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မာတိကာ

အပိင္း ၁။ ႏွစ္ျပည္ေ္ာင္ - ဇာစ္ျမစ္ဆးရႈးျခင္း
၁။ အာယဝၯန အသက္ရည
ွ ္ေဆး အဟိတ္ပင္
၂။ အမတဓာတ္ရည္ အရင္းအျမစ္
၃။ ဘရား၏ ေမတာရိပေ
္ အာက္သ႔ိ
၄။ မိသားစသဟာယမထ ႏိင္ငေတာ္
၅။ မိသားစ ျပႆနာ
၆။ ေလာက ငရဲဘ
၇။ ေကာင္းကင္ မိင္တိင္
၈။ ႏွစ္ႏိင္ငအား ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း
၉။ ဗာဗလန္ႏိင္င၏ သေႏၶ
အပိင္း ၂။ ဧကဂတိ- ဇာစ္ျမစ္ျပန္လည္တိက္ယထျခင္း
၁ဝ။ မာရ္နတ္ စက္ကင
ြ ္းမ်ားကိ ဖ်က္ဆဆးပစ္ျခင္း
၁၁။ ေကာင္းကင္မခ္ဥးဆ မ်ားကိ ဖြင့ျ္ ခင္း
အပိင္း ၃။ သားရင္းနိယပတၱဘဝသ႔ို တစ္ဖန္
၁၂။ အဟတ္ အသက္
၁၃။ ေလာကတၱရာဘံေ
ို ရာက္ေၾကာင္း ေပါင္းကထးေလွကား
၁၄။ အမည္ကြဲ ဘရားတထသိက္ေပါင္း
၁၅။ သင္ အဘယ္သ႔ိ ဖတ္သနည္း
၁၆။ ကၽြန္မ်္ိး မဟတ္ေတာ့ၿပဆ
၁၇။ ဗာဗလန္ႏိင္င က်ဆးျခင္း
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ရည္စးထ ေမာ္ကြနး္

ဤစာအပ္သည္ ငါ့ကိ
ေလာကဓ ႀက့ႀက့ခႏိင္ရန္၊
သမာဓိရွရ
ိ န္၊ လ႔လစိက္ေရး ဥာဏ္ရရ
ွိ န္၊
ခႏၶဆပါရမဆရရ
ွိ န္ သြန္သင္ခဲ့သည့္
- ပိတဖခင္ Abel
အနာဂတ္ အေမွ်ာ္အျမင္ ္ားတတ္ရန္၊ ္ိး္ြငး္ ဥာဏ္ရွိရန္၊
ပတ္ဝန္းက်င္ကိ ္ိန္းသိမ္းတတ္ရန္၊
သဒၶါတရား အားသန္ရန္ သြနသ
္ င္ခဲ့သည့္
- မာတာမိခင္ Evelyn
၎၏ အတိဇဝဥာဏ္ျဖင့္
ငါ့ဟဒယ ရႊငေ
္ စခဲ့သည့္ ငယ္ေပါင္းႀကဆးေဖာ္
- ခ်စ္ႏွမ Karen
တိ႔အား ရည္စးထ ေမာ္ကြနး္ တင္ရပါေၾကာင္း။

။
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အပိင္း ၁ - ႏွစျ္ ပည္ေ္ာင္
- ဇာစ္ျမစ္ဆးရႈးျခင္း
၁။ အာယဝၯန အသက္ရည
ွ ေ
္ ဆး အဟိတပ
္ င္
ေပါ့ပ္အဆိ ေတာ္၊ အားကစား အေက်ာ္အေမာ္ ပိ စတာမ်ား န ရ အျပည္ ့ ကပ္
္ားသည့္ မဆးေရာင္မိွန္မိွန္ အခန္းတစ္ခန္း။ အခန္းေ္ာင့္ တစ္ေနရာတြင္ ေက်ာင္း
ဖတ္စာအပ္မ်ား တင္္ားသည့္ စားပြတ
ဲ စ္လးရိွ၏။ အႏွဆစားပြေ
ဲ ပၚတြင္ အသ္ြက္အား
ေကာင္းသည့္ အသခ်ဲ႕စက္ေသးေသး တစ္လးသည္ အ္င္ရွားဆး ျဖစ္၏။ ဤကာား
ဆယ္ေက ာ္သက္တစ္္ဥား၏ ဓာတ္ေသြားတိ႔ ထင္ဟပ္သည့္အခန္ား။

။

အႏိၲမလားရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသာကမ်ား ငါ၏သႏၲာန္တင
ြ ေ
္ လးႏွက္စြာ ဒြိဟ
ျဖစ္္လ်က္ရွ၏
ိ ။ ဘာရယ္မဟတ္ ၾကမ္းျပင္ကိေၾကာင္ေတာင္ေငးရင္း “ငါ ဒဆလိ လပ္မမ
ိ ွာ
ဘဲလ႔ိ တစ္ခါမွမေတြးမိဘးထ ”

ဆိမိ၏။ ငါ့အဇၩတၱသည္ ျပင္း္န္စြာ အစစ္ခေနရ၏။

္ိေသာကသည္ ငါ့ကိဝါးမ်ိ္လြန္းအားႀကဆးေသာေၾကာင့္ ကိယ္ျပ္ကိယ္ခရခ်ိန္ ေသာကမ်ား
တစ္ဒဂၤ ေမ့ေပ်ာက္ရန္ ရည္ရယ
ြ ္ကာ နရကပ္ ပိစတာမ်ားကိ ္ပ္ခါ္ပ္ခါ ၾကည့္ျဖစ္
ခဲ၏
့ ။
ငါ့စိ တ္ ္ိ င္းမိႈင္းေန၏။ လထရည္ တက္ေစမည္ဟ ကိ းစားခဲ့သည့္ ပညာေရး၊
အားကစားတိ႔သည္ ယခတြင္ ငါ့ကိ ဘာမွ် မေဆာင္ၾကဥ္း ေပးႏိင္ပါ။ အေမွာင္္ႀကဆဆး
ငါ့အေပၚပိလွ်က္ရွက
ိ ာ ငါ့ရည္မွနး္ ခ်က္မ်ားကိ ကန္္တ္သည္သ႔ိ ရိွ၏။ အႏွဆအေမွာင္
္သည္ “ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း” ဟထသည့္ အဖိးတန္ဆးသေႏၶကိပင္ ္ိးႏွက္လ်က္ ရိွ၏။
ငါ့ကိယ္ငါပင္ ကတိမေပးျဖစ္ခဲ့မည့္ သႏၷိ႒ာန္ကိ မိခင္အား ေပးျဖစ္ခ၏
ဲ့ ။ ဤ
သည္္မာလက္ရမပစၥကၡ ငါသည္ ငါျဖစ္ခ်င္ခဲ့သည့္ငါ မဟတ္ေၾကာင္း သိေစသည့္ အႏိၲမ
ရႈကြက္ျဖစ္၏။ ငါ့ပစၥကၡအျဖစ္တိ႔ကိ ငါ့ကိယ္ငါပင္္ မသတဥပါ။ ငါ့ကိယ္ငါ ေျပာင္းလဲလိ
လွ၏။ သိ႔ျငား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကား နတိၱ။
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စိ တ္က ်ျခင္း။

စိတ္က်ျခင္းသည္ ယခကာလတြင္ ကမ႓ာႀကဆးအား အေျခာက္

လွန႔္ဆးျဖစ္၏။ ကမ႓ာ့ာက
့ ်န္းမာေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းမွလည္း ေအာက္ပါအတိင္းဆိ၏ …..
စိတ္က်ေရာဂါသည္

ကမ႓ာ့ာက
့ ်န္းမာေရးကိ အဖ်က္ဆး၊ အၿခိမ္းေျခာက္

ဆး ျဖစ္သည္ဟ ဆိ၏။ သန္းေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ေသာ ပ္ဇဥ္မ်ားသည္
စိတ္က်ေရာဂါ ရၾက၏။ ၂ဝဝ၅ ခႏွစမ
္ ွ ၂ဝ၁၅ အတြင္း ၁၈% ေက်ာ္
တိးလာ၏။1
၂ဝ၁၁ စစ္တမ္းကိ ရႈၿပဆးလည္း ဥာဏ္ေပါက္ၾကပါကန္။
•

။

တစ္ႏွစ္လွ်င္ လထဥဆးေရ ၁ သန္းမွ် ဥပေစၧဒကက က် းလြန္ၾက၏။ စကၠန႔္ ၄ဝလွ်င္
တစ္ဥဆးႏႈန္း (ဝါ) တစ္ရက္လွ်င္ ဥဆးေရ ၃ဝဝဝ ႏႈန္းေသၾက၏။

•

ဥပေစၧဒကက က် းလြနရ
္ န္ လထ ၂ဝ ဥဆး အား္တ္တင္
ိ း တစ္ဥးဆ အ္ေျမာက္၏။
တစ္ရက္လွ်င္ ၆ဝဝဝဝ ဥဆး အား္တ္ၾက၏။

•

ကမ႓ာ့ာခ်ဆဆိရမထ လြန္ေလၿပဆးေသာ ဆယ္စႏွစ္ ငါးစအတြငး္ ဥပေစၧဒက က် းလြန္မႈ
၆ဝ % ျမင့္တက္ခဲ့၏။ စက္မႈ္န
ြ ္းကားေသာ တိင္းျပည္၌ သာ၍က် းလြန္ ၾက၏။

•

ကမ႓ာ့ာ႔က်န္းမာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္း (WHO) ၏ အဆိအရ ဥပေစၧဒကက က် းလြနမ
္ ႈ
အားလး၏ ၆ဝ%သည္အာရွတိက္၌ျဖစ္ပြား၏။ ္ိဥပေစၧဒကက က် းလြန္မႈ
အားလး၏ ၄ဝ%သည္ တရတ္၊ အိႏိၵယ၊ ဂ်ပန္တင္
ိ းျပည္တ႔တ
ိ ြင္ ျဖစ္ပာြ း၏။2
ဤသတၱကမ႓ာ့ာ၌ ဘာျဖစ္ကန
ို ္ၾကသနည္ား။ အဘယ္အရာသည္ ပ္ဇဥ္ သန္း

မ်ားစြာကိ ေန႔သစ္ကိ ရဲရဲရင္ဆိင္ေစမည့္အစား ေသလိေဇာကပ္ေစရသနည္း။

Mr. Phillip Day ၏ The Mind Game စာအပ္တင
ြ ္ ဤသိ႔ရင
ွ ္းလင္းစြာ ဆိ
္ား၏ …..

1
2

http://www.who.int/mental_health/management/depression/en/
http://www.medicalnewstoday.com/articles/234219.php
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လြနေ
္ လၿပဆးေသာ ကာလမ်ားတြင္ မိသားစမ်ားသည္ သိက္သိက္ဝန္းဝန္း
ေန္ိင္ၾကၿပဆး စိတဓ
္ ာတ္က်ေနသထမ်ားကိ ေဖးမၾက၏။ …… ပစၥ္ပၸန္တင
ြ ္
မိသားစရႈ႕လာျခင္း၊ သာသနာ့ ဂဏ္ရည္ ေမွးမိွန္လာျခင္း၊ ၂၁ရာစေခတ္
အေျခအေန အဟန္ကိ အလ်င္မရ
ဆ န္ မိသားစမ်ား တကြတ
ဲ ျပား ျဖစ္လာ
ၾကျခင္းတိ ႔ေၾကာင္ ့ ယခင္ ကာလမ်ား၌ မိသားစ ဝင္မ်ား၊ ရပ္မ ိရပ္ဖ
မ်ားက လပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ေဖးမႏွစ္သမ
ိ ့ျ္ ခင္း ကိစၥမ်ားကိ ယခအခါ
စိတပ
္ ညာ ပါရဂထမ်ားက ေနရာယထဝန္ေဆာင္ၾကကန္၏။ ္ိ္ိမ်ားသည္
ငါတိ႔ လထအ
႔ သိင္းအဝိင္းကိ ႏွက္ရင
ိႈ ္းစြာ္ိးႏွက၏
္ ဟ ငါအတပ္ ယ၏။3

Phillip Day မွ အေၾကာင္းရင္း (၃) ခ်က္ ခ်ျပ၏။ (၁) မိသားစရႈ႕လာျခင္း၊
(၂) သာသနာ့ ဂဏ္ရည္ ေမွးမိွန္လာျခင္း၊ (၃) ၂၁ရာစေခတ္ အေျခအေနအဟ န္က ိ
အလ်င္မရ
ဆ န္ မိသားစ တကြတ
ဲ ျပား ျဖစ္လာၾကျခင္းတိ႔ ျဖစ္၏။ အဓိက အရင္းစစ္ ေသာ္
မိသားစ ရႈ႕လာျခင္းသည္ အခရာျဖစ္၏။ David Van Biema မွလည္း .....
အျခားမ်ိ္းဆက္မ်ား၌ မရိွခဲ့ဖထးေသာ လထ ၁ သန္း၌ တစ္ဥဆးသည္ ငယ္ရြယ္စဥ္
မွပင္ စိ တ္အမာရြ တ္ရ ရိ ွသည္ ့ မ်ိ္းဆက္ သစ္ ေပၚလာ၏။ အႏမဥတ ိ ႔မွာ
အိမ္ေ္ာင္ကျြဲ ခင္းကိ ႀက္ခဲရ
့ ေသာ သထငယ္မ်ား ျဖစ္၏။ ္ိသထမ်ားသည္
ဘဝ ခါးသဆးမႈမ်ားကိ ခါးစည္းခၾကသထမ်ား ျဖစ္၏4 ဟဆိ၏။

Jim Conway ၏ Adult Children of Legal and Emotional Divorce
စာအ ပ္ ၌လည္း မိသားစ စိတ ္ဝမ္းကြ ဲျခင္ း (ဝါ) တရားဝင္ ကြာရွင္းျခင္းကိ နဖထးေတြ႔
ဒထးေတြ ႔ ႀက ္ခဲ ့ၾကသည္ ့ ေ္ာင္ေသာင္းခ်ဆေသာ ပ ္ ဇဥ္မ ်ား၏ နင္းျပားဘဝကိ
ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖၚျပခဲ၏
့ ။ ၎က မလၿခ္မႈသည္ အဓိကက်သည့္ အေၾကာင္းရင္း

Phillip Day, Introduction - http://www.campaignfortruth.com/Eclub/100702
/depressionandsuicide.htm
4
David Van Biema, “Learning to Live with a Past that Failed,” People, May 29, 1989,
p. 79.
3

8
မ်ား္ဲမွတစ္ခ ျဖစ္သည္ဟ ဆိ ခဲ့ ၿပဆး “ငါ မည္သထနည္း ” “ငါ ခ်စ္ ္ိ က္ ပါ၏ေလာ”
စသည့္ ေမးခြနး္ မ်ားသည္ အေမးအမ်ားဆးဟဆိ၏။5
အႏွဆေမးခြန္းမ်ားသည္ ပ္ဇဥ္တ႔၏
ိ ဒိြဟအျမစ္ျဖစ္ေသာ တန္ဖိးရိွျခင္း ဆိသည့္
အာရ သိ ႔ ေမာင္ း ပိ ႔ ၏ ။ မိမိအားစိတ္ပ ထေပးသထ အကယ္ရ ိွပ ါ၏ေလာ။ ငါသည္တန္းဖိ း
ရိွပါ၏ေလာ။ ္ိ္ိေသာ အေမးမ်ားသည္ လထစ
႔ ိတ္သမၸဇဥ္၌ အဘယ္သ႔ျိ ဖင့္ သေႏၶခ,
ရပါသနည္း။ ္ိအေၾကာင္း လိပ္ပတ္လည္ရန္ ကနဥဆးအစမထလဘထတသိ႔ ျပန္လွည့္ရပါမည္။
အစအဥဆး၌ ထာဝရဘရားသခင္သည္ ဤသတကမ႓ာ့ာကိဖန္ဆင္းကာ ပရိသႏွင့္
ဣတိယ ပ ္ဇဥ္ႏွစ္ဥဆးကိ လည္း ဖန္ဆင္းခ့ဲ၏။ အခါတစ္ပါး၌ ဧဝ အမည္ရွိ မာတဂါမ
သည္ တစ္ဥဆးတည္း သတိမမထ ေမ့ေမ့ေမာေမာေျခဆန္႔စဥ္ ဘရားသခင္က မစားရန္
ပညတ္ခသ
ဲ့ ည့္ အပင္အနဆးသိ႔ ေရာက္ႏွင့္လ်က္သား ျဖစ္၏။ ၎၏သႏၲာန္တင
ြ ္ “ဘရား
သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤအပင္၏ အသဆးအား မစားရန္ တားရသနည္း” ဟ အေတြး
ဝင္၏။ အသဆးကလည္း ရထပါလွရာ လက္ယပ္ေခၚသေယာင္ ရိွသည္သ႔ိ … ။ ္ိအခိက္
အပင္ေပၚမွ အသ တစ္သ္ြက္လာ၏။ မာရ္နတ္သည္ ဥာဏ္ေပါက္ကာ ေႁမြကိသး၍
ဧဝအား “သင္တ႔သ
ိ ည္ ဥယ်ာဥ္၌ ရိွသမွ်ေသာအပင္တ႔၏
ိ အသဆးကိ မစားရဟ ဧကန္
စင္စစ္ ဘရားသခင္ မိန႔ေ
္ တာ္မထသေလာ”6 ဟ စကာားပလႅင္ ခေလ၏။ မာရ္နတ္သည္
ဘ ရား၏ပညတ္ ၌ ဓာတ္သက္ရွျိ ခင္းကိ ဧဝ၏ သႏၲ ာန္ ၌ ဣ

ာသေႏၶ ကိနး္ ေစ၏။

ဧဝသည္ မာရ္နတ္ႏ ွင့္ မယွဥ္ သာပါ။ ္ိ ႔ ျပင္လည္း မာရ္နတ္သည္ ဥာဏ္ ကထမ ်ားစြာ
္ပ္ ဆ င္ ့ ပိ င္ ဆ ိ င္ ္ ားသထ ျဖစ္ ရ ကား ဧဝသည္ စကားဟရ ရိ ွ ေ သး ရႈ းမည္ ျ ဖစ္ ၏ ။
ဧဝလည္း “ငါတိသ
႔ ည္ ဥယ်ာဥ္ ၌ရိ ွေသာ အပင္တိ ႔၏ အသဆးကိစားရေသာ အခြင့ရ
္ ွ၏
ိ ။
သိ႔ျငား ဥယ်ာဥ္အလယ္၌ရိွေသာ အပင္၏ အသဆးကိကား၊ သင္တ႔သ
ိ ည္ မကိင္မစားဘဲ
ေနၾကေလာ့ ္ိသိမ
႔ ဟတ္ပါက မရဏ လားမည္”7 ဟထ၍ စတင္ ႏွ ဆးေႏွာခဲ့၏။ မွနေ
္ သာ
5

Jim Conway, Adult Children of Legal or Emotional Divorce, (Monarch Publications,
1990) p 53.

6

ကမ႓ာ့ာဥဆးက်မ္း ၃း၁။

7

ကမ႓ာ့ာဥဆးက်မ္း ၃း၂၊ ၃။

9
ဘ ရားရွင ္၏ ပညတ္စကားကိ ျပန္ရ ြတ ္ဆိ ၍ ႏွ ဆးေႏွ ာ ျခင္း ျဖင္ ့ မာတ ဂါမ ဧဝသည္
မာရ္နတ္စက္ကင
ြ ္း အတြင္းကၽြၿပဆးျဖစ္ကာ ဥဒၶစၥျဖစ္ေတာ့သတည္း။ ဧဝသည္ မသိအပ္
သည့္အရာကိ သိလိသည့္ ေမာဟစိတ္ေစတသိက္ဝင္ခ်ိန္ မာရ္နတ္ကလည္း အေညွာင့္၊
ဧဝကလည္း အခ်ိ္ဝင္ၿပဆး အေတြးသြင္းခြင့္မရခ်ိန္ မာရ္နတ္၏ “သင္သည္ ဧကန္ မရဏ
မလားရာ”8 ဝါစာကိ ၾကားသည့္အခါ အပၸမာဒေပ်ာက္၊ သတိက အသိသ႔ိ ရႈကြက္ မဆင္း
ႏိင္ဘဲ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ခရေတာ့၏။ ေတာင့္မခႏိင္ေတာ့ေခ်။
အသင္စာရႈသထလည္း ဤသိ ႔ေသာ စကားရည္လပြဲမ်ားတြင္ တစ္ဖက္သ ား၏
အလွဲ္းျခင္
ိ
းကိ ခခဲဖ
့ ထးပါ၏ေလာ။ သင္ အာဝဇၨန္းရႊငခ
္ ်ိန္ ္င္မ္ားသည့္ဖက္မွ စကား
စစ္္ိး ခရသည္တင
ြ ္ သင္၏စ်ာန္သည္ တံို႔ေတာ့၏။ ၎တ႔သ
ို ည္ အေၾကာင္ားထားဆိုျခင္ား
္ဟို တဘ
္ ဲ ၎တို႔ ထံ္မ ထထ
ို ေ
ို သာစကာား္ ားထိုားလာ္ည္ဟို သတ္္္ျခင္ားေၾကာင့္
ျဖစ္၏။ ထိုသ႔ေ
ို သာ ္ာ္္္ ားသည္ သင့္သႏၲာန္၌ ္ေပၚခဲဖ
့ ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။
ေ္ာဟျဖစ္ေလ ္ာရ္နတ္ႀက က္ေလျဖစ္ကာ “္ိအသဆးကိ စားေသာေန႔၌ သင္
တိ႔သည္ မ်က္စိပင
ြ ့လ
္ ်က္ ေကာင္းမေကာင္းကိ သိ၍ ဘရားကဲ့သ႔ိ ျဖစ္မည္ကိ သိေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္၏”9 ဟ ကိေလသာလွည့က
္ ြက္ျဖင့္ အၿပဆးသတ္္ိးႏွက္၏။
္ိ က်မ္းဂန္လာ အက်ဥ္းမ်ားသည္ ကားႏွင့္ခရဆးႏွင္ခိ က္ ရြာစဥ္တန္းမ်ားကိ
မ်က္စိတစ္မိွတ္အတြင္း ျဖတ္ခနဲေက်ာ္သကဲ့သိ႔ ရိွမည္။ ဧဝ္သိ႔ မာရ္နတ္ တိက္ေပးေသာ
ဒ

နသည္ အာဒ၏ မ်ိ္းဆက္အားလး အေပၚ ကိနး္ ေက်ေလ၏ -- အဓိပတိ ျဖစ္လမႈ
ိ

ျဖစ္၏။ လြတ္လပ္ဟန္ရ ိွသည္ ့ ဤဒ

နသည္ အကယ္တိ တိ ပ ္ ဇဥ္အားလ းကိ

ဇာတ္နာေစျခင္းသာျဖစ္၏။ စကားရွည္သြားပါ၏ေလာ။ “သင္သည္ ဧကန္ မရဏမလား
ရ” ဟထ သည္ ့ ဒ

နကိ ျပန္လည္သ းသပ္ ၾကအ့ ။ တစ္ဖက္ကလည္း စားခ်င္ ့စဖြယ ္

အသဆး၊ အျခားတစ္ဖက္ကလည္း “မည္သထသည္ မိမအ
ိ ား ဂရစိက္သနည္း” “မိမိသည္
ခ်စ္္က္
ိ ၏ေလာ” ဆိသည့္ ဖတ္ပမ
ထ ဆးတိက္ အေမးမ်ားရိွ၏။

8

ကမ႓ာ့ာဥဆးက်မ္း ၃း၄။
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ကမ႓ာ့ာဥဆးက်မ္း ၃း၅။
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ငါ ၈ႏွစ္အရြယ ္တ ြင္ ငါ့ႏွမသည္ ရဆတတ္၊ ငိတတ္၊ ႏိ ႔ပင္ စ ိ႔တတ္ေသာအရ ပ္
လက္ေဆာင္ ရခဲ၏
့ဲ ။ သင္ လ ပ္ရမည္မ ွာ အရ ပ္၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ ဓာတ္ခ္
ဲ ည့္ရန္
သာ။ ္ိ႔ေနာက္တင
ြ ္ အႏွဆအရပ္သည္ အခိက္အတန္တ
႔ စ္ခ္ိ ေဖ်ာ္ေျဖသြားမည္ျဖစ္၏။
အရပ္၏ငိသကိ နားမခႏိင္၍ ေခြးစာေႂကြးခ်င္စ ိတ္ ျဖစ္ ျငား ႏွမ၏ ငိသကိလည္း နာရဆခ်ဆ
မၾကားလိျပန္။ အႏွဆအရပ္သည္ ဓာတ္ခဲႏွစ္လးျဖင့္ အလပ္ျဖစ္ရာ၊ မာရ္နတ္လည္း ဧဝ၏
သႏၲာန္ဝ ယ္ ထိုသေဘာတရာားကို သြပ္သြင္ားလိုရင္ ားျဖစ္၏။ အသင္ဧဝ ေဘားစကာားကို
နာား္ေယာင္လင့္ သင့္ခႏၶာ အတြင္း ၌ ဇဥဝအသက္ရမ၏။ သင့္ခႏၶာ၌ အသက္ရမေ သာ
ေၾကာင့္ သင္စတ္ ရမသည့္အတိုင္ားသံိုားျငာား ဒကၡမႀက္ရာ။ သင္သည္ ဤအပင္၏ အမတ
ဓာတ္ရည္ကိ အလဆလဆ လာ၍္မဝ
ဥ ဲေနသ္မ အသက္ဆက္ေန္ည္ျဖစ္၏။
၁၈ လသားတစ္ဥးဆ မွ ၎၏အမိအဖမ်ားအား “မိမိသည္ ယခတြင္ေျခေပၚ ရပ္
ႏိင္ၿပဆဟ ယပါၿပဆ။ မိမ၏
ိ ကစားေဖာ္ ဝက္ဝရပ္ႏမင့္လည္ား ႏမဥားေႏမာခဲ့ၿပဥားျဖစ္ၿပဥား ထအ
ို ရပ္က
္္ခႏၶာ ၌ ဇဥဝအသက္ ရမေ ၾကာင္ား ၊ ထိုဇဥဝေၾကာင့္ ္္သည္ အသက္ရမင္ေနျခင္ား ျဖစ္
ေၾကာင္ား၊ ထိုအသက္သည္ ္္အာား အသက္ ဆက္ေစ္ည္ ျဖစ္ေၾကာင္ား ရမငား္ ျပခဲ၏
့ ။
ေကၽြားေ္ြား ခဲ့္ႈ အာားလံိုားအတြက္ ေက ားဇားတင္ပါ၏။ တစ္ေန႔ျပန္ဆံို ဆည္ားၾကအ ့ ” ဟ
ဆိလာလွ်င္ မည္သ႔ရ
ိ ိွမည္ကိ စိတ္ကးထ ၾကည့္ပါေလာ့။ ဤသည္္မာ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္၌ အာဒ၊
ဧဝတိ၏
႔ ျဖစ္စဥ္ပင္ ျဖစ္ေလ၏။ “သင္သည္ ဧကန္ မရဏ မလားရ” ဟထသည့္ ဝါစာသည္
ေကာင္းကင္ဘရိွ မွနေ
္ သာဘရားကိ အလးစအားကိးခဲ့သည့္ ္ိဇနဆးေမာင္ႏွတိ၏
႔ စိတ္ကိ
ႏွ ဲ ႔ခဲ ့ေလၿပဆ။ ္ိ စကားသည္ ၎တိ၏
႔ မထလဇာစ္ျမစ္ကိ ္ိးႏွက္၏။ ၎တိ႔၏ ပ ရိပ္ႏွင ့္
ဘ ရား၏သား ျဖစ္ရ ျခင္း တန္ဖ ိ းကိ ပါ ေမႊေႏွာက္ေလေတာ့၏။ အာဒ ၊ ဧဝတိသ
႔ ည္
ဘ ရားသခင္္ သိ ႔ ျပန္လည
ွ ့ရ
္ န္ ၎တိ႔၏အမွားမ်ားကိ အဘယ့္ေၾကာင့္ မျမင္ႏိ င္ ၾက
ရသနည္း။ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိ

ဤ္မ ရိ းစဥ္ းေစလိ ေသာဆႏၵ ငါ၌ရိွ၏။ သိ႔ျငား သင့္ခႏၶာ၌

တန္ခိးကိနး္ ေသာေၾကာင့္ “သင္သည္ ဧကန္ မရဏ မလားရ” ဟထေသာ အဆိကိ တစ္
စကၠန႔္္မ သတလႊတ္ကာ ယံိုခဲ့ျခင္ားက ဘိုရာားႏမင့္ ႏမဥားေႏမာရင္ားႏမဥားခြင့ရ
္ ေသာ ္ဂၤလာကို
သင့္အာား ထာဝရ လက္လပ
ြ ဆ
္ ံိုားရႈံားေစ၏။ အႏမဥဒ

နအေၾကာင္ား ခဏထာားအ့ံ။ ေနာက္
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္ ာား္မ ႏမဥားေႏမာၾကအံ။့ ေလာေလာဆယ္ ထအ
ို ဟတ္ဓာတ္ အတိုပေဒသာပင္ အေၾကာင္ား
တစ္ေက ာ့ ျပန္လမည့အ
္ ံ။့
ထပ
ို ိုထဇ
ို ္္ႏမစ္
္ ဥားတ႔သ
ို ည္ ပညတ္ထာားသည့္ အသဥားကစ
ို ာားေသာအခါ၌ အဘယ္
သို႔ ျဖစ္္ည္ဟို ္ာရ္နတ္္မ သာသာထိုားထားို ဆိုခသ
ဲ့ ည့္စကာားကို သတျပ ေလာ့။ ၎တို႔
စကၡ အာရံ ိုသည္ ပြင့္ ကာ လက္ရမထက္ ျ္င္ ့ေသာအဆင္ ့သို ႔ ေရာက္္ည္ဟို ဆခ
ို ဲ့သည္
္ဟို တ္ေ လာ။ ဤစကာား၌ သင္၏ခႏၶာ ထဲတြင္သာ သဒၶကန္ားရံ္
ို ကဘဲ ရ ပ္ ေ လာက၌
သဒၶ္ ာားကန္ားေၾကာင္ား၊ ၎တ႔က
ို ို ပိုငသ
္ ည့္အခါ သင္သည္ တန္ခိုားရမင္ ျဖစ္္ည္ဟို ဆိုလို
ရင္ား ျဖစ္၏။ ္စၥာဓနေလာက္မ ႀက ဆိုပါ၏ .... ။
ကမ႓ာ့ာ္ဥားက ္္ား ၃ား၄၊ ၅ တြင္ ္ာရ္နတ္သည္ ၎၏ ဣစၧာသယက္႓ာကို တည္
ေထာင္ရန္အလိင
႔ မာ အေဆြေတာ္ရရန္ အဆြ ယ္ေ ကာင္ားသည့္ ဂိုရိုႀကဥားျဖစ္၏ဟို ဆ၏
ို ။
္ာရ္နတ္ သည္ ၎ႏမင့္ ေပါင္ားဖက္လို သ္ ာားအာား ဣစၧာသယက္႓ာ ကို တည္္ည္ဟို
အသံေကာင္ားလြင့္ ခ့ဲ၏။ အႏမဥကမ႓ာ့ာသည္ အို တ္ျ္စ္ႀကဥား ႏမစ္ခိုအေပၚ အေျခခံ ထာား၏။
၎တ႔္
ို မာ ၁။ သင္၏ခႏၶာတြငား္ ၌ ဇဥဝအသက္ရမကာ၊ ျပင္ပအမဆွမလိဘဲ ေနႏိုင၏
္ ။
၂။ ္္၏ ပတ္ဝန္ားက င္သည္ လ၊ ပစၥည္ား ္စၥာ္ ာားျဖင့္ ဝန္ားရံလ က္
ရမရကာား ထအ
ို ရာ္ ာားကို ပိုငဆ
္ ိုငပ
္ ါ္ ဂိုဏ္ပင
ြ ့၊္ ္ာဏ္ပြင့၊္ ကံပင
ြ ့္
ၿပဥားျပည့္စို္
ံ ည္။
အႏမ ဥ္ာဏ္ဖြင့္ အပင္အာားျဖင္ ့ ္ာရ္နတ္သည္ အာယဝၯန အဟိတ္အသက္
ရွည ္ေဆး ေပားက္္ားခဲ့၏။ ျပင္ပအ္ဥ မအခို ကင္ားေသာ အာယို ဟိုဆိုရ္ည္။ ္ိ ႔ေၾကာင္ ့
အခန္ား ၁ ကို အာယဝၯန အသက္ရည
ွ ေ
္ ဆး အဟိတ္ပင္ဟ၍ ေခါင္ားစ္္ တပ္လပ
ို ါ၏။
္ာရ္နတ္က ငါတ႔သ
ို ည္ ၎၏ ဘဝဒ

နကို လက္ခပ
ံ ါက ခႏၶာတြင္ားရမဆဲလ္္ ာားသည္

အသက္ရင
မ ေ
္ န္ည္ဟို ဆိုခ င္လိုရင္ားျဖစ္၏။
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အာဒံ ၊ ဧဝတို႔သ ည္ ပညတ္ထာားသည့္ အပင္ ၏ အသဥားကို စာားသံ ိုားစ္္တြင္
၎တ႔က
ို ို ေၾကာက္လန႔္ ေစေသာ၊ အျပစ္စန
ြ ္ား၊ ပိုန္ကန္လစ
ို တ္ရမေစေသာ အဆပ္သည္
အႏမဥအသဥားတြင္ ္ကန္ားေၾကာင္ား သတခ ပ္္ရန္ အေရားႀကဥား၏။ သ္ၼာက ္္ားဂန္၌ အႏမဥအသဥား
သည္ စာားခ င့္စဖြယ္ျဖစ္သည္ဟို လာ၏။10 ဧဝထံ ဆိုခေ
ဲ့ သာ ္ာရ္နတ္၏ ဝါစာသည္သာ
အဆ ပ္ ျ ဖစ္ ၏ ။ အဆ ပ္သ ည္ ္ာရ္န တ္ က မ႓ာ့ ာ ၏ နဂိ ေတာ္မ ်ား ျဖစ္၏။ အခ်ိ ္႕ေသာ
ပို ထိုဇ္္္ ာားက အာဒံံ၊ ဧဝတို ႔ သ ျဖစ္သခံရ္ည္ကို ငါသည္ ္ဆဥ္ ဆို င္ ဘာ့ေၾကာင္ ့
ကၽြက
ဲ ားေရပါခံရသနည္ား။ အႏမဥအပင္၏ အသဥားကို ငါ္စာားခဲ့ဟ၍ အတြင္ ျငင္ားတတ္ၾက၏။
အ္မ နစ
္ င္စစ္ ငါတ႔သ
ို ည္ ဘိုရာားသခင္ကို ပစ္ပယ္ကာ ကိုယအ
့္ ဇၩတၱအတိုငား္ ျပ ္သည္ ့
အခါတိုငား္ ္ာရ္နတ္၏ အဆပ္ကို ္ ခ ၿပဥား ျဖစ္သ ည္ေ ၾကာင့္ အာဒံ၊ ဧဝတ႔ႏ
ို မင့္အတ ထို
အသဥားကို စာားသကဲ့သ႔ထ
ို ပ္တျဖစ္၏။ အကယ္စင္စစ္ ငါတ႔သ
ို ည္ ထအ
ို ပင္၏အသဥားကို
ေန႔စ္္စာားသံိုားေနေၾကာင္ား ဆင္ျခင္္ပါ္ ္ာဏ္ေပါက္ႏိုငပ
္ ါလ့္္္ည္။
ဘို ရာား္ရမျငာား ေန၍ျဖစ္၏ ဟသည္ ့ အထင္သ ည္ ပို ထိုဇ္္အ္ ာားစိုအတြ က္
္ဆန္ားေတာ့ဟန္ ရမ၏။ ပသ႔ဆ
ို ိုေစ ထစ
ို တ္ကားစတ္သန္ား္ ားသည္ ဥပေစၧဒကက က် းလြန္
ေၾကာင္း ေနာက္အခန္းမ်ား၌ ျ္င္ရအံ။့
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ကမ႓ာ့ာဥဆးက်မ္း ၃း၆။
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၂။ အမတဓာတ္ရည္ အရင္းအျမစ္
စဆမ ကိန္းအတြက္ အလပ္၌ရက္္မ်ားစြာ ႏွစ္ေန၏။ ဘတ္ဂ်က္ဆြဲမႈ အၿပဆးသပ္
ေတာ့မည္။ စဆမကိန္းေပါင္း ၉ဝ ကိ တစ္္ခတည္းျဖစ္ရန္ အနားသတ္စဆမေနခ်ိန္ ျဖစ္၏။
လပ္ငန္းအဆင္ဆင့္တိ႔သည္ သိမေ
္ မြ၏
႔ ။ မန္ေနဂ်ာမ်ားသိ႔ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကိ ခြေ
ဲ ဝရမည္။
အႏွဆမန္ေနဂ်ာမ်ားသည္လည္း ၎တိ႔ ကိင္တြယ္ရာဌာန အသဆးသဆးကိ ေအာင္ျမင္ေစလိ
သည္ေၾကာင့ ္ မ်ားမ်ားယွ က္ခ ်င္သ ထခ်ည္ း။ ငါလည္း ေခါင္းမဆးေတာက္စ ဥ္ ဖ န္းဝင္၏။
“ဟယ္လိ … သားလား၊ အေဖပါ” ဆိ၏။ အသကား မၿငိမ္ ျမင္းမိရ္ေတာင္ ပခး္မ္း
ေနသကဲ့ သိ ႔ ... “အေဖ ဘာကိစ ၥ လဲ” “အေမ ယာဥ္ တိ က္မႈ ျဖစ္တယ္ အေျခအေန
ဆိ းတယ္။ ” ္ိ စကားသည္ မိမ ိအေပၚ မိ းၿပိ္သည္ ့ပမာ။ ရင္တ န္ပန္းတ န္ ျဖစ္ကာ
ႏွ လ းဆတိ း အခ န္ျမန္၊ ခႏၶ ာလည္း ္ထပထ ၿပဆးေတာင့္ေန၏။ “ယာဥ္တိ က္မႈ ?” ဖ န္း ကိ
ၿငိမေ
္ အာင္ အေတာ္္ိနး္ ၿပဆး “စိးရိမ္ရလား” ဟ ျမန္းရာ “ဆိးတယ္ သား” …. ေျဖ၏။
္ိအခ်ိန္ ငါသည္ ဖခင္္ ဟပ္ခနဲေရာက္လိလွ၏။ ပသိ႔ဆိေစ ငါသည္ ကားျဖင့္
ႏွင္လွ်င္ ၁၂ နာရဆမွ် ေဝးသည့္အရပ္၌ရိွကာ နနက္ေလယာဥ္ျဖင့္ အေလာလိက္ရန္ႀက၏။
ဖ န္ း ခ်ၿပဆ း ခ်ိ န ္ ၌ စိ တ ္ အ စဥ္ သ ည္ ရဟတ္ လ ည္ က ာ ္ိ တ ္ လ န႔ ္ ျ ခင္ း ၊ ေၾကာက္ ျခင္ း ၊
ထပျခင္ားတ႔က
ို ငါ့ကို တစ္ဟန
ို ား္ ထိုား ထိုားႏမက္ေလေတာ့၏။ ခ က္ခ င္ားပင္ သခင္ေယရႈအာား
သတရၿပဥား “အိ သခင္ေယရႈ - အေမ့အား မရဏလားခြင့္ မျပ္ပါလင့္” ဟ ဒားေထာက္
ဆပန္၏။ ္ိေနာက္ စိတ္ၿငိမသ
္ ည့္အ္ိ က်မ္းစာဖတ္တစ္လွည့္ ဆေတာင္းတစ္လွည့္
ျပ္ေတာ့၏။ ငါ့စိတအ
္ စဥ္သည္ ေၾကာက္ျခင္း၊ လက္ေလွ်ာ့ျခင္္း၊ လန႔္ျခင္းဖက္သ႔ိ တိမး္
၏။ ္ိသည့္အခါ ငါသည္ သခင္ေယရႈ္ အလဆလဆ ဒားေထာက္ ဆပန္၏။
မိခင္သည္ ဂဆတသင္တန္းပိ ႔ခ်ရန္ ခရဆးႏွင္ျခင္းျဖစ္ကာ အေဝးေျပးကားလမ္း
ႏွစ္ဖက္ၾကား၌ လမ္းလယ္ကြ်န္းရိွ၏။ မိခင္သည္ ေရွ႕ကားကိေက်ာ္အတက္ ရင္ေဘာင္
တန္းခ်ိန္္ိသာ မွတမ
္ ၏
ိ ။ ဆန္႔က်င္ဖက္ကားသည္ ္ိန္းမရျဖစ္ၿပဆး လမ္းလယ္ကြ်န္းကိ
ေက်ာ္ကာ မိခင္၏ ကားေခါင္းခန္းကိ တိက္၏။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ေသာေၾကာင့္ ယာဥ္တက္
ိ မိ
ေသာအခါ အင္ဂ်င္အကာကိ ပင္ ္ိ းဖ်က္ကာ စတဆယာတိင္သည္ မိခင္၏မ်က္ႏွာကိ

14
အရိ က္ ္ိင္ခသည္ အခ်ိန္က ိ က္ က်ိ္းခဲ ့၏။ မဟတ္လွ်င္ မိခင္သည္ ပြ ဲခ်င္း ၿပဆးႏိ င္၏။
လက္ရိ ွ ၌ မိခင္သည္ ေဆးရ တြင္ လက္ က်ိ္း၊ ေျခက်ိ္း၊ မ်က္ႏ ွာဘယ္တစ္ ျခမ္း လး
ပ်က္လ်က္သား ျဖစ္၏။
ငါ့မခ
ိ င္ေဆးရအေရာက္တြင္ ဆရာဝန္တစ္ဥးဆ သည္ အလပ္ဆိင္း နားေတာ့မည့္
ဆဲဆဲျဖစ္၏။ အႏွဆဆရာဝန္သည္ မိခင္ကိျမင္ကာ အလပ္္ဲျပန္ဝင္ၿပဆး မိခင္၏ အာယကိ
ကယ္ရန္ ၈ နာရဆမွ် လးပမ္းခဲ၏
့ ။ နိဂး၌ အေျခအေန ေကာင္းသြား၏။ ္ိဆရာဝန္ကိ
ေက်းဇထးအျပည့္တင္ႏိင္မည့္စကား အမွနပ
္ င္ ရွာမရ ျဖစ္၏။ ္ိအျဖစ္ကိ အမွတ္ရတိင္း
မ်က္ရည္လည္ရပါေသး၏။ အႏွဆဆရာဝန္သည္ ၁၆ နာရဆ ေတာက္ေလွ်ာက္ လးပမ္းခဲ့ၿပဆး
န နက္ ၃ နာရဆတြင္ ဖခင္္ မိခင္၏ အေျခအေနသည္ ဆိ းခဲ့ျငား အေကာင္းဖက္သိ ႔
ဥဆး တည္ေ ၾကာင္း သတင္းပါးခဲ့၏။ သမားဂဏ္အေပါင္းႏွင့္ ျပည္ ့စ သည္ ့ အႏွဆဆရာဝန္
အေပၚ ယေန႔တိင္ ေက်းဇထးအ္ထး တင္ရွပ
ိ ါ၏။
ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ငါႏွင့င
္ ါ့ဇနဆးသည္ အ္ထးၾကပ္မတ္ခန္း၌ မိခင္ကေစာင္
ိ
့ေပး
၏။ မိခင္သည္ အသက္ႏွင့ခ
္ ႏၶာၿမဲေသာေၾကာင့္ ပဆတိျဖစ္ရပါသည္။ မိခင္၏တိးတက္ႏႈန္း
ကိ ဆရာဝန္မ်ားကလည္း အ့ၾသၾကကန္၏။ မိခင္ႀကဆးသည္ စႏၵရာား တဆးႏိင္ေတာ့မည္
မဟ တ္ ၊ လမ္းလည္ း မေလွ်ာက္ႏိ င္ေလာက္ေတာ့ဟ ငါတိ ႔ကိ အသိေပးခဲ ့ပါသည္။
ဤကာား သတင္းဆိး ျဖစ္၏။ ပသိ႔ဆိေစ မိခင္သည္ အသက္ႏွင္ ့ခႏၶာ ၿမဲေသာေၾကာင္ ့
စိတေ
္ ျဖသာပါ၏။ Lorelle သည္ မိခင္၏ ကသမႈမွတ္တမ္းကိၾကည့္ၿပဆး ငါ့ကိ လက္ယပ္
ေခၚ၏။ မိ ခင္ ၏အသက္ ဆးရ ႈးႏိ င္ေခ် အမွ တ ္ အ သားမ်ား၊ ္ိ မွ တစ္မ ဟ တ္ခ်င္း
အေကာင္းဖက္သ႔ိ ဥဆးတည္သည့္ အမွတ ္အသားမ်ားကိ ငါ့က ိ ျပ၏။ ္ိသိ႔ျဖစ္ရျခင္း၏
အေၾကာင္း ရင္း ကိ မွ တ ္ တ မ္ း ၌ ္ေရး္ားပါ။ မိမ ိ၌ရမေသာ ဧကပို တၱ သ ားေတာ္ က ိ
ဤကမ႓ာ့ာသိ႔ ေစလႊတခ
္ ဲ့သည့္၊ အမတ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္ ္ာဝရအဖဘရားသခင္
သည္ ငါ့မိခင္ကိ အသက္ဆက္ေပးေၾကာင္း ငါသိ၏။ အသက္ေပးပိင္ရွင္ သခင္ေယရႈကိ
ေက်းဇထးအ္ထးတင္ရွပ
ိ ါသည္။ ယခတြင္ မိခင္သည္ လမ္းေလွ်ာက္ႏိင္ကာ စႏၵာရား ရခါ
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တဆး၏။ မရဏလားႏိင္သည့္အေျခအေနမွ မိခင္ကိ ကယ္ခဲ့သည့္ သခင္ေယရႈကိ ေက်းဇထး
ဥပကာယ အလြန္တင္ရွပ
ိ ါသည္။
အမတ ရင္းျမစ္ကိ နားလည္ႏိင္ရန္ က်မ္းစာသည္ ငါတိ႔ကိ ဥေပကၡာ မျပ္ခဲပ
့ ါ။
ေကာေလာသဲၾသဝါဒေစာင္တင
ြ ္ သခင္ေယရႈအေၾကာင္း ဤသိ႔ဆိ္ား၏။
္ိသားေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚ၊ ေျမႀကဆးေပၚ၌ ရိွသမွ်ေသာ ရထပ
အရာ၊ အရထပအရာ၊ ရာဇပလႅင္ျဖစ္ေစ၊ အစိးရျခင္းတန္ခိးျဖစ္ေစ၊ အ္ြဋ္
အျ္တ္ ျဖစ္ေစ၊ အာဏာစက္ျဖစ္ေစ၊ ခပ္သမ
ိ း္ ေသာ အရာတိ႔ကိ ဖန္ဆင္း
ေတာ္မ ထ၏။ ခပ္သ္္ားေသာအရာတို႔ သည္ ခရစ္ေတာ္အာားျဖင့္ ဖန္ဆင္ား
ေတာ္္၍ ခရစ္ေတာ္အ တြ က္ ျဖစ္ေ တာ္္၏။ - (၁၇) ္ည္သည့္အရာ
တစ္စိုတ
ံ စ္ခက
ို ို္မ ္ဖန္ဆင္ား္ဥ ခရစ္ေတာ္ရေတာ္
မ
္၏။ ခပ္သမ
ိ း္ ေသာအရာ
တိ႔သည္ သထ႔အားျဖင့္တည္ရၾွိ က၏။ ေကာေလာသဲၾသဝါဒစာ ၁ား၁၆၊ ၁၇။
သခင္ေယရႈခရစ္သည္ ငါတ႔ျို ္င္ႏိုင္၊ ္ျ္င္ႏိုငေ
္ သာ ခပ္သ္္ားကို ဖန္ဆင္ားျပ ျပင္
ခဲ့ၿပဥား အစ္္္ျပတ္ ၾကည့္ရႈစရ
ဥ င္ေတာ္္၏။11 ေနာက္ဆိုားံ ဝါက ကို ္မတေ
္ လာ့ --

“ခပ္

သ္္ားေသာအရာတ႔သ
ို ည္ သာားေတာ္အာားျဖင့္သာ တည္၏။” ဤက ္္ားပိုဒ္က ဇဥဝအသက္
သည္ ဘိုရာား၏သာားေတာ္္မ ျ္စ္ဖ ာားခံ၏ဟို ကြက္ကက
ြ ္ကင
ြ ္ားကြငား္ ဆိုထာား၏။ ယင္ား
အေၾကာင္ား တ္န္ေတာ္ရင
မ ္ေပါလိုက တ္န္ေတာ္ဝတ္၌ ဤသိဆ
႔ ိ၏။

။

ေလာကဓာတ္မွစ၍ ေလာကဓာတ္၌ ရိွေလသမွ်ေသာ အရာတိ႔ကိ ဖန္ဆင္း
ေတာ္မထေသာ ဘ ရားသခင္သည္၊ ေကာင္းကင္ႏွင ့္ေ ျမႀကဆးကိ အစိ းရ
ေတာ္မေ
ထ သာ အရွင္ ျဖစ္ ၍၊ လထတ႔လ
ိ က္ျဖင့္လပ္ေသာ ဗိမာန္၌ ကိန္းဝပ္
ေတာ္မထသည္ မဟတ္။ - (၂၅) ဘရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ သထတိ႔အား
ဇဆဝအသက္ႏွင္ ့တကြ ္ြက္သက္ဝင္သက္မွစ ၍ ခပ္သိမ ္းေသာအရာ
11

“ခပ္သမ
ိ ္းေသာအရာတိ႔သည္ ကိယ္ေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါ၏။ အကၽြႏ္ပ္တ႔သ
ိ ည္ ကိယ္ေတာ္၏ ဥစၥာ္ဲကသာ
ကိယ္ေတာ္အား ပထေဇာ္ပါ၏။” ရာဇဝင္ခ်္ပ္ပ္မေစာင္ ၂၉း၁၄။
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တိ႔ကိ ေပးေတာ္မေ
ထ သာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မ၍
ထ ၊ တစ္စတစ္ခကိ အလိေတာ္
ရိ ွသကဲ့ သိ ႔ လက္ ျဖင့္ ေကၽြးေမြးျခင္ းကိ ခေတာ္မထသည္မဟတ္။ - (၂၆)
ဘ ရားသခင္သည္

ေျမတစ္ ျပင္လ း၌ေနရေသာ

လထအမ်ိ္းမ်ိ ္းတိ ႔ ကိ

တစ္ေသြးတည္းႏွင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မ၍
ထ သထတ႔အ
ိ ား ခြေ
ဲ ဝစဆမေသာ အခ်ိန္
ကာလကိလည္းေကာင္း သထတိ႔၏ ေနရာအပိင္းအျခားကိလည္းေကာင္း
မွတ္သားေတာ္မ၏
ထ ။ - (၂၇) အေၾကာင္းမထကား၊ လထတ႔သ
ိ ည္ ဘရားသခင္
ကိ ရွာစမ္းသျဖင့္ ေတြ႔ေကာင္းေတြ႔ၾကလိမ္မ
့ ည္ အေၾကာင္းတည္း။ သိ႔
ဆိေသာ္လည္း၊ ဘရားသခင္သည္ ငါတိ႔တြင္ အဘယ္သထႏွင့မ
္ ွ်ေဝးေတာ္
မထသည္မဟတ္။ - (၂၈) ငါတိ႔သည္ ဘရားသခင္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္၊
လႈပရ
္ ွားလ်က္၊ ျဖစ္လ်က္ ရိွၾက၏။ ္ိသိ႔ႏွင့္အညဆ၊ သင္တ႔တ
ိ ြင္ လကၤာ
ဆရာအခ်ိ ္႕တိ ႔ က ငါတိ ႔သည္က ား၊ ႏႊယ္ေတာ္သ ားပင္၊ ဘ ရားမ်ိ ္းေပ၊
ျဖစ္ၾကေလဟ စပ္ဆိသတည္း။ တမန္ေတာ္ဝတ္ ၁၇း၂၄-၂၈။
ဤ၌ ငါတိ႔၏ အသက္တာတြင္ ္ဲ္ဲဝင္ဝင္ေဖးမ,ေသာ ဘရားအား ရႈျမင္ႏင္
ိ ၏။
တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလသည္ ဘရားမွအစခ်ဆကာ အညတရပ္ဇဥ္ အ္ိသ႔ိ ဋဆကာဖြင့္၏။
၁။ ဘရားသခင္သည္ တိင္းျပည္တင္
ိ း၏ ကာလေဒသ အာဏာယႏၲရား
တိ႔ကိ စဆမ ပညတ္၏။
၂။ ဘရားသခင္သည္ ငါတိ႔အေယာက္စဆတင္
ိ းႏွင့္ ကမ႓ာ့ာျခား၍ မေဝး။
၃။ ဘရားသခင္အားျဖင့္ အသက္ရင
ွ ္လ်က္၊ လႈပရ
္ ွားလ်က္၊ ျဖစ္လ်က္
ရိွ၏ဟ ရွငေ
္ ပါလသည္ နိဂး၏။
ငါတိ႔သည္ ဘရားသခင္အားျဖင့္သာ အသက္ရွငေ
္ နသည္မွနလ
္ ွ်င္ ဘရားမပါဘဲ
အသက္ မ ရွ င ္ ႏ ိ င္ ဟ ဆိ ျခင္ း ပင္ ျ ဖစ္ ၏ ။ ခမည္ း ေတာ္ ဘ ရားကိ ကိ ယ္ စ ားျပ္ေသာ
ဘ ရားသခင္ ့သားေတာ္ သခင္ေယရႈက “ငါႏွင္က
့ ြာလွ်င္ သင္ျပ္ႏိင္ေသာအရာ နတ ိ
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ကိိဥိြ”ၥ 12 ဆိ၏။ ဤဝစနံ … ငါတိ႔သည္ ဘရားမပါဘဲ ကာယက၊ ဝစဆက၊ မေနာကျဖင့္
ဘာမွ်မျပ္မထႏိင္ေၾကာင္းကိ သတိခ်ပ္ေလာ့။ ငါတိ႔သည္ ဘရားသခင္ႏွင့္ သားေတာ္အေပၚ
လ းလ းလ်ားလ်ား မဆွခိ ရ၏။ ေမြးကင္းစကေလးတစ္ဥဆး မိႏွင့္ဖတိ ႔အေပၚ မွဆခိ သည္ႏွင့္
ပမာဆင္၏။
ဤေၾကာင္းက်ိ္းသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာေၾကာင့္ ဆက္ရင
မ ္ားခြင့္ျပ ေလာ့။ ခႏၶာတြင္း
အဂၤါတစ္ခိုျဖစ္ေသာ အ့ံဖြယႏ
္ မလံိုားအေၾကာင္ား ေလ့လာၾကအံ။့ ႏမလံိုားသည္ နာားသည္ဟ၍
္ရမဘဲ ခႏၶာတြင္ားရမ ေသြားေၾကာ္မ င္္ ာားထသ႔ို ဆယ္စႏ
ို မစ္
္ ာားစြာ ေသြား ျဖန႔္ ျဖ ားပိ႔လ ြတ ္
ေပား၏။ ထားျခာားသည္္မာ ႏမလံိုား၏ ဇဆဝကမၼလပ္ငန္းတြင္ ျပင္ပအကအညဥ ္ပါျခင္ား ျဖစ္၏။
ႏမ လံိုား ႂကြ က္သာား လႈပရ
္ မာားျခင္ားသည္ အာရံိုေၾကာ လိုပ္ငန္ားစနစ္၏ ေစ့ေဆာ္္ႈေၾကာင့္
္ဟို တ္ဟို ဆို လို ရ င္ ား ျဖစ္ ၏ ။ ႏမ လံ ို ား ၌ သဥား သန္႔္ လစနစ္ရ မ ၏ ။ ခႏၶာ ေဗဒက ္္ ား ၌ “ဓာတ္ကထးစနစ္သည္ ္ထးျခားႂကြက္သားျဖင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္း္ားကာ ၎က လွ်ပ္စစ္စက္ကင
ြ ္း
္တ္လပ္ျဖန႔္ျဖ းၿပဆး ႏွလးႂကြက္သားကိ က်္႕ေစဆန္႔ေစ၏”13 ဟ ဆိ၏။ အာရေၾကာ
စနစ္၏ ေစ့ေဆာ္မမ
ႈ ပါဘဲ လွ်ပ္စစ္စက္ကင
ြ း္ ကိ ကိယ္တင္
ိ ္တ္လပ္ႏိင္သည့္အတြက္
အႏွဆႂကြက္သားတိ႔သည္ အလြန္္ထး၏။ ခႏၶာေဗဒက ္္ားကလည္ား ႏမလိုားံ ၏ႂကြကသ
္ ာား္ ာား
သည္ လမ ပ္စစ္ကို ္ည္သ႔ထ
ို တ
ို ္၍ ႏမလံိုားႂကြက္သာားကို က်္႕၊ ဆန္႔ ေစပါေၾကာင္ားလည္ား
္ေဖၚျပထာားပါ။ ထားျခာား၏။ ပင္ကိုျဖစ္၏ဟိုသာ ဆ၏
ို ။ ပသ႔ဆ
ို ိုေစ ႏမလံိုားသည္ စြ္ား္ အင္
ကို ္ည္သ႔ထ
ို ိုတ၍
္ စြ္္ားအင္သည္္ည္သည့္အရပ္္မ လာသနည္ား။
ဤ္မ

လ္္ား

တိုက္ရက
ို ္လာ၏ဟို
ဘ ရားသခင္ အ ားျဖင္ ့
မာရ္နတ္က

စကြသ
ဲ တည္ား။

စြ္္ားအင္သည္

ဘိုရာားသခင္ထံ္မ

သ္ၼာ က ္္ ား ဂန္လာ

ရ မ၏ ။

“ငါတိ ႔ သ ည္ က ား

အသက္ ရ ွ င ္ ၏ ”

အသက္သည္

တမန္ေတာ္ဝတ္ ၁၇း၂၈။ သိ႔ျငားလည္း

ငါတိ႔ခႏၶာအတြင္ား၌

ရမသည္ဟို

ဆ၏
ို ။

ငါတ႔၏
ို

ဇဥဝက္ၼျဖစ္စ္္၌ ဌာပနာသကဲသ
့ ို႔ ... “သင္သည္ အကယ္ တိတိ မရဏ မလားရာ” 12

ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁၅း၅။

13

Gerard Tortora and Nicholas Anagnostakos, Principles of Anatomy and Physiology,
(Harper and Row Publishers, New York, 1984) p 463.
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ကမ႓ာ့ာဥဆးက်မ္း ၃း၄။ ဤဝါစာတို႔သည္ အေျခခံသေဘာတရာား ျဖစ္၏ ။ ဤ(သိ ႔)္ိ
ေလာ။ အႏွဆအေၾကာင္ း ၌ အမ်ားေသာ ခရစ္ယာန္ တိ ႔ကလည္း အလယ္လမ္းကိ
လိက္ရန္

အား္တ္ကာ

အသက္ဆက္ေစ၏”

“ဘရားက

ဟ

ဆိၾက၏။

အားလးဖန္ဆင္းအၿပဆး
ဘရားသခင္သည္

သပတ္

ငါတိ႔၏

နာရဆပမာ

ခႏၶာအတြငား္ ၌

ဘက္ထရဥစ္
ြ ္ားအင္ကို ဌာပနာ ခဲ့သ ည္ကဲ့ သို ႔ ... သ႔။ို သ္ၼာ က ္္ားဂန္က ဤဒ

နကို

္သြန္သင္။ ငါတ႔သ
ို ည္ ဘိုရာားသခင္ႏမင့က
္ ြ ္္ားဝင္ကာ ဘိုရာားကို နာရဥ၊ ္နစ္၊ စကၠန႔္္လပ္
လံိုားလိုံားလ ာားလ ာား ္ဥမခိုၾကရ၏။ ဘိုရာားကလည္ား ငါတ႔၏
ို ႏမလံိုားခိုန္
္ ႈ ယႏၲရား္ယြင္ားရန္
စြ္ား္ အင္ကို သဒၶါစြာျဖင့္ ကေထာက္ေပား၏။ ဤပရ္တ္အေၾကာင္ား ဝိစိကစ
ိ ၧာရမျငာား
ေနာက္္ ာား္မ ႏမဥားေႏမာၾကအံ။့ ငါတို႔သည္ ဤပေဟဠကို ဤ္မပင္ အရမငား္ နာားလည္သင့္ၿပဥ။
“ငါတိ႔သည္ ဘရားသခင္အားျဖင့္ အသက္ရင
ွ ္လ်က္၊ လႈပရ
္ ွားလ်က္၊ ျဖစ္လ်က္ရွ၏
ိ ”
(သိ ႔)

“သင္သည္ အကယ္ တ ိ တ ိ မရဏ မလားရာ” မည္ သည္က ိ ယ မည္နည္း။

အလယ္အလတ္ မရိွ။
ဤအေၾကာင္း အမ်ားသထငါွအတြက္ လက္ခႏိင္ရန္ခက္ျငား အ္က္ပါတိ႔သည္
ပ္ဇဥ္တစ္ဥးဆ ၏ ရပ္ပင္
ိ းဆိင္ရာကိသာ ႏွဆးေႏွာခဲ့ရေသး၏။ ငါတိ႔သည္ ညာန၊ ဝိညာန
အခန္း ဖက္တ႔သ
ိ ိ႔ဝင္ၾကအ။့ ေအာက္ေဖၚျပပါ သမၼာက်မ္းဂန္မွ ဆင္းလာေသာ တရား
မ်ားကိ ဆင္ျခင္ပါေလာ့။

။

ေမတာခ်င္း္းဖြ႔၍
ဲ ၊ ခမည္းေတာ္ဘရားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ နက္နေ
ဲ သာ အရာကိ
နားလည္ႏိင္ေသာ ဝိစိကစ
ိ ၧာႏွင့္ ကင္းစင္ေသာ ဥာဏ္၏ စည္းစိမ္ အေပါင္းႏွင့္
ျပည့္စ၍၊ စိတႏ
္ ွလး သက္သာေစမည္အေၾကာင္း အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကဆးေသာ
တိ က္လ ွန္ ျခင္းကိ ငါခ ရသည္ ဟ သင္တိ ႔ သိေစျခင္းငွာ ငါ အလိ ရွိ၏။ (၃) ဘရား္၌

ပညာဘ႑ာ၊ ဥာဏ္ဘ႑ာရိွသမွ်တိ႔သည္ ဝွက္္ားလ်က္

ရိွၾက၏။ ေကာေလာသဲဩဝါဒစာ ၂း၂၊ ၃။
တစ္ဖန္ ္ာဝရဘရားသည္၊ ေမာေရွအား မိန႔္ေတာ္မထျပန္သည္ကား၊ - (၂)
နားေ္ာင္ေလာ့၊ ငါသည္ ယဒအမ်ိ္းသား ဟရ,၏သား ျဖစ္ေသာ ဥရိ၏သား
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ေဗဇေလလကိ အမည္ျဖင့္ ခန႔္္ား၏။ - (၃) သထသည္ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကးဝါကိ
လပ္ေသာအတတ္၊ ေက်ာက္က ိ ေသြး ၍ စဆေသာအတတ္၊ - (၄) သစ္သားကိ
္လပ္ေသာအတတ္ႏွင့္ အမ်ိ္းမ်ိ္းေသာအလပ္ကိ္ထးဆန္းစြာ လပ္တတ္မည္
အေၾကာင္း၊ - (၅) ဥာဏ္ပညာႏွင့္တကြ သိပၸအတတ္ အမ်ိ္းမ်ိ္းတိ႔ကိ ငါေပး၍၊
ဘရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စေစ၏။ ္ြကေ
္ ျမာက္ရာက်မ္း ၃၁း၁-၅။
သမၼာက်မ္းဂန္ ၌ ဘ ရားသခင္ သည္ သင္ည ာ၊ ပညာခပ္သ ိမ္း တိ ႔၏ ရင္းျမစ္
ျဖစ္သည္ဟ လာ၏။ ေကာေလာသဲ ၂း၂၊ ၃ တြင္ ပညာဘ႑ာ၊ ဥာဏ္ဘ႑ာ ဟထသမွ်သည္
ပ္ဇဥ္မွ ျမစ္ဖ်ားခသည္ဟသ
ထ ည့္ ဒ

နကိ အန္တ၏။ ဥာဏ္ပညာခပ္သမ
ိ ္းတိ႔သည္

ဘရားသခင္၏သားေတာ္ သခင္ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘရားသခင္မွ ျမစ္ဖ ်ားခ ၾကက န္၏။
အႏွဆဥပေမယ်ကိ ္ြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၃၁း၁-၅ ၌ ျပဆိ္ား၏။ အႏဆွ က်မ္းပိ ဒ္တ ြ င္
ဘရားသခင္သ ည္ ပ ္ ဇဥ္အေပၚ ပန္း တိမ္အတတ္က ိ ေပးေၾကာင္း ေတြ႔ႏိင္၏။ ငါတိ႔
လည္း သာမန္္က္ စြမ္းသထမ်ား၏ လက္စမ
ြ ္းလက္စမ်ားကိ ဘရားေပးလက္ေဆာင္ဟ
မၾကာခဏ ခ်ဆးမြမ္ းေ္ာပနာျပ္ၾကသည္ မဟတ္ေလာ။ အႏွဆတိ႔သည္ အကယ္တိတိ
ဘရားေပး လက္ေဆာင္ ပင္တည္း။
ဂဆ တသဘင္ ၌ ေရာက္ေနသည္ ဟ စိတ ္က ထးပ ေဖာ္ ၾကအ ့။ ပရသတ္တို႔သ ည္
စင္ျမင့္ေပၚရမ စႏၵရာားပညာရမင္
္ ၏ လက္သအ
ံ တင
ို ္ား နာားဝင္ပဥယစ
ံ ဥားေ္ ာၾကကိုန၏
္ ။ သ္
သည္ စႏၵ ရာားခလိုတ္္ ာားကို စ တ္ႀ က က္ ကစာားကာ သဒၵါ ရံို ကို ဖ္္ားစာား၏။ ငါတ႔သ
ို ည္
ေတားသြာားၿပဥားလိုေၾကာင္ား သေဘာေပါက္၏။ ဆက္၍ တဥားေစလိုသည့္ဆႏၵ ငါတ႔၌
ို ရမ၏။
သို႔ေသာ္ ေတားသြာားဆံ ိုားၿပဥ ျဖစ္ရာ ပရသတ္တ႔က
ို လည္ား လက္ခိုပ္တားဥ ၾက၏။ ္ာတိုဂါ္
လည္ား ္ဥားညႊတ္ကာ ပရသတ္တို႔၏ ေထာပနာကို ခံယအၿပဥား စင္္မ ဆင္ားေလ၏။
စကာားတစ္္လမ္္ားဆိုတအ
္ ံ။့ အႏမဥျဖစ္စ္္၌္ ဆစ
ို ရာရမေသာ ေၾကာင့္ ... ေၾကာင့္။
ထိုထိုေသာ နာေပ ာ္ဖြယ္္ ာား ၾကာားသည့္အခါတို င္ား ပရသတ္္ ာား၏ႏႈတ္္မ “ေကာင္းခ်ဆး
ေပးရွငက
္ ိ၊ ခ်ဆးမြမ္းေစ” (ဝါ) ္ိႏွင္ပ
့ မာဆင္ေသာ ေတးမ်ား သဆက် းသင့္၏။ ေ္ာပနာ
ျပ္ျခင္းသည္ အႏွဆအစြမး္ ၊ အႏွဆပညာမ်ား ဌာပနာေပးေသာ ဘရားသခင္ဖက္သ႔ိ ဥဆးလွည့္
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သင့္၏။ စႏၵရားပညာရွင္သည္လည္း ္ိအေျခအေနသိ႔ေရာက္ရန္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေသာ
ဘရားသခင္ အေပၚ ကတည္တ တရားရိွသင့္၏။ သိ႔ဆိေစမထ ္ိသိ႔ျဖစ္ခ၏
ဲ ။ အကယ္
တိတိ ငါတိ႔သည္ ဘရားသခင္ကိသာ ဂဏ္တင္ပါက ေအာင္ျမင္၊ က်ဆး သခၤါရသေဘာကိ
လက္ခႏိင္မည္ ျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမွာ အႏွဆအစြမး္ အစတိ႔သည္ ငါတိ႔မွ ျမစ္ဖ်ား မချခင္း
ေၾကာင့္ … ။ ဆိခဲ့သည့္အတိင္း ငါတိ႔မွ ျမစ္ဖ်ားခေတာ္မမထလွ်င္ ေအာင္ျမင္၊ က်ဆးျခင္းမ်ား
အေပၚ ငါတိ႔ပလႊားစရာ၊ စိတက
္ ်စရာ စိးစဥ္းမရိွ။
ဤ၌ အဟိ တ္ပင္၏ အေငႊ႔အသက္ရိ ွ၏။ အခ်္ပ္အေႏွာင္ကင္းစြ ာ စက္တပ္
ေလဟန္စဆးယာဥ္ျဖင့္ ေဝဟင္္က္တင
ြ ္ ေလဟန္စဆးသည္ဟို စိတ္ကးထ ၾကအ့။14 ကန္းေျမ
အ္က္ ေပေ္ာင္ခ်ဆအျမင့္မွ ရႈစားရေသာ ျမင္ကင
ြ း္ ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ခ်ိန္၌ ခစားရေသာ
လြတ္လပ္မႈ (ဝါ) ဘဝင္ေလဟပ္သည့္အျဖစ္တိ႔ကိ ခ်ိန္္ိးၾကည့္ေလာ့။ ္ိ႔္က္ အျမင္သ
့ ိ႔
ဆက္တက္ပါက ေအာက္စဆဂ ်င္ဓာတ္ ျပတ္ လပ္ ျခင္းေၾကာင္ ့ ငါတိ ႔ မထးေမ့ႏိ င္၏ (သိ ႔)
စက္ခ်ိ္႕ယြင္း၍ ပ်က္က်ႏိင္၏။ ငါတိ ႔က ိ ယ္တ ြင္ း ၌ သိဒၶရ
ိ ွသ
ိ ည္ဆိသည့္ မသားကိ ယ
ေလေလ၊ အ္ိနာေလေလ ျဖစ္၏။ ္ိအပင္၏ က်ိနစ
္ ာမွ လြတ္လမ္းမရိွ။ အႏွဆအပင္၏
အသဆးကိ စားသးစရိွက အေနာင္ေနာင္ ဟဆိ္ရမည့္ အျမင္ေ
့ ရာက္လိစိတ္ တားမရေတာ့၊
ကိ ယ္ ျပ္ကိ ယ္ခ ရမည္ ျဖစ္၏။ စိ တ္က ်ေရာဂါ ကမ႓ာ့ာခ်ဆ၍ ျဖစ္ရ ျခင္းမွာ မေတာ္တ ဆ
မဟတ္။15
အဟိ တ္ပင္၏ အစြမ္းက ငါတိ ႔ကိ မႀက စည္အပ္ေသာ အစိေ ႏၲ ယ အဆင့္ သိ ႔
တက္လိသည့္ ဆႏၵသေႏၶ တည္ေစ၏။ စားေလစားေလ ဆႏၵ္ေျပဘဲ၊ တက္ေလတက္ေလ
အက နာရံိုသာရမ၏။

သင္လည္ား

ဘယ္ႏမစ္ႀက္္

ခံခရ
ဲ့ ၿပဥနည္ား။

္ည္္မ

ဆက္၍

လမ္္ားႏိုငေ
္ သား သနည္ား။ ရည္သန္ထက
ို ္၏ေလာ။

14

ေလဟိုန္စဥားယာ္္ဆသ
ို ည္္မာ ေလဟိုနစ
္ ဥားသ၏ ေနာက္ေက ာ၌ စက္လယ
ြ ထ
္ ာားၿပဥား ေလၿင္္ရာအရပ္္မျဖစ္ေစ၊

Wikipedia.
http://www.who.int/mental_health/management/depression/en/
ေျ္ျပင္္မျဖစ္ေစ စတင္ျပန္သန္ားႏိုင္၏ - ္ည္သည့္အက္မ ္လိုအပ္ေပ။

15
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တစ္ဆင့္ထပ္၍ တက္ၾကအ့။ ငါတ႔သ
ို ည္ ရ ပ္ႏွင ့္စိ တ္ပိ င္းဆိ င္ရာမ်ားကိ သာ
ႏွဆးေႏွာၿပဆးေသး၏။ ဝိညာန၊ သဆလအရာမ်ားလည္း ႏွဆးေႏွာ္ိက္၏။ အႏွဆတိ႔သည္ သာ၍
ခက္ခဲသမ
ိ ္ေမြ႔ေသာေၾကာင့္ သာ၍ သတိခ်ပ္ၾကအ့။
သမၼာက်မ္းဂန္က “ဘရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္္၏” ဟ ဆိ
္ား၏ - ရွင္ေယာဟန္ ၾသဝါဒစာပ္မေစာင္ ၄း၈။ အႏွဆက်မ္းပိဒ္က ဘရားသခင္သည္
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏

အရင္ားအျ္စ္ျဖစ္၏ဟို

ျပဆိုျခင္ားျဖစ္၏။

ဘိုရာားသည္

ေျ္ာ္လင့္ျခင္ားအရမင္ ျဖစ္သည္ဟို ဆိုလရ
ို င္ားလည္ားျဖစ္၏ - ေရာ္ ၾသဝါဒစာ ၁၅ား၁၃။
ထိုသေဘာတရာားကို ဂါလာတၾသဝါဒစာ၌ ဋဥကာ ခ်ဲ႕ထာား၏။
ဝညာ္္ပကတ၏ အက ား္ကာား၊ ခ စ္ျခင္ား၊ ဝ္္ားေျ္ာက္ျခင္ား၊ ၿင္္သက္ျခင္ား၊
စတ္ရမည္ျခင္ား၊ ေက ားဇားျပ ျခင္ား၊ ေကာင္ားျ္တ္ျခင္ား၊ သစၥာေစာင့္ျခင္ား၊ - (၂၃)
ႏားညံ့သ္္ေ္ြ႔ျခင္ား၊ ကာ္ဂိုဏခ
္ ပ္တည္ားျခင္ားေပတည္ား။ ထသ
ို ို႔ေသာအက င့္
ကို အဘယ္တရာား္မ ္ျ္စ္တာား။ ဂါလတၾသဝါဒစာ ၅ား၂၂၊ ၂၃။
အႏမဥက ္္ားခ က္၏ ညႊနား္ ခ က္္ ာားသည္ ္မင္သက္စရာျဖစ္၏။ တစ္ဒဂၤ္မ အႏစိပ္
ၾကကိုန္အံ့။ ထထ
ို ိုေသာ

သဥလခပ္သ္္ားတ႔သ
ို ည္ ဘိုရာားသခင္၏ ဝညာ္္ေတာ္ကို

ပိုငဆ
္ ိုင္ ္မသာ ရရမႏိုင္
္ ည့္ ပါရ္ဥထား္ ာား ျဖစ္ၾက၏။ အလြယ္ဆိုက ဘိုရာားသခင္၏
ဝညာ္္ေတာ္

အေထာက္္ ရ မ လမ င္

ကရို ဏာစသည္ ့

စသည့ ္

ဤပရ္တ္အေၾကာင္ား

သင္ ့ ၌

ခ စ္ ျ ခင္ ား ၊

ပါရ္ဥ ထား္ ာားကို

ကန္ေဘာင္ေဘား

လ္္ား

ပဥ တ ၊

စရဏ၊

္ပင
ို ္ႏိုငေ
္ ပ။

ခႏဥ ၶ ၊

ငါလည္ား

ေလမ ာက္ျဖစ္သည့္တ စ္ ေန႔ ၌

ေတြားျဖစ္၏။ ပတ္ဝန္ားက င္သည္ ေအားခ ္္ားဆတ္ၿင္္၏။ ထိုအခို က္ ္ခင္တ စ္္ားဥ သည္
၎၏သ္ဥားကို

ေလထဲလ၍
ြဲ

ေဆာ့ေနသည္ကို

ငါျ္င္၏။

၎တ႔ႏ
ို မစ္္ဥားသည္

ျ္ ားတားေနၾက၏။ အႏမဥသ္ဥားအေပၚ ္ာတာ္ခင္က ခ စ္ႏိုင္ျခင္ားသည္ ဘိုရာားသခင္၏
ေစ့ေဆာ္္ႈေၾကာင့္ျဖစ္၏။ သ္ဥားငယ္အေပၚ ထသ
ို ႔ခ
ို စ္ႏိုင္ျခင္ားသည္ သ္၏ ႏမ လံိုားသာား္မ
အစျပ ျခင္ား္ဟို တ္ဘဲ

ဘို ရာားသခင္၏

ေစ့ေ ဆာ္ ျခင္ားေၾကာင္ ့ ျဖစ္၏။

ထို

ခ စ္ျခင္ားတရာားကို ္ခင္ထေ
ံ ပားကာ ္ခင္ကလည္ား ျပသရန္ ေရြားခ ယ္ ျခင္ားေၾကာင္ ့ ္ခင္
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ေ္တၱာအျဖစ္ ရိုပ္လိုားံ ေပၚျခင္ားျဖစ္၏။ ဤသည္္မာ ္ခင္ေ္တၱာ္ဟိုတ္ ဘိုရာား၏ခ စ္ျခင္ား
ေ္တၱာသာ ျဖစ္ကာ ္ခင္အာား ၾကာားခံကာ ျပျခင္ားျဖစ္၏။ ္ခင္သည္ ဘိုရာား၏ ေစ့ေဆာ္
္ႈကန
ို ာခံ၍ ျပျခင္ားေၾကာင္ ့ ထေ
ို ္တၱာသည္ ္ခင္ ကယ
ို ္ပင
ို ပ
္ ္ာ ျဖစ္တည္လာျခင္ားသာ
ျဖစ္ ၏ ။ အ္မန္ဆို ရေသာ္ ္ခင္အခ စ္၊ ဇနဥားေ္ာင္ႏ ံမ အခ စ္ ဟ၍ ္ လေတာ္္ရမ။ ဤ
အေၾကာင္ား ငါတ႔ႏ
ို မင့္ စ္္ားႏိုင၏
္ ။ ္ည္သ႔ဆ
ို ိုေစ သ္ၼာက ္္ားစာက ထိုသ႔သ
ို ြနသ
္ င္၏။
ငါလည္ား ၾသဝါဒေပးေလတို္င္ား ဤသေဘာတရာားကို ္ၾကာခဏ ခ ျပသည့္အခါ
တရာားနာပရသတ္တ႔၏
ို တံို႔ျပန္္ႈသည္ စတ္ဝင္စာားဖြယ္ ေကာင္ားလမ၏။ အခ်ိ္႕ပိုဂ လ္တ႔၏
ို
္ က္ႏမာေပါက္္ ာား္မာ

ငါသည္

ပိုထဇ
ို ္္တ႔၏
ို

သဘာဝကို

ထားို ႏမက္သည့္ပ္ာ

ျ္င္ၾကကိုန္၏။ ္ဂၤလာစင္္က္၌ အခ်စ္သဆခ်င္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဆိခဲ့၊ သစၥာမ်ား
တိင္တည္ခဲ့ၾကျငား ဘရားသခင္သည္ ငါတိ႔အား ္ိခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ္္မ ခဲ့ပါလမ င္
တစ္္ဥား္မ သစၥာတည္ ႏိုင္
္ ည္္ဟိုတ။္ ပဇာေၾကာင့္ အခ စ္ျပယ္ၿပဥား ဘဝပ က္ရပါလ့္္။
အခ စ္သည္

ငါတခ
႔ို ႏၶာ

အတြငား္ ၌ရမ၏ဟို

အသကပ္သ္ ာားပင္လမ င္

နံနက္အပ္ရာထသည့္အခါ ္္အ္္သအေပၚ ခ စ္စတ္ကိုနတ
္ တ္၏။ ၎တိက
႔ လည္ား
ဤသ္မာ ဖားစာအ္မနေ
္ လာဟို သံသယဝင္ကာ တစ္ပါားသ္ ာားႏမင့္ အေပ ာ္ရမာၾက၏။
အဟတ္ပင္၏ အစြ္္ားသတၱ ပ ယ္သည္ေၾကာင့္ ျပန္ဆပ္ ရ္ည့္အလမည့္ ေရာက္ေခ ၿပဥ။
္္၏ဇနဥားအာား ရားို ေျ္က သည္အထ ေပါင္ားပါ့္ည္ဟို သစၥာျပ ေသာ သေကာင္ား
တစ္္ဥား ရိုတတ
္ ရက္ ၿခံခန
ို ္ျခင္ားသည္ အဘယ္သ႔ရ
ို မစ။ အႏဥမပရ
ို သလည္ား ထိုသို႔ ျဖစ္လို
္ည္ ္ဟိုတ္ျငာား ္တတ္ႏိုင္ရာမ ။ အခ စ္သည္တဏမာႏမင့္ ေရာေထြားကိုန္၏။ ၎၏ သစၥာ
ေစာင့္မႈကိ သံသယဝင္ေတာ့၏။ ၎သည္လည္ား အခ စ္ႏမင့္ ္ထိုက္တန္ေတာ့ ဟသည့္
စတ္ဝင္ကာ စတ္္လံိုျဖစ္ကာ ္္ၾကင္ေဖာ္ႏမင့္ ခြာလာေတာ့၏။ အခ စ္ကို ၎၏ ႏမလံိုား
သာား္မ ေဆာက္တည္ႏိုင္္ည္ဟို အထင္ရမခဲ့ျငာား ယခိုတင
ြ ္ ္ြ္ြေၾကေတာ့ရာ အ္္ေထာင္
ကြေ
ဲ လ၏။ သ္ိုတနယ္သာား္ ာားက ထ္္ားျ္မာားျခင္ားျဖင့္ သိုခရမာျငာား ္ေတြ႔ႏိုင္ၾကသည္္မာ
ဆန္ား၏ေလာ။
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အ္္ေထာင္သည္ သိုခ ္ျဖစ္ေတာ့ဟို ခံစာားရသတင
ို ္ားက ခ စ္ျခင္ား ေ္တၱာသည္
ဘိုရာားသခင္ထံ္မ ျ္စ္ဖ ာားခံေၾကာင္ား၊ ေတာင္ားေလမ ာက္သတိုင္ားလည္ား ရရမၾက္ည္ကို
သတခ ပ္ၾကပါကိုန။္ ္္၏ဘဝ လက္တေ
ြဲ ဖာ္အေပၚ အခ စ္္ခန္ားေနၿပဥဟို သင္ခစ
ံ ာားရပါက
ဘိုရာားထံ၌ ထအ
ို ခ စ္္ ားကို ျပန္လည္ခစ
ံ ာားတတ္ရန္ ေတာင္ားေလမ ာက္ၾကပါကိုန္။ ဘိုရာား
သခင္သည္ ကတေပားခဲသ
့ ည္အတင
ို ္ား ဧကန္ျဖည့္ဆည္ားေပား္ည္ ျဖစ္၏။
အေၾကာင္းမထ ကား၊ ခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္အားျဖင့္ ဘန္း္င္ရွား
ေတာ္မထျခင္းရိွမည္ အေၾကာင္းတည္း။ - (၁၄) သင္တ႔သ
ို ည္ ငါ၏နာ္ကို
အ္မဥျပ ၍ တစ္စိုတ
ံ စ္ခိုေသာဆိုကို ေတာင္ားလမ င္၊ ေတာင္ားသည္အတိုင္ား ငါ
ျပ ္ည္။ ရွငေ
္ ယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁၄ား၁၃၊ ၁၄။
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၃။ ဘရား၏ ေမတာရိပေ
္ အာက္သ႔ိ
Lorelle သည္ ကမၼဇေလ လႈပေ
္ သာေၾကာင့္ ငါတသ
႔ို ည္ေ ဆားရံ ို သို႔အေသာ့
ႏမင္ၾက၏။ ္ၾကာ္ဥ သာား္ဥားရတနာ ေ္ြားေတာ့္ည္။ ငါတ႔လ
ို ည္ား ္ဥားဖြာားခန္ား နာား္မ ္ခြာဘဲ
ကပ္ေလလမ င္ သနာျပ ္ ာားက “ကဲလြနး္ တယ္၊ လမ္း္ြကေ
္ လွ်ာက္ဥးဆ ” ဟ ဆိ၏။ ငါတိ႔
လည္း ၄၅ မိနစ္ ၾကာၿပဆးေနာက္ တစ္ဖန္ေရာက္ ျပန္ ေရာက္သည့ ္အခ်ိန္တ ြင္ Lorelle
မၿပ္းနိင္ေတာ့ပါ။ သည့္ေနာက္ နာရဆဝက္အၾကာတြင္ အမွနပ
္ င္ ေမြးဖြားေတာ့၏။ မဆးတြင္း
သည္ အကယ္ပင္ခက္ခပ
ဲ ါ၏။ မဆးဖြားသင္တန္းတက္ေရာက္ခေ
ဲ့ ပမင့္ ္ိပ္တိက္ႀက္သည့္
အခါ အာရ မစ ႏိ င္ပ ါ။ ေဝယ်ာဝစၥမ ်ား မဆးခိ းႂကြက္ေလွ ်ာက္လိ က္ေတာ့၏။ ၁၁ နာရဆ
အၾကာတြင္ Michael ဟ ေခၚတြငေ
္ သာ သားဥဆး ၾသရသကိ ေမြးဖြားခဲ၏
့ ။
မဆးဖြားၿပဆးခ်ိန္ Lorelle ႏွင့အ
္ တထ ရိက္ခဲ့သည့္ ဓာတ္ပသည္ အမွတ္တရပါေပ။
သထမမ်က္ႏွာ ပြင့လ
္ န္းလ်က္ရွ၏
ိ ။ မဆးဖြားျခင္းသည္ နိစၥဒထဝ ပမာ။ ငါသည္ အခန္႔သားျဖင့္
ေလအေႏွာ ့တ ြင္ ေဆြ႔ပ ါသကဲ့ သိ ႔ … ။ ္ိ ေန႔ ၌ ဣတယဘဝကိ စာနာစိတ ္အသစ္
ျဖစ္ခ၏
ဲ့ ။ မဆးဖြားမည့္ ဇနဆးသည္၏ အာေဝနိက ဒကၡကို ္ရႈစ့္္ေၾကာင္း ဆိလိရင္း ျဖစ္၏။
လိရင္းခ်္ပ္ပါမည္။ မိမိခ်စ္ရသည့္ ဇနဆးသည္၏ဒကၡကိ ရႈရျခင္းသည္ မခ်ိပါ။
ငါတိ႔ပရိသမ်ားကား ျပ

နာကိ ေျဖရွင္းမည့္နည္းလမ္း အစဥ္ရွတ
ိ တ္၏။ ဤတစ္ခ န္

တြငေ
္ တာ့ ငါ မေျဖသိမ့ႏ
္ ိင္။ အလြနေ
္ လးလွ၏။ “အိ၊ ဘရားရွင္ သင္သည္ ဤဒကၡ
ခပ္သိမ္း၏ ရင္းျမစ္ကိ သိေတာ္မထပါ၏။ လက္ရွ၌
ိ ကၽြႏ္ပ္သည္ မေတြ႔ႏိင္ပါ” ဟ ဆပန္ခ၏
ဲ့ ။
ဆေတာင္းအၿပဆး၌ စိတ္ခ်မ္းသာ၏။
ငါ၏ၾသရသသားဥဆးကိ ပ္မဥဆးဆး ခ်ဆေပြ႔ခ်ိန္ကိ တစ္သက္မေမ့။ အဖက သား
ၾကည့္၊ သားက အဖၾကည့္ျဖင့္ ၾကည္ႏထးဖြယအ
္ တိ။ သားကိ ရႈမဝျဖစ္ေနခ်ိန္ ေၾကာက္စိတ္
သည္ ငါ့ သ ႏၲ ာ န္ တြ င္ ္င္ ား ္ ခဲ့ ၏ ။ ငါ့ သာားလည္ ား ငါကဲ့ သို ႔ ပ င္ လ္္ ား လို က္ ျခင္ ား ထက္
လ္္ား္လက
ို ္ျခင္ား စတ္ရိုငား္ ဗဥဇေသြားပါၿပဥားျဖစ္ေၾကာင္ား ငါ ္ာဏ္ေပါက္၏။ ငါသည္ ၎ကိ
လ္္ား္မန္က္္ား္မနေ
္ ရာက္ရန္ အလင္ားျပရ္ည့္ဝတၱရာား ရမေၾကာင္ားသ၏။ နဂံိုား၌ ငါ့သာားသည္
ငါ့အတြက္ အၾကည္ေတာ္ေလာ။ ငါတ႔အ
ို ၾကာား အဖ က္ဝင္ႏိုင္္ည္ ေလာဟို ငါေတြား၏။
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ငါလည္ား ဆိုေတာင္ားေတာ့၏။ “ေကာင္းကင္ဘ၌ ရိွေတာ္မထေသာ ခမည္းေတာ္ ဘရားသခင္၊
ငါတိ႔ သားဖအၾကား အဖ်က္အေမွာင့္ မဝင္ပါ ေစလင့္၊ ငါတိ႔ သားအဖႏွစ္ဥဆး လက္တြဲ
မျပ္တ္ရန္ ေစာင္မေတာ္မထပါ၊ ငါ၏သားသည္ ငါ့ကိ နားလည္ေပးေသာ အေဆြေတာ္
ျဖစ္ေစပါ” ဟ ဆေတာင္း၏။ ္ိဆေတာင္းသည္ ငါ၏သႏၲာန္၌ စြက
ဲ န္ခ၏
ဲ့ ။ ယခိုထလည္ား
အ္မတရ
္ ၏။ ေတာင္ားလည္ား ေတာင္ားေနဆဲ ... ။
ထို ္မ ေလးႏမစအ
္ ၾကာ ္ပို သ္ေန႔ တစ္ေန႔ တြင္ (Sabbath) အပထကင္း ကင္း ၊
စိတရ
္ ွငး္ ရွငး္ ျဖင့္ ဘရားႏွင့မ
္ တ
ိ ္သဟာယဖြ႔ျဲ ဖစ္၏။ ငါလည္း ေကာင္းကင္၌ရိွေသာဘရား
အေၾကာင္း၊ မိမအ
ိ ေပၚ္ားရိွေသာ ဘရား၏ ေမတၱာတရားအေၾကာင္း၊ အႏွဆေမတၱာ၏
တန္ဖိးတိ႔အား အႏလပဋိလစဥ္းစား၏။ ္ိခဏ၌ ငါ့စိတအ
္ စဥ္သည္ ငါ၏သား ေမြးဖြား
စဥ္ကအျဖစ္သႏွစ္ကိ သတိယမိ၏။ ငါ၏သားႏွင့္ ဘယ္ေတာ့မွ ် မခြရ
ဲ မည့္အေၾကာင္း၊
ငါ့အား အမွန္ပင္ခ်စ္ခင္မည့္အေၾကာင္း ဆႏၵတ႔ေ
ိ ပၚလာ၏။ ္ိအခ်ိန္က ျမင္ကြငး္ မ်ား
အာရ၌ ေပၚလာၿပဆး “ငါလည္း သင့္အေပၚဤသိ႔ပင္ ခစား၏” ဆိေသာစကား ငါ့သႏၲာန္၌
တိုားညမင္ားစြာ ၾကာားသေယာင္ ရမ၏။ ငါလည္ား ငို ရရယ္ရ္ည္္ သ ျဖစ္လ က္ရမ၏။ “အိ၊
ဘရားရွင္၊ ကၽြႏ္ပ္၏ ဗဆဇသညာကိ အရွင္ သိေတာ္မ၏
ထ ။ အကသိလ္ မ်ားစြာျပ္ခဲ့ပါ၏။
မသာဝါစာ မ်ားစြာဆိခဲပ
့ ါ၏” တိ႔ျဖင့္ စိတမ
္ ၿငိမ္ျဖစ္၏။ မိမက
ိ ိယ္ကိလည္း အ့ၾသဘနန္း
ျဖစ္မ၏
ိ ။ ဤငါသည္ ခရစ္ေတာ္ကိကယ္တင္ရွငအ
္ ျဖစ္ လက္ခၿပဆးေသာ၊ အျပစ္ေျဖျခင္း
ရၿပဆးေသာသထတစ္ဥဆးျဖစ္၏။ သိ႔ျငား ဘရားရွင္သည္ မိမိအေပၚ မည္သ႔ခ
ိ စားေၾကာင္း ငါ့ကိ
သိေစေသာအခါ လက္ခရခက္ျပန္၏။ နိဂး၌ “ငါ့ကိခ်စ္ေသာေၾကာင့္၊ ငါ့ကိ ေစာင္မ၏”
ဟထ၍ ငါဟစ္ေႂကြား ခဲ့၏။ ငါလည္း ဘရားသခင္၏ ရင္ဝယ္ အကယ္ပင္ ေပြ႔ဖက္ခရဘိသိ႔
ရိွ၏။ အႏွဆအခိက္အတန႔္္က္သာလြနေ
္ သာပဆတမ
ိ ်ိ္း ငါမခစားခဲဖ
့ ထးပါ။ ေကာင္းကင္ဘရိွ
ဘရားရွင္သည္ ငါ့ကခ်စ္
ိ လန
ြ ္းလွေသာေၾကာင့္ ၎ႏွင့္ငါ့အၾကား စတ္မဝင္ေစမည္ကိ
ငါသိရ ၿပဆ။ ၎ႏွင့္င ါ့အ ၾကား ခြါၿပဲမည္ ့အျဖစ္သည္ ၎ကိ လည္း တႏ႔ႏ႔ခ စားေစမည္
ျဖစ္သည္ေၾကာင့္ တားဆဆးမည္သာတည္း။
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ဤျဖစ္စဥ္က ငါ့သႏၲာန္ ၌ ဘ ရားသခင္ႏွင္ ့အတထ ဘန္းဝင္စားရသည့္သခကိ
ျပခဲ၏
့ ။ ယင္းသိ႔ႀက္ခဲ့ၿပဆး မၾကာမတင္အတြင္း ငါ၏ဥာဏ္ကိ ပြင့ေ
္ စေသာက်မ္းပိဒ္မ်ားကိ
သမၼာက်မ္းဂန္ ၌ ေလ့လ ာျဖစ္ခ ဲ ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘ ရားသခင္က ိ တိ း၍တိ း၍ ေ္ာပနာ
ျပ္မိ၏။ ေလ့လာခဲေ
့ သာ အႏဆွက်မ္းပိဒ္သည္ သင့္ကိလည္း ဥာဏ္ပြင့၍
္ သမိပ
ႈ မာ စြေ
ဲ စ
ပါမည့္အေၾကာင္း ငါဆေတာင္း၏။ ဘရားရွငေ
္ တာ္ျမတ္၏ ႏိင္ငေတာ္အေၾကာင္း ဤ
က်မ္းပိဒ္၌ ကြက္ကြကက
္ ြငး္ ကြင္း ျမင္ရ၏။
စာငွက္ ငါးေကာင္ကိ အ

ရိ ႏွစ္ျပားအဘိးႏွင့္ ဝယ္ရသည္ မဟတ္ေလာ။

္ိစာငွက္ တစ္ေကာင္ကမွ
ိ ် ဘရားသခင္ ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္မမထ။ - (၇)
သင္တ႔ဆ
ိ ပင္သည္လည္း အကန္အစင္ ေရတြက္လ်က္ရွ၏
ိ ။ ္ိ႔ေၾကာင့္
မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ သင္တိ႔သည္ စာငွက္အမ်ားတိ႔္က္သာ၍ ျမတ္ၾက၏။
ရွငလ
္ ကာခရစ္ဝင္ ၁၂း၆၊ ၇။
သခင္ေယရႈသည္ ၎၏ႏိင္ငေတာ့္ အေျခခသေဘာတရားကိ ျပဆိျခင္းျဖစ္၏။
ယင္းက်မ္းပိ ဒ္ ၌ အႏွဆႏိ င္င ေတာ္တ ြင္ ပ ္ ဇဥ္မ်ားအား တန္ဖိ းရိွေစေသာနိ ယာမကိ
ေတြ႔ရ၏။ ပ္ဇဥ္မ်ားအား မည္သည့္အေၾကာင္းတရားမ်ားက လထရာဝင္ေစ၊ တန္ဖိးရိွေစ
သနည္း။ ္ိအေၾကာင္းမ်ားသည္ သင့္အတြက္ အခရာမက်ပါလွ်င္ ဤက်မ္းပိဒ္သည္
တန္ဖိးမဲရ
့ ရိွ၏။ ္ိသိ႔ဆိျငား မိမိကိယ္ကိ တန္ဖိးမ္ားသထ တစ္ဥးဆ မွ် ငါ မေတြ႔ေသး။
သခင္ေယရႈသည္ စာသထငယ္ႏွစ္ေကာင္၏ တန္းဖိးကိ ပ္ဇဥ္တ႔၏
ိ ဘာသာ
စကားျဖင္ ့ ျပဆိ ျခင္း ျဖစ္၏။ ငါတိ ႔၏အသိ ၌ စာကေလးမ်ားသည္ စာမဖြ ဲ႔ေလာက္ပ ါ။
သိ႔ေသာ္ သခင္ေယရႈ သည္ ္ိဒ

န၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ကိ မိန ္႔၏ - “ဘရားရွင္သည္

္ိစာတစ္ေကာင္ကိပင္ မေမ့ေလ်ာ့” ဟ စကားဆက္၏။ ဆိလိရင္းကား ဘရားသခင္သည္
စာငွက္မ်ားကိ ေအာက္ေမ့ေသာေၾကာင့္ စာငွက္တိ႔သည္ ဘရား၏ ႏိင္ငေတာ္တြင္ တန္ဖိး
ရိ ွသည္ ဟ ဆိ လိ ရင္းတည္း။ ဘ ရားသခင္ သည္ ငါတိ႔အား သဒၶါ မည္မွ်္က္သန္၍
ေအာက္ေမ့ေၾကာင္းကိ သခင္ေယရႈသည္ စာငွက္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းျပ၏။ “သင္ တိ႔၏ ဆခ်ည္မွ်င္
အားလးကိ ေရတြက္ၿပဆးျဖစ္၏” ဤစကားသည္ သင့္အတြက္ ဘာမွ ဥမမယ္ဇာမေျမာက္
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ပါက ဤဝစနသည္ ဘာတန္ဖးရိ
ိ ွေတာ့အနည္
့
း။ သင္၏ ဆခ်ည္မွ်င္မ်ားကိပင္ ေရတြက္
ၿပဆးသည္အ္ိ သင့္ကိ ဂရစိက္သည့္ ပဂိ္လ္ရွေ
ိ ၾကာင္း သင္သဖ
ိ ထးပါ၏ေလာ။ ဆက္အ။့
“မေၾကာက္ၾကႏွင့္၊ သင္တိ႔သည္ စာငွက္အမ်ားတိ႔္က္ သာ၍ျမတ္ၾက၏” ဘရားသခင့္
ႏိ င္ င ေတာ္ ၌ သင္ ၏ တန္ ဖ ိ းကိ သင္ ေ တြ ႔ ၿ ပဆ ေ လာ။ ဤအသိ သ ည္ ဘ ရားသခင္ က
ငါတိ ႔ က ိ အနႏၲ ေ ္တၱာ ေတာ္ ျဖင္ ့ အစဥ္ ေအာက္ ေ မ့ ေ ၾကာင္ း ကိ ္ိ း္ြ င ္ း သိ ျခင္ း မွ
ျမစ္ဖ်ားခ ၏။ ငါတိ ႔သည္ ဘ ရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ ၌ အကယ္ပင္ရိ ွ၏။ ဘ ရားသည္
ငါတိ႔ကိ အသက္ေပး၏။ ႏွလးခန္ေစ၏။ လထ႔ဘဝကိ သခ ေဝစည္ေစမည့္အေၾကာင္း
ဘရားသခင္သည္ ငါတိ႔အေပၚ ေမတၱာဓာတ္က ိ စဆး ျဖန္းေပး၏။ ငါတိ႔သည္ သထတစ္ပါး
အေပၚ ကသိလ္ ျပ္ႏိင္ၾကမည့္အေၾကာင္း ဘရားသခင္္သည္ ငါတိ႔အား ဥစၥာဓန၊ ဥာဏ္
ပညာမ်ားကိ ေပးေတာ္ မ ထ ၏ ။ ဤ၌ ဘို ရ ားသခင္ ့ ႏိ င္ င ေတာ္ ့ အႏွ စ ္ သ ာရ တိ ႔ ရ ိ ွ ၏ ။
ဤသည္မွာ ဒကၡျဖင့္ ခ ပ္ေႏမာင္ေသာကမ႓ာ့ာမွ လႊတေ
္ ျ္ာက္ေစ္ည့္ ေသာ့ ျဖစ္၏။ သင္
ယံိုရ၏
ဲ ေလာ။
ဘိုရာားသခင္သည္ သင့္ကို ္ည္္မ ဂရိုစိုကေ
္ ၾကာင္ား သပါ၏ေလာ။ ဤက ္္ား
ပိုဒ္ကို ႏမလံိုား္ပါေလ။
အကၽြႏို္ပ္၏ ဘိုရာားသခင္ထာဝရဘိုရာား၊ အကၽြႏို္ပ္တ႔အ
ို ဖ႔ို ျပ ေတာ္္ေသာ
အံ့ၾသဖြယအ
္ ္ႈတ႔ႏ
ို မင့္ ႀကံစည္ေတာ္္ေသာ အႀကံအစည္တ႔သ
ို ည္ ္ ာားလမ
ပါ၏။ ေရမ႕ေတာ္၌ အစ္္အတို င္ားအေလမ ာက္၍ ္ကိုနႏ
္ ိုငပ
္ ါ။ အကၽြႏ္ိုပ္
ထို တ္ေ ဖာ္ ၾကာားေျပာ္ည္ဟို ဆိုေ သာ္ ၊ ေရတြက္၍ ္ကိုန္ႏ ိုင္ေအာင္
္ ာားလမပါ၏။ ဆာလံက ္္ား ၄ဝား၅။
ငါတ႔တ
ို န္ဖားို ကို အနႏၲေမတၱာေတာ္ရင
ွ ္ ဘိုရာားသခင္က အကယ္တတ တန္ဖိုား
ျဖတ္သည္္န
မ ္လမ င္
ေရတြက္

ဘိုရာားသခင္၏

ႏိုင္သည္ထက္

အႀကံစည္ေတာ္သည္

ႀကဥားျ္တ္ေသာေၾကာင့္

ငါတ႔ေ
ို ႂကြားေၾကာ္

အႏမဥက ္္ားပိုဒက
္

(သို႔)

ငါတ႔သ
ို ည္

တန္ဖိုားအန္တဂ တန္ေၾကာင္ား ဆို၏။ တန္ဖားို အန္တဂ တန္ရျခင္ား၏ ခံစာား္ႈ္ ားသည္
အဘယ္သ႔ို

ရမစ။

ယင္ားသည္လည္ား

ငါတို႔၏

ေကာင္ားျခင္ား၊

ဆိုားျခင္ား၌

္္ဥမဘဲ
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ဘိုရာားရမင္၏အနႏၲေ္တၱာေတာ္
အႏမဥသည္

သတင္ားထားျဖစ္၏။

သင္၏တန္ဖိုားႏမင့္

ပတ္သက္၍

အေပၚ

ငါတ႔ို

ေက ားဇား
သင့္

ကိုားစာားယံိုၾကည္္ႈ၌သာ
လည္ား

သႏၲာန္၌

စာငမက္
္ ာားကို အ္မတ္ရကာ အာားယ ယံိုၾကည္ေလာ့။

တင္၏။

ဝစကစၧာ

တည္္မ၏
ဥ ။

ထိုသည့္္ေၾကာင့္

ယံို္မာားသံသယဝင္ဘ္
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၄။ မိသားစသဟာယမထ ႏိင္ငေတာ္
ပထေႏြးစိ္ိင္းေသာတစ္ေန႔။ အိမသ
္ ည္ ပြရ
ဲ န႔တိ႔ျဖင့္ ္သင္းေန၏။ စားဖိခန္းမွလည္း
ဟင္းရန႔မ်ား လိင
ႈ ္လင
ိႈ ပ
္ ႔လ
ိ ႊတ္ေန၏။ အတိတအ
္ ေၾကာင္းမ်ား ေလ္န္ ၾကၿပဆး ရယ္သ
လြင္လင
ြ ္မ်ားလည္း လႊမး္ ေန၏။ လက္ေဆာင္ဖလွယ္ၾကျခင္းကလည္း ရင္ကိ လွပေ
္ စ၏။
ဘစခရေလးမ်ားသည္ ဘြားဘြားေကၽြးေသာ မန္႔မ်ားကိစားရင္း ဘိးဘိးေျပာသည့္ပမ်ား
နားေ္ာင္ ၾက၏။ အႏွဆတ ိ ႔သည္ ငါတိ ႔ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းဘဝက ဘိ းဘြ ား မ်ား္
သြ ာ းသည္ ့ အ ခါ ႀက ္ခဲ ့ ရ သည္ ့ အေတြ ႔ အ ႀက ္ … ။ ယင္ း သည္ မိ သ ားစ အတြ က ္
သဆးသန႔္အခ်ိန္၊ မိမ၏
ိ ဇာစ္ျမစ္ ျပန္အတည္ ျပ္ခ်ိန ္၊ လက္ေဆာင္မ်ား ဖလွယခ
္ ်ိန၊္ ခ်စ္ရ
သထမ်ားႏွင့္ ျပန္ဆဆည္းခ်ိန္၊ အတထေနရန္ တန္ဖးအရိ
ိ
ွဆး အခ်ိန္ ျဖစ္၏။
ေသာကအပထမ်ား ေမ့ေလ်ာ့ေစသည့္ မိသားစစညဆ ဆေတြ႔ၾကသည့္ သမယ္က္
သာသည္ ့အရာမရိွ။ မိသ ားစ ဟထသည္ သင့္ပကတိအတိ င္း လက္ခ ႏိ င္ သ ည့္ေနရာ၊
စိတ္တင္
ိ းက် ေနႏိင္သည့္ေနရာ၊ အမွားမ်ားကိ ခြင့လ
္ ႊတ၍
္ တခါးမရိွ ဓားမရိွ ဝင္္က
ြ ္
ႏိင္သည့္ေနရာ ျဖစ္၏။
သခင္ေယရႈသည္ ဆေတာင္းနည္းကိ ငါတိ႔အား ႏႈတ္တိက္သင္ေပးသည့္အခါ
ဘ ရားသခင္ ့ ႏိ င္င ေတာ္၏ ပကတိရ ပ္လ းကိ ခ်ျပ၏။ သခင္ေယရႈက သင္တိ ႔ သည္
“ေကာင္းကင္ဘ၌ ရိွေတာ္မေ
ထ သာ အကၽြႏ္ပ္တ႔၏
ိ အဖဘရား …” ဟ ကန္ေတာ့ခ်ိ္းရာ၏
ဆိ၏။ သခင္ေယရႈသည္ “ျမတ္စြာဘရား” “ဘန္းေတာ္အနႏၲနင
ွ ့္ ျပည့္စေသာ” (သိ႔)
“ျမတ္ေသာဘရင္” ဟထ၍ ကန္ေတာ့ခ်ိ္းရန္ မသြန္သင္ဘဲ “အကၽြႏ္ပ္တ႔၏
ိ အဖ” ဟထ၍
ႏႈတ္တိက္ေပး၏။
ဘရားႏိင္ငေတာ္သည္ မိသားစဆန္၏
ဤအေၾကာင္း အခ်ိ္႕အတြက္ နားရွင္းေပမည္။ သိ႔ျငား မိသားစဆန္ႏိင္ငေတာ္၏
နယ္ပယ္ကား အေျပာက်ယ္လွ၏။ ဤအေၾကာင္းေနာက္မ်ားမွ ႏွဆးေႏွာအ။့
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ခမည္းေတာ္ဘ ရားသခင္ ပ ္ ဇဥ္မ်ားအေပၚ မိန႔္ခ ဲ့သည့္ ပ္မ ဝစန ကိ
ရွငမ
္

ဲခရစ္ဝင္ ၃း၁၇ ၌ ေတြရ
႔ ၏။ အခ်ိန္ဟ၍
ထ စတင္ျဖစ္တည္လာသည္မွစ၍ သခင္

ေယရႈ ေရႏွစ္ ျခင္းဗတိ ၱဇ ခ ယထသည္ ့အခ်ိန္္ ိ ခမည္းေတာ္ဘ ရားသည္ ၎၏ ပ တၱ
သားေတာ္ျမတ္ ျဖင့္သ ာ ငါတိ ႔က ိ ဆက္သ ြယ ္ခဲ ့၏။ သခင္ေယရႈသည္ ဘ ရားသခင္၏
ဂဏ္ေတာ္ အလးစျဖင့္ ပင္လယ္နေ
ဆ ရျပင္ကိ ခြခ
ဲ ေ
ဲ့ သာ ေယေဟာဝါဘရားသခင္ ျဖစ္၏၊
သိနာေတာင္ေပၚမွ မိ းခ်္န္းသည့္ပမာ မိန႔ ္ခဲ ့ေသာ ေယေဟာဝါဘ ရားသခင္ ျဖစ္၏။
ကတိ္ားေတာ္မေ
ထ သာ တိ င္းျပည္သ ိ ႔ ေယာရႈကိ ပိ႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေယေဟာဝါဘရား
ျဖစ္ေတာ္မ၏
ထ - ေကာရိနသ
္ ၾသဝါဒစာ ပ္မစာေစာင္ ၁ဝး၁-၄။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္
ေရႏွစ္ျခင္းမဂၤလာခယထခ်ိန္တြင္ ဘရားသားေတာ္သည္ ဧမာေႏြလ ပမာ … ဆိလိရင္းကား
ဘရားသည္ ငါတိ႔ႏွင့္ အတထ ေန္ိင္၏ - ပ္ဇဥ္တစ္ဥဆးျဖစ္၏။ ယခတြင္ ခ္ည္ားေတာ္
ဘိုရာားသည္

ပထ္ဝစန

မိနေ
္႔ ခ ၏။

ထိုမိနခ
႔္ က္သည္

အလြနပ
္ င္

ပဓာန

က၏

(အစ္္လည္ား ဤသ႔ျို ဖစ္၏)။ ဤ၌ ဘိုရာားသခင္သည္ ၎၏ႏိုင္ငေ
ံ တာ့္ အႏမစ္ကို ခ ျပ၏။
“ဤသထကား ငါႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိးရာ၊ ငါ၏ ခ်စ္သားေပတည္း။” ခမည္းေတာ္ ဘရားသည္
စိတ္ေတာ္ရွက
ိ

၎၏သားေတာ္ကိ

“ဤသထကား

ေကာင္ကင္ႏွင့ေ
္ ျမႀကဆးကိ

ဖန္ဆင္းေသာ အရွင္ျဖစ္၏။ ၎၏စကားကိ နားေ္ာင္ၾကေလာ့” (သိ)႔ “ဤသထကား
သင္တ႔၏
ိ

ဘရင္ျဖစ္၏။

ဤသ၏

အလေ
ို တာ္ကို

လိုက္ၾကေလာ့”

ဟထ၍လည္း

မိန႔္ႏိင္ျငား အပ္ခ်္ပ္သထ (သိ)႔ မင္း အသြင္ျဖင့္ မိတ္ဆက္မေပးခဲဘ
့ ဲ မိသားစသဖြယ္
မိတ္ဆက္ ေပးခဲ၏
့ ။ ဤဝစနကိ ဋဆကာ ခ်ဲ႕ရပါလ်င္ ေအာက္ပါတိ႔ကိေတြ႔ႏိင္၏။
၁။

ဤသထကား ငါ၏သား = ဇာစ္ျမစ္

၂။

ဤသထကား ငါ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိးရာ ျဖစ္၏။ = တန္ဖးိ

။

ဘရားသခင္၏ႏိင္ငတြင္ အေရးပါအရာေရာက္မႈသည္ ဘရားႏွင့္ ငါတိ႔မည္သ႔ိ
သဟာယရိွၾကသည္၌ မထတည္၏။ ယင္းသည္ အေရးပါမႈ၊ အရာေရာက္မက
ႈ ိ တစ္ပါးသထ
မ်ားမွ ငါတိ႔၏ စြမ္းပကား၊ စြမး္ ေဆာင္ႏိင္မတ
ႈ ႔ျိ ဖင့္ တိင္းတာဆးျဖတ္သည့္ မာရ္နတ္၏
ႏိင္ငေတာ္ႏွင့္ လးလးကြာျခား၏။ ဘရားသခင္၏ႏိင္ငေတာ္၌ကား ဘရားသည္ ငါတိ႔၏
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အဖ၊ ငါတိ႔လည္း ဘရား၏သားသမဆးမ်ား ပမာ။ ္ိအခ်က္သည္ ငါတိ႔၏ ဇာစ္ျမစ္ျဖစ္၏။
ငါတိ႔သည္ ငါတိ႔၏အစြမ္းေၾကာင့္ မဟတ္ဘဲ မည္သထႏွင့္ သက္ဆိင္ေၾကာင္းျဖင့္ အမွတ္
သညာျပ္ခ ရ၏။ ခမည္းေတာ္ ဘ ရားသည္ ငါတိ ႔ ကိ ၎၏ၾသရသပမာခ်စ္ ၍ မျပတ္
အစဥ္ - ေကာင္းခ်ဆးသြန္းေလာင္း၊ သတိယ၊ ငါတိ႔ႏွင့္ ေနလိ၊ ငါတိ႔သည္ တန္ဖိးရွိၾက
ေၾကာင္းကိ သိေစလိျခင္း အေၾကာင္းတရားမ်ားက ငါတိ႔ကိ တန္ဖိးအနမတဂ တက္ေစ၏။
“မေၾကာက္ၾကႏွင့္၊ သင္တ႔သ
ိ ည္ စာငွကအ
္ မ်ား တိ႔္က္သာ၍ ျမတ္ၾက၏။”
ဘရားသခင္၏ႏိင္ငတြင္ ငါတိ႔၏ဇာစ္ျမစ္ႏွင့္တန္ဖိးတိ႔သည္ ဘရားသခင္ တည္တ့
သကဲ့သ႔ိ တည္တမ
့ ည္ -- နိစၥ္ာဝရ။ ေအာင္ျမင္၊ က်ဆးျငား ငါတိ႔၏ သဟာယရွမ
ိ ႈ
သည္ ၿမဲမည္အစဥ္။ ငါတိ႔၏ တန္ဖိးသည္ လၿခ္မည္။ မာရ္နတ္၏ႏိင္ငတြင္ကား ငါတိ႔၏
တန္ဖိ းသည္ စက္တင္ဘ ာလ ၁၁၊ ၂ဝဝ၁ ေနာက္ပိ င္း၏ စေတာ့ေစ်းကြက္ပမာ
ကေမာက္ကမ ျဖစ္လြယ၏
္ ။ ငါတိ႔သည္ အစဥ္ေအာင္ျမင္မည္ဟ အာမခ ႏိ င္၏ေလာ။
ငါတိ႔ကၿခ
ိ ရေနသည့္ အသင္းအပင္းမ်ားသည္လည္း အစဥ္ ၿမဲမည္ဟ စိတ္ခ်ႏိင္သေလာ။
ေဝးစြ။ နားရိွေသာသထၾကားေစ။ ပညာရိွတိ႔မည္သည္ မခိင္သည့္သဲေပၚအစား ခိင္ခသ
့ ည့္
ေက်ာက္ေပၚ၌ အိမ္တည္ၾက၏။
ငါတိ႔၏ဇာစ္ျမစ္ကိ ကာကြယ္ရန္၊ စိတ္က်ျခင္း၊ စိတ္သိမ္ငယ္ျခင္း၊ တန္ဖိးမဲ့ျခင္း၊
မရဏစိ က္ ျ ခင္ း မ်ားမႀက ္ရန္ ဘ ရားသခင္ သ ည္ ဆက္ ဆ မႈ က ိ ကြ ယ ္ က ာေပးမည္ ့
ပညတ္ေတာ္ကိ ၎၏ႏိင္ငေတာ္၌ ခ်မွတ္
္ ား၏။ ယင္းပညတ္ေတာ္သည္ သဟာယ
ႏွစ္လႊာကိ င၏။ ၎တိ႔မွာ ဘရားႏွင့ပ
္ ္ဇဥ္ၾကားအတြက္ တစ္လႊာ၊ ဘရားႏိင္ငေတာ္ရွိ
အႏြယ္ေတာ္ဝင္ ပ္ဇဥ္အခ်င္းခ်င္းမ်ားၾကားအတြက္ တစ္လႊာဟထ၍ ျဖစ္၏။ ္ိ႔ေၾကာင့္
သခင္ေယရႈသည္။

။

“ေယရႈက၊ သင္၏ဘရားသခင္္ာဝရဘရားကိ စိတ၊္ ႏွလးအႂကြငး္ မဲ့
ဥာဏ္ ရိွသမွ်ႏွင့ခ
္ ်စ္ေလာ့၊ - (၃၈) ဟထေသာ ပညတ္သည္ ပ္မပညတ္
ျဖစ္၏။ ႀကဆးျမတ္ေသာ ပညတ္လည္းျဖစ္၏။ - (၃၉) ္ိမွတစ္ပါး ကိယ္
ႏွင့စ
္ ပ္ဆင္
ိ ေသာသထကိ ကိယ္ႏွင့အ
္ မွ်ခ်စေ
္ လာ့ဟေ
ထ သာ ဒတိယပညတ္သည္
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ပ္မပညတ္ႏွင့္ သေဘာတထ၏။ - (၄ဝ) ဤပညတ္ ႏွစ္ပါးတိ႔ကား ပညတိ
က်မ္းႏွင့္ အနာဂတက
ိ ်မ္းရိွသမွ်တိ႔၏ အခ်္ပ္အျခာပင္ ျဖစ္သတည္း” ဟ
မိန႔ေ
္ တာ္မထ၏။ ရွငမ
္

ဲခရစ္ဝင္ ၂၂း၃၇-၄ဝ။

အႏွဆအႀကဆးျမတ္ဆးေသာ ပညတ္ႏွစ္ပါးတိ႔သည္ ဘရားသားေတာ္ျဖစ္ရျခင္း၏
ဇာစ္ ျမစ္ႏ ွင့္ တန္ဖိ းတိ ႔ ကိ ကြယ ္ကာေပးသည့္ အစဆအမ ျဖစ္၏။ အႏွဆပညတ္ တိ ႔သည္
ပညတ္ ေ တာ္ ( ၁ဝ)ပါး အခ်္ပ္ ျဖစ္ ၏ ။ ပညတ္ ေ တာ္ ( ၁ဝ)ပါးသည္ သင္ ၏ တန္ ဖ ိ းကိ
ယတ္ေလ်ာ့ျခင္းမွ ကြယက
္ ာေပး၏ဟ သင္မွတဖ
္ းထ ပါ၏ေလာ။ ဘရားသခင္၏ႏိင္ငတြင္
ပညတ္ေတာ္ (၁ဝ)ပါးကိ သဟာယရႈေ္ာင့္ ျဖင္ ့ သိနားလည္ၾက၏။ သင္သည္ ္ိ
သဟာယကိျဖတ္လွ်င္ သင္၏ဇာစ္ျမစ္ကိျဖတ္ျခင္း ျဖစ္၏။ သင္၏ ဇာစ္ျမစ္ကိ သင္
ျဖတ္သည့္အခါ မရဏသည္ သင့္ကိ လက္ကမ္းႀကိ္ေတာ့၏။ အျပစ္၏အခသည္ မရဏ
ျဖစ္၏ဟ ဘရားသခင္ မိနရ
႔္ ာ၌ အတၱေနာမတိ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ဆးျဖတ္ခ်က္ မပါေခ်။
အျပစ္သည္ (သမၼာက်မ္းဂန္တ ြင္ ပညတ္ေတာ္ ကိ လြန ္က ် းျခင္းဟ ရွင္ေယာဟန္
ၾသဝါဒစာပ္မေစာင္ ၃း၄ ၌ ဆိ ၏။) ငါတိ ႔၏ ဇာစ္ ျမစ္ ၊ တန္ဖိ းတိ ႔ကိ ဖ်က္ ဆဆး၏။
ဇာစ္ျမစ္ႏွင့တ
္ န္ဖိးမ်ား ေပ်ာက္ဆးပါက၊ ပ္ဇဥ္တစ္ဥးဆ သည္ ေသလိေဇာကပ္ေတာ့၏။
ဤကား မ်က္ေမွာ က္က ာလတြင္ စိတ ္က ်ျခင္း၊ ဥပေစၧဒကက က် းလြန ္ရျခင္ းတိ ႔၏
အေၾကာင္းရင္းတည္း။ အေျဖသည္ ရိးရွင္း၏ - အျပစ္ေၾကာင့္ … ။ ဘရားသခင္သည္
အျပစ္ကမည္
ိ
မွ် ရြမန္းေၾကာင္း သင္ ယခ ေတြ႔၏ေလာ။ အျပစ္က ငါတိ႔၏ ဘရားသားျဖစ္ခင
ြ ၊့္
တန္ဖိ းတိ ႔ကိ ႏ တ္ယထသည့္ အေၾကာင္းတရားျဖစ္၏။ ဘရားသခင္သည္ ္ိ အျပစ္ကိ
ဖ်က္ဆဆးရန္ ပဋိညာဥ္ျပ္ၿပဆး ျဖစ္၏။
ငါတိ႔ႏွဆးေႏွာၿပဆးခဲ့သည္မ်ားကိ အက်ဥ္းခ်္ပ္ၾကအ့။
၁။ ဘရား၏ႏိင္ငေတာ္သည္ မိသားစဆန္္၏။
၂။ ဘရားသခင္သည္ ငါတိ႔၏အဖ၊ ငါတိ႔သည္ ဘရား၏သားသမဆးမ်ား
ျဖစ္ၾက၏။
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၃။ ငါတိ႔ တစ္ဥဆးခ်င္းစဆ၏ ဇာစ္ျမစ္ႏွင့္ တန္ဖးမ်ားသည္
ိ
ဘရားသခင္ႏွင့္
သဟာယျဖစ္မအ
ႈ ေပၚ တည္မ၏
ွဆ ။
၄။ ဘရားသခင္၏ႏိင္ငေတာ္သည္ ငါတိ႔ႏွင့ဘ
္ ရားရွငအ
္ ၾကား၊ ပ္ဇဥ္
အခ်င္းခ်င္းအၾကား သဟာယကိ တည္မေ
ွဆ သာႏိင္ငေတာ္ ျဖစ္၏။
၅။ အႏွဆသဟာယကိ ပညတ္ေတာ္(၁ဝ)ပါးက ကြယက
္ ာေပး္ား၏။
၆။ ပညတ္ေတာ္တ႔က
ိ ိ က် းလြန္ျခင္းသည္ ငါတိ႔၏ဇာစ္ျမစ္ႏွင့္
တန္ဖိးတိ႔ကိ ဖ်က္ဆးဆ ၏။
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၅။ မိသားစ ျပႆနာ
ရ တစ္ခါ၌ ပ ရိသတစ္ဥဆး၏မ်က္ႏွာကိ ျမင္ရ ျဖင့္ အႏွဆပဂ ိ္လ္၏ ေသာကကိ ငါ
ရိပ ္စား၏။ ၎၏ ပစၥည္း ္ ပ္မ ်ားက ၎၏မသာရွင္အပထရ ပ္ ကိ မဖ းႏိ င္ပါ။ “အသင္
မာပါ၏ေလာ” ဟ ငါျမန္း၏။
၎က “ငါ့ဇနဆးႏွင့္ ငါကြခ
ဲ ဲ့ၿပဆ” ဟ ေခါင္းခါခါလည္ခါခါ ရင္နင့္စြာဆိ၏။ “ဤသိ႔
ၾကမၼာငင္မည္ဟ ငါမတြကခ
္ ဲ့” ဟ ဝမ္းနည္းစြာဆိ၏။ ငါသည္ ၎ကိ ႏွစ္သမ
ိ ့ေ
္ ပးစဥ္
၎က “ကေလးမ်ားကိ မေတြ႔ရ ေတာ့မည့္အျဖစ္ကိ ငါမေျဖႏိင္ - ယင္းက ငါ့အသက္ကိ
ႏတ္၏” ဟ ေပါက္ကေ
ြဲ တာ့၏။ ၎ကိယ၎
္
စိတ္ၿငိမရ
္ န္ မနည္း္ိန္းသိမ္းေနေၾကာင္း
ျမင္ရ၏။ ငါလည္း ၎ကဲ့သ႔ပ
ိ င္ ကထခစားမိ၏။ ျဖစ္ႏိင္လွ်င္ အကယ္ပင္ကထလပါ၏။
ိ
၎၏
နိဂးစကားကား “ဘယ္လမ္းသည္ ဘယ္ကမ္းေရာက္မည္ကိ မသိေတာ့” ျဖစ္၏။
္ိ္ိေသာစကား၏ ေနာက္ကယ
ြ ္ရိွ ခစားခ်က္အတိမအ
္ နက္မ်ားကိ လင္မယား
ကြက
ဲ ြာျခင္းကိ နဖထးေတြ ႔ ဒထးေတြ႔ ႀက္ဖထးသထမ်ားကသာ ကိ ယ္ခ်င္းစာႏိ င္ ၾကမည္ ျဖစ္၏။
္ိအျဖစ္မ်ိ္း မႀက္လိသည့္ တစ္ဖက္လ၏
ထ ေၾကာက္လန႔္မႈ၊ ေဒါသ၊ ေသာကမ်ားကိ ဘဝ
လက္တ ြ ဲေဖာ္ႏွင ့္ ေသကြ ဲက ြဲရသထမ်ားႏွင္ ့ မၾကာခဏ ႏိႈင္းတတ္ ၾက၏။16 လင္မယား
ကြျဲ ခင္း၏ ဒကၡသည္ ပိင္ဆိင္မမ
ႈ ်ားခြယ
ဲ ထၾကရႏွင့္မၿပဆး။ ဇာစ္ျမစ္ကိ အဘိဓာန္ ျပန္ဖင
ြ ့ရ
္ မည္
ျဖစ္၏။17
လင္းမယားကြဲျခင္း၌ သားသမဆးတိ႔သည္ ေျမစာပင္ ျဖစ္ၾက၏။ ၎တိ႔၏ စိတ္
ဒဏ္ ရ ာမ်ားသည္ ္ိ ျဖစ္ စ ဥ္ အ တြ င ္ း သာမကဘဲ အသက္ ႏ ွ င ္ ့ ခ ႏၶာ ၿမဲ သ ေရြ႕ျဖစ္ ေ စ၊
ဘယ္ေတာ့မွ်လည္း ျပည့္စစြာ တြက္ခ်က္ႏိင္မည္ မဟတ္ပါ။

16

Nelly Zola and Renata Singer, True Stories from the Land of Divorce, (Pan
Macmillian, Sydney, 1995) p 2.
17
Ibid.

35
Jim Conway က မိႏွင့ဖ
္ ကြျဲ ခင္းကိ ငယ္စဥ္ကႀက္ခဲ့ၾကသည့္ အရြယေ
္ ရာက္
ၿပဆးသား ဥေပကၡာေဝဒနာသည္ ရာခ်ဆအေပၚ သေတသနျပ္ခဲရ
့ ာ ၎တိ႔၏ခစားခ်က္မ်ားသည္
ေအာက္ပါကဲ့သ႔ိ ျဖစ္၏။
မေပ်ာ္ရႊင္

၇၂ %

စိတ္သမ
ိ င
္ ယ္

၆၅ %

အ္ဆးက်န္

၆၁ %

ေၾကာက္လန္႔

၅၂ %

ေဒါသ္ြက္

၅ဝ %

အပယ္ခရသည္ဟ ခစား

၄၈ %

ကိယ့္ကိယ္ကိ မသတဆ

၄ဝ %

လထ႔အႏၶဟို ခစား

၃ဝ %

္ိဥေပကၡာေဝဒနာသည္မ်ားသည္ ဒတိယ၊ တတိယအရြယ္သ႔ိ ခ်ဥ္ းၾကျငား
ေအာက္ပါတိ႔ျဖင့္ ရန္းကန္ရဆဲ … ။
အသိအမွတ္ျပ္ခရရန္ အေတာမသတ္ႀကိ္းစားၾက၏

၅၈ %

အခ်ိ္႕ေသာအတိတမ
္ ည္းမ်ားကိ ျပည္ဖးကားခ်ၾက၏

၅၄ %

မိမက
ိ ိယ္ကိ စိစစ္လန
ြ ္းၾက၏

၅၃ %

မိမအ
ိ တြက္သာ ဥဆးစားေပးလြနး္ ၾက၏

၄၇ %

အျဖစ္သည္းလြနး္ ၾက၏

၄၂ %

လထမေ
ႈ ရးေခါင္းပါးၾက၏

၄ဝ %18

ဘရားသခင္သည္ မာလခိအနာဂတိၱက်မ္း ၂း၁၆ ၌ “လင္မယား ကြာရွင္းျခင္းကိ
ငါမ န္း၏” ဟ မိန ႔္ရာ၌ အ ့ ၾ သဖြ ယ ္ ရ ိ ွ သ ေလာ။ အေၾကာင္ း တရား မည္သ ိ ႔စ ၍ (သို႔)
မည္သထက စ,စြန႔္ခြာေစကာမထ အိမ္ေ္ာင္ပ်က္လွ်င္ အားလးခရသည္ခ်ည္း။ နိင္သမ
ထ ရိွ။
ေကာင္းကင္ဘ တြင ္လည္ း ဤသိ ႔တည္း။ ဘ ရားသခင္က ိ ယ္တ ိ င္ ဖန္ ဆင္းခဲ့ေသာ
18

Conway, p 31.
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ၾသရသသားက ဘရားသခင္ကိ ေက်ာခိင္းခဲခ
့ ်ိန္တင
ြ ္ ဘရားရွင၏
္ နိဗာန္ဘလည္း ၿပိ္ကြဲ
ခဲ့ရ၏။
သမၼာက်မ္းဂန္၌ ဗ်ာဒိတ္အနာဂတိၱက်မ္း ၁၂း၇ တြင္ “ေကာင္းကင္၌ စစ္ျဖစ္၏”
ဟ ဆိ ္ား၏။ အႏွဆက ်မ္းပိ ဒ္အား ငါတိ ႔ဖတ္ရႈ သည္ ့အခါ ဘ ရင္ႏွစ ္ပါး၊ တ ိင္း ျပည္
ႏွစ္ျပည္စစ္ျဖစ္ၾကသည္ဟ အမွတမ
္ ွား ႏိင္ေခ် ရိွ၏။ အကယ္တြငက
္ ား ဤစစ္ပသ
ြဲ ည္
ဘရား၏ အသိက္အၿမ္ကိ ဖ်က္ေသာစစ္ ျဖစ္၏။ လထစဖ
ဆ ာ အမည္ရ သားႀကဆးၾသရသကိ
ဘရားသခင္က စတင္ဖန္ဆင္းသည့္ျဖစ္စဥ္ကိ အာ႐ခၾကည္ပ
့ ါေလာ့။ ဘရားသခင္သည္
အႏွ ဆ ေ ကာင္ း ကင္ တ မန္ ႏ ွ င ္ ့ အႂကြ င ္ း မဲ ့ စ ြ ာ ဆက္ ဆ ခဲ ့ ၏ ၊ ဘ ရား၏ ႏိ င္ င ေတာ္ တ ြ င ္
အျမင့္ဆး ရာ္ထးဌာနႏၲရေပးကာ ပစားခဲ့၏၊ ေမတၱာျပခဲ့၏။ သိ႔ေပမင့္ ယခတြင္ ၎၏ႏႈတ္မွ
ေဒါမနသဝါစာမ်ား ေရစဆးကမ္းၿပိ္ ဆင္းလာ၏။ ၎၏ ဥာဥ္ဆိးမ်ား ေၾကာင္လက္သည္း
ပမာဝွက၍
္ အျခားေသာဘရား၏ သားေတာ္မ်ားကိလည္း ေသြး္ိ္းခဲ၏
့ ။ ္ိအနိ႒ာရကိ
အသင္ ခ စားတတ္၏ေလာ။ ျပစ္မ ်ိ ္းမဲ ့ ဖန္ဆင္း္ားခဲ့ သည္ ့ လထစဆဖာသည္ ယခ တြင ္
မလိ မ န္တဆးစိတ္ ၊ ပါဏာတိပ ါတာက က် းလြန္လ ိ စိ တ္ ေစတသိက ္တိ ႔ ျဖင္ ့ ရိွေလၿပဆ။
ရွ င ္ ေ ယာဟန္ ခရစ္ ဝ င္ ၈း၄၄ ၌ သခင္ ေ ယရႈ က မာရ္ န တ္ သ ည္ ကနဥဆ း မွ စ ၍
ပါဏာတိပါတာက က် းလြနသ
္ ထဟ ေဖၚ္ တ္ခဲ ့သည္ေ ၾကာင့္ လထစဖ
ဆ ာသည္ သားေတာ္
ဘရားကိ အမႈနေ
႔္ ခ်ရန္ ဥဒါန္း က် းခဲ၏
့ ။ ္ာရ္နတ္၏ပဋဃေဒါသသည္ သခင္ေယရႈကိ
ကာရနဆကန္းတြင္ လက္ဝါး ကားတိင္ေပၚ ခ်ိတဆ
္ ခ
ြဲ ်ိန္၌ ကြက္ကြက္ကင
ြ ္းကြငး္ ေပၚခဲ၏
့ ။
္ိသမယ၌ မာရ္နတ္သည္ သခင္ေယရႈကိ အၿပဆးတိင္လက္စတးႏိင္မည္ဟ ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲ၏။
ဘရားသခင္သည္ သားႀကဆးၾသရသ လထစဆဖာကိ ဆ းရႈ းရျခင္းေၾကာင့္ ရင္္ ဲ ၌
ပရိေဒဝမဆး မည္မွ် ေတာက္ေလာင္ခဲ့မည္ကိ မည္သထနားလည္ႏိင္အ့နည္း။ ဘရားသခင္၏
ခစားခ်က္ကိ ဒါဝိဒမ
္ င္းႀကဆးႏွင့္ အဗရွလတိ႔၏ျဖစ္စဥ္တြင္ ငါတိ႔ေတြ႔ႏိင္၏။
မင္းႀကဆးသည္ လြန္စြာ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲလ်က္ ၿမိ္႕တခါး အမိ း္က္ ၌
ရိွေသာ အခန္းသိ႔ တက္သြား၍ ငိေႂကြးေတာ္မထ၏။ ယင္းသိ႔ တက္သြားစဥ္
“အိ ငါ့သား အဗရွလ၊ အဗရွလ ငါ့သား၊ သင့္ကိယ္စား ငါေသခ်င္ဘ၏
ိ ။
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ငါ့သ ား အဗရွလ ၊ ငါ့သ ား” ဟ ငိ ေႂကြး ျမည္ တမ္းေလ၏။ ဓမၼရ ာဇဝင္
ဒတိယေစာင္ ၁၈း၃၃။
ရပ္ဆင္းရထပကာ ျပည့္စေသာ ဒါဝိဒ္မင္းႀကဆး၏သား အဗရွလသည္ အဖကိသတ္ၿပဥား
ျပည္သမ
ိ ္းရန္ႀက၏။ သိ႔ေပမင့္ ဒါဝိ ဒ္မင္း ႀကဆး၏စစ္တပ္သည္ သားေတာ္၏ စစ္တပ္ကိ
ႏိင္ကာ အဗရွလလည္း စစ္အတြင္း ေသ၏။ ဒါဝိဒမ
္ င္းႀကဆးသည္ စစ္ႏိင္ျငား သထပန္္
ခဲ့သည့္ သားကိ ဆးရႈးရသည္ေၾကာင့္ ပဆတိမျဖစ္ဘဲ ဝမ္းနည္းပထေဆြး၏။ မိသားစၿပိ္ကြလ
ဲ ွ်င္
ႏိင္သထမရိွ။
ဘရား၏ႏိင္ငေတာ္တြင္ ပဂိ္လ္တစ္ဥဆး၏ ဇာစ္ျမစ္ႏွင့တ
္ န္ဖးသည္
ိ
ေကာင္းကင္
ဘ၌ရိွေသာ ငါတိ႔၏အဖ ဖန္ဆင္းရွင္ဘရားသခင္ႏွင့္ သဟာယျဖစ္မႈအေပၚ တည္မွဆေၾကာင္း
သတိ ခ ်ပ္ ရ န္ လ ိ ၏။ လထ စ ဆ ဖ ာသည္ ္ိ သဟာယကိ ဖယ္ ခ ြ ာ သည္ ့ အ ခါ မေနာက ျဖင္ ့
ဥပေစၧဒကကက် းလြန္ၿပဆးျဖစ္ကာ အကသိလ္ ေစတသိကမ
္ ်ား ဒလေဟာဝင္ရန္ တခါး
ဖြင့ေ
္ လ၏။ လထစဖ
ဆ ာသည္ ဤသိ႔မပန္ကန္မဆ သင္သည္ ၎အား “သင္သည္ မည္သထနည္း”
ဟ ေမးခဲ ့ ပ ါမ ထ ၎ကလည္ း တည္ ၿ ငိ မ ္ စ ြ ာ ျဖင္ ့ “ငါကား ဘ ရား၏ ၾသရသ ျဖစ္ ၏ ။
ဘ ရားလည္းငါ့ကိ ခ်စ္၏ ” ဟ ဆိ မည္မ ခ်။ လထစဆဖာသည္ ခမည္းေတာ္က ိ ျငင္း ဆန္
အၿပဆးတြင္ သင္သည္ ၎ကိ “လထစဖ
ဆ ာ၊ သင္သည္ မည္သထ နည္း” ဟ ္ိေမးခြန္းကိပင္
ျပန္၍ေမးက လထစဆဖာသည္ မည္သ ိ ႔ေ ျဖႏိ င္ေတာ့အ့ နည္း။ ၎၌ ဇာစ္ ျမစ္မရိ ွေတာ့ ၊
၎ကိယ္တင္
ိ ဖ်က္ဆဆးၿပဆး ျဖစ္၏။ ္ိသည့္အခ်ိနမ
္ စ
ွ ၍ ၎ကိယ္ကိ မည္သည့္တဆိပ္
တပ္ေစကာမထ ေကာင္းကင္ဘရိွ အဖခမည္းေတာ္ႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ရရိွေသာ
လစ္ဟာမႈကိ ဘယ္ေတာ့မွ် ျဖည့္ဆည္းႏိင္မည္မဟတ္။
လထစဆဖာသည္ ၎ဆးရႈးခဲ့ရေသာ ဘဝေဟာင္းကိ ျပန္၍စလိစိတ္ အလဆလဆရွခ
ိ ဲ့၏။
သိ႔ျငား ၎၏ မာန္မာနက ၎ကိတားဆဆး၏။ ္ိ႔ျပင္လည္း ္င္းလင္းစြာ ကႏၲေကာစ,
တိက္ၿပဆးေသာေၾကာင့္ အျပစ္မလ
ွ ႊတေ
္ ပးႏိင္မည္မဟတ္ဟ ၎၏သႏၲာန္ဝယ္ အမွတစ
္ လ
ြဲ ်က္
ရိ ွ၏။ ယခင္လထစဆဖာ၊ ယခ စာတန္မာရ္နတ္သည္ (ပ န္ကန္သထဟ အဓိပၸာယ္ရ၏)
တစ္ကယ္
ိ တည္း္ဆးျဖစ္ေခ်ၿပဆ။ ၎ကိ ေဖးမမည့္သထဟ၍
ထ ျပစရာ၊ အမိ အဖဟ ေခၚစရာ၊
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အိမ္ဟ ညႊန္စရာ နတိၱ။ လက္ရွပ
ိ စၥ ပၸန္အခ်ိနတ
္ ြင္ မာရ္နတ္သည္၊ မလၿခ္မႈ၊ အေၾကာက္
တရား၊ အ္ဆးက်န္မႈ၊ မစၥရိယ၊ မာန၊ ငါတေကာေကာ၊ ေမာက္မာ၊ ေဒါသျဖစ္၊ ဗိလ္က်
လိစိတ္ အကသိလ္ေပါင္းစျဖင့္ အသက္ဆက္၏။
မည္သည့္လမ္းသည္ ဓမၼစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း မာရ္နတ္သည္ မသိေတာ့။ ၎သည္
၎၏ပစၥ္ပၸန္ အ္ည္ႀကဆးပ်က္ ဘဝကိ ဋဥ ကာျပန္ဖြ င့္ရေတာ့္ည္။ သိမ္ငယ္ေနေသာ
ကေလးငယ္ပမာ မာရ္နတ္သည္ အရွကအ
္ ေၾကာက္ ခပ္သမ
ိ ္းကိ ပခး္မ္းေနေသာ
ေၾကာင္ ့ တစ္ဥ ဆးဥဆး၏ အသိအမွတ ္ျပ္မႈက ိ အေသအေၾက လိ ေန၏။ မာရ္နတ္သည္
ဂရ ျပ္မႈကိ ေတာင့္တလွ၏။ ထိုလစ္ဟာမႈ ကိ ျဖည္ ့ဆည္းရန္ ၎၏ ဓာတ္ေသြးက
တစ္ပါးသထ၏ ရွခ
ိ ိးကိးကြယ္မမ
ႈ ်ားကိ ရလိသည့္ဆႏၵ ျပင္းျပ၏။ City of Angels အမည္ရ
ဇာတ္ကား၏ ဇာတ္ဝင္ေတးသည္ အႏွဆအျဖစ္မ်ိ္းကိ မွင္သက္ ေအာင္ပင္ ္င္ဟပ္၏။
အပိဒ္ ၁။
ဒတိယမၸိ အခြင့အ
္ လွမ္း အတြက္
အခ်ိနအ
္ ားလးရင္းခဲ့ၿပဆ။
္ထးမျခားနား နိစၥဓထဝ တစ္ေန႔တာ
ပဋိစၥသမပၸါဒ္လည္ကာေန။
မင္းလမ္း္ြကေ
္ ပါက္ ငါလိေန
အတိတ္ျဖစ္ရပ္ ေသြး၌စဆးေန။
ေပါ့ေပါ့ပါးပါး လြင့ပ
္ ်ခ်င္
ၿငိမး္ ခ်မ္းမယ့္ည ေမွ်ာ္ေနမိ။
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အပိဒ္ ၂။
အားသြနစ
္ ိက္ကာ ေနလည္း
ေနာက္ေၾကာဓား္ိးမယ့္သထကမ်ား
ေလာကဓကအတိက္ မသားကိစြက
ဲ င္
ိ ၿမဲ
အ္ည္ႀကဆးပ်က္လည္း ရွဟ
ိ န္လပ္
ေနာက္ဆးအျဖစ္ ရန္းကန္လည္း နိဋသ
ိ ာတ
ဒကၡကိ ၾကမၼာမွတ္
ၾကမၼာက ငါ့ကိဒထးေ္ာက္ေစၿပဆ။
မာရ္နတ္သည္ သဟာယမဂၤလာကိ ေပယ်ာလကန္ျပ္ၿပဆးျဖစ္သည္ေၾကာင့္ ၎၏
ႏိင္ငေတာ္ကိ

သဟာယျဖင့္

တည္ေ္ာင္ရန္

မျဖစ္ႏိင္ေတာ့ေခ်။

၎၌

ေရြားရန္

တစ္လမ္းသာ ရိွေတာ့၏။ ၎ကား မည္သႏ
ထ ွင့္ ကၽြမ္းဝင္သည္ ဆိသည္္က္ မိမ၏
ိ
စြမး္ ေဆာင္ရည္ျဖင့္

လထအမ်ားကသိေစ

ဆိ သည့္

သေဘာတရားျဖစ္၏။

အကယ္စင္စစ္ ပ ္ ဇဥ္တိ င္ းက ဇဆဝအသက္၊ ပညာ၊ ေမတ ာ စသည္တ ိ ႔သည္
ဘ ရား္ မွ ျမစ္ဖ ်ားခ ၏ဟ မွ တ္လ ွ်င္ မာရ္နတ္္၏ႏိင္ငသည္ အရာ္င္မည္မဟတ္။
္ိ႔ေၾကာင့္

မာရ္နတ္သည္

ပဂိ္လ္ခ်င္းသဟာယမျပ္ႏိင္သည့္
ရိ ွသည္ ” ဆိ သည္ ့ ဒ

ဘရားသခင္ကိ

စြမ္းအင္အဆင့္သိ႔

ဆြခ
ဲ ်ရန္

ပ္ဇဥ္တ႔ႏ
ိ ွင့္
“ခႏၶာတြင္း၌

သဒိ ၶ

နကိ အာလိန္ဖ ြဲ ႔ခဲ ့၏။ ဣစၧာသယ ပမာ။ မာရ္နတ္၏

ႏိင္ငေတာ္သည္ အာဏာ၊ ပကာသန၊ ကာမဂ ဏ္တ ိ ႔ျဖင့္ အတိၿပဆးသည့္ ႏိင္ငျဖစ္၏။
အႏွဆႏိင္ငေတာ္၏ေဆာင္ပဒ္ကား အတၱဟိတျဖစ္၏။ မိမိၾသဇာ ခမည့္၊ အပါးေတာ္ၿမဲမည့္
ကပ္ပါးမ်ားကိသာ လက္သပ္ေမြးေလာ့။
ဤႏိ င္င ေတာ္သည္ ၿဂိ ္ဟ္ဆ ိ းဝင္ ၿပဆး ျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမွာ ဘ ရားသခင္က
ဘရားသခင္၏သားေတာ္မ်ားျဖစ္ရသည္ကိ ျငင္းပယ္္ၾကသည့္ ပဂိ္လ္မ်ားကိ တစ္ေန႔တြင္
ဒဏ္ခတ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ … ။ ဤႏိ င္င ေတာ္သည္ ၿဂိ ္ဟ္ ဆိ းဝင္ၿပဆး ျဖစ္၏။
အေၾကာင္းမွာ မိမဇ
ိ ာစ္ျမစ္ကိ ျငင္းပယ္ျခင္း၏အက်ိ္းဆက္မ်ားကိ မည္သည့္အရာကမွ
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ရွငး္ ေပးမည္ႏိ္င္မည္ မဟတ္ေသာေၾကာင့္ … ။ သမၼာက်မ္းဂန္၌ “မတရားေသာ သထတ႔၌
ိ
ခ်မ္းသာမရိွ” ဟ သတၱန္္ား၏။
ဤႏမင့္စကာားစပ္ကာ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္သ႔ိ ငါတိ႔ျပည္ေတာ္ျပန္ပါမထ မာရ္နတ္သည္
ေကာင္းကင္ႏိင္ငမွ အႏွင ္ခ ခဲ ့ရသည္ ့အျဖစ္မ ွန္က ိ ဖးကြယ္ၿပဆး ရပ္တည္ျဖင့္ သာေဌယ်
သဏၭာန္ ဟန္ေရးျပေနမည္ကိ ငါတိ႔ေတြၾ႔ ကပါမည္။ ၎၏ သႏၲာန္တင
ြ က
္ ား - သိမင
္ ယ္လ်က္
ရိွကာ ပရိပအ
္ သစ္တည္ေဆာက္ရန္၊ က်ယ္က်ယ္လာေသာ အနာဂတ္ ဟင္းလင္းျပင္မွ
လြတ္ေျမာက္ရန္ ရးကန္လိသည့္ အငစိတ္တ႔ိျဖင့္ ျပည့္ေန၏။
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၆။ ေလာက ငရဲဘ
သင္သည္ တစ္ဥဆးဥဆးႏွင့္ မိတေ
္ ဆြရင္းခ်ာျဖစ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းခဲရ
့ ေပမည္။
သထႏွင္ ့ဆ ိ လ်င္ ကမ႓ာ့ ာ ႀကဆ း ေမ့ ေ အာင္ ေပ်ာ္ ရ ေသာ မိတ္ေဆြ သင္ ရိွဖထ းပါလိမ္ ့ မည္။
္ိ႔ေနာက္ သင့္အေပၚ အခ်ိ္းေျပာင္းသည္ကိ သတိမထမအ
ိ ။့ ဒါေပသိ မဟတ္တန္ရာဟ
ေတြးအ့။ သိ႔ျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် သိသာေလေလျဖစ္ကာ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟ ဖြင့ေ
္ မး
ရသည္ ့ အ ္ိ ျဖစ္ ေ တာ့ ၏ ။ နိဂ း၌ အေမာင္၏ မိတ္ေဆြသည္ တစ္ပ ါးသထ၏အညိ ္႕
ခ ရေၾကာင္း သင္ေတြ႔မည္။ ္ိ အေၾကာင္းတရားက သင္ ဆြ ႔အ,ေလာက္သည္အ္ိ
သင္၏လႈပရ
္ ွားမႈမ်ားကိ ၎တိ႔ကိ မေကာင္းျမင္ရန္ အေၾကာင္းဖန္ေစ၏။
အႏွဆန ားလည္မ ႈအလြ ဲက ိ သင္ ေျဖရွင္းႏိ င္မည္ဟ မွတ ္အ ့ ။ အကယ္ ၌ကား
္ိသိ႔ မဟတ္တတ္။ သင္က ရွငး္ ျပေလေလ သင့္အား အရွက္မရိွသထ၊ ပေျပာေကာင္းသထ
ဟ သာ၍မွတ္ ၾကမည္။ ္ိအခါ သင္သည္ ခ စားမႈမ ်ိ ္းစ ခစားႏိင္ကာ သင့္ မိတေ
္ ဆြ
ကလည္း သင့္အေပၚစကားတစ္ခန
ြ း္ မဆိဘဲ ေဘးစကားယကာ သင့္ကိ ေပယ်ာလကန္
ျပ္ေပမည္။ သင္တစ္ဥဆးသာ က်န္မည္။ သင္က ေပါက္ကျြဲ ပ (သိ႔) ပါးစပ္ပတ
ိ ္ ေတမိ
လပ္လွ်င္လည္း သင္၏မိတေ
္ ဆြသည္ သင့္အေၾကာင္း ၾကားခဲသ
့ ည့္အတိင္း မွန္ေလစြ
ဟသာ မွတခ
္ ်ိမ့မ
္ ည္။ အနာေပၚ တတ္ၾကျခင္းသာတည္း။
အ္က္ပါစာႏွစပ
္ ိဒ္ကိ သင္ဖတ္ရႈသည့္အခါ ဤသတၱကမ႓ာ့ာႀကဥား စတည္ရမခ န္
္မစ၍ အႏမဥစတ္နာစရာ အျဖစ္္ ား္ ာား ဖန္တစ္ရာေတျဖစ္ပ က္ေ ၾကာင္ားႏမင့္ သင္လည္ား
ႀကံ ခဲ့ဖားေၾကာင္ား သပါလ့္္္ည္။ ငါလည္ား ဤစာအိုပ္ ေရားသာားခ န္၌ ငါ့ အေတြ႔အႀကံ
္ ာားကို ျပန္အ္မတရ
္ ကာ “ဘာ့ေၾကာင့္” ဟ ေမးမိ၏။
ငါတိ႔၌ အမ်ားစသည္ ္ိ္ိေသာ ဥေပကၡာစိ တ္အမာရြ တ္ ရိ ွ ၾကသည္ဟ ငါ
အတပ္ဆိ၏။ ္ိအျဖစ္မ်ိ္းက ငါတိ႔ကိ အာဒ၊ ဧဝတိ႔ ပညတ္္ားေသာအပင္၏ အသဆးကိ
စားခ်ိန ္ ၌ ဘ ရားသခင္ မည္သ ိ ႔ေၾကကြဲခ ဲ့မည္ကိ နားလည္ႏ ိ င္ရန္ အေ္ာက္အကထ
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ျပ္မည္ဟ ငါမွတ၏
္ ။ သထစမ
ိ း္ ဖ်က္၍ အမ်ိ္းၾကဥ္သည့္ အျဖစ္သည္ နက္နဲေသာပေဟဠိ
ျဖစ္၏။
သမဆးေတာ္ဧဝသည္ ဥယ်ာဥ္အလယ္သ႔ေ
ိ ရာက္ကာ တစ္စမ
ိ ္းတစ္ဥဆးႏွင့္ စကား
ေကာင္း ေနပကိ ဘရားသခင္သည္ ေကာင္းစြာရႈေနမည့္အျဖစ္ကိ မၾကာခဏေတြးျဖစ္၏။
ဧဝသည္ ဘ ရား၏ အနႏၲေ္တၱာေတာ္ ္ ာားကို ဤ္မ ထ ခံစာားရၿပဥား ျဖစ္ေ သာေၾကာင့္
သ္သည္

ဘိုရာား၏ေ္တၱာရပ္ေအာက္တြင္

ခိုလံ္
ႈ ည္ေလာ

သးသည့္

မာရ္နတ္၏မ သာဝါစာမ်ားကိ

ယ စားမည္ေလာ။

အဘယ့္ေၾကာင့္
မဝင္ေစရသနည္း။

ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကိ
အႏွဆ ျဖစ္စဥ္ ၌

အေမးေပါင္းမ်ားစြ ာရိ ွမည္ဟ
အကန္ ႔အသတ္ေ ၾကာင့္

ငါမွတ ္၏။

(သိ႔) ေႁမြကတစ္
ိ
ဆင့္ခ
ဘရားသခင္သည္

ဧဝႏွင့္မာရ္နတ္အၾကား
“ဘာ့ေၾကာင့္ ”

ငါတိ ႔သည္ လည္း

ျဖစ္ေ ၾကာင္ းက န္စင္မရွင္းႏိ င္။

ဆိ သည့္
စာမ်က္ႏ ွာ
တစ္ခ ်ိ ္႕ေသာ

အေၾကာင္းမ်ားသည္ ဘရားသခင္ႏွင့္ မ်က္ႏ ွာ ျခင္းဆ ိင္ မႏွဆးေႏွာမခ်င္း အကန္အစင္
မသိႏိင္မည္မ်ားလည္းရိွ၏။ အခ်္ပ္ကား ေမတၱာတည္ား။
ေ္တၱာဟသည္ အဇၩတၱ ကို သံိုားပင
ို ခ
္ င
ြ ့ေ
္ ပားခဲ့သည့္ပဂိ္လ္ကပင္
ိ
ထခိုကႏ
္ ိုင္ျငာား
ဆက္၍သံိုားခြင့္ ေပားထာား၏။ ဘိုရာား၏ သာားသ္ဥား္ ာားေျခလမ္္ား္မာားခါနဥားတင
ို ္ား ဘိုရာားသခင္
ၾကာားဝင္သည္ရမေသာ္ အဇၩတၱသံိုားပင
ို ခ
္ ြင့္ လံိုားဝ္ရမပ္ာ ျဖစ္ခ ့္္္ည္။ “ငါသည္ သင့္အေပၚ
ေမတၱာရိွ၏ ” ဟ မိန႔ရ
္ ာ၌ ၾကားဝင္သြနသ
္ င္ဆးမခ်ိန္ ရိွသကဲ့သ႔ိ ဆိတ္ၿငိမခ
္ ်ိနလ
္ ည္း
ရိ ွမည္ ျဖစ္ရာ အဇၩတၱသံိုား ခြင့္္ရမသ ည္ ့ ေ္တၱာသည္ ေ္တၱာစစ္ ္္ည္ေပ။ မိဘႏွင့္
သားသမဆးၾကား ဆက္ဆေရးသည္လည္း ္ိသိ႔တည္း။ မည္မွ်ပင္ သြန္သင္ခဲ့ျငား သားသမဆး
တိ႔သည္ ငါတိ႔ကိ ကႏၲေကာစ,တိက္ၾကေသးသည္ မဟတ္ေလာ။ ္ိအခါ ငါတိ႔အား
ဥေပကၡာမျပ္ရန္ ၎တိ႔ကိ ငါတိ ႔တားၾက၏ေလာ (သိ)႔ ငါတိ႔ကိ ဆန႔္က်င္ခြင့္ ေပးကာ
ခပ္မဆိတေ
္ န၍ ေၾကကြၾဲ က၏ေလာ။ ဤကား မိ၊ ဖတိ႔ အတြက္ ခက္ေသာေရြးခ်ယ္မတ
ႈ ည္း။
ဘရားသခင္သည္ ေမတၱ ာစြမ ္းအားအဟ န္ ျဖင့္ ဧဝအား ခပ္မဆိတ္ ရႈေန၏။
ဘရား၏ သမဆးျမတ္သည္ ဘရားသခင္၏ခ်စ္သား အာဒကိ ဖ်က္ဆဆးမည့္ပဂိ္လ္ ျဖစ္လာ
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ေတာ့၏။ ယခတြင္ ဘရားသခင္၏ေသာကသည္ အႏိႈင္းမဲရ
့ ွေ
ိ နမည္သာ။ သမဆးျမတ္ကိ
ဆးရႈးရသည့္ ေဝဒနာက ဘရားသခင္အား အာဒကိ ကြယက
္ ာေစသေလာ။ မဟတ္ပါ။
ဘ ရားသည္ ေသာကမ်ားကိ ေမတၱာ ၿခ ္၍ ခပ္မဆိ တ္ေစာင္ ့ ၾကည္ ့ေန၏။ အဇၩတၱ ကို
လြတ္လပ္စြာသံိုားခြင့ေ
္ ပားေသာဘိုရာား ျဖစ္ေၾကာင္ားကို သံသယရမင္ားသည့္အထ ျပသ၏။
ဘိုရာားသခင္သည္ အာဒံအာား ၎၏အဇၩတၱကို လြတလ
္ ပ္စြာသံိုားပင
ို ခ
္ င
ြ ့္ ေပား္ည္ျဖစ္၏။
ငါတ႔သ
ို ည္ စ္္ားသပ္္အ
ႈ ေၾကာင္ား ႏမဥားေႏမာရာ၌ အာဒံ၊ ဧဝတို႔သည္ ေကာင္ားကင္ဘိုႏ
ံ မင့္
တန္၊ ္တန္ကို ဘိုရာားသည္ ေကာင္ားကင္ဘို္
ံ မ စည္ားစ္္ခရ
ံ င္ား တၿပံ ားၿပံ ားျဖင့္ရေ
ႈ နသည္ဟို
္္မတ္ေစလပ
ို ါ။ ဘိုရာားသည္လည္ား အာဒံ၊ ဧဝတ႔ႏ
ို မင့္ ထပ္တ အစ္္ားခံရ၏။ အာဒံ၊ ဧဝတ႔ို
က ဆံိုားခဲပ
့ ါလမ င္ ဘိုရာားသခင္လည္ား ဤသတၱကမ႓ာ့ာကိ မဖန္ဆင္ား္ဥကပင္ ျပ ခဲ့သည့္
ပဋညာ္္အ တိုင္ား ္ျဖစ္္ေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ရ္ည္ ျဖစ္၏။19 ထက
ို ာား သခင္
ေယရႈခရစ္

တည္ားဟေသာ

အေၾကာင္ားတည္ား။
လာ၍ျပ္ည္၊

၎၏သာားေတာ္ဘိုရာားကို

သခင္ခရစ္ေ တာ္သည္လည္ား

ပိုထဇ
ို ္္တ႔၏
ို

စေတားခံေစ္ည့္

ခ္ည္ားေတာ္္၏သရိုပ္
္ န
မ ္ကို

အျပစ္အဖို႔ဘာဂ္ ာားကို

ပခံိုားေျပာင္ားထ္္ ား္ည္ျဖစ္၏။

ပိုထိုဇ္္တို႔၏ ဘဝအစာား ၎၏ ဘဝကို အပ က္ခ္
ံ ည္ ျဖစ္၏။ ဤျဖစ္ႏ ိုင္ေခ တို႔ ကို
ဘိုရာားသခင္သည္

အဘ္ာဏ္ျဖင့္

သသႏမင့ပ
္ င္

ဧဝအာားခပ္္ ဆတ္

ရႈေန၏။

အာဒံသ ည္လ ည္ား ဘိုရာားသခင္ကို ျငင္ားရန္ ေရြား ခဲ့၏။ အႏမဥကာား အဘယ္သ႔ေ
ို သာ
ေ္တၱာ္ ားနည္ား။ ဘိုရာားသခင္သည္ ငါတ႔ို ္္ဥား ဖ္ဥား တို ႔အေပၚ ၎၏ အလို က
ျပ ္သည္ဟို အ္မ တ္
္ မာား္ႈ ကို ဤေ္တၱာက ထာဝရ ဖယ္ရာမ ားပစ္္ည္ ျဖစ္၏။
အခန္ား(၁)တြင္ အာဒံ၊ ဧဝတို႔သည္ ပညတ္ထာားသည့္ အပင္၏ အသဥားကို
္ည္သည့္ ဒ

နျဖင့္ စာားသံိုားၾကေၾကာင္ားႏမင့္ အခန္ား(၅)တြင္ စတ္ဂဏာ္ၿင္္ျဖစ္ျခင္ားက

ငါတို႔သည္ ဘို ရာား္ဲ့ ျ ဖင္ ့ ေနႏ ိုင္ေၾကာင္ား၊ စြ ္္ ား ေဆာင္ရ ည္ ျ ဖင္ ့ ပံ ိုရပ္ရႏ ိုင္သည္ဟို
္ာရ္န တ္ကို ေသြားေဆာင္ခြင္ ့ ေပားေၾကာင္ား တို ႔ကို
စာားထာားသည္ ့
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အသဥားကို

ႏမ ဥားေႏမာ ၿပဥား ျဖစ္၏။ အာဒံ ၊ ဧဝတို ႔

အစာအ္္က

ရွင္ေပတရၾသဝါဒစာပ္မေစာင္ ၁း၂ဝ။ ဗ်ာဒိတ္အနာဂတက
ိ ်မ္း ၁၃း၈။

ဓာတိုက္ၼလိုပေ
္ ဆာင္ခ န္တြင္

44
လပ္ျပာ္သန္႔္ႈသည္ ၎တ႔၏
ို
သႏၲာန္ကို လႊ္္ားၿခံ လ က္ရမရကာား ဘိုရာားသခင္ႏမင့္
ပိုထိုဇ္္ၾကာားရမ

ခ စ္ျခင္ား

ၾကည္ႏားျခင္ားတ႔ို

ဆတ္သို္္ားေတာ့၏။

အဟတ္ပင္

ႀကဥားသည္လည္ား ၎၏အာနသင္ကို ျပေတာ့ရာ အာဒံ၊ ဧဝတ႔သ
ို ည္ တခဏအတြငား္
လပ္ျပာ္လံိုျခင္ား၊ အေၾကာက္တရာားတ႔ျို ဖင့္ ပတ္္ ေလေတာ့၏။ အာဒံ၊ ဧဝတ႔သ
ို ည္
္ာရ္နတ္ႏမင့္ ၎၏နတ္ရဲတ႔ႏ
ို မင့္အတ ္ေနာအာရံိုျဖင့္ ဥပေစၧဒကက က် းလြန ္ ၿပဆး
ျဖစ္ ၾက၏။

၎တို ႔၏

ပံိုရ ပ္အ္မ နက
္ ို

ဆံ ိုားရႈံား ၿပဥား

ျဖစ္ကာ

ျပန္လ ည္ရရမရန္

္စြ ္္ ား သာၾကေတာ့ ။ ဘိုရာားသခင္္၏ စ တ္ေ တာ္ႏ မင့္ ေတြ႔ႏ ိုငရ
္ န္ ၎တို ႔ဖက္္မ ဘာ္မ
္စြ္္ားသာေခ ။ အာဒံ၊ ဧဝတို႔သည္ ္တ္သဟာယျပ ခြင့္ရသည့္အခြင့္ထားကို ဖ က္ဆားဥ
ခဲ့ၾက၏။ ဘိုရာားသခင္ကသာ ျပန္လ ည္တည့္ ္မတ္ေပားႏ ိုင္
္ ည္ ျဖစ္၏။ ဤအျဖစ္္ ား
ငါတ႔၏
ို အေတြ ႔အႀကံ ျဖင့္ လည္ား သႏိုင္၏။ တစ္္ားဥ ္ဥားက ္တ္ဖ က္လမ င္ ္က ားလြနသ
္
ဖက္္မသာ ္တ္ျပန္ဖ႔ြဲ ပင
ို ္ခင
ြ ့ရ
္ မ၏။ က ားလြနသ
္ သည္ နာခံရန္သာ ရမ၏။
ဤ၌ ငါတ႔သ
ို ည္ အခန္ား (၂) တြင္ ဆိုခဲ့ၿပဥားေသာအေၾကာင္ားကို သတခ ပ္ရာ၏။
ဘိုရာားသည္ အသက္၊ ပညာ၊ ပဥတအေပါင္ားတ႔၏
ို ရင္ားျ္စ္ျဖစ္၏။ ၎တ႔ို ကိုယ္တင
ြ ္ား၌
ထိုအရာအာားလံိုား ဌာပနာၿပဥားျဖစ္၏ဆေ
ို သာ ္ိုသာားကို ယံိုၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ အာဒံ၊
ဧဝတို႔ သည္

၎တို႔ ကို ယ္ကို

ထိုအရင္ားအျ္စ္္မ

ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ၾက၏။

၎တို ႔၌

ခ င့္ ခ န္ႏ ိုငစ
္ ြ္္ား ္ရမၾကေတာ့။ ္ာရ္နတ္ႏမင့္ တစ္သာားတည္ား က ေလေတာ့၏။ ္ာရ္နတ္
ဆို ခ့ဲေ သာ ္ို သာားစကာားကို ၎တို႔က ္ခြာခ ႏို င္ၾကေပ။ ဘိုရာား၏ ဂို ဏ္ေတာ္ႏမ င့္
စပ္လ ္္ား၍ ္ာရ္နတ္သည္၎တို႔အေပၚ ္ိုသာားသြပ္သင
ြ ္ားခဲ့ၿပဥား တစ္ခ န္တည္ားတြင္ အာဒံ၊
ဧဝတ႔က
ို ို လဆားို ဟို တံဆပ္တပ္ျပန္၏။ ၎တ႔သ
ို ည္ ဆန္ကိုနေ
္ ျ္ေလားသာ ျဖစ္ၾကၿပဥား
ေသသင္ ့သည္ ဟိုဆို၏။ ္ာရ္န တ္သ ည္ ငါတို႔၏ပံို ရပ္ကို ဖ က္ဆဥား ရန္ ္ဒါန္ားက ား
ေနေသားကာ ဘိုရာားအေၾကာင္ား၊ ငါတ႔အ
ို ေၾကာင္ား လ္္ဆင္ေလ၏။ ဘိုရာားအေၾကာင္ား၊
ငါတ႔အ
ို ေၾကာင္ား ္ိုသာားကို ငါတို႔ယိုေ
ံ နသ္မ ငါတ႔သ
ို ည္ ဘိုရာားသခင္ႏမင့္ ဘယ္ေတာ့္မ
ျပန္၍္သင့္ျ္တ္ႏိုင္ပါ။ ဘိုရာားသခင္ႏမင့္ ျပန္လည္သင့္ျ္တ္ႏိုင္္ည့္ တစ္ခိုတည္ားေသာ
လ္္ားကာား ဘိုရာား၏သရိုပအ
္ ္မန္ကို ၎၏သာားေတာ္ဘိုရာား္မတစ္ဆင့္ ျပခဲ့သည့္အတိုငား္
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သ္ာဒ႒က စြာ သျ္င္ျခင္ားျဖစ္၏။ သစ္္ားတစ္္ားဥ သည္ ္တ္ေဆြစစ္္ ာားကို သင္ားခြခ
ဲ ဲ့ၿပဥ။
ဘိုရာားသခင္လည္ား အာဒံ၊ ဧဝတ႔ထ
ို ံ ထံိုားစံအတင
ို ္ား အလည္လာ၏။ ယခင္အခ န္္ ာား၌
စၾကဝဠာတစ္ခြင္တြင္ အခ သာဆံိုားဟို ္မတ္ကာထြက္ႀက ခဲ့ရပါေသာ ဘိုရာား၏အသံ
ေတာ္ ကို ယခ တြင္ ္ၾကာားဝ ့ဘ ဲ ေၾကာက္စ ိတ္ေ ဝကာ ပ န္း ၾကေတာ့၏။ ထြက္ႀက ၍
ပဋသႏၶာရ စကာား္ဆိုႏိုင္ၾကေတာ့။ ္ာရ္နတ္္၏အႀကံ အထေျ္ာက္ေခ ၿပဥ။
တစ္ေန႔တာ ေန႔တဒဝ အလပ္လပ္အၿပဆး အ္္အျပန္တြင္ ္္ရင္ေသြားတ႔က
ို
သင့္အာား

အဖ”

“အဖ၊

စိတ္ကးထ ၾကည့္ေလာ့။
္ြက္္ႀကိ္ရိွအ့။

ဟ

ယေန႔

-

အေမး

အေၾကာက္က

ေနရာယထၿပဆ။

္ြက္ႀကိ္သိင္းဖက္သည့္ပဆတတ
ိ ႔က
ိ ိ

သင္အမ
ိ ္ျပန္ခ်ိန္၌

အိမ္တခါးဖြင့္၏

ဘာျဖစ္ပ ါလိမ့္

ေန႔စဥ္

…

ၿခ္ဲသိ႔
။

သင့္ရင္ေသြးသည္

ေျပးသည့္ေ ျခသ

တစ္ခ ခ မွားေခ်ၿပဆ။

ပိတစစ္မည္သည္

သင့္အား

သင္ ၾကားေသာ္ ၊

ယခင္က

မိမက
ိ ေခၚခ်ိန္၌

အၿပ္းေနရာ
ရင္ေသြးမ်ား

္ြက္ေျပးလွ်င္ ပဆတမ
ိ ျဖစ္။ ဤအျဖစ္သည္ ရင္နင့္ဖြယ္တည္း။ အျပစ္သည္ ငါတိ႔ကိ
အနေႏၲာအနႏၲ ေမတၱာရွငက
္ ိ ေၾကာက္ရြ႕ေစသည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာတည္း။
ဘရားသခင္သည္လည္း က်ဥ္း္ဲက်ပ္္ဲ ေရာက္ခ၏
ဲ့ ။ ေဘးစကားကိ ယစား
သြားေသာ အာဒ ၊ ဧဝတိ ႔အား ဘ ရားသခင္ သ ည္ ယခ အဘယ္သ ိ ႔ ခ်ဥ္းကပ္ရေတာ့
အန
့ ည္း။ ဘရားသခင္မန
ိ ႔္ခဲသ
့ ည္မ်ား ယခတြင္ တလြမ
ဲ တ
ွ ္ေခ်ၿပဆ။ ၎တိလ
႔ ည္း မွားၾက
ေၾကာင္းကိ သိၾက၏။ အသက္ႏွင့ပ
္ ညာတိ႔၏ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ေသာ ဘရားသခင္ကိ
တလြမ
ဲ တ
ွ ္ၿပဆးျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ၎တိ႔၏ အ္ည္ႀကဆးပ်က္ ဘဝကိနားလည္ေပးမည့္
သထပင္ မရိွ။ ၎တိ႔သည္ သာေဌယ်မ်ားျဖစ္ၾကၿပဆ။ သမၸဇဥ္လည္း ေပ်ာက္ၿပဆ။
ဘ ရားသခင္္၏ သည္းခ ႏိ င္စြမ္း တရားကိ ငါ အ ့ၾသ၏။ ဘရားက အာဒ အား
“သင္ အဘယ္မွာနည္း ” ေမး၏။ မသိအေမး မဟ တ္။ ျပ

နာကို အရမအတိုင္ား

ေျပားေတြ ႔ ေစလိုေ သာေၾကာင့္ ... ။ သင္၏စိတ ္ အဘယ္မွာနည္း အာဒ ။ သင္၏

ပ ရိပ္အဘယ္သိ ႔ ျဖစ္ ၿပဆနည္း။ ခႏၶာကိ ယ္သည္ စိတ္မေႏွ ာကိ အစဥ္ကိ ယ္စားျပ္၏။
အာဒ ၊ ဧဝတိ ႔၏ ပ န္းကြယ္ ျခင္း သည္ ၎တိ ႔၏ သႏၲာန္အဘယ္သ ိ ႔ ျဖစ္ေနသည္ကိ
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ေဖာ္ညႊန္း၏။ ၎တိ႔သည္ ဆင္ေသကိ ဆိတ္သေရျဖင့္ ဖးၾက၏။ ၎တိ႔၏ ျပ

နာကိ

ဘရားသခင္က ေျဖရွင္းေပးလိ၏။
အာဒ ကလည္ း ၎သည္ အဝတ္ ဗ လာ ပကတိ အ တိ င္ း ရိ ွ သ ည္ ေ ၾကာင္ ့
ေၾကာက္၏ဟ ျပန္၍ေျဖ၏။ အႏွဆဝန္ခခ်က္သည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ ္ ျဖစ္၏။ အေၾကာင္း
ကား ကမ႓ာ့ာဥဆးက်မ္း ၂း၂၅ ၌ “္ိသထ လင္မယား ႏွစဥ
္ ဆးတိ႔သည္ အဝတ္မဝတ္ဘဲေန၍၊
ရွကေ
္ ၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္၏” ဟလာ၏။ အာဒသည္ ပညတ္ ္ားေသာအသဆး
မစားမဆတင
ြ ္လည္း ပကတိအတိင္းရိွျငား မရွက္ခပ
ဲ့ ါ။ ယခတြင္ အာဒသည္ ရွကေ
္ ခ်ၿပဆ။
ေဟၿဗဲေဝါဟာရျဖစ္ေသာ (buwsh) သည္ စိတ ္ရႈပ ္၊ စိတ ္မလ ၊ စိတ ္ပ်က္ စသည္ ့
အဓိပၸာယ္မ်ား ရိွ၏။ အာဒလည္း လိပ္ျပာမလ၊ ေ္ြျပားလ်က္ရွ၏
ိ ။ မိမိျပ္သည့္ အမႈ
အေပၚလည္း စိတမ
္ လပါ။ ဘရားကလည္း အာဒ့အနာေပၚ တတ္္ိးသည့္ပမာ “သင္
အဝတ္အခ်ည္းစည္းရိွသည္ကိ သင့္အား မည္သထဆိသနည္း။ မစားရဟ ငါ ပညတ္ေသာ
အပင္၏ အသဆ း ကိ စားၿပဆ ေ လာ” ဟ ေမး၏။ ဘ ရားသည္ အာဒ အား “သင္ အဝတ္
မရွေ
ိ ၾကာင္းကိ မည္သ႔သ
ိ ိသနည္း” ဟ မေမး။ “သင္ အဝတ္ အခ်ည္းစည္း ရိွသည္ကိ
သင့္ကိ မည္သထ ဆိသနည္း” ဟ ေမး၏။ ဘရားသည္ အာဒ ့အေပၚ မသားဆိခဲ့သက
ထ ိ
ျပျခင္းျဖစ္၏။ ဆက္ရလွ်င္ “ငါ္မွ သင္ေျပးေရွာင္ရျခင္းသည္ မည္သ႔ပ
ထ ေယာဂနည္း”
“ငါတိ႔အၾကား မည္သထ ငါးေႁမြ္ိးၿပဆနည္း။”
အာဒသည္ “မစားရဟ ငါပညတ္္ားေသာအပင္၏အသဆးကိ စားၿပဆေလာ” ဟ
တဲ့တိးအေမးခရ၏။ ဤအေမးကား စား၏ (သိ)႔ မစား၏ဟ ရိးရွင္းစြာ ေျဖရမည့္အေမး။
ယခတြင္ကား အာဒ၏သႏၲာန္၌ ဘရားသည္ အတႀကဆးသည့္ဘရား၊ လက္စားေခ်လိသည့္
ဘရားဟ ပေဖာ္ကာ မိမက
ိ ိယ္ကိလည္း င္၊ ငအ ဟျမင္၏။ အာဒသည္ ၂+၂ = ၆၄
ပမာ အေျဖ္ တ္၏။ အာဒ က ဘ ရားသခင္ သည္ လက္စားေခ်လိ သည္ ့ ဘ ရားဟ
ေနာက္တိ းယ ၾကည္ ၿပဆး ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ အကယ္၍ “စား၏” ဟေျဖက ဘရားသည္
ျပစ္ဒဏ္ႀကဆးႀကဆး ေပးမည္ဟ ယစားေတာ့၏။ “မစားပါ” ဟ ေျဖလွ်င္လည္း အသဆးကိ

47
စားသည့္တစ္ျပစ္၊ လိမ္သည့္တစ္ျပစ္ ျဖင္ ့ မိေအးႏွစခ
္ ါနာမည္ဟ မွတ ္ေတာ့၏။ အာဒ
သည္ ဆပ္လည္းစထး၊ စားလည္းရထးအျဖစ္သ႔ေ
ိ ရာက္ၿပဆ အမွတ္ျဖင့္ ငါးရွဥ့လ
္ ထး လထးေတာ့၏။
“ကၽြနေ
္ တာ္၌ အရွင္ အပ္ေပးေတာ္မေ
ထ သာ မိနး္ မ သည္ ္ိ အပင္၏ အသဆးကိ
ေပး၍ ကၽြႏ္ပ္စားမိပါသည္” ဟ အာဒသည္ စြပ္စခ
ြဲ ၏
ဲ့ ။ အာဒသည္ အတိအလင္း အျပစ္
က် းလြန္လ်က္ႏွင့္ ဧဝအေပၚအျပစ္ပခ်ကာ နိဂး၌ ဘရားကိပင္ တစ္ႏြယ္ငင္ကာ ပခ်၏။
မၾကာေသးေသာအခ်ိန္၌ မည္သည္က
့ ိစၥေပၚသည္ျဖစ္ေစ သထမအေပၚ သစၥာမပ်က္ပါဟ
ဆိခဲေ
့ သာ အႏွဆပရိသသည္ ပ္မျပ

နာ၌ပင္ သစၥာစ,ပ်က္ေသာေၾကာင့္ ဧဝ မည္သ႔ိ

ျဖစ္မည္ကိ စဥ္းစားၾကည့္ေလာ။ အျပစ္ဟထသည္ သထတစ္ပါးအတြက္ အနစ္နာခလိစိတ္
မေပၚေစပါ။ ကိယ္လႊတရ
္ းၿမဲျဖစ္၏။
္ ိ ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္း ငါတိ႔မ်က္ေျခမျပတ္ခ်င္ပါ။ အာဒ၏ တန႔္ျပန္မႈတ႔သ
ိ ည္
လိပ္ ျပာမသန႔ ္ ျခင္းႏွင္ ့ ဘ ရားအေပၚ တလြ ဲဆ ပင္ေကာင္းျခင္း တိ ႔ ေပါင္း ကာ မာန
ေမာက္္န္ေစ၏။ ယခတြင္ အာဒသည္ ၎ကိယ္ကို ဘရားသခင္္၏ ၾသရသဟ မျမင္
ေတာ့။ “ကိယ့္ကိယ္ကမွ
ိ ဂရမစိက္ မည္သထ ဂရစိက္ေပးမည္နည္း” ဆိသည့္ ဒ

နကိ

အာဒ သည္ မလြမ
ဲ ေသြ ဆပ္ကိင္ရေတာ့၏။ ၎က ကထရာမဲၿ့ ပဆ၊ အဖမဲ့ၿပဆဟ မွတ၏
္ ။ ဤ၌
အျပစ္၏အဆိပ္ကိ ေတြ ႔ရ၏။ ၎သည္ တန္ဖိ းမမဲ ့ ၊ မႏ ၊ မၿပိန္ း ေၾကာင္း ၊ အာဒ ၏
အျမင္ေစာင္းမႈကိ ဘရားက အဘယ္သိ႔ျပခဲ့သနည္း။ အာဒသည္ အဘယ္သ႔ျိ ဖင့္ သမၸဇဥ္
လြင္ ့ ျပယ္က ာ ၎၏ပစၥ္ပၸ ္န္သည္သာ သစၥ ာဟ မွတ ္ရ သနည္း။ ဘ ရားသခင္သည္
ပညာ၏အခ်္ပ္အျခာျဖစ္ ကာ အာဒ သည္ ္ိ အရင္းအျမစ္မွ မိမိက ိ ယ္က ိ ျဖတ္ခဲ ့၏။
အာဒသည္ အႏ လ ပဋိလ စိိပ္ေစဥဆးေတာ့ ၎၏သ းသပ္မႈမ်ားသည္ အမွန္တရားကိ
ဥေပကၡာျပ္ျခင္း၊ လိပ္ျပာမသန႔္ျခင္း၊ မာနတရားမ်ားႏွင့္ မည္သိ ႔ျဖင့္ကင္းႏိ င္အ ့နည္း။
၎၏ေစတသိကက
္ ိ လိပ္ျပာမလျခင္းက ခ်ယ္လွယေ
္ နေတာ့ရာ ဘရားသည္ ေမတၱာ
အရင္းခ တည့္မတ္ေစကာမထ အာဒသည္ နားမလည္ႏိင္စမ
ြ ္းေတာ့ပါ။
အာဒ၊ ဧဝတိ႔ ဘရား္မွ ဖယ္ခြာခ်ိနမ
္ ွစ၍ ၎တိ႔သည္ အလြနပ
္ င္ အေျခပ်က္
ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္၍ ကယ္ရန္ပင္ မ္ိက္ေတာ့သည့္ အဆင့္သိ႔ေရာက္လဆဲဆဲ ျဖစ္
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ေၾကာင္း ငါတိ႔အားလး ျမင္ႏိင္ပါရန္ ငါဆေတာင္း၏။ ၎တိ႔သည္မာရ္နတ္၏ ႀကိ္းကိင္
ျခင္းကိ လ းလ းခ ရေတာ့၏။ ၎တိ ႔၏ သႏၲ ာန္ ၌ မနာခ တတ္သည္ ့မ်ိ ္းေစ့ သေႏၶခၿပဆး
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎၏မ်ိ ္းဆက္မ်ားလည္း နိဂး၌ ေယရရွလင္ၿမိ္႕တြင္ နတ္ရဲတ႔ႏ
ိ ွင့္
တစ္စိတ္တစ္သေဘာတည္းျဖင့္ ဘရား၏သားေတာ္အေပၚ ေလာဟိတပၸါဒကက် းလြန္
လိ သည္အ္ိ ျဖစ္ေစ၏။ ယင္းေစတသိက ္ ္င္းလင္းစြ ာ မသိ ျငားလည္း ၎တိ ႔၏
သႏၲာန္သည္ ဘရား (သိ)႔ ဘရား၏ႏိင္ငေတာ္ႏွင့္ မပတ္သက္လိၾကေတာ့။
ဤ၌ သင္က “ခဏေနာ္၊ သင္ ေရွ႕ေရာက္လန
ြ ္း၏။ ၎တိ႔သည္ ဒိြဟ ျဖစ္ၾက
ေၾကာင္း ငါ အေတြးေပါက္၏။ သိ႔တေစ ၎တိ႔သည္ ဘရားကိ လးလး မန္းၾကသည္
ဆိသည္ကား ဇာခ်ဲ႕ရန္ေကာ” ဟ ဆိခ်င္ေပမည္။ ္ိအေၾကာင္း ငါေျဖမည္။ တင့္တယ္
ျခင္း၊ ေမတၱာတရား၊ ဥာဏ္ဘ႑ာခပ္သမ
ိ ္းတိ႔သည္ ဘရား္မွ ျမစ္ဖ်ားခေၾကာင္း ငါတိ႔
အၿမဲသတိခ်ပ္ရပါမည္။ ဤသည္တိ ႔ သည္ ပ ္ ဇဥ္တ ိ ႔၏ သႏၲာန္မွ ျမစ္ဖ ်ားမခ ။ ဤ
အေၾကာင္း သတိမခ်ပ္လွ်င္ ဤသမိင္း သမၼာဒိ႒က စြာ မျမင္ႏိင္၊ ကိယ့္ကိယ္ကိလည္း
မွန ္စြာ နားမလည္ႏိ င္ ျဖစ္မည္။ ဤအေၾကာင္း သမၼာ က်မ္းစာက ရွင္းစြာ ျပဆိ ၏။
က်မ္းပိဒ္အခ်ိ္႕ကိ ေလ့လာၾကအ့။
အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟထမထကား၊ ဇာတိပကတိ စိတ္သေဘာသည္ ဘရား
သခင္ႏွင့္ ဆန္ ႔က ်င္ဘက္ ျဖစ္၏။ ဘ ရားသခင္၏ တရားေတာ္အလိသိ႔
မလိက္တတ္။ ္ိမွ်မက မလိက္ႏိင္။ ေရာမၾသဝါဒစာ ၈း၇။ (NIV)
က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသထမရိွ၊ တစ္ေယာက္မွ ်မရိွ။ (၁၁) နားလည္ေသာသထမရိွ၊ ဘရားသခင္ကိရွာေသာသထမရိွ။ - (၁၂) လထ
အေပါင္းတိ႔သည္ လမ္းလြဲၾကၿပဆ။ တညဆတညြတတ
္ ည္း အသးမရေသာ
သထ ျဖစ္ၾကၿပဆ။ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိ က်င့္ေသာသထမရိွ၊ တစ္ေယာက္မွ်
မရိွ။ ေရာမၾသဝါဒစာ ၃း၁ဝ-၁၂။ (NIV)
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စိ တ ္ ႏ ွ လ းသည္ ခပ္ သ ိ မ ္ း ေသာ အရာ္က္ စ ဥ္ း လဲ တတ္ ၏ ။ အလြ န ္
ယိယြငး္ ေသာ သေဘာရိွ၏။ စိတႏ
္ လ
ွ းသေဘာကိ အဘယ္သထ သိႏိင္သနည္း။
ေယရမိအနာဂတက
ိ ်မ္း ၁၇း၉။
ငါတိ႔၏ဇာတိပကတိစိတ္သည္ ဘရားကိ မန္း၏၊ တိက္လွန္၏ဟ က်မ္းဂန္၌ဆိ၏။
ဇာတိပကတိ အေျခအေနတြင္ ငါတိ ႔၏ဓာတ္ေသြးသည္ ပ န္ ကန္လ ိ ၾက၏။ ဘ ရား၏
အမိန႔ ္ေတာ္ကိ မနာခ ခ်င္ၾက။ ငါတိ ႔၏သႏၲ ာန္သည္ အႏွဆစ ိတ ္ရိ င္းမွ အလႊတ ္ရ န္းရန္
မျဖစ္ႏိ င္ေခ်။ ငါကိယ္တိင္လည္း ႀက္ခဲ့ၿပဆးျဖစ္၏။ အျခားသထမ်ားလည္း ငါ့ကသ
ဲ့ ႔တ
ိ ည္း။
အႏွဆပရမတ္ကိ က်ားကန္ ျငင္းသည့္ ဥာဥ္ဆးိ ရိွ္၏။ အႏွဆက်ားကန္သည့္ ဥာဥ္ဆိးသည္
ဘရားကိ အကယ္ပင္အလိ မရိ ွသည္ ့ လထ႔ ဓာတ္ေသြးျဖစ္၏။ အႏွဆဥာဥ္ဆးသည္
ိ
ဧဝႏွင့္
ဘ ရားအေပၚ အာဒ ယိ းစြ ပ ္ ခ ့ ဲ သ ည္ ့ ျဖစ္ စ ဥ္ ၌ တိ က္ ရ ိ က္ ္ င္ ဟ ပ္ ၏ ။ ငါတိ ႔ ရ ေသာ
အေမြတသ
ြဲ ည္ အာဒ၏ စိတ္မလမႈ ျဖစ္၏။ ငါတိ႔လည္း အမွန္တရားကိ အာဒ္က္ ပိ၍
အေကာင္းျမင္နိင္စမ
ြ း္ မရိွ။ ဤအေၾကာင္းမမွန္ဟ သင္မွတေ
္ သာ္ ဘာ့ေၾကာင့္ ္ိသိ႔
မွတ္ေၾကာင္း သင့္ကိ ယ္သင္ ေမးစမ္းေလာ့။ သင့္ကိ ယ္သင္ လ းဝဥ

လ ၿခ ္၏ဟ

ယထဆလွ်င္ ႏဆွးေႏွ ာခဲ ့ ၿပဆးေသာ ္ိ ္ိ ေသာအေၾကာင္းမ်ားသည္ သင္ႏွင ့္ မအပ္စပ္ ။
ငါတိ႔သည္ အာဒ ၏ မလ ၿခ ္မႈ၊ လစ္ဟာမႈမ်ားကိသာ အေမြအျဖစ္ ရၾက၏။ ငါတိ႔အား
အာဒ လက္ဆင့္ကမ္းႏိင္ေသာအရာသည္ ဤအရာသာျဖစ္၏။ အျခားမရိွ။
ပ္ဇဥ္တ႔၏
ိ ဇာတိသည္ ဘရားသခင္ႏွင့ဖ
္ ဆလာဆန္႔က်င္ေၾကာင္း သင္လက္ခ
ႏိင္လွ်င္ သင္သည္ လထမွန္ျဖစ္၏။ ဘရားသခင္သည္ ငါတိ႔ကိ ကယ္တင္ရာ၌ သင့္ဖက္မွ
မည္သည့္ ကသိလ္ေကာင္းမႈဘာတစ္ခမွ် မစိက္ႏိင္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ပါ။ သင္ ေတမိ
လပ္ႏိင္၏။ သင့္အေပၚမေကာင္းခဲ့သထတစ္ဥဆးဥဆးအား မေနာက၊ ကာယကတိ႔ျဖင့္ ္ိးနက္
လိ သည့္ စိတ ္ရိ င္ း္ြက ္ေပၚလာလွ ်င္ စိတ ္မသာမျဖစ္လင္ ့ ။ ငါ ေရွ႕ေရာက္လ ြန္ း၏။
ဤအေၾကာင္း ေနာက္အခန္းအတြကခ
္ ်န္အ။့
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အာဒ၊ ဧဝတိ႔အေၾကာင္းသိ႔ ျပန္လွည့ၾ္ ကအ။့ ဘရားႏွင့္၎တိ႔အၾကား ကာရ
္ားသည့္ တတိင္းကိ ၿဖိ္ရမည္မွာႀကဆးေသာစိနေ
္ ခၚမႈျဖစ္၏။ ၎ႏွင့္ ၎တိ႔၏မ်ိ္းဆက္
မ်ားကိ ျပန္၍ကစားရန္ အကန႔္မ်ားစြာရိွ၏။
၁။

ပ္ဇဥ္မ်ား ၎တိ႔၏ပကတိအေျခအေနအမွန္ကိ ္ိး္ြင္းသိျမင္
ႏိ္င္မည့္လမ္း၊ ၎ႏွင့တ
္ စ္ပါတည္း ၎တိ႔၏အဇၩတၱကိ မ္ိခိက္ဘဲ
တည့္မွတေ
္ ပးမည့္အေ္ာက္လည္းလိ၏။

၂။ ဘရားသည္ ပ္ဇဥ္မ်ားအေပၚ ေမတၱာရိွေၾကာင္း ဘရားသည္
အကယ္တိတိ မည္သ႔ေ
ိ သာ ဘ ရားျဖစ္ေၾကာင္ း ၊ ဘရားဂဏ္ေတာ္
အေပၚ ပ္ဇဥ္တ႔က
ိ အျမင္မာွ းၾကေၾကာင္းျပရန္လိအပ္၏။
၃။

ဘရား၏ပတၱသားေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဇာစ္ျမစ္အမွန္သ႔ျိ ပန္ေရာက္ရန္
၎တိ႔၏စိတမ
္ သန႔္မႈ၊ မလၿခ္မႈမ်ားကိဖယ္ရွားေပးမည့္နည္းသရည္း
လိအပ္၏။

၄။ ၎တိ႔၏ ရည္မွနး္ ခ်က္၊ ျဖစ္တည္မႈ (သိ)႔ အႏိၲ္လာားရာ္ ာားကို
ျပန္လည္ရယႏိုင္္ည့္လ္္္း ခင္းေပးရန္၊
၅။ အ္က္တင
ြ ္ ဆိခဲ့ၿပဆးေသာ အခ်က္အားလးအတြက္ အခ်ိန္ကာလ
တစ္ခ လိ၏။ အာဒ၊ ဧဝတိ႔သည္ ၎တိ႔၏အသက္ကိ ဆးရႈးၿပဆး
ျဖစ္ကာ ္ိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ယ၍
ထ ေရြးခ်ယ္ဆးျဖတ္ႏိင္ရန္ အသက္
ဆက္ေပးမည့္ အေ္ာက္ လိ၏။
၆။ ဤသိစ
႔ ဆရင္စဥ္အတြငး္ ဘရားသခင္သည္ သမၼာသမတ္က်ရမည္။
၎တိ႔ လမ္းမလိက္မႈကိ မသိက်ိ္းကြ်ျပ္၍ ေကာင္း၏ဟ မဆိရ။
ဘရားသည္ ကရဏာရိွျခင္းေၾကာင့္ ၎တိ႔ႏွင့္ ္ိက္သည့္ဒဏ္ အျပည့္
မေပးခိက္ အာဒ၊ ဧဝတိ႔သည္ ၎တိ႔ ေရြးခ်ယ္မ၏
ႈ ေၾကာင္းက်ိ္းမ်ား
မလြမ
ဲ ေသြ နားလည္ရမည္။ အမွားကိ သေဘာေပါက္ၾကရပါမည္။
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ယင္း၌ ငါတိ ႔သည္ အဓိကအခ်က္ သိရန္လိ ၏။ ဘ ရားသခင္သည္ ဥာဏ္မဲ့
ဘ ရားမဟ တ္ ။ အေၾကာင္ း ေပၚပါက မည္ သ ိ ႔ ျပ္မည္ မ ်ားကိ ခမည္ း ေတာ္ ဘ ရားႏွ င ္ ့
သားေတာ္ ဘ ရားတိ ႔ သ ည္ ေရွ း အတဆ ေ တကပင္ ဆ းျဖတ္ ခ ဲ ့ ၾကၿပဆ း ျဖစ္ ၏ ။ ဤငရဲ မ ွ
ကယ္တင္မည့္ဗ် ဟာသည္ ဆြၿဲ ပဆးသား … ။

52

၇။ ေကာင္းကင္ မိင္တိင္
ဂရိေခါမလထမ်ိ္းမ်ားက ပ္ဇဥ္တိ႔၏ ေမတၱာတရားႀကဆးမားပကိ Admetus ႏွင့္

Alcestis ဒ႑ာရဆ ျဖင့္ ဂႏၲဝင္ေ ျမာက္စြာ မွတ္ေက်ာက္တင္ခဲ့ၾက၏။ 20 တမန္ေတာ္
ရွငေ
္ ပၚလကလည္း အႏွဆအေၾကာင္း ေရာမၾသဝါဒစာ၌ ေဖာ္ညႊနး္ ခဲ၏
့ ။
ေျဖာင့္မတ္ေသာသထအတြကေ
္ ၾကာင့္ အေသခမည့္သရ
ထ ွခ
ိ ၏
ဲ့ ။ သထေတာ္ေကာင္း
အတြက္ေၾကာင့္ အေသခဝ့ေသာသထ ရိွေကာင္းရိွပါလိမ့္မည္ မွန္ေစေတာ့။
ေရာမၾသဝါဒစာ ၅း၇။

Admetus မင္းတရားႀကဆးသည္ ပ် ငွာျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း စသည့္ မင္းက်င့္
တရားမ်ားျဖင့္ ေက်ာ္ေစာကာ တိင္းသထျပည္သားမ်ားကလည္း ဘရင္အား ခ်စ္ေၾကာက္
ရိေသၾက၏။ ခမည္းေတာ္ Jupiter ဘရားသည္ သားေတာ္ Apollo ကိ ဘရားဘန္းစြန႔္ၿပဆး
ပ ္ ဇဥ္ တ ိ ႔ အ ၾကားတြ င ္ ကၽြ န ္ ျဖစ္ ေ စဟ အမိ န ႔ ္ ျပန္ က ာ Olympus ေတာင္ ေ တာ္ မ ွ
ႏွင ္၏။ Apollo သည္ ဤသတၱကမ႓ာ့ ာ သို ႔ ေရာက္သ ည္ ့အခါ Admetus မင္းသည္
၎ကိ သထဖန္းစားအသြင္ျဖင့္ ေတြၿ႔ ပဆး ႏွလးေတာ္ရွေလ၏။ သိ႔ႏွင့္ မင္းႀကဆးသည္ ၎ကိ
ေကၽြးေမြးကာ ၎၏ သိးမ်ားကိ ္ိနး္ ေစကာ သားသိ႔ႏွယ္ ဆက္ဆ၏။ ၁၂လ ၾကာၿပဆး
ေနာက္တ ြင္ Apollo သည္ ဘ ရားဘ န္း ကိ ျပန္စ စားကာ Admetus အား ၎၏
ကထညခ
ဆ ဲ့မမ
ႈ ်ားအတြက္ ေက်းဇထးတင္ စကားဆိၿပဆး “အနာဂတ္တြင္ အကထအညဆလေသာ္
ိ
ေလွ်ာက္ေလာ့” ဟ မိန႔ခ
္ ၏
ဲ့ ။
္ိမွ မၾကာမတင္ေသာ တစ္ခ်ိန္တင
ြ ္ Apollo သည္ Admetus ္ လာ၍
ယမမင္း Hades သည္ မင္း ႀကဆး အသက္ ကိ လာေတာင္းခ်ိမ့္မည္ဟ သတင္းႀကိ္ေပး
ခဲ၏
့ ။ Apollo သည္ ယမမင္း၏မိဖရား Persephone ႏွင့္ အေပးအယထ ျပ္ခဲေ
့ ၾကာင္း။
္ိသည္ကား တစ္ဥးဆ ဥဆးသည္ မင္းႀကဆးကိယ္စား အစား္ိး စေတးခလွ်င္ မင္းႀကဆးသည္
ေသရန္မလိေတာ့ ဟထ၍ျဖစ္၏။

20

။

https://en.wikipedia.org/wiki/Admetus
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Admetus လည္း ၎၏ မာတာပိတ္သိ႔ သြားကာ ၎ကိုယ္စား အေသခဝ့
ၾက၏ေလာဟ သြား၍ျမန္း၏။ ၎တိ႔ကလည္း “သင္သည္ သထေတာ္ေကာင္း ျဖစ္ပါ၏။
ၾကင္နာမႈရွသ
ိ ည္မွန၏
္ ။ သင့္ကိ ငါတိ႔ ခ်စ္ပါ၏။ သိ႔တေစ ငါတိက
႔ ိယ္ကိ သာ၍ခ်စ္၏။
သင့္အစား အေသမခႏိင္ပါ” ဟေျဖၾက၏။ ဘရင္ႀကဆးလည္း ေသစားေသေပးမည့္ပဂိ္လ္
တိင္းျပည္တစ္နတစ္လ်ား ရွာခဲ၏
့ … မေတြ႔။ Admetus လည္း လက္ေျမွာက္ေတာ့၏။
္ိ အခိ က္ ၎၏မိဖ ရား Alcestis သည္ Apollo ္ “အိ ၊ ဥဆး္ိပ္္ ားရပါေသာ

Apollo အရွင္၏ ေကာင္းခ်ဆးေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္မ၏ ခင္ပြနး္ ၏ ဂဏ္သည္ တိင္းျပည္၌
(၁ဝ)ဆတိ း၏။ Admetus သည္ မင္းေကာင္းမင္း ျမတ္ ျဖစ္၏။ တိ င္း သထ ျပည္သ ား
တိ႔သည္ မင္းျမတ္ႀကဆးအား လိအပ္ၾက၏။ မင္းျမတ္ႀကဆးသည္ အသက္ရွင္
္ ိက္၏။
မင္းႀကဆးအသက္ရွငႏ
္ ိင္ရန္၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိ္းမ အေသခအ့” ဟ ေလွ်ာက္၏။ အကယ္လည္း
အေသခခဲ၏
့ ။ တစ္တင္
ိ းျပည္လးက ၎တိ႔ ခ်စ္ၾကေသာ ဘရင့္ကိယ္စား စေတးခသြားသည့္
မိဖ ရားအတြ က္ ငိ ေႂကြး ၾက၏။ သထမသည္ Persephone ေရွ႕ေမွာက္ေရာက္ေသာ္

Persephone သည္ သထမအေပၚ သနားစိတဝ
္ င္ကာ သထမ၏ လင္သားအေပၚ သစၥာရိွမႈကိ
အေၾကာင္း ျပ္ကာ ဆ လာဘ္အျဖစ္ လထ ႔ ျပည္ ၌ ျပန္ေနခြင္ ့ ေပးမည္ဟ ဆိ ၏။ သိ ႔ႏွင္ ့

Admetus ႏွင့္ Alcestis တိ႔သည္ ရိ းေျမက်သည့္တိ င္ေအာင္ ေပါင္းၾက၏။ Apollo
သည္ ၎တိ ႔၏ သစၥာခိ င္ ၿမဲမႈ ကိ ေကာင္းခ်ဆးေပးေတာ္ မ ထ၏။ ယမမင္းသည္ ၎တိ ႔
ဇရာဒဗၺလ အိႀကဆးအိမ ခ်ဥ္းခ်ိန္၌ ၎တိ႔္လာကာ ၎တိလ
႔ ည္း အသင့္ျဖစ္ၾက၏။
ေခါမဒ

နိကပညာရွင ္မ်ားက “ကိ ယ္ ့အေဆြမ ်ားအတြက ္ မိမိအသက္ ကိ

စြန႔္ျခင္းသည္ အႀကဆးျမတ္ဆးေသာေမတၱာျဖစ္၏” ဟ ေႂကြးေၾကာ္ခ၏
ဲ့ ။ ပ္ဇဥ္မ်ားစြာ
ကလည္း အႏွ ဆအေၾကာင္းႏွင္ ့ သခင္ေယရႈ၏ မိန႔ ္မွ ာမႈက ိ ႀကိ ္းဆက္ၾက၏။ သခင္
ေယရႈက။

။

ကိ ယ္အေဆြ တိ ႔အ ဘိ ႔အလိ ႔ငွာ ကိယ့္အသက္ကိ စြန႔္ျခင္းေမတၱာ္က္
သာ၍ျမတ္ေသာေမတၱာသည္ အဘယ္သထ၌မွ် မရိွ။
ရွငေ
္ ယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁၅း၁၃။
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သိ႔တိင္လည္း အႏွဆဒ႑ာရဆသည္ ္ာဝရဘရားသခင္၏ ႀကဆးျမတ္ေသာေမတၱာကိ
မေဖာ္ညန
ႊ ္းေသးပါ။ ပညတ္ပ္ဇဥ္တ႔၏
ိ ေမတၱာကိသာ ေဖာ္ညႊနး္ ေသး၏။ တမန္ေတာ္
ရွငေ
္ ပါလက ပ္ဇဥ္တ႔၏
ိ ေမတၱာအတိမအ
္ နက္ကိ ဤသိ႔ ဆိ္ား၏။
ေျဖာင့္မတ္ေသာသထအတြကေ
္ ၾကာင့္ အေသခမည့္သရ
ထ ွခ
ိ ၏
ဲ့ ။ သထေတာ္ေကာင္း
အတြကေ
္ ၾကာင့္ အေသခဝ့ေသာသထ ရိွေကာင္းရိွလိမ့မ
္ ည္ မွနေ
္ စေတာ့။
- (၈) ငါတိ႔သည္ အျပစ္ရွစ
ိ ဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတိ႔ အတြက္ေၾကာင့္
အေသခ ေတာ္မထသည္ကိ ငါတိ ႔အား ္င္ရွ ားစြ ာ ျပေတာ္မထ၏။ - (၉)
သိ႔ျဖစ္၍ ယခတြင္ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသိ႔ ေရာက္ၿပဆးမွ
ကယ္ခၽြတေ
္ တာ္မထျခင္းသိ႔ ေရာက္မည္ဟ သာ၍ ေျမာ္လင့္ စရာရိွ၏။ (၁ဝ) အေၾကာင္းမထကား ရန္သထ ျဖစ္လ်က္ပင္ ဘရားသခင္၏ သားေတာ္
အေသခေတာ္မထျခင္းအားျဖင့္၊ ငါတိ႔သည္ ဘရားသခင္ႏွင့္ မိတသ
္ ဟာယ
ဖြ ဲ ႔ ျ ခင္ း ေက်းဇထ း ေတာ္ က ိ ခ ရသည္ မွ န ္ လ ွ ် င္ မိ တ ္ သ ဟာယ ဖြ ဲ ႔ ၿ ပဆ း မွ ၊
အသက္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မထျခင္းသိ႔ ေရာက္မည္ဟ သာ၍
ေျမာ္လင့္စရာရိွ၏။ ေရာမၾသဝါဒစာ ၅း၇-၁ဝ။
ဘရားသခင္သည္ ၎၏တစ္ပါးတည္းေသာ ဧကပတၱသားေတာ္ကိ ငါတိ႔အျပစ္
အတြက္ ေသစားေသေစ ခေစျခင္းျဖင့္ ၎၏အတလအဂေမတၱာကိ ျပခဲ့၏။ ဘရားသည္
ေမတၱာႀကဆးမားလြန္းရကား ၎၏သားေတာ္ကိ ရန္သလ
ထ႔ က္တြင္း ဝ,ကြက္ ္ိးအပ္ခ၏
ဲ့ ။
ယင္းသည္ ပ္ဇဥ္၏ေမတၱာ္ဟိုတ္ ဘိုရာား၏ေ္တၱာတည္ား။21
ပိုထဇ
ို ္္တ႔က
ို ို ္ဖန္ဆင္ား္ဥ အတဥေတကပင္ ဖခ္ည္ားေတာ္ႏမင့သ
္ ာားေတာ္ဘိုရာား
သည္ ကယ္တင္ျခင္ား စဥ္ံကန္ားကို နဖားတိုက္ဒားတက
ို ္ ေဆြားေႏြားခဲ့ၾက၏။ ယင္ားကို သ္ၼာ
က ္္ားဂန္တင
ြ ္ ႏမစပ
္ ါားထင
ို ္ ္တ္သဟာပဋ္ညာ္္ ဟိုလာ၏။22 ေရမား္ဆြကပင္ ပိုထဇ
ို ္္

21

အက်ယ္တဝင့္သလ
ိ ိပါလ်င္

22

ဇာခရိအနာဂတိၱက်မ္း ၆း၁၃။

The Word That Turned the World Upside Down by Robert
Wieland. http://fatheroflove.info/download/view/863 တြင္ ရႈႏိင္၏။
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္ ာားက လ္္ား္လိုကခ
္ ပ
ဲ့ ါ္ ္ည္သို႔ေရမ႕ဆက္ၾက္ည္ကို ဗ ဟာဆြၿဲ ပဥားသာား။ ငါတ႔ေ
ို စာဒက
တက္စရာ္လို၊ ယခိုသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရ္ည့္ အခ န္ျဖစ္၏။ ဘိုရာား၏ပရေဒဝ
္ဥားကို ္ည္သည့္ပိုထဇ
ို ္္က ္မန္ားဆႏိုငအ
္ ံန
့ ည္ား။ အာဒံ၊ ဧဝတို႔က ၎တ႔၏
ို အဇၩတၱျဖင့္
ေရြားခဲ့ေသာ အေၾကာင္ား၏အက ားကို သာားေတာ္ဘိုရာားအာား ၾကာားဝင္ခံေစရန္ ဘိုရာားသခင္
္ၿင ္ျငင္ ခြင့ျ္ ပ ပါ္ည္ေလာ။ ၎တ႔၏
ို အျပစ္ဒဏ္ကို သာားေတာ္ဘိုရာားအာား သသာန္
အထ ထ္္ားေစပါ္ည္ေလာ။ “ပဇာေၾကာင့္ ငါ့ကိ စြန႔ပ
္ စ္သနည္း” ဟ ဆိ္ြက္သည္
အ္ိ ဘရားသည္ ၎၏သားေတာ္ကိ နင္းျပားဘဝသိ႔ ေရာက္ေစပါမည္ေလာ။
ဤစာအပ္ ငါေရးေနခ်ိန္ ငါ့သားလည္း ငါ့အပါး၌ ၿငိမလ
္ ်က္္ိင္ေန၏။ ၎၏
မ်က္ႏွာကိ ငါရႈစဥ္တင
ြ ္ ငါ၏ႏွလးသားမွ ေမတၱာတရားမ်ား တစ္လွမ
ိ ့လ
္ ိွမ့္ ္ြကေ
္ ၾကာင္း
ငါခစားရ၏။ သည့္ေနာက္ ငါသည္ ဘရား၏ေနရာ ၾကားဝင္ခစားၾကည့္ကာ ငါ့ကမ
ိ န္းသထ
မ်ား ခရမည့္ေသဒဏ္ကိ ငါ့သားကိ ကိယ္စားခေစမည့္ အျဖစ္ကိ ငါသးသပ္၏။ အမွန္
ဆိရလွ်င္ ဤအေတြး ငါျဖတ္၏။ စဥ္းပင္ မစဥ္းစားခ်င္ပါ။ ဤအဆင့္၌ပင္ ငါၿပိ္လဲႏိင္၏။
ငါ၏အေတြးမ်ားကိ ဘရား၏ေသာကဖက္သိ႔ ေျပာင္းေတြး၏။ သိ႔ႏွင့္ ငါ့စိတ္တိ႔ ္ိင္းမိႈင္း
ေလ၏။ ငါသည္ ဘ ရား၏ရန္သ ထအျဖစ္ရ ိွခိ က္၊ သားေတာ္ဘ ရားကိ စေတးခ ေစျခင္း
အေၾကာင္း ငါသိခြင့ရ
္ ေသာေၾကာင့္ ဘရားသခင္အေပၚ ေက်းဇထးအလြန္ တင္ပါသည္။
အႏွဆအႏႈိင္းမဲေ
့ မတၱာျဖင့္ ေပးဆပ္ျခင္းက ငါ့ကိ အနႏၲေမတၱာေတာ္ရင
ွ ္ ဘရားသခင္အား
ေက်းဇထးဥပကာယမ်ားစြာျဖင့္ ရိွခိးကိးကြယရ
္ န္ေစ့ေဆာ္၏။
ေနာင္တစ္ခ်ိနတ
္ ြင္ ေယရႈအမည္ျဖင့္ ပ္ဇဥ္ဇာတိ ခယထမည့္ သားေတာ္ဘရား
သည္ ငါတိ ႔က ိ ယ္စား လာ၍ ကိ ယ္စားခ လိ စိတ ္ ရိ ွျခင္းအေပၚ ငါ အ ့ ၾသရ၏။ သမၼာ
က်မ္းဂန္၌ ဘရားရွင္သည္ အရာခပ္သ ိမ္း အစမွအဆ းကိ သဗၺည္တဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္
သိ၏ဟ ဆိ၏။ သားေတာ္ဘရားလည္း ္ိဥာဏ္ေတာ္ရွ၏
ိ ။ စၾကဝဠာအတြင္း အျပစ္
စဝင္ခ်ိန္မွစကာ မည္သည္ ့ဖက္သိ ႔ဥ ဆးတည္ေၾကာင္း ဘရားသခင္သည္ တိတိပပသိ၏။
ျငင္းပယ္ခရျခင္း၊ ကဲရ
့ ဲ့တင္းဆိခရျခင္း၊ ေလွာင္ေျပာင္ခရျခင္း၊ ရိက္ႏွက္ခရျခင္း၊ အမန္း
ခရျခင္း၊ ဖရသဝါစာ ဆဲဆိခရျခင္း၊ ကားတိင္ေပၚတြင္ အတင္ခရျခင္း၊ အေမွာင္ကမၺလာ
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ပဝါက်မည္ ့ အျခင္းအရာ၊ ေ္ာင္ခ်ဆေသာ မ်ိ ္းဆက္တ ိ ႔၏ ဆိ းျပစ္ဆ ိ းက မ်ား မည္မွ ်
ေတာင္ပ ရာပ ျဖစ္မည္ စသည္မ်ား ႀက္ရမည္ကိ ခရစ္ေတာ္သည္ ဒိဗၺစကၡ ္ာဏ္ ျဖင္ ့
ျ္င္ႏမင့ၿ္ ပဥားသာား။ သာားေတာ္ဘိုရာားသည္ ထခ
ို ပ္သ္္ားကို ေတြ႔ျငား “ကိယ္ေတာ္၏အလိကိ
ေဆာင္ရာ၌ အကၽြႏ္ပ္သည္ အားရဝမ္းေျမာက္ပါ၏။ ကိယ္ေတာ္၏ တရားသည္လည္း
အကၽြႏ ္ ပ္ႏ ွလ း္ဲ ၌ ရိွပါ၏”23 ဟ ဆိ ၏။ သားေတာ္ ဘ ရားသည္ ဤသတၱကမ႓ာ့ာ သိ ႔
ႂကြျမန္းရန္ မတြန႔ဆ
္ တ္ခ။ဲ့ သဒၶါ္က္သန္စြာျဖင့္ ႂကြခ၏
ဲ့ ။ ၎၏ဆႏၵသည္ ခမည္းေတာ္
ဘရားႏွင့္ ္ပ္တထျဖစ္ကာ ပ္ဇဥ္တိ႔၏ အက်ိ္းကိလိလားၾက၏။ ဤကား အဘယ္သိ႔ေသာ
ဘရားနည္း။ ငါတိ႔သည္ ဘရားကိ မည္သႏ
ထ ွင့္ႏိႈင္းၾကမည္နည္း။ ဘရား၏ဂဏ္ေတာ္ႏွင့္
္ိက္တန္သည့္ ေ္ာပနာ ဆိႏိင္မည့္ေဝါဟာရ အဘယ္မွာ ရိွႏိင္အန
့ ည္း။
ေရွ႕တစ္ခန္း၌ အာဒ၊ ဧဝတိ႔သည္ အသက္ဆက္ႏိင္မည့္အေ္ာက္ႏွင့္ အမွား
အမွန္ ပိင္းျခားတတ္သည့္ဥာဏ္ လိအပ္ၾကေၾကာင္း ငါတိ႔ ေတြ႔ခဲ့ၿပဆးျဖစ္၏။ ၎တိ႔သည္
ဘရားသခင္ကိ ပကတိအမွန ္အတိ င္း သိ ျမင္ ၍ မာရ္နတ္၏ ကလိန္ေစ့ဥာဏ္မ်ားကိ
္ိ း္ြင ္း ေတြ ႔ရိ ွ၍ ပယ္သ တ္ႏိ င္ရန္လ ိ ၏။ ၎တိ ႔ သည္ ပရမတၱ တရာားကို သ္ာဒ႒
ျ္င္ႏိုင္ရန္ အေထာက္လ၏
ို ။
ထို ထိုေ သာခပ္သ္္ ားကို သာားေတာ္ဘိုရာားက သတၱကမ႓ာ့ာအတြက္ ျဖည္ ့ဆည္း
ေပးမည္ ျဖစ္၏။ ဤအေၾကာင္း အာဒ၊ ဧဝတိ႔အေပၚ ကမ႓ာ့ာဥဆးက်မ္း ၃း၁၅ ၌ မိန႔္ခ၏
ဲ့ ။
ဘရားသခင္သည္ မာရ္နတ္အား ေအာက္ပါအတိင္း ျပက္ျပက္္င္္င္ မိန႔္ခ၏
ဲ့ ။

။

သင္ႏွင့္မန
ိ ္းမကိ၎၊ သင္၏မ်ိ္းႏြယ္ႏွင့္ မိန္းမ၏မ်ိ္းႏြယ္ကိ၎၊ သင္သည္
သထ၏ဖေနာင့္ကိ ႀကိတလ
္ ိမ့မ
္ ည္ဟ မိန႔္ေတာ္မ၏
ထ ။ ကမ႓ာ့ာဥဆးက်မ္း ၃း၁၅။
အႏွဆက်မ္းပိဒ္တြင္ ကတိေတာ္၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတိ႔ အတိကိန္း၏။ ဘရားသခင္သည္
မာရ္နတ္ႏွင့္ မာတဂါမအၾကား ရန္ၿငိ္းဖြ႔ေ
ဲ စမည္ဟ မိနခ
႔္ ဲ့၏။ ဘရားသခင္သည္ မာတဂါမ
အားညႊန္းသည့္အခါ ၎၏မ်ိ္းဆက္အားလ း အက် ္းဝင္ ၏။ ရန္ၿငိ္းသည္ “မန္းျခင္း၊”
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“ရန္ သထ” ဟ အဓိပ ၸာယ္ရ၏။24 ဘ ရားသခင္သည္ ပ ္ ဇဥ္တ ိ ႔၏ သႏၲာန္ ၌ ဒ စရိ က္က ိ
မန္းေသာစိ တ္၊ က သိ လ္တရား၊ အမွန္တရားမ်ားကိ လိ လားေသာစိတ ္ ဌာပနာလိ၏။
ဘရားသခင္သည္ ဤသိ႔ျပ္ႏိင္ရန္ နည္းတစ္နည္းသာရိွ၏။ ္ိကား ၎၏သားေတာ္သည္
ဤသတၱကမ႓ာ့ာ၌ ၎၏ အသက္ကိေပးလႉျခင္းျဖင့္ ပ္ဇဥ္ အေပါင္းကိ ဘရားသခင္ႏွင့္
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေစမည့္အေၾကာင္းတည္း။ မာတ ဂါမ၏ မ်ိ္းဆက္ ႏွင့္ မာရ္နတ္၏
မ်ိ္းဆက္ၾကား ရန္ၿငိ္းရိွၾကမည္ ဆိသည္မွာ ဤအေၾကာင္ားတည္ား။ တ္န္ေတာ္ရင
မ ္ေပါလို
သည္ ေရာ္ၾသဝါဒစာ၌ ဒိုစရက
ို ္ကို ္ိုန္ားျခင္ားသည္ ကရိုဏာေတာ္ ျဖစ္၏ဟို ဆ၏
ို ။

။

သို႔ေသာ္လည္ား ျပစ္္မာားျခင္ားသေဘာႏမင့္ ေက ားဇားေတာ္သေဘာ ္တ၊ အ
ေၾကာင္ား္ကာား တစ္ေယာက္ ျပစ္္မာားေသာအာားျဖင့္ လ္ ာားစြာ ေသျခင္ားသ႔ို
ေရာက္ၾက၏။ တစ္ေယာက္ေသာသ ေယရႈခရစ္အာားျဖင့္ ဘိုရာားသခင္၏
ေက ားဇားေတာ္ႏမင့္ ေက ားဇားေတာ္၏အက ားသည္ လ္ ာားတ႔၌
ို သာ၍ ႂကြယ္ဝ
ျပည့္စို၏
ံ ။ ေရာ္ၾသဝါဒစာ ၅ား၁၅။ (NIV)
အ္မနက
္ ို ေရြားႏ ို ငသ
္ ည့္အစြ္္ား ထားသည္ အႏဥမရန္ၿင ား္မ တက
ို ရ
္ ိုက္ ျ္စ္ဖ ာားခံ၏။
သာားေတာ္ဘိုရာားကို ငါတို႔အတြက္ လက္ေဆာင္ျဖစ္ေစျခင္ားျဖင့္ ဘိုရာားသခင္သည္ ငါတို႔
သႏၲာန္၌ ထိုအစြ္္ားကို ဌာပနာခဲ၏
့ ။ ဤလက္ေဆာင္သည္ အလအ
ို ပ္ဆိုားံ ေသာ အာယို
လက္ေဆာင္

ထပ္ျဖည့္ေပား၏။25

ထအ
ို ေၾကာင္ား

ရမငေ
္ ပါလသ
ို ည္

ေရာ္ၾသဝါဒစာ၌

ဆိုထာား၏။
္ိ႔ေၾကာင့္
လအေပါင္ားတ႔သ
ို ည္

တစ္ေယာက္ေသာသ၏
အျပစ္စဥရင္ျခင္ားႏမင့္

ျပစ္္မာားျခင္ားအာားျဖင့္
ေတြ႔ႀကံ ရၾကသည့္နည္ားတ၊

တစ္ေယာက္ေသာ သ၏ ေျဖာင့္္တ္ျခင္ားအာားျဖင္ ့ လအေပါင္ ားတို႔သည္
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ဤ၌ အသက္ဟထရာ၌ အငွားအသက္ကသာ
ိ
ဆိလိ၏။ အမတဘဝ မဟတ္။ ဘရားႏွင့္ဘရား၏ ႏိင္ငေတာ္ကိ
ေရြးခ်ယ္ရန္၊ မေရြးခ်ယ္ရန္ ဘရားသခင္သည္ ဤကမ႓ာ့ာေပၚရိွ ပ္ဇဥ္ အေရာက္စဆတိင္းအား အငွားအသက္ကိ
ေပး္ားခဲ့၏။
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အသက္ႏမင့္ယမ္္ေသာ ေျဖာင့္္တ္ရာသ႔ို ေရာက္ျခင္ားအခြင့က
္ ို ရၾက၏။
ေရာ္ၾသဝါဒစာ ၅ား၁၈။
ဤကာား စတ္ႏမလံိုားကို အႏႈင္ား္ဲ့စာြ သႏၲသိုချဖစ္ေစ္ည့္ အံဖ
့ ြယပ
္ ရ္တၱတရာား
ျဖစ္၏။ သာားေတာ္ဘိုရာားအေၾကာင္ား၊ ၎၏ဇဥဝအသက္ကို အလႉေပားခဲသ
့ ည့္အေၾကာင္ား
သင္ ယံိုသ ည္ရမ၊ ္ယံို သည္ရမ သင္ ရႉရႈ ကသ
္ ည့္ေလသည္ သခင္ေယရႈခရစ္၏ သဒၶါ
တရာားေၾကာင့္ သင္ ရႉခြင့ရ
္ ေနျခင္ား ျဖစ္၏။ သခင္ေယရႈ၏ အသက္ေတာ္က သင္၏
ႏမလံိုားကို ခိုနေ
္ စ၏၊ ေလရႉေစ၏၊ အသက္ဆက္ေစေတာ္္၏။ ခႏၶာအတြငား္ ရမ ဇဥဝက္ၼ
ျဖစ္စ္္ဟို ငါတ႔္
ို မတ္သည့္အရာတို႔သည္ အကယ္တတ ဘိုရာားသခင္သည္ သဒၶါစြာျဖင့္
ထန္ားေက ာင္ား ေပားျခင္ား ျဖစ္၏။ ဘိုရာားသခင္သည္ အ္မန္တရာား၏ အခ ပ္အျခာျဖစ္၏။
အေၾကာင္းမထကား၊ လထတ႔သ
ိ ည္ ဘရားသခင္ကိ ရွာစမ္းသျဖင့္ ေတြ႔ေကာင္း
ေတြၾ႔ ကလိမ့္မည္ အေၾကာင္းတည္း။ သိ႔ဆိေသာ္လည္း ဘရားသခင္သည္
ငါတိ႔တြင္ အဘယ္သထႏွင့မ
္ ွ် ေဝးေတာ္မထသည္မဟတ္။ - (၂၈) ငါတိ႔သည္
ဘရားသခင္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္၊ လႈပ္ရွားလ်က္၊ ျဖစ္လ်က္ရိွၾက၏။
တမန္ေတာ္ဝတ္ ၁၇း၂၇၊ ၂၈။
ငါတိ ႔အတြက ္ရည္သန္ ၿပဆး လက္ဝါးကားတိင္ေပၚ၌ ၎၏အသက္က ိ ေပးလႉ
ခဲ့သည့္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ကသိလ္ေတာ္အားျဖင့္ ငါတိ႔သည္ အသက္ရွင္ေနေသာေၾကာင့္
ဘ ရားသခင္သည္ ငါတိ ႔ႏ ွင့္ ကမ႓ာ့ာ ျခား၍ မေနပါ။ ဘ ရားသခင္ သည္ သင့္ အေဝး၌
ေနသည္ဟ မွတ ္လ ွ်င္ အမွန္က ား ဘ ရားသည္ သင္ႏွင္ ့ ဘယ္အခါမွ ် မေဝး။ ဤကာား
ပရမတ္တည္း။ ဘရားသည္သင့္အား ဥေပကၡာမျပ္ေၾကာင္း သိရန္သာ လိ၏။
ႏၿိ႔ ပဆးလည္းဘရားသည္ ငါတိသ
႔ ႏၲာန္၌ ကသိလ္ျပ္လိစိတ္၊ အကသိလ္တရားကိ
တြန္းလွနလ
္ ိစိတ္ ဌာပနာေပးသည္ဟ မွတပ
္ ါေလ။ အကယ္တိတိ ကတည္တတရား
ရွိလွ်င္ အမွတရ
္ ဖြယ္မ်ားစြာရိွ၏။ ဒစရိက္ျပ္ရန္ အကသိလ္ေစတသိက္က ခ်ယ္လွယ္ခ်ိန္
ဒစရိက္မျပ္ရန္ ဆင္ျခင္ႏိ္ငခ
္ သ
ဲ့ ည့္ သမယမ်ားကိ ျပန္၍ဆင္ျခင္ပါေလာ့။ ဒစရိက္ကိ
ရြမန္းျခင္းသည္ ငါတိ႔အား ဘ ရားသခင္ေပးခဲ့သည့္ ပဏၰာထား ျဖစ္၏။ ဘိုရာားသခင္ကို
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သင္ယံိုသ ည္ ္ယံို သည္ ခဏထာား္ဥား ဒိုစရို က္
္ ျပ ရန္ ဆံ ိုား ျဖတ္ သည္ႏ မင့္ပင္ အႏမ ဥ
လက္ေ ဆာင္သည္ သခင္ေယရႈအာားျဖင္ ့ သင့္အာား ေပးၿပဆး သား။ ဘိုရာားသခင္သည္
အယိုတအ
္ ျ္တ္္ေရြားဘဲ အာားလံိုားအေပၚသာတညဥ္မ ္ားို ရြာေစ၏ဟို သ္ၼာက ္္ားဂန္တင
ြ ္
လာ၏။26 ္ာရ္နတ္သည္ သင္ႏမင့သ
္ င္၏ ဥစၥာခပန္ား္ ာားကို ႏိုတ္ယရန္ တစ္ပါားသ္ ာား
အေပၚ အကိုသိုလစ
္ တ္ အႀက္္္ည္္မ ဌာပနာခဲ့ကာ ဘိုရာားသခင္ ဌာပနာခဲေ
့ သာ ရန္ၿင ား
္ည္ေသာ ကိုသိုလစ
္ တ္တ႔က
ို ထိုသ္ ာားကို အႀက္္္ည္္မ တာားခဲ့္ည္ကို သံိုားသပ္ၾကည့္
ေလာ့။ ငါတို႔၏အဇၩတၱျဖင့္ ဒိုစရက
ို ္လပ
ို ္ပင
ို ခ
္ င
ြ ့္ ရမေသားသည္္မာ ္မန၏
္ ။ အကယ္တႏၲ္
ကို သို လစ
္ တ္ေစတသက္ ္ရမပါ္ အကိုသလ
ို ္ေစတသက္ကို ရပ္ေစ္ည့္ ေစတသက္
ရမ္ည္ ္ဟိုတ္ဘဲ ဒိုစရိုကက
္ ို အဟန႔္္ရမ က ားလြန္ၾက္ည္ ျဖစ္၏။
ငါတို႔အတြက္

အာားလံိုားကိုစ္
ဥ ံေပားခဲ့သည့္

အဖဘိုရာားသခင္္သည္

ဆန္ားၾကယ္သည့္ ဘိုရာား ျဖစ္ေပ၏။ ငါတ႔ပ
ို ိုထိုဇ္္္ ာားကာား ္ာရ္နတ္၏ စနက္အတြင္ား
ပတ္္သ္ ာား

ျဖစ္ၾက

ကိုန၏
္ ။

ငါတ႔က
ို ိုယင
္ ါတ႔ို

ကယ္တင္ရန္္စြ္္ားပါ။

ပ က္သ္
ို ္ားရန္သာရမ၏။ သ႔ေ
ို ပျငာားလည္ား ႏားညံ့သ္္ေမြ႔ေသာ ေကာင္ားကင္ ဗိုလေ
္ ျခအရမင္
ငါတ႔၏
ို

အဖဘိုရာားသခင္သည္

ငါတ႔က
ို ို

္ေပကၡာ္ျပ ခဲ့ပါ။

ဘိုရာားသခင္သည္

တန္ဖားို အရမ ဆံိုား အျဖစ္ ပင
ို ္ဆင
ို ္ထာားသည့္ ၎၏ သာားေတာ္ကို ငါတ႔အ
ို ဖိ႔ေပားလႉခဲ့၏။
သခင္ေယရႈသည္

ပိုထိုဇ္္အျဖစ္

ထာဝစ္္

ရမေတာ္

္္ည္ျဖစ္၏။

ဤအတိုလအလႉအေၾကာင္ားသည္ ထာဝစ္္ သင္္ကိုန္
္ ည့္ ကယ္တင္ျခင္ား သပံထ
ၸ ား
ျဖစ္သာြ ား္ည္ျဖစ္၏။
ထို တ ရာားထားကို သင္ အႏိုလံ ိုပဋ လံ ို စ္္ား စာားသည့္အခါ ဘို ရာားသခင္သ ည္
သင့္အတြက္ အကိုနအ
္ စင္ လိုပေ
္ ဆာင္ေပားခဲသ
့ ည့္အရာ္ ာားအေပၚ သင္္ည္သ႔ို ရႈ္မတ္
သနည္ား။ ခ္ည္ားေတာ္ဘိုရာားကို သင္လက္ခံရန္၊ ယံိုၾကည္ရန္ သန႔္ရမင္ားေသာဝညာ္္
ေတာ္သည္

သင့္အာား

ယခိုပင္

ဖတ္ေခၚေနပါ၏။

ဘိုရာားသခင္သည္

သင့္အာား

အကယ္တတ ခ စ္ေတာ္္ေၾကာင္ားႏမင့္ သင့္အာားျပန္လည္ ပင
ို ္ဆင
ို ္ႏိုင္ရန္ အလံိုားစံိုကို
26

ရွင္မ

ဲခရစ္ဝင္ ၅း၄၈။
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လႉခဲ့ၿပဥား ျဖစ္ေၾကာင္ား ဘိုရာားသခင္သည္ သင့္အာားသေစခ င္လ၏
မ ။ ဤေ္တၱာ္ ားကို
ငါ္လြန္ဆန္ႏိုင္။
္ည္သ႔ရ
ို ႈပြာားသနည္ား။

ငါ့ကို

ျငင္ား္ရေအာင္

ဆြ၏
ဲ ။

ဤတရာားထားကို

သင္
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၈။ ႏွစႏ
္ ိင္ငအား ႏိႈငး္ ယွဥျ္ ခင္း
ေရွ႕သိမ
႔ ဆက္မဆ မ်က္ေမွ ာက္ကမ႓ာ့ာ ၌ ျဖစ္တည္ေနေသာ ္တကြျဲ ပာားၾကသည့္
ႏမစ္နင
ို င
္ ံအေၾကာင္ား ျပန္၍အက ္္ားခ ံားလမ င္ ေကာင္ားအံ။့ ဘိုရာား၏ထာဝရႏိုင္ငေ
ံ တာ္ႏမင့္
္ာရ္နတ္၏ ႏ ို ငင
္ ံေ တာ္ အေၾကာင္ား တို႔ျဖစ္၏။ ဤႏမစန
္ ို ငင
္ ံအေၾကာင္ား ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ ၌
အာဒ၊ ဧဝတိ႔ေရွ႕တြငခ
္ ်ျပခဲ့ၿပဆးျဖစ္၏။ ႏိင္ငဟဆိရာ၌ ငါတိ႔ရရ
ႈ မည့္ ၾကန္အင္ (၃)ခ ရိွ၏။
၁။ အပ္ခ်္ပ္ပ

= ဤကား တိင္းျပည္ကိ အပ္ခ်္ပ္ေသာစနစ္။
ဥပမာ -

ဒဆမကေရစဆ
ိ
စနစ္(သိ)႔ အာဏာရွငစ
္ နစ္

၂။ ေငြေၾကးစနစ္= ျပည္သထျပည္သားမ်ားေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားရာ၌
အသးျပ္ေသာစ။
၃။ ႏိင္ငသားျဖစ္မ=
ႈ မည္သသ
ထ ည္ ႏိင္ငသားျဖစ္္ိက္သည္ကိ
ဆးျဖတ္သည့္စ။
ဤႏွစ္ျပည္ေ္ာင္အား ေအာက္ပါအတိင္း ႏိႈငး္ ယွဥ္ႏိင္ပါသည္။
ဘရား၏ႏိင္င

မာရ္နတ္၏ႏိင္င

အပ္ခ်္ပ္ပ

အိမ္ေ္ာင္သဖြယ္

အား အႀကဆးဆးသထ

ေငြေၾကးစနစ္

ေမတၱာ၊ ကရိုဏာ၊ အဇၩတၱ

အာဏာ၊ ဓန၊ အဓမၼ

သံိုားႏိုင္ျခင္ား၊ ဘိုရာားအာား
ယံိုၾကည္ျခင္ား
ႏိုင္ငံသာားျဖစ္္ႈ

ဘရား၏ ပတၱသားျဖစ္ျခင္း

လက္ရးရည္ႏွင့္ေအာင္ျမင္ျဖစ္္ြန္းမႈ

ဘရားသခင္၏အပ္ခ်္ပ္ပသည္ အိမေ
္ ္ာင္ပမာဆင္၏။ ဥဆးေသွ်ာင္သည္ ဖခင္
ျဖစ္၏။ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လိက္တ႔အ
ိ ၾကား ဖက္လတ
ွဲ ကင္းရိွၾက၏။ မာရ္နတ္၏
အပ္ခ်္ပ္ပကား အားအႀကဆးဆးသထသာ ္ြဋေ
္ ခါင္ ျဖစ္၏။ အားအႀကဆး ဆ းသထမ ်ားကသာ
အ ပ္ခ်္ပ္၏။ ဒဆမိ ကေရစဆစနစ္ ၌္ပင္လွ်င္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား အဆြယ္ႏိ င္ဆ းသထက သာ
အာဏာရ၏။
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ဘရားသခင္၏ႏိင္ငသည္ သဟာယအေပၚ အေျခခ၏။ ေမတၱာသည္ ေကာင္းကင္
ႏိင္င၏ ေဖာက္ကားသည့္စနစ္ျဖစ္၏။ ႏိင္ငသားမ်ားသည္ အဖဘရား၏ ေမတၱာရိပ္
ေအာက္တင
ြ ္ ခိလႈၾကရေသာေၾကာင့္ မိမဂ
ိ ဏ္ေဖၚရန္မလိေပ။ တစ္ဥဆးႏွင့္တစ္ဥဆး ဝွက္ဖဲ
မ္ား ပြင့လ
္ င္းရိးသားစြာ ဆက္ဆၾက၏။ ဘရားသခင္အား သိက ၽြမ္း ျခင္းသည္သာ
ျမတ္သချဖစ္ကာ27 ဘရား၏ဥာဏ္ေတာ္၊ သိကၡာေတာ္တိ႔သည္ နိဂးမဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သခ
အတိၿပဆးေသာ စထးစမ္းေလ့လာမႈသည္ နိဂးမဲအ
့ ့။ ဘရားအေၾကာင္း စထးစမ္းစရာ အစဥ္
ရိ ွေနမည္တည္ ့။ ႏိ င္င သားမ်ားသည္ ဘ ရားအေၾကာင္းကိ ၎၏မိန္႔ ႁမြက ္မႈႏ ွင့္ ၎
ဖန္ဆင္းခဲ ့ေသာ လက္ရာမ်ားမွ ေလ့လ ာႏိ င္ၾ ကပါမည္။ ယင္း သမ ိ ႔ တစ္ဥဆးႏွင္ ့တစ္ဥဆး
ရိင္းပင္းျခင္း၊ ဖန္ဆင္း္ားေသာ လက္ရာမ်ားႏွင့္ စၾကဝဠာကိ ေလ့လာျခင္းမ်ားသည္
အႏွဆႏိ င္င ေတာ္၏ ေအးခ်မ္းေသာ ပ ရိပ္ျဖစ္၏။ အရာခပ္သိမ္းတိ ႔သည္ ခမည္းေတာ္
ဘရားသခင္မွ ျမစ္ဖ်ားခေၾကာင္း အသိမွတ္ျပ္ေသာေၾကာင့္ အဖန္ဆင္းခ အေပါင္းတိ႔
သည္ ဘရားသခင္္ကိ ဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ရွိခးၾကက
ိ
န္သတည္း။28
မာရ္နတ္၏ႏိ င္င ေတာ္ ကာား ဥစၥာဓနပိင္ဆိင္မအ
ႈ ေပၚ အေျခခ၏။ စြမ္းေဆာင္
ႏိင္မွ ဂဏ္တင့္သည္ေၾကာင့္ ဓနပိင္ဆင္
ိ မႈသည္ ပဓာနက်၏။ ယင္းေၾကာင့္ ၾကြယဝ
္ ျခင္း
သည္ အခရာက်၏။ ္ိပင္
ိ ဆင္
ိ မမ
ႈ ်ားသည္ ဓန၊ ပညာ၊ ေႁခြရ သင္းပင္းတိ႔ ျဖစ္ႏိင္၏။
တိက္တာက်ဆက် ဟိန္းေလေလ လထရေသျဖစ္
ိ
ေလေလျဖစ္၏။ ပညာေရး၌ ေပါက္ေျမာက္
ေလေလ ရာ္ထးဌာနႏၲရ ရေလေလျဖစ္ကာ ဂဏ္တက္ ေလေလျဖစ္၏။ သင့္မိတေ
္ ဆြ
တိ ႔သည္ လည္း အေရးပါ၏။ အေၾကာင္းကား အေပါင္းအသင္းသည္ သင္ ့ပန္းတိ င္
အတြက္ အေရးပါေသာ ျမွ္ပ္ႏွ မႈပင္ ျဖစ္၏။ မာရ္န တ္၏ ႏိ င္င တြင္ သိဒိၶ သည္ ခႏၶ ာ၌
ကိန္းသည္ဟ ယရကား လထပဂိ္လ္မ်ားကိ ပိင္ဆိင္ျခင္းသည္ သင့္ကိ ပိစြမ္းေစသည္ဟ
မွတ္ယ၏
ထ ။ မိတ ္ေဆြအ ၿခ အရ ေပါမ်ားျခင္းတိ ႔ သည္ ပစၥည္းဥစၥာ တိုား၍တိုား၍ ရေစ၏။
ထ႔ိုေၾကာင့္ အျခာားသ္ ာားကို ႀက ားကိုငႏ
္ ိုင္
္ ႈသည္ အဓကျဖစ္လာ၏။ အျခာားသ္ ာားကို

27

ဖိလပ
ိ ၸၾိ သဝါဒစာ ၃း၉၊ ၁ဝ။

28

ဗ်ာဒိတ္အနာဂတက
ိ ်မ္း ၁၄း၆၊ ၇။ ဗ်ာဒိတ္အနာဂတိက်မ္း ၄း၁-၉။
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ႀက ားကိုငႏ
္ ိုင္သည့္နည္ား ္ ာားစြာ ရမ၏။ အၾကည္ေတာ္ျဖစ္ျခင္ား၊ သဟဇာတျဖစ္လြယ္ျခင္ား
တို႔သည္ အသံိုား္ ာားေသာ နည္ားျဖစ္၏။ ဤကာား စဥားပြာားေရားသ္ာား္ ာား သံိုားေသာနည္ား ... ။
ႀကဥားႀကဥား္ာား္ာားလိုပ္ျပျခင္ားသည္လည္ား ေနာက္လိုက္
္ ာားေစ၏။ ယင္ားနည္ား္ ာား အလိုပ္
္ျဖစ္ေတာ့လမ င္ အင္အာားသံိုားနည္ား၊ လာဘ္ထိုားနည္ား၊ ၿခ္္ားေျခာက္ ၿဖဲေျခာက္နည္ားတ႔ျို ဖင့္
ပိုထဇ
ို ္္္ ာားကို အဓ္ၼ သစၥာခံေစႏိုင၏
္ ။ ယင္ားသ္႔ို လ္ႈဆက္ဆံေရား္ ာားသည္ ပစၥ ပၸ န္
ကာလ၌ ေအာ့ႏမလံိုား နာစရာ္ ာားျဖင့္ ျပည့္ႏမက္ေန၏။ အေၾကာင္ားကာား ္္တစ္ဘသ
႔ိ ာ
ၾကည့္ၾကေသာေၾကာင့္ ... ။
အျခာားတစ္ဖက္တင
ြ ရ
္ ႈပါက ဘိုရာားသခင္၏ႏိုင္ငေ
ံ တာ္တြင္ကာား ဘိုရာားသခင္၏
ပို တၱသာားေတာ္ ျဖစ္ရံိုႏ မင့္ပင္ သင္သည္ ႏ ိုငင
္ ံသာားဟို ္မတၿ္ ပဥား ျဖစ္၏။ ေလာကဓံ္ ာား
္ည္သို ႔ပင္တို က္တို က္ အႏမ ဥႏ ိုင္ငံသာားျဖစ္္ႈသည္ ၿ္ဲ၏။

ဘိုရာားသခင္အာား အဘပ္ာ

္တ္သဟာယ ခင
ို ္ၿ္ဲျခင္ားျဖင့္ သင္၏ႏိုင္ငံသာားျဖစ္္ႈသည္ အာ္ဘေႏၲရမ၏။ ္ာရ္နတ္၏
ႏိုင္ငံတင
ြ ္ကာား သင္လပ
ို ႏ
္ ိုငစ
္ ြ္ား္ ျခင္ား၊ ္စြ္္ားႏိုင္ျခင္ား၌္တည္ကာ ႏိုင္ငံသာားျဖစ္္ည္။ သင္
ေအာင္ျ္င္(ဝါ) ပ်င္းသည္ျဖစ္ေစ ဝါယ္စိုကေ
္ နသ္မ ႏိုင္ငသ
ံ ာားျဖစ္္ည္။ အႏမဥႏို္င္ငံတင
ြ ္
လတန္ားေစ့ေနနို င္ရန္ ယေန႔၌ ဘာၿပဥားေျ္ာက္္ရ္ည္နည္ားျဖင့္ နံနက္တိုင္ား ႏ ိုားထရ၏။
သတစ္ပါားကသင့္ ကို ေႏမာက္ယက
မ ္လမ င္ သင္စတ္အာားငယ္္ည္ (သ႔)ို ေဒါသျဖစ္္ည္။
တစ္ေနကိုန္၍ ္ယ္္ယ္ရရ ္ၿပဥားလမ င္ လစ္ဟာ၍ စတ္က ႏို္င္ (သ႔)ို ခံျပင္ားႏိုင၏
္ ။ ဘဝ
ဟသည္ ္မနက
္ င္ားတစ္လည
မ ့္ ထင္ားတစ္လမည့္ ပဋစၥ သမ ပၸ ါ ဒ္လ ည္၏။ သင္စ္
ြ ္ားေဆာင္
ႏ ိုငပ
္ ါက ္ာနထန္ကာ၊ ္စြ္္ားေဆာင္ႏ ိုင္ပါက လအႏၶဟို ခံစာား္ည္။ ဘဝ၏ အတက္
အက်က သင္ ့ ကို တားို တက္ရန္ လႈ႕ေဆာ္္ည္ (သ႔)ို လက္ရမေအာင္ျ္င္္ဆ
ႈ ိုားံ ရႈံားရ္ည္ကို
ထတ္လန႔္ေစ၏။ ယင္ားကာား သင္ ္စိုေတသ၍ အဆံိုား္ဲ့သည့္ ၾက္ၼာရဟတ္ ျဖစ္၏ (သ႔)ို
ႏိုင္ငေ
ံ ျပာင္ားေလာ့။
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မာရ္နတ္ႏိင္ငရိွ စိတခ
္ စားမႈစက္ဝန္း
ေအာင္ျ္င္ = ္ာနထန္

္္သည္

ေၾကာက္လန္႔

အဓ္ၼျပ

စြ္္ားအင္ရင္ားျ္စ္

က ရံားႈ = စတ္ဒက
ို ၡေရာက္
အႏမဥစက္ဝန္ားသည္ ္္ ၌သ ဒၶရမ သည္ကို ယံိုစာားျခင္ား၏ ရလဒ္တည္ား။ အကယ္
တႏၲ္ ငါတ႔သ
ို ည္ သဒၶ ရမလမ င္ တစ္ပါားသအေပၚ အ္ဥ မအခိုက င္ား ကာ ္ည္သထ
႔ထ ံ္မလည္ား
တန္ဖိုားဆိုသည္

ယရန္္လို။

္္တန္ဖိုား

္္ကိုယတ
္ ိုင္

ျ္င့္တင္ရ္ည္

ျဖစ္၏။

ေအာင္ျ္င္္ႈ တို င္ားသည္ ငါတိ ႔အာား လထရည္တက္ ေစ္ည္ ျဖစ္ကာ က ရံႈား္ႈ တိုင္ား သည္
နတၱဖ က္သို႔ ေ္ာင္ားသြငား္ ္ည္။
တရာားေရေအား ပထ္အႀက္္ တို ကခ
္ ဲ့သ ည္ ့ ငါ့အျဖစ္ကို အ္မ တရ
္ ေသား၏။
သ္ၼာက ္္ားရင္ား္မ ပရ္တၱတရာားတ႔က
ို ို ေဟာၾကာားစ္္တင
ြ ္ ပဥတျဖစ္ခရ
ဲ့ ၏။ တရာားတိုက္
အၿပဥား၌ တရာားနာပရသတ္္ ာား ငါ၏တိုကေ
္ ကြ ား္ႈအေပၚ ္ည္သ႔သ
ို ံေဝဂယၾကသည္ကို
သလိုခ၏
ဲ့ ။ သာ၍ျပင္ဆင္ၿပဥား ေဟာေလေလ တိုန႔္ျပန္္ႈကို ေတာင့္တေလေလ ျဖစ္ခဲ့၏။
ဤဝိတက္

္မာား္မန္ားသ၏။

တရာားနာပရသတ္္ ာားက

္္ကို

အေဟာအေျပာ

ေကာင္ား၏ဟို ေထာပနာျပ ၾကသည့္အခါ “ငါ့ကိ ေ္ာပနာမျပ္ပါလင့္၊ ဘရားကိ သာ
ေ္ာပနာျပ္ ၾကေလာ့” ဟ ငါဆိခ်င္၏။ ဤသိ႔ ငါတန႔္ျပန္သည့္အခါ အဆင္မေျပလွ။
အေၾကာင္းကား

တရားနာပရိ သတ္မ ်ားက

ခ စားတတ္ ၾကေသာေၾကာင္ ့။

၎တိ ႔ကိ

မဂၤ လ ာခပ္ သ ိ မ ္ း တိ ႔

ပ္ တ္ သည္ဟ

ဘ ရား္ မွ လ ာသည္ ဟ

65
ငါတိ ႔ သ ည္

အသိ ဗ ဟ

ရိ ွခ ်ိ န ္ မ ွ စ ၿပဆ း

ဂဏ္ရွန
ိ ္တ႔က
ိ ိ

မမက္ေမာ၊

သထတစ္ပါးကိ

ေမတာစိတ္ျဖင့္ ကထညရ
ဆ န္သာ ဘထမန
ိ က္သန္၏။
ဘရားသခင့္္ႏိင္ငရိွ စိတခ
္ စားမႈစက္ဝန္း
ေအာင္ျ္င္ = ကတည တတရာား

ခရစ္ေတာ္သည္

ကိုားစာားစတ္

စြ္္ားအင္ရင္ားျ္စ္

ေရမားရႈ္ႈ

က ရံႈား = ေရာင့္ရဲ သႏၲ ႒
ဘိုရာားသခင့္ႏိုင္ငေ
ံ တာ္တြင္ ပို ထိုဇ္္တ စ္္ားဥ ၏တန္ဖားို သည္ စြ္္ားေဆာင္ရည္၌
္္တည္ျငာား စြ္္ားေဆာင္ ေပါက္ေ ျ္ာက္ၾကေၾကာင္ား အပၸ္ာဒ ပရ္တ္စရ
ြဲ ာ၏။ ၎တ႔ို
သည္ ္စြ္္ားေဆာင္ႏိုင္ျငာား နတၱတန္၊ ္တန္ အေၾကာင္ား စားို ရ္္စရာ ္ရမေသာေၾကာင့္
သာ၍ပင္ စြ္္ားေဆာင္ ႏ ိုင္ၾက၏။ အႏမဥ ပ ဂ ိ ္လ္ တိ ႔သည္ ေအာင္ျမင္ (သိ ႔) က်ရ ႈးသည္
ျဖစ္ေစ ဘရား၏ ပတၱမ်ားျဖစ္ဆဲ၊ အခ်စ္ခရဆဲ ျဖစ္ၾက၏။ ဘရား၏ ႏိငင
္ သည္ သင္၏
တန္ဖိးကိ နင္းျပားျခင္းမျပ္ဘဲ သင့္အတြက္ အေကာင္းဆး ျဖစ္ႏိငရ
္ န္ ေဖးမ,၏။
ငါတိ ႔သည္ တိ င္းျပည္ႏွစ္ျပည္တိ ႔၏ လကၡဏာမ်ားကိ အက်ဥ္းခ် ္း ေခါင္းစဆး
္တ္ႏတ္ၿပဆး ျဖစ္၏။ က်န္ရွေ
ိ သးေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ အႏွဆတိင္းျပည္ ႏွစ္ျပည္တ႔ိ
လထ႔သမိင္းတြငမ
္ ည္သ႔ိ အားၿပိ္င္ၾကသည္ကိ ေလ့လာၾကအ။့ တိင္းျပည္ ႏွစ္ျပည္စလးက
လြတ္လပ္ျခင္း၊ ကတိေပါင္းမ်ားစြာ ေပးၾက၏။ သိ႔ေပမင့္ မည္သည့္ တ ိင္း ျပည္သည္
သင့္အား မယိင္ေသာသစၥာ ေပးမည္နည္း။
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၉။ ဗာဗလန္ႏိင္င၏ သေႏၶ
“ငါတိ ႔ဘယ္မွာ မွားခဲ့သနည္း ” ဤကား ပစၥကၡအေျခအေနကိ ေၾကကြ ဲစြ ာ
ရင္ဆိင္ရေသာ ဖခင္တစ္္ဥဆး၏ အသ။ “ငါတိ႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖင့္ေနခဲ၏
့ ။ သထ႔ကိ
ငါတိ ႔ ခ်စ္ၾကေၾကာင္း သထသိ၏ ” ဟ ဆက္၍ဆိ ၏။ အႏွဆ၏သားသည္ မထးယစ္ေဆးဝါး
ျဖန္႔မႈ၊ ခိးမႈ၊ လထသတ္မႈတ႔ျိ ဖင့္ အဖမ္းခရျခင္းေၾကာင့္ ဖခင္သည္ အေျဖရွာမရ ျဖစ္ရ၏။
ႏွလးေၾကကြသ
ဲ မ်ားသည္ ငါတိ႔္င္သည္္က္ သာ၍မ်ား၏။ မာတာပိတမ်ားသည္
သားတိ႔၏ ဆိးဒဏ္မိက္ဒဏ္ကိ မ်က္ႏွာငယ္စြာ အႏြအတာခေနၾကရ၏။ အႏွဆေၾကကြဲသ၏
အရင္းအျမစ္သည္ ငါတိ႔၏ မိဥးဆ ဖဥဆးတိ႔ႀက္ခဲ့ေသာ ၎တိ႔၏ သားႀကဆးၾသရသ ကာဣန၏
လမ္းမလိ က္မ ႈ ္မ ္ဥား ခားို ႂကြက္ေလွ်ာက္ခ ဲ့ ေ ၾကာင္ား ေတြ ႔ႏိ င္၏။ အာဒ ၊ ဧဝတိ ႔ သားဥဆ း
ၾသရသကိ ခ်ဆေပြ႔ခဲ့ၾကခ်ိန္၌ မည္မွ် ပဆတိျဖာၾကမည္ကိ မိဘတိင္း ခစားနားလည္ေပးႏိင္
ၾကပါမည္။ ၎တိ႔သည္ သားဥဆးကိ ခ ေ
ဥ ပြေ
႔ နၾကၿပဥ ျဖစ္၏။ ဧဝလည္ား သာားႀကဥား ၾသရသကို
ေထြားပို က္ကာ “္ာဝရဘ ရား၏ လထ ကိ ငါရၿပဆ ”29 ဟ ဆိ ၏။ ဧဝက ကာဣနသည္
ကမ႓ာ့ာဥဆးက်မ္ း ၃း၁၅ ၌ ပ ္ ဇဥ္အေပါင္း တိ ႔အတြက္ ကတိေပးခဲသည့္ သားရတနာ
ျဖစ္ခ်ိမ္ ့မည္ဟ ယ ခဲ့၏။ ဤသိ ႔လည္း ျဖစ္ေစလိ ပါ၏။ ကာဣန၏ အတ ္ပၸတ ိၱက ား
ပ္ဇဥ္မ်ားအား ငရဲေပးသထသာျဖစ္ကာ ဧဝအတြက္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပါစင္ေအာင္လ ြ ဲခဲ ့၏။
ကာဣနသည္ မိမိသေဘာ(မဂင္)အတိင္း ေလာကတၱရာကို အာားထိုတ္ၾကသအေပါင္ား
တို႔၏ ေခါင္ ျဖစ္လာခဲ့ေလ၏။ အႏမဥပဂိ္လ္တ႔သ
ိ ည္ သတၱကမ႓ာ့ာတြင္ အ္ ာားစိုျဖစ္ၾကၿပဥား၊
သမၼာက်မ္းဂန္က ၎တိ႔ကိ ဗာဗလန္ ဟ ေစာင္းေျမာင္း သမတ္ခ၏
ဲ့ ။ ဤအခန္းတြင္
ငါတိ႔သည္ အႏွဆ လထစႀကဆးကိ အေနာက္မွႀကိ္းကိင္သထသည္ မည္သထျဖစ္ကာ သင္ႏွင့င
္ ါတိ႔
အေပၚ မည္သ႔ိ အက်ိ္းသက္ေရာက္မရ
ႈ ွေ
ိ ၾကာင္းကိ ဆန္းစစ္ၾကအ။့
“အဖ၊ အဘယ္ေၾကာင္ ့ အျပစ္ ကင္းေသာ သိ းသငယ္ ကိ သတ္ရသနည္း။”
သိးသငယ္ကိ သတ္ရျခင္းက ပ္ဇဥ္တ႔သ
ိ ည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကိမွခ
ဆ ၍၊
ိ သေဝဂယထရန္
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ရည္သန္လ ်က္ ျပ္ေစျခင္း ျဖစ္၏။ အႏွဆဝတ္တ က္ ျခင္းက ဘ ရားသည္ ငါတိ ႔အတြက ္
မည္မ ွ်ေပးဆပ္ လိ ေၾကာင္းႏွင္ ့ သန္႔ရင
ွ ္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ပဲ့ကင္
ိ မႈျဖင့္ ေနာင္တရ
ရမည္ကိ ေဖာ္ညႊနး္ ၏။ ငါတိ႔ကယ္တင္ျခင္းရႏိင္မည့္ မယႏိင္ဖယ
ြ ္ေသာ အနႏၲပဏၰာထား
ျဖစ္ေ ၾကာင္ား ျပ၏။ ဤသိုားသငယ္ကို ပေဇာ္ရျခင္ားသည္ ေနာင္တစ္ခ န္တင
ြ ္ ခရစ္ေတာ္
သည္ ငါတအ
႔ို ျပစ္အ တြက္ လာေရာက္စေတားခံ္ည္ကို ညႊန္၏။ ဤသတၱကမ႓ာ့ာ သ႔ို
ခ္ည္ားေတာ္ ဘိုရာား၏ သရိုပ္
္ မန္ကို သခင္ခရစ္ေ တာ္သ ည္ လာ၍ျပသ္ည္ကိုလည္ား
ညႊန္၏။ ပိုထဇ
ို ္္တ႔သ
ို ည္ ဧဒင္္ ယ ာ္္ ၌ သခင္ခရစ္ေ တာ္ကို အရမကရ
္ ေစခဲ့သည္ကို
လည္ား ညႊန၏
္ ။ ဤအ္ႈသည္ ဘိုရာားသခင္၏ အနေႏၲာအနႏၲ ေ္တၱာကိုလည္ားေကာင္ား
ပိုထဇ
ို ္္တ႔၏
ို အတၱ၊ ေက ားဇားကန္ား္ႈ တ႔က
ို ို အ္မတရ
္ ေစ၏။ အႏမဥယစ္ပေဇာ္ျခင္ား၌ ပါဝင္
ဆင္ႏႊဲသည့္အခါ ဒြဟအၿ္ဲျဖစ္ေစ၏။ အျပစ္္ဲ့သည့္ သိုားသငယ္ကို အႏိုလိုပ
ံ ဋလံိုရႈသည့္
အခါ

အျပစ္၏ေၾကာင္ားက ားတရာားကို

ရႈစာားသ္ ာားသည္

သျ္င္ေစ၏။

ပေဆြား္ႈႏမင့္

ပို ထိုဇ္္တို ႔၏ဇာတတရာားက
သခင္ခရစ္ေတာ္ကိုပင္

ဘိုရာား၏သာားေတာ္ကို

ေ္မ ာ္လ င္ ့္ႈ တို ႔

ဒြန္တြဲလ က္

စၾကဝဠာကိ

ဖန္ဆင္းခဲ့သည့္အရွင္

္ည္သ႔ထ
ို ခိုကေ
္ ၾကာင္ားကို

ထိုားထြငား္ ျ္င္

ေစ၏။

လက္ဝါားကာားတိုငအ
္ ေၾကာင္ား ပိုထဇ
ို ္္တ႔၏
ို တိုန႔ျ္ ပန္ပကား ကန္ဥား၌ ဤအျဖစ္ ဆားို ္ ား
္ျဖစ္ဖားခဲ့ဟို သ္ိုင္ားျပင္ေရား (သို႔) အျပစ္ႏမင့ပ
္ တ္သက္၍ ဘိုရာားသည္ ၎ကိုယ္ကို
ျပန္၍ယၾတာေခ သည္ဟေသာ အေတြား္ ား ေပၚေစ၏။ ေယဘ ယ်အားျဖင္ ့ လက္ဝါား
ကာားတိုငသ
္ ည္ သိုဘ္မ အသိုဘသ႔ို (သ႔)ို ကဲဆရ
ို လမ င္ ္သတဥစရာ ျဖစ္လ က္ႏမင့ပ
္ င္
ေ္မ ာ္လင့္ျခင္ားျပယိုဂေ
္ ဆာင္၏။
အ္အဖတ႔က
ို
အျပည့္ျဖင့္

ေစာင့္စာားရင္ား

္ က္ရည္္ က္ခြက္ျဖင့္
တရာား္ရ

ကတထာားေတာ္္ေသာကယ္တင္ရင
မ ္ကို
ပေဇာ္ခဲ့

သံေဝဂ္ယဘဲ

္ရလိုေတာ့ဟို

သိုားသငယ္ကို
ၾကသည့္အခါ

္ေစာင့္ေတာ့ဟို

ကာဣနသည္

ေ္မ ာ္လင့္ျခင္ား

ႏမစအ
္ လဥလဥ
ကာဣနသည္

စတ္ဒိုံားဒိုံားခ ၏။

ယတျပတ္

ႀက္္ဖန္္ ာားစြာ
ဃနခံသည္ေၾကာင့္

္ႏမ့္္ခ လို၊
ဆံိုားျဖတ္

ေနာင္တ
ေလ၏။
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ပိုထဇ
ို ္္တ႔၏
ို ကံနာေဖာ္သည့္ သားို သငယ္ အႏိုလံိုပဋလံို အေလာင္ားရႈသဘင္ ျပ ရင္ား
ကာဣနသည္

ဘိုရာားသခင္၏ေမတာလက္ေဆာင္ကို

ဒ႒္ျဖ တ္ဘဲ

္ေပကၡာျပ ရန္

ဆံ ိုား ျဖတ္၏။ ကာဣနက သိုားသငယ္သည္ ၎လပ္ ျပာကို ္သန႔္ေစဟ မွတ၏
္ ။ အႏွဆ
ခစားမႈသည္ ၎၏အ္အဖ္ ာားက ္ာရ္နတ္ထ္
ံ မ လက္ဆင့္ က္္ား ရရမခေ
ဲ့ သာ အေ္ြတြဲ
ျဖစ္၏။ သိုားသငယ္သည္ ကာဣနကို ဘိုရာား၏ ေရွ႕ေ္မာက္၌ လက္ခံႏို္င္စရာ္ရမသ၊
၎၏ အ္အက င့္ကို ဘိုရာားက လက္္ခံ ဟိုျပသည့္ စိုတေ
္ ကာင္ဟို ျ္င္ေစ၏။
္ာရ္နတ္က

ကာဣနအာား

ဘိုရာားဝတ္တက္ရာ၌

သားို သငယ္ျဖင့္

ပေဇာ္ျခင္ားကို

ျဖ တ္ေစကာ ဘိုရာားႏမင့္ ္ တ္သ ဟာယဖြ ဲ ႔ ရာ၌ ေနာင္တရျခင္ ား ကို ေဘားခ တ္ကာ ္္ ၏
အက င္ ့ စ ရ ယာျဖင္ ့ အစာားထိုားေစ၏။
သ္ၼာက ္္ားဂန္၌ ကာဣနသည္ ထာဝရဘိုရာားထံသ႔ို ပေဇာ္သကၠာဘ႔ို ၿခံထြက္
သဥားႏမံ္ ာား ေဆာင္ယလာ၏ဟို လာ၏။30 ကာဣန၏ ပေဇာ္္ႈသည္ ဘိုရာား၏ စတ္ေတာ္
ေတြ႔ရန္ ္္၏လိုပ္ေဆာင္္က
ႈ ို အာားကိုားသည့္ အသၶ္ာနကို ပံိုေဆာင္၏။ ကာဣနသည္
ဘိုရာားဝတ္တက္ျခင္ား၌ ႏမ့္္ခ ျခင္ား္မေထာင္လႊာားျခင္ား၊ ရင္ားႏမဥားကိုားစာားျခင္ား္မ ယၾတာအသြင္
ေဆာင္ေစ၏။ ယင္ားသ႔ေ
ို သာ ဘာသာေရားသည္ ဘိုရာားႏမင့ပ
္ ထ
ို ိုဇ္္ ္ႏႈင္ားသာေၾကာင္ား၊
ငါတ႔၌
ို အ္တဘဝ ္ရမေၾကာင္ားတ႔က
ို ို ္သက ားကၽြန္ျပ ေစကာ ငါတ႔အ
ို လိုက ျဖင့္ ဘိုရာား
သခင္ကို သဟာယျပ ေစ၏။ ကာဣနသည္ ထိုအေၾကာင္ားကို ေ့္ေလ ာ့ေသာေၾကာင့္
သနာားဖြယ္ျဖစ္၏။ သားို သငယ္၏ ေဖၚေကာင္ျပ ျခင္ား္မ သင့္ကို ငါ လြတေ
္ ျ္ာက္ေစ္ည္ဟို
္ာရ္နတ္သည္ ကာဣနကို ကတေပားခဲ့၏။ သို႔ျငာား သားို သငယ္ကို ေပယ ာလကန္
ျပ ျခင္ားေၾကာင့္
္ဥားထပ္ထာားသည့္

ကာဣန၏

ဘာသာေရားသည္

္တ္သဟာယျပ ျခင္ား္မ

္မန္ေသာ

ဘိုရာားသခင္ႏမင့္

္္လ္္ားစ္္ျဖင့္သြာားေသာ

ဝတ္တက္္သ
ႈ ႔ေ
ို ျပာင္ားေစ၏။ အႏမဥ အလမ ည့္အေျပာင္ား၌ ကာဣနသည္ ္ာရ္နတ္၏
္ို သာဝါစာ

သတ ိအရမနတ
္ က္ခိုက္

ကာလတစ္ခေ
ို ရာက္ေသာ္ ခရိုဆံကၽြတ္ေလ၏။

30

ကမ႓ာ့ာဥဆးက်မ္း ၄း၃။

ခဏတာစ ာန္ပ ံ

အေပ ာ္က ားကာ
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အခန္ား ၅ ၌ အ္္ေထာင္ကဲြျခင္ားကို ႀကံ ခဲ့သ္ ာား၏ စတ္ဒဏ္ရာ္ ာားကို ငါတို႔
ႏမဥားေႏမာၿပဥား ျဖစ္၏။ အက ္္ားကာား။

။

* အသအ္မတ္ျပ ခံရရန္ အေတာ္သတ္အာားထိုတ္ၾက၏။
* ္္ကိုယ္ကို စစစ္လန
ြ ္ားၾက၏။
* အျဖစ္သည္ားလြနား္ ၾက၏။ - အထန္ား လြန္လန
ြ ္ား၏ ပ္ာ။
* လ္ႈေရားေခါင္ားပါားၾက၏။31
ကာဣနသည္ဘိုရာားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္ားလ္္ားစ္္ကို ပထို တသ
္ ည့္အခါ
၎သည္ ဘိုရာားသခင္ႏမင့္ သာ၍ေဝားကြာကာ အ္္တင
ြ ္ားေရားသည္ ပ က္ေတာ့၏။ အႏမဥ
ေဝားကြာျခင္ားသည္ ၎၏ စတ္သ္္ငယ္ျခင္ားကို သာ၍ေလာင္ၿ္မ က္ေစ၏။ သန႔္ရင
မ ္ားေသာ
ဝညာ္္ေတာ္ကလည္ား ၎ကို ္ေျဖသ့္္ေတာ့ (သ႔)ို ္ာရ္နတ္၏ ္ိုသာဝါစာကို ္ခြာခ
ႏ ိုင္ေတာ့ေ ခ ။ သာ၍ပင္ ဟာ၏။ အရမ ကတ
္ ားို ၏။ ကာဣနလည္ား ္ာရ္နတ္က့ဲသို ႔ပင္
ဘိုရာားႏမင့္

ဆက္ဆံေရား

နဋတံေလ၏။

ပ က္သို္ား္ ျခင္ားကို

ဘိုရာားထံသ႔ို

ျပန္္လမည့သ
္ ၍

္ိုန႔လ
္ ံိုားစကၠ ကပ္ရန္

ႀက ားစာားခဲ့ျငာား

္ည္္မ ႀက ားစာားေစကာ္

၎၏

ခံစာား္ႈဟင္ားလင္ားျပင္သည္ ဘယ္အခါ္မ ဖယ္ရမာားႏိုင္္ည္္ဟိုတ္။
ကာဣန၏ ္ဥားခဲ ျပာဖံ ိုားအျဖစ္သ ည္ ေပါက္ကြဲလိုလိုျဖစ္၏။ ထိုေဒါသအိုားသည္
ကာဣနႏမင့္ အာေဗလ ညဥေနာင္တ႔က
ို ို ဘိုရာားသခင္က ပိုထိုဇ္္္ ာားကို အျပစ္္မ ကယ္
ခၽြတရ
္ န္ လာ၍အစေတားခံ္ ည့္ ကယ္တင္ရမင္ေ္ရမ ယ သခင္ေယရႈ ကို ဗ ာဒတ္သ ည္ ့
သိုားသငယ္ျဖင့္ ေသြားသြန္ား္ံသပဇနယသဘင္ျပ ေစခ်ိန္၌ ေပါက္ကခ
ြဲ ၏
ဲ့ ။ အာေဗလသည္
ပညတ္ေတာ္္ခဲ့သည့္အတင
ို ္ား သိုားသငယ္ကို ေဆာင္ယလာၿပဥား ေသြားသြန္ား ္ံသ,ပဇနယ
သဘင္ ျပ ကာ ဘိုရာားသခင္လ ည္ား ပသံ သ,ျဖစ္ကာ လက္ခံေၾကာင္ား ေကာင္ားကင္္မ
္ဥားခ ဝါား္ ျခင္ားျဖင့္ ျပ၏။ ကာဣနသည္ အသၶ္ာနအခံ၊ အငံိုစတ္အခံ တို႔ျဖင့္ ၿခံထြက္
သဥားႏမံ ကို ေဆာင္ယ လာၿပဥား ေသြား္ဲ့ရာမ က,ပဇနယသဘင္ျပ ကာ ဘိုရာားသခင္ကလည္ား
ပသံသ,္ျဖစ္
31

Conway, ၃၁။

လက္္ခံ၊

္ဥား္ခ ခဲပ
့ ါ။

ထအ
ို ေၾကာင္ားတရာားက

ကာဣနသႏၲာန္၌

70
ပဋ

စတ္

ကန္ားေစ၏။

ပညတ္သည့္အတိင္း

အျပစ္သည္

္လိုက္နာ

ဆန္ားၾကယ္၏။

ခဲပ
့ ါဘဲလ က္

ကာဣနသည္

၎၏ပေဇာ္သကၠာကို

လက္္ခံသည့္အခါ စတ္နာ၏။
ေပါင္္ို န္ ႔ ဖို တရ
္ န္ အ္ယ္္ ာားကို စတိုား ဆိုင္တြ ငဝ
္ ယ္သ ည္ဟို ္မ တ္ၾကအ့ ။
ဆိုငရ
္ မငထ
္ ံ ္ိုန႔လ
္ ိုပ္နည္ားကို သင္ေ္ား၏။ ဆိုငရ
္ င
မ ္ကလည္ား သင့္ကို သင္ေပား၏ ဆိုၾကအံ့။
အ္္သ႔ေ
ို ရာက္ေသာ္ ဆိုဒါအန႔ ခံၾကည့္ၿပဥား ္ႀက က္၍ ဤဆဒ
ို ါ္ထည့္လမ င္ ေကာင္ား္ည္
... အထင္။ သ႔ႏ
ို မင့္ သင္သည္ အဗ
ို င္ဖို (oven) ္ဲ္ည့္ ဖတ္၏။ အခ်ိန ္တန္ ေသာ္
ျပားေသာေပါင္မန္႔ကိၾကည့္ကာ စိတ္ပ်က္အ။့ ယခတြင္ သင္ ေပါင္မန္႔တစ္လး ျဖစ္ေစရန္
မစြမး္ ရင္းဘဲလ်က္ ဆိင္ပင္
ိ ရင
ွ ္
္
ေဒါသေပါက္ကသ
ြဲ င့္၏ေလာ။ မဆိင္ပါ။ သိ႔စဥ္လ်က္
ကာဣနသည္ ဘရားအေပၚ အမ်က္္ြကခ
္ ၏
ဲ့ ။
ကာဣနသည္ မဆတ္သာေသာ အေျခအေနသေ
႔ို ရာက္လဆဲဆဲ ရိွ၏။ ဇ,ျဖင့္
လထေဇာ္ဟ သတ္မွတခ
္ ရသည့္ မာရ္နတ္ႏိင္င၏ အေျခခသေဘာတရားကိ ဆပ္ကင္
ိ ၿပဆး
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၎၏ လမ္းလိက္ႏင္
ိ သည့္စိတ္ ျမန္စြာကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။ ၎လည္ား
မွားမွန္းသိ၏။ သိ႔ျငား ပ္ဇဥ္တိ႔၏ စိတ္သည္ကား လွည့စ
္ ားရလြယ္၏။ ဘရားသခင္္
ႏွ ိမ္ ့ခ်စြာ အပ္ႏွ မည့္အစား ေဒါသ္ြ က္၏။ ဘ ရားသည္ ၎၏ပ တၱ သာားေတာ္ ကို
္ က္ေ္မာက္ ျပ ရန္ ပဲ့ျပင္ခဲ့ ျငာား ကာဣနသည္ သတ္ခ ပ္ေပ။ ၎၏ တလြဲဆံပင္
ေကာင္ား္ႈသည္ ဖြ႔ထြာားလာကာ ္ဟရာႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္၏ ္ပေဒသတို႔သည္ ပိုထဇ
ို ္္္ ာား
အေပၚ အဆံိုားစြနန
္ ဥားနဥား ခ ယ္လယ
မ ္စ္
ဥ ံႏိုင္လာေလ၏။
ေကာင္ားကင္ႏိုင္ငံ၌ ္ာရ္နတ္ အစထိုတ္ခ့ဲသ ည္ ့ေစတသက္တို႔ က ယခိုတြင္
ကာဣန၏စတ္ကို စဥ္ေ
ံ နေတာ့ရာ ဘိုရာားသခင္၏ၾကည္ျဖ ္ႈကို ၎၏္ဂင္ျဖင့္ ရလ၏
ို ။
၎၏န ဋ တံ ္ႈ သ ည္ ေပါက္ကြဲလိုေခ ၿပဥ။ ကာဣနသည္ ဘိုရာား၏သေဘာေတြ႔မ ႈကိ
ေတာင့္တျငား တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အရာခပ္သမ
ိ ္းအတြက္ ဘရားအေပၚ အေႂကြးတင္
ေၾကာင္းႏွင့္ သိ းသငယ္၏က သိ လ္ေတာ္က ိ ႏွိမ့ခ
္ ်စြာျဖင့္ ပ့သကထရယထ၍ ေက်းဇထးတင္
ရမည္ကိလည္း ေပယ်ာလကန္ျပ္လိ၏။ ကာဣနသည္ စိးရိမ္ေရမွတ္တင
ြ ္ ေရာက္ေခ်ၿပဆ။
အာေဗလေရွ႕၌ အရွက္ကခ
ြဲ ဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္သည္ မဆးခဲျပာဖးျဖစ္ေခ်ေသးရာ အာေဗလအေပၚ
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မစၧရိယ ခ်ည္ေႏွာင္ေလ၏။ အာေဗလလည္း ကာဣန၏ ပထေဇာ္သည့္ ဝိနည္းအမွားကိ
ေ္ာက္ ျ ပၿပဆ း ဘ ရားခ်မွ တ ္ သ ည္ ့ ဝိ န ည္ း အတိ င္ း ျပ္ရန္ အ ားေပး၏။ ကာဣန၏
လိအပ္ခ်က္သည္ ဝိနည္း လိ က္ရန္ ျဖစ္၏။ ကာဣန၏ အရွက္ရမႈက ၎ကိ အပမၼာဒ
ေပ်ာက္ေစကာ ္ိ႔ေနာက္တင
ြ ္ေတာ့ မာရ္နတ္သည္ ၎ကိ ႀကိ ္းကိ င္ခြင္ ့ရေတာ့၏။
မာရ္ န တ္ သ ည္ ကာဣနကိ ၎၏ညဆ ေ တာ္ က ိ ျမင္ ျ ပင္ း ကပ္ ေ စကာ ေသြ း သား
ေတာ္စပ္မႈ တ ိ ႔က ိ မျမင္ေတာ့၊ မာရ္န တ္ႏိ င္င ၏ စရိ က္သည္ လ းလ း ေပၚေတာ့၏။
ပ္မဆ းေသာ ပါဏာတိပါတာက က် းလြန္မႈက ိ အျပစ္မသင္ ့ခဲ ့သည့္ အျခားေသာ
ကမ႓ာ သာား္ ာားက ရႈ စ ားခဲ ့ ၾက၏။ ယင္ားသည္ မြန ္ျမတ္ရွင ္း သန္႔ေ သာ သဟာယကိ
ပ္မဥဆးစြာ သတ္သင္ျပျခင္းျဖစ္၏။ ဘရား၏ပညတ္ေတာ္မ်ားကိ က် းလြန္လွ်င္ ဤသို႔
ျဖစ္ရာ၏။ ေကာင္ားကင္သာားတို႔သည္ အာေဗလ၏ သက္္ခ
ဲ့ ႏၶာႏမင့္ ေသြားေျ္က ခဲေ
့ သာ
ေျ္ကြက္ကို ေတြရ
႔ သည့္သ္ယတြင္ ္မငသ
္ က္ၾကကိုန၏
္ ။ ္ာရ္နတ္ႏမင့္၎၏ နတ္ရဲ္ ာား
ကလည္ား ဤနည္ားႏမင္ႏမင္ျဖစ္အံ့။
္ာရ္နတ္သည္ ဤထတ္လန႔ ္ဖြ ယ္ ျဖစ္စ္္ကို ခဝါခ ကာ ဘို ရာားသခင္သ ည္
၎အာားဘယ္ေတာ့္မ ခြင့္
္ လြတ္ႏိုင္ေတာ့ ... အထင္ကို ကာဣန၏သႏၲာန္၌ သြပ္သင
ြ ္ား
ေလ၏။ ဤကာား ္ာရ္န တ္၏ ကလ္္ေစ့္ာ္္ ျဖစ္၏။ ္ာရ္န တ္သည္ ၎၏ပိုန္ကန္
ထႂကြ္ေ
ႈ နာက္သ႔လ
ို ိုက္ရန္ လြတ္လပ္ျခင္ား၊ စည္ားစ္္ခ ္္ားသာတိ႔ျဖင့္္မ ာားကာ က ားလြန္
အၿပဥားေနာက္တင
ြ ္ ငါတ႔ပ
ို က္ဆဥားရန္ ၎ကပင္ ဘိုရာားထံ၌ ေညမာင့္ေတာ့၏။ တစ္ဖက္္မ
လည္ား ငါတ႔က
ို ို ဘိုရာားက ္လက္ခႏ
ံ ိုင္ေတာ့သည္ထ ဆားို လြန္ားလမၿပဥ ပ္ာ လက္တ၏
႔ို ။
ငါတ႔က
ို ို ေသခ င္ေဇာ ကပ္ေစသ္မာ ္ာရ္နတ္ျဖစ္္၏။ ျပစ္္ ား္ဲ့သည့္ ေကာင္ားကင္တ္န္
သည္ စိုန္ားျပ ားတစ္ျဖစ္လခ
ဲ ဲ့သည္္မာ ေအာ့ႏမလိုားံ နာစရာပါေပ။ ယခိုလက္ရမတြင္ ကာဣန
သည္ စည္ားေဘာင္ကေ
ို က ာ္ၿပဥားျဖစ္၍ ၎၌ အကြယအ
္ ကာ ္ရမေတာ့။ ္ာရ္နတ္သည္
၎ကို “အကၽြႏ္ပ္၏အျပစ္သည္ မေျဖ ႏိင္ေအာင္ႀကဆးလွၿပဆ” ဟ ဇာခ်ဲ႕ေစရန္ ငါးေႁမြ္ိး
ေတာ့၏။ ဤကား ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းေသာ ဝိတက္ျဖစ္၏။ ဘရားသည္ ေျပလည္မႈ
ရရိွရန္ အလိင
႔ ွာ ကာဣန္ ႂကြခ၏
ဲ့ ။ ဘရားသည္ ကာဣန္ ၎၏ညဆ အဘယ္မွာ
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ရိွေၾကာင္းေမး၏။ ္ိအေမးသည္ ယိးစြပ္လိသည့္အေမး မဟတ္။ မိမ၏
ိ အမွားကိျမင္ၿပဆး
ေနာင္တရကာ ဘ ရား္ ျပန္ လွည္ ့ရန္ အခြင့္အေရးေပးသည့္ အေမး … ။ သိ ႔ျငား
ကာဣနသည္ “အကၽြႏ္ပ္၏ အျပစ္သည္ မေျဖႏိင္ေအာင္ ႀကဆးလွၿပဆ”32 ဟသာ အတြင္
ဇာခ်ဲ႕ေလ၏။ ၎က ဘိုရာားသခင္၏္န႔ ္ေတာ္ ္ခ က္ထ က္ ္ာရ္နတ္၏ဝါစာကို သာ၍
ယံိုစာား၏။ ကာဣနသည္ ၎ျပ သည့္က၏
ံ အက ားဆက္ကို ယခိုခံစာားရေလၿပဥ။
က္႓ာ ္ဥားက ္္ား ၄ား၁၁ ၌ ဘိုရာားက က န္စာတိုကေ
္ တာ့၏။ က န္စာ၏ နဂံိုားတြင္
ကာဣနသည္

ဝရ္္ားေျပား၊

တိုက္ထာား၏။

ေျခသလိုံားအ္္တိုင္၊

ထိုက န္စာ္ ာားသည္

ေ္မ ာ္လင့္ခ က္္ဲ့၊

အနာဂတ္္ဲ့သ

အရပ္တကာ

ဂဏာ္ၿင္္သတစ္္ားဥ ၏
တစ္္ားဥ ၏အာရံိုကို

လည္ရ္ည္ဟို

အျဖစ္ကိုျပျခင္ားျဖစ္၏။

ထင္ျပ၏။

အႏမဥက န္စာသည္

ၿဂ ဟ္စဥားၿဂ ဟ္နင္ား္ ာားျဖင့္ တိုက္ ျခင္ား္ဟိုတ္၊ ဘိုရာား၏ႏ ိုငင
္ ံေတာ္ ကို ျငင္ားပယ္ ျခင္ ား၊
အေဆြေတာ္ ျဖစ္ ျခင္ား ကို
ပိုထဇ
ို ္္ဟသည္

ကိုငား္

ျငင္ားပယ္ျခင္ား၏
ကြ န္ား္မဥ၊

ကြ န္ား

ဝ္္ားတြငား္ ပါအက ားဆက္ျဖစ္၏။
ကင
ို ္ား္မဥ

ၾကရန္

ဘိုရာားသခင္က

ဖန္ဆင္ားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကာဣန၏စတ္သည္ စစ္ြ္ေ
ြ ၾက ေတာ့့၏။ သ႔ျို ငာားလည္ား ၎က
တလြဆ
ဲ ံပင္ေကာင္ားခဲ့ၿပဥားျဖစ္၏။ ေမတာကိ ေတာင့္တကာား ေတာင့္တ၏။ သ႔တ
ို င္
ို လည္ား
အနာားကပ္

လာသ္ ာားကို

ပထိုတ္ျပန္၏။

အေပါင္ားအသင္ား

လခ
ို င္ျငာား

၎၏အတြင္ားစည္ားအထ အဝင္္ခံ၊ ေရာင္ားရင္ားလိုခ င္ျငာား အစ္္ႀကတ္ၿပ င္၏။ ဤ၌
“မတရားသထတ႔အ
ိ တြက္ ၿငိမး္ ခ်မ္းမရိွရာ”33 သည္ အမွားမဲ့ အေဒြစၥ ဝစနတည့္။
ကာဣနသည္ ္ာဝရဘရား္ေတာ္မွ ္ြက္သာြ း၏ဟ သမၼာက်မး္ ဂန္၌ လာ၏။34
ယခို တြင္ ကာဣနသည္ ဘိုရာား၏ လြ ္္ ား ၿခံ ္ႈ ္ဲ့ ၿ ပဥ ဟ သည္ ့ အ သ ျဖင္ ့ ေနရၿပဥ။ ၎၏
အျပစ္က ၎ကို ဘိုရာားႏမင့္ အဆက္ ျပတ္ေစၿပဥ ဟို ၎ကယံိုေတာ့ရာ အကယ္တတ
၎ကသာ ဘိုရာားသခင္ကို အဆက္ျဖတ္ျခင္ား ျဖစ္၏။ ပံိုရပ္သည္ အရင့္အရင္ ္ ာားထက္

32

ကမ႓ာ့ာဥဆးက်မ္း ၄း၁၃။

33

ေဟရွာယအနာဂတိၱက်မ္း ၅၇း၂ဝ။

34

ကမ႓ာ့ာဥဆးက်မ္း ၄း၁၆။
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သာ၍ လိုၿပဥ ... ေၾကာင့္ ၿမိ္႕ျပႏိင္င စတည္ေလ၏။ ၾသဇာခံ္ည့္ မ,တစ္ေ္ာင္သား
မ ာားကို စိုေဆာင္ားကာ ္င္ားျပ ေလ၏။ တိုကတ
္ ာ ေဆာက္ကာ ဂိုဏတ
္ င္ေလ၏။ ဘိုရာား၏
လက္ရာေတာ္္ ာားကို ္ေပကၡာျပ ကာ ၎၏ လက္ရာေတာ္္ ာားျဖင့္ ဝန္းရံ၏။ ၎၏
ပကတအေျခအေနကို ေ့္ေပ ာက္ေစရန္ အလိုပႏ
္ မင့္လက္ ္ကြာေစေတာ့ပါ။
ဤသို႔ျဖင္ ့ ကာဣနသည္ သတၱက္႓ာ၌ ္ာရ္နတ္ႏိုငင
္ ံေတာ္ထေထာင္ႏိုင္ရန္
အသံိုားေတာ္ခံ ျဖစ္လာေလ၏။ ၎၏ပေယာဂေၾကာင့္ သ္္ငယ္္ႈခပ္သ္္ား ထင္ဟပ္သည့္
လ္ ားစို ထြကေ
္ ပၚလာ၏။ အႏဥမလ္ ားစိုတ႔သ
ို ည္ အာဏာ၊ ရာထားဌာနႏၲရ ္က္သ္ ာား
ျဖစ္ၾက၏။ ၿပ င္ဖက္ျဖစ္ေခ ရမသ ္ ာားအေပၚ ္ေစၧရစတ္ရမကာ ဗို လက
္ လို ၾက၏။ ၎
တို႔သည္ စၾကဝဠာကိ ဖန္ဆင္ားေသာဘိုရာားသခင္၏တစ္ဖက္၌ ပံိုရပ္တ စ္ခိုကို အစ္္
ရမာႀကံ၏။ ဘိုရာားသခင္ကို ္္ဥမခိုဘဲ ္္အစြ္္ားျဖင့္ က ာားကိုတ္က ာားခဲ ေနေစႏ ိုင္သ္မ
္ာရ္နတ္သည္ ၎တ႔က
ို ို ႀက ားကို င္ႏ ိုင္၏။ ဤသ႔လ
ို ည္ား လိုပ္ေဆာင္ၿပဥား ျဖစ္၏။ ေခတ္
အဆက္ဆ က္ ၌ ္ာရ္နတ္သည္ သ္္င ယ္စားို ထတ္တ တ္ၾကသည္ ့ လ္ ာားကို ငယ္ႏ ို င္
ကိုင္ကာ ကမ႓ာ့ာကအ
ို ပ
ို စ
္ ိုားရန္ႀကံ၏။
ယခိုတြင္

ငါတ႔သ
ို ည္

လပ္ျပာ္လံိုေသာသ္ ာားသည္

၎တ႔ပ
ို ံိုရပ္ကို

္ထပါားေစရန္ ္ည္သို ႔က ာားကန္ၾကေၾကာင္ား ဗာဗို လိုန္၏ သေႏၶ ကို ေလ့လာၿပဥားျဖစ္၏။
ေနာက္အခန္ား
ေလ့လာၾကအံ။့

္ ာားတြင္

ဤသေႏၶ

လထ႔သ္င
ို ္ား၌

္ည္သို႔

ရိုပ္လိုားံ ႂကြလာေၾကာင္ား
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အပိင္း ၂။ ဧကဂတိ
- ဇာစ္ျမစ္ျပန္လည္တက္
ိ ယျထ ခင္း
၁ဝ။ မာရ္နတ္ စက္ကင
ြ း္ မ်ားကိ ဖ်က္ဆးဆ ပစ္ျခင္း
ခမည္းေတာ္ႏွင ့္ သားေတာ္ဘရားတိ႔သည္ အတန္ၾကာေအာင္ အျပန္အလွန္
ရႈေနၾက၏။ ရင္နင့္ ၾက၏။ အခ်ိန္ က်ၿပဆ ျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာေပါက္ၾက၏။ အဆးအစမဲ့
္ာဝရကာလမွစကာ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္ဘရားတိ႔သည္ အတထေန္ိင္ၾကျငား
ယခ တြင ္ခြ ဲ ၾကရေတာ့မည္။ ယခတြင္ သားေတာ္ဘရားသည္ ပ္ဇဥ္တ႔က
ိ ိ ျပန္လည္
ေရြး ္ တ္ရန္ အေကာင္အ္ည္ေဖာ္ ေတာ့မည္ ျဖစ္၏။ ဤစဆမ ကိန္း ႀကဆးတြင္ ခမည္း
ေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္တိ႔သည္ ခလ တ္ကန္သင္းမ်ားကိ အထမေခ်းခါး သေဘာေပါက္ၿပဆး
ျဖစ္ၾက၏။ သိ႔ေပျငား အနႏၲေမတာသည္ အသြားဖက္သ႔ိ … ။
ခမည္းေတာ္ႏွင့္သားေတာ္ဘရားႏွစ္ပါးတိ ႔သည္ ၎တိ ႔ လပ္ေဆာင္ၾကမည့္
ဝန္တ ာကိ ဒိဗၺစကၡ ္ာဏ္ျဖင့္ ေခတၱရႈစာားၾက၏။ သေရာ္ေ္ာ္ ကာားျပ ခံ ရျခင္ား၊ ကဲ့ရဲ ႕
တင္ားဆိုခရ
ံ ျခင္ား၊ ျငင္ားပယ္ခရ
ံ ျခင္ား၊ အ္ိုန္ားပြာားခံရျခင္ား၊ တံေတြား အေထြားခံရျခင္ား၊ ကန္
ေၾကာက္ခံရျခင္ား၊ ရိုကႏ
္ မက္ခရ
ံ ျခင္ား၊ သံ ္ႈ ျဖင့္ ရို ကခ
္ ံရျခင္ ားတို ႔ကို ခ္ည္ားေတာ္ႏမင့္ သာား
ေတာ္ တို ႔ ကြဲကာြ ရျခင္ားႏမ င့္ယမ္္လမ င္ ဘာ္မ ္ဟို တ္ေ တာ့ေခ ။ သာားေတာ္သ ည္ ႏမစ္
ေထာင္ခ ဥေသာ အျပစ္္ ာား၏ ဖလသ္ၸဒါအက ား္ ာားကို ပခံိုားေျပာင္ားထ္္ားကာ ေလတိုကရ
္ ာ
လႊ င့္ပါသည့္

သစ္ရြက္ေျခာက္ပ ္ာေသာ ၎၏အျဖစ္သႏမ စ္ကို ၎ ၊ အျပစ္ေ ၾကာင့္

ခ္ည္ားေတာ္၏ ္ က္ကြယ္ျပ ျခင္ားခံရ္ည့္ ဒိုကၡတို႔ကို ရႈျ္င္ေတာ္္၏။ ခ္ည္ားေတာ္သည္
အေ္မာင္ထအ
ို တြငား္ ၌ပင္ သာားေတာ္ႏမင့္
္ ကြာရမျငာား သာားေတာ္သည္ ငါတ႔၏
ို အထဥားက န္
ဒိုကၡကို ခံကာ ္ရဏာကို ရင္ဆိုငရ
္ ေသာေၾကာင့္ ဤသိ႔ခစားရျခင္း ျဖစ္၏။35

35

ေဟၿဗဲၾသဝါဒစာ ၂း၉။
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ဖခ္ည္ားေတာ္သည္ သာားေတာ္ကို ဤနဂံိုားသို႔အဘယ္သို႔အာားျဖင့္ ္ၿင ္ျငင္
ပိ႔ႏိုငစ
္ ္
ြ ္ားရသနည္ား။
္ာဝရဆးရႈး

က္ၸတ္နဂံိုားဆိုရလမ င္

ႏိင္ေခ်

ရိွေၾကာင္းကိ

သားေတာ္ဘရားသည္
ပရမတၱမႏ

ရန္သ ထ

အျပစ္၏
၎တိ႔သည္

အာဏာစက္ေအာက္တြင္
ဂဃနဏ

သိၾက၏။

မာရ္နတ္၏သတ္ကြငး္ အတြင္း

လထစစ္စစ္ဘဝ ခယထမည္ျဖစ္၏။ ေအာင္ေဇ ယ်တဟထ၍

ဘိင္ေသမရိွ၊

အာမဘေႏၲမရိ ွ။ ဘာ့ေၾကာင့္ ္ိမွ်အ္ိ စြန္ ႔ဝ ့ ၾကရသနည္း။ ဤသိ႔ေသာ စဆမ ကိန္းမ်ိ ္း
မည္သ႔ျိ ဖင့္ ေပၚလာရသနည္း။ အဂပၸါယ္ဟထသည့္ အႏိ ႈင္းမဲ့ အနႏၲေမတၱာေတာ္က
၎တိ႔အားတြန္းပိ႔ျခင္းေၾကာင့္ ... ။
အတန္ၾကာဆတ္ၿင္္အ ၿပဥားတြင္ ၎တိ ႔သည္ ပဋိညာဥ္ျပ္္ားသည့္အတိ င္း
ေဆာင္ရြက ္ရန္ ဆးျဖတ္ၾက၏။ သားေတာ္ဘရားလည္း ေကာင္းကင္မခ္ဝသိ႔ လွမ ္း ၍
ခမည္းေတာ္အား နိဂးအဝရႈအၿပဆး ဤသတကမ႓ာ့ာသိ႔ ႂကြျမန္းခဲ၏
့ ။
ဘ ရားသခင္ သ ည္ ဤကမ႓ာ့ ာေပၚရ မ ၎၏သာားသ္ဥား္ ာားကို ကယ္တ င္ ျခင္ ား
လိုပင
္ န္ားစ္္တြင္ ပါဝင္သည့္ အကန္႔္ ာားကို အခန္း (၆) တြင္ ငါတိ ႔ ေတြ႔ခဲ့ၿပဥားျဖစ္၏။
အခန္ား (၉) တြင္ ္ာရ္နတ္ႏို္ငင
္ ံေတာ္သည္ ပိုထဇ
ို ္္တ႔၏
ို သႏၲာန္၌ ရိုပ္လိုားံ ႂကြလာပံိုႏမင့္
္ာရ္နတ္သည္ ငါတ႔၏
ို သ္္ငယ္္ႈကို အသံိုားခ ကာ ္ည္သ႔ို အပိုငက
္ ိုငေ
္ ၾကာင္ားကို ေတြ႔ခဲ့
ၿပဥား ျဖစ္၏။ အကယ္တႏၲ္ သခင္ေယရႈသည္ ္ာရ္နတ္၏စြ္ား္ အာားကို ၿဖ ခြငား္ ္ည္ဆပ
ို ါက
ထို သ္္ငယ္စတ္ကို ္လြ္
ဲ ေသြ ပထို တရ
္ ္ည္ ျဖစ္၏။ သာားေတာ္ဘိုရာားက ငါတ႔သ
ို ည္
ဘိုရာား၏သာား္ ာား ျဖစ္ၾက၏ဆသ
ို ည့္စတ္ကို ျပန္၍သြပသ
္ ြငား္ ရ္ည္ျဖစ္ၿပဥား ္ာရ္နတ္ထ္
ံ မ
ရရမေသာ အဟတ္အ္မတအ
္ သာားကို ေခ ဖ က္ရ္ည္ျဖစ္၏။
ကယ္တင္ရင
မ ေ
္ ္ရမယ ႂကြလာျခင္ားေၾကာင့္ ေကာင္ားကင္တ္န္တ႔သ
ို ည္ ဝ္္ားသာ
ပဥတဂြ္္ားဆဥထကာ

သိုားထန္ား္ ာားထံ သဥခ င္ား ဧယင္က ားသည့္ျဖစ္ရပ္ကို ္ာရ္နတ္

ျ္င္သည့္ အခါ ၎၌ စိုတဝ
္ င္ၿပဥဟသည့္ အသက ၎၏သႏၲာန္ကို ဆိုပက
္ ိုင္
္ ည္္မာ
္လြေ
ဲ ပ။ ္ာဂိုပညာရမ္ ာားကို တင္းကပ္သို႔ပ႔ခ
ို ဲ့သည့္ လ္္ားျပၾကယ္သည္ ္ာရ္နတ္ကို
ေျဖသ့္္္ည္ ္ဟိုတ။္ ဖြာားျ္င္လာသည္ ့ သငယ္ကို ္ာရ္နတ္ရႈသည့္အခါ ရန္သရမၿပဥဟို
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သေၾကာင္ား သင္စတ္ကားႏိုင္ပါ၏။ ္ာရ္နတ္သည္ အျခာားကေလားသငယ္္ ာားကို ႏိုငခ
္ ဲ့ျငာား
ဤသငယ္၏ သႏိ ၲ ဣေႁႏၵ ကို ္ေခ ဖ က္ ႏ ို ငပ
္ ါ။ အႏမ ဥ သ ငယ္သ ည္ သ္ို တ နယ္သာား
ျဖစ္လ က္ ႏ မ င္ ့ သႏိၲသိုခႏမင့္ ဤ္မ လြ္္ား ၿခံ ကာ အလမ္
ဲ ထားို ႏိုင္ရျခင္ားကို ္ာရ္နတ္သည္
ေအာခ ရ၏။ ္ာရ္နတ္သည္ စိုတ္ဝင္ၿပဥျဖစ္ေၾကာင္ား အတပ္သေတာ့၏။
အႏမ ဥ ပ ရ ေဒဝ္ဥား ကို ေဟရို ဒ္္ င္ ား ၏ သႏၲ ာ န္ အ တြ င္ ား ဌာပနာကာ ေလာက
အေ္မာင္တိုက္ႀကဥား
အနည္ားငယ္

္ည္္မ

လမစ္ျပ၏။

ေကာင္ားကင္ႏိုင္ငံကို

ေဟရိုဒ္
္ င္ားအာား

လြ္္ားၿခံ သည့္

ပိုနက
္ န္ေသာ

ေရာက္သ ည္ ့ သာားေကာင္ပ ္ာ
ဘို ရာားသခင္သ ည္

အိုတေ
္ အာေသာင္ားတင္ားျဖစ္ေၾကာင္ားကို

ျဖစ္ေစ၏။

ေျဖရမ င္ ား ရန္ဗ ဟာ

ငါတ႔အ
ို ာား

စားို ရ္္စတ္သည္

္ာရ္နတ္၏ဝါဒေအာက္
ျပ

နာ

စဥ ္ံ ၿ ပဥား သာား

္ေပၚ္ဥ

ျဖစ္၏။

ကပင္

အခါလည္အရြယ္

္ပရာဇာ၏သႏိၲၿင္္ားခ ္္ား္ႈကာား ္လြင့ပ
္ ါား။ ဖခ္ည္ားေတာ္၏ ပကတ သရိုပ္၊ ဤသတၱ
ကမ႓ာ့ာ

အေ္မာင္တက
ို ္ႀကဥား၏အရမင္သခင့္

ပကတသရိုပ္
္ န
မ ္ကို

အထိုတ္

ျဖည္ျပရန္၊

ပိုထိုဇ္္ တ႔အ
ို ာား အေ္မာင္တက
ို ္သြင္ားသည့္ ္လိုံၿခံ ္ႈအသကို ပိုထဇ
ို ္္တ႔၏
ို ဇာတခႏၶာျဖင့္
ေခ ္ႈန္ားရန္ ဘိုရာားသခင္သည္ လ္္ားခင္ားထာားၿပဥားသာား ျဖစ္၏။
သခင္ေယရႈ၏ သက္ေတာ္စ္္ကို ေအာက္ပါအတိုငား္ အက ္္ားခ ံ ားႏိုင၏
္ ။

။

ငါ့ ကို ေစလြတ္ေတာ္္ေသာ သသည္ ငါႏမ င့္ အတရမေ တာ္္၏။ ငါ့ ကို
တစ္ကိုယ္တည္ား ေနေစျခင္ားငမာ ခ္ည္ားေတာ္သည္ စြန္ ႔ပစ္ေတာ္္္။
အေၾကာင္ား္ကာား၊ ႏမစ္သက္ေတာ္္ေသာအ္ႈကို အစ္္္ျပတ္ ငါျပ သည္
ဟို မိန႔ေ
္ တာ္္၏။ ရမငေ
္ ယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၈ား၂၉။
္ာရ္န တ္သ ည္ ္ည္သို ႔ ပ င္ ္ာ္္သံ ို ား ေစကာ္ ထို ဣေႁႏၵကို ္ဖ က္ ႏ ို င္ ေ ပ။
သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ တည္ၿင္္စြာျဖင့္ ပိုတၱသာားျဖစ္ရျခင္ားကို လက္ဆိုပလ
္ က္ကင
ို ္ျပ
ေသာေၾကာင့္

သတၱကမ႓ာ့ာ့

အေ္မာင္တိုက၏
္

အဓပတကပင္

ေအာခ ခဲ့ရ၏။

္ာရ္နတ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္အာား အျပစ္လပ
ို ္ရန္ ္ေသြားေဆာင္ႏိုင္သည့္အခါ ေဒါသ
အလြန္ထြကခ
္ ့္္ ္ည္။ နဂိုားံ ခ ပ္ရေသာ္ ္ာရ္န တ္ကို အလဲထိုားႏို င္သ ေပၚၿပဥ ... ၿပဥ။

77
္ာရ္နတ္သည္

ပိုထဇ
ို ္္အေယာက္တင
ို ္ားကို

ႏမစ္ေပါင္ားေလားေထာင္ၾကာ

သေဘာရမခ ယ္လမယ္ ၿပဥားသည့္ ေနာက္ ပိုထိုဇ္္တ႔၏
ို သႏၲာန္္၌
ဘိုရာား၏သာားေတာ္

ျဖစ္သည္ကို

သာားေတာ္ ျဖစ္ ျခင္ား သည္
သာားေတာ္ျဖစ္ျခင္ားသည္

္ကားို စာားၾကရန္
ေအာင္ ျ္င္ ျခင္ား၏

ပိုထိုဇ္္တ႔က
ို ို

တန္ဖိုား္ဲ့သဟို

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္
ကလန္ေစ့ ျင္္ားဆင္၏။
အခ ပ္အျခာျဖစ္၏။

သေစေသာ

္ိုန္တင
ို ္ားကို

တာားဆဥားေပားသည့္ အခိုငခ
္ ံ့ဆိုားံ တံတင္
ို ားႀကဥား ျဖစ္၏။ ထေ
ို ၾကာင့္ သာားေတာ္ ဟသည့္
သကၡာပိုဒ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏမင့၎
္ ၏ ရန္သအ
့ ၾကာားရမ ပဋပကၡ၏ ဗဟိုျဖစ္၏။
နာဇရက္ၿ္ ႕သည္ အိုန္ားအို န္ား ကြ က္ကြ က္ ျဖစ္၏။ ဗတၱဇံဆ ရာ ေယာဟန္၏
သတင္ားပလင္ားသည္ ဟိုားေလားတေက ာ္ ေတာ္ဥားပ္ာ ျ္န္စြာျပန္႔၏။ ေ္ရမယေရွ႕ေျပား
ေပၚၿပဥ ဆသ
ို ည့္သတင္ား ပရေဘာဂဆင
ို င
္ ယ္သ႔ို ေရာက္သည့္အခါ သခင္ေယရႈသ ည္
ခ္ည္ားေတာ္ဘိုရာား၏ဂိုဏ္ တင္ရန္အခ န္က ေၾကာင္ား သေလ၏။ သခင္ေယရႈလည္ား
ေစာက္၊ လႊ္ ာားကို ခ ကာ အ္ကို ႏႈတ္ဆက္ၿပဥား ေယာဒန္ျ္စ္သို႔ ္ဥားတည္ေလ၏။
သခင္ ေ ယရႈ သ ည္ သာားေတာ္ ဂို ဏ္ ဣေႁႏၵ လံ ို လ က္ရ မ ၏ ။ သို ႔ျ ငာား ကႏၲ ာ ရ
လြင္တးဆ ေခါင္ျပင္၌ ႀကံ ရ္ည့္ စံိုစ္္ား ျခင္ား ္ ားသည္ ္ည္သည့္ပိုထိုဇ္္အေပၚ္မ ္ျဖစ္ခဲ့
ဖားပါ။ ပို ထိုဇ္္တို႔၏ အျပစ္ဒဏ္တို႔သည္ သခင္ေယရႈအေပၚ ဆည္က ားသည့္ပ္ာ ျဖစ္
ေတာ့္ည္။ ေယရႈသည္ ပိုထဇ
ို ္္တ႔၏
ို ဒိုကၡ္ ာားကို အဟိုန္ျပင္ားစြာ ခံရ္ည္ျဖစ္ၿပဥား ၎
ကလည္ား ္ယင
ို ္ဘခ
ဲ င
ို ္ၿ္ဲ္ည္ျဖစ္၏။ သခင္ေယရႈသည္ အကယ္ပင္ ္ယင
ို ္ဘဲ အန္တို
ႏိုင္ပါက စာတန္၏စက္ကြငား္ ကို ပထ္္ဥားဆံိုား ေျခဖ က္ႏိုငသ
္ ဟို ရာဇဝင္တင
ြ ္
္ ည္။ သခင္
ေယရႈကို ယံိုၾကည္သ္ ာားက အႏမဥေအာင္ျ္င္္ႈကို အေ္ြအျဖစ္ ပံ့သက ရၾက္ည္ျဖစ္၏။
ကႏၲာရအလယ္၌ ႀကံ ခဲ့ေသာ ေသြားေဆာင္္ႈကေ
ို အာင္ႏိုင္ျခင္ားသည္ လက္ဝါား
ကာားတင
ို ္တင
ြ ္ ရင္ဆင
ို ရ
္ ္ည့္အ္ႈအတြက္လည္ား ေအာင္ေျ္ႀက နင္ားျခင္ားတည္ား။ ပိုထဇ
ို ္္
တစ္္ဥားသည္ ၎၏ဖြတေ
္ က ာျပာစိုဘဝ္မ ္ထားို ထြကႏ
္ ိုင္ပါက ကရိုဏာသည္ အဘယ္
အက ားရမ္ည္န ည္ား။ ပိုထဇ
ို ္္အေပါင္ားတ႔သ
ို ည္ ထပ
ို ံ့သကလက္ေဆာင္ကို ္ရႏိုင္လ င္
အဘယ္အက ားရမ္ည္နည္ား။ ္ာရ္နတ္၏ အဟတ္ဝၯနကိ ္ဥားစြာေခ ္ႈန္ားရ္ည္ ျဖစ္ၿပဥား
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ထို ေ အာင္ ျ္င္္ႈ ၏ အက ားဆက္ကို ပို ထို ဇ္္အေပါင္ ား ထံ သို ႔ လက္သ ပ္ထိုားႏ ို င္
္ မ သာ
လက္ဝါားကာားတိုင္
္ ေ
မ ပားက္္ားသည့္ အတိုလလက္ေဆာင္ကို ဆိုပ္ကင
ို ႏ
္ ိုင္ကာ ဘိုရာား
သခင္သည္ ေ္တၱာရမေၾကာင္ား၊ ခြင့လ
္ ြတေ
္ တာ္္ေၾကာင္ားကို အကယ္တတ ယံိုႏိုင္္ည္
ျဖစ္၏။
အဖခ္ည္ားေတာ္သည္ ပဗၺနမ
ိ တ
ိ ္ကို သဗၺ ည တ္ာဏ္ေတာ္ျဖင့္ သေတာ္္ရာ
သာားေတာ္အာား အခက္အခဲကို ရင္ဆိုငႏ
္ ိုငရ
္ န္ ဣဒၶ၊ စစ္လက္နက္တန္ဆာ္ ာား ္သံိုားဘဲ
ကညဥေတာ္္္ည္ျဖစ္၏။ ထအ
ို ရာတ႔ျို ဖင့္ ရန္သေတာ္ကို ္တက
ို ္ႏိုင္ပါ။ ဘိုရာားသခင္သည္
၎၏ အေကာင္ား ဆံိုား လက္နက္ကို ေပားခဲ့၏ - ယင္ား ကာား သဟာယ၏ အာားအင္ပင္
ျဖစ္၏။ ေယရႈသည္ ေရထဲ္မ ရပ္ေတာ္္သည့္အခါ သန႔္ရမင္ားေသာဝညာ္္ေတာ္ဘိုရာား
သည္ ခင
ို မက္သဏၭာန္ျဖင့္ ႂကြဆင္းလာ၏။ မိ္းမ်က္ႏွာက်က္သည္ ပြင့က
္ ာ ေယရႈသည္
ဖခမည္းေတာ္၏ ဝစန - “ဤသထသည္ ငါႏွစသ
္ က္ျမတ္ႏိးရာ ငါ၏ ခ်စ္သားေပတည္း” ကိ ၾကားေတာ္မထ၏။ ္ိဝစနတိ႔သည္ စစ္ခင္းရန္ ခမည္းေတာ္မွ သားေတာ္အား ေပးသည့္
ဓာတ္ဖ်ဥ္လက္နက္ ျဖစ္၏။ ဖခမည္းေတာ္၏ ဝစန ကို ေျ္ခံက တိုတ္ ျပ ကာ ငါတိ ႔
ဘယ္ေတာ့မွ် မေခ်မႈန္းႏိ င္မည္ ့ ရန္သေ
ထ တာ္ကိ ငါတိ႔ကယ္
ိ စား ေခ်မႈန္းကာ အျပစ္၏
ခ်္ပ္ေႏွာင္ျခင္းကိ ခ်ိ္းဖ်က္ေပးမည္ျဖစ္၏။
အႏွဆဝစန၏ အစြမး္ သည္ ငါတ႔တ
ိ ြကဆ
္ ႏိင္သည္္က္စမ
ြ ္း၏။ ဘရားသခင္သည္
ပ္ဇဥ္အေပါင္းကိ ျပန္လက္ခ၏ဆိသည္မာွ မယႏိင္ဖြယေ
္ သာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကိ ငါတိ႔
အား ကမ္းေပးျခင္းျဖစ္၏။ ဘရားသခင္သည္ သခင္ေယရႈအားျဖင့္ ငါတိ႔ အေယာက္စဆ
တိင္းသိ႔လက္ကမ္းကာ ငါတိ႔သည္ ၎၏ခ်စ္သားမ်ား ျဖစ္၏ဟ မိန႔္၏။ လက္ဝါးကား
တိင္မွ ေပးကမ္းသည့္ လက္ေဆာင္ပဏၰာကိ လက္ခရယထရန္ ငါတိ႔သည္ “သင္သည္
ငါႏွစ္သက္ျမတ္ႏိးရာ ငါ၏ခ်စ္သားျဖစ္၏” ဆိသည့္ မဂၤလာအေပါင္း ခေညာင္းသည့္
ဝစနကိ ဥဆးစြာၾကားရန္ လိ၏။ ငါတ႔သ
ိ ည္ ရန္သ႔္
ထ မွ သဒၶါၾကည္လင္ေသာ လက္ေဆာင္ရရန္
မျဖစ္ႏိ္င္ေခ်။ အိမ္သားမ်ားမွေပးသည့္လက္ေဆာင္သည္ သဒၶါၾကည္လင္ေသာေၾကာင့္
လက္ခႏိင္ဖယ
ြ ္ရွ၏
ိ ။ ငါတိ႔သည္ ကားတိင္သ႔ိ ခ်ဥ္းကပ္ႏိင္ရန္ ဘရားသခင္၏ နိယပတၱ

79
ျဖစ္သည္ဟ ေက်ာက္သေဘၤာပမာ ယၾကည္မမ
ႈ ွတစ္ပါး အျခားမဂင္မရိွ။ အျခားေသာ
မဂင္သည္ ေလွနဓား္စ္ဓမၼသမား (သိ)႔ အဓမၼသမားျဖစ္ေစေပမည္။
ေကာင္ း ကင္ မ ွ ဆ င္ း ခ်လာသည္ ့ ္ိ ္ိ ေသာ ဝစန က မာရ္ န တ္ က ိ ဧကန္
ေပါက္ကေ
ြဲ စခဲမ
့ ည္တည့္။ လက္ရွပ
ိ စၥ္ပၸန၌
္ လက္လြတခ
္ ရ
ဲ့ ေသာ ပတၱဟသည့္ အတိတ္
ဘဝကိ အမွ တ္ရေစ၏။ ပစၥ္ပၸန ္ ခရ ဆ ကၽြ တ္ဘဝကိ လည္ း ျမင္ေစ၏။ သိ႔တင္
ိ လည္း
မာနသည္ လြယ္လြယမ
္ ေပ်ာက္။ ္ိ႔ေၾကာင့္ မာရ္နတ္သည္ ဥာဏ္ေတာ္အစျဖင့္ သခင္
ေယရႈအား ကႏၲာရ္ဲ၌ စစမ္းရန္ျပင္ေလ၏။
သမၼ ာ က်မ္ း ဂန္ ၌ “ေယရႈ သ ည္ ရက္ ေ လးဆယ္ ပ တ္ လ း ္ိ ေတာ၌ေန၍
မာရ္နတ္၏ စစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းကိ ခေတာ္မ၏
ထ ”36 ဟ လာ၏။ ရက္ (၄ဝ) အေၾကာင္း
ခဏ္ားအ ့။ ငါတိ ႔အမ်ားစ သည္ ဆယ္မန
ိ စ္မွ်ႏွင့ပ
္ င္ စ စမ္း ျခင္း ၌ က်ရႈးမည္ျဖစ္၏။
မာရ္ န တ္ သ ည္ ေသြ း ေဆာင္ ျခင္ း အတတ္ ၌ ႏွ စ ္ ေ လးေ္ာင္ အေတြ ႔ အ ႀက ္ရိ ွ သ ည္ ့
သမ႓ ာ ရင္ ့

္ာဏ္ပင္လ ယ္ရမ င္ႀကဥား ျဖစ္ၿ ပဥ ။

သခင္ ေ ယရႈ လ ည္ ား

ေခ ာင္ပ တ္္ သည္ ့

သာားေကာင္ားပ္ာဟို သင္္မတေ
္ ပ္ည္။ ဤပဋပကၡ၏ နက္ရင
ႈ ္ား္ႈကို ္ည္သနာားလည္ႏိုင္
္ည္နည္ ား ။ ္ာရ္နတ္သ ည္ သာားေတာ္ ဘို ရာားကို တစ္္ ားၿပဥား တစ္္ ား စံ ို စ္္ ား သည္ကို
အျပစ္ႏြံတြငား္ ္က ခဲသ
့ ည့္ စၾကဝဠာရွိအျခာားက္႓ာသာားမ်ားက ရင္တမမျဖင့္ ရႈစားၾက၏။
ငါတိ ႔ကား မိဒၶငိ က္မ်ဥ္းလြယ္ၾက၏။ သခင္ေယရႈသည္ ငါတိ ႔အစား သထရဲေကာင္းပမာ
စြမး္ ေဆာင္ခသ
ဲ့ ည္မ်ားကိ သတိမမထၾက။ အကယ္တႏၲ္ေယရႈသည္ က ရံႈားခဲ့လမ င္ ငါတ႔၏
ို
နတၱဘဝက ငါတ႔က
ို ို စစ္ြ္ေ
ြ က ေစ္ည္ ျဖစ္၏။ အေ္မာင္တိုက္ႀကဥားကို ၿဖ ခြငား္ ႏိုင္ရန္
ငါတ႔၏
ို တစ္ခတ
ို ည္ားေသာ ဧကေ္မ ာ္လင့္ျခင္ားသည္ သခင္ေယရႈသာတည္ား။
ငါလည္ား စတ္ကားျဖင့္ အစာားဝင္ၾကည့္၏။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏အေၾကာင္ား
္မတ္ၾကည့္၏။ ငါ ဘာဆိုႏိုင္အန
ံ့ ည္ား။ ငါတ႔အ
ို ာား စိုတ္ကပ္ႀကဥား္မ ကယ္ရန္ ရည္သန္သည့္
အႏမဥအ္္ေရွ႕္ပရာဇာ၏ အဓဌာနာမႈကို ငါအလြနဝ
္ ္္ားသာၾကည္ရႊင၏
္ ။ သခင္ေယရႈ၏
ျပ ျပင္စရ
ဥ င္္ႈသည္ ္ဥားစြေ
ဲ နသည့္အ္္အတြင္ားရမ ရင္ေသြားငယ္ကို ကယ္ထိုတ္သည့္ အ္
36
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အဖ ပ္ာဆင္၏။ သခင္ေယရႈသည္ ္ာရ္နတ္၏ ေက ာ့ကင
ြ ္ား၌ က ရံားႈ လို္ဲ့္ဲ့၊ သ႔ေ
ို ပ္င့္
ပင္ကို ရမ တခၤဏ ပၸတ ိဥာဏ္က သာားေတာ္ဆိုသ ည္ ့

ဂိုဏ္ပို ဒ္ကို လက္္ လြတ္ေစပါ။

သခင္ေယရႈသည္ ငါ့ကို အၿင္္္ေနေစဘဲ “ငါသည္ တန္ဖ ိ းရိ ွရမည္။ တန္ဖိ းမရိွလ ွ ်င္
မည္သထကမွ် ဤမွ်အ္ိ လပ္ေပးမည္မဟတ္” ဟေႂကြးေၾကာ္ေစ၏။ ဤေမတၱာကို ငါ
္ေပကၡာ ္ျပ ႏ ိုငပ
္ ါ။ ငါသည္ ္ေပကၡာ ျပ ခဲ့ဖား၏။ သ႔ေ
ို သာ္ ဘိုရာားသခင္သည္ ငါ့ထက္
သာ၍ စတ္ခိုင၏
္ ။
သခင္ေယရႈသည္ အစာျပတ္ကာ ၿပ လဲ္ည့္တဲတဲ -- ေ္ာ၊ ဆာငတ္၊ တစ္ကိုယ္
တည္ား လည္ား ျဖစ္။ ဤအရာအာားလံ ိုားသည္ ပို ထိုဇ္္တို႔ အာား လက္ေ လမ ာ့ေစႏ ိုငသ
္ ည္ ့
အေၾကာင္ားတရာား္ ာားတည္ား -- ္ာရ္နတ္သည္ အနက္နဲဆိုားံ ေသာ ပေဟဠိျဖင့္ စေလ၏။
“အကယ္တႏၲ္သင္သည္ ဘရား၏ပတၱျဖစ္က ္ိ္ိေသာ ေက်ာက္တးမ်ားကိ စားဖြယ္
ေဘာဇဥ္ ျဖစ္ေစေလာ့” ဟဆိေလ၏။37
ဤအေၾကာင္းျခင္းရာ၌ အထေၾကာသည္ ပတၱဟထသည့္သား အေၾကာင္းမွလြဲ၍
အျခားဘာရိွဥဆးမည္နည္း။ သခင္ေယရႈသည္ ကႏၲာရအလယ္၌ မည္မွ်ၾကာစြာ ေနရမည္ဟ
အမိန႔ ္ေတာ္မရခဲ့ပ ါ။ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ ျပည့္ေသာေန႔၌ ဤအမႈ နိဂးမည္ဟလည္း
မျပ႒ာန္း္ားပါ။ ေယရႈသည္ ကႏၲာရအလယ္၌ ဆက္၍ရိွေသး၏။ မည္သည့္ က်ဆးငွက္
ကမွလည္း ေဘာစဥ္ခဲဖြယမ
္ ်ား မခ်ဆေဆာင္လာေပး၊ အဇဋာေကာင္းကင္မွလည္း မာနမန္႔
မခ်ေပး။ အဇဋာေကာင္ း ကင္ မ ွ အသ ေတာ္ က ိ နားၾကားမွ ာ းခဲ ့ ျခင္ း ေလာ။ “သင္ ၏
ပိ တ သည္ ဤသိ ႔ ဒ ကၡ ခ ေစလိ မည္ မ ဟ တ္ ။ တစ္ ခ ခ ျပ္ေလာ့ ” ဟ မာရ္ န တ္ သ ည္
ေသြး္ိး၏။
သခင္ေယရႈသည္ ဖခမည္းေတာ္၏ဝစနကိ မယရန္ မာရ္နတ္က ရသာရ ျဖင့္
စစမ္း၏။ ္ိရက္ေလးဆယ္ မတိင္မဆ၌ ဘိုရာားသခင္သည္ “ဤသထကား ငါႏွစ္သက္
ျမတ္ႏ ိ းရာ၊ ငါ၏ခ်စ္သား ေပတည္း ” ဟ မိန႔္ခ ဲ့၏။ အကယ္တႏၲ ္ သခင္ေယရႈသည္
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ေက်ာက္တးမ်ားကိ ေဘာဇဥ္ခဖ
ဲ ြယ္ျဖစ္ေစခဲပ
့ ါက ဘရားသခင္၏ ဝစနကိ သကၤာမကင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ျပရာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပဆး ္ိသသယသည္ ၎၏နိယပတၱ ဂဏ္ကိ သသယ
ျဖစ္ရန္ လေလာက္ေစ၏။ ္ိမွ်မက သခင္ေယရႈသည္ ၎၏ အမွတအ
္ သား အမွန္ကိ
သက္ ေ သျပရန္ အဆြ ခ ရ၏။ သခင္ ေ ယရႈ သ ည္ မည္ သ ထ ျဖစ္ ေ ၾကာင္ း ျပာဋိ ဟ ာျဖင္ ့
ေက်ာက္တးမ်ားကိ ေဘာစဥ္ခ ဲဖြယ ္ ျဖစ္ေစခဲပ
့ ါက မာရ္နတ္ႏိင္င၏ အေျခခသေဘာ
တရားျဖစ္သည့္ စြမး္ ေဆာင္မႈျဖင့္ အမွတအ
္ သားရ၏ဟထသည့္ ေက်ာ့ကင
ြ ္းတြင္ မိလ်က္
သား ျဖစ္မည္။
ေက်ာ္ေဇာဝဏၰဂဏ္အတြက္ မက်ရးႈ သထ ငါတိ႔အသိင္းအဝိင္း၌ မည္မွ်ရိွမည္
နည္း။ ္ြဋေ
္ ခါင္ျဖစ္ႏိင္ရန္ အအိပပ
္ ်က္ခ၊ ဇိမပ
္ ်က္ခ၊ ဆမေတာင္းႏိင္၊ သမၼာက်မ္းစာ
မစထးစမ္း ႏ ိင္ ၊ ရး၌ အခ်ိန္ က န္၊ မိသားစ ဟဒယရႊင္ ခ်ိန္မ်ား အဆးခၾကသည္ မဟတ္
ေလာ။ ဘာ့အတြက္ … ။ ရာ္ထးအတြက္၊ ေဘာက္ဆးထ အတြက္ … ။ ငါတိ႔ကိယ္ငါတိ႔
ဘာ့ေၾကာင့္ ဤမွ်္ိရေ
ဲ ပးၾကရသနည္း။ ငါတိ႔သည္ “အကယ္တႏၲ္သင္သည္ ဘရား၏
သား (သိ)႔ သမဆးမွနပ
္ ါလွ်င္ သက္ေသျပေလာ့” ဆိသည့္ စိနေ
္ ခၚမႈေနာက္သ႔ိလိက္ေသာ
ေၾကာင့္ဟ ငါမွတ၏
္ ။
နနက္မးေသာက္
ိ
ခ်ိန္၌ သင္သည္ အပထကင္းစြာ ဘရားရိွခးမည္
ိ
ႀကကာရိွေသး
သင့္အာရ၌ ယေန႔ ၿပဆးရမည့္ ကိစၥဝိစၥမ်ား တန္းစဥ္ေပၚလာၿပဆး ဥဒၶစၥျဖစ္ကာ ၅ မိနစ္ျဖင့္
နိဂ းခဲ့သည့္ သမယမ်ားကိ သင္ အမွတ္ရ ပါ၏ေလာ။ သင္ ဤသိ ႔ ႀက ္ခဲ့ဖ ထး ၏ေလာ။
ဘာ့ေၾကာင့္ဤသိ႔ျဖစ္ … ။ တစ္ေနကန္၍ ေက်နပ္စရာ ဘာမွ်မၿပဆးခဲ့လွ်င္ သင္ ေရာင့္ရဲ
ႏိင္ေသးသေလာ၊ ပဆတိျဖစ္ႏိ္ငေ
္ သးသေလာ (သိ)႔ စိတပ
္ ်က္၊ စိတဓ
္ ာတ္က်သေလာ။
သင္၌ လ ပ္စရာ တန္းစဥ္ရိ ွခ်ိန ္တ ြင္ အိပ ္ယာေပၚ၌ ဇိမ ္ခ ၿပဆး ေက်ာခင္းႏိ င္ ၏ေလာ။
္ိ္ိေသာအရာတိ႔က ငါတိ႔အားလးသည္ မာရ္နတ္၏ လက္စေ
ြဲ တာ္ျဖစ္သည့္ အမွတ္
အသားဆိသည္ကိ အလပ္ျဖင့္သက္ေသျပပါ ဟထသည့္ လွည့ျ္ ဖားမႈ၌က်ရႈးေၾကာင္းကိ
ျပျခင္းျဖစ္၏။ အမွန္ဆရမထ
ိ
ငါတိ႔သႏၲာန္တင
ြ ္ အာဒ၊ ဧဝတိ႔ ခ်ေပးခဲ့သည့္ မလၿခ္မႈ၊
သိမင
္ ယ္မႈပးကိ
ိ
ငါတိ႔၌ ပါလာေသာေၾကာင့္ အညာလြယသ
္ မ
ထ ်ား ျဖစ္ရေတာ့၏။ လိပ္ျပာ
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မလသထသည္ ၎တိ႔၏ အမွတ္အသားကိ စိန္ေခၚလွ်င္ ဘြာမခတ္တတ္ၾကျငား လိပ္ျပာ
လသထက သႏၲိ သ ချဖင့္ အေနတတ္၏။ ဤသရပ္မ်ိ္း တစ္ခ်ိန္က Rottweiler ေခြးမ်ိ္း
ေမြးေသာ မိတေ
္ ဆြႏွင့္ လမ္းအတထ ေလွ်ာက္ျဖစ္ခသ
ဲ့ ည္ကိ ငါအမွတရ
္ ၏။ အလြနင
္ ယ္
ေသာ ေခြးရိွသည့္ အိမေ
္ ရွ႕သိ႔ ငါတိ႔ ျဖတ္လာခဲ၏
့ ။ ္ိေခြးငယ္ေလးသည္ ငါတိ႔ေခြးႏွင့္
မ်က္မန
ွ း္ တန္းရန္ ရည္သန္ကာ ေဟာင္တစ္လည
ွ ့္ ေျပးတစ္လွည့ျ္ ပ္၏။ ငါတိ႔ေခြးကား
္ိေခြးငယ္ကိ အေရးမလပ္ပါ။ ငါ့စိတ္၌ ္ိေခြးငယ္ေလးက “အိအသင္ Rottweiler,
သင္ကသ
ဲ့ ႔ိ ေသာေခြးႀကဆးမ်ိ္းကိ ငါ အလွ္
ဲ ိးႏိင္ေၾကာင္း ငါ့သခင္အား ျပအ့” ဟ ဆိဘိ
သိ႔ ငါမွတ၏
္ ။ ္ိ Rottweiler ေခြးကား ၎၏ပစၥကၡအေျခအေနေပၚ ယံိုၾကည္္ႈရမကာ
စန္ေခၚ္ႈကို အေရား္လိုပေ
္ ပ။ အေရားလိုပ္ျငာား ဂိုဏ္တက္စရာ ္ရမ။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သခင္ေယရႈသည္ ကႏၲာရအလယ္၌ စံိုစ္္ားေသြားေဆာင္ျခင္ားကို
ခံယရျခင္ားျဖစ္၏။ ပိုထဇ
ို ္္တ႔သ
ို ည္ စြ္ား္ ေဆာင္္ႈျပျခင္ားထက္ အၾကင္သသည္ ဘိုရာား၏
သာားျဖစ္သည္ဟို ဘိုရာားသခင္ ္န႔္ခဲသ
့ ည့္ ဝစနံကို လက္ေတြ႔ယိုၾံ ကည္ကိုားစာား ျပသည့္
ပ ဂ ိ ္လ္တစ္ဥဆး လိ အပ္ ၾက၏။ ငါတိ ႔က ိ ေၾကာက္စိ တ္ဝင္ေစေသာ တပ္ဥဆး ဘဆလထး ႀကဆး
ေဂါလ်တ္ကိ အႏိင္တိက္ခဲ့သည့္ ဒါဝိဒ္ပမာေသာ ပဂိ္လ္မ်ိ္း လိအပ္၏။ သခင္ခရစ္ေတာ္
စစမ္းခရသည့္အျဖစ္ႏွင့္ ဒါဝိဒႏ
္ ွင့္ေဂါလ်က္တ႔၏
ိ ျဖစ္စဥ္အၾကား တထညမ
ဆ ႈ အခ်ိ္႕ရိွ၏။
၁။ မာရ္နတ္သည္ ဝိညာဥ္ဇာတိျဖစ္ကာ ပရမတၱမႏ

ဇာတိခယထသည့္

သခင္ေယရႈအေပၚ အသာစဆးမ်ားစြာ ရရိွ္ား၏။ ဓမၼရာဇဝင္
ပ္မေစာင္ ၁၇း၃၃။
၂။ သခင္ေယရႈသည္ ပ္ဇဥ္အားလးကိ ကိယ္စားျပ္သထျဖစ္ၿပဆး ၎က
အႏိင္ရပါက လြတ္လပ္ျခင္းသည္ ငါတိ႔အတြက၊္ မာရ္နတ္လည္း
နတ္ရဲ အားလးကိ ကိယ္စားျပ္သထျဖစ္ၿပဆး ၎ကအႏိင္ရပါက ငါတိ႔
သည္ မာရ္နတ္၏အေမွာင္တက္
ိ အတြငး္ ္ာဝစဥ္ တစ္ကၽြနး္ ခရ
မည္။ ဓမၼရာဇဝင္ပ္မေစာင္ ၁၇း၉။
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၃။ ေဂါလ်တ္သည္ ဣသေရလလထမ်ိ္းတိ႔အား ရက္ေပါင္း (၄ဝ)
ရန္သတၱရျပ္ႀကိမ္းပသကဲသ
့ ႔ိ သခင္ေယရႈလည္း ကႏၲာရအလယ္၌
ရက္ေပါင္း (၄ဝ) စာတန္၏ ရန္သတၱရျပ္ျခင္း၊ စစမ္းေသြးေဆာင္
ျခင္း တိ႔ကိခခဲရ
့ ၏။ ဓမၼရာဇဝင္ပ္မေစာင္ ၁၇း၁၆။
၄။ မာရ္နတ္၊ ေဂါလ်တ္တ႔သ
ိ ည္ ၎တိ႔၏ဂဏ္ေတာ္ျဖင့္ လထလး္ြကခ
္ ဲ့
ၾကၿပဆး သခင္ေယရႈ၊ ဒါဝိဒ္တ႔သ
ိ ည္ ္ာဝရဘရား၏ နာမေတာ္ျဖင့္
လထလး ္ြကခ
္ ဲ့ၾကၿပဆး ္ာဝရသက္ေတာ္ရွိ ဘရားသခင္ကိ အာခ
သထမ်ားအား ႏိွမႏ
္ ွင္းခဲ့ၾက၏။ ဓမၼရာဇဝင္ပ္မေစာင္ ၁၇း၄၅။
၅။ သခင္ေယရႈသးသည့္ လက္နက္သည္ ေလာက စႏွင့ခ
္ ်ိန္္ိးလွ်င္
အားရစရာမရိွ။ သခင္ေယရႈသည္ ဘရားသခင္၏ ဝစနမ်ားကိ
ကိးစားကာ မာရ္နတ္၏သရပ္မွနက
္ ိ ကေလာ္္တ္ရာ၌
္ိ္ိဝစနမ်ားကိိ ကြက္တသ
ိ းခဲ၏
့ ။
္ပ္ တ ထ က ်သည္ ့ ျဖစ္ စ ဥ္ မ ်ားသည္ မွ တ ္ သ ားေလာက္ ေ ပ၏။ ငါလည္ း
ေဂါလ်တ္သည္ ငါ့ဘ ရား၊ ငါ့ယ ၾကည္ကိ းကြယ ္မႈ၊ ငါ့က ိ ယ္၌ကိ ေစာ္က ားေမာ္က ား
ဖရသဝါစာ ပ်စ္ပ်စ္နစ္နစ္ ဆိေနသည္ကိ ေတာင္ေပၚမွ နားစြင္ေ
့ နသည့္ ဣသေရလ
စစ္သည္တစ္ဥဆးပမာ ငါ့ကိယ္ငါ စိတ္မကထးဘဲ မေနႏိင္ပါ။ “သင္တ႔ဘ
ိ ရား အဘယ္မွာ
ရိွသနည္း၊ ္ ိဘ ရားသည္တ န္ခ ိ းႀကဆးသည္ မွနလ
္ ွ်င္ သင္တိ႔သည္ ဘာ့ေၾကာင့္ ငါ့ကိ
မတိက္ရသနည္း။ သင္တ႔သ
ိ ည္ အားႏြ႔သ
ဲ ထ ဆန္ကန္ေျမေလးသာ ျဖစ္ၾက၏။ သင္တ႔ိ
သည္ သင္တ႔၏
ိ ဘရားကိ အရွကရ
္ ေစ၏။” ဤသိ႔ေသာ အယတၱအနတၱ စကားမ်ား
ရက္ေပါင္းေလးဆယ္မွ် ၾကားေနရျခင္းသည္ စိတပ
္ ်က္စရာတည့္။ ၎၏ ရထပါကိလည္း
ရႈပါေလာ့။ ၎ကိင္ေဆာင္ေသာ လက္နက္သည္ ေနပဏၰာေအာက္၌ ၿပိ္းၿပိ္းျပက္ျပက္
အေရာင္ေတာက္၏။ ၎၏ ၾသဇာအသနက္ႀကဆးက ္ိလြင္ျပင္ကိ ေျမေလွ်ာက္လ်က္
ဖိန႔ဖ
္ န
ိ ႔္တန္ေစ၏။ ပစၥ ပၸနအ
္ ေျခအေနကား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နတၱိ၊ အားမတန္ မာန္ေလွ်ာ့
လိ ၏။ ယေန႔တ ြင္လည္း ဘာမွမ္ထး။ ငါတိ ႔၏အားနည္းမႈက ိ မာရ္နတ္သည္ ေန႔စဥ္
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ႏွဲ႔လႈပ္ လပ္ေနသည္ မဟတ္ေလာ။ ၎၏ စ စမ္းေသြးေဆာင္မႈ သည္ အဟန္္န္၏
ေၾကာင့္ ငါတိ႔သည္ အလဆလဆ ရႈးပြဆ
ဲ င္ရ၏။ ဆင္နင္းသည့္ယပ္ေတာင္ ္ိ႔္က္ျပားစရာ
မရိ ွဟ ဆိ ေတာ့၏။ ငါတိ ႔ သည္ အျပစ္ႏ ြ မွ ဘယ္ေတာ့မ ွ မလြတ္ႏ ိ င္၊ အျပစ္ကသာ
ငါတိ႔ကိ စဆမသည္ဟ သတၱနသ
္ ည့္ အလဇၨဥဒိုသဥလတတိၳ ဆရာမ်ားစြာလည္း ရိွေသး၏။
အျပစ္ဝအ
ဲ တြင္း ဝ,ကြက္
္ ိးအပ္သည့္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ အျဖစ္တည္း။ သခင္ေယရႈသည္
ငါတိ႔၏အလယ္၌ ရိွကာ အျပစ္စက္ကင
ြ ္းမွ ငါတိ႔အား လႊတေ
္ ျမာက္ေစၿပဆျဖစ္၏။ ကႏၲာရ
အလယ္ ၌ စံ ို စ ္္ ား ေသြား ေဆာင္ ျ ခင္ ား ကို ေအာင္ ျ ္င္ခဲ့ ျ ခင္ ား သည္ ပို ထို ဇ ္္အာားလံ ို ား ၏
အက ားအတြက္ ျဖစ္၏။ သင့္ေရွ႕၌ ႀကဥား္ာားသည့္ ေဂါလ တ္ ရမေသား၏ဟို သင္္မတ္လက
ို
သင့္သေဘာ (သ႔)ို သခင္ေယရႈသည္ သင္၏ဇာတ္နာကို ေခ ဖ က္ေပားၿပဥားခဲ၏
့ ဟို သင္
္မတႏ
္ ိုင္၏။ သခင္ေယရႈသည္ သင့္ကို ကညဥ္ည္ဟို ေ္မ ာ္ေန္ည့္အစာား သခင္ေယရႈ
ေၾကာင္ ့ သင္ သ ည္ ေအာင္ ျမင္ ခ ဲ ့ ၿပဆ း ျဖစ္ ၏ ဟို ္မ တ္လမ င္ သင္သည္ ယံ ိုၾကည္ျခင္ား၏
အႏမစ္သာရကို ေတြ႔ရမၿပဥားသ ျဖစ္၏။
သခင္ေယရႈသည္ ငါ့ကို ဇာတ္နာ္မ လြတေ
္ ျ္ာက္ေစခဲ့ၿပဥားေသာေၾကာင့္ ေက ားဇား
္ပကာယ္ ာားစြာ တင္ပါ၏။ ေယရႈသည္ ငါ၏ ပိုနက
္ န္လိုသည့္သေႏၶ၊ ္ာနသေႏၶ္ ာားကို
ပထိုတေ
္ ပားခဲ့ၿပဥားျဖစ္၏။ ေယရႈက ငါသည္ ဘိုရာား၏ နယံပတ
ို ျၱ ဖစ္သည္ဟို သတ္္မတ္ကာ
ၿ္ဲ ေ သာေက ာက္ ေ ဆာင္ ေပၚ၌ ေျခစံ ို ရ ပ္ ေစေတာ္ ္ ၿပဥား ျဖစ္ ၏ ။ သခင္ ေ ယရႈ သ ည္ ငါ့
ဝစကစၧာကို ငါ့အတြကေ
္ ျဖရမငား္ ေပားၿပဥားျဖစ္ၿပဥား ဘိုရာားသခင္၏ ဝစနံကို သက္ဝင္ယိုၾံ ကည္
ျပျခင္ားျဖင့္ ငါ့အတြက္ ေအာင္တံ ခြနထ
္ ေပားခဲ့ ၿပဥား ျဖစ္၏။ ဘိုရာား၏ အႏြယ္ေတာ္္ ာားတ႔ို
ငါႏမင့အ
္ တ

ဝ္္ားေျ္ာက္စာြ ျဖင့္

ဧယင္က ားၾကေလာ့။

သခင္ေယရႈသည္

္ာရ္နတ္စက္ကင
ြ ္ား ္ ာားကို ္ြစေအာင္ အမႈန႔ေ
္ ခ ခဲ့ၿပဥားျဖစ္ၿပဥား ေ္တၱာျဖင့္ ငါတ႔က
ို ို
လက္ခခ
ံ ဲ့ၿပဥားျဖစ္၏။
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၁၁။ ေကာင္းကင္မခ္ဥးဆ မ်ားကိ ဖြင့ျ္ ခင္း
အရ ဏ္ရိလဲ့လဲ့မႈန္မႈန္ ဆန္းစျပ္ၿပဆ။ အလင္းေရာင္ ပ်ပ်ေမွးေမွး ေျပးစျပ္ၿပဆ။
နိစၥဓဝ
ထ ရွင္သန္ရေတာ့မည့္ ျပယဂ္ျဖစ္၏။ ခရဆး္ြက္ရန္ျပင္ရေသာေၾကာင့္ ႏွလးခန္ျမန္၊
အသက္ရႉျမန္လ်က္ရိွ၏။ အရဏ္က်င္းခ်ိန၌
္ ခရဆးဆန္႔ေလလွ်င္ အာျဗဟသည္ အတိတ္ကိ
အမွတရ
္ ၏။ ဣဇာက္ လထ႔ေလာကသိ႔ စဝင္စဥ္၌ ပဆတိျဖစ္ခမ
ဲ့ တ
ႈ ိ႔ကိ အမွတရ
္ ေတာ္မ၏
ထ ။
ၾသရသဣဇာက္ မိမရ
ိ င္ခြင္၌ အာဒ၊ ဧဝ၊ ေနာဧ စသည့္ ပဂိ္လ္မ်ား၏ အေၾကာင္းမ်ား
နားေ္ာင္ခသ
ဲ့ ည့္ပရိပ္မ်ားကိ အမွတရ
္ ရင္းျဖင့္ ဘရား အလႉခခဲ့သည့္အရာမွာ အာျဗဟ
အတြက္ ျမင္းမိရ္ပမာ ဆင္၏။ ဘရားရွင္က။

။

သင္သည္ အလြနခ
္ ်စ္ေသာ တစ္ဥဆးတည္းေသာသား ဣဇာက္ကိ ယထ၍၊
ေမာရိျပည္သ႔ိ သြားေလာ့၊ ငါျပ လတၱ႔ေသာေတာင္ေပၚမွာ သထက
႔ မဆ
ိ းရႈိ႕ရာ
ယဇ္ျပ္၍ ပထေဇာ္ေလာ့ဟ မိန႔ေ
္ တာ္မ၏
ထ ။ ကမ႓ာ့ာဥဆးက်မ္း ၂၂း၂။
ဘရားသခင္သည္ အမိန႔ျ္ ပန္ခဲ့ၿပးဆ အာျဗဟကလည္း လိက္နာရန္ အင္အားစစည္း၏။
ပညတ္ သာရိ ွ ၿပဥား ရွင္းလင္းခ်က္မရိွ။ အာျဗဟသည္ ဘရားသခင္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
သိကၽြမ္းခဲ့ကာ ဘ ရား၏အမိန္ ႔သည္ မလြန္ဆန္ရ ေကာင္းမွန ္းကိ သိ၏။ ဘရားသည္
ပ၇မကိသိေၾကာင္း အာျဗဟသည္ ၾကည္ညိ္ၿပဆးျဖစ္၏။ ဘရား၏နည္းနာသည္ စိတခ
္ ်
ရဆးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွခ
ိ ဲ့ၿပဆးျဖစ္၏။ သိ႔ျငားလည္း ဤနည္းနာသည္ ရင္နင့္ရ၏။
အာျဗဟ၏ အထႏ ကြ ်ဲခတ္အ ျဖစ္ ကိ မည္ သထနားလည္စ ြမ္းမည္နည္း။ အာျဗဟ
သည္ သားကိယ္စား ခလိ လွ၏။ သားအတြကဆ
္ ိပါက မေပးဆပ္ႏိင္သည့္အရာ မရိွ။
အာျဗဟသည္ ဣဇာက္ မရိပမ
္ ိေစရန္ ခက္ခစ
ဲ ြာၿမိ္သိပေ
္ နရ၏။ ဤအရိပ္မည္း အျမန္
ေပ်ာက္ေစလိ၏။ ဣဇာက္က “အဘ၊ ငါတိ႔၌ မဆးပါ၏။ ္င္းလည္း ပါ၏။ ယဇ္ရိ႕ႈ စရာဘိ႔
သိ းသငယ္ အဘယ္မွ ာရိွ သနည္း ” ဟ ျမန္ း၏။ အာျဗဟ ၏ ႏွလ းတည့္တည့္ မွ ်ား
စိက္သည့္ပမာ။ အဘယ္သ႔ိ ေျဖရပါ့။ အာျဗဟလည္း ဘရား္မွ ဥာဏ္ကရ
ထ ရန္ အျမန္
ဆေတာင္းကာ “ယဇ္ရိ႕ႈ စရာ သိးသငယ္ကိ ဘရားသခင္သည္ ျပင္ဆင္ေတာ္မထလမ
ိ ့မ
္ ည္
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ဟ ” ေျဖ၏။38 ေတာင္္ ိပ္ ေရာက္လ ွ်င္ အာျဗဟ သည္ဘ ရား၏ မိန ္႔ ၾကားခ်က္ကိ
ဣဇာက္္ ရင္နင့္စြာ ခ်ျပရေတာ့၏။ ဣဇာက္သည္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ အရြယ္၊
အဖ္မွ အလြယ္ ရန္းႏိင္၏။ သိ႔တေစ ဣဇာက္သည္ နာချခင္း၌ ေအာက္သက္ေၾက
ေသာေၾကာင့္ ေမြးသဖခင္၏ အလိကိ နာခ၏။ အာျဗဟသည္ ၎၏သားကိ ပထေဇာ္ရန္
ျပင္ဆင္ခ်ိန္တင
ြ ္ စၾကဝဠာတစ္ခလးက ရႈစားၾက၏။ ယခတြင္ ပ္ဇဥ္၏ ပင္ကဥာဏ္
ိ
ႏွင့္
ယၾကည္ျခင္း တိ႔စဆးခ်င္း္ိးၿပဆ။ အာျဗဟသည္ ယိင္လဲ့မသြားဘဲ သမဏိပမာ ခိင္ၿမဲကာ
ပညတ္မက
ႈ ိ ေပယ်ာလကန္မျပ္ပါ။39
ကိစၥအားလး ၿပဆးစဆးၿပဆ။ အာျဗဟလည္း ၎၏သားကိ င႔ၾကည့္၏။ ၎၏ႏွလးသည္
ေႂကြျပ္န္းမတတ္ျဖစ္ကာ ၿပိ္လဲလမဲ့မဲ့ျဖစ္၏။ သိ ႔တစ္ေစ အသိက အတားဖက္မဟတ္
အသြားဖက္သ႔ိ … ။ ဆေတာင္းပတနာျပ္အၿပဆး ၎၏အသက္တမွ် တန္ဖိး္ားသည့္
သားကိ ဓားႏွင့္ ္ိ းရန္ စိ တ္ဒ းဒ းခ်၏။ ယင္းအခိ က္ အသ ေတာ္တစ္ခ ၾကားရ၏။
“အာျဗဟ! ္ိလလင္ကိ အလွ်င္းမျပ္ႏွင့။္ သင္သည္ ဘရားသခင္ကိ ေၾကာက္ရ႕သည္
ြ
ကိ ယခငါသိ၏” ဟ ဆိ၏။
အႏွဆအျဖစ္ကိ ငါ အာရခၾကည့္သည့္အခါ ငါသည္ အာျဗဟ၏ေနရာ၊ ငါ့သား
သည္ ဣဇာက္၏ ေနရာသိ႔အစားမဝင္ၾကည့္ဘဲ မေနႏိင္။ အာျဗဟသည္ မည္မွ် ခစားခဲ့
ရမည္ကိ ငါ အမိအရနားလည္၏။ သိ႔ႏွင့္ ဇာတ္ရွန
ိ ္သည္ ရတ္တရက္ ရပ္၏။ အဆးသိ႔
မေရာက္ရန္တစ္ခခက တား၏။ ဤျဖစ္စဥ္အေပၚ အေတြးႏွင့္ပင္ ငါ စိတမ
္ ခိင္။
သခင္ ေ ယရႈ သ ည္ လက္ ဝ ါးကားတိ င္ ၌ ၎၏ အသက္ က ိ ေပးလႉ ျခင္ း ႏွ င ္ ့
အနိ႒ာရမ်ားကိ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ေပါက္၍ နားလည္ႏိင္ရန္ ခမည္းေတာ္ႏွင့သ
္ ားေတာ္
တိ ႔၏ပတ္သက္မႈ အတိမ္အနက္ကိ ျမင္တတ္ရန္ လိ၏။ ၎တိ ႔ႏိ င္င ေတာ္၏ ပဓာန
38

ကမ႓ာ့ာဥဆးက်မ္း ၂၂း၇၊ ၈။
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စာအပ္အမည္
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အႏွစ္သည္ ၎တိ ႔အ ၾကားဆက္ႏ ြ ယပ
္ ံို ျဖင္ ့ စျပ္ခဲ၏
့ ။ ပ ္ ဇဥ္အမ်ား အသက္ရရိွရန္
စဆမရာ၌ ၎တိ႔အခ်င္းခ်င္း မည္သ႔ေ
ိ မတာရိွၾကပ၌ ေတြ႔ရ၏။ ၎တိ႔၏ ေမတာရိွၾကပကိ
ဃနချခင္းေၾကာင့္ ကားတိင္ႏွင့တ
္ ဖ
ြဲ က္ကာမဆင္ျခင္တတ္လၽွင္ ငါတိ႔သည္ ေခ်ာ္ေတာ
ေငါ့ကာ အမွားေၾကာတြင္ ေမ်ာပါသြားမည္။
ဘရားသခင္၏သားေတာ္ကိ ယၾကည္ေသာသထအေပါင္းတိ႔သည္ ပ်က္စဆး
ျခင္း သိ ႔မေရာက္၊ ္ာဝရ အသက္ကိ ရေစျခင္းငွာ၊ ဘရားသခင္သည္
မိမ၏
ိ တစ္ပ ါးတည္းေသာသားေတာ္ ကိ စြန႔ ္ေတာ္မထသည့္ တိင္ေအာင္
ေလာကဆသား တိ႔ကိ ခ်စ္ေတာ္မ၏
ထ ။ ရွငေ
္ ယာဟန္ ၃း၁၆။
ခဲခ
ြ ြာရျခင္းသည္ ပ္ဇဥ္တ႔ိ ခရအခက္ဆးျဖစ္စဥ္တည္း။ ငါတိ႔ ေမတာရိွရသထ
မ်ားႏွ င ္ ့ ကြ ဲ က ြ ာ ရမည္ ဟထ ေသာအသိ သ ည္ ပ ္ ဇဥ္ တ ိ ႔ က ိ ေျခာက္ လွနလ
႔္ ်က္ ရ ိ ွ ၏ ။
ရတစ္ခါ၌ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းရိွ၍ အိမႏ
္ ွင့္ တစ္ပတ္ခန္႔ေဝးခဲရ
့ ဖထးကာ အိမ္ကအလြ
ိ
န္
လြမ္းခဲရ
့ ၏။ ဤကမ႓ာ့ာ၌ ငါ၏မိသားစကိ ဘာႏွင့မ
္ ွ်မလဲႏိင္ပါ။ အေတြးႏွင့ပ
္ င္ ရင္နင့္ရ၏။
သိ႔တိင္လည္း ငါတိ႔သည္ ေကာင္းကင္ဘ၌ ဖန္ဆင္းရွင္ခမည္းေတာ္ဘရား၊ သားေတာ္
ဘရားတိ႔ႏွင့္အတထ ဘန္းဝင္စားႏိင္ရန္ ၎တိ႔သည္ ၎တိ႔၏သခကိ သဒၶါစြာျဖင့္ လႉလိ
စိတရ
္ ွ၏
ိ ဟ သမၼာက်မ္းစာ၌ လာ၏။
တစ္စတစ္ဥးဆ က “သခင္ေယရႈသည္ ျပန္လည္္ေျမာက္ကာ ခမည္းေတာ္ႏွင့္
ျပန္လည္ေပါင္းစည္း မည္ကိ အဘိညာဥ္ျဖင့္ သိေတာ္မထၿပဆးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခက္မည္
မဟတ္” ဟ ဆိအ။့ ဤသိ႔ သင္ မွတေ
္ သာ္ သခင္ေယရႈက “အကၽြႏ္ပ္ဘရား၊ အကၽြႏ္ပ္
ဘရား အဘယ့္ေၾကာင့္ အကၽြႏ္ပ္ကိ စြန႔္ပစ္ေတာ္မထသနည္း” ဟ အာျခစ္ေအာ္ရသနည္း
ဟ သခင္ေယရႈ္ သင့္ကိ ငါေမးေစလိ၏။ ပ္ဇဥ္တ႔၏
ိ အျပစ္ အက်ိ္းမ်ား ၎အေပၚ
ဝန္ပခ
ိ ်ိန၊္ ဘိုရာားသခင္သည္ လသာားတ႔၏
ို အျပစ္ကို ခြင့လ
္ ြတ္ ေပား္ည့္အေပၚ ပိုထိုဇ္္
တို႔က ေ္ာဟဝင္ခ န္တင
ြ ္ သခင္ေယရႈသည္ ထာဝရကာလပတ္လိုားံ ရႈ္ ၿငဥားခဲ့ရေသာ
ခ္ည္ားေတာ္ဘိုရာား၏္ က္ႏမာေတာ္ကို အေ္မာင္ကမၺလာပဝါထဲ္မ ရမာေတာ္္၏။ သ႔ေ
ို ပျငာား
အျပစ္သည္

ခ္ည္ားေတာ္၏

္ က္နမာေတာ္ကို

ဖံိုားကြယ္ထာားေသာေၾကာင့္
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ဖခ္ည္ားေတာ္ႏမင့္

ထာဝရခြဲခာြ ရၿပဥေလာဟို

၎၏ေ္မ ာ္လင့္ျခင္ားသည္
ေစာင့္သည့္ပ္ာ။

တတတ

သခင္ေယရႈသည္

သခင္ေယရႈ

ဝါား္ ခံရ၏။
၎ခ စ္ရသည့္

္မတခ
္ ၏
ဲ့ ။

္ရဏသည္သာ
ပ ဂ ိ ္လ္ ႏ မင့္

၎ကို

ကြဲကာြ ရ္ည္ဟို

ခံစာားရျခင္ားေၾကာင္ ့ “အကၽြႏ ္ပ္ ဘ ရား၊ အကၽြႏ ္ပ ္ဘ ရား၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ အကၽြႏ္ပ္ကိ
စြန႔္ပစ္ေတာ္မထသနည္း” ဟ ေႂကြးေၾကာ္ရျခင္းျဖစ္၏။ ဤ အေၾကာင္း တစ္ခဏမွ်
အာရခၾကည့္ပါေလ။

အဖ
့ ယ
ြ ္မဟတ္ေလာ။

ခမည္းေတာ္သည္

သားေတာ္ကိ

ဥေပကၡာမျပ္ေပ။ သိ႔ေသာ္ သခင္ေယရႈ ္မ္းရေသာ ငါတိ႔၏ အျပစ္ ဝန္္ပ္သည္
၎ကိ ဤသိ႔ခစား ေစ၏။ အခန္း (၉) တြင္ ကာဣနသည္ “အကၽြႏ္ပ၏
္ အျပစ္သည္
မေျဖႏိင္ေအာင္

ႀကဆးၿပဆ”

ဟ

ျမည္တမ္းခဲ့ေၾကာင္း

ငါတိ႔

ႏွဆးေႏွာခဲ့၏။

သခင္

ခရစ္ေတာ္သည္ ဤဝန္ကို ကာားတင
ို ေ
္ ပၚ၌ ငါတ႔က
ို ိုယ္စာား ထ္္ားခဲ၏
့ ။ ငါတ႔၏
ို အျပစ္က
ဘိုရာားသည္ ငါတ႔က
ို ိုၾက္္ၿပဥ၊ အကယ္လည္ား သတ္ခ င္သည္ဟို ္မတေ
္ စ၏။ သ႔တ
ို ေစ
ဘို ရာားသည္ ၎၏ေမတ ာကို ငါတို ႔ ကို ျ ပကာ ငါတို ႔ သ ည္ ယံ ို ၾ ကည္လမ င္ အျပစ္္မ
ေျဖလြတ္ျခင္ားရ္ည့္အေၾကာင္ား

၎၏

သာားေတာ္ကို

ငါတ႔ခ
ို ံရ္ည့္

ဒိုကၡကို

အစာားခံေစ၏။
အႏမဥအေၾကာင္ားတ႔က
ို

ဘိုရာားႏမင့င
္ ါတို႔အၾကာား

ကာရံထာားသည့္တံတိုင္ားကို

ၿဖ ရာ၌ ္ည္္မ ခက္ခဲ္ည္နည္ားဟို အေ္ားရမေစ၏။ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္တို႔၏ ျဖစ္စ ္္ ၌
ခ္ည္ား

ေတာ္ႏမင့္

သာားေတာ္ဘိုရာားတို ႔၏

ရိုပ္လိုားံ ကို

ေတြ႔ရ၏။

ငါတ႔လ
ို ည္ား

အာျဗဟံန ည္ား တ ဣဇာက္ကိုသတ္ရန္ ဘိုရာားသည္ လိုလာား၏ဟို ္မတ္ၾကေပ္ည္။
ဤသည္္မာ ငါတ႔၏
ို ဓာတ္ေသြားျဖစ္၍ ္ဆန္ား။ ဘိုရာားသည္ အာျဗဟံအာား ၎၏သာားကို
အလႉခံသည့္အခါ

အာျဗဟံသည္

၎၏သာားကို

သတ္ရ္ည္ျဖစ္ေၾကာင္ား

သေဘာေပါက္၏။ အျပစ္ေျဖရန္ အသက္ေပားရ္ည္္ာမ ငါတို ႔နာားလည္သ ည့္ ပရ္တ္
ျဖစ္၏။

ဘိုရာားသည္

အာျဗဟံကို

ဟန႔္ခဲ့သည္္မာ

အလေ
ို တာ္္ဟိုတ္ေၾကာင္ား

ျပျခင္ားျဖစ္ၿပဥား

အားလးကိ

အႂကြင္းမဲ့

ဘရားအေပၚ

ဤအျခင္ားအရာသည္

အာျဗဟံလည္ား
ယၾကည္ကာ

၎၏

၎၏ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း

ပအပ္လိေၾကာင္း

ျပခဲ၏
့ ။
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ဘရားသည္ အာျဗဟအတြက္ သိးသငယ္ကိ အစားျဖည့္ေပား သည့္အခါ ပိုထိုဇ္္တို႔
ခံယထာားသည့္ တရာား္မ တ္ႈအတင
ို ္ား ဘိုရာားသခင္က အစာားထိုား စဥစ္္ေပားေၾကာင္ား ကို
ငါတ႔ေ
ို တြ႔ရ၏။

ငါတ႔သ
ို ည္

အျပစ္္မလြ တ္၏ ဟို

ယံိုၾကည္ႏိုင္္ည့္

အေၾကာင္ား

ဘို ရာားသခင္သည္ ၎၏သာားေတာ္ႏ မင့္ ကာလတစ္ခို ကြဲကြာၾကရန္ သဒၶါ ေတာ္္၏။
ငါတ႔အ
ို ျပစ္ေၾကာင့္ေကြကင္ားၾကရသည့္ ငလ င္လပ
ႈ ္၊ အေ္မာင္ဖိုားံ သည့္ ထိုေန႔၌
“ငါ့သား၊ ငါ့သား၊ အဘယ္သ႔ျိ ဖင့္ သင့္ကိ ငါစြန႔္လြတ္ႏိ္ငအ
္ ့နည္း” ဟထေသာ ခမည္းေတာ္
၏ ေႂကြးေၾကာ္သ ကိ ငါၾကား၏။ ဤကား ငရဲတည္း။ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္ဘရား
တိ႔သည္ ကြ ဲက ြာ ျခင္းကိ ခ ယထေသာအခါ ငါတိ႔ကိယ္စား ငရဲခရ၏။ ငါတိ႔နားလည္သည့္
ေပးဆပ္ ျခင္းနည္း အတိ င္း ၎တိ႔က ေပးဆပ္ေပးခဲ့ၾက၏။ ဘရားသခင့္ႏိင္င၌ ရိွေသာ
ေမတၱာ၊ သဟာယမ်ား၏တစ္္ဖက္၌ ငရဲ ဟထသည္ ဤ္က္သာ၌ ဆိးႏိငေ
္ သး၏ေလာ။
သိ႔ျဖစ္ရာ ဤျဖစ္စဥ္သည္ ငါတိ႔အတြက္ မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ေဆာင္သနည္း။
ငါတိ ႔ သ ည္ ဤဒ ကၡ မ ်ိ ္ း မႀက ္ရမည္ ့ အ ေၾကာင္ း သားေတာ္ ဘ ရားသည္ အနႏၲ
ေမတၱာေတာ္ျဖင့္ ကြက
ဲ ြာျခင္း၏ခါးသဆးမႈကိ ငါတိ႔ကိယ္စား ျမည္းစမ္းခဲ၏
့ ။ “အိ ေသမင္း၊
သင္၏လက္နက္၊ သင္၏ေအာင္ ျမင္ ျခင္းသည္ အဘယ္မွာရိွသနည္း။”40 သခင္
ေယရႈႏ ွင့္ခမည္းေတာ္ ဘ ရားတိ ႔သည္ ငါတိ႔အဖိ႔ လပ္ေဆာင္စရာမ်ား လပ္ေဆာင္ၿပဆး
သည္ေၾကာင္ ့ ယခ တြင္ အဘယ္ အ ရာကမွ ် ငါတိ ႔ကိ ဘ ရား၏ေမတၱာေတာ္မ ွ ခြ ဲႏိ င္
ေတာ့မည္မဟ တ္။ ဘ ရားသည္ ငါတိ ႔ ္ မွ ဘာမွ ်အလႉမခ ပါ။ ငါတိ ႔သည္ ခြင ့္လ ြတ ္
ႏိင္ေျခရိွေၾကာင္း သိေစရန္ ရည္သန္ကာ ဘရားသည္ အဆးစြနအ
္ ္ိ ေပးဆပ္ခ၏
ဲ့ ။
သားေတာ္ဘရားသည္ ငရဲတခါးကိ ပိတခ
္ ဲ့ၿပဆးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းကင္မခ္
တခါးသည္ ငါတိ႔အတြက္ ဖြင့ၿ္ ပဆးျဖစ္၏။ သခင္ေယရႈ၏ အစား္ိး လႈပေ
္ ဆာင္ခဲ့ၿပဆးေသာ
အမႈကိ ျငင္းပယ္သမ
ထ ်ား၊ ဘရား၏ ေမတၱာေတာ္ကိ ္ာဝရျငင္းပယ္သမ
ထ ်ား ခၾကရမည့္
အျပစ္ဒဏ္ကိ ငါတိ႔သည္ အႀကိတ္ခရန္ ဘယ္ေတာ့မွ် မလိေတာ့။
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ေကာရိနသ
္ ၾသဝါဒစာပထ္ေစာင္ ၁၅ား၅၅။
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ငါတိ႔အတြက္က်န္ရွေ
ိ သာအမႈကား ငါတိ႔၏ဖြတ္ေက်ာျပာစ နတိၱဘဝမွ အနႏၲ
ေမတာက ေစာင့္ႀကိ္သည့္၊ ၎၏ခ်စ္သားမ်ား ျဖစ္သည္ဟသိႏိင္သည့္ အရပ္ျဖစ္သည့္
အသက္၏ အရင္းအျမစ္ရ ိွရာသိ ႔ ငါတိ႔ခရဆးဆန္႔ရာ၏။ သခင္ေယရႈသည္ ေကာင္းကင္
မဒ္တခါး ဖြင့္
္ ားျငား ငါတိ႔သည္ မာရ္နတ္၏ႏိင္ငေတာ္မွ ဘရားသခင္၏ႏိင္ငေတာ္သ႔၊ိ
ေက်ာ္ေဇာကတိၱရမ္မ ပရိပရ
္ ရိွျခင္းမွ သားေတာ္သမဆးေတာ္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပရိပရ
္ ရိွျခင္း
သိ႔၊ အက်င့္သဆလေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရိွျခင္းမွ ယၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း
ရရိ ွျခင္ းသိ ႔ ခရဆးဆန္႔ရာ၏။ ဤမွစ,ကာ က်န္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင ္ အႏွဆခရဆး၏
စိနေ
္ ခၚမႈမ်ားႏွင့ခ
္ စားခြင့အ
္ ေၾကာင္းမ်ားကိ ဥဆးစားေပး ႏွဆးေႏွာမည္ ျဖစ္၏။
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အပိင္း ၃ - သားရင္းနိယပတဘဝသိ႔ တစ္ဖန္
၁၂။ အဟိတ္ အသက္
ခန္ား္ႀကဥားသည္ ေ္မ ာ္ လင္ ့ ျခင္ားအေငြ ႔အသက္တို႔ျဖင့္ လြ္္ားၿခံ ၏။ ငါသည္ ငါ့
အတန္ားေဖၚ္ ာားႏမင့္ ထင
ို ္ကာ ရင္ားႏမဥားၿပဥားသာား နာ္ည္္ ာားေခၚ္ည့္အသံကို ေစာင့္ေန၏။
ထိုစာသင္ႏမစ္၌ စာကို အပတ္တကိုတ္ ႀက ားစာားထာားေသာေၾကာင့္ ္္ကိုယ္ကို ဤအရာ
ပဓာန္ဟိုတ္ဟို ဆိုျငာား၊ စိတတ
္ ြငေ
္ တာ့ ဆႏၵသည္ ္ြားလ်က္ရွ၏
ိ ။
တစ္ႏွစ္တာစာသင္ႏွစ၏
္ ပညာရည္္ထးခၽြနဆ
္ ေပးပြဲ က်င္းပခ်ိန္ ျဖစ္၏။ ငါ့ရင္
လည္ားလမပေ
္ န၏။ “ဤစာသင္ႏွစ ္အတြင္ း သင္သည္ႀကိ္းစားေသာေၾကာင့္ သင္သည္
အျခားဆကိ ရႏိ္င၏
္ ။ အိ … မဟတ္ေသး၊ တစ္ပါးသထလည္း ရႏိင္ေခ်ရိွ၏ … သင္လည္း
အခြင့အ
္ လမ္းရိွ၏” စသည္ျဖင့္။ ဆရွငအ
္ မည္မ်ားကိ စေခၚသည့္အခါ ငါ့ႏွလးသည္
ေမွ်ာ္လင့္မႈျဖင့္ အခန္ျမန္ေလ၏။ ္ိ႔ေနာက္ နာမည္ေခၚသၾကားရ၏။ ငါ့နာမည္မဟတ္။
သထငယ္ခ ်င္းတစ္ဥဆး၏ အမည္။ အႏွဆအခ်ိန္သည္ စိတ ္အလႈပ္ရွ ားဆ း သမယျဖစ္၏။
လက္ ခ ပ္ တ ဆ း ရင္ း “ဒဆ လ ထ ဘ ာေၾကာင္ ့ ဆ ရသနည္ း ။ သထ ႔ ္ က္ င ါ ဝါယမပိ စိ က္ ခ ဲ ့ ၏ ။
ဘာ့ေ ၾကာင့္ ၎ကိ ဆ ေပးရသနည္ း။ အိ း၊ သိ ၿပဆ၊ ၎သည္ ဆရာတစ္ဥ ဆး၏ ေဆြမ ်ိ ္း၊
ဒါ့ေၾကာင့္ ၎ကိေပး၏။ ရလဒ္သည္ ႀကိ္းကိင္ ၿပဆးသား။ “သင္တတ္သိျခင္းေၾကာင့္

မဟတ္။ မည္သႏ
ထ ွင့္ သိကၽြမ္းျခင္းေၾကာင့္။” ္ိအတြင္း ငါသည္ မိမ၏
ိ ခစားမႈအမွန္ကိ
မင္းသားေခါင္းစြပ္ျဖင့္ လက္ခပ္ၾသဘာတဆးေန၏။ မဒိတာလက္ခပ္ မဟတ္။ ္ိၿ႔ ပဆး ခဏ
အၾကာတြင္ မစၧရိယစိ တ္ ဖးစျပ္ကာ စိတဓ
္ ာတ္က်လ်က္ ေဒါသစဥ္းငယ္္ြက္လာ၏။
ဤကား အဟိတဓ
္ ာတ္မွရသည့္ တစ္ေန႔တာ နိစၥဓဝ
ထ ျဖစ္၏။
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လထေဇာ္ျဖစ္လလွ
ိ ်င္ အခ်ိန္မ်ားမ်ား မလိပါ။ ၎တိ႔၏
ရြယ္တမ
ထ ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိ္င္ရမည္ျဖစ္၏။ အၿပိ္င္အဆိင္ေလာကမွ ႀကိ္ဆိပါ၏။
သင္၏သားငယ္ တစ္ဥဆးအတြက ္ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ ဝယ္ေပးၿပဆး ၎၏ေမာင္ႏွမမ်ား
အတြက္ မဝယ္ေပးမိသည့္အခါမ်ိ္းႏွင့္ ႀက္ဖထးပါ၏ေလာ။ ေျမႀကဆးလက္္ခတ္မလြဲ ငရဲက်
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ေတာ့၏။ လက္ေဆာင္မရသည့္ ကေလးမ်ားက ပါးစပ္ေသနတ္ စပစ္ေတာ့၏။ ငိရင္း
တန္းလန္းျဖင့္ “မတရားဘထး”ဟ အသားကန္ ေအာ္မည္။ ငယ္သပါေအာင္ ေအာ္မည္။
္ိ႔အျပင္ ပန္းၿခအတြင္း “ငါကိၾကည္”့ စသည့္ အၿပိ္င္အဆိင္မ်ား။ သင့္ ကေလးတစ္ဥးဆ
ေလွ်ာစဆးသည္ကိ သင္ၾကည့္စဥ္ သင့္ေနာက္မွ “ဒဆဘက္ကၾကည္
ိ
့” စသည့္ အသေနာက္
သင္ လွည၍
့္ ဒါန္းစဆးရာဖက္သ႔ၾိ ကည့္၏။ ္ိသည့္ေနာက္ အျခားအရာမ်ားသိ႔ သင္အာရ
ေရာက္ သ ည္ က ိ သင္ ့ က ေလးသိ သ ည္ ့ အ ခါ အသ ျမင္ ့ က ာ “ဒဆ မ ွ ာ ၾကည္ ့ ” ဆိ သည္ ့
ေမ်ာက္မ ထးလဲမ်ားေပးသည္ ့ငရဲ။ သင္သည္ ေန႔လည္စာ စားအရ
့ ွဆ
ိ ဲ “သထဟ
႔ ာ ငါ့္က္
ပိမ်ားတယ္။ မတရားဘထး။ ငါလည္း မ်ားမ်ားစားခ်င္တယ္” ဂ်ဆက်သမ်ား သင္ၾကားရ၏။
ဤသည္ မ ွ ာ မာရ္ န တ္ သ ြ င ္ း ေပးသည္ ့ ဗဆ ဇ ျဖစ္ ၏ ။ ဇရာ ရလာသည္ ့ အ ခါ စဥ္ း ငယ္
ဓာတ္ၾကည္လာရသာရိွၿပဆး ၿပိ္င္ဆိင္ျခင္းသည္ကား ရွငသ
္ န္ဆျဲ ဖစ္၏။
ေက်ာင္းသင္ရိး အမ်ားစသည္ ဤၿပိ္င္ဆင္
ိ မမ
ႈ ်ိ္း လိအပ္ေၾကာင္း ဥာဏ္ေပါက္
ဟန္ ရ ိ ွ က ာ ပညာလမ္ း ကိ ဤသိ ႔ ဤ ႏွ ယ ္ ေဖာက္ ္ ားၾက၏။ ရြ ယ ္ တ ထ မ ်ားစြ ာ ကိ
ျမင့္မ ိ ရ္ တိ ႔ ၏ အာဝါသမွ အေဝးတစ္ေနရာသိ ႔ ခြ ဲ္ တ္ကာ အခန္းတစ္ခန္းအတြင္း
ႁပြ တ္သ ိပ္္ည့္ ၿပဆး မာရ္နတ္၏နည္းသရည္း မ်ားကိ သြပ္သ ြင္း၏။ ္ိ မွ ၁၂ ႏွစ္တ ာ
ကာလသည္ ေတာက္ ပ ရႈ ေ မာဖြ ယ ္ ေ သာအနာဂတ္ ပိ င္ ဆ ိ င္ ႏ ိ င္ ရ န္ တစ္ ခ (သိ ႔ )
္ိ ႔ ္ က္ မ က ္ထ း ခၽြ န ္ ရ န္ တြန္း္ိးၾကမည့္ ပညာခရဆးၿပိ္င္ပြဲ ျဖစ္၏။ မ်ားေသာအားျဖင့္
စာေတာ္ သ ထမ်ားကိ ခ်ဆးေျမာက္ ၾက၏။ စာေတာ္လ ွ်င္ သာ၍ခရဆးေပါက္၏။ လက္မ ႈ
ကၽြမ္းက်င္သထ္က္ စာျပန္သင္ျပေပးႏိင္သည့္ ဥာဏ္္က္သထမ်ားကိ ဘာ့ေၾကာင့္ပိ၍
အေရးေပးၾကသနည္းဟ သင္စဥ္းစားဖထးပါ၏ေလာ။ စိက္ပ်ိ္းေရးကၽြမ္းက်င္ (သိ)႔ ကားျပင္
တတ္ျခင္းေၾကာင့္ တကၠသိလ္၌ စာသင္ခ ြင့္ရမည္ ဟ သင္မွတ္သေလာ။41 လက္မႈ
ကၽြမ္းက်င္ သထမ ်ားအတြက္ ေနရာဟထသည္ရ ိွ၏။ သိ ႔ ျငား ဘဝတိ းတက္ရန္ စာကိ သာ
အ္ြတအ
္ ္ိပ္၌ ထာားထာား၏။
41

ကမ႓ာ့ာ့အေနာက္ျခမ္းသားတိ႔သည္ လက္ေတြ႔္က္ စာေတြ႔ကိ အေလးေပးေသာ ေခါမတိ႔၏ ဓေလ့ကိ
မ်ားစြာအေျချပ္္ား၏။ ဗ်ာဒိတ္အနာဂတက
ိ ်မ္း ၁၃ ၌ ေခါမတိင္းျပည္ကိ ပေဆာင္သည့္ က်ားသစ္သည္
ကမ႓ာ့ာ့တင္
ိ းႏိ္င္ငမ်ားအား ဥဆးေဆာင္သည့္ ပရိပ္အျဖစ္ သး္ားျခင္းသည္ မေတာ္တဆ မဟတ္ေပ။
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ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသထမ်ားလည္း တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ပညာရည္မွတ္တမ္းမ်ားကိ
အိမ္သ႔ိ ယထလာၾက၏။ လထရည္ခၽြန္ျဖစ္ေရး ္ိမွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိန္
္ ိးၾက၏။ လက္ေတြ႔
ကၽြမ္းက်င္ၿပဆး စာည့သထမ်ားစြာ ငါေတြ႔ဖထး၏။ ယင္းေၾကာင့္ “ငါ ဥာဏ္မမွဆ” “ငါ လပ္ႏိင္မည္
မဟတ္” “ငါ ၿပိနး္ လြန္း၏” ဟထသည့္ စကားမ်ား သင္ မၾကာမၾကာ ၾကားဖထးေပမည္။
သိ႔ျငား တက္လမ္းမ်ားစြ ာရိ ွ သည္ေၾကာင္ ့ စိတမ
္ ပ်က္လင့္။ ေက်ာင္းတိ င္း ၌
ကာယအားကစားက႑ရိွကာ ၎က ေက်ာင္းေနသထမ်ားကိ အားကစားဖက္၌ ပ်ိ္းေ္ာင္
ေပးႏိင္၏။ ၎တိ႔သည္အားကစား၌ နာရဆမ်ားစြာအခ်ိန္ေပး ေလ့က်င့္ပါက ၎တိ႔ေတာင့္တ
သည့္ ဘဝကိ တစ္ေန႔ ရႏိ င္ေပမည္။ အားကစားဟထသည္ ကစားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း
ငါတိ႔သိ၏။ ကမ႓ာ့ာ ႔ဖလားေဘာလ းပြ ဲက ်င္းပခ်ိန္ ၌ ဥေရာပရိွ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ လထလွ်
လ်က္ရွ၏
ိ ။ ကမ႓ာ့ာဖ
့ လားေဘာလးပြဲ၌ ပဂိ္လ္တစ္ဥဆးသည္ ၎အားေပးသည့္အသင္း
ရႈးေသာ္ မည္သိ႔ရိွသနည္း။ အႏွဆပဂိ္လ္သည္ ပြမ
ဲ ၿပဆးခင္ ႏွလးရပ္ကာ အသက္ဆးတတ္၏။
ေဘာလးတစ္လးကိ ၿပိ္င္လေနၾကသည့္ ကစားသမားမ်ားကိ ဘာ့ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္
ေဒၚလာသန္းခ်ဆ ေပးသနည္း။ အားကစား ဟထသည္ လထတစ္ဥဆး၏ဘဝကိ ေျပာင္းေပးႏိင္
သည့္ ေလးနက္ေသာစဆးပြားေရး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ...။ အားကစားသည္ မာရ္နတ္၏
ဣစၧာသယအိပ္မက္ကိ အေကာင္အ္ည္ ေဖာ္ေပးရာ၌ အသးတည့္လွသည့္ ကတ္ျဖစ္ၿပဆး
ငါတိ႔သည္ သဟာယေၾကာင့္ တန္ဖိးရိွသည္ဆိသည့္ အဆိကိ ေခ်ဖ်က္၏။
အားကစားတြင္ မွတရ
္ မည္မွာ သင္မည္မွ်ပင္ အ္ြတအ
္ ္ိပ္ ေရာက္ေရာက္၊
ဒ တိယသိ ႔ ေလွ်ာလ်င္ မည္သ ထကမွ သင္ ့ကိ အာရ ရေတာ့မည္မဟ တ္။ အရႈ းသည္
ဆိးလွ၏။ ေဘာလးသမားတစ္ဥးဆ ပယ္နယ္တဆဂးိ ကေခမႈေၾကာင့္ ၎၏အသင္း ဖလား
လြခ
ဲ ရ
ဲ့ ၍ ကြငး္ အတြငး္ ၌ က် က် ခ် ငိခဲ့သည္ကိ ငါမွတမ
္ ၏
ိ ။ ၎၏ နည္းျပက ၎ကိ
ႏွစ ္သိမ ့္ခ ်ိန္ တြင ္ ္ိ လ လင္သည္ မည္သ ိ ႔ခ စားရမည္က ိ ငါ စဥ္းစား၏။ ဤသည္မွာ
ကစားျခင္းသာျဖစ္၏။ သိ႔ေသာ္ နာမည္ရရန္ အေသအေၾက ရန္းၾက၏။
ငါတိ႔ကိေက်ာ္ေဇာကိတၱႏ
ိ မင့္ ေပ ာ္ရင
ႊ ္္ေ
ႈ ပားႏို္င္
္ ည့္ ကေလသာ္ ာားစြာ ရမ၏။
ရို ပ္ဆ င္ ား ရ ပကာ က ေလသာလည္ ား ရ မ ၏ ။ သင္ ၏ ္ က္ ႏ မ ာ ေပါက္ (သို ႔ ) ခႏၶ ာ အလမ
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တို႔ျဖင့္လည္ား ေက ာ္ၾကာားႏိုင၏
္ ။ ယခိုေခတ္ပ ေ္ အ္ ာားစိုသည္ ရိုပ္ဆင္ား္လမ္ႈေၾကာင့္
စတ္အလ္
ို က ဘဲ ညေပါင္ား္ ာားစြာ ျဖတ္သန္ားသြာားၾကသ သင္္ည္္မ သသနည္ား။ ယခို
အခါတြင္ သြ ယ္လ လို၍ အစာငတ္ခံၾကသည့္ anorexia ဟထသည့္ စိတေ
္ ရာဂါသည္
အဟန္ျမန္စြာ ျဖစ္လ်က္ရွ၏
ိ ။
ဓန၊ လ ပ္ငန္း၊ ၿမိ ္႕ျပတြင္ အိမ္ ႀကဆးရခိ င္ပ ကာသနျဖင္ ့ ေနခ်င္သည္ ့အစြ ဲမ်ား
သည္လည္း မည္သ႔ရ
ိ ွဘ
ိ ိနည္း။ ငါသည္ ရွင္ႀကဆး၌ ႏွစ္အတန္ၾကာခဲ့၏။ ပဂိ္လ္တစ္ဥးဆ ၏
အဆင့္ကိ ရ းခန္းအျပင္အဆင္တိ ႔ျဖင့္ ခြဲ၍သိႏိင္၏။ လပ္ငန္းရွင္သ ည္ ဥဆးေခါင္းအ္ိ
ျမင့္သည့္ အမဆွႏွင့္ လက္ရန္းပါေသာ ္ိင္ခ၊ လမ္းမကိ ျမင္ႏိင္သည့္ သဆးသန္႔ရးခန္းကိ
ပိင္၏။ ေနာက္ဆးေပၚကြန္ျပ တာ တင္္ားသည့္ သစ္သားစားပြႀဲ ကဆး ရိွ၏။ ၎္က္
တစ္ဆင့္နိမ့သ
္ ထသည္ ၎ကဲသ
့ ိ႔ပင္ ရးခန္းသဆးသန္႔ရွ၏
ိ ။ သိ႔ျငား အျပင္သ႔ိ ျမင္ႏိ္င္သည့္
ျမင္ကြင္း မရိွ၊ ္ိင္ခ ည့၊ ကြန္ျပ တာလည္း ေႏွးမည္။ ္ိ္
႔ က္နိမ့သ
္ ည့္သ၌
ထ ရးခန္းသည္
သဆးသန္ ႔မျဖစ္ေတာ့ ၊ ္ိင္ခသည္ လက္ရန္းမပါ၊ လက္ကိင္ဖန္းမရိွ ျပတင္းေပါက္ပင္
မျပ ရ။ ဤအဂၤါရပ္တ႔သ
ိ ည္ ပဓာန မက်ဟ သင္မွတ္လမ
ိ ့မ
္ ည္။ သိ႔ေသာ္ ဤအရာမ်ား
သည္ စဆးပြ ားေရးေလာက၌ ပဓာနက်၏။ ရ းခန္း ပရိေဘာဂအျပင္အဆင္တ ိ ႔သည္
လပ္ေဖာ္ကိင္ဖက္အၾကား အေရးပါ၏။
အဟိတေ
္ လာက၌ ယမ္္စရာ္ ာားစြာရမ၏။ ၿခံ ရလမ င္ ေအာက္ပါတို႔ႏမင့္ ႏြယ္၏။ ။
၁။ ပညာရည္ အဆင့္
၂။ အာားကစာား စြ္္ားရည္
၃။ သိုခ္
ို / ဂဥတစြ္ား္ ရည္
၄။ လိုပင
္ န္ား/ ဝင္ေငြ
၅။ ရိုပဆ
္ င္ားရပကာ
၆။ ဓနပင
ို ္ဆင
ို ္
္ ႈ
၇။ ္ည္သည့္ႏိုင္ငသ
ံ ာား ျဖစ္သည္ စသည္တ႔ျို ဖစ္၏။
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ထိုထိုေသာ အရာတ႔သ
ို ည္ ပိုထဇ
ို ္္တ႔ို ကိုားကြယ္ၾကကိုနေ
္ သာ ကေလသာ္ ာား
ျဖစ္ၿပဥား အလိဆႏၵမ်ားကိ ျဖည့္ေပား္ည္ ဟ၍လည္ား ေ္မ ာ္ၾက၏။ ထိုထက
ို ေလသာ္ ာား၏
္ က္ႏမာသာရလိုလမ င္ နာခံ္လ
ႈ ံိုားလံိုားရမရပါ္ည္။ ထိုကေလသာ္ ာားက သင့္္မွ သင္၏
မိသားစဝင္မ်ား၊ ေရာင္းရင္းမ်ားကိ အလႉခေပမည္။ သင္ မြျဲ ပာမက်ခင္ ဖြတေ
္ မ့ပတတ္ေမ့
တစ္ ဒ ဂၤ စံ ရ မည္ ။ အဟိ တ ္ ဓ ာတ္ ၏ ပေယာဂေၾကာင္ ့ ငါတိ ႔ အ ားလ း ္ိ ္ိ ေသာ
ကိေလသာတိ႔၏ ေက်းကၽြန္ျဖစ္ၾကကန္၏။ စၾကဝဠာကိဖန္ဆင္းေသာ ဘရားသခင္သည္
ငါတိ႔ကိ ္ိ္ိေသာကိေလသာမ်ားမွွ ကယ္ခၽြတ္လ၏။
ိ
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၁၃။ ေလာကတၱရာဘေရာက္ေၾကာင္း ေပါင္းကထးေလွကား
ေန႔တ ာမ်ားတိ လာ ဥတလည္းေအးလာ၏။ ေဟမန္ ဝင္စျပ္ၿပဆ။ အေအးဒဏ္
ခနိင္ရန္ အပထဓာတ္ေပးမည့္ ္င္းမ်ားစ ေဆာင္းရၿပဆ။ ဥဆးႀကဆးတစ္ဥးဆ သည္ သစ္တးမ်ား
ခြဲေနစဥ္ ေျခေသးေသးတစ္စ ကိ မ်က္ေ္ာင့္မွေ တြ ႔၏။ ရႈလ ိ က္သည့္အခါ ၎၏
လႈပ္ရွ ားမႈတ ိ င္းကိ ရႈ သဘင္ ျပ္ေနသည့္ လထဖလတစ္ဥဆးကိ ေတြ႔၏။ သထငယ္က “ငါ၏
အဖသည္ ္ိ္
႔ က္ ျမန္ျမန္ခ ြ ဲႏိ င္၏ ” ဆိ၏။ လထႀကဆးကလည္း “ဟတ္၏ေလာ” အေမး။
“ဟတ္၏။ ငါ့အဖသည္ အစလပ္တတ္၏။ အေတာ္ဆ းျဖစ္၏။”

“သင္၌ ဤဖခင္မ်ိ္း

ရမေသာေၾကာင့္ သင္ ကံေကာင္ား၏။”
ထိုထ္တ
ို ိ႔မွာ ငါ၏အရိးခ ငယ္ဘဝ။ အမိႏွင့အ
္ ဖမ်ားကိ ဘ ရားပမာ မွတ္သည့္
အရြယ္။ ဤအ္င္ၿမဲလ်င္ ေကာင္းမည္။ သိ ႔ေ သာ္ မၿမဲ။ ေက်ာင္းစတက္သည့္အခါ
ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္သ ိ ႔ ေရာက္၏။ ရြယ ္တ ထမ်ားအၾကားတစ္ေနရာစာရရန္ ရ န္းကန္
ခဲ့ရ၏။ မထလတန္းဘဝ၌ ယွဥ္ၿပိ္င္မႈတ႔သ
ိ ည္ မျပင္းလွ။ ယေန႔တိင္ ငါ မွတမ
္ ၏
ိ ။ လက္မႈ
အတတ္၊ ကစားျခင္း ၊ အျခားအရာမ်ားစြ ာပါ၏။ ေပ်ာ္စရာေကာင္း၏။ အနာဂတ္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ နဖထးတိ္က္ဒထးတိ္က္ ခ်ျပမႈမ်ားရိွလာသည့္အခါ အဟိတ္ ႏိင္ငေတာ္၏ ခ်ိ္ခါး
မ်ားကိ ငါျမည္းစမ္းရ၏။
အသက္ ၇ ႏွစအ
္ ရြယ္တင
ြ ္ ငါ၏ မိသားစသည္ အရပ္တစ္ပ ါးသိ ႔ေ ျပာင္းရရာ
သထ င ယ္ ခ ်င္ း အသစ္ မ ်ား ရ၏။ စ န္းျပ း ငေတမ်ားလည္းပါ၏။ သက္တထရ ြယ ္တထ ၾကား
ငါသည္ ခႏၶ ာဖြ ႔္ ြ ားေသာေၾကာင့္ ငပိန္ ႏွစဥ
္ ဆးတိ႔က ၎တိ္
႔ က္ သာသည္ မွတက
္ ာ
ငါ့ကအန္
ိ
တဗလျပ္ၾက၏။
“ဖက္တဆး” “ဝက္ပပ္ အဲလ္ဘတ္” “ငဒထ” စသည့္အေငၚအတထးမ်ားကိ ငါ မွတ္မိ၏။
ကေလးအရြ ယ္တ ြင္ ဤသည္တ ိ ႔မွာ ငရဲတည္း။ ဤသိ ႔ ရက္ဆက္ႀက ္ရ၏။ မာရ္နတ္
သည္ ဤသထငယ္မ ်ားျဖင္ ့ ငါ့သ ိကၡ ာကိ ္ိပါး၏။ ဤအျဖစ္ ကိ မခ စားႏိ င္ေတာ့သည္
တစ္ေန႔တ ြင္ “အေမ၊ သား ကားေပၚမွ မဆင္း လိ ၊ ေက်ာင္း မတက္ လိ ေတာ့ ” ...
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“တက္ပ ါ၊ သား” ... “မတက္ဘထ း။” သိ ႔ႏ ွင့္ ကားသည္ ေက်ာင္း သိ ႔ေရာက္ ၿပဆး အမဲ
ဖ်က္မည္ ့ ပမာေသာ ္ိ ဗရ တ္ႏွစ္ဥ ဆးကိ ငါေတြ ႔၏။ အမိသည္ ကားတ ခါးဖြင့္ ကာ
ဆင္းေစလိ ၏။ ္ိ ႔ေ နာက္တ ြင္ေတာ့ ငါသည္ အေၾကာက္အကန္ ေအာ္ကာ ္ိင္ခကိ
မလြတ္ေ တာ့။ ဤအျခင္းအရာသည္ နားေကာက္ေသာ သထငယ္တစ္ဥဆး၏ အျပ္အမထ
ေလာ။ ဟတ္ေပမည္။ သိ႔ေသာ္ ငါသည္ အႏိ င္က်င့္ခ ရဖန္မ ်ားသည့္အခါ ငါ့ကိယ္ငါ
ကာကြယရ
္ န္ လမ္းစ,ရွာ၏။ ္ိ႔ေနာက္တင
ြ ္ ဘာျဖစ္သည္မသိ၊ အႏိင္က်င့္မႈမရိွေတာ့။
ဤအျဖစ္သည္ ေရွ႕၌ႀကံ ရ္ည့္ အရာတိ႔ကိ ေဖာ္ညႊန္း၏။
ကေလးသထငယ္မ်ား၌ေတြ႔ရသည့္ ၾကမ္းၾက္တ္မႈမ်ားသည္ မာရ္နတ္ႏိင္ငေတာ္၏
သရ ပ္သကန္ကို ပကတအတို င္ား ေဖာ္ က ား၏။ ငါတို ႔သည္ ကေလားဘာသာဘာဝ၌
ေတြ႔ရသည့္အတိုငား္ အတၱဆန္ႏိုင္၊ ေက ားဇားကန္ားႏိုင္၏။ ဤစရက
ို ္တ႔ျို ဖင့္ ငါတို ႔ႀကဥား ျပင္ား
ခဲ့ သေလာ။ ္ဟို တပ
္ ါ။ ငါတို ႔သ ၾကသည္ ့အတိုင္ား သခင္ေယရႈ၏ အေထာက္္ ပါဘဲ
္ည္သ္မ ဤ္ဟရာႏိုငင
္ ေ
ံ အာက္္မ ္ရိုန္ားထြကႏ
္ ိုင္ပါ။ ငါတ႔သ
ို ည္ အသက္ရေလေလ
္ာ္္ရင့္ေလေလျဖစ္ရိုံသာရမ၏။
အထက္တန္ားတက္သည့္အခါ ငါသည္ စနစ္က ခဲ၏
့ ။ ပညာေရား၊ အာားကစာား၊
ရိုပ္ဆင္ားရပကာတ႔က
ို ို

ငါကိုားကြယ္လာ၏။

အသျပာေနာက္သ႔လ
ို ည္ား

လိုက္လခ
ို ဲ့၏။

သို႔ျငာား အလိုပအ
္ ကိုင္
္ ရမခဲ့။ ပတ္ဝန္ားက င္သည္ ငါ့ကို ပထ္ရယရန္ ရိုန္ားေစ၏။
ေအာင္ႏိုင္သ သာ လဝင္ဆ၍
ံ့ ၊ ရႈံားန့္္သသည္ လထအ
႔ ႏၶျဖစ္ေၾကာင္ား ငါသခဲရ
့ ၏။ ေက ာင္ား
စတက္ခ န္ ္မစ၍ ေက ာင္ားစာ္ ာားႏမင့္ ေပ ာ္ခဲ့ရ္ည့္အစာား ပထ္ရရန္သာ တြန္ားပိ႔ခခ
ံ ဲ့ရ၏။

TV ၾကည့္ လွ်င္လည္း ္ိသေဘာတရားကိ အားျဖည့္သည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ိ္းသာ
ရႈလ၏။
ိ

မင္းသား

သည္

လပ္ေဆာင္ၾကသည္ကိ
ေပါင္းသင္းဆက္ဆျခင္းသည္
မာတ ဂါမဟထသည္

မာတဂါမတိ႔၏စိတ္ကိ

ဖမ္းစားႏိင္ရန္

အသားေပးရိ က္ ျပၾက၏။
သင္၏

မိတ္ေဆြအစား

ႀကဆးႀကဆးမားမား

အႏွဆတ႔သ
ိ ည္

စြမ္းေဆာင္မႈေ ၾကာင့္
ဆ လာဘ္ဟ

ဤသိ႔ဝန္မခလိ္ျငား အႏွဆတိ႔သည္ သင့္ေသြး၌ တည္၏။

သင္ေပး၏။

ငါ့အား

ရရိ ွေ ၾကာင္ း၊
သင္သည္
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သိ႔ႏွင့္ ေလေပၚတိက္အမ
ိ ္ေဆာက္ေတာ့၏။ ငါလည္း ကတင္ေပၚေက်ာခင္းကာ
ၾသစေတးလ် ႏိင္င့ဂဏ္ေဆာင္ ေဘာလး အႏိင္ဂးသြ
ိ င္းသထ (သိ)႔ စိတ္ ညိ္းငယ္ေနေသာ
ပ်ိ ္ေမတစ္ဥဆးအတြက ္ မိမိအသက္ႏွင ့္ခႏၶာ စြန႔ ္ဝံ့သ အသြ ငယ
္
အေတြားနယ္ခ ဲ႕၏။
ထိုအပ္္က္္ ာားသည္ ငါ၏အနာဂတ္ကို ေဆာက္တည္၏။
စတ္ကားေလေလ သႏ ၷ႒ာန္ခ ေလေလ ျဖစ္၏။ ထင
ို ္လ က္ျဖင့္ ထပ
ို န္ားတင
ို ္သ႔ို
္ေရာက္ႏို င္သ ည္ ့ အျဖစ္သည္ ငရဲ တည္ား ။ ငါသည္ အျခာားသ္ ာားကို ႏ ိုငရ
္ န္လို၏။
္တ္ေဆြ လိုခ င္ျငာား ္္စတ္ကားကို ္ဥားစာားေပား၏။ ငါ၏စတ္ကား အဆင္ေခ ာလမ င္ ငါ
ဓာတ္ၾကည္မည္။ အတာားခံရ၏ဟို ္မတ္လမ င္ ေပါက္က္
ြဲ ည္။
ငါ့ပန္ားတိုင္္ ာားသ႔ို ေရာက္ႏိုင္ရန္ လြန္စြာဝါယ္စက
ို ္ခ၏
ဲ့ ။ ငါသည္ အာားကစာားႏမင့္
အတန္ားစာ၌ ထားခၽြန္၏။ သံိုား္ ားထဲ္မ ႏမစ္
္ ားထားခၽြနသ
္ ည္ေ ၾကာင့္ ္ဆားို ပါ။ ထ႔ေ
ို နာက္
္ဝင္ဘားေသားေသာ

အခန္ားဘက္ သ႔ို

ေျခဆန္ ႔ စျပ ၏။

ထ ပ္သို႔ေ ရာက္သ ည္ ့ အခါ

ထိုေနရာ၌ ၿ္ဲရန္ ဝဥရယ စိုကရ
္ ၏။ ငါေရာက္ေနသည့္ အဆင့္ကို ထန္ားရ၏။ ဂိုဏ္ ထန္ား
ရ၏။ ္ထန္ားလမ င္ ဇဥားသဥားဗန္ားေ္မာက္္ည္။ ္ိ႔ေၾကာင့္ သာ၍ပင္ သတေဆာင္ရ၏။
ငါ့ပန္ားတင
ို အ
္ ာားလံိုားသ႔ို
အႏမဥကေလသာ
ေဒါသေပါက္က၏
ြဲ ။

္ ာားက

္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္ား
ငါ့ကို

သစၥာေဖာက္

္င္ား္၏။

အသ္ဝင္ႏိုငခ
္ န္အထ

္ာဏ္ေပါက္သည့္အခါတြင္ကား

ခံ ရ သည္ ့ ပ ္ာ

ငါခံ စာားရ၏။

ငါသည္

ငါ၏က ေလသာ္ ာားကို ရို က ားခဲ့ ၏ ။ ယခို ကာား ၎တို ႔ က ငါ့ ကို သေယာ္ ၿပဥ ။ ငါသည္
န စၥ တ န္ဖိုား

္ေပားႏ ို င္္ည္ ့ စ နစ္

ေအာက္တြင္

ထန္ားေက ာင္ားခံခရ
ဲ့ ေသာေၾကာင့္

အ္ က္ထြက၏
္ ။
ဆယ္ေက ာ္သက္္္ ာား ဘာ့ေၾကာင့္ ဥပေစၧဒကကံ က ားလြန္ (သ႔)ို သရာေ္ရယ
ကံ၊ ္ားယစ္ ထံိုထိုငား္ ေဆား၊ ေသရည္္ ာား အလြယ္သိုားံ ၾကေၾကာင္ားကို အ္ ာားစိုက နာား
္လည္ႏိုင္ၾကေပ။ ၎တ႔က
ို ို သင္ေပားခဲ့သည့္ ဝါဒ္ ာားက ၎တ႔၏
ို ရႈေ္ာ္ဆံိုား ဘဝကို
အေကာင္အထည္ ေပၚေစ္ည္္ ဟို တ္ေၾကာင္ား ကို သေဘာေပါက္ၾကေသာေၾကာင့္
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ဤသို႔ျဖစ္ၾကရသည္ဟို ငါယံ ၏။ သတစ္ပါားတို ႔၏စကၡ ၌ ၎တို႔သ ည္ ဘယ္ေတာ့္မ
လရာဝင္ၾက္ည္္ဟိုတ။္ ္ိေ
႔ ၾကာင့္ ၎တ႔က
ို ိုယ္ကို ဖ က္ဆားဥ ၾက၏။
ဘတ္စကက္ေ ဘာၿပ င္ခဲ့သ ည့္ တစ္ေန႔ ကို ငါ အ္မတရ
္ ၏။ အႀကတ္အႏမယ္
ကစာားခဲ့ရ၏။ ငါထန္းရ္ည့္ တစ္ဖက္လ ဂိုားသြငား္ ္ည္ကို ငါေတြ၏
႔ ။ ၎က ဂိုား သြငား္ လို
သြင္ားခင္ ၎၏လက္္မ ေဘာလံိုားကို ငါရမင္ားထိုတႏ
္ ို္ငခ
္ ၏
ဲ့ ။ ္ထင္္မတ္ဘဲ ဒိုငလ
္ ႀကဥားသည္
ဝဥစ္
ဥ ႈတ၍
္ ငါ့ကို ျပစ္ဒဏ္ေပား၏။ ငါသည္ တစ္ဖက္လကို ္ထခဲေ
့ ၾကာင္ား သ၏။ ငါသည္
ေဒါသအေခ ာင္ားေခ ာင္ားထြက၏
္ ။ ငါ့ကို ထင္ေပၚေစ္ည့္ ဤေလာကသည္ ငါ့ကို ဘာ္မ
္ေပား။ ငါလည္ား ေဒါသအခားို အလမ ံဝင္ားဝင္ားေတာက္လ က္ ဒို ငလ
္ ႀကဥား ထံ ႏမစလ
္ က္္
အကြာထ သြာားကာ ္ိုန္ယဝ
ို င္ဘဥလားဆင
ို ္ားတဥားခဲ၏
့ ။ ငါ့ေဒါသကို ငါ္ထန္ားခ ပ္ခ။ဲ့ သိ႔ႏွင့္
ပြ္
ဲ မ အထိုတခ
္ ံရ၏။ ကြငား္ ျပင္သ႔ထ
ို ြက္စ္္္ ဘိုရာားသည္ ငါ့ကိုစကာား္န႔သ
္ ည္ဟို ငါ
္မတ၏
္ ။ ငါ့ ကို ယင
္ ါလည္ား “သင္ ဘာျဖစ္ သ နည္ း ။ သင့ ္ က ိ ယ္ သ င္ မ္ိန္းခ်္ပ္ႏ ိ င္ခ ဲ ့ ”
ဆိ ၏။

ဤသည္မွာ

ရႈကြက္ဆင္းေစေသာ
အခ်ိန္ျဖစ္၏။

ငါ့ကယ္
ိ ငါ

သတိက

ပ္မဆ းအခ်ိန္ ၊

ဘရားသခင္

သည္

ငါ့ကိ

အသိဆေသာ
ိ

ဥာဏ္ကေလးအား

ဥဆးတည္ခဲ့သည့္အရပ္ကိ

ေမးျဖစ္ခဲ့သည့္

သာ၍ေကာင္းေသာအရာကိ

စထးစမ္းရန္

ဆြေ
ဲ ခၚ၏။ သာ၍ ေကာင္းေသာအရာ ရိွရမည္ဟ ငါ သးသပ္တတ္လာ၏။
မာရ္နတ္လည္း ္ိသေဘာကိျမင္ကာ ငါ့ကိသာ၍ ႏွစ္ေလ၏။ ေဆးလိပ္စသ
ြဲ ထမ်ား
ေဆးလိပ္ ျဖတ္ရန္ ႀက သည္ႏွင္ ့ ေသြးဆတိ းေတာင္း သည္ ့ ပမာဆင္၏။ ငါ့အနာဂတ္
ေပ်ာက္သည့္အခါ ငါလည္း အ္ိမခ ျဖစ္လာ၏။ တစ္ေန႔ ငါ၏အမိ ငါ့အခန္း္ဲဝင္လာ၏။
အခန္းသည္ ရႈပပ
္ ြသေယာင္း ရိွေသာေၾကာင့္ ပစိပစပ္ ဆိ၏။ ငါ၏အမိသည္ ငါ့္လာ၍
လထတ ြင္က ်ယ္လ ပ္ ၾသဇာေပးသည္ မွတ္ ကာ အလြ န္ ေ ဒါသထြ က္ၿ ပဥား ဖရိုသဝါစာ
အယို တၱ အ နတၱ စ ကာားလံ ို ား ္ ာား ခရာားေရလြ တသ
္ ံ ို ား ကာ ငါ့ကို တစ္္ားဥ တည္ား ထာားၿပဥား
ထြက္သြာားရန္ ေငါက္င္္ားခဲ့၏။
ဘိုရာားသခင္္သည္ ပိုထဇ
ို ္္တစ္္ားဥ ကို နည္ားေပါင္ားစံိုျဖင့္ သြန္သင္ႏိုင္သည္္မာ
အံဖ
့ ြယ္တည္ား။ ငါ၏ ေရာင္ားရင္ားအ္ ာားစိုသည္ ၎တို ႔၏အ္ ္ ာားအေပၚ စကာားရိုငား္ ္ ာား
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သံိုားတတ္ၾက၏။ ငါ့အဖသည္ အနႏၲဂိဏ္းဝင္မ်ားအေပၚ ဂါရဝတရာား ရမရန္သန
ြ ္သင္ခ၏
ဲ့ ။
ငါလည္ား ငါ၏သငယ္ခ င္ား္ ာားကဲ့သို ႔

အ္အေပၚစကာားရိုင္ား္သံိုားရန္ သစၥာ ျပ ခဲ့၏။

ငါ့အ္အေပၚ စကာားရိုင္ား ္ ာား သံိုားခဲသ
့ ည့္အခါ ငါ၏ ရမစ္
ို ဲ့စို သကၡာပင္ ခြာခ ခံရသကဲ့သို႔
ရမ၏။ ထိုသ႔ို ေျပာထြကခ
္ ဲ့သည္ကို ငါ အံ့ၾသရ၏။ ငါ့စတ္ေဝဒနာလည္ား ပ၍
ို ဆားို ေလ၏။
သတသ္ၸဇ္္ ေပ ာက္လိုနားဥ နဥား ျဖစ္၏။ ထိုသည္္မာ အႏၲရာယ္တည္း။ ငါသည္ လ္္ားခြ၌
ေရာက္ၿပဥဟို အာရံ ိုရ၏။ ပန္ခင္ားလ္္ားသည္ ငါ့ကို ေသရည္၊ ဣတယ၊ သဥခ င္ား္ ာားျဖင့္
အပိုငခ
္ ပ္ရန္ ္မ ာား၏။ တစ္ဖက္၌လည္ား က ္္ားဂန္္ခ
မ ျပသည့္ လ္္ားက ္္ား ရမ၏။ အ္အဖ
တို႔ သြန္သင္ခဲ့သည့္ လ္္ားက ္္ားကို လက
ို ္္ည္ေလာ၊ ပန္ားခင္ား လ္္ားက ယ္ကို လိုက္
္ ည္
ေလာ။ ငါသည္ ခရစ္ယာန္ေယာင္ဘဝကို သေဘာ္ေတြ႔ႏိုင္ေတာ့။ ငါသည္ ခရစ္ယာန္
အ္္ေထာင္္မ

ေပါက္ဖာြ ားခဲ့ျငာား

ငါသည္

ခရစ္ယာန္္ဟိုတ္၊

ဘယ္အခါက္မလည္ား

္ဟိုတခ
္ ဲ့ ေၾကာင္ား ယခိုတြင္ ထင္ားထင္ားလင္ားလင္ား ေပၚ၏။ သခင္ခရစ္ေတာ္ (သ႔)ို
္ာရ္နတ္ကို ေရြားရ္ည္။ ငါသည္ က ္္ားစာလာ ခရစ္ေတာ္ကို ေရြားခဲ၏
့ ။
ငါ့အ္္တြင္ ႏမစ္
္ ာားစြာေအာင္ားေနသည့္ စာအို ပတ
္ စ္အိုပက
္ ို စဖတ္ရန္ ငါ
ဆံိုားျဖတ္၏။ “ခရစ္ေတာ္ ္ပါးသိ”႔ အမည္ရွိ စာအပ္ျဖစ္၏။ ္ိေခါင္းစဥ္သည္ ငါႏွင့္
တိ က္ရိ က္ သက္ေရာက္မႈရ ိွသကဲ ့သိ ႔ ရိ ွ၏။ မြတ ္သိပ ္စြာ ျဖင္ ့ ငါဖတ္ရႈ၏။ ငါသည္
ေကာင္းကင္ ႏိင္ငသိ႔ေပါင္းကထးေပးသည့္ ေလွကားကိ ေတြ႔ရန္လိ္၏။ အေၾကာင္းကား
မာရ္္နတ္၏ ႏိင္ငေတာ္၌ ငါမေပ်ာ္ေတာ့။
စာအပ္အစပိင္း၌ ကေလာင္ရင
ွ ္က ဘရားသခင္အေပၚ ပ္ဇဥ္မ်ား၏ အျမင္
လြ ဲမႈက ိ သခင္ေယရႈ သည္ ေခ်ဖ်က္ရန္ႏွင္ ့ ဘ ရားသခင္သည္ ငါတိ ႔ ကိ အကယ္ပင္
ခ်စ္ေတာ္မထေၾကာင္းကိ ျပရန္ ႂကြခဲ့သည္ဟ ရွင္းျပ၏။ ငါလည္း ္ိစာအပ္ကိ ေသာက္ေလ
ေသာက္ေလ ငတ္မေျပပမာ အငမ္းမရ ဖတ္၏။ ္ိ ကေလာင္ရွင္သည္ ေဂသေရွမန္
ဥယ်ာဥ္အတြငး္ ဆေတာင္းေနသည့္ သခင္ေယရႈကိ အာရျပ္ရန္၊ လက္ဝါးကားတိ င္
အ္ိ ေျခဖဝါားထပ္ ဆက္၍လိက္ရန္ ငါ့ကိ ဥေယ်ာဇဥ္စကားဆိ၏။
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ငါသည္ စိတ္ကထးပေဖၚရင္းျဖင့္ လွ်ပ္တစ္ျပက္အတြင္း သခင္ေယရႈကိ အကယ္ပင္
ရႈသဘင္ႏသ
ြဲ ကဲ့သ႔ိ ျဖစ္၏။ ကားစင္၌ အတင္ခရေသာ ပရိပသ
္ ည္ အကယ္ျဖစ္သည္သ႔ိ
ရိ ွ၏။ သခင္ေယရႈသည္ ငါ့က ိ ခ်စ္ေသာေၾကာင့္၊ မာရ္နတ္လက္မွ လြတ္ေ ျမာက္ရန္
လိ ေၾကာင္းကိ သေဘာေပါက္ေသာေၾကာင့္ ကားစင္၌ ဤသိ႔အခ်ိတခ
္ ခဲသ
့ ည္ဟသ
ထ ည့္
ပိင္းျခားတတ္သည့္ တိရဏ႒ဥာဏ္ရခဲ၏
့ ။ သခင္ေယရႈသည္ ငါ့ကိ ေကာင္းကင္ႏိင္ငသိ႔
အေရာက္ပိ႔ေပးမည့္၊ ငါကိးစားႏိင္မည့္ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္သည္ဟထသည့္ ဓမၼဥာဏ္ ငါ ရခဲ့၏။
သခင္ေယရႈကိ ငါရႈရင္းျဖင့္ အလြနပ
္ င္ ေက်းဇထးဥပကာယ တင္ခ၏
ဲ့ ။ သခင္ေယရႈသည္
ငါ့ကိ ကယ္လိ ေၾကာင္း၊ ႏ ိ႔ၿပဆးလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ္မ္းခဲ့ရေသာ ငါ၏ဝန္္ ပ္ႀကဆး
မရိွေတာ့ေၾကာင္းကိသိကာ မခစားခဲ့ရဖထးေသာ သႏိၲသိုခခံစာားရၿပဥား ပဥတ္ က္ရည္ က ခဲ၏
့ ။
သခင္ေယရႈသည္ ဤအေ္မာင္္တိုက္သ႔ို အလင္ားေဆာင္ကာ ၿဖ ခြင္ား ေပားခဲ့ေလၿပဥ။
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၁၄။ အမည္ကဲြ ဘရားတထသိက္ေပါင္း
အခန္းသည္ ရယ္သ လြင္ လြင္မ ်ား၊ ေတးသသာမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏
အေပ်ာ္က် းသမ်ားျဖင့္ အသက္ဝင္ေန၏။ အိမ္ေရွ႕ခန္းတြင္ အသခ်ဲ႕စက္ႀကဆး ၂ လးျဖင့္
ေရာခ့္သစဥ္မ်ားဖြင့္
္ ား၏။ ငါသည္ သထငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပလ
ြဲ ပ္၏။ ငါသည္ အခန္းေ္ာင့္
တြင္္င္
ိ ကာ ေနာက္ဆးေပၚဇာတ္ကားကိ ရႈစား၏။ ပြ္
ဲ သ
ဲ ိ႔ စိတ္ ႏွစ္ၾကည့္၏။ မရ။
သိ႔ႏွင့္ ငါလည္း အိမေ
္ ရွ႕္ြက္ကာ ၎တိ႔၏ အေပ်ာ္ဇယားမ်ား စကားေဖာင္ဖ႔ေ
ြဲ နၾက
သည္ ့ သထ င ယ္ ခ ်င္ း မ်ားႏွ င ္ ့ သြ ာ းေရာ၏။ သိ ႔ ေ သာ္ လမိ င္ း မကပ္ ။ ဘာမွ ာ းပါလိ မ ္ ့ ။
ေတးသစဥ္သည္ ငါ့အာရကိ ေႏွာက္ေစေသာေၾကာင့္ အခန္း္ဲ လွမ္းၾကည့္ရာ ငါ မရႈ
ခ်င္သည့္ ဇာတ္ဝင္ခန္းကိ ေတြ႔ရ၏။ ဤဇာတ္ဝင္ခန္းကိ ငါမန္း၏။
ငါျမင္ရသည့္ ဇာတ္ဝင္ခန္းေၾကာင့္ ငါ့ေသြးခန္ႏႈန္း ျမန္လာ၏။ ္ိ္ိမ်ားသည္
ငါ့နိဗာန္ ျဖစ္ခဲ ့ဖထး၏။ ယခ ္ိသိ႔မဟတ္ေတာ့။ အမည္ေဖၚမရေသာ ေစတသိက္သည္
္ိ အရာကိ မခ စားတတ္ေစေတာ့ပါ။

ငါ့သႏၲ ာန္က ဤအရာတိ ႔ႏွင္ ့ ၿပဆ းျပတ္ ၿပဆ၊ ငါ

ဘယ္ေတာ့မွ သာယာတတ္ေတာ့မည္ မဟတ္ဟ သိခဲ့၏။ ငါလည္း ၿခေရွ႕္ြက္ကာ
လက္သဆးလက္ေမာင္းတန္းကာ “သင္သည္ငါ့ကိ ေျဗာင္းဆန္ေစ၏” ဟ ဟစ္ပစ္၏။
ရွင္ေပါလ၏ ဒမသက္ၿမိ္႕အေတြ႔အႀက္မ်ိ္း ငါႀက္အၿပဆး ရက္သတပတ္ အနည္းငယ္
ေနာက္တင
ြ ္ ငါ့ဘဝ တစ္ဖန္ျပန္ေ္ာင္လာ၏။ ဤသႏိၲသခမ်ိ္း ငါမခစားခဲဖ
့ ထးပါ။ သမၼာ
က်မ္းစာသည္ အသက္ဝင္လာ၏။ ၾသဝါဒအားလးကိ သမၼာက ္္ား ဓ္ကရိုဏ္ေရစစ္္မ ငါ
ေသာက္သးကာ မခ စားခဲ့ရဘထးေသာ လြတ္လပ္မမ
ႈ ်ိ္း ငါခစားရ၏။ သခင္ေယရႈသည္
ငါ့ဘဝသိ႔ ဝင္လာသည့္အခါ အေျပာင္းအလဲသည္ျမန္၏။ ္ိတစ္ဒဂၤတင
ြ ပ
္ င္ ငါ့ဝါစာ
မ်ားသည္ မသင္ ့ေလ်ာ္ ၊ ငါ့ ျပက္လ းမ်ားသည္ မေလ်ာ္ကန္၊ ငါ့စရိ က္ တစ္ခ်ိ ္ ႕သည္
လက္ရိွ ငါဥဆးတည္ရ ာႏွင္ ့ လားလားဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ဝိတက္၊ ဝိစာရ ျပ္တတ္လာ၏။
ငါသည္ ႏိင္ငေတာ္သစ္ဆဆသိ႔ဥဆးတည္ေနၿပဆ။ ငါသည္ ႏိင္ငရပ္ျခားသိ႔သြားၿပဆး ဘာသာစကား၊
နဆ တိမ ်ားကိ သင္ယ ထေနသကဲ့သ ိ ႔ … သိ ႔။ ္ိ ႏိ င္င ၏ဥဆးေသွ်ာင္က ိ ငါ ခ်စ္ ၾကည္ညိ ္
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ေသာေၾကာင့္ သင္ယထလစိ
ိ တ္ ရိွ၏။ သိ႔ေစမထ ငါသည္ အျခားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွ လာ
ခဲ့ရာ အသားက်ရန္ အခ်ိန္ယရ
ထ ဥဆးမည္။
ငါ ဤသိ႔ေျပာင္းလဲသြားသည္ကိ ေပ်ာ္ပြလ
ဲ ပ္ခသ
ဲ့ ည့္ ္ိညမတိင္မအ
ဆ ္ိ မသိ
ခဲ့ပါ။ သခင္ေယရႈသည္ ၎၏ေမတာေတာ္ျဖင့္ လြမ္းၿခ္သည္အ
့ ခါ ငါ မျငင္းဆန္ႏိင္ခပ
ဲ့ ါ။
္ိ ည၌ ငါသည္ ဟ တ္ လွ ၿပဆအမွတ ္ ျဖင့္ ပြ ဲလ ပ္စဥ္ ဘ ရားသည္ ္ိ ဘဝမ်ိ္းမွ ငါ့က ိ
ေခၚ္ တ္ေၾကာင္း ငါဥာဏ္ ေ ပါက္ ၏ ။ ္ိ အခန္းသစ္ သည္ ေကာင္း၏ေလာဟ ငါ
သိ႔ေလာသိ႔ေလာ ျဖစ္ခ၏
ဲ့ ။ မွန္ေၾကာင္းကိ သိသည့္တိင္လည္း ငါတိ႔ မသိေသးေသာ
အရာတိ႔၌ ေၾကာင့္ၾကအား သန္၏။ သခင္ေယရႈသည္ ငါ့အမႈကိ စဆမ ေပးမည္ဟ ယ ၿပဥား
သခင္ေယရႈ ကိ ကိ းစားရန္ ငါေရြးခဲ ့၏။ ငါ၏စိတ ္ခ စားမႈမ ်ား္က္ သခင္ေယရႈကိ
ကိးစားျခင္းသည္ သာ၍ေကာင္းျမတ္၏။
သခင္ေယရႈကိ ငါ၏ကယ္တင္ရ ွင္အျဖစ္ လက္ခ သည္ ့အခါ ငါသည္ ရက္
သတၱ ပ တ္ ေ ပါင္ း မ်ားစြ ာ ပဆ တ ိ အ ဟ န္ တ က္ လ ်က္ ရ ိ ွ ၏ ။ ငါသည္ ဘ ရားသခင္ ႏ ွ င ္ ့
လက္ပန
ြ ္းတတဆး ေနရသကဲသ
့ ိ႔ေသာ ခစားမႈမ်ိ္း ယေန႔တိင္ ငါခစားရ၏။ ေယရႈသည္
ငါ့အတြက္ ေကာင္း ကင္မ ခ္တ ခါးဝကိ ဖြင ့္ေပးခဲ ့၏။ မာရ္နတ္ခ်ခဲ့ သည္ ့ မ်ိ္းေစ့တ႔က
ိ ိ
လည္း ဖယ္္တ္ေပးမည္ျဖစ္၏။ ငါစြလ
ဲ န္းခဲ့သည့္ ဘဝအျမင္ကိလည္း ေျမလွနေ
္ ပးခဲ၏
့ ။
ဤသည္မွာ အာဒ ၏ မ်ိ ္းဆက္မ်ားအားလ း ေလွ ်ာက္ ၾကရမည္ ့လမ္း ျဖစ္၏။ ခရဆးဆး
အ္ိ ေလွ ်ာက္ႏ ိ င္ရန္မ ွာ ႏိ င္င ေတာ္သစ္၏လမ္းစဥ္အတိ င္း ေလွ်ာက္ျပခဲ့သည့္ ငါတိ႔
ကယ္ တ င္ ရ ွ င ္ ၏ ေျခေတာ္ ရ ာအတိ င္ း ငါတိ ႔သည္ ကားတိ င္ က ိ မ်က္ေ ျခမျဖတ္ဘ ဲ
ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္ လိက္ရမည္။
ငါလည္း ငါ့သထငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဆေတာင္းစည္းေဝးမ်ားကိ စတက္၏။ ပ္မည
ဒထးေ္ာက္ ဆေတာင္းပတၳနာျပ္သည့္အခါ ဘရားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့တ႔က
ိ ိ
လြမး္ ၿခ္ေၾကာင္းကိ ခစားရ၏။ တစ္ဖက္မွလည္း ငါ့အတိတ္ေဟာင္းသည္ ငါ့ကိ အရိပ္တေစၧ
ေျခာက္ လ်က္ရိ ွ ၏။ ငါတိ႔သည္ အဝိင္းဝိင္း၍ ဆေတာင္းစဥ္တင
ြ ္ “ငါသည္ ဤသထမ်ား
ကဲ့သ႔ဆ
ိ မေတာင္းတတ္၊ ၎တိ႔သည္ ကာရနေဘ ႒ာန္ကရိင္းက်စြာ ဆေတာင္းတတ္
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ၾက၏” ဟထသည့္ အေတြးဝင္၏။ ငါ့သႏၲာန္သည္ ္ိအေတြး၌ အခ်္ပ္က်သကဲ့သ႔ရ
ိ ွ၏
ိ ။
ငါဆေတာင္းရမည့္အလွည့္ နဆးလာသည့္အခါ ငါ၏ႏွလးသည္ ကဆ န္ေပါက္ေတာ့၏။
ခဏအၾကာတြင္ ငါ ဆေတာင္းရမည့္အလွည့္ ေရာက္ေတာ့မည္။ အျခားသထမ်ားက ငါ့ကိ
အာရစိက္ၾကမည္။ ္ိခဏတြင္ အသိတစ္ခဝင္၏။ ဤဆေတာင္းစည္းေဝးသည္ သခင္
ေယရႈ္ ဆေတာင္းျခင္းျဖစ္၏။ ငါ့္မဟတ္ … အသိ။
ဤေနရာ၌လည္း မာရ္နတ္၏ စက္ကင
ြ ္းရိွ၏။ ေယရႈ္ ဆက္ကပ္ခဲ့ၿပဆး ၎၏
ေနာက္သ႔ိ လိက္ျငား ငါ၏ဓာတ္ေသြးေဟာင္းတိ႔ ကပ္လိက္လာေသး၏။ အမ်ား၏ အာရ
စိက္မႈရလိသည့္သေႏၶ စြေ
ဲ နေသး၏။ ဘရားႏွင့သ
္ ဟာယျဖင့္ ဆေတာင္းျခင္း မဟတ္ဘဲ
ငါသည္ ႒ာန္ကရိဏ္းျဖင့္ မည္သိ႔ဆေတာင္းတတ္သည္ ဖက္သိ႔ ဆြေ
ဲ သး၏။
သမၼာက်မ္းဂန္က ိ စတင္ေလ့လာသည့္အခါတြင္ ငါသည္ခရစ္ယာန္မသ
ိ ားစမွ
ႀကဆးျပင္းခဲ့ျငား ဘာသာေရး၌ ဇေယာ္ဇယျဖစ္ခဲ ့သည္ေ ၾကာင္ ့ က်မ္းဂန္၌ သထငယ္တန္း
အဆင့္ပင္မရိွခဲ့ေၾကာင္းသိရ၏။ ငါသည္ က်မ္းဂန္သင္ယရ
ထ သည္ကေပ်ာ္
ိ
ေပမင့္ ငါ့စိတ္၌
“ဤသထတ႔က
ိ ်မ္းဂန္ကိ မည္သ႔လ
ိ ွနေ
္ လွာ၍ ျမန္စြာရွာေတြ႔ႏိင္ၾကသနည္း။ ငါ ဘယ္ေတာ့
မွ် လပ္ႏိင္မည္မဟတ္”ဟ အေတြးဝင္ကာ အားငယ္ခ၏
ဲ့ ။ ငါသည္ က်မ္းစာအပ္ကိ
က်င့္သားရရန္ အလဆလဆ ဖြင့က
္ ်င့္ခဲ့၏။ ငါ့ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမည့္ အျဖစ္သည္ ရွက္ဖယ
ြ ္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ္ိသိ႔မျဖစ္ရန္ ဆေတာင္းခဲ၏
့ ။ ႏွစ္ခ်ဆ၍ ေလ့လာၿပဆးခ်ိန္တင
ြ ္ ငါ၏ဓမၼ
ခရဆးကိ တစ္ပါးသထမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ ္ိ းၾကည္ ့၏။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ့ႏႈတ၊္ ငါ့စရိက္
မ်ားကိ လြယ္ကစ
ထ ြာ တည္ ့မတ္ေပးခဲ့၏။ သိ႔ေသာ္ မာရ္နတ္၏ အဟိ တ္ႏ ြယ္ လိပ္မ ်ား
ငါ့ေသြး၌ မည္မွ်္ိနက္ရင
ိႈ ္းစြာ အျမစ္စသ
ြဲ ည္ကိ သိႏိင္ရန္ အခ်ိန္လေသး၏။
ိ
ဓမၼခရဆး ဆက္၍ေလွ်ာက္သည့္အခါ ငါသည္သမၼာတရားကိ တိး၍တိး၍ ျမတ္ႏိး
လာ၏။ သမၼာက်မ္းဂန္သည္ ငါ့အတြက္ ၎၏အသက္ကိ ေပးလႉခဲ့သ၏
ထ အေၾကာင္းကိ
ျပက္ ျပက္္င္္င္ သိႏိင္ေသာ နႈတ္ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္၏။ သခင္ေယရႈအေၾကာင္း ငါ
ေလ့လာရေပ်ာ္၏။ မဂၤလာတစ္ပါးဟ ငါမွတ္၏။ သိ႔ေသာ္ ငါ့အတိတ္က ငါ့ကိ က်ားေခ်ာင္း
ေခ်ာင္း၏။ အစဥ္ ျဖားေယာင္း၏။ ငါ့ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ပဂိ္လ္မ်ားသည္ က်မ္းဂန္ပရိယတိ
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အသိ ၌ ငါ့ ္က္အလြန္နိမ ့္ ၾကေၾကာင္းကိ စ၍သိလာ၏။ က်မ္းရင္းမ်ားကိ ပိ ၍ႏွ ႔စပ္
လာသည္ ့ အ ခါ ကိ ယ္ ့ က ိ ယ္ က ိ ယ ၾကည္ မ ႈ ရ ိ ွ လ ာကာ လထ အ နည္ း ငယ္ က ိ စ ၍ စာခ်၊
စာေ္ာက္၊ သင္အန္ပ႔ခ
ိ ်ေတာ့၏။ ယင္းမွ သာ၍မ်ားေသာ လထစမ်ားႏွင့္ စာခ်ႏွဆးေႏွာ၏။
ဤအျခင္းအရာသည္ ငါႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ မဂၤလာတစ္ပါး ျဖစ္၏။ သိ႔ေသာ္
တျဖည္း ျဖည္း ျဖင္ ့

ဓမၼဓရဂ ဏ္က ိ ႏွစ ္သက္သည္ ့ တဏွာ

ေခၚရာေနာက္ပ ါလာ၏။

အႏွဆတဏွာ အႏ စားေလးဝင္ေရာက္ပ သည္ မျမင္သာပါ။ သိမ္ေမြ ႔စြ ာ ဝင္ကပ္ လာ၏။
သိ႔ေသာ္ အကယ္ပင္ ျဖစ္လာ၏။ ငါတိ႔၌ အမည္ကြဲ ဘရားတထသိက္ေပါင္း ရိွေနသည္ကိ
ငါဥာဏ္ေပါက္၏။
ေအာက္တြင္ ျပ္ားသည့္ဇယားကိ ရႈပါက သမၼာက်မ္းဂန္ကိ ယလ်က္ႏွင့္
သထေတာ္ေယာင္ေဆာင္ရန္ မည္မွ်လြယ္ေၾကာင္း သင္ျမင္ပါမည္။ ဤ၌ ေလာကဆဆန္စာြ
ေန္ိင္မႈကိ ဆိလိျခင္းမဟတ္၊ စြမး္ ေဆာင္မေ
ႈ ၾကာင့္ ဂဏ္ရရိွျခင္းကိ ဆိလိရင္းျဖစ္၏။
ေလာကတြင္

အသင္းေတာ္တြင္

ပညာေရး

သမၼာက်မ္းဂန္ ပရိယတၱအသိဗဟ

အားကစားစြမး္ ရည္

အေျပာအေဟာကၽြမ္းက်င္မစ
ႈ မ
ြ ္းရည္

အႏပညာစြမး္ ရည္

ဂဆတ သာသနာ

လပ္ငန္းကိင္ငန္း

အသင္းေတာ္ နာယကဘြဲ ့

ဓန ပိင္ဆင္
ိ မႈ

ဝိညာဥ္ေတာ္ လက္ေဆာင္မ်ား

ရပ္ဆင္း ရထပကာ

ဘရားပြလ
ဲ ွည့ျ္ ခင္း

ႏိင္ငသား ျဖစ္မႈ

ေရွးရိးစြျဲ ခင္း/အလယ္အလတ္၌ ရပ္တည္ျခင္း

သခင္ေယရႈႏွင့္အတထေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ ငါတိ ႔အမ်ားစ သည္ မာရ္နတ္၏
ေၾကာင္လက္သည္းဝွက္

တိက္ကြက္ကိ

ခၾကရ၏။

အသင္းေတာ္၏

ပစၥကၡအေျခအေနကို သံ ို ား သပ္ရေသာ္ ေလာကဥႏ ြ ံ ္မ ငါတို ႔ လြ တ္ ေ ျ္ာက္ခ င္ခဲ့ သ ည္ ့
က ေလသာ္ ာားကို အသင္ားေတာ္၌ ငါ ေတြ႔၏။ ထထ
ို ို္ ာားသည္ ဝတ္ ျဖ စင္ၾကယ္ျဖင့္
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ေပါက္ခ လာသည္ ေၾကာင့္ ငါတို႔ကလည္ား ္တ္ေဆြအ္မတ္ျဖင့္ ေထြားပိုက၏
္ ။ ဤ၌
ငါတို႔ရေသာ

အက ားဆက္

္စၧရိယခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း၊

ကာား

အသင္ားေတာ္အတြင္ား၌

ပဋပကၡ

စ္္ားသရဖစ္္ားျဖစ္ျခင္ား၊

ျဖစ္ျခင္ား္ ာားတည္ား။

ဘိုရာားဒကာ

သဏၭာန္ဖမ္းရန္လြယ၏
္ ။ သင္သည္ ဘရားေက်ာင္းရိွ အျခားတစ္ခ၌ ္ိင္သည့္သထ
တစ္ဥဆးကိ ေနာက္ကယ
ြ ္၌ ကိုန္ားေခ ာျခင္ားေၾကာင့္ ္ိသထက သင့္ကိ ပဋိသႏၶာရစကား
မဆိ ေတာ့လ ွ်င္ အဘယ္သ႔ိ မွ တ္ရအ ့နည္း။ စႏၵာရားတဆးသထ သည္ အရည္အခ်င္းမရွိဟ
ေဝဖန္ခရျခင္းေၾကာင့္

ဘရားေက်ာင္းေျပာင္းလွ်င္

အဘယ္သိ႔

ရိွမည္နည္း။

အသင္းေတာ္၏ယၾကည္ခ်ကမ
္ ်ား မလိက္ႏိင္သမ
ထ ်ားကိ မ်ကစ
္ ေ
ိ တာက္ေ္ာက္ ၾကည္ ့ၿပဥား
ပ္ တ္လ ွ ်င္

အဘယ္သိ ႔ရိ ွအ ့နည္း။

ဝတ္နည္းေဟာင္းကိ

ရိ းအဆ ၿပဆေ ၾကာင့္

ဆန္းသစ္လိသထမ်ားက နည္းသစ္ေျပာင္းကာ ႀကိ္က္သထႏွင့္ မႀကိ္က္သမ
ထ ်ားၾကား ဝိေရာဓိ
ျဖစ္ၾကလ်င္ မည္သိ႔ရိွမည္နည္း။ စာရင္းျပ္ေသာ္ ဆးမည္မဟတ္။ မာရ္နတ္သည္ ငါတိ႔ကိ
ခ်ယ္လွယ္ေနႏိင္သမွ် ၎၏ ႀကိ္းဆြရ
ဲ ာ က,ေနရမည္ကိ မာရ္နတ္သည္ ဥာဏ္ေပါက္၏။
မာရ္နတ္ႏိ္ငင
္ ေတာ္၏ ျပ႒ာန္းရာေအာက္ လက္ခ်္ပ္မေ
ိ နေသးေၾကာင္း အ္င္
ရွားဆး ၾကန္အင္မ်ားမွာ အသင္ားေတာ္အတြငား္ ္စည္ားလံိုားျခင္ား၊ ေ္တၱာ္ိုဒတာ ္ရမျခင္ား
တို႔ျဖစ္၏။ ဘိုရာားသခင္သည္ ၎၏အငန္ားအတာကို ႏိုငသ
္ ကဲ့သိ႔ ငါတိ႔လည္း ငါတိ႔
အငန္း အတာကိ ႏိင္လွ်င္ အသင္ားေတာ္၌ ကလ်ာဏမိတၱ၊ ကိုသိုလေ
္ ရား္ ာား ပြာားစဥား္ည္
ျဖစ္၏။
ေလာကဥနယ္ပယ္၌ နစၥဓဝ
ထ ျမင္ေတြ႔ရသည့္ အႏွဆကိေလသာဘရားမ်ား အသင္း
ေတာ္အတြင္းသိ႔ လွ်ိ္းဝင္လာျခင္းသည္ အဖြ
့ ယ္ျဖစ္၏။ ေအဒဆေလးရာစတြင္ ဧကရာဇ္
မင္း ႀကဆး ကြန္စတဲန္ တင္းမင္းသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ခ ယထသည္ ့အခါ ခရစ္ယ ာန္
သာသနာေတာ္သည္ ႀကဆးမားစြာ ေျပာင္းလဲခ၏
ဲ့ ။ ္ိ္ိမ်ား္ဲမွ ္င္ရွားသည့္ ၾကန္အင္ကား
ရပ္တကိးကြယစ
္ ဥ္အခါက ကိးကြယခ
္ ဲ့သည့္ ဘရားရပ္တမ်ားကိ ခရစ္ယာန္ဘာသာသိ႔
တပါတည္းသယ္လာၿပဆးး သမၼာက်မ္းစာ္ဲရွိ အ္င္ကရ ပဂိ္လ္မ်ား၏ အမည္မ်ားျဖင့္
ကမၸည္းေျပာင္းတပ္ခဲ့ျခင္းမ်ား ျဖစ္၏။ ဥပမာ - အရွငေ
္ မာေရွ၊ အရွင္ဒါဝိဒ္၊ အရွငပ
္ ဆတာ
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စသည္ စသည္ျဖင့္။ အႏွဆသည္ နာမည္ကြဲ ဘရားတထသာျဖစ္၏။ မည္သ႔ပ
ိ င္ ္းျဖ သတ္
ေစကာမထ မထလသည္ မထလပင္။ တမန္ေတာ္ႀကဆးမ်ား၏စမွ လမ္းလႊသ
ဲ ည့္ အသင္းေတာ္ကိ
တိ က္လ ွန္ရမည္မွ ာ တစ္မႈ ၊ ္ိ စရိ က္မ်ား ငါတိ ႔ဓာတ္ေသြးကိ ျပ႒ာန္းေနသည္မ ွာ
ေနာက္တစ္မႈ ျဖစ္၏။ သထ တစ္ပ ါး၏မ်က္အိမ္အတြင္းရိွ အမိႈက္ငယ္တစ္စကိ မရွင္းမဆ
ငါတိ႔မ်က္အမ
ိ အ
္ တြင္းရိွ သစ္တးကိ ဥဆးစြာရွင္းၾကအ။့
သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အပါးေတာ္ၿမဲအေႏၲဝါသကတ႔၏
ို သာသနာခရဥားအေၾကာင္ား
သည္ စတ္ဝင္စာားဖြယ္ ျဖစ္၏။ ၎တ႔သ
ို ည္ ရာထားဌာနႏၲရအတြက္ ဆင္ႀကံ ႀကံေန
ၾက၏။ သ္ၼာက ္္ားဂန္လာကို ရႈၾကအံ့။
ထိုအခါ တပည့္ေ တာ္ တို ႔သည္ ခ ္္ားကပ္၍ ေကာင္ ားကင္ႏို င္ငံေတာ္ ၌
အဘယ္သသည္ သာ၍ ႀကဥား ျ္တ္ ပါအံ့နည္ား ဟို ေ္ားေလမ ာက္ၾက၏။
ရမင္
္

ခ
ဲ ရစ္ဝင္ ၁၈ား၁။

အႏမ ဥ အ ေႏၲ ဝါသ က္ ာားသည္ အဘယ္ ့ ေ ၾကာင္ ့ ထို ေ ္ားခြ န္ ား ကို ေ ္ားရသည္ ့
အေၾကာင္ားရင္ား တစ္ခိုသာရမ၏ - အတၱ ... ။ ၎တ႔က
ို ေယရႈသည္ ေ္ရမယ၊ ဘသက္
ရၿပဥားေသာခရစ္ေတာ္ ျဖစ္ရ္ည္ဟို ယံိုၾက၏။ ၎တ႔၏
ို ယံိုၾကည္္အ
ႈ ေပၚ စတ္လပ
ႈ ရ
္ မာား
ၾက၏။

သခင္ေယရႈအတြကဆ
္ ိုလမ င္

အသက္လဝ
ႉ ံ့သပင္ရမ၏။

သ႔ေ
ို ပျငာား

ငါသည္

ဆိုေတာင္ား သည္ ့အခါ ၾကည္ည ျခင္ား္မ ေဝါဟာရပဏၰာခ ဲ ႕ျခင္ ားဖက္ ညြတ္သကဲ့ သို ႔
၎တို႔သ ည္

သခင္ေယရႈ၏ႏ ိုင္ငံေတာ္သစ္၌

ေ္ရမယႏမင့္သဟာယျပ ျခင္ားထက္

အတ၏ျပ႒ာန္းရာ ဖက္သ႔ို ညြတ္ၾကကိုန၏
္ ။
ထိုအခါ ေဇေဗဒဲ၏သာား ယာကိုပႏ
္ မင့္ေယာဟန္သည္ အထံေတာ္သို႔ ခ ္္ား
ကပ္၍၊ အရမင္ဘရ
ို ာား၊ အကၽြႏို္ပ္တို႔ေတာင္ားေသာ ဆိုေက ားဇားကို ျပ ေတာ္္
ေစခ င္ပါသည္ဟို ေလမ ာက္ေလ၏။ - (၃၆) ကို ယ္ေတာ္က ၊ ငါသည္
သင္တို႔ ကို အဘယ္သို ႔ ျပ ေစခ င္သနည္ား ဟို ေ္ားေတာ္္ေသာ္၊ - (၃၇)
ကိုယ္ေတာ္သည္

ဘိုနား္ ပင
ြ ့ေ
္ တာ္္ေသာအခါ

အကၽြႏို္ပ္တ႔သ
ို ည္

လက ္ာေတာ္ ဘက္၌ တစ္ေယာက္ ၊ လက္ဝေ
ဲ တာ္ဘက္၌ တစ္ေ ယာက္
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ထိုင္ရေသာ အခြင့က
္ ို ေပားေတာ္္ပါဟို ေလမ ာက္ၾက၏။ ရမင္
္ ာကိုခရစ္ဝင္
၁ဝား၃၅-၃၇။
ယာကိုပ္၊ ေယာဟန္ ညဥေနာင္တို႔ကို ရာထားကေလသာက ျပ႒ာန္ားေသာေၾကာင့္
သခင္ေယရႈသည္ ႏ ိုငင
္ ံေတာ္ ထေထာင္သ ည္ ့အခါ လက္ ာရံ၊ လက္ဝဲရံ ျဖစ္ၾ ကရန္
ေလမ ာက္ခဲၾ့ က၏။ သခင္ေယရႈသည္ ၎တ႔၏
ို ကေလသာကို ္ရႈတခ
္ ခဲပ
့ ါ။ ္ာရ္နတ္
ႏိုင္ငေ
ံ တာ္၏ ဓာတ္ေသြား္ ာား ငါတ႔၌
ို ္ည္္မ ထ ခိုငစ
္ ြာ အျ္စ္စေ
ြဲ ၾကာင္ား ငါတ႔ို ျ္င္ႏိုင္ရန္
အခ န္လ္ေ
ို ၾကာင္ား

သခင္ေယရႈ

နာားလည္၏။

ခ ိုယ္လမယခ
္ င
ြ ့္ ေပားသည့္အခါ ျပ

နာေပၚ၏။

ငါတ႔သ
ို ည္

ဤအတၱဝါဒ္ ာားကို

။

အျခာားေသာ တပည့္ေတာ္ တစ္က ပ္တ႔သ
ို ည္ ၾကာားသလမ င္၊ ယာကိုပႏ
္ မင့္
ေယာဟန္တ႔က
ို ို အ္ က္ ထြကၾ္ က၏။ ရမင္္ာကိုခရစ္ဝင္ ၁ဝား၄၁။
အတၱဝါဒ္ ာား ငါတို ႔အတြင္ား ၌ ္င္ား္ခြင့္ ျပ သည့္အခါတြင္ ပဋပကၡ ဟသည္ ့
အက ားဆက္

ကပ္ပါေလ့ရမ၏။

ယာကိုပ၊္

ေယာဟန္တ႔၏
ို

ကြကေ
္ က ာ္ရိုက္္သ
ႈ ည္

က န္သည့္ အေႏၲဝါသက္ ာားကို ေဒါသထြက္ေစ၏။ ဘာ့ေ ၾကာင့္ ... ။ “ငါတိ ႔
သင္တိ ႔္ က္ ႏွာတစ္ဖ်ားသာ၏” သတင္း ပိ႔လြတ္သည္ကသ
ဲ့ ိ႔ရွ၍
ိ ျဖစ္၏။ ၎တိ႔သည္
္ိသိ႔ဆိလိရင္း

မရိွေစဥဆးေတာ့

သခင္ေယရႈလည္း
၎တိ႔က်င္လည္ခဲ့သည့္

အႏွ ဆ

အက်ိ ္းဆက္သည္
ျဖစ္ရပ္ ကိ သ းကာ

ႏိင္ငေတာ္ႏွင့္

မတထေၾကာင္း

္ိ သိ ႔သ ာအျဖစ္မ ်ား၏။
ဘ ရား၏ႏိ င္င ေတာ္သည္
မိန႔္ခ၏
ဲ့ ။

၎တိ႔သည္

တစ္မ်ိ္းေျပာင္း ေတြးၾကရန္လ၏။
ိ
ေယရႈသည္ ္ိသထတိ႔ကိ ေခၚေတာ္မ၍
ထ ၊ သင္တ႔သ
ိ ိသည္အတိင္း ေလာကဆ
မင္းတိ႔သည္ အစိးတရ ျပ္တတ္ၾက၏။ အကဲအမႉားတိ႔သည္ အာဏာ
္ားတတ္ၾက၏။ - (၄၃) သင္တ႔မ
ိ ထကား ္ိသိ႔ မျပ္ၾကႏွင့။္ သင္တ႔တ
ိ ြင္
အကဲ အ မႉ ား ျပ္လိ ေသာသထ သ ည္ သင္ တ ိ ႔ အ ေစခ ျဖစ္ ရ မည္ ။ - (၄၄)
သင္တ႔တ
ိ ြင္ အ္ြဋ ္အျမတ္လ ပ္ခ ်င္ေသာသထသည္လည္း အလးစတိ႔၏
ေစခိ င္းရာကြ ်န္ ျဖစ္ရမည္။ - (၄၅) အေၾကာင္းမထကား၊ လထသားသည္

109
သထတစ္ပ ါးကိ ေစစားျခင္းငွ ာ မလာ၊ သထတစ္ပ ါးအေစကိ ခ ျခင္းငွ ာ ၎၊
ႂကြလာသတည္းဟ မိန႔္ေတာ္မ၏
ထ ။ ရွင္မာကခရစ္ဝင္ ၁ဝး၄၂-၄၅။
္ိ ဝစန မ်ား ငါတိသ
႔ ဒၵါရ တြင္ အစဥ္ရိ က္ခတ္ပါေစ။ ္ာဝရဘ ရား၏ ႏိ င္င
ေတာ္၌ ္ြဋေ
္ ခါင္ျဖစ္လိလွ်င္ အတၱ ဟိတဝါဒဆ မဟ တ္မ ထဘ ဲ ပရဟိတဝါဒဆျဖစ္ရန္ က်င့္
ရမည္ ျဖစ္၏။ သခင္ေယရႈက ဘာသာျခားမ်ားသည္ သထတစ္ပါးအေပၚ ဗိလ္က် အပ္စိး
လိၾက၏။ မည္သထသည္ အဓိပတိျဖစ္ေၾကာင္း ျပလိၾက၏ဟ မိန႔္ခ၏
ဲ့ ။ အႏွဆသရပ္သကန္
မ်ား၊ အသင္းေတာ္ ၌ ္ၾကာခဏ ္င္ား ္ေနျခင္းသည္ အ့ဖြယ္တည္း။ ၎တိ႔၏ အတၱ
ေဘာမ်ား၊ အာဏာမ်ားကိ အသင္းေတာ္၌ ျပလိ၊ သးလိၾက၏။ ေယရႈသည္ လြနခ
္ ဲ့သည့္
ႏွစ္ေပါင္း ႏွစေ
္ ္ာင္ေက်ာ္ကပင္ ၎၏အသက္ကိ ေပးလႉ ခဲ့ျငားလည္း ငါတိ႔အမ်ားစ
သည္ ယခတိင္ အေျခခသေဘာသဘာဝမ်ားကိ နားမလည္ႏိင္ ရိွၾကေသး၏။
ငါတိ ႔၏ရန္သ ထေတာ္ သည္ ငါတိ႔ကိ ဘာ့ေၾကာင့္ လြယ္လင့္စြာ ေနာက္ေၾကာင္း
ဆြ ဲႏိ င္ရသနည္း။ ဆိခဲ့ၿပဆးသည့္အတိင္း ငါတိ႔၌အျမစ္စလ
ြဲ ်က္ရွေ
ိ သာ မလ ၿခ ္မႈ သေႏၶ
ေၾကာင့္ျဖစ္ကာ မာရ္နတ္သည္ ္ိအခ်က္ကိ ငယ္ႏိင္ကင္
ိ ၿပဥား မိမိ၏ဇာစ္ ျမစ္က ိ ျပရန္
ဆြယ ္၏။ ငါတိ ႔တန္ဖ ိ းကိ မည္ သိ ႔ရခဲ ့ေ ၾကာင္ း ငါတိ ႔ အပၸမာဒ မၿမဲလ ွ ်င္ ငါတိ ႔သည္
အေရးပါေၾကာင္းျပေစမည့္ ေက်ာက္တးမ်ားကိ ခဲဖြယေ
္ ဘာဇဥ္ ျဖစ္ေစေလာ့ ဆိသည့္
ေသြးေဆာင္မမ
ႈ ်ိ္းကိ ငါတိ႔အန္တႏိင္မည္မဟတ္္။
ငါတိ႔ကိ အႏၲရာယ္ျပ္မည့္ မာရ္န တ္၏နည္းသရည္းမ်ား ငါတိ႔၌ အျမစ္စေ
ြဲ သး
ေၾကာင္ း ငါရွ ာ ေတြ ႔ ခ ဲ ့ ၏ ။ သခင္ ေ ယရႈ သ ည္ ဤကမ႓ာ့ ာ ၌ ေပၚ္ြ န ္ း ခဲ ့ သ ည္ ့ ဓမၼ ဓ ရ
မ်ားစြာ္ဲမွ အေကာင္းဆ းေသာ ဓမၼဓရျဖစ္၏။ ေယရႈ သည္ သ းႏွစ ္တာမွ ် ၎၏
အေႏၲဝါသက္ ာားႏမ င့္အတ ေဒသစာရဥလမည့လ
္ ည္ႂကြခ ဥခက
ဲ့ ာ ေကာင္ားကင္ႏို္င္ငေ
ံ တာ္
အေၾကာင္ားကို တတ္ႏိုင္သ၍ သိုတၱန္ေပားခဲ့ျငာား ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို လက္ဝါားကာားတင
ို ္
ေပၚ ္တင္္ည
ဥ အထတင
ို ္ အေႏၲဝါသကတက
႔ို ို ၎တ႔၏
ို ္ာ္္ဆိုား အကိုသိုလေ
္ စတသက္
္ ာားက ္င္ား္လ က္ရမေနေသား၏။
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ထိုနည္ားတ ညစာစာားၿပဥား္မ ခြကက
္ ိုလည္ားယ၍၊ ဤခြကက
္ ာား သင္တ႔အ
ို ဘ႔ို
အလ႔င
ို မာသြန္ားေသာ

ငါ၏

အေသြား၌တည္ေသာ

ပဋညာ္္တရာားသစ္

ျဖစ္၏။ - (၂၁) သ႔ေ
ို သာ္လည္ား ငါ့ကအ
ို ပ္ႏမံေသာသ၏ လက္သည္
ဤစာားပြေ
ဲ ပၚ္မ

ငါ့

လက္ႏမင့အ
္ တရမ၏။

ခြခ
ဲ န႔္
္ မတသ
္ ာားေတာ္္သည္အတိုင္ား
သို႔ေသာ္လည္ား

လသာားကို

္န္႔ေတာ္္၏။

-

(၂၃)

လသာား

သည္

အပ္ႏမံေသာသသည္

(၂၂)
သြာားရ္ည္။

အ္ဂၤလာ

တပည့္ေတာ္တို႔သည္လည္ား

ရမ၏ဟို

ထအ
ို ္ႈကို

အဘယ္သ ျပ အံ့နည္ားဟို အခ င္ားခ င္ား ေ္ားျ္န္ားၾက၏။ - (၂၄) ထို္မတစ္ပါား
တပည့္ေတာ္တို႔သည္
ႀကဥားျ္တ္သနည္ား

ဟို

္္တို႔တြင္
အခ င္ားခ င္ား

အဘယ္သသည္
ျငင္ားခံိုၾက၏။

သာ၍

ရမင္လက
ို ာခရစ္ဝင္

၂၂ား၂ဝ-၂၄။
စၾကဝဠာတစ္ခလးမွ ပ ညေမတာကိျမင္ေတြ႔ရသည့္ ည္္ ့ ၌၊ သခင္ေယရႈႏွင့္
လက္ပန
ြ ္းတတဆး ေပါင္းခဲ့ၾကေသာ၊ အျခားသထမ်ားတိ႔္က္ ေကာင္းကင္ ႏိင္ငအေၾကာင္း
ပိ ၍သိ ၾကေသာ အေႏၲဝါသက္ ာားက မည္သထသည္ ္ြ ဋ္ေခါင္ျဖစ္မည္ ျဖင့္ စိတ္သတၱ
ျပေနၾက၏။ ္ိသမယ၌ သခင္ခရစ္ေတာ္ခစားရသည့္ စိတ္ဒကၡသည္ အလြန္ ႀကဆးမားလွ
ခ်ိမ့မ
္ ည္။ သခင္ေယရႈ၏ ေနာက္လ ိ က္ ျဖစ္ ၾကသည္ဟ ဂဏ္ေဖၚၾကေသာ ငါတိ႔သည္
သခင္ေယရႈ၏ အေႏၲဝါသိကမ်ားကဲ့သ႔ပ
ိ င္ ္ိပ္ဆးေနရာကိ လၾကေသး၏ေလာ။
ဤကမ႓ာ့ ာ ႀကဆ း တြ င ္ မာရ္ န တ္ ၏ နိ ယ ာမတိ ႔ ျဖင္ ့ ႀကိ ္းဆြ ဲ ခ ရျခင္ း ္က္ သ ာ၍
ဆိးေသာအရာတစ္ခရိွ၏။ ယင္းကာား အႏွဆနိယာမတိ႔ျဖင့္အသင္းေတာ္သည္ ႀကိ္းဆြခ
ဲ ရ
ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ဘရား၏ႏိင္င၌ ခ်မ္းသာသခ အျပည့္အဝ ခစားႏိင္ရန္ အတဝါဒမ်ားကိ
ျဖ္တ္ႏိင္ရန္ ဘရားသခင္္သည္ ငါတိ႔ကိ မစပါေစေသာ္ဝ္။
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၁၅။ သင္ အဘယ္သ႔ိ ဖတ္သနည္း
ယေန႔သည္ ေန႔္ထးျဖစ္၏။ သင့္အနာဂတ္အတြက္ စိတ္လပ
ႈ ရ
္ ွားျခင္း၊ ေမွ်ာ္မန
ွ ္း
ျခင္းတိ႔ အျပည့္ရွ၏
ိ ။ အ္င္ကရကမၸဏတ
ဆ စ္ခမွ သင့္ဒဆဇိင္းကိ မ်က္စိက်ေသာေၾကာင့္
ကမ႓ာ့ာတစ္ဝမ
ွ း္ သိ႔ ျဖန႔္ခ်ိမည္ ျဖစ္၏။ သိ႔ႏွင့္ သင္သည္ေန႔လည္စာစားရန္ စားေသာက္ဆင္
ိ သိ႔
ခ်ိန္း လိ က္၏။ ၎ႏွင့္ ေတြဖ
႔ ထးစ မရိွေသာေၾကာင့္ သင့္စိတက
္ ထး အိပ္မက္က ိ ပကထေဖာ္
ေပးမည့္ ပဂိ္လ္အား သင့္ကိယ္သင္ မိတ္ဆက္ရန္ သင္ စိတ္လႈပရ
္ ွား ပထပ်၏။ လမ္းသစ္၊
အသစ္ခရဆးသြားျဖစ္ေန၍ စိတက
္ မၿငိမ္။ သတိေနာက္က ေၾကာင္ၾ့ ကအား အ္ားမမွန္ေသး။
္ိသထ ေရာက္လာသည့္အခါ လက္ဆႏ
ြဲ ႈတ္ဆက္ၾကၿပဥား စားေသာက္ဆိင္အတြင္းသိ႔ ဝင္၏။
တစ္ဥဆးႏွင္ ့တစ္ဥ ဆး မိတ္ဆက္၊ လိပ္စာ၊ သားသမဆး စသည့္အေၾကာင္းမ်ား အတြင္ျမန္း
ၾက၏။ သင္ ့အေနာက္ရိ ွ စားပြမ
ဲ ွ ပဂိ္လ္၏ အသျမည္ေအာင္ ဟင္းခ်ိ္ေသာက္ေနသည့္
အသမွ တစ္ပါး အားလးအဆင္ေခ်ာ၏။ အစပိင္းတြင္ သင္သည္ ္ိအသကိ ေခတမွ်
္ေပကၡာ ျပ ႏ ိုင္၏။ အနည္ားငယ္ၾကာေသာ္ “လအခ်ိ္႕ ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္းတက္
သင့္၏” အာရေနာက္စ ျပ္လာ၏။ ေသြးပထေလပထ္ိးသျဖင့္ ကိယ္ကလည္းမရိးမရြျဖစ္။
အာရ မွန္မ္ားႏိင္ေသး။ သိ႔ႏွင့္ အာရမလြမ
ဲ ိေစရန္ ေမ့္ားၾကည့္၏။ သင့္စဆးပြားဖက္ႏွင့္
ေဆြးေႏြးရသည္မွာ အျပ္သေဘာေဆာင္၏။ အပိ ေဆာင္း ခ စားခြင ့္မ ်ားအေၾကာင္း
ႏွ ဆးေႏွာ ၍ေကာင္းခိ က္ သင့္ေနာက္္မ ပဂိ္လ္သည္ သင့္စားပြေ
ဲ ပၚရိွ ဇြနး္ ၊ ခက္ရင္းမ်ား
တ န္ခ ါသည္အ္ိ ေလပ်ိ္႕သည္တ ြင္ မ်က္လ းအေပါင္း က ္ိ အရိ င္းအစိ င္းအေပၚ
ေရာက္က န္၏။ စားေသာက္ဆိင္သည္ ဖးဖးဖိဖိ ရယ္သ၊ ္ိတ္လန႔္သ၊ စက္ဆ ပ္သ
တိ ႔ ျဖင့္ ျပည္ ့ေလ၏။ နိဂ း၌ ဆိ င္ရွင္္ ြက ္လာၿပဆ း ဤဆိ င္အတြင္း ၌ ဤအျပ္အမထမ ်ိ ္း
လက္မခဟဆိကာ ္ိပဂိ္လ္ကိ ဆိင္ျပင္သ႔ႂိ ကြပါရန္ ေတာင္းဆိ၏။
အ ့ဖ ြယ္ ကား အႏွဆပ ဂိ ္လ္သည္ ေပါက္ေဖာ္မ်ား၏စားေသာက္ ဆိ င္၌ ဤသို ႔
စားေသာက္ ေ သာ္ မည္ သထကမွ် မ်က္စ ိစပါးေမႊး စထးမည္မဟ တ္။ သင္သည္ အသ
္ြက္ေအာင္ မစားေသာက္လွ်င္ ဆိင္ရင
ွ ္မ်ားက ႏွစ္ၿခိ္က္ၾကမည္မဟတ္။ ေပါက္ေဖာ္တိ႔၏
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ယဥ္ ေ က်းမႈ တ ြ င ္ မေတြ ႔ မ ျမင္ ဖ ထ ၾ ကးေသးေသာ ပ ဂိ ္လ္ မ ်ားႏွ င ္ ့ လက္ ဆ ြ ဲ ႏ ႈ တ ္ ဆ က္ ၊
အိမ္တင
ြ ္းေရးမ်ား ျမန္းလွ်င္ သင့္အားရိင္းသည္ဟ မွတမ
္ ည္ျဖစ္၏။42
အျပ္အမထတစ္မ်ိ္းတည္းသည္ပင္ ဓေလ့မတထလွ်င္ အဓိပၸာယ္က၏
ြဲ ။ ဘရားႏိင္င
ေတာ္ႏွင့္ မာရ္နတ္ ႏိင္ငေတာ္၏ မတထညေ
ဆ သာ ဓေလ့ႏွစ္မ်ိ္းသည္လည္း ဤအတိင္းပင္။
ခရစ္ယာန္ယၾကည္ျခင္း၌ အတ္ျမစ္တစ္ခရိွ၏။ ယင္းသည္ သခင္ေယရႈျဖစ္၏။
္ိအတ္ျမစ္ကိ အေျခချငား အဘယ့္ေၾကာင့္ မ်ားစြာကား္ြက္ရသနည္းဟ ဒြိဟ ျဖစ္ရ၏။
ဘရား၏ ႏိင္ငေတာ္သ႔ိ ေျခလွမ္းရာ၌ ေလာကဆဓေလ့ႏွင္ ့ ေလာကဆ ဒိ႒မ်ားကိ ျဖ္တ္ရန္
လိ၏။ ၿပဆးခဲ့သည့္အခန္း၌ ဘရားႏိင္ငေရာက္ေၾကာင္း တရားေတာ္မ်ားကိ ဆင္ျခင္သည့္
အခါ အာလိနမ
္ ်ားစြာရိွေၾကာင္း ႏွဆးေႏွာခဲ့ၿပဆးျဖစ္၏။
ခရစ္ယာန္ဓမၼခရဆး၌ အခက္ဆးမွာ ္ာဝရဘရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္သည့္
သမၼာက်မ္းဂန္ကိ ေလ့လာနည္း ျဖစ္၏။ ငါတိ႔သည္ အတၱကေလသာေက်ာင္း္ြကမ
္ ်ား
ျဖစ္ၾက၏။ သိ ႔ျငား ဘရားႏိ င္င ေတာ္သိ ႔ ဥဆးလွည့္သည့္အခါ ငါတိ ႔၏အစြဲေဟာင္းမ်ား
ျဖ္တ္ကာ ဘရား၏ဝစနမ်ားကိ ေလ့လာရာ၌ ဘရားသခင္၏ သန႔္ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကိ
ဥပစၨ်ာယ္ခင
ြ ့ေ
္ ပးရန္ အေရးႀကဆး၏။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ္ိသိ႔မျဖစ္ခဲ့။ သမၼာက ္္ားဂန္ကို
ဘိုရာားသခင္၏အလိုေတာ္ထက္ ္ာရ္နတ္၏ အလိုေတာ္အတိုင္ား စားစ္္ားၾကေသာေၾကာင့္၊
ဒ႒ကြ၊ဲ ဝိဝါဒကြ၊ဲ ဝေရာဓျဖစ္၊ ဓ္ၼာေသာက အင္ားဝရာဇာ ျဖစ္ျခင္ား္ ာား ငါတ႔ခ
ို ရစ္ယာန္
သာသနာသ္ိုငား္ ၌ ္ ာားစြာျဖစ္ခ၏
ဲ့ ။
သခင္ေယရႈသည္ က ္္ားတတ္ပဂိ္လ္တစ္ဥးဆ ႏွင့္ ႏွဆးေႏွာရာ၌ ဤအခ က္ကို အစ
ဆြထ
ဲ ိုတခ
္ ဲ့၏။ ဤအေၾကာင္ား ရမငလ
္ ိုကာခရစ္ဝင္ အခန္ားႀကဥား ၁ဝ ၌ေတြ႔ရ၏။ က ္္ားတတ္
ပဂိ္လ္မွ ေယရႈအား “္ာဝရ အသက္ကိ အေမြခရအ့ေသာငွာ အကၽြႏ္ပ္သည္ အဘယ္သိ႔
ျပ္ရအ့” ဟ ေလွ်ာက္၏။ ေယရႈက “ပညတိက်မ္း၌ အဘယ္သိ႔ လာသနည္း” ဟေျဖ၏။
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အရွငး္ ဆိရလွ်င္ “သင္ အဘယ္သ႔ိ ဖတ္သနည္း”43 ျဖစ္၏။ သခင္ေယရႈက သင္ ဘာကိ
ဖတ္ သ နည္ း ဟ မေမး။ အဘယ္သ ိ ႔ ဖတ္သနည္း (သိ ႔) သင္ ဖတ္ ခ ဲ ့ သ ည္ ့ အ ရာကိ
အဘယ္သ႔ိ အဓိပ ၸာယ္ေဖာ္သနည္ းဟ ေမး၏။ မာရ္နတ္ႏိင္ငမွ ေကာင္းကင္ႏိင္ငသိ႔
ကထ း လိ သထ မည္ သ ထ ႔ မ ဆိ အတြ က ္ အႏွ ဆ ေ မးခြ န ္ း သည္ ပဓာနေမးခြ န ္ း ျဖစ္ ၏ - သင္
အဘယ္သ႔ိ ဖတ္သနည္း။
သခင္ေယရႈ္ က်မ္းတတ္ပဂိ္လ္ေမးခဲ့သည့္ အေမးသည္ ခရစ္ယာန္ဓမၼခရဆး၌
ပဓာနက်သည့္ေမးခြန္း တည္း။ ဤကမ႓ာ့ာတြင္ သင့္ရာ္ထး၊ သင့္အသင္းအပင္းမ်ားက
သင့္အဆင့္ကိ ျပ၏။ အျခာားတစ္ဖက္တြင္ ေကာင္းကင္ႏိ င္င ေတာ္ ၌ ဘ ရားသခင္၏
သားသမဆးတိင္းတိ႔သည္ ရိေသ္ိက္သထမ်ား ျဖစ္ကန္ၾက၏။ က်မ္းတတ္ပဂိ္လ္အေၾကာင္း
ဆင္ျခင္ရေသာ္ အႏွဆပဂိ္လ္သည္ သမၼာက်မ္းစာကိ ေလာကဆဒိ႒ျဖင့္ ရႈ ျမင္လ ိ ေၾကာင္း
ေတြ ႔ ရ ၏။ အႏွ ဆ ပ ဂိ ္လ္ က သခင္ ေ ယရႈ အ ား အမွ န ္ ေျဖခဲ ့ ၏ ။ “သင္ ၏ ဘ ရားသခင္
္ာဝရဘရားကိ စိတႏ
္ ွလးအႂကြင္းမဲ၊့ အစြမ္းသတိၱရမသ္မ ၊ ္ာဏ္စ္
ြ ္ား ရမသ္မ ႏမင့ခ
္ စ္ေလာ့။
ကို ယ္ႏ မင့္စပ္ဆို င္ေ သာသကို ကို ယ္ႏမင့္အ္မ

ခ စ္ေ လာ့ဟို ျပန္ေ လမ ာက္ေလ၏။”44

သခင္ေယရႈကလည္း “္ိအတိင္းပင္ ျပ္က်င့္ေလာ့” ဟမိန႔၏
္ ။ က်မ္းတတ္ပဂိ္လ္သည္
ဤအမိန္႔ေ တာ္ မည္မွ ်တာေရာက္သည္၊ အက် ္းဝင္သည္က ိ သိ ျငား အာလိန္ဖြ ဲ ႔ကာ
“မည္သထသည္ ငါႏွင့စ
္ ပ္ဆိင္သထ ျဖစ္သနည္း” ဟ ေမး၏။ သမၼာက်မ္းစာ၏ ဆိလိရင္းသည္
ရိးရွင္း၏။ မာရ္နတ္၏ ေလာင္းရိပ္
္ ၾကသည့္ ပ္ဇဥ္မ်ားသည္ နားလည္ရခက္သေယာင္
ေဆာင္ေနၾက၏။ အေၾကာင္းမွ ာ ေသြ းတည္စရိ က္ကိ စြန ္႔၍ အသစ္သ ိ ႔မေျပာင္ းလိ
ေသာေၾကာင့္ … ေၾကာင့္။ ဤ၌ မည္ကာမတၱခရစ္ယာန္ ္ ာားစြာရမေနရျခင္ား၏ အရင္ားခံကို
ေတြ႔ရ၏။ ၎တို႔သ ည္ ခရစ္ေတာ္၏ႏ ိုငင
္ ံေတာ္ အေၾကာင္ား ယံ ို ၾကည္သ က္ဝင္ ျငာား
္ာရ္နတ္ႏိုငင
္ ံေတာ္၏ဓာတ္အတိင္း ဆက္လက္ေနထိုင္ၾက၏။ အက ားဆက္ကာား ေ္ာဟ၊
ေဝဒနာ၊ အဓ္ၼ္ ာားျဖစ္၏။
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ခရစ္ယာန္သာသနာအတြငား္ ၌ ကယ္တင္ျခင္ားတရာားႏမင့စ
္ ပ္လ ္္ားၿပဥား ဝေရာဓျဖစ္
ၾက၏။ အေၾကာင္ားကာား သ္ၼာက ္္ားဂန္္မ ကရိုဏာအရပ္ေအာက္ခို လႈံသ ည္ ့ ခရစ္ယာန္
တစ္္ားဥ သည္

ပညတ္ေတာ္(၁ဝ)ပါားအတင
ို ား္

ရမငား္ စြာျပဆိုထာား၏။

သ႔ျို ငာား

အ္ ာားသငမာတ႔က
ို

ျပ က င့္သြာားၾကလ့္္္ည္ဟို
္ာရ္နတ္၏ရႈေထာင့္ျဖင့္

ပညတ္ေတာ္(၁ဝ)ပါားကို ေစာင့္ၾက၏ -- ကယ္တင္ျခင္ားအက ားေ္မ ာ္ကာ ေစာင့္ျခင္ားျဖစ္၏။
ပညတ္ေတာ္(၁ဝ)ပါားကို ဘိုရာားသခင္ႏမင့္ ၎၏သာားသ္ဥား္ ာားအၾကာား၌ သဟာယကို
အေျခခံ၍ ျပ႒ာန္ားသည္ဟို ္ရႈ။
ဆိုရလမ င္ ငါတ႔အ
ို တြင္ား ယံိုၾကည္ျခင္ားျဖင့္ အာားထိုတ္
္ ည္ဟို ္္မတဘ
္ ဲ ပညတ္
ေတာ္ကိုေစာင့္ထန္ားရန္ ္ျဖစ္ႏိုင္ဟို ျ္င္သည့္ဒ႒္ ာားစြာရမၾက၏။ ထသ
ို ္ ာားက ပညတ္
ေတာ္ တို႔ ကို ေစာင့္ ထန္ား ရန္္ျဖစ္ႏ ို ငဟ
္ ို သို တ န္ ၾက၏။ ္ိ ႔ေ ၾကာင္ ့ သခင္ခ ရစ္ေတာ္
အာားျဖင့္ ေအာင္ျ္င္္ႈပဥတကို ဘယ္ေတာ့္မ ္ခံစာားၾကရပါ။ သင္သည္ ေစာင့္ထန္ားရန္
အာားထို တ္သည္ ျဖစ္ ေ စ၊ အာား္ထို တ္သ ည္ ျဖစ္ ေစ ပဓာနအခ က္ကာား ္္ ကို ယ္ကို
အာားကိုားက င့္ႀကံျခင္ား ျဖစ္၏ -- သဟာယ္ဟိုတ္။ ငါတ႔အ
ို တြက္ အသက္ေပားလႉခဲ့သည့္
သခင္ခရစ္ေတာ္အေပၚ

ယံိုၾကည္သဒၶါ္ႈ

အရင္ားခံျဖင့္

ပညတ္ေတာ္(၁ဝ)ပါားကို

္ေစာင့္လမ င္ တစ္္ဥား္မ ေကာင္ားကင္ႏိုင္ငေ
ံ တာ္သ႔ို ္ဝင္ရ။
အက င့္ သဥလ အာား္ထိုတ္လိုသ ၊ ေအာင္ ျ္င္ေသာခရစ္ယာန္ ဓ္ၼခရဥားသည္
္ျဖစ္ႏ ို ငဟ
္ ို ္မ တသ
္ ည့္ ္ည္ကာ္တၱ ခရစ္ယာန္္ ာားသည္ ္ၾကာ္ဥအ တြ င္ား ၎တ႔ို
အတြက္ ဘာ္မ ္စြ္္ားသည့္ ဘိုရာားေနာက္သ႔သ
ို ာ လိုက္ၾက၏။ အႏမဥေရလက
ို ္လြဲျခင္ားႏမင့္
ေလာကဥဂိုဏ္ျဒပ္္ ာားကိုတပ္္က္္ႈတ႔ို ေပါင္ားစပ္သည့္အခါ ဘိုရာားသခင္သည္ ဤသတၱ
ကမ႓ာ့ာႀကဥားကို ၂၄ နာရဥတစ္ရက္ႏႈန္ားျဖင့္ ေျခာက္ရက္ႏမင့္အၿပဥား ဖန္ဆင္ားခဲ့သည့္ ဘိုရာား၏
ျပာဋဟာကို ျငင္ားဆန္ၾကသည့္ ခရစ္ယာန္စာေပကဝ္ ာား၊ ခရစ္ယာန္ ေပၚပင္ဆရာ္ ာား၊
ခရစ္ယာန္ဘာသာ သက္ဝင္သ ္ ာားကို ္ က္ဝါားထင္ထင္ ေတြရ
႔ ျခင္ားသည္ ္ဆန္ား ပါ။
ကိ ယ္ႏွင ့္စပ္ဆ ိ င္သည္ ့ သ ထကိ ကိ ယ္ႏ ွင့္အမွ ်ခ်စ္ရန္ ပညတ္ရာ၌ က်မ္းတတ္ပဂိ္လ္က
“မည္ သထသည္ငါႏွင့္စပ္ ဆ ိင္ေသာသထ ျဖစ္သနည္း ” ဟ ေမးသကဲ့သိ႔ ေပၚပင္ကဝိမ်ား
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ယခတြင္ “ငါတိ႔သည္ ေျခာက္ရက္အတြင္း ဖန္ဆင္းျခင္းကိယ၏။ သိ႔ေစမထ

မည္သည့္ ေန႔မ ်ိ ္းမ်ား ျဖစ္မည္နည္း ”ဟ ေ့္ ၾက၏။ အဓမၼတရားသည္ ၎တို ႔ႏွင္ ့
အ ဝင္ေစရန္ သမၼ ာက်မ္းဂန္က ိ စိ တ္ရိ ွအတိ င္း ေမွာက္လန
ွ ္ၾက၏။ အေျပာႏွင့အ
္ လပ္
မညဆ။ နတ္ရ္
ဲ ာားသည္လည္ား သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ယံိုၾကၿပဥား ဤေလာကဥသေဘာအတင
ို ္ား
ေနထိုင္ၾက၏။
ပ ဂိ ္လ္တစ္ဥဆး သည္ စိတ္ႏ ွလ းအသစ္က ိ ေပးစြမ္းႏိ င္သည့္ ဘ ရားသခင္ ကိ
မယၾကည္ေတာ့သည့္အခါ ရိ းရွင ္းစြ ာျပဆိ ္ားသည့္ သမၼာတရားမ်ားကိ တလြအ
ဲ ေမး
ရိွလာ၏။ ္ိ႔ေနာက္တင
ြ ္ေတာ့ သမၼာက်မ္းဂန္မ ွ ငါတိ႔အား ရွငး္ စြာတားျမစ္္ားသည့္
လိင္တထေပါင္းသင္းျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္၏စပမာ လက္ခရန္၊ မိသားစႏွင့္ အသင္းေတာ္၌
ပရိသ၊

ဣတယစည္ားကို

ဖ က္ရန္လယ
ြ ္က

လာေစ၏။

ဤသေဘာတရာားသည္

ေကာင္ားကင္ ႏိုငင
္ ံတရာားေတာ္ႏမင့္ ဖဥ လာဆန္႔က င္၏။ တန္ဖားို ဟသည္ သဟာယျဖင့္
အစ္္တည္၏။ အလႊာျဖင့္္တည္။
သ္ၼာက ္္ားဂန္္မ သြ နသ
္ င္သည္္ ာားကို အတကိေလသာတ႔ႏ
ို မင့္ ညဥေထြေစရန္
လက္တစ္လံိုား ျခာား ေျပာင္ ား ခဲ့ သ ည္ ့ သို တၱ န္
္ ာားစြာ ငါတ႔ိုစာရင္ား ျပ စိုႏို င္၏။ သေ
႔ို သာ္
သခင္ေယရႈ၏ေနာက္သို႔ ငါလိုက္၏ဟို သင္ဆိုသည္ရေသာ္
မ
သ္ၼာက ္္ားဂန္ကို ငါတ၏
႔ို
ဇာတ္ာဏ္ႏို ျဖင့္ အထအန ္ေကာက္ဘဲ သခင္ေယရႈ အလိုေ တာ္အတို င္ား ေကာက္
ရ္ည္ကို ရမငား္ စြာ ေဖၚျပခဲ့ၿပဥား၏ဟို ငါ့ကိုယင
္ ါ ္မတ၏
္ ။
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၁၆။ ကၽြနမ
္ ်္ိး မဟတ္ေတာ့ၿပဆ
္ိ ေန႔ ကား ေန႔္ ထးတည္ း။ ငါ၏ ေျခာက္ ႏ ွ စ ္ သ ားႏွ င ္ ့ ကားျဖင္ ့ ခရဆးႏွင္ခ ဲ့၏။
ငါတိ႔သည္ စကားမ်ားစြာ ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾက၏။ ၎၏ဥာဏ္အားသန္သည္အ္ိ ဝါေယာ
ေကာင္းေန၏။ ၎၏ေခါင္း၌ ဘာရိွသည္ကိ ငါဥာဏ္ေပါက္၏။ ၎က “အဖ၊ အဖသည္
ရတစ္ခါ အဓိပတိႀကဆး ျဖစ္လွ်င္အရာရာသည္ ေကာင္းလာမည္။ သားလည္း ရတစ္ခါ
အဓိပတိႀကဆး ျဖစ္လွ်င္ေကာင္းမည္” ဟ ဆိလာ၏။ “ဤအေၾကာင္းမဆိး” ဟ လည္ရွင္းရင္း
ေျဖ၏။ ၎၏အဆိတြင္ လိအပ္ခ်က္ရွေ
ိ ၾကာင္း အေတြးဝင္ကာ ခဏမွ် ဆိတ္ေနလိက္၏။
အေျဖမေတြလ
႔ ွ်င္ ႏွစဥ
္ ဆးစလးအတြက္ မေကာင္းျဖစ္မည္။ “အိမ္း၊ သမၼာက်မ္းစာ၌ ဤသိ႔
မဆိ ္ား၊ ငါ႔သား” “သိ ႔ ဆိ လွ်င္ ဘာ့ေၾကာင္ ့ သားအား ဤသိ ႔ ျပ္၊ ဤသိ ႔ေနပါဟ
ေန႔ရိ ွသ၍ ဆိ ရသနည္း ” “ငါ႔သ ား၊ သင္သည္ သခင္ေယရႈအတြက ္ သထငယ္ေကာင္း
ျဖစ္ရန္ သခင္ေယရႈသည္ ငါ့အား မိန႔၏
္ ။ ေယရႈသည္ ငါ၏ အဓိပတိ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
သခင္ေယရႈ ငါ့အားမိန္႔သည့္အတိင္း ျပ္ျခင္းသည္ သာ၍ျမတ္၏ဟ ငါမွတ္၏” ဟ ငါေျဖ၏။
မိဘ ဘဝသည္ အဆးမဲ့ဘဝသင္တန္းသားတည္း။ “သား၊ အစာ စားလွ်င္ ္ိင္စား
ရမည္” “အိး၊ မသင့္ေလ်ာ္ပါ” “အခ်စ္တးေလး၊ ကစားစရာမ်ား ျပန္သိမး္ ပါေလ” “အိး
အမိ၊ အိမ္ျပင္ဖက္တင
ြ ္ ကစားလိ၏”

“သား၊ အိပ္ခ်ိန္ေရာက္ၿပဆ” ေအာ္ကာ၊ လထးလိမ့္

ငိကာ၊ ဂ်ဆက် ၾက၏။ “သင္မအိပ္ေသးလွ်င္၊ ငါဘာလပ္ရပါ့။”
္ိ ္ိ ေသာ စည္ း ကမ္ း ကလနားမ်ားေၾကာင္ ့ မိ ဘ ဟထ သ ည္ အခ်ိ န ္ တ ိ င္ း
အ္က္စးဆ မွ အာဏာယစ္မထး ေနမည္ဟ သင္မတ
ွ အ
္ ့။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ္ိင္ရင္ား
ျဖည္းျဖည္းစားလွ်င္ ဝမ္းမနာမည္ကိ မသိၾက။ ၎တိ႔ လထဝင္ဆန္႔ႏိင္ရန္၊ သပ္သပ္ရပ္ရပ္
ေနတတ္ေစလိသည္တ႔က
ိ ိ မသိၾက။ ဘယမဝင္ရန္ အိပ္စက္အနားယထေစလိေၾကာင္း
နားမလည္ၾက။ ဘာ့ေၾကာင့္ ... ။ အႏၲရာယ္ကိ မ်က္ကန္းတေစၧမေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ ... ။
တမန္ေတာ္ရွင ္ေပါလ မွ ငါတိ ႔၏ ခရစ္ယာန္ ဓမၼခရဆးစဥ္ကို ရမင္ား ျပရန္ အႏွဆ
ဥပေမယ်ကိ သးျပခဲ၏
့ ။

။
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တစ္ဖန္တ ၊ အေမြခ မည္သည္ ကား၊ ဥစၥာရိ ွသမွ ်ကိ ပိ င္္ ိ က္ေသာသထ
ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အရြယ္မေရာက္မဆ ကာလပတ္လး အေစအပါး ကၽြန္ႏွင့္
တထ၏။ ဂလာတိၾသဝါဒစာ ၄း၁။
ရွငေ
္ ပါလသည္ သားႏွင့အ
္ ဖ ဆက္ဆပသည္၊ ကၽြနႏ
္ ွင့သ
္ ခင္တ႔ိ ဆက္ဆပႏွင့္
မျခားဟ ဆိ၏။ အဖသည္ သားကိ ဘရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္း မလြမ
ဲ ေသြ
သ တၱန ္ရမည္ ျဖစ္ကာ၊ သားသည္ အတၱခႏၶာျဖင့္ ျဖစ္တည္လ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ အႏွဆ
သတၱန္မအ
ႈ လးစကိ နားမလည္ေပ။ အဖက သင္ျပသည့္ သင္ခန္းစာ အမ်ားစတိ႔သည္
၎၏အတၱေဘာႏွင္ ့ ဖဆလာဆန္႔က်င္ေသာေၾကာင့္ ... ။ ႏိ ႔ ၿပဆးလည္း ခက္ေသာေၾကာင့္
ကၽြန္ႏွင့မ
္ ္ထး။ သားငယ္သည္ “ငါလပ္ခ်င္သည္မ်ားကိ အဖသည္ ခ်္ပ္ခ်ယ္ေနျခင္းေလာ။
ကၽြန္ပမာ ငါခစားရ၏။ ‘ငါ့သား၊ ဤသိ႔ ျပ္ပါ၊ ဤသိ႔ မျပ္ႏွင့္’ မ်ားေၾကာင့္ မတရားပါ” ဟ
အလြယမ
္ ွတတ
္ တ္၏။
အႏွဆအျဖစ္က ငါတိ႔သည္ ႏိင္ငေတာ္သိ႔ ဝင္စားႏိင္ရန္ ဘရားသခင္သည္ ငါတိ႔
အတြက္ ဘာစဆစဥ္ေပးသည္က ိ ျပည့္စစြာ ေဖၚညြန္း၏။ အမ်ားစက ဘရား၏ ပညတ္
မ်ားသည္ တင္း က်ပ္လ ြန္းသည္ ဟ ျမင္ ၾကၿပဆး “ဘ ရားသည္ ငါ့အေပၚ ဘာ့ေၾကာင္ ့
ဤသိ႔ဖန္ရသနည္း (သိ႔) ခရစ္ယာန္ဓမၼခရဆးသည္ ဘာ့ေၾကာင့္ က်ဥ္းက်ပ္ရသနည္း” ဟ
မၾကာခဏ အေမးရိွတတ္၏။ အသင္းေတာ္အတြင္း ခိလ၍
ႈ ခရစ္ယာန္မ်ား ေစာင့္္ိန္း
ရမည့္ သဆလမ်ားကိ ေစာင့္လွ်င္ၿပဆး၏ဟ တထေ သာအက်ိ ္းကိ င့လင့္သည့္ ကေလးငယ္
မ်ားႏွင့္

အလားတထသမ
ထ ်ားလည္း

ေပ ာက္ေသာသာား

ပံိုပ္ာထဲ္မ

ရိွကန္၏။

္ိ္ိေသာ

ပဂိ လ္္ ားတ႔သ
ို ည္

အစ္ကိုႀကဥားႏမင့္

အလာားတၿပဥား

အႏၲရာယ္ဇအတြငး္

က်ေနသထမ်ားျဖစ္ၾက၏။
ရမင္ေပါလိုက ငါတို႔သည္ ္ည္သို႔ျဖင္ ့ နစၥဓဝ ဝဲၾသဂ္မ လြတ္ေျ္ာက္ႏ ို င္္ည့္
အေၾကာင္ား၊
ဘိုရာားသခင္

ဘိုရာားသခင္သည္
သည္

ငါတ႔က
ို ို
ငါတ႔က
ို ို

္ည္သ႔အ
ို က ားေဆာင္ေပားသည္တ႔က
ို ို

ဃန

္ည္သ႔ဆ
ို က္ဆံေၾကာင္ားကရ
ို င
မ ္ားျပ၏။
္ည္္မ ခ စ္၍
္ခံဘဲ

သ္ၼာဒ႒က စြာ

ငါတ႔အ
ို တြက္
ျ္င္ႏိုင္
္ မသာ
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ဘိုရာားသခင္ႏမင့္

ငါတ႔၏
ို ဆက္ဆံ္သ
ႈ ည္

အဓပၸာယ္

ရမ္ည္ ျဖစ္၏။

ထို ပညတ္ေတာ္္ ာားသည္ ငါတို ႔ကို ခ ပ္ေႏမာ င္သည္ဟို ျ္င္ေတာ့္ ည္ ္ဟိုတ္ဘဲ
၎တို႔သ ည္

ဘိုရာားသခင္သ ည္

ငါတို႔အေပၚ

ေ္တၱာရမေ ၾကာင္ား၊

အေ္ြ ခံ

ေစလိုေၾကာင္ား ျပသည့္ လြတ္ေျ္ာက္ရာ္ိုခ္္ားဥ ပ္ာ ျဖစ္လာ္ည္၏။ အႏမဥအေၾကာင္ား
ရမငေ
္ ပါလိုသည္ ဤသ႔ရ
ို မငား္ ျပ၏။

။

သခင္ခရစ္ေတာ္ ပထ္အႀက ္္္ႂကြ လာခင္ ကာလ္ ာား၌ ငါတို႔ သည္
ကေလားသငယ္ႏမင့္
အရြယ္
္ ေရာက္္ဥ
အခ န္ကာလ

အလာားတ၏။

ထန
ို ည္ားတ

ေလာကဥတ ရာားႏိုလ က္၌

ေစ့ေသာ

အခါ၊

ငါတ႔သ
ို ည္

ငါတ႔သ
ို ည္

ကၽြနခ
္ ရ
ံ ၾက၏။

-

(၄)

သာား၏အခြင့အ
္ ရာကို

ခံရ္ည္အေၾကာင္ား - (၅)ပညတ္ တရာား ေအာက္၌ရမေသာ ငါတ႔က
ို ို
ေရြားႏိုတ္ေစျခင္ားငမာ၊ ္န္ား္ဝ္္ား၌ ပဋသေႏၶ ယ၍ ပညတ္တရာားေအာက္၌
ဖြာားျ္င္ရေသာ သာားေတာ္ကို ဘိုရာားသခင္ သည္ ေစလြ တ္ေ တာ္ ္၏။ (၆)

ထို သို႔

သင္တို ႔သည္

သာားျဖစ္ေ သာ

ေၾကာင့္

အဗၺအဘဟို

ေခၚတတ္ေသာ သာားေတာ္၏ ဝညာ္္ေ တာ္ ကို သင္တ႔စ
ို တ္ႏမလံိုားထဲသ႔ို
ဘိုရာားသခင္

ေစလြတေ
္ တာ္္၏။

-

(၇)

သ႔ျို ဖစ္၍

သင္တ႔သ
ို ည္

ေနာက္တစ္ဖန္ အေစအပါား ကၽြန္္ျဖစ္၊ သာားပင္ျဖစ္ၾက၏။ သာားျဖစ္လမ င္
ခရစ္ေတာ္အာားျဖင့္

ဘိုရာားသခင္၏

အေ္ြခံလည္ား

ျဖစ္ၾက၏။

ဂလာတၾသဝါဒစာ ၄ား၃-၇။ (NLT)
ဤက ္္ားပိုဒ္သည္ သ္ၼာက ္္ားဂန္တြင္ ႏမစ္လဖ
ို ြယေ
္ ကာင္ားသည့္ က်မ္းပိဒ္မ်ား
အနက္မွ တစ္ပိ ဒ္ျဖစ္၏။ ငါတိ ႔၏ ဘရားသခင့ ္တိကိၠမမ်ားျဖစ္ခြင့္ လ ၿခ ္ေစရန္ သခင္
ေယရႈ၏ အသက္ေပးလႉမႈက ိ ငါတိ႔အသိအမွတ္ျပ္ျခင္းျဖင့္ ငါတိ႔သည္ မာရ္နတ္ လက္
ေအာက္မွ လြတ ္ေျမာက္ ၿပဆ ျဖစ္၏။ သခင္ေယရႈေ ၾကာင့္ ငါတိ ႔ သည္ ဘ ရားသခင္ ၏
ခ်စ္သားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကိ သိျခင္းေၾကာင့္ ငါတိ႔သည္ မာရ္နတ္၏အဓမၼ္ႈကို ေျခဖ က္
ကာ ဘိုရာားသခင္၏ ခ်စ္သားမ်ားပမာ အားျပည့္အင္ ျပည္ ့ ျဖင္ ့ ေျခစ ရပ္ႏိ င္ၿပဆျဖစ္၏။
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ဘရားသခင္၏ သန႔္ရင
ွ ္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင့္ကိ “အဘ၊ အဘ” ဟ ေခၚေစပါ၏
ေလာ။ ဘ ရားသခင္၏ ေမတ ာရိပ ္ ေအာက္တ ြင္ ေအးျမလ ၿခ ္သည္ ဟ သင္ခ စားရ
သေလာ။ သင္သည္ ဘရားသခင္္ ခ်ဥ္းကပ္သည့္အခါ ဘရားသည္သင့္ကိ ဝတ္ေက်
တန္းေက်သာ ပဋိသႏၶ ာရေလာကြ တ္ ျပ္ရ မဟ တ္ ဘဲ ေႏြးေ္ြးစြာ ႀကိ္ဆိေၾကာင္း သင္
ခစားရပါ၏ေလာ။ အႏဥမပဆတမ
ိ ်ိ္း သင္မခစားရသ၍ သင္သည္ အနာဂတ္ေပ်ာက္သည့္
ကြ်န္အျဖစ္ႏွင့္ ဆက္ရွေ
ိ နဥဆးမည္ျဖစ္၏။
ဘ ရားသခင္ ၏ ၾသရသမ်ားျဖစ္ ၾကသည္ ႏ ွ င ္ ့ အ ညဆ ၊ ငါတိ ႔ ရ မည္ ့ အ ေမြ သ ည္
အာမဘေႏၲရိွ၏။ ငါတိ ႔သည္ ဘ ရား္ အေၾကာက္ကင္းကင္းျဖင့္ ေတာင္းဆိ ႏိ င္၏။
ဘရားသည္ ငါတိ႔အတြက္ အေကာင္းဆး ပရမကိ သိေတာ္မ၏
ထ ဟ စိတခ
္ ်စြာေနႏိင္၏။
ငါတိ ႔၏နိ စၥဓ ထဝမ်ားက ္ာဝရဘရား၏ႏိင္ငေတာ္သည္ မည္မွ်ႀကဆးျမတ္ေၾကာင္း သာ၍
သိရန္၊ စာတန္မာရ္နတ္၏လက္ေအာက္မွ ရန္း္ြကန
္ ိင္ရန္အတြက္ျဖစ္၏။
အခန္း(၆)၌ ပ္ဇဥ္မ်ားကိ ၎ဖက္သိ႔ျပန္လည္သိမ္းသြင္းရန္ ဘရားသခင္သည္
မည္မွ် စြန႔စ
္ ားခဲ့ေၾကာင္းကိ ငါတိ႔ ႏွဆးေႏွာၿပဆးျဖစ္ေၾကာင္း သင္ အမွတရ
္ မ
ွိ ည္ဟ မွတ္ပါ၏။
၎တိ႔မွာ။

။

၁။ ပ္ဇဥ္တ႔သ
ိ ည္ ၎တိ႔၏ပစၥကအေျခအေန အမွန္ကသိ
ိ ျမင္ႏိင္ရန္၊
၎တိ႔၏ အဇၩတၱကိ မ္ိပါးဘဲ လမ္းမွန္သ႔ိ ေရာက္ႏိ္ငရ
္ န္ မစျခင္း
၂။ ဘရားသခင္သည္ ပ္ဇဥ္တ႔အ
ိ ေပၚေမတၱာရိွေၾကာင္း၊ ပ္ဇဥ္မ်ား
သည္ ဘရား၏သကၡာေတာ္ႏွင့္ ႏိင္ငေတာ္အေၾကာင္းကိ ေမာဟ
ဝင္ေၾကာင္းကိ ျပသရန္
၃။ ဘရား၏ၾသရသမ်ားျဖစ္ႏိင္ရန္ ၎တိ႔၏အျပစ္ႏွင့္ သိမင
္ ယ္မႈမ်ားကိ
ဖယ္ရွားရန္ လမ္းခင္းေပးျခင္း
၄။ ၎တိ႔၏ပန္းတိင္၊ ျဖစ္တည္မႈ၊ လားရာဂတိိမ်ားကိ ေတြ႔ႏိင္ရန္
လမ္းခင္းေပးျခင္း
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၅။ ဆိခဲ့ၿပဆးသည္မ်ား၌ အခ်ိန္လ ိ အပ္၏။ အာဒ၊ ဧဝတိ႔သည္ ၎တိ႔၏
အသက္ကိ ဆးရႈးခဲ၏
့ ။ ္ိ႔ေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္ဆးျဖတ္ႏိင္ရန္
အသက္ဆက္ေပးမည့္ အာယဝၯန သက္ေစာင့္ေဆး လိအပ္၏။
၆။ အႏမဥခပ္သ္္ားကို ျပ္ျပင္စရ
ဆ င္စဥ္တင
ြ ္ ဘရားသခင္သည္ ဘက္
မလိက္ရပါ။ ပိုထိုဇ္္တ၏
႔ို ကႏၲေကာစႏိင္မမ
ႈ ်ားကိ ဥေပကၡာျပ္ၿပဆး
ေကာင္း၏ဟ မဆိရ။ ဘရားသခင္္သည္ အာဒ၊ ဧဝတိ႔အေပၚ
၎တိ႔ အျပစ္၏ အက်ိ္းကိ ေမတာျဖင့္ အျပည့္အဝ လက္ငင္း
မခေစျငား တစ္စန
ြ ္းတစ္စ ခၾကရမည္။
သခင္ေယရႈ၏ တရားျပမႈ၊ အသက္ေပးလႉမႈ ၊ ျပန္လည္ရွင ္ျပန္ ္ေျမာက္မႈ
တိ႔သည္ အ္က္ပါ (၆)ခ်က္လးကိ ေျဖရွင္းေပး၏။ လက္ဝါးကားတိင္၌ အသက္ေပးလႉ
ခဲ့သည့္သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အာႏေဘာ္ေတာ္အေၾကာင္း မည္သထ ဂဃနဏ သိႏိင္မည္
နည္း။ သခင္ေယရႈ၏လ ပ္ငန္းစဥ္သည္ ငါတိ႔၏ အျပစ္မ်ားကိ ဖယ္ရွားေပး၏ ဆိရမွ်
္က္ မ်ားစြာနက္ရင
ိႈ ္းေသး၏။
မာရ္ န တ္ ၏ လက္ မ ွ လြ တ ္ ေ ျမာက္ ၿ ပဆ ျ ဖစ္ ျ ခင္ း ေၾကာင္ ့ သင္ သ ည္ ယခ ပင္
လက္ဝါးကားတိ င္ေတာ္ကိ အာရံို္ျပ ၊ ဒထးမေ္ာက္ဘဲ ေနမည္ေလာ။ ေကာင္းကင္မွ
သင္သည္ ျမတ္ႏိးရပါေသာ ဘ ရား၏ခ်စ္ သား ျဖစ္၏ဆိ သည့္ မဂၤလာအသေတာ္ကိ
သင္ၾကားပါ၏ေလာ။ သင္၏ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မစၧရယ
ိ ဝန္္ပ္မ်ားကိ ဘရား္
မခ်ဘဲ ေ နမည္ ေ လာ။ ဘ ရားသခင္၏ ခ်မ္းသာသ ခမ်ား သင့္အေပၚ၌ လႊမ္း ၿခ ္ခြင္ ့
ျပ္ပါေလာ့။ သင္လ ည္ား ခ စားခြ င ္ ့ ရ ိ ွ ၏ ။ မာရ္ န တ္ ၏ လက္ မ ွ လြ တ္ေ ျမာက္ႏိ င္သည္ ့
လွ်ိ္႕ဝွကခ
္ ်က္သည္ မာရ္နတ္၏ကၽြန္ မျဖစ္ေတာ့ျခင္း၊ ၾသရသ ျဖစ္ျခင္းျဖစ္၏။
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၁၇။ ဗာဗလန္ႏိင္င က်ဆးျခင္း
ဂ်ာမနဆႏိ င္င ၏ ပန္ဇာတပ္ရင္းသည္ ေဟာ္လန္ႏ ိ င္င ၊ ျပင္သစ္ႏိ င္င မ်ားသိ ႔
လက္နက္အလ းအရင္း ျဖင္ ့ ဝင္ေရာက္စဆးနင္းပသည္ လွ်ပ္စဆးပမာျမန္၏။ ္ိႏိင္ငမ်ား
သည္ တစ္ညတြင္းခ်င္း နာဇဆလက္ေအာက္သ႔ိ က်ခဲ့ၾက၏။ အသိမ္းပိက္ခႏိင္င၌ ေန္ိင္
ရျခင္းသည္ ငရဲတည္း။ ငါ၏အဖသည္ အႏွဆအခ်ိန္တ ြင ္ ေဟာ္လန္ႏိ င္င ေျမာက္ပ ိ င္း
အက္ဆန
ဲ ္ၿမိ္႕၌ ေန္ိင္၏။
ပရိသားမ်ားသည္ ဂ်ာမန္တပ္သ ိ ႔အဆြ ဲခ ရ၏။ သတင္းအန႔ခ ေကာင္းသထမ်ား
ကလည္း ဖိန ္႔ဖိန ္႔ တ န္ေ ၾကာက္ရသည္ ့ အ္ထးရဲမ်ား္ သတင္း ပိ ႔ ၾကကာ ခ်ိန္ခါမေရြး
အိမ္တခါး ေခါက္၍ ဆြေ
ဲ ခၚၾက၏။ ျပန္ဆၾကသည္ ဟထ၍မရိ ွ။ နာဇဆသည္ မာရ္နတ္၏
သရ ပ္ခပ္သ ိမ္းကိ ျပ၏။ ပခးယွဥ္လာမည့္ သထအားလးကိ သတ္သင္၏။ အေၾကာက္
တရားျဖင့္ အပ္ခ်္ပ္၏။ အာဏာစက္ကိ အတြင္သး၏။
စားနပ္ရက
ိ ၡာ္ ာား ျဖတ္ေတာက္ ျပတ္လ တ္ကိုန္ေသာေၾကာင့္ ေဟာ္လန္ႏိုင္ငံ
သည္ ၁၉၄၄ ေဟ္န္ရာသဥအတြက္ အသင့္္ျဖစ္။ အ္္္ ာား ္ဥားစိုကခ
္ ရ
ံ ္ည္ကို စိုားရ္္ၾက
ေသာေၾကာင့္ အားို အ္္္ ာားကလ
ို ည္ား ္စြန႔္ခြာႏိုင္ၾက။ ၿမိ္႕တြငား္ ၌ကာား အငတ္ဒိုဗ႓ကၡရကပ္၊
္တိုေဘား္ ာားေၾကာင့္ လေထာင္ခ ဥ ္ရဏၾကကိုန၏
္ ။ ဤအန႒ာရံို ္ည္္မ ၾကာ္ည္နည္ား။
နဂိုားံ ၌ ဂ ာ္န္တပ္္ ာားက တံတာား္ ာား ဖ က္၊ လက္နက္တိုက္
္ ာား ဖ က္၊ ဖ က္ႏိုင္
သ္မ ဖ က္ၿပဥား တပ္ဆိုတခ
္ ဲ့ၾက၏။ ္ဟာ္တ္တပ္္ ာားက အစာေရစာမ်ား ျဖန႔္ေဝသည့္
အခါ လထတင္
ိ းလထတိင္း လမ္းေပၚ ကခန္ၾကသည္ကိ ငါ့အဖ အမွတရ
္ ွိေသး၏။ နိဂး၌ကား
လြတ္လပ္ေခ်ၿပဆ။ အႏွဆအန႒ာရို္
ံ ာား ၿပဥားဆံိုားသြာားသည္္မာ ယံိုရခက္ျဖစ္၏။
ကာဣန္ာ္္သ ည္ ဆက္၍ရမငသ
္ န္ဆဲ ျဖစ္၏။ ဗ ာဒတ္အနာဂတ ိက ္္ား တြ င္
သခင္ခရစ္ေတာ္ဒိုတယ္ၸ ႂကြလာခါနဥား တြင္ ကာဣန၏္ာ္္ဆိုား္ ာား၊ သရိုပသ
္ ကန္္ ာား
နဂံိုားျပ ရိုပ္လိုားံ ေပၚ္ည္ဟို

လာ၏။

ရမငေ
္ ယာဟန္က

ထအ
ို ျဖစ္ကို

ပင္လယ္ထဲ္မ

ထြက္လာေသာ ေခါင္ားခိုႏမစ္လိုားံ ၊ ခ ဆယ္ေခ ာင္ားရမေသာ သာားရဲျဖင့္ ေဖာ္ျပထာား၏။
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ပင္လ ယ္နာား၌ သဲေပၚ္မာ ငါရပ္၍၊ သာားရဲ တ စ္ ေ ကာင္သ ည္ ေခါင္ား
ခိုႏမစ္လိုားံ ၊

ခ

ဆယ္ေခ ာင္ားႏမင့တ
္ ကြ

ေဆာင္ားလ က္၊ ေခါင္ားေပၚ၌လည္ား

ခ ေပၚ၌

ဘိုရာားသခင္၏

သရဖဆယ္ဆကို
အသေရေတာ္ကို

ရႈတခ
္ ေသာ နာ္ ရမလ က္၊ ပင္လယ္ထဲက တက္သည္ကို ျ္င္၏။
ဗ ာဒတ္အနာဂတက
ိ ္္ား ၁၃ား၁။
အႏမဥသာားရဲအေပၚ ႀကဥားစြာေသာ အာဏာစက္ကိုလည္ားေကာင္ား၊ လအ္ ားအႏြယ္
ခပ္သ္္ားတ႔က
ို ို အိုပစ
္ ိုားရေသာ အခြင့က
္ ိုလည္ားေကာင္ား ေပားထာားကာ ေျ္ႀကဥားသာားအေပါင္ား
တို ႔သည္ သာားရဲကို ကားို ကြယ္ၾက၏။ 45 အႏမဥ သာားရဲသ ည္ ေကာင္ားကင္ႏမင့္ေ ျ္ႀကဥား ကို
ဖန္ဆင္ားေသာဘိုရာားသခင္ႏမင့္ ငါတို႔၏ဆက္ႏြယ္္ႈကို အ္ဲဖ က္ ဖ က္၏။ ဤသာားရဲသည္
ပိုထဇ
ို ္္တ႔၏
ို ကိုားကြယ္္ႈကရ
ို ရန္ အပတ္တကိုတ္ႀက ားပ္္ား၏။
အႏမဥသာားရဲသည္ တစ္ကမ႓ာ့ာလးကိ လွည့စ
္ ားႏိ္င္ျခင္းမွာ မာရ္နတ္၏အေ္ာက္
ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ အႏွဆသားရဲသည္ ငါတိ႔အတိင္း ျပ္မထေျပာဆိ၏။ ငါတိ႔၏ ဇာစ္ျမစ္
ကိ စြမ္းပကားျဖင့္ ရွာေစ၏။ ငါတိ႔၏ ဒိ႒ိျဖင့္ ဘရားသခင္ကိ ရႈရန္တန
ြ ္းပိ႔၏။ ငါတိ႔၏
အသိၶမာနပေဆာင္ခဲ

ေသြးမဲဝ
့ တၳ အစိုစိုျဖင့္

ပေဇာ္္က
ႈ ို

ဘိုရာားသခင္သည္

စတ္ေတာ္ေတြ႔ ခ ့္္္ည္ဟို ယံို္မတေ
္ စ၏။ အ္ ာားစိုတ႔သ
ို ည္ သာားရဲ၏လက္ေအာက္၌
က ေရာက္ႏမင့္ၿပဥား

ေၾကာင္ားကို

သတ္္ၾကေပ။

ပိုထိုဇ္္္ ာားသည္

ဘို ရာားရမ င္၏

နည္ားသရည္ား္ ာားကို ျငင္ားဆန္ၿပဥား အဓ္ၼႏမင့္ အေၾကာက္တရာား၏ ခ ယ္လမယ္
္ ႈေအာက္
ေရာက္္သည့္အခါ လ အေယာက္စဥတင
ို ္ား၏ ဓာတ္ေသြား္ ာား ရိုပ္လိုားံ ႂကြလာ၏။
ဘိုရာားသခင္္သည္ ပ င္ားရေလားတြ႔္
ဲ ေနပါ။ အႏမဥသာားရဲ၏ အာဏာစက္ေအာက္သ႔ို
လည္စင္ား္ခံၾကရန္ အႏၲ္ေဒသနာ ေပားခဲ၏
့ ။ ပထ္ေဒသနာက ငါတ႔သ
ို ည္ ေကာင္ားကင္၊
ေျ္ႀကဥား ကို ဖန္ဆင္ားေတာ္္ေသာ ဘိုရာားသခင္ကို ကိုားကြယ္ရာ၏ဟို ဆ၏
ို ။ အႏမဥသည္
သခင္ေယရႈ၏ အသက္ေပားလႉ္ႈကို ညႊနား္ ကာ ကာဣန၏ ရမာက,အလႉကို ဘိုရာားသည္

45
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ဘယ္ေတာ့္မ ္လက္ခံေၾကာင္ား ငါတ႔က
ို ိုသေစ၏။ ဘိုရာားသခင္၏ စတ္ေတာ္ကို ငါတ႔၏
ို
ေကာင္ား္ႈကသ
ို ိုလ္ျဖင့္ ္ရႏို္င္။ ငါတ႔သ
ို ည္ ကယ္တင္ျခင္ားရႏို္င္ရန္ သားို သငယ္၏ အေသြား
ေတာ္ျဖင့္ ဝယ္ခဲ့ၿပဥားျဖစ္၏။46
္ိ႔ျပင္လည္ား ဘိုရာားသခင္သည္ အေရားပါသည့္ ဓ္ၼစစ္ကို ္န႔္ခဲ့၏။
ေကာင္ားကင္တ္န္တစ္ပါားကလည္ား၊

ဗာဗိုလိုန္ၿမိ္႕ႀကဥား

္တရာား

အဆပ္အေတာက္တည္ားဟေသာ

ေသာ

ေ္ထိုန၏
္

ၿပ လဲၿပဥ၊

္္

စပ စ္ရည္ကို လ္ ား အေပါင္ားတို႔အာား တိုကေ
္ လၿပဥားေသာ ဗာဗိုလန
ို ္ၿမိ္႕ႀကဥား
ၿပ လဲၿပဥဟို လိုက၍
္ ေျပာဆ၏
ို ။ ဗ ာဒတ္အနာဂတက
ိ ္္ား ၁၄ား၈။
ဘို ရာားသခင္သ ည္ အဘယ္ ့ ေ ၾကာင္ ့ “ဗာဗ လ န္ ” ဟထ သ ည္ ့ နာမကိ သ းခဲ ့ ရ
သနည္း။ သမၼာက်မ္းဂန္ကိ ေလ့လာသည့္အခါ နိမ္ေရာဒ အမည္ရွိ ပဂိ္လ္တစ္ဥးဆ သည္
ဗာဗလန္ၿမိ္႕ကိ တည္ခဲ့သည္ဟ ေတြ႔ရ၏။ နိမ္ေရာဒသည္ မည္သ႔က
ထ ိမွ် ဘာမ္ဆသည့္
သထတစ္္ထးျဖစ္၏။ သမၼာက်မ္းဂန္က “သထ၏ ႏိင္ငအဥဆးကား၊ ရိွနာျပည္၌ ဗာဗလန္ၿမိ္႕၊
ဧရက္ၿမိ္႕၊ အကၠဒၿ္ မိ္႕၊ ကာလေနၿမိ္႕တည္ား” ဟ ဆိ္ား၏။47

နိမ္ေရာဒသည္ ႏိင္င

တည္ေ္ာင္သထဟ ပ္မဥဆးစြာ ေမာ္ကြန္းတင္ခရသထ ျဖစ္၏။ နိမ္ေရာဒသည္ ဘဝတစ္ေကြ႔
တြင္ ၎၏အမိကိ ဝိဝါဟျပ္ခဲသ
့ ည္မွာ မွတသ
္ ားဖြယ္တည္း။ အႏွဆကား စျပအိမေ
္ ္ာင္
မဟ တ္။ နိမ ္ေရာဒသည္ ၎၏အမိက ိ ဝိဝါဟျပ္ရန္ ပိ တ ဃာတကက က် းလြန္ခ ဲ့
သည္ဟ အဆိ ရိွခ ဲ့၏။ ပသိ႔ဆေစ
ိ
၎၏မိသားစ သည္ ဘ ရား၏စ ျဖစ္သည္ ့ မြန္ျမတ္
တင့္တယ္မႈျဖင့္ မတည္ေဆာက္ခ။ဲ့
နိမေ
္ ရာဒ၏ လိပ္ျပာမလမႈသည္ ႀကဆးမားလြနး္ ရကား မိမိသည္ မည္သႏ
ထ ွင့္ သိကၽမ
ြ း္ ၏
အစား မိမိကိယ္ကိ ္င္ေပၚရန္သာႀကေလ၏။ မည္သႏ
ထ ွင့္ သဂၤဟ ျဖစ္သည္ကိ မရွာႀက
ေတာ့။ ကမ႓ာ့ ာ္ဥား က ္္ား အခန္ားႀကဥား ၁ဝ ၌ ပိုထဇ
ို ္္တ႔၏
ို ေဆြစ္္္ ားဆက္ စာရင္ား္ ာားကို
ေဖၚျပထာား၏။ အေယာက္စဥတင
ို ္ားတ႔သ
ို ည္ ၎တ႔အ
ို ဖ၏ အ္ည္ျဖင့္ ပားတြေ
ဲ ဖၚျပထာား၏။
46
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၎တို ႔ ၏ဇာစ္ ျ္စ္ကို ္ ားရားို ျဖင့္အတည္ ျပ ၏။ အႏမ ဥသည္ ဘို ရာားသခင္ ့ ႏ ိုငင
္ ံေတာ္
လည္ပ တ္ပံ ို ယ ႏၲ ရ ားျဖစ္ ၏ ။

္ည္သို ႔ ဆို ေ စ

န္္ ေ ရာဒသည္

အာားႀကဥား ေသာ္ို ဆိုား ၊

အာားႀကဥားေသာ အာဏာရမငအ
္ ျဖစ္ နာ္ည္တင
ြ ခ
္ ၏
ဲ့ ။
၎သည္ ထာဝရဘိုရာားေရွ႕48 ္မာ အာားႀကဥားေသာ္ိုဆိုားျဖစ္၏။ ္ိေ
႔ ၾကာင့္
စကာားပံို၌ကာား၊ ဘိုရာားေရွ႕န္္ေရာဒ၊ အာားႀကဥား္ိုဆိုား၊ ျပ လိုပသ
္ ည္လိုဟို
စပ္ဆိုသတည္ား။ - (၁ဝ) သ၏ႏို္င္ငအ
ံ ္ဥားကာား၊ ရမနာျပည္၌ ဗာဗိုလန
ို ္ၿမိ္႕၊
ဧရက္ ၿမိ ္႕၊ အကၠ ဒ္ ၿမိ ္႕၊ ကာလေနၿမိ္႕တည္ား။ - (၁၁) ထိုျပည္္မ အာရႈရ
ျပည္သသ
႔ို ြာား၍ နေနေဝၿမိ္႕၊ ရေဟာဘိုတ္ၿမိ္႕၊ ကာလၿမိ္႕ကိုလည္ားေကာင္ား၊
- (၁၂) နေနေဝၿမိ္႕ႏမင့္၊ ကာလၿမိ္႕ စပ္ၾကာား္မာ ႀကဥားစြာေသာ ၿမိ္႕တည္ားဟ
ေသာ ေရသင္ၿမိ္႕ကလ
ို ည္ားေကာင္ား တည္ေဆာက္ေလ၏။
ကမ႓ာ့ာဥဆးက်မ္း ၁ဝား၉-၁၂။ (NIV)
န္္ေရာဒသည္ ၎ကိုယ၎
္
္လိုံၿခံ ျဖစ္လြနား္ ရကာား လပဥသေၾကာင္ား ဇ,ျပရန္
လိုသည္ဟသည့္စတ္ ေပၚခဲ့၏။ ္ိ ႔ေၾကာင့္ အနဥားအနာားရမ ႏ ိုငင
္ ံ္ ာားကိ ႀကဥားစိုားႏ ိုငရ
္ န္
ၿမိ္႕တည္၊ စစ္အင္အာားခ ဲ႕ျခင္ား္ ာား ျပ လိုပေ
္ တာ့၏။ သ္င
ို ္ားပညာရမင္တစ္္ဥားက ...
“ေရွးကာလမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္တ႔၏
ိ ၾသဇာေညာင္းမႈသည္ မ်ိ္းႏြယ္စ
တိ႔၏ ၾကည္ညိ္မႈ၌ တည္မွ၏
ဆ ။ အမ်ားစ၏ စိတတ
္ ထေ္ာက္ခမႈျဖင့္ အႀကဆး
အကဲျပ္ကာ အနႏၲဂိဏ္းဝင္ ပေဆာင္ခဲ ျဖစ္၏။ နိမေ
္ ရာဒသည္ ္ိ္ိတိ႔ႏွင့္
ဖဆ လ ာဆန္ ႔ က ်င္ ၏ ။ အာဏာကိ အ္ြ ဋ ္ ္ ား၏။ ငါ့ န ယ္က လ ငါ့ လ
သေဘာျဖင့္ ္,တစ္ေ္ာင္သားမ်ားကိ အိုပခ
္ ပ္၏။ သိ႔ႏွင့္ မ်ိ းႏြယ္စမ်ား
စလာၿပဆး ယခတြင္ ႏိင္ငဟ ျဖစ္လာ၏။”49
တစ္ကမ႓ာ့ာလ းက နိမ္ေရာဒ၏ လမ္းစဥ္လိ က္ၾက၏။ လက္ရိွအစိ းရမ်ားသည္
ပ္ဝဆျဖင့္ သြား၏။ မ်ိ္းႏြယ္စျဖင့္ မသြား။ နိမေ
္ ရာဒ၏ ၿမိ္႕ျပႏိ္င္င ္ထေ္ာင္သည့္လမ္းစဥ္
48

“ေရွ႕” ဆိသည့္ ေဝါဟာရသည္ “တစ္ဖက္ (ဆန္႔က်င္ဘက္)” ဟထ၍လည္း မွတ၍
္ ရ၏။

49

A. T. Jones, Empires of the Bible, (Review and Herald Publishing, 1904) p 51.
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သည္ စိတ္ဝင္စားဖြယတ
္ ည္း။ ္ိလမ္းစဥ္ကိ ဘရားသခင္ကလည္း နိမ္ေရာဒ ကနဥဆး
တည္ခဲ့သည့္ၿမိ္႕အမည္ျဖင့္ သမတ္ခ၏
ဲ့ ။ ယင္းကား ဗာဗလန္ျဖစ္၏။ ဗာဗလန္၏ စရိ္က္
ပ္ဇဥ္တ႔၏
ိ သႏၲာန္၌ မည္သသ
႔ိ ေႏၶတည္ကာ ႀကဥားထြာားလာေၾကာင္း သတိခ်ပ္ေလာ့။
၁။ အႏွဆသေႏၶသည္ ဖတကြသ
ဲ ာားတကြဲ ေနခဲရ
့ ေသာကေလား္ ာား္မ
စတည္ခသ
ဲ့ ည္။
၂။ ထိုလပ္ျပာ္လိုသ
ံ ည့္အက ားဆက္ေၾကာင့္ ၎တ႔သ
ို ည္ လအ္ ာား၏
အသအ္မတ္ျပ ္ႈရရန္ အစ္္အာားထိုတ္ၾက၏။
၃။ ထိုသ႔ို ေတာင့္တလြန္ားရကာား ၎တ႔၏
ို လစ္ဟာ္ႈ္ ာားကို ဖံိုားကြယ္ရန္
အစ္္အာားထိုတလ
္ ြနား္ ၾက၏။
ဤအခ က္္ ာားသည္ ဗာဗိုလိုနက
္ ို တန္ားတန္ားစြေ
ဲ စေသာ အခ သကၠာ္ ာား ျဖစ္၏။
ငါတ႔၌
ို လ ႔အႏၶ ဟို ခံစာားရသ (သ႔)ို ရိုပ္တည္ျဖင့္ ္ရမ ရမ ဟန္ေဆာင္သ ည္ ့ သာေဌယ
္ည္္မ ရမေလ္ည္နည္ား။ ဘိုရာားသခင္၏ စတ္ေတာ္ေတြ႔ႏ ိုငရ
္ န္ ္ည္္မ ပင္အာားထို တ္
ေစကာ္ အရာ္ထင္ဟို ္မတသ
္ ၊ အာားထိုတ္လည္ား္ထားဟို္တ
မ ္သ ငါတ႔၌
ို ္ည္္မ ရမ္ည္
နည္ား။ အလိုပ္၊ ေက ာင္ား၊ သာသနာအတြ င္ ား ၌ အာဏာကေလသာႏြ ံတြင္ား ႏမ စ္ေနသ
ငါတ႔၌
ို ္ည္္မ ရမ္ည္နည္ား။ ဘဝရမင္သန္ေရားအတြက္ သတစ္ပါားအေပၚ ဆင္ႀကံ ႀကံၾကသ
္ည္္မ ရမ္ည္နည္ ား။ ပိုထဇ
ို ္္အာားလံိုား ထိုထေ
ို သာ ကေလသာႏြံ၌ ္ႏမစ္ဖားသရမ၏ေလာ။
ငါတ႔ဤ
ို သ႔ို ျပ က င့္ၾကလမ င္ ဗာဗိုလန
ို ၏
္ ေက ားကၽြန္ ျဖစ္ၾကကိုန္သည္ပင္ ္ဟိုတေ
္ လာ။
သိ႔ျဖစ္၍ ဗာဗိုလိုန္ၿ္ ႕ၿပ လဲၿပဥ ဆိုသည္္မာ ဘာကဆ
ို ိုလိုသနည္ား။ “ဗာဗလန္ၿမိ္႕
ၿပိ္လဲၿပဆ” ဆိသည့္ ဝစနသည္ ေယရမိအနာဂတိၱက်မ္း ၅၁း၈ မွ တိက္ရိက္ဆင္းလာ၏။
ဤအေၾကာင္း ေယရမိအခန္းႀကဆး ၅ဝ၊ ၅၁ မ်ားတြင္ ေတြ႔ရ၏။
ေယရမိအခန္းႀကဆး ၅ဝ တြင္ ဘရားသခင္က ၎၏သာသမဆးမ်ားသည္ လမ္းမွားသိ႔
ေရာက္ေနသထမ်ား၊ မထလေနရပ္ဌာနဆကိ ေမ့ေနသထမ်ားဟ ဆိ ္ား၏။ ဘ ရားသခင္၏
သားသမဆးမ်ားသည္ သမိင္းတြင္ ဗာဗလန္ႏိင္ငသိ႔ သပ
႔ န္းအျဖစ္ အကယ္အဆြခ
ဲ ရၿပဆး
ေနရင္းျပည္ကိ ေမ့ေလ်ာ့သမ
ထ ်ားစြာရိွခ၏
ဲ့ ။
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သိ႔ျဖစ္ျငား ဘရားသခင္သည္ ၎၏သားသမဆးမ်ားကိ ေမ့ေတာ္မမထ။ ေအာက္ပါ
အတိင္း ကတိ္ားေတာ္မ၏
ထ ။
ေကာင္းကင္ဗိလ္ေျခအရွင္ ္ာဝရဘရား မိန႔ေ
္ တာ္မသ
ထ ည္ကား၊ ဣသေရလ
အမ်ိ္းသားတိ႔ႏွင့တ
္ ကြ ယဒအမ်ိ္းသားတိ႔သည္ ညွဥး္ ဆဲျခင္းကိ ခရၾက
ၿပဆ။ သထတ႔က
ိ ိ သိမး္ သြားေသာသထရွသ
ိ မွ်တိ႔သည္ ခ်္ပ္္ား ၿပဆးလွ်င္၊ ငါတိ႔
သည္ မလႊတဟ
္ ျငင္းပယ္လ်က္ေနၾကၿပဆ။ - (၃၄) သိ႔ရာ တြင္၊ သထတ႔က
ိ ိ
ေရြ း ႏ တ္ ေ သာ သခင္ သ ည္ အားႀကဆ း ၏။ ေကာင္ း ကင္ ဗ ိ လ္ ေ ျခအရွ င ္
္ာဝရဘရား တည္းဟထေသာ ဘြ႔န
ဲ ာမ ရိွေတာ္မထ၏။ ္ိသခင္သည္ သထတ႔ိ
အမႈကိ က်ပ္တည္းစြာ ေစာင္၍
့ ၊ ျပည္ေတာ္ကိ ၿငိမ္ဝပ္ေစလ်က္၊ ဗာဗလန္
ၿမိ္႕သထၿမိ္႕သားတိ႔ကိ ေႏွာင့္ယွက္လ်က္ ျပ္ေတာ္မထမည္။
ေယရမိအနာဂတိက်မ္း ၅ဝး၃၃-၃၄။
အခန္းႀကဆး ၅၁ ၌။

။

ဗာဗလန္ၿမိ္႕္ဲက္ြကေ
္ ျပး၍ အသဆးအသဆး ကိယ့္အသက္ကိ ကယ္ႏတ္
ၾကေလာ့။ ၿမိ ္႕သားတိ ႔၏အျပစ္ႏ ွင့္ေရာ၍ ဆးရႈးျခင္းကိမခၾကႏွင့။္ ဤ
အခ်ိန္က ား၊ ္ာဝရဘ ရား၏ အမ်က္ေတာ္ ကိ ေျဖခ်ိန ္ျဖစ္ ၍ ၊ အက်ိ ္း
အျပစ္ႏွင့္ အေလ်ာက္စဆရင္ေတာ္မထမည္။ - (၇) ဗာဗလန္ၿမိ္႕သည္၊ ္ာဝရ
ဘရား ကိင္ေတာ္မ၍
ထ ေျမႀကဆးတစ္ျပင္လးကိ ယစ္မထးေစေသာ ေရႊဖလား
ျဖစ္၏။ ္ိဖလား၌ပါေသာ စပ်စ္ရည္ကိ လထအမ်ိ္းမ်ိ္းတိ႔သည္ ေသာက္၍
အရထးျဖစ္ၾက၏။ - (၈) ဗာဗလန္ၿမိ္႕သည္ ခ်က္ျခင္းၿပိ္လဲ၍ ပ်က္စးဆ ၿပဆ။
သထ၏အတြက္ ငိေႂကြး ျမည္တမ္းၾကေလာ့။ သထ၏အနာ ေပ်ာက္ႏိ္င္လွ်င္၊
ေပ်ာက္ ေ စျခင္ း ငွ ာ ဗာလစ ေစးကိ ယထ ၾ ကေလာ့ ။ - (၉) ငါတိ ႔ သ ည္
ဗာဗလန္ၿမိ္႕၏အနာကိ ေပ်ာက္ေစျခင္းငွာ ျပ္ေသာ္လည္း၊ အနာမေပ်ာက္
ႏိင္။ သထ႔ကစြ
ိ န႔ပ
္ စ္၍၊ အသဆးအသဆး ငါတိ႔ေနရင္း ျပည္သ႔ိ သြားၾကကန္အ့။
သထခ ရေသာအျပစ္သ ည္ ေကာင္ားကင္တင
ို ္ေအာင္ေရာက္၍၊ ္ားို တ္္ကို
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ထလ က္ရမ၏။ - (၁ဝ) ထာဝရဘိုရာားသည္ ငါတ႔ို ေျဖာင့္္တ္ျခင္ားကို ေဖာ္ျပ
ေတာ္္ၿပဥ။ လာၾကေလာ့၊ ငါတို႔ဘိုရာားသခင္ ထာဝရဘိုရာား အ္ႈေတာ္ကို
ဇအိုန္ၿမိ္႕၌ ၾကာားေျပာၾကကိုနအ
္ ံ့။ ေယရမိအနာဂတက
ိ ်မ္း ၅၁း၆-၁ဝ။
အႏမဥက ္္ားပိုဒ၏
္ ဆလ
ို ိုရင္ားကာား ဘိုရာားသခင္၏သာားသ္ဥား္ ာားသည္ ဗာဗိုလိုန္၌
သ႔ပန္ားျဖစ္ခဲ့ၾက၏။ လ္္ား္မာားသို႔ ဆြေ
ဲ ခၚခံခရ
ဲ့ ၏။ သ႔ိုေသာ္ ဘိုရာားသခင္သည္ ၎တ႔က
ို ိ
ကယ္ထိုတ္
္ ည္။ ဤ၌ ၎တ႔သ
ို ည္ ထို က္ေ သာေၾကာင့္္ဟို တ္။ ၎၏သာားသ္ဥား္ ာား
ျဖစ္သည္ဟသည့္ ဂိုဏ္ေၾကာင့္သာဟို ဆိုလိုရင္ားျဖစ္၏။ “ဗာဗ လန္ၿ မိ္႕ႀကဆး ၿပိ္လဲၿပဆ ”
ဟထသည့္ ဝစနသည္ ရာဇသမွန၏
္ ။ သိ႔ျငား ဣသေရလလထမ်ိ္းမ်ားအတြက္ကား လြတ္လပ္မႈ
ေပးသည္ ့ ကတိ ေ တာ္ လ ည္ း ျဖစ္ ၏ ။ အေၾကာင္း ကား ဗာဗ လ န္ၿမိ္႕သားမ်ားသည္
ဣသေရလတိ႔ကိ ဖမ္း္ားေသာေၾကာင့္ ... ။
ဒတိယေကာင္းကင္တမန္၏ ေဒသနာ၌ ပါရိွေသာ ဗာဗလန္ၿမိ္႕ၿပိ္လဲျခင္းသည္
ေလာကတၱရာ ဣသေရလလထမ်ိ္းမ်ားကိ အျပစ္ျပ္လပ္ရန္ တြန္းအားေပးသည့္ ္လံိုၿခံ ္ႈ၊
တန္ဖိုား္ဲ္
့ ႈ၊ ခ ပ္ကိုငလ
္ ို္တ
ႈ ႔္
ို မ လြ တ္ေျ္ာက္ေစ၏။ ငါတ႔က
ို ို သာားေတာ္ဘိုရာားျဖစ္ေသာ
သခင္ေယရႈအာားျဖင့္ အသအ္မတ္ ျပ ျခင္ားခံရၿပဥ၊ ၎၏ အသက္လႉျခင္ား အက ားေၾကာင့္
ဘိုရာားသခင္၏ ၾသရသ္ ာား အကယ္တတ ျဖစ္ၾကၿပဥဟသည့္ အသ္ာဏ္ ရသည့္အခါ
ငါတို႔၏

လပ္ျပာ္လံို္ႈ္ ာား၊

တန္ဖိုား္ဲ့္္
ႈ ာားသည္

ပယ္သတ္ၿပဥားျဖစ္ကာ

ငါတ႔သ
ို ည္

ဘိုရာား၏ ၾသရသ္ ာားအျဖစ္ လြတ္လပ္စြာေနႏိုင္ၿပဥ ျဖစ္၏။
ေကာင္ားကင္တ္န္သိုားံ ပါား ေဒသနာကို ဧလယ၏ေဒသနာဟ၍ ေခၚတြငေ
္ သား၏။
္ာလခ အနာဂတ ိ က ္္ား ၄ား၆ ၌ ဘိုရာားသခင္သည္ သာားတ႔ႏ
ို မင့အ
္ ဘတို႔ကိုလည္ားေကာင္ား၊
အဘတို ႔ႏ မ င္ ့ သာားတို ႔ ကို လ ည္ ားေကာင္ ား အသင္ ့ အ တင္ ့ ျဖစ္ ေ စ္ည္ဟို ္ န္ ႔ ျ ခင္ ား သည္
သ္န္ကာလမ ံကာ ္န္႔ျခင္ား္ဟိုတ္။ ဆရ
ို လမ င္၊ ငါတ႔သ
ို ည္ ဘိုရာားသခင္၏ ၾသရသ္ ာား
ျဖစ္ၾကသည္ဟို အကယ္တတ ယံိုၾကည္သည္္စ
မ ၿပဥား အႏမဥမိန႔ခ
္ က္သည္ အသက္ဝင္္ည္
ျဖစ္၏။ ငါတ႔၏
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ငါတ႔အ
ို တြက္ အစာားဝင္ ျဖည့္ဆည္ားေပားခဲ့ျခင္ား္ ာားေၾကာင့္သာ ျဖစ္၏။
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ဗာဗို လိုန္ႏ မင့္ ၎၏အဟတ္နသယ္ ာားကို ခၽြတခ
္ ၾကပါေလာ့့။ ကၽြန္ဘဝကို
္ဖက္တြယပ
္ ါလင့္၊ “အဘ” ဟ ေႂကြးေၾကာ္ကာ ငါတိ႔သည္ ဘရားသခင္၏ၾသရသမ်ား
ျဖစ္ ၾကေၾကာင္း ကိ အသိကပ္ေလာ့။ ငါတိ႔သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပဥ
ျဖစ္၏။
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