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ခရစ့်ယ န့်အမ ားစု၌ ဘုရ ားသခင့်၏ တရ ားစီရင့်ခခင့်ား၊ အမ က့်ဒ ါသ၊ အခပစ့်ဒပား
ခခင့်ား၊ ကလစ ားဒခ ခခင့်ားတှိုအဒပေါ် ခှိုငမ
့် ဒသ ယုကကည့်ယဆ
ူ ခ က့်မ ားရှိကကသည့်။
သူတှိုအခမင့်တွင ့် ဘုရ ားသခင့်သည့် အတှိုငား့် တ တစ့်ခဒ
ု က ့်လွနလ
့် ပါက စှိတ့်ရည့်
သည့်ားခမဒနဒတ ဘ အခပစ့်ဒပားသူ၊ ပညတ့်ခ က့် လွနက
့်
ားသူမ ားကှို ဒက င့်ားကင့်
တမန့်မ ားဒစလွှတ၍
့် ဖ က့်ဆားီ ဒစသူ၊ သူကှို မယုကကည့်သူမ ားအဒပေါ် ဖ က့်ဆားီ လှို
သည့် ရည့်ရွယ့်ခ က့် ခပည့်ဝနှိင
ု ရ
့် န့် သဘ ဝဒဘားအနတရယ့်မ ားကှို အသုားခပြုက လူ
သ ားမ ားကှို နပ
ှိ ့်စက့်သတ့်ခဖတ့်သအ
ူ ခဖစ့် ယကု ကည့်ကကသည့်။
အယ့်လင့်ဝှိက့်ထ ဘုရ ားသခင့်အဒကက င့်ား အခခ ားပုစတစ့်ခုခဖင ့် ဒဖ ့်ခပခသည့်ကှို
ဒတွွေ့ရသည့်။
ဘုရ ားသခင့်၏ တရ ားစီရင့်ခခင့်ားသည့် သထံမှ လမ ားဆီ တက
ု ရ
့် ု ကလ
့် မည့် မ
ဟုတက
့် က င့်ား၊ လတသည့်
ု
မမကမ
ု မ ဘုရ ားသခငက
့် ယ
ွ က
့် ရ အခြင့်ဘက့်၌
ထ ားရှထ ားခခင့်ားက က ငသ
့်
တရ ားစီရင့်ခံရခခင့်ားခဖစ့်ဒကက င့်ား ကျွနမ
့် ကှို ဒဖ ့်ခပ
ခသည့်။ သတှိဒပားခခင့်ား၊ အမန့်ခပင့်ဒပားခခင့်ား၊ ဆားု မသွနသ
့် င့်ခခင့်ား၊ လုခခြုဒသ
လမ့်ားခရီားကှို ညွှနခ့် ပခခင့်ားတှို ဘုရ ားသခင့် အစဉ်ခပြုဒပားသည့်။ သူ၏ အထူားဂရု
စှိုက့်ဒစ ငဒ
့် ရ က့်ခခင့်ားကှိုခရသည့် လူသ ားမ ားအဒနခဖင ့် မှိမှိတှိုကှိုယ့်ပှိုငလ
့် မ့်ား
စဉ်ကှို လှိုက့်ဒလ က့်က ၊ ဘုရ ားသခင ့် ဝှိည ဉ်ဒတ ၌
့် မမီခှိုခ င့်၊ အထပ့်ထပ့်
အခါခါ သတှိဒပားဒသ ့်လည့်ား မှိမှိတှိုကှိုယ့်ပှိုငလ
့် မ့်ားစဉ်ကှိသ
ု
ဒရွ ားခ ယ့်မည့်ဆုှိ
လျှင ့် ဘုရ ားသခင့်က စ တန့်၏ တက
ု ခ
့် ုကမ
့် ှုမ ားမှ ကွယက
့် ကြားသည့် သ၏
ကက င့်ားကင့်တမန့်မ ားကု ကစ ငက
့် ရှ က့်ကစကတ မည့်မဟုတက
့် ြ။ ြင့်လယ့်ခြင့်
၌ခြစ့်ကစ၊ ကခမကကီားကြေါ်၌ခြစ့်ကစ ခြစ့်ြ က့်ကသ

ကြ့် ကဘားဒုကခ မ ားသည့် စ

တန့်က က င့် ခြစ့်လ ကသ အရ မ ားခြစ့်သည့်။ လအကြေါင့်ားကု သုတသ
့် င့်ြယ့်

ရှ ားက သသ ားကက င့်ခြစ့်လ ကစ၏။ Manuscript releases 14: 3 (1883)
(LDE 242.2)
အထက့်ပါ သဒဘ တရ ားအဒကက င့်ား ဒန က့်ထပ့် ကှိားု က ားခ က့်နစ့်ခု။
ဆှိုားသွမား့် သူမ ားသည့် သူတအဒပေါ်
ှို
ထ ားရှိသည့် ကရုဏ ခခဝန့်ားကှို ဒက ့်လွနက
့်
သွ ားကကသည့်။ မဆုတမ
့် နစ့် ခုခတ
ံ န
ွ ့်ားလှန့်ကနကသ ဘုရ ားသခင့်၏ ဝည ဉ်ကတ ့်
ကု ကန က့်ဆားု ံ တွင့် ရုတသ
့် မ့်ားလက
ု သ
့် ည့်။ ဘုရ ား၏ ကရုဏ အကတ င့်ကတ ့်
ခြင့် ကွယက
့်
မထ ားကတ သခြင့်

ကက က့်က စ့်သ၏လက့်မှ သတက
ု ုက

ကွယက
့် ြားမည့်သ မရှကတ ကခ ။ - GC ၆၁၄, (၁၉၁၁) (LDE 242.5)
စ တန့်သည့် လက့်နက့်စံုခြင့် အသင့်မရှထ ားကသ ဝည ဉ်မ ားကု စုကဆ င့်ား
ရတ့်သမ့်ားရန့် ကက ားစ ားကန၏။ သသည့် သဘ ဝတရ ား၏ လ ျှို့ ဝှကခ
့် က့်မ ား
ကု ကလလ ပြီား၊ အစွမ့်ားကုနထ
့် တ
ု သ
့် ားုံ က ဘုရ ားသခင့် ခွငခ့် ြ သကလ က့် ထန့်ား
ခ ြ့် ခ ယ့်လယ
ှ ရ
့် န့် ကက ားစ ား၏။ ဘုရ ားသခင့်သည့် သြန့်ဆင့်ားခံသ ားသမီားမ ား

ကု ြ က့်ဆားီ သ၏လက့်မှ က ကွယက
့် ြားသခြစ့်သည့်။ သှိုဒသ ့်လည့်ား ခရစ့်ယ န့်
အသှိုငား့် ဝှိုငား့် အဒနခဖင ့် ဒယဒ
ရ ားသခင့်က သူလပ
ု ့်ဒဆ င့်မည့်

ဝါ၏ ပညတ့်ဒတ ့်ကှို မထီမခမင့်ခပြုကက၏။ ဘု
ု မှိနဒ
့် တ ့်မူသမျှကှို အမန့်လုပ့်ဒဆ င့်ပါလှိမ့်

မည့်။ သကက င့်ားခ ီားမင်္ဂလ မ ားကု ကမဘ ကကီားမှ ရုတသ
့် မ့်ားက ၊ သြညတ့်ကတ ့်
ကု ြုန့်ကန့်သမ ား၊ အခခ ားသမ ားကလ
ု ည့်ား ြုန့်ကန့်ရန့် သင့် က ားကြားသ၊ အ
တင့်ားကသွားကဆ င့်သမ ားထံမှ သ၏ အကွယက
့် ကတ ့်ကု ြယ့်ရှ ားကတ မ
့် လမ့်
မည့်။ (GC 589.2)
ဤကှိုားက ားခ က့်မ ားမ ဘုရ ားသခင့်၏ တရ ားစီရင့်ခခင့်ားအဒကက င့်ား ရင့်ားလင့်ားစွ ခမင့်
ဒတွွေ့ နှိင
ု ပ
့် ါသည့်။ ပုစမ ဤသှိုခဖစ့်သည့်။

၁။ သတှိဒပားသည့်။ အမန့်ခပင့်ဒပားသည့်။ ဆုားမသွနသ
့် င့်သည့်။ လုခခြုဒသ လမ့်ား
ကှို ညွှနခ့် ပသည့်။
၂။ ဝှိည ဉ်ဒတ ့်ကှို စွနက
့် ၊ မှိမှိတှိုကှိုယ့်ပှိုငလ
့် မ့်ားစဉ်ကှို လှိက
ု ့်ဒလ က့်ကကသည့်။
၃။ အထပ့်ထပ့်အခါခါ သတှိဒပားဒသ ့်လည့်ား မှိမှိတှိုလမ့်ားကှိုသ ဒရွ ားခ ယ့်သည့်။
၄။ မှိမှိကှိုမှိမှိ ဘုရ ားသခငက
့် ယ
ွ ့်က ရ အခပင့်ဘက့်သုှိ ထ ားကကသည့်။
၅။ ဘုရ ားသခင့်က သူဒက င့်ားခ ီားမဂဂလ မ ားကှို ရုတ့်သမ
ှိ ့်ားလ က့်၊ သူကွယ့်က
ခခင့်ားတန့်ခားှို ကှို ဖယ့်ရ ားလှိုကသ
့် ည့်။
၆။ ဘုရ ားသခင့်၏ ဝှိည ဉ်ဒတ ့် ရုတ့်သမ
ှိ ား့် ခရသည့်။
၇။ စ တန့်၏ တှိုက့်ခှိုကမ
့် မ ားမ က ကွယ့်ဒပားမည့် ဒက င့်ားကင့်တမန့်မ ားကှို
ဒစခှိုငား့် ခခင့်ားမခပြုဒတ ။
၈။ စ တန့်သည့် ပင့်လယ့်၊ ဒခမခပင့်၊ အရပ့်ရပ့်တင
ွ ့် ကပ့်ဒဘား က
ု ခမ ား က
ဒရ က့်ဒစလ က့် လူအဒပါင့်ားတှိုကှို သူသ ားဒက င့်မ ား ခဖစ့်လ ဒစသည့်။
ကျွနပ
့်ု ့်တှို၏ လူဇ တှိစှိတသ
့် ဒဘ ခဖင ့် သမမ က မ့်ားစ ထတွင ့် ဒဖ ့်ခပထ ားဒသ ဘု
ရ ားသခင့်၏ အမ က့်ဒတ ့်၊ ကလစ ားဒခ ခခင့်ား၊ အခပစ့်ဒပားခခင့်ား၊ တရ ားစီရင့်ခခင့်ားတှိ၌
ု
ဤသဒဘ တရ ားကှို ကျွနဒ
့် တ ့်တှို သတှိမထ ားမှိကကဒခ ။ ဒ ါသအမ က့်ထက
ွ ့်က
ပညတ့်ဒတ ့်ခ ှိြုားဒဖ က့်သူမ ားအ ား ဖ က့်ဆားီ ရန့် ဒက င့်ားကင့်တမန့်မ ား ဒစလွှတ့်
ဒသ ဘုရ ားကှိုသ ဒတွတ
ွေ့ တ့်ကကသည့်။ ထှိဒကက
ု
င ့် အထက့်ကဒဖ ့်ခပခဒသ ဘုရ ား
သခင့်၏ တရ ားစီရင့်နည့်ားကှို ခမင့်တတ့်ရန့်အဒရားကကီားပါသည့်။ မ
သခင့်ကှို မ ားယွငား့် စွ န ားလည့်မှိကကလှိမ့်မည့်။

ုတ့်လျှင ့် ဘုရ ား

ဤတရ ားစီရင့်နည့်ားအဒကက င့်ား ဒလလ ရန့် ခဖစ့်ရပ့်မန့်နစ့်ခုကှို ဆင့်ခခင့်ကကည့်ရ
ဒအ င့်။ ဒအ ီ ၇၀ခုနစ့်၊ ဒယရုရလင့်မမှိြုွေ့က ဆားု ခန့်ားနင ့် ခရစ့်ဒတ ့်၏ က ားတှိင
ု တ
့် င့်
အဒသခခခင့်ားခဖစ့်ရပ့်နစ့်ခုသည့် ဆှိုားသွမား့် သူမ ား၏ ဇ တ့်သမ
ှိ ့်ားနငလ
့် ည့်ား ဆက့်စပ့်ဒန
ပါသည့်။
က ားတှိုငဒ
့် ပေါ်တွင ့် ခရစ့်ဒတ ၏
့် ဒဝ န ဒတ ့်အဒကက င့်ားနင ့် မကက င့်ားကသ
လမ ား၏ ဇ တ့်သမ့်ားြ က့်စီားခခင့်ားနင ့် ဆက့်စပ့်ဒနဒသ ဒယရုရလင့်မမှိြု ွေ့ပ က့်
စီားခခင့်ားအဒကက င့်ား စဉ်ားစ ားမှိဒသ အခါ ကျွနပ
့်ု ့်မ က့်ရည့်မ ား စီားက လ ပါသည့်။
(RH June 1, 1886, par. 18
အယ့်လင့်ဝှိက့်ထ ဒဖ ့်ခပခဒသ ထှိတ
ု ရ ားစီရင့်နည့်ားအဒကက င့်ား ကျွနဒ
့် တ ့်တှို ခမင့်
နှိင
ု က့် ကမလ ား။ ခဖစ့်စဉ်တစ့်ခလ
ု ုားကှို သတှိထ ားမှိပါသလ ား။ မ

တှိုက့်လန့်ပွ (GC)

စ အုပ့်၏ အခန့်ားတစ့်တင
ွ ့် ထှိအ
ု ခ ှိန၌
့် ဘ ဒတွခဖစ့်သွ ားဒကက င့်ား ဝှိည ဉ်ဒတ ့် ဒဖ ့်
ခပထ ားသည့် တင့်ခပခ က့်ရှိပါသည့်။
အခန့်ားတစ့်ခုလားု ဤဒနရ တွင ့် ကှိုားက ားရန့် မခဖစ့်နင
ှို ဒ
့် သ ဒကက င ့် ထှိအ
ု ခန့်ားကှို
ကှိုယ့်တှိုငဖ
့် တ့်ရပါက ပှိုဒက င့်ားပါသည့်။ ဘုရ ားသခင ့် တရ ားစီရင့်ခခင့်ားအဒကက င့်ား
မန့်ကန့်စွ ခမင့်နင
ှို ရ
့် န့် ဝါက အနည့်ားငယ့်ကှိုသ ကှိားု က ား သွ ားပါမည့်။ အသားု နန့်ားအ
ခ ှိြုွေ့ဒကက င ့် အခဖစ့်မန့်ကှို ခမင့်နင
ှို ရ
့် န့် ခက့်ခသွ ားရခခင့်ားခဖစ့်သည့်။
ဒမျှ ့်လငခ့် ခင့်ားနင ့် ခွငလ
့် ွှတ့်ခခင့်ား အခ ှိနန
့် ရီသည့် လျှငခ့် မန့်စွ ဒရွ ွေ့ဒန၏။ က
ရှည့်စွ ကစ ငစ
့် ည့်ားထ ားကသ ဘုရ ားသခင့်၏ သည့်ားခံခခင့်ားခွကြ
့် လ ားသည့်
ခပည့်လုနားီ မပီ။ (စ မ က့်န ၂၀)

ြ က့်ဆားီ ကသ တမန့်သည့် ကက ရည့်စွ ဒယဒ

ဝါဘုရ ား တည့်ားရ ဒနရ ခဖစ့်

ဒသ မမှိြုွေ့ဒတ ့်၏ တစ့်ြက့်တင
ွ ့် ဓ ားကက
ု က
့် ခမ က့်လ က့်ရှိဒနဒကက င့်ား သူ ဒတွွေ့
ခမင့်ခသည့်။ (စ မ က့်န ၂၁)
ဒန က့်ဆုားတရ ားစီရင့်ခ ှိနတ
့် င
ွ ့် သူမ ဆင့်ားသက့်ရမည့် ကဒေါသအမ က့်ခွကြ
့် လ ား
မှ ြထမဆံားု နမန ကှို သူဒတွွေ့ ခရသည့်။ (စ မ က့်န ၂၁)
ငါသည့် တရ ားစီရင့်ကသ ကက င့်ားကင့်တမန့်ကု ဆှိုငား့် ငထ ားမပီ။ ဒန တရရန့်
သငက
့် ှို ငါ ဒခေါ်ထ ားမပီ။ (စ မ က့်န ၂၁)
ဒယရုရလင့်မမှိြုွေ့သည့် ဘုရ ားသခင့်၏ တရ ားစီရင့်ခခင့်ား ဒဏ့်ကခ
ု ရ
ံ ရန့် အလျှင ့်
အခမန့်ဒခပားသွ ားသည့်ကှို ခရစ့်ဒတ ့်ဒတွွေ့ ခသည့်။ (စ မ က့်န ၂၂)
န ားဒထ င့်ဒနသည့် တပည့်ဒတ ့်မ ားထ သစစ ပ က့်ဒသ ဣသဒရလအဒပေါ်
က ဒရ က့်မည့် တရ ားစီရင့်ခခင့်ားအဒကက င့်ား ဒယရဒခပ ခပခသည့်။ အထူားသခဖင ့်
ကမရှယကု က ားတင
ု တ
့် င့်အကသသတ့်က ၊ ခငင့်ားြယ့်ခခခင့်ားက က င့် သတအကြေါ်
ု
က ကရ က့်မည့် ဒဏ့်ခတ့်ခခင့်ားအက က င့်ား ကခြ ခြခသည့်။ (စ ၂၅)
သူမ အခပစ့်မ ားဒကက င ့် ကယရုရှလင့်အကြေါ် ရှကသ

ကဒေါသအမ က့်ကတ ့်ကု

က ကခင ကလပြီ ။ သူမ၏ မယကု ကည့်ဒခါင့်ားမ မသည့် ပ က့်စားီ ခခင့်ား ကကကမမ ကှို
ဒဆ င့်ယူလ ၏။ (စ ၂၆)
ခရစ့်ဒတ ့်ကှိုယ့်တင
ှို ့် ဒယရုရလင့်မမှိြုွေ့ပ က့်စီားမညအ
့် ဒကက င့်ား ဒကကခင ခမပီား နစ့်
ဒပါင့်ား ဒလားဆယ့်နားီ နီားအထှိ၊ ကှိုယ့်ဒတ ့်သည့် မမှိြုွေ့ဒတ ့်နင ့် နှိင
ု င
့် ဒတ ့်အဒပေါ် တ
ရ ားစီရင့်ခခင့်ားကှို ဆှိုငား့် ငထ ားခသည့်။ (စ ၃၅)

ယု လူတှိုသည့် မှိမှိကှိုမှိမှိ ဒခခခ င့်ားခတ့်လ က့်၊ သူတကှိ
ှို ယ
ု ့်တှိုင ့် ကလစ ားကခ
ခခင့်ားခွကြ
့် လ ားကု ခပည့်ဒစကကသည့်။ (စ ၃၅)
အခြစ့်သ ားမ ားထံ က ကရ က့်မည့် အခြစ့်ကြားခခင့်ားနှင့် ဘုရ ားသခင့်၏ အခြစ့်တ
ရ ားကု မုန့်ားတီားခခင့်ားအဒကက င့်ား ထှိထက့်
ု
ပှိုမှိုခပတ့်သ ားဒသ သက့်ဒသ မရှိဖူား
ဒသားပါ။ (စ ၃၅)
ကယရုရှလင့်အကြေါ် က ကရ က့်မည့် တရ ားစီရင့်အခြစ့်ကြားခခင့်ားနင ့် ပတ့်သက့်၍
ကယ့်တင့်ရင့်၏ ပဒရ ဖက့်ခပြုခ က့်သည့် …။ (စ ၃၅)
အထက့်ပါ ဝါက မ ားတွင ့် လူသမ
ှိ ားဒသ အသားု နန့်ားမ ားခဖစ့်သည့် ဏ့်ခတ့်တရ ားစီ
ရင့်ခခင့်ား၊ အမ က့်ဒတ ့်ခွက့်ဖလ ား၊ ကလစ ားဒခ ခခင့်ားခွကဖ
့် လ ား စဒသ စက ားလုား
မ ားကှိုဒတွရ
ွေ့ သည့်။ ထှိအ
ု သုားနန့်ားမ ားဒကက င့် ကျွနပ
့်ု ့်တှိုစှိတ့်ထ၌ အဒတွားမ ားကပ့်ပါ
လ သည့်။ ထပ့်၍ အက ဉ်ားခ ြုားရလျှင…
့်
•

က ရှည့်စွ ကစ ငစ
့် ည့်ားထ ားကသ ဘုရ ားသခင့်၏ သည့်ားခံခခင့်ားခွကြ
့် လ ား

•

တစ့်ြက့်တင
ွ ့် ဓ ားကက
ု က
့် ခမ က့်လ က့်ကနကသ ြ က့်ဆားီ ကသ တမန့်

•

ကဒေါသအမ က့်ခွကြ
့် လ ားမှ ြထမဆံားု နမန

•

တရ ားစီရင့်ကသ ကက င့်ားကင့်တမန့်

•

ဘုရ ားသခင့်၏ တရ ားစီရင့်ခခင့်ား ဒဏ့်

•

ကယရုရှလင့်အကြေါ် ရှကသ ကဒေါသအမ က့်ကတ ့်ကု က ကခင ကလပြီ

•

ကလစ ားကခ ခခင့်ားခွကြ
့် လ ား

•

အခြစ့်သ ားမ ားထံ က ကရ က့်မည့် အခြစ့်ကြားခခင့်ားနှင့် ဘုရ ားသခင့်၏
အခြစ့်တရ ားကု မုနား့် တီားခခင့်ား

•

တရ ားစီရင့်အခြစ့်ကြားခခင့်ား

ဒယရုရလင့်၏ ပ က့်ဆားီ ခခင့်ားသည့် ဘုရ ားသခင့်၏ တရ ားစီရင့်ခခင့်ားခဖစ့်ဒကက င့်ား သ
သယရှိစရ မရှိဒပ။ ကျွနပ
့်ု ့်တှို သှိလှိုသည့်မ

အယ့်လင့်ဝှိက့်ထ ဒဖ ့်ခပခဒသ

“နည့်ား”ကှို ဤအခဖစ့်ပ က့်တင
ွ ့် အသားု ခပြု၍ ရမလ ား။ “နည့်ား”ကှို ထပ့်မဒဖ ့်ခပလှိုက့်
ပါသည့်။
ဘုရ ားသခင့်၏ တရ ားစီရင့်ခခင့်ားသည့် သထံမှ လမ ားဆီ တက
ု ရ
့် ု ကလ
့် မည့် မ
ဟုတက
့် က င့်ား၊ လတသည့်
ု
မမကမ
ု မ ဘုရ ားသခငက
့် ယ
ွ က
့် ရ
တွင့် ထ ားရှထ ားခခင့်ားက က ငသ
့်

အခြင့်ဘက့်

တရ ားစီရင့်ခံရခခင့်ားခဖစ့်ဒကက င့်ား ကျွနမ
့် ကှို

ဒဖ ့်ခပခသည့်။ သတှိဒပားခခင့်ား၊ အမန့်ခပင့်ဒပားခခင့်ား၊ ဆားု မသွနသ
့် င့်ခခင့်ား၊ လုခခြု
ဒသ လမ့်ားခရီားကှို ညွှနခ့် ပခခင့်ားတှို ဘုရ ားသခင့် အစဉ်ခပြုဒပားသည့်။ သူ အထူားဂ
ရုစှိုက့်ဒစ ငဒ
့် ရ က့်ခခင့်ားခရသည့် လူသ ားမ ားအဒနခဖင ့် မှိမှိတှိုကှိုယ့်ပှိုငလ
့် မ့်ားစဉ်
ကှို လှိုက့်ဒလ က့်က ၊ ဘုရ ားသခင ့် ဝှိည ဉ်ဒတ ၌
့် မမီခလ
ှို ှိုလျှင၊့် အထပ့်ထပ့်
အခါခါ သတှိဒပားဒသ ့်လည့်ား မှိမှိတှိုကှိုယ့်ပှိုငလ
့် မ့်ားစဉ်ကှိသ
ု

ဒရွ ားခ ယ့်မည့်ဆုှိ

လျှင ့် ဘုရ ားသခင့်က စ တန့်၏ တက
ု ခ
့် ုကမ
့် ှုမ ားမှ ကွယက
့် ကြားသည့် ကက င့်ား
ကင့်တမန့်မ ားကု ကစ ငက
့် ရှ က့်ကစကတ မည့်မဟုတက
့် ြ။ ြင့်လယ့်ခြင့်၌ခြစ့်ကစ
ကခမကကီားကြေါ်၌ခြစ့်ကစ ခြစ့်ြ က့်ကသ

ကြ့် ကဘားဒုကမ
ခ ားသည့် စ တန့်က က င့်

ခြစ့်လ ကသ အရ မ ားခြစ့်သည့်။ လအကြေါင့်ားကု သုတသ
့် င့်ြယ့်ရှ ားက သ
သ ားကက င့်ခြစ့်လ ကစ၏။ Manuscript releases 14: 3 (1883) (LDE 242.2)
ဤနည့်ားလမ့်ားမ ခဖစ့်စဉ်အခ က့် ၈ခ က့်ကှို ကျွနပ
့်ု ့်တှိုပုဒဖ ့်ခမပီားခဖစ့်သည့်။
၁။ သတှိဒပားသည့်။ အမန့်ခပင့်ဒပားသည့်။ ဆုားမသွနသ
့် င့်သည့်။ လုခခြုဒသ လမ့်ား
ကှို ညွှနခ့် ပသည့်။
၂။ ဝှိည ဉ်ဒတ ့်ကှို စွနက
့် ၊ မှိမှိတှိုကှိုယ့်ပှိုငလ
့် မ့်ားစဉ်ကှို လှိက
ု ့်ဒလ က့်ကကသည့်။

၃။ အထပ့်ထပ့်အခါခါ သတှိဒပားဒသ ့်လည့်ား မှိမှိတှိုလမ့်ားကှိုသ ဒရွ ားခ ယ့်သည့်။
၄။ မှိမှိကှိုမှိမှိ ဘုရ ားသခငက
့် ယ
ွ ့်က ရ အခပင့်ဘက့်သုှိ ထ ားကကသည့်။
၅။ ဘုရ ားသခင့်က သူဒက င့်ားခ ီားမဂဂလ မ ားကှို ရုတ့်သမ
ှိ ား့် လ က့်၊ သူကွယ့်က
ဒသ တန့်ခှိုားကှို ဖယ့်ရ ားလှိုကသ
့် ည့်။
၆။ ဘုရ ားသခင့်၏ ဝှိည ဉ်ဒတ ့် ရုတ့်သမ
ှိ ား့် ခရသည့်။
၇။ စ တန့်၏ တှိုက့်ခှိုကမ
့် မ ားမ က ကွယ့်ဒပားမည့် ဒက င့်ားကင့်တမန့်မ ားကှို
တ ဝန့်ဒပားမထ ားဒတ ။
၈။ စ တန့်သည့် ပင့်လယ့်၊ ဒခမခပင့်၊ အရပ့်ရပ့်တင
ွ ့် ကပ့်ဒဘား က
ု မ
ခ ား က
ဒရ က့်ဒစလျှက့် လူအဒပါင့်ားတှိုကှို သူသ ားဒက င့်မ ား ခဖစ့်လ ဒစသည့်။
ဒယရုရလင့်ပ က့်စားီ ခခင့်ား အခဖစ့်ပ က့်တွင ့် အထက့်ပါ ခဖစ့်စဉ်၊ အခ က့်လက့်မ ားကှို
ခမင့်နင
ှို ပ
့် ါသလ ား။ မ

တှိက
ု ့်လန့်ပစ
ွ အုပ့် ပထမအခန့်ားရှိ ဒန က့်စ ပှို က
့် ထှို ဒမား

ခွနား့် ကှို ဒခဖဒပားက ၊ ရင့်ားလင့်ားစွ ဒဖ ့်ခပဒပားထ ားပါသည့်။ အထက့်ပါနည့်ားမ သက့်
ဆှိုငရ
့် အခ က့်လက့်မ ား စ ပှို အ
့် တွင ့် ထင့်ရ ားဒစရန့် ကွငား့် ခဖငဒ
့် ဖ ့်ခပထ ားသည့်။
ယု လူတှိုသည့် မှိမှိကှိုမှိမှိ ဒခခခ င့်ားခတ့်လ က့်၊ သူတကှိ
ှို ယ
ု ့်တှိုင ့် ကလစ ားကခ
ခခင့်ားခွကြ
့် လ ားကု ခပည့်ဒစကကသည့်။ တစ့်နင
ှို င
့် လားု လုားလုားပ က့်စားီ သွ ားသည့်။
အရပ့်ရပ့်သုှိ ပ ွေ့ နလှိုက့်လ ဒသ ဒဘား က
ု မ
ခ ားသည့် သူတှိုလက့်ခဖင ့် ကှိုယ့်တင
ှို ့်
စှိုက့်ခသည့်အတှိင
ု ား့် ရှိတ့်သမ
ှိ ား့် ရခခင့်ားခဖစ့်သည့်။ ပဒရ ဖက့်က “အှို ဣသဒရလ၊
သငက
့် ှိုကယ့်တင့်နင
ှို ဒ
့် သ အရင့် ငါကှို သင့်သည့် ဆနက
့် င့်ဘက့်ခပြုဒသ ဒကက င ့်
အက ှိြုားနည့်ားခခင့်ားရ၏
ှိ ။” “အှို ဣသဒရလခပည့်သ ားတှို … သင့်တှိုသည့် သင့်တှို၏
အခပစ့်ဒကက င ့် ဒခခဒခ ၍
့် လကကမပီ။” (၁, ၂, ၃) ဒ

ဒရ ၁၃ား ၉၊ ၁၄ား ၁ သတခံ
ု

စ ားရကသ ဒုကခကဝဒန မ ားသည့် ဘုရ ားသခင့်ထမ
ံ ှ တက
ု ရ
့် ု ကခ
့် မှတက
့် သ အ

ခြစ့်ဒဏ့်အခြစ့် မ က ခဏကတွရ
ျှို့ သည့်။ လမ့်လည့်သသည့် သအ ကံစည့်ကု
လ ျှို့ ဝှကထ
့် ားတတ့်၏။ ဘုရ ား၏ ကမတတ ကတ န
့် င
ှ ့် ကရုဏ ကတ ့်ကု ကခေါင့်ားမ
မ ခြင့် ခငင့်ားြယ့် ကကသ က က င့် ယုဒလမ ားအကနခြင့် ဘုရ ားသခင့်၏ ကွယ့်
က မှုကု သတထံ
ု မှ ရုတသ
့် မ့်ားသွ ားရကအ င့် လုြ့်ခ ကသည့်။ (၄,၅,၆,၇) ထ ု
က က င့် စ တန့်သည့် သတက
ု ု စတ့်ကက က့် အုြ့်ခ ြ့် ခခယ့်လယ
ှ ခ
့် ွငရ
့် ရှသွ ား၏။
ကယရုရှလင့်ပမ ျှို့ ြ က့်စားီ ခခင့်ား၌ ကတွျှို့ရကသ က က က့်စရ အ ကင့်န မရက့်စက့်
မှုမ ားသည့် သလက့်ကအ က့်တင
ွ ့် က ကရ က့်သ ွ ားသမ ား အကြေါ် စ တန့်၏
အပင ားကကီားကသ အစွမ့်ားတန့်ားခုားကု ထင့်ရှ ားကစကသ သက့်ကသခြစ့်ြေါသည့်။ (၇,
၈) (GC 35. 3)
ကျွနပ
့်ု ့်တှို ရရှိခစ ားရဒသ မငှိမ့်သက့်ခခင့်ားနင ့် ကွယ့်က မအတွက့် ခရစ့်ဒတ ့်၌
ကျွနပ
့်ု ့်တှို မည့်မျှအဒ ကားတင့်ဒနဒကက င့်ား မသှိနင
ှို ပ
့် ါ။ လသ ားမ ားကု စ တန့်၏
ထန့်ားခ ြ့် မှုကအ က့်သ ု လံားု လံားု က ကရ က့်မသွ ားကစရန့် က ကွယက
့် ြားသည့်အ
ရ မှ ဘုရ ားသခင့်၏ ကွယက
့် ကြားသည့် တန့်ခားု ကတ ့်ခြစ့်သည့်။ (၅, ၆, ၇, ၈)
န ားမဒထ င့်တတ့်သူမ ားနင ့် ဒက ားဇူားမသှိတတ့်သမ
ူ ားအတွက့်ပင့်လျှင ့် နတ့်ဆားု
ရန့်သ၏ ကဘားအနတရယ့်ကြားမှု၊ အ ကင့်န မရက့်စက့်မှုမ ားကု ထန့်ားခ ြ့် ကြား
သည့် ဘုရ ားသခင့်၏ စတ့်ရှည့်သည့်ားခံခခင့်ားနှင့် ကရုဏ ကတ အ
့် တွက့် ကက ားဇား
တင့်စရ ရှြေါသည့်။ (၇, ၈) လူသ ားမ ားသည့် ဘုရ ားသခင့်၏ သည့်ားခခခင့်ားအ
တှိုငား့် တ ကှို ဒက ့်လွနလ
့် ဒသ အခါ ထှိက
ု ကွယ့်ခခင့်ားတန့်ခှိုားကှို ရုတသ
့် မ
ှိ ့်ား
လှိုက့်သည့်။ (၅, ၆, ၇) ဘုရ ားသခင့်သည့် အခြစ့်က ားလွန့်မှုအတွက့် အခြစ့်
သ ားကု ခြစ့်မှုရ ဇသတ့်ခြင့် ကသမန့်ကြားတတ့်သ မဟုတြ
့် ေါ။ သကသ
ု
့်လည့်ား
သကရုဏ ကတ ့်ကု ခငင့်ားြယ့်သမ ားအ ား သတစ
ု ုကသ
့် ည့်အတင
ု ား့် (၂,၃,၄) ရတ့်
ရန့်

စွန့်ထ ားရြေါကတ သည့်။

(၅, ၆, ၇)

ခငင့်ားပယ့်ခရသည့် အလင့်ားတှိုငား့် ၊

အဒလားထ ားမခရသည့် သတှိဒပားခ က့်တင
ှို ား့် ၊ အလှိလ
ု က
ှို ့်ခရသည့် အလှိဆ
ု နဒ
တှိုငား့် ၊ ခ ှိြုားဒဖ က့်ခရဒသ ဘုရ ားသခင့်၏ ပညတ့်ဒတ တ
့် ှိုငား့် သည့် မလွမဒသွ
ရှိတ့်သမ
ှိ ား့် ရမည့် မ ှိြုားဒစမ ားခဖစ့်သည့်။ (၁, ၂, ၃, ၄) မဆုတမ
့် နှစ့် ခုခံ တွန့်ားလှန့်

ကြားသည့် ဘုရ ားသခင့်၏ ဝည ဉ်ကတ ့်ကု အဆံားု တွင့် အခြစ့်သ ားထံမှ ရုတ့်
သမ့်ားလက
ု သ
့် ည့်။ ထကန
ု
က့် ဝည ဉ်၏ မကက င့်ားကသ အလဆ
ု နဒမ ားကု ထန့်ား
ခ ြ့် ကြားမည့် တန့်ခားု မရှကတ ကခ ။ စ တန့်၏ ကဘားဒုကခကရ က့်ကစလသ
ု ည့်
ရည့်ရွယ့်ခ က့်နင
ှ ့် ရန့်လစ
ု တ့်မှ က ကွယက
့် ြားမညအ
့် ရ

မရှကတ ကခ ။ (၅, ၆,

၇, ၈) ကယရုရှလင့်ပမ ျှို့ြ က့်စီားခခင့်ားသည့် ဘုရ ား၏ကရုဏ ကတ ့်ကု င်္ရုမထ ား
ဘ၊ အ ကင့်န တရ ား၏ ကတ င့်ားြန့်မှုမ ားကု ခငင့်ားြယ့်ခခင့်ားအတွက့် က က က့်စ
ရ ကက င့်ားကသ သတကြားခ က့်ြင့်ခြစ့်သည့်။ (၁, ၂, ၃) အခြစ့်သ ားမ ားထံ က

ကရ က့်မည့် အခြစ့်ကြားခခင့်ားနှင့် ဘုရ ားသခင့်၏ အခြစ့်တရ ားကု မုန့်ားတီားခခင့်ားအ
က က င့်ား ထထက့်
ု
ြုမုခြတ့်သ ားကသ သက့်ကသ မရှြားကသားြေါ။ (GC 36. 1)
ဆှိုလှိုဒရားသ ားခ က့်မ ားသည့် ဒယရ အယ့်လင့်ဝှိက့်ထခပဒပားခဒသ ဘုရ ားသခင့်၏
တရ ားစီရင့်နည့်ားနင ့် ကှိုက့်ညဒ
ီ ကက င့်ားဒတွွေ့ရသည့်။ ထှိဒကက
ု
င ့် ဘုရ ားသခင့်သည့် အ
ခပစ့်သ ားကှို ခပစ့်မရ ဇသတ့်ခဖင ့် အဒသသတ့်ဒသ ဘုရ ား မ
ရုရလင့်ပ က့်စားီ ခခင့်ားအဒကက င့်ား ဒရားသ ားရ တွင ့် ဒတွွေ့ရဒသ

ုတ့်ဒသ ဒကက င ့် ဒယ
စက ားလားု မ ားခဖစ့်

သည့် တရ ားစီရင့်ခခင့်ား၊ အမ က့်ဒ ါသ၊ ကလစ ားဒခ ခခင့်ား၊ အခပစ့် ဏ့်ဒပားခခင့်ားစ
သည့် အသားု နန့်ားမ ား၏ ဆှိုလရ
ှို င့်ားမ အခပစ့်သ ားကှို သူဒရွ ားခ ယ့်မအတှိင
ု ား့် ထ ားရစ့်ခ
သည့်အတွက့် နတ့်ဆားုှိ ရန့်မ က ကွယ့်ဒစ ငဒ
့် ရ က့်မညသ
့် ူ မရှိဒတ ဒကက င့်ား ဆှိုလှို
ခခင့်ားခဖစ့်သည့်။
ပုပမ ထတွင ့် ဒယရဒခပ ခပသည့် သ ားဒတ ့်ကှို မဂဂလ ဒဆ င့်ဒပားသည့် ဘုရင့်ကကီား
အဒကက င့်ားရပ
ှိ ါသည့်။ “ထှိမ
ု င့်ားကကီားသည့် ကက ားလျှင ့် အမ က့်ထက
ွ ့်၍ စစ့်ခ ီဒစသခဖင၊့်

လူအသက့်ကသ
ှို တ့်ဒသ

ထှိသ
ု ူတှိုကှို အမပီားသတ့်လပ
ု ့်ကက၍ သူတမမှိ
ှို ြုွေ့ကှို မီားရှိ ွေ့ဒလ

၏။ (မဿ ၂၂ား ၇)
ထှိသှိ
ု ုခဖင ့် ယု လူမ ှိြုားတှိုသည့် ဘုရ ားသခင့်၏ ကရုဏ ဒတ ့်ကှို အမပီားသတ့်
ခငင့်ားဆှိုခကကသည့်။ အက ှိြုားဆက့်ကှို ပုပမ ထတွင ့် ခရစ့်ဒတ ့်ကကှိြုဒခပ ထ ားမပီား
ခဖစ့်သည့်။ “စစ့်ခ ီဒစသခဖင၊့် လူအသက့်ကသ
ှို တ့်ဒသ ထှိသ
ု ူတှိုကှို အမပီားသတ့်
လုပ့်ကက၍ သူတမမှိ
ှို ြုွေ့ကှို မီားရှိ ဒ
ွေ့ လ၏။” တရ ားစီရင့်ခခင့်ားခရ၍

ဒယရုရလင့်မမှိြု ွေ့

ပ က့်သုနား့် ရဒလရ ၊ နှိင
ု င
့် ဒတ ့်သည့် အစှိတ့်စှိတအ
့် မ ွှ မ ွှ ပ ွေ့ ကကဒလ၏။ (COL
308. 3)
က မ့်ားစ ၌ဒရားသ ားဒဖ ့်ခပခ က့်မ ား ထူားဆန့်ားဒက င့်ား ထူားဆန့်ားနှိင
ု ပ
့် ါသည့်။ သှိုဒသ ့်
လည့်ား က မ့်ားစ အနက့်ဖွငသ
့် သ
ူ ည့် က မ့်ားစ ပင့်ခဖစ့်ဒလရ ၊ ဘုရ ားသခင့်၏ အမ က့်
ဒတ ့်သည့် မည့်သုသဒဘ
ှိ
ရဒ
ှိ ကက င့်ား ရင့်ားလင့်ားစွ

ဒဖ ့်ခပမပီားခဖစ့်သည့်။ အမ က့်

ဒတ ့်ဆုသ
ှိ ည့်မ ဘုရ ားသခင့်၏ မ က့်န ဒတ ့်လခခင့်
ွှ ားခဖစ့်သည့်။
“ခြင့်ားစွ အမ က့်ထက
ွ ၍
့် ခဏမ ငေါမ က့်န ှ ကလ
ု ကသ လ
့် ည့်ား၊ ထ ဝရဒမတတ
နင ့် သငက
့် ှိုကယ့်မသန ားဦားမည့်
ဒတ ့်မူ၏။” (ဒ

ု သငက
့် ှိုဒရွ ားနုတ့်ဒသ

ထ ဝရဘုရ ား မှိန ့်

ရ ယ ၅၄ား ၈)

“အကျွန့်ြ
ု ့် ကု မ က့်န ှ လကတ ့်မမြေါနှင။့် အမ က့်ထက
ွ ၍
့် ကှိုယ့်ဒတ ့်၏ကျွနက
့် ှို
ပယ့်ဒတ ့်မမူပါနင။့် အကျွနပ
့်ု ့်ကှို ကယ့်တင့်ဒတ ့်မူဒသ ဘုရ ား၊ ကှိုယ့်ဒတ ့်
သည့် အကျွနပ
့်ု ့်ကှို မစဒတ မ
့် ဖ
ူ ူားသည့်ခဖစ့်၍ အကျွနပ
့်ု ့်ကှိုစန
ွ ပ
့် စ့်ဒတ ့်မမူပါနင။့် ”
(ဆ လ ၂၇: ၉)
“ထှိအ
ု ခါ ငေါသည့်အမ က့်ထက
ွ ၍
့် သတက
ု စ
ု ွန့်မည့်။ သတမှ
ု ငေါမ က့်န ှ ကု
လသခြင၊့် သူတှိုသည့်ပ က့်စားီ ၍ ဒဘား ဏ့်ရန့်မ န့်အဒပါင့်ားတှိုနင ့် ဒတွွေ့ ကကြု

ကကလှိမ့်မည့်။ ထှိအ
ု ခါ၊ သူတက
ှို ငါတှိုဘုရ ားသခင့်သည့် ငါတှိုတွင ့် ရှိဒတ မ
့် မူ
ဒသ ဒကက င ့် ဤဒဘား ဏ့်တှိုသည့် ငါတှိုအဒပေါ်မ ဒရ က့်သည့်မ
ု ဆှိုကကလှိမ့်မည့်။” (တရ ားဒ

ုတ့်ဒလ

ရ ၃၁ား ၁၇)

ကျွနဒ
့် တ ့်တှို ဒလလ ဒနသည့် “နည့်ား”၊“ပုစ”နင ့် တူဒနသည့်မ

ုတ့်လ ား။ ဘုရ ားသ

ခင့်၏ ဝှိည ဉ်ဒတ ့်နင့် က ကွယ့်ဒပားဒသ တန့်ခှိုားကှို ရုတ့်သမ
ှိ ့်ားခခင့်ားသည့် မ က့်န
ဒတ ့်ကှိုလွှခခင့်ားပင့်ခဖစ့်သည့်။ မဒက င့်ားသည့် လူမ ားဒသဆုားသညအ
့် ခါ ဝမ့်ားသ
အ ားရခခင့်ားမရှိတတ့်သည့် ဘုရ ားသခင့်အဖှို ဤအခဖစ့်ပ က့်မ ားသည့် န က င့်စရ
မ ားခဖစ့်ပါသည့်။ (ဒယဇဒက လ ၁၈ား ၂၃)
ဒယရုရလင့်မမှိြုွေ့ပ က့်စခီ ခင့်ားနင ့် ပတ့်သက့်၍ အယ့်လင့်ဝက
ှိ ဒ
့် ဖ ့်ခပခသည့် အခ က့်နစ့်
ခ က့်ကှို ကျွနဒ
့် တ ့်ညွှနခ့် ပလှိပ
ု ါသည့်။

မဆုတမ
့် နှစ့် ခုခံ တွနား့် လှန့်ကြားသည့် ဘုရ ားသခင့်၏ ဝည ဉ်ကတ ့်ကု အဆံားု တွင့်
အခြစ့်သ ားထံမှ ရုတသ
့် မ့်ားလက
ု သ
့် ည့်။ ထကန
ု
က့် ဝည ဉ်၏ မကက င့်ားကသ အ
လဆ
ု နဒမ ားကု ထန့်ားခ ြ့် ကြားမည့် တန့်ခုားမရှကတ ကခ ။ စ တန့်၏ ကဘားဒုကခ
ကရ က့်ကစလသ
ု ည့် ရည့်ရွယ့်ခ က့်နင
ှ ့် ရန့်လစ
ု တ့်မှ က ကွယက
့် ြားမည့်အရ မရှ
ကတ ကခ ။ (၅, ၆,) (GC 36)
ဘုရ ားသခင့် ကျွနပ
့်ု ့်တှိုကှို စွနထ
့် ားသည့်အခါ ဤသှိုခဖစ့်လ သည့်
•

ဝှိည ဉ်၏ မဒက င့်ားဒသ အလှိုဆနဒမ ားကှို ထှိနား့် ခ ြုပ့်ဒပားမည့် တန့်ခှိုားမရှိ
ဒတ

•

စ တန့်၏ ဒဘား က
ု ခဒရ က့်ဒစလှိသ
ု ည့် ရည့်ရွယ့်ခ က့်နင ့် ရန့်လှိုစှိတ့်မ က
ကွယ့်ဒပားမညအ
့် ရ မရှိဒတ

အဒကက င့်ားကှိုပင့် စ မ က့်န ၃၆တွင ့် ထပ့်မဒတွရ
ွေ့ သည့်။
“အတှိတ့်မတ့်တမ့်ားမ ားတွင ့် ဒတွွေ့ရသည့် သဒဘ ထ ားကွလွမမ ား၊ ဝရုနား့် သုနား့်
က ား အုတ့်အ ဒသ င့်ားသခဖစ့်ခခင့်ား၊ ဒတ ့်လန့်ပုနက
့် န့်မမ ား၊

“ခ င့်ားနင့်ားဝင့်

ဒရ က့်လ ဒသ ရန့်သူစစ့်သည့်မ ား …နင ့် ဒသွားစွနား့် လ က့်ရှိသည့် အဝတ့်အစ ား
မ ား” (ဒ

ရ ယ ၉ား ၅)သည့် ဘုရ ားသခင့်၏ ကွယက
့် ကသ ဝည ဉ်ကတ ့်အ ား

ဆားု သွမ့်ားမ ားထံမှ လံားု လံားု ရုတသ
့် မ့်ားမည့်ကနရက့်က လ၊ စ တန့်၏ အမ က့်ကဒေါ
သနှင့် လဇ တတြ့်မက့်စတ့် ကြေါက့်ကမှု
ွ မ ားကု ထန့်ားခ ြ့် မည့်သ မရှကတ
မည့်ကနရက့်က လ၌ ခဖစ့်ပ က့်မည့် ဒကက က့်စရ အခဖစ့်ပ က့်မ ားနင ့် နင
ှိ ား့် ယဉ်ရ
ဒလ က့်သည့် မ

ုတ့်ဒခ ။” GC 36

ကျွနပ
့်ု ့်တှို ဒကက က့်ရမည့်အရ မ ားမ ၁။ လူဇ တှိတပ့်မက့်စတ
ှိ ့်၏ ဒပါက့်ကွမမ ား
၂။ စ တန့်၏ အမ က့်ဒ ါသဒပါက့်ကွမမ ား
ဘုရ ားသခင့်၏ ဝှိည ဉ်ဒတ သ
့် ည့် ပထမအခ က့်မ ကျွနပ
့်ု ့်တှိုကှို က ကွယ့်ဒပား၏။
ဘုရ ားသခင့်၏ ဒက င့်ားကင့်တမန့်တှိုသည့်

တ
ု ှိယအခ က့်မ ကျွနပ
့်ု ့်တှိုကှို က

ကွယ့်ဒပား၏။
ဒယရုရလင့်၏ပ က့်စားီ ခခင့်ားသည့် အဘယ့်ဒကက င့်ားအဒရားပါရသနည့်ား

ဆ
ု ုလ
ှိ ျှင ့် ထှို

အရ သည့် လူသမှိုငား့် တစ့်ဒလျှ က့်၊ ကမဘ အဆားု သတ့်အခ ှိနထ
့် ှိ ဘုရ ားသခင့်၏ တ
ရ ားစီရင့်ခခင့်ားခဖစ့်စဉ်ကှို ဒဖ ခ့် ပဒနဒသ ဒကက ငခ့် ဖစ့်သည့်။ ဝှိည ဉ်ဒတ ့်စ ဒပက
တရ ားစီရင့်ခခင့်ား အဓှိကအခ က့် ၄ခ က့်အဒကက င့်ား
တှိခပြုကကည့်ပါ။

မည့်သုဒခပ
ှိ
ထ ားသည့်ကှို သ

ကရုဏ ဒတ ့်ခဖင ့် ဘုရ ားသခင့်ဒပားဒသ သတှိဒပားစက ားမ ားကှို ခပစ့် ဏ့်
အက ှိြုားဆက့်မခစ ားရဘ လူသ ားတှို ခငင့်ားပယ့်၍မရပါ။ ကန ဧအခ န့်တင
ွ ့်
ကက င့်ားကင့်မှ သတင့်ားစက ား ကြားခသည့်။ လူတှို၏ ကယ့်တင့်ခခင့်ားသည့်
သတင့်ားစက ားအဒပေါ် သူတတ
ှို ုခပန့်မ၌ မူတည့်ဒနသည့်။ သတှိဒပားစက ားကှို
သူတှိုခငင့်ားပယ့်ဒသ ဒကက င ့် ဘုရ ားသခင့်၏ ဝည ဉ်ကတ သ
့် ည့် အခြစ့်သ ား
တထံ
ု မှ ရုတသ
့် မ့်ားခခင့်ားခံရ၏။ ထှိဒကက
ု
င ့် ဒရလွှမား့် မှိုားခခင့်ား၌ သူတှိုပ က့်စားီ
သွ ားရသည့်။ အ ခြဟံအခ န့်ခေါတွငလ
့် ည့်ား ကသ ဒံလ
ု မ ားအတွက့် ကရုဏ
ကတ ့်၏ ကတ င့်ားြန့်သတကြားခ က့်မ ား ရြ့် တန့်သွ ားသညအ
့် တွက့် ဒလ တ၊
သူဇနီားနင ့် သမီားနစ့်ဒယ က့်မလွ၍ အ ားလုားသည့် ဒက င့်ားကင့်မက လ ဒသ
မီားခဖင ့် ဒလ င့်ကျွမ့်ားခခင့်ားခရကကသည့်။ ထှိန
ု ည့်ားတူစွ

ခရစ့်ကတ ့်အခ န့်တင
ွ ့်

ဘုရ ားသခင့်၏ သ ားကတ ့်က ထခ
ု န့်က မယံု ကည့်သ ယုဒမ ားဆက့်မ ားအ ား
“သင့်တကနကသ
ု
အမ့်သည့် သင့်တ၌
ု

လဆတ့်ညံလ က့် က န့်ရစ့်ရ၏” ဟု

က ကခင ခြေါသည့်။ (မဿ ၂၃ား ၃၈) ဒန က့်ဆုားဒသ ဒနရက့်အတွကလ
့် ည့်ား
ကယ့်တင့်ခရဒစမည့် အမန့်တရ ားကှို မနစ့်သက့်၊ လက့်မခသူမ ားအဒပေါ် ထှို
ကသှိုဒသ ကကီားစွ ဒသ ဒဘား က
ု ခမ ား ဒကကခင ထ ားမပီားခဖစ့်သည့်။ “ပ က့်စားီ
ခခင့်ားသှိုဒရ က့်ဒသ သူတှိုတွင ့် မတရ ားဒသ

လည့်ခဖ ားခခင့်ား အမ ှိြုားမ ှိြုားနင ့်

လည့်ားဒက င့်ား လ လှိမ့်မည့်။ အဒကက င့်ားမူက ား၊ ထှိသ
ု တ
ူ ှိုသည့် ကယ့်တင့်
ခခင့်ားသှို ဒရ က့်အဒသ င သမမတရ ား၌ ဒမွွေ့ဒလ ့်ဒသ စှိတ့်ကှို မခမယူကက။
ထှိဒကက
ု
င၊့် သမမ တရ ားကှို မယုဘ၊ မတရ ားဒသ အမ၌ ဒမွွေ့ဒလ ့်ဒသ သူအ
ဒပါင့်ားတှိသည့်
ု
၊ တရ ားရားခခင့်ားသှို ဒရ က့်မည့်အဒကက င့်ား၊ မုသ ားစက ားကှို ယု
စှိမ့်ဒသ င ၊

မှိစဆ

ဌ
ှိ ခှိ ပြုခပင့်အ ားထုတ့်ခခင့်ားအခွငက
့် ှို သူတှို၌

ဘုရ ားသခင့်

လွှတ့်ဒတ ့်မူလှိမ့် မည့်။” (၂သက့်သ ၂ား ၁၀-၁၂) ဘုရ ားသခင့်၏ သွန့်သင့်
ခ က့်မ ားကု ခငင့်ားြယ့် ကကသ က က င့် ဘုရ ားသခင့်က သဝည ဉ်ကု ရုတ့်

သမ့်ားလ က့် သတနှ
ု စ့်သက့်ကသ လမ့်လည့်ခခင့်ားအထ၌ ြစ့်ထ ားသွ ားကတ
၏။ (GC 431)
ဒရလွှမ့်ားမှိုားခခင့်ား၊ ဒသ

န
ု င ့် ဒဂါဒမ ရ၊ ဒယရုရလင့်ပ က့်စီားခခင့်ားနင ့် ကမဘ အဆားု

သတ့်အခ ှိနတ
့် ွငလ
့် ည့်ား ဤတရ ားစီရင့်နည့်ားကှို ကျွနပ
့်ု ့်တှိုဒတွွေ့ရသည့်။ ဆှိားု သွမား့် သူ
မ ား၏ အဆုားသတ့်အဒကက င့်ား ဒမားခွနား့် မ ားနငပ
့် တ့်သက့်၍ ဒခဖရင့်ားဖှိုရန့် အခခ ား ဥပ
မ တစ့်ခုကှို ကျွနပ
့်ု ့်တှိုကကညက့် ကပါစှို။ နစ့်ဒပါင့်ားတစ့်ဒထ င့် စှိုားစခခင့်ားအခ ှိန့် မပီားဆားု
သွ ားဒသ အခါ လူသ ားအ ားလုားခပန့်လည့် ရင့်ခပန့်နားှို ထလ မည့်ခဖစ့်မပီား၊ ဆှိုားသွမ့်ားသူ
မ ားသည့် အဆားု တွင ့် တ
ု ှိယဒသခခင့်ားကှို ရင့်ဆုင
ှိ ရ
့် မည့်ခဖစ့်သည့်။ သမမ က မ့်ားစ ၏
တရ ားစီရင့်ခခင့်ားအဖှို ဒန က့်ဆုားဒသ ဒနရ က့်က လအထှိ လူမ ားသည့် က မ့်စ အ
သုားနန့်ားအရ အှိပ့်ဒပ ့်ဒနကက၏။ ဒယရက လ ဇရုကရ
ှို ည့်မတ့်၍ဒခပ သကသှို ဒသ
သည့်မ

ုတ့်ဘ အှိပ့်ဒပ ့်ဒနကကခခင့်ားခဖစ့်သည့်။ ဆှိားု သွမား့် သူမ ားအဒပေါ် ဒန က့်ဆားု

တရ ားစီရင့်ခခင့်ား အဒတွွေ့ ကကြုကှို ကကြုဒတွွေ့သူ ခရစ့်ဒတ တ
့် စ့်ဦားသ ရှိဒသားသည့်။ ထှို
ဒကက င ့် ဆှိုားသွမ့်ားသူမ ား၏ ဒန က့်ဆုား ဒသဆုားခခင့်ားအဒကက င့်ား န ားလည့်နင
ှို ရ
့် န့်
က ားတှိုငထ
့် က့်မ အသက့်ခ ြုပ့်ဒတ ့်မူခခင့်ားအဒကက င့်ား ဒလလ ရန့် လှိုအပ့်ပါသည့်။
ဒယရက အခပစ့်ဒ ကားကှို သူအဒပေါ် ယူဒဆ င့်သွ ားဒသ ဒကက င ့် ကျွနပ
့်ု ့်တှိုကှိုယ့်စ ား
အခပစ့်အခကှို ခစ ားခရသည့်။
“ငါတှိုသည့် အခပစ့်၌ရှိစဉ်ပင့်၊ ခရစ့်ဒတ ့်သည့် ငါတှိအတွ
ု
က့်ဒကက င ့် အဒသခ
ဒတ ့်မူသည့်ခဖစ့်၍ ဘုရ ားသခင့်သည့် ငါတှိုကှို အဘယ့်မျှဒလ က့်ခ စ့်ဒတ ့်မူ
သည့်ကှို ငါတှိုအ ား ထင့်ရ ားစွ ခပဒတ ့်မူ၏။ သှိုခဖစ့်၍၊ ယခုတွင ့် အဒသွားဒတ ့်
အ ားခဖင ့် ဒခဖ ငမ
့် တ့်ရ သှို ဒရ က့်မပီားမ ထှိသ
ု ခင့်အ ားခဖင ့် အခပစ့်ငရမ ကယ့်
ချွတ့်ဒတ ့်မူခခင့်ားသှို ဒရ က့်မည့်

ုသ ၍ ဒမျှ ့်လငစ
့် ရ ရ၏
ှိ ။” ဒရ မ ၅ား ၈-၉

“ထှိသ
ု ူသည့် ငါတှိုလွနက
့်
ားခခင့်ားအခပစ့်မ ားဒကက င၊့် န က င့်စွ ထှိားု ခခင့်ား၊ နပ
ှိ ့်
စက့်ခခင့်ားကှို ခရဒလ၏။ ငါတှို၏ မငှိမသ
့် က့်ခခင့်ားခ မ့်ားသ ကှို ခဖစ့်ဒစဒသ
ဆုားမခခင့်ားသည့် သူအဒပေါ်သုဒရ
ှိ
က့်၍ သူခရဒသ
သည့် အန ဒပ က့်လ က့်ရှိကက၏။” ဒ

ဏ့်ခ က့်အ ားခဖင ့် ငါတှို

ရ ယ ၅၃ား ၅

ဒန က့်ဆုားအခ ှိနတ
့် င
ွ ့် ဆှိုားသွမ့်ားသူမ ားအဒပေါ် ခဖစ့်ပ က့်မည့်အရ မ ား န ားလည့်နင
ှို ရ
့် န့်
ခရစ့်ဒတ ့်၏ ဒသဆုားခခင့်ားခဖစ့်စဉ်ကှို ဒလလ ကကပါစှို။
ကျွနပ
့်ု ့်တှိုကှိုယ့်စ ား ခရစ့်ဒတ ့်အဒပေါ် ကျွနပ
့်ု ့်တ၏
ှို အခပစ့်အ ားလားု ကှို ပုအပ့်ထ ား
၏။ ပညတ့်ဒတ ့်၏ စွပ့်စွခ က့်မ ကျွနပ
့်ု ့်တှိုကှို ကယ့်တင့်နင
ှို ရ
့် န့် သူသည့် ပညတ့်
ဒတ ့်ခ ှိြုားဒဖ က့်သူ ခဖစ့်လ ရသည့်။ အ ဒံမှစ၍ ကန င့်မ ားဆက့်အ ားလံားု ၏ အ
ခြစ့်မ ားသည့် သ၏နှလားံု သ ားကု ြနှြ့် ထ ား၏။ အခပစ့်တရ ားအဒပေါ် ဘုရ ားသ
ခင့်၏ အမ က့်ဒတ ့်၊ အခပစ့်တရ ားအဒပေါ် ဘုရ ားသခင့်၏ စက့်ဆုပ့်ရွရ ခခင့်ားတှို
က သ ားဒတ ၏
့်
ဝှိည ဉ်ကှို တုနလ
့် ပ့်ဒခခ က့်ခခ ားဒစ၏။ သူအသက့်တ တစ့်
ဒလျှ က့်လုား ခရစ့်ဒတ သ
့် ည့် က ဆုားကမဘ ကကီားအတွက့် ခမည့်ားဒတ ့်၏ ကရု
ဏ ဒတ ့်၊ ခွငလ
့် ွှတခ့် ခင့်ားဒမတတ ဒတ ့် သတင့်ားဒက င့်ားကှို ဒဝငဒ
သည့်။

အခပစ့်ကကီားဆားု ဒသ သူအတွက့်

ကက ားခ

ကယ့်တင့်ခခင့်ားတရ ားသည့် သူဒ

ဒသ တရ ား ခဖစ့်သည့်။ ယခုတွငမ
့် ူ သူခစ ားရဒသ ဆှိုားဝါားလွနား့် လဒသ အခပစ့်
ဝန့်ဒကက င ့် ခမည့်ားဒတ ့်၏ အနင
ှိ ား့် မဒမတတ ဒတ ့်မ က့်န ကှို မခမင့်နင
ှို ဒ
့် တ ဒခ ။
ကယ့်တင့်ရှငထ
့် မ
ံ ှ ဘုရ ားသခင့်၏ မ က့်န ှ ကတ ့်ကု ရုတသ
့် မ့်ားလက
ု သ
့် ည့်အခေါ
လသ ားတု န ားမလည့်နင
ု သ
့် ည့် အခြင့်ားခြဆံားု ကသ ကကဝဒန မီားကတ က့်မ ားက
သနှလားံု သ ားကု ဆုြ့်ပြထားု ကြ က့်သ ွ ား ကသည့်။ ကု ယ့်ခနဓ န က င့်မှုမ ား မခံ
စ ားနင
ု က
့် တ သည့်အထ စတ့်ကသ ကကဝဒန ကကီားစွ ကတ က့်ကလ င့်ကလ၏။
(DA 753. 1)

အခပစ့်သ ားထမ ဘုရ ားသခင့်၏ ဝှိည ဉ်ဒတ ့် ရုတသ
့် မ
ှိ ့်ားသည့်အခါ ဘုရ ားသခင့်၏
ကရုဏ ဒတ ့်ကှို သူတယ
ှို ကု ကည့်လ ဒအ င့် နစ့်သမ
ှိ ့်ဒပားနှိင
ု မ
့် ည့်သူ မရှိဒတ ဒခ ။
အခပစ့်သ ားသည့် သူတအခပစ့်
ှို
၏အခကှို ဒမျှ ့်လငခ
့် က့်စားှို စှိမျှမရှိသညအ
့် ဒခခဒနခဖင ့်
ရင့်ဆင
ုှိ ရ
့် ဒတ မည့်ခဖစ့်သည့်။ ထှိခ
ု စ ားခ က့်သည့် ခရစ့်ဒတ ့်ကှို ငှိဒ
ု ကားဒစခသည့်
အခပစ့်၏ သဒဘ တရ ားခဖစ့်သည့်။
“သုားခ က့်တီားအခ ှိန၌
့် ဒယရက၊ ဧလှိ၊ ဧလှိ၊ လ မ ရ ဗခသ နှိ

ု ကကီားဒသ အ

သနင ့် ဒ ကားဒကက ့်ဒတ ့်မ၏
ူ ။ အနက့်က ား၊ အကျွနပ
့်ု ့်ဘရ
ု ား၊ အကျွနပ
့်ု ့်ဘရ
ု ား၊
အဘယ့်ဒကက င ့် အကျွနပ
့်ု ့်ကှို စွနပ
့် စ့်ဒတ ့်မူသနည့်ား

ု ဆှိလ
ု ှိုသတည့်ား။” မဿ

၂၇: ၄၆
သူအပေါ်သက့်ဒရ က့်လ ဒသ အခပစ့်တရ ားဒကက င ့် ခရစ့်ဒတ ့်သည့် လုားလားု စွနပ
့် စ့်
ခခင့်ားခရက ၊ တစ့်ဦားတည့်ားပစ့်ထ ားခခင့်ားခရသကသှို ခစ ားခရသည့်။
စ တန့်က ရက့်စက့်ကသ စံုားစမ့်ားကနှ ငယ
့် က
ှ ခ့် ခင့်ားခြင့် ကယရှု ၏

စတ့်နလ
ှ ားံု ကု

ညင့်ားြန့်ားနှြ့် စက့်ခသည့်။ ကယ့်တင့်ရင့်က သခ္ ြုငား့် ထ၌ ဒမျှ ့်လငခ
့် က့်တခါား
ဒပါက့်တစ့်စုတစ့်ရ

မခမင့်နင
ှို ခ
့် ဒခ ။ ဂူသခ္ ြုင့်ားထမ ဒအ င့်နင
ှို သ
့် ူအခဖစ့် ခပန့်

လည့် နှိားု ထလ မည့် ဒမျှ ့်လငခ
့် က့်၊ သူပူဒဇ ့်ဒသ ယဇ့်ကှို ခမည့်ားဒတ ့်ဘရ
ု ား
လက့်ခပါသည့်ဆုသ
ှိ ည့် ဒမျှ လ
့် ငခ
့် က့် လုားလားု ဒပ က့်ဆားု ခသည့်။ အခြစ့်တရ ား
သည့် ဘုရ ားသခင့်အတွက့် ဆားု ရွ ားလှသည့်ခြစ့်၍ သတ၏
ု ခွခွ ခခင့်ားသည့် ထ
ဝရခွခွ ားခခင့်ားခြစ့်သ ွ ားမည့်ကု သစုားရမ့်က က က့်ရွံ ျှို့ ခရသည့်။ အခြစ့်သ ားမ ားအ
တွက့် ကရုဏ ကတ ၏
့်
သတကြားကတ င့်ားြန့်ခ က့်မ ား ရြ့်တန့် သွ ားသညအ
့်
ခ န့် အခြစ့်သ ားခံစ ားရမည့် ကသ ကကဝဒန ကု ခရစ့်ကတ ့်ခံစ ားခရသည့်။ လူ
သ ားတှိုကှိုယစ
့် ား ခမည့်ားဒတ ့်၏ အမ က့်ဒတ သ
့် ည့် သူအဒပေါ်သက့်ဒရ က့်ရ
သည့်မ အခပစ့်တရ ားဒကက ငခ့် ဖစ့်သည့်။ သူဒသ က့်ရသည့် ခွက့်သည့် ခါားသီား

လသည့်ခဖစ့်၍ ဘုရ ားသခင ့် သ ားဒတ ့်၏ စှိတ့်နလုားကှို ဒကကမွသွ ားဒစဒသ
အရ သည့် အခပစ့်တရ ားပင့်ခဖစ့်သည့်။ (DA 753. 2)
ဆှိုားသွမား့် လူသ ားမ ားအဒပေါ် ခမည့်ားဒတ ့်၏ အမ က့်ဒတ က
့် ှို က ဒရ က့်ဒစဒသ
အရ သည့် အခပစ့်တရ ားခဖစ့်သည့်။ ခမည့်ားဒတ ရ
့် အမ က့်ဒတ ့်ဆုတ
ှိ
ဘ လ။
“အှိုထ ဝရဘုရ ား၊ ကှိယ
ု ့်ဒတ ့်သည့် အလျှငား့် မထင့်ရ ားဘ၊ အဘယ့်မျှက လ
ပတ့်လုားပုနား့် ၍ ဒနဒတ ့်မူမည့်နည့်ား။” ဆ လ ၈၉ား ၄၆
ခမည့်ားဒတ ့်၏ အမ က့်ဒတ သ
့် ည့် မ က့်န ဒတ ့်ကှို ကွယဝ
့် က့်ထ ားခခင့်ားခဖစ့်သည့်။
ထထ
ု ထြ့် ကမှ င့်မုကထ
့် တွင့် ဘုရ ားသခင့်၏ မ က့်ကမှ က့်ကတ ့်ကု ကွယဝ
့် ှက့်
ထ ား၏။ သူဒနရ ကှို ဒမ င့်မှိုကခ့် ဖစ့်ဒစလ က့် လူမ က့်စမ
ှိ သူဘုနား့် ဒတ ့်ကှို
ဝက့်ထ ားဒတ ့်မ၏
ူ ။ ဘုရ ားသခင့်နင
ှ ့် (၇၅၄) ကက င့်ားကင့်တမန့်မ ားသည့် က ား
တင
ု က
့် ဘားတွင့် ရှကန ကြေါသည့်။ ခမည့်ားကတ ့်သည့် သ ားကတ ့်နင
ှ အ
့် တရှကန၏။
သကသ
ု
့်လည့်ား အတရှခခင့်ားကု ကြ ့်ခြကတ ့်မမ။ အကယ့်၍ သူဘုနား့် ဒတ ့်ကှို
တှိမစ
့် ှိုငမ
့် ားအကက ားမ ဒပေါ်ထက
ွ ့်ထန
ွ ား့် ဒတ က့်ဒစခလျှင ့် ခမင့်ဒတွွေ့သမျှဒသ လူ
သ ားတှိုငား့် ပ က့်စားီ သွ ားရဒပလှိမ့်မည့်။ ထက
ု က က့်လနြ
့် ွယ့် အခ န့်န ရီတင
ွ ့် ခ
ရစ့်ကတ ့်သည့် ခမည့်ားကတ ၏
့် အတရှခခင့်ားခြင့် နှစ့်သမ့်ခြ
ံ ုအခ န့်မဟုတခ
့် ကခ ။
အပ စ့်သားီ နယ့်ရ က င့်ားထတွင ့် တစ့်ကှိုယ့်တည့်ား ခဖတ့်ဒလျှ က့်ရမည့်အခ ှိနခ့် ဖစ့်
သည့်။ မည့်သူမျှကှိုယ့်နငအ
့် တူ ရှိမဒနခဒခ ။ (DA 753. 4)
ခမည့်ားဒတ ့်သည့် သ ားဒတ န
့် ငအ
့် တူ ဒမ င့်မှိုက့်ထမ ရှိဒနခဒသ ့်လည့်ား အခပစ့်တ
ရ ားသည့် ခမည့်ားဒတ ့်၏ နစ့်သမ
ှိ ့်မကှို ပယ့်ရ ားပစ့်ခသည့်။ အခပစ့်သ ား ဒသဆားု
သည့်အခါ ခမည့်ားဒတ ့် သူနငအ
့် တူ ရှိဒနဒသ ့်လည့်ား ဝှိည ဉ်ဒတ ့်ကှို ရုတ့်သမ
ှိ ား့် မပီား
သည့်ခဖစ့်၍ အခပစ့်သ ားသည့် အတူရှိခခင့်ားကှို သှိခမင့်နင
ှို မ
့် ည့်မ

ုတ့်ဒခ ။

အထက့်ပါကှိုားက ားခ က့်မ ားအ ားခဖင ့် ခမည့်ားဒတ ့်၏ မ က့်န ဒတ ့်လွှထ ားခခင့်ား
တည့်ား

ူဒသ ဝှိည ဉ်ဒတ ရ
့် ုတ့်သမ
ှိ ား့် ခခင့်ားသည့် မီားခဖင ့် ဒလ င့်မမှိြုက့်သကသှို

ခစ ားရဒကက င့်ား ကျွနဒ
့် တ ့်တှို ဒတွွေ့ရမပီားခဖစ့်သည့်။
“ကကည့်ရ ွေ့ဒလ ၊ ထ ဝရဘုရ ား၏န မဒတ သ
့် ည့် ဒဝားဒသ အရပ့်မ လ ၏။
အမ က့်ဒတ ့်ဒလ င့်၍ မီားလျှ

ုနား့် ဒလ၏။ နတ့်ဒတ သ
့် ည့် အမ က့်နငခ့် ပည၍
့်

လျှ ဒတ ့်သည့် မီားရှိ သ
ွေ့ ကသှိုခဖစ့်ဒလ၏။” ဒ

ရ ယ ၃၀: ၂၇)

ထ ဝရဘုရ ား၏ န မဒတ သ
့် ည့် ဒဝားဒသ အရပ့်မလ ဒကက င့်ား သတှိခပြုပါ။ ဘုရ ား
၏ န မသည့် ဘုရ ား၏ ဂုဏဒ
့် တ ့်ဝှိဒသသခဖစ့်သည့်။ စှိတ့်ကကီားဝင့်ဒသ အခပစ့်သ ား
သည့် ဘုရ ားသခင့်၏ မပီားခပည့်စုဒသ ကှိုယ့်က ှိြုားစွနဒ
့် မတတ ဒတ ့်ကှို ခမင့်ရဒသ အခါ
ထှိဒ
ု မတတ ဒတ ့်သည့် အခပစ့်သ ား၏ ဆှိားု ယုတ့်မကှို ထင့်ရ ားလ ဒစသည့်ခဖစ့်၍ အ
ဒမ င့်ထတွင ့် နစ့်ဒပါင့်ားမ ားစွ ဒနထှိင
ု သ
့် ူသည့် အလွနဒ
့် တ က့်ပဒသ

အလင့်ားကှို

စှိုက့်ကကည့်ရသကသှို န က င့်ဒစပါသည့်။
ယခုတွင ့် ခရစ့်ဒတ ့်သည့် သူရန့်သူမ ား၏ ခမင့်ကွငား့် တွင ့် တစ့်ဖန့်ဒပေါ်လ ၏။ မီား
ခဖငစ
့် စ့်မပီားဒသ ဒရွှစင့်ခဖငအ
့် တ
ု ့်ခမစ့်ခ ထ ားဒသ

မမှိြု ွေ့ဒတ ့်၏ အထက့်၌ ပလလင့်

ဒတ ့်သည့် အခမငတ
့် ွင ့် ဒခမ က့်ထ ားခခင့်ားခလ က့်ရှိ၏။ ထှိပ
ု လလင့်ဒပေါ်တင
ွ ့် ဘုရ ား
သခင့်၏ သ ားဒတ ့်ထင
ှို လ
့် က့် သူအန ားအတွက့် ဒက င့်ားကင့်သ ားမ ား ဝန့်ားရ
ထ ား၏။ ခရစ့်ဒတ ့်၏

ဘုနား့် တန့်ခှိုားအ နုဒဘ ့်နင ့်

ကကီားခမတ့်တငတ
့် ယ့်မကှို

ဘယ့် ကဒလ င့်မျှ ဒရား၍မမီ၊ ဘယ့်ဘ သ စက ားမျှ ဒဖ က
့်
ား၍မနှိင
ု ။့် ထ ဝရ
ခမည့်ားဒတ ့်ဘရ
ု ား၏ ဘုနား့် ဒတ ့်သည့် သ ားဒတ က
့် ှို လွှမ့်ားခခြုထ ား၏။ သူအတူ
ရှိခခင့်ားဘုနား့် ဒတ ့်သည့် ဘုရ ားသခင့်မမှိြုွေ့ဒတ ့်ကှို ဖုားလွှမား့် လ က့်၊ မမှိြု ွေ့ဒတ ့်တခါား
ဒပါက့်တစ့်ဖက့်သုတှိ
ှိ ုင ့် လျှထွက့်က ၊ ကမဘ ကကီားတစ့်ခလ
ု ုား ဒရ က့်ခခည့်ဒတ ့်နင ့်
ခပည့်လျှဒန၏။ (GC 665.1)

ခမည့်ားဒတ ့်နင ့် သ ားဒတ ့်၏ အကကီားခမတ့်ဆားု ဒသ ဘုနား့် ဒတ ့်သည့် က ားတှိင
ု ဒ
့် တ ့်
ထက့်၌ ထင့်ရ ား၏။ နစ့်ဒပါင့်ား ၁၀၀၀ မပီားဆားု သွ ားမပီားဒန က့် က ားတှိုငဒ
့် တ ၏
့် ဘုနား့်
သဒရဒတ ့်ကှို တစ့်ကမဘ လုားခမင့်ဒတွွေ့ ကကရလှိမ့်မည့်။ က ားတှိုငဒ
့် တ ့်ကှို ခမင့်ဒတွရ
ွေ့
သည့် အခပစ့်သ ားမ ား ခစ ားရမည့် မခ ှိတင့်ကဒဝ န အဒကက င့်ား ဂရုတစှိုက့် ဖတ့်
ကကည့်ကကစှို။
ပလလင့်ဒတ ့်ထက့်၌ က ားတှိင
ု ဒ
့် တ ့်ကှို ဒတွွေ့ရသည့်။ ခမင့်ကွငား့် က ယ့်ကကီားတစ့်ခု
ဒပေါ်လ ၍ အ ခရဒသ စုစမ့်ားခခင့်ားနင ့် က ဆားု ခခင့်ား၊ ကယ့်တင့်ခခင့်ား စီမကှိနား့် ပါ
ဒခခလမ့်ားမ ား ဆက့်တှိုကအ
့် ဆငဆ
့် င ့် ဒပေါ်လ ၏။ ကယ့်တင့်ရင့်၏ နှိမ့်ခ ဒသ
ဒမွားဖွ ားခခင့်ား၊ အဒစ ပှိုငား့် အရွ ယ့်၌ ဒနထှိင
ု ခ
့် သည့် ရှိုားရင့်ား၍ န ခတတ့်ဒသ အ
သက့်တ အဒကက င့်ားတှို ဒတွရ
ွေ့ သည့်။ ဒယ

န့်ခမစ့်၌ နစ့်ခခင့်ားခခခင့်ား၊ အစ ဒရ င့်

ဆုဒတ င့်ားခခင့်ားနင ့် ဒတ ထ၌ စုစမ့်ားခရခခင့်ားအဒကက င့်ားမ ား ဒတွွေ့ရသည့်။ သ သ
န ခပြုခရီားထွကခ့် ခင့်ား၊ လူသ ားမ ားတွက့် အဖှိုားတန့်ဆားု ဒသ ဒက င့်ားခ ားီ မဂဂလ
မ ား ဖွငခ့် ပခခင့်ား၊ ဒမတတ ၊ ကရုဏ တှိခဖင
ု ့် ဆက့်ဆခရသည့်ဒနရက့်မ ား၊ ဒတ င့်
ဒပေါ်တွင ့် တစ့်ကယ
ှို ့်တည့်ားဒန၍ ဆုဒတ င့်ားရသည့် ညမ ားအဒကက င့်ား၊ မန လှို၊
မုနား့် တီားခရသညအ
့် ဒကက င့်ား၊ ဒက ားဇူားတရ ားကှို အသက့်ဒဘားခဖငအ
့် ဆပ့်ခရခခင့်ား
တစ့်ကမဘ လုားအခပစ့်မ ား၏ နင့်ားဒခ မဒအ က့်တွင ့် ခါားသီားနက့်ရှိငား့် ဒသ ပရှိဒ
ဝဒဝ န ခဖငခ့် ပည့်ဒနဒသ ဒဂသဒရမ နီညအဒကက င့်ား၊ လူသတ့်သမ ားတစ့်စု
လက့်သုှိ သစစ ဒဖ က့်ခရခခင့်ား၊ ထှိတ့်လနစ
့် ရ ညတွင ့် မခုခသည့် အက ဉ်ားသ ား၊
ခ စ့်လစွ ဒသ တပည့်ဒတ မ
့် ား၏ စွနပ
့် စ့်ခရခခင့်ား၊ ဒယရုရလင့်လမ့်ားမထက့်၌
ကကမ့်ားတမ့်ားစွ နင့်ထတ
ု ့်ခရခခင့်ား၊ အ နနတ့်မင့်ားဒရ ွေ့တွင ့် ဝမ့်သ ားအ ားရ ပှိုဒဆ င့်ခ
ရခခင့်ား၊ ယဇ့်ပုဒရ

ှိတ့်မင့်ား၏ နန့်ားဒတ ့်၊

တ့်သူရဒဘ ဒကက င့် ဒ

ပှိလတ့်မင့်ား၏ တရ ားရု ား၊ ကကမ့်ားကကြု

ရုတ့်မင့်ားဒရ ွေ့ဒမ က့်တွင ့် မတရ ားစွပ့်စွခရခခင့်ား ဒလ င့်

ဒခပ င့်ခရခခင့်ား၊ ဒစ ့်က ားခရခခင့်ား၊ နပ
ှိ ့်စက့်ညင့်ားပန့်ားခရခခင့်ား၊ အခပစ့်တင့်ခရခခင့်ား

မ ားမ အသက့်ခ ြုပ့်ခခင့်ားအထှိ အ ားလားု ကှို ရင့်ားလင့်ားကကည့်လင့်ခပတ့်သ ားစွ
ခပသသွ ားသည့်။
ထှိဒန
ု
က့် တုနလ
့် ပ့်ဒနဒသ

လူထကု ကီားဒရ ွေ့တွင ့် ဒန က့်ဆုားခမင့်ကွငား့် မ ားခဖစ့်

သည့်

ဒလျှ က့်သွ ားဒသ နပ
ှိ ့်စက့်ခရသူကယ့်တင့်ရင့်၊

ကရ နီကုနား့် ဘက့်သုှိ

က ားတှိုငဒ
့် ပေါ်တွင ့် ခ တ
ှိ ့်ဆခ
ွ ရဒသ
ဒရ

ဒက င့်ားကင့်အရင့်၊ ဒမ က့်မ ဒသ ယဇ့်ပု

ှိတ့်မ ား၊ အသက့်ထက
ွ ့်လုနားီ ဒဝ န ခစ ားဒနသည့်ကှို ဒလ င့်ဒခပ င့်ခပက့်

ရယ့်ခပြုဒနကကဒသ လူအုပ့်၊ သ ဘ ဝလွန့် ဒမ င့်မက
ှို ့်ကကီား၊ ဒခမကကီားလပ့်ခတ့်
တုနလ
့် ပ့်သွ ားခခင့်ား၊ ဒက က့်မ ားအက့်ကခခင့်
ွ ား၊ သခ္ ြုငား့် အဒခါင့်ားမ ား ပွငထ
့် က
ွ ့်
သွ ားခခင့်ား၊ ဒလ ကကယ့်တင့်ရင့် အသက့်ဒတ က
့် ှို စွနဒ
့် တ ့်မူသည့် အခဖစ့်ပ က့်
မ ားကှို ခမင့်ရ၏။
စတ့်မကက င့်ားစရ

ခမင့်ကင
ွ ား့် မ ား အရှကအ
ု ရှတင
ု ား့် အတက ကြေါ်လ ကသည့်။

စ တန့်၊ စ တန့်၏ တမန့်မ ားနှင့် သကန က့်လက
ု မ
့် ားသည့် သတလု
ု ြ့်ရက့်မ ား
ကခု ြထ ားသည့် ခမင့်ကင
ွ ား့် အ ား ကက ခုငား့် ခခင့်ားငှ မစွမ့်ားနင
ု ့် က။ ြေါဝင့်သမ ား မ
မတခြ
ု ခသည့်အရ မ ားကု ခြန့်လည့်ခမင့်ကယ င့်သတရလ ကသည့်။ ဣသကရ
လတ၏
ု ရှငဘ
့် ရ
ု င့်ကု ြ က့်ဆားီ နင
ု ရ
့် န့် အခြစ့်ကင့်ား ြက့်လင့်ပမ ျှို့၏ သ ားကတ ့်ကု
ကွကမ
့် က့်ခသည့် ကဟရုတ၊့် သတု ဝည ဉ်အကြေါ် နှစ့်ခခင့်ားဆရ ကယ ဟန့်၏ အ
ကသွားမ ားစွန့်ားထ ားသည့် ကဟရုတက
့် န က့်လက
ု မ
့် ား၊ စတ့်အစွမ့်ားသတတ အ ားနည့်ား
ကသ ြလတ့်မင့်ား၊ ကလှ င့်ကခြ င့်ကသ

စစ့်သ ားမ ား၊ ယဇ့်ြုကရ ဟတ့်မ ား၊

အုြ့်ခ ြ့် သမ ား၊ “သအကသွားသည့် ငေါတအကြေါ်
ု
၊ ငေါတသ
ု ားသမီားမ ားအကြေါ် က
ကရ က့်ြေါကစ”ဟု ရားသွြ့်စွ ကအ ဟ
့် စ့်ခကသ လအုြ့်ကကီား၊ အ ားလံားု တသည့်
ု
သ
တ၏
ု ကကီားကလားကသ အခြစ့်မ ားကု မ က့်ခမင့်၊ ခမင့်ကတွရ
ျှို့ ကသည့်။ ဘုရ ားသခင့်
၏ မ က့်န ှ ကတ ့်မှ ထွကလ
့် ကသ

ဘုန့်ားကရ င့်ခခည့်ကတ ့်သည့် ကနထက့်ထန
ွ ့်ား

ကတ က့်ခြ ထွကလ
့် က့်ရှရ

ထသ
ု အကြေါင့်ားတ၏
ု
ြုန့်ားကွယန
့် င
ု ရ
့် န့် ကက ားစ မှု

သည့် အခ ီားအနှားီ အသက့်သက့် ခြစ့်ရသည့်။ ကယ့်တင့်ခံရသ လအကြေါင့်ားကမ
မမတသရြ
ု
မ ားကု ကယ့်တင့်ရှင၏
့်
ကခခကတ ့်ရင့်ား၌ ခ ထ ားလ က့် “ကျွန့်ြ
ု ့်အ
စ ား သအသက့်ကြားခပြီ ”ဟု က ကားက က ့် ကသည့်။”
ကယ့်တင့်ခရသည့် လူအုပ့်ကကီားထတွင ့် ခရစ့်ဒတ ့်၏ တပည့်ဒတ ့်မ ားလည့်ား ရှိ
ဒနကကပါသည့်။ သူရဒက င့်ား ရင့်ဒပါလု၊ ဒဇ သန့်ဒသ ရင့်ဒပတရု၊ ဒမတတ ရင့်
ရင့်ဒယ

န့်နင ့် သူတှို၏ ညီအစ့်ကှိုမ ား၊ ခရစ့်ဒတ အ
့် တွက့် အသက့်စွနခ
့် သူ

မ ားရှိဒနကကသည့်။ တံတင
ု ား့် ကတ ့် အခြင့်ဘက့်တင
ွ မ
့် သန့်ရှငား့် သမ ားကု နှြ့် စက့်
ညင့်ားဆသမ ား၊ ကထ င့်ခ သမ ား၊ သတ့်ခြတ့်သ စက့်ဆြ
ု ့်ရွံရှ ြွယလ
့် မ ား ရှကန
ကသည့်။ ထအ
ု ထတွင့် ရက့်စက့်ခခင့်ားအကြေါင့်ား၏ သရြသ ားရ ကနရု ားဘုရင့်
သည့် တစ့်ခ န့်က စ တန့်ကသ ု ကည့်၍ နှစ့်သက့်ခသည့် သသတ့်ခြတ့်ညင့်ားဆ၍
မခ တင့်ကကဝဒန ခံစ ားကနရသမ ား၏ ယခု ဝမ့်ားကခမ က့်ကြ ့်ရွင့်မှုကု ခမင့်ကန
ရသည့်။ သူမသ ားအဒပေါ် နတ့်ဆုားှိ ကသှိုဒသ

အက ငစ
့် ရှိုက့်မ ားစွကပ့်ဒနခခင့်ား၊

သူမခပခသည့် ပပ
ု မ ၊ လွှမား့် မှိားု မမ ားဒကက င ့် သူသ ားတည့်ဒဆ က့်ထ ားသည့် အ
လှိုဆနဒမ ား၊ တပ့်မက့်မမ ား ရ ဇဝတ့်မအခဖစ့် အသီားသီားလ က ဒလ ကကကီား
ကှို သှိမ့်သမ
ှိ ့်တုနသ
့် ွ ားဒစဒကက င့်ား ခမင့်နင
ှို ရ
့် န့် သူမှိခင့်သည့်လည့်ား ထှိအ
ု ုပ့်စုထ
တွင ့် စှိုက့်သည့်အတှိုငား့် ရှိတသ
့် မ
ှိ ့်ားရန့် ပါဒန၏။
ထအ
ု ြ
ု ့် စုထတွင့် ခရစ့်ကတ ၏
့် ကယ
ု စ
့် ားလှယမ
့် ားအခြစ့် မမကမ
ု မ က ကခင ခ
သည့်တင
ု ့် ဘုရ ားသခငလ
့် မ ားကု ညင့်ားြန့်ားနှြ့် စက့်၊ ကထ င့်ခ က သတအသ
ု
ဉ ဏ့်ကု ကန့်သတ့်ထန့်ားခ ြ့်ထ ားသည့် ဘရင့်င်္ ီမ ား၊ ရ ထားကကီား ဘုန့်ားကတ ့်
ကကီားမ ားလည့်ား ြေါရှကန ကသည့်။

အခမငဆ
့် ားု ံ ကသ ဘုရ ား၏

ြညတ့်ကတ ့်ကု

ကခြ င့်ားလြစ့်က ဘုရ ားအထက့်၌ မမကမ
ု မ ခ ားီ ကခမ က့်ခ ကကသ ြုြ့်ရဟန့်ား

မင့်ားမ ားကလ
ု ည့်ား ကတွျှို့ရသည့်။ ထှိအ
ု ဒယ င့်ဒဆ င့် ဘုနား့် ဒတ ့် ကကီားမ ားသည့်
ခွငလ
့် ွှတ့်ခရရန့် ဘုရ ားသခင့်ထ အဒကက င့်ားခပခ က့်ဒပားကက၏။ သှိုဒသ ့်လည့်ား
အလုားစသ
ု ဒ
ှိ သ ဉ ဏ့်ဒတ န
့် င ့် ခပည့်စုဒသ ဘုရ ားသည့် သူ ပညတ့်ဒတ ့်ကှို
ခ စ့်ခမတ့်နားှို သူခဖစ့်ဒသ ဒကက င ့် အခပစ့်သ ားမ ားကှို ချွငား့် ခ က့်မရှိ သုတသ
့် င့်မည့်
ခဖစ့်ဒကက င့်ား သှိဒသ အခါ အခ ှိနဒ
့် န င့်ားသွ ားဒလမပီ။ သူလူမ ား ခစ ားရဒသ

ု

ကခဒဝ န မ ားကှို ဘုရ ားသခင့် ဂရုစှိုက့်ဒကက င့်ား ယခုသူတှို န လည့်ားသွ ားကက
ဒလမပီ။ “ငါညီတှိုတွင ့် အငယ့်ဆုားဒသ သူတစ့်ဒယ က့်အ ား ခပြုကကသမျှတှိုကှို ငါ
အ ားခပြုကကမပီ” (မဿ ၂၅ား ၄၀)

ူဒသ နတ့်ဒတ ့်ထက
ွ ့်စက ား၏ ဖှိအ ားကှို သူ

တှိုစတင့်ခစ ားရဒလ၏။
ယခုခ န့်တင
ွ ့် လအ ားလံားု သည့် အခြစ့်အခက ား မွန့်ခမတ့်ကသ လွတလ
့် ြ့် မှု၊ ထ
ဝရအသက့်မဟုတဘ
့်
အခြစ့်ကက ားကျွန့်ခြစ့်ခခင့်ား၊ ြ က့်စီားခခင့်ား၊ ကသဆံားု ခြင့်
ဇ တ့်သမ့်ားက က င့်ား မ က့်ခမင့်သက့်ကသသရ က၏။ ဆားု သွမ့်ားသမ ားသည့် သတု
၏ ြုန့်ကန့်ကသ အသက့်တ က က င့် ကြားဆြ့် ရမည့်အရ ကု ခမင့်ကတွရ
ျှို့ က၏။
သတက
ု ု ကြားခစဉ်က အထင့်ကသားင်္ရုမထ ားခ ကသည့် ထ ဝရဘုန့်ားကတ ့်သည့်
ယခုတင
ွ မ
့် အလွန့်နစ
ှ ့်လ၊ု ကတ ငတ
့် ြွယက
့် က င့်ားကသ အရ ခြစ့်လ သည့်။ “ဒေါ
ကတွအ ားလံားု ငေါရရှြုငဆ
့် င
ု န
့် င
ု ခ
့် တ ြ၊ ဒေါကြမယ့် ဒီအရ ကတွကု ငေါနအကဝားမှ
ြစ့်ထ ားခမတယ့်” ဟု ကြ က့်ဆားု ံ ဝည ဉ်မ ား ငက
ု ကားကန ကသည့်။ “တယ့်…၊
ဆန့်ားက ယ့်တ အခမင့်မှ ားမှုကတွြေါလ ား။ ပငမ့်သက့်ခခင့်ား၊ ကြ ရ
့် င့်ခခင့်ား၊ င်္ုဏ့်ခြ
ခခင့်ားကတွကု စတ့်ဆင့်ားရခခင့်ား၊ အရှကတ
့် ကွ အက ားနည့်ားခခင့်ား၊ ြ က့်စီားခခင့်ားအ
တွက့် ငေါလလှယခ
့် မကလခခင့်ား”ဟု ငက
ု ကား ကသည့်။ ဒက င့်ားကင့်၏ တရ ားစီ
ရင့်ခ က့်သည့် တရ ားမျှတဒကက င့်ား အ ားလားု လက့်ခသွ ားကက၏။ မှိမှိတှိုအသက့်
ကှိတ
ု ှိုငတ
့် ည့်၍ “ဤလူ (ဒယရ)သည့် ငါတှိုအဒပေါ် မအုပ့်စှိုားရ”
ဒကက ့်ခကကသည့်မ

တ
ု ့်ဒလ ။ (GC 668. 3)

ု သူတှိုဒ ကား

သူတှိုခစ ားရဒသ ဒဝ န သည့် ခမည့်ားဒတ ့်၏ မ က့်န ဒတ ့်ကှို လွှထ ားလ က့်
က ားတှိုငဒ
့် တ က
့် ှို ထင့်ရ ားဒစခခင့်ားဒကက ငခ့် ဖစ့်သည့်။ လွနခ
့် ဒသ

နစ့်ဒပါင့်ား နစ့်

ဒထ င့်အခ ှိန့် ကမဘ ဒပေါ်၌ က ားတှိုငဒ
့် တ ့်ကှို ထင့်ရ ားဒစခသကသှို နစ့်ဒပါင့်ားတစ့်
ဒထ င့်စှိုားစခခင့်ား မပီားဆားု သွ ားဒသ အခါတွငလ
့် ည့်ား ဒဝဒနယ သတတဝါအဒပါင့်ားဒရ ွေ့၌
တစ့်ဖန့်ခပန့်လည့် ထင့်ရ ားဒစမည့်ခဖစ့်သည့်။ တစ့်ဖန့် ခမည့်ားဒတ ့်သည့် မ က့်န
ဒတ ့်ကှို လွှလှိုက့်သည့်အခါ ပထမအကကှိမ့် က ားတှိုငဒ
့် တ ့်ဒကက င ့် ခရစ့်ဒတ ့်ရင့်
ဆှိုငခ
့် စ ားခရသည့် အဒတွွေ့ ကကြုကှို ဆှိုားသွမား့် သူမ ား ကကြုဒတွွေ့ခစ ားရမည့်ခဖစ့်သည့်။ ခ
ရစ့်ဒတ ့်၏ စှိတ့်ဝှိည ဉ်ကှို ဒကကမွဒစခဒသ ပရှိဒ ဝမီားဒတ က့်သည့် ဆှိုားသွမ့်ားသူ
မ ားကှို ဒလ င့်ကျွမ့်ားလ က့် ဝါားမမှိြုသွ ားလှိမ့်မည့်။ က မ့်ားစ ၌ ဒတွွေ့ရသည့်အတှိုငား့်
“ဒသခခင့်ားကကှိြုားတှိုသည့် ငါကှိဝ
ု ှိုငား့် မှိ၍၊ ဖ က့်ဆားီ တတ့်ဒသ ဒရစီားခခင့်ားဒကက င ့်
ငါဒကက က့်လနရ
့် ၏။ မရဏ နှိင
ု င
့် ၏ ကကှိြုားတှိုသည့် ဝှိုငား့် ၍၊ ဒသမင့်ား၏ဒက
ကွငား့် သည့် ငါကှိုဒက မှိလ က့်ရှိ၏။ ထှိသ
ု ငါသည့်
ုှိ
ဆင့်ားရမငှိြုခငင့်ဒသ အခါ ထ
ဝရဘုရ ားကှိုဒခေါ်၍ ငါ၏ဘုရ ားသခင့်ကှို ဒအ ့်
မ န့်ဒတ ့်ထမ ကက ားဒတ မ
့် ူ၍ ဒအ ့်

စ့်ဒလ၏။ ဒခေါ်ဒသ အသကှို ဗှိ

စ့်ဒသ အသသည့် န ားဒတ ့်ထသှို ဝင့်

ဒလ၏။ ထှိအ
ု ခါ၊ အမ က့်ဒတ ့်ထက
ွ ့်ဒသ အ ားခဖင ့် ဒခမကကီားတုနလ
့် ပ့်၍၊ ဒတ င့်
အခမစ့်တသည့်
ှို
တဒရွ ွေ့ဒရွ ွေ့လပ့်ရ ားကက၏။ န ဒခါင့်ားဒတ ထ
့် က မီားခှိုားထွက၍
့် ၊
နတ့်ဒတ ့်ထက မီားဒလ င့်ဒသ အ ားခဖင ့် မီားခဒတ က့်ဒလ၏။ မှိုားဒက င့်ားကင့်
ကှို ညွှတ့်သခဖင ့် ဆင့်ားသက့်ဒတ ့်မူ၍ ဒခခဖဝါားဒတ ့်ဒအ က့်၌ ဒမ င့်မှိုကခ့် ဖစ့်
ဒလ၏။” ဆ လ ၁၈ား ၄-၉
က မ့်ားပယ့် Esdras တ
ု ှိယစ တွင ့် ဒက င့်ားကင့်မက လ ဒသ မီားသည့် ဆှိားု သွမ့်ားသူ
မ ားကှို ဒလ က့်ကျွမား့် ဒကက င့်ားဒရားသ ားခ က့်မ ဒအ က့်ပါအတှိုငား့် ခဖစ့်သည့်။

“ငါသ ားသည့်၊ တှိင
ု ား့် နှိင
ု င
့် မ ား၏ ဆှိုားဒသ တီထင
ွ ခ
့် က့်မ ားကှို အခပစ့်တင့်လှိမ့်
မည့်။ အဒကက င့်ားမ သူတ၏
ှို ဆှိုားဒသ အသက့်တ သည့် မှိုားသက့်မုနတ
့် ှိုငား့် ထသှို
က ဒလမပီ။ သူတ၏
ှို ဆှိုားညစ့်ဒသ အဒတွားတှိုကှို သူတှိုဒရ ွေ့တွင ့် ငါခ ထ ားမည့်။
သူတှိုခပြုဒသ မီားဒတ က့် ညင့်ားဆခခင့်ားအ ားခဖင ့် သူတည
ှို င့်ားဆခရလှိမ့်မည့်။ ငါ
အဒပေါ် ပညတ့်တရ ားမခပြုခသကသှို သူတှိုကှို ငါဖ က့်ဆားီ မည့်။ 2Esdras 13;
37-38
ဗ

တ
ှိ ့်က မ့်ားတွငလ
့် ည့်ား ထှိက
ု သှိုဒသ အခဖစ့်ပ က့်မ ှိြုားဒတွွေ့ရသည့်။
“ထှိသ
ု ူမ ားတှိုသည့် ဒခမကကီားမ က့်န အဒပေါ်သုှိ တက့်၍၊ သနရ
့် င့်ားသူတ၏
ှို တပ့်ကှို
လည့်ားဒက င့်ား၊ ခ စ့်ဖွယ့်ဒသ မမှိြုွေ့ဒတ ့်ကှိုလည့်ားဒက င့်ား ဝှိင
ု ား့် ကက၏။ ထှိအ
ု ခါ
ဘုရ ားသခငအ
့် ထဒတ ့်၊ ဒက င့်ားကင့်မ မီားက ၍ သူတကှိ
ှို မ
ု ှိြုဒလ၏။” ဗ

တ
ှိ ့်

၂၀: ၉
စ တန့်အဒကက င့်ား ပဒရ ဖက့်ခပြုခ က့်ထတွင ့် နလုားမ ဒလ င့်ဒသ မီားအဒကက င့်ား
အခခ ားသက့်ဒသတစ့်ခရ
ု ှိပါဒသားသည့်။
“သငအ
့် ခပစ့်သည့် မ ားခပ ား၍ ကုနသ
့် ွယ့်ခခင့်ား အဓမမအ ားခဖင၊့် သနရ
့် င့်ားရ ဌ နတှို
ကှို ညစ့်ည ားဒစဒသ ဒကက င၊့် သငက
့် ှိုမားီ ရှိ ွေ့ ဖှိုရ သငအ
့် လယ့်၌ မီားကှိင
ု ါညှိမည့်။
သင့်ကှိုခမင့်ဒသ သူအဒပါင့်ားတှိုဒရ ွေ့ မ ၊ သင့်၏ခပ ကှို ဒခမဒပေါ်သုငါခ
ှိ
ထ ားမည့်။
ဒယဇဒက လ ၂၈ား ၁၈
ဤအခဖစ့်မ ှိြုားသည့် ခရစ့်ဒတ ့်၌ခဖစ့်ခဒသ အခဖစ့်မ ှိြုားခဖစ့်သည့်။ မီားဒတ သ
့် ည့် သူအ
လယ့်(နလုားသ ား) မ ဒလ င့်၍ နလုားသ ားကှို ဒကကမွဒစက ၊ အသက့်ဒတ ခ
့် ြုပ့်သွ ား
ဒစခသည့်။ ခရစ့်ဒတ အ
့် ဒပေါ် တရ ားစီရင့်သူအဒပါင့်ားတှိုသည့် သူတှိုစီရင့်သည့်အ

တှိုငား့် ခပန့်ခကကရလှိမ့်မည့်။ သူတှိုနလုားမ မီားဒတ က့်ဒလ က့်၍ သူတှိုစှိတက
့် ှို ညင့်ား
ဆက သူတှိုကှို ဖ က့်ဆားီ သွ ားလှိမ့်မည့်။
က ားတှိုငဒ
့် ပေါ်တွင ့် ခရစ့်ဒတ ့် အသက့်ခ ြုပ့်ပုမ

ဒန က့်ဆုားဒသ ဒနရက့်တွင ့် ဆှိားု

သွမ့်ားသူမ ား ဖ က့်ဆားီ ခရမည့် ပုစခဖစ့်သည့်။ က ားတှိုငဒ
့် တ ့်အလင့်ား၌ ဘုရ ားသခင့်
၏ တရ ားစီရင့်ပုအမန့်ကှို ကျွနဒ
့် တ ့်တှို ဒတွွေ့ရသည့်။
“က ားတှိင
ု ဒ
့် တ ့်၏နက့်နခခင့်ားသည့် အခခ ားဘုရ ားသခင့်၏နက့်နရ တှိုကှို ရင့်ားခပ
ဒဖ ထ
့် တ
ု ့်၏။ ကရ နီထက့်မစီားလ ဒသ ကျွနပ
့်ု ့်တကှိ
ှို ု အဩတုနလ
့် ပ့်ခခင့်ားခဖင ့်
ခပည့်ဒစသည့် ဘုရ ားသခငဂ
့် ဏ
ု ဒ
့် တ ့်အဒကက င့်ား အလင့်ားဒတ ့်သည့် လပထည့်
ဝါ၍ ဆွဒဆ င့်မရှိလ၏။ ကရုဏ ဒတ ၊့် နူားညသှိမ့်ဒမွွေ့ ခခင့်ားနင ့် မှိဘဒမတတ တှို
သည့် သနရ
့် င့်ားခခင့်ား၊ တရ ားမျှတခခင့်ား၊ ဩဇ အ ဏ ခဖင့် ဒရ ဒန လ က့်ရှိရမည့်။
အထက့်၌ ခ ီားဒခမ က့်ခခင့်ားခရဒသ

ဘုရ ားသခင့်၏ ပလလင့်ဒတ ့်ကှို ကျွနပ
့်ု ့်တှို

ကကည့်ရစဉ် ဘုရ ားသခင့်၏ ဂုဏဒ
့် တ ့်ကှို အခနည
့် ားဆုားခမင့်ဒတွွေ့ရပါသည့်။
“ကျွ န့်ပ
ု ့်တှို အဖ”

ူဒသ နစ့်လှိုဖွယ့် န မဒတ ့်၏ ကကီားခမတ့်ခမ့်ားန ားမကှို အရင့်

ကန ားလည့်ဖူားခခင့်ားမရှိသည့် န ားလည့်မမ ှိြုားခဖင ့် သဒဘ ဒပါက့်လ သည့်။” (GC
652, 1)
ဒရွ ားနုတ့်ခရသူမ ားအဖှို က ားတှိုငဒ
့် တ ့်သည့် ထ ဝရဝမ့်ားဒခမ က့်ခခင့်ားကှို ယူဒဆ င့်
ဒပားဒသ ့်လည့်ား ဆှိုားသွမ့်ားသူမ ားဖှိုမူ ရက့်ဒကက က့်၊ ပ က့်စီားခခင့်ားကှို ဒဆ င့်ယူလ
လှိမ့်မည့်။ ဘုရ ားသခင့်သည့် ကျွနပ
့်ု ့်တှို၏ ရန့်သူမ

တ
ု ့်ပါ။

ဘုရ ားသခင့်သည့်

ကျွနပ
့်ု ့်တှို၏ ကယ့်တင့်ရင့်၊ ကွယ့်က ရင့်ခဖစ့်ပါသည့်။ ဒက င့်ားဒသ ဆုဒက ားဇူားရသ
ှိ
မျှ၊ ဒက င့်ားဒသ အရ ရသ
ှိ မျှတှိုသည့် အလင့်ားရင့်၊ ဘုရ ားသခင့်ထမ လ ကက၏။ သူ
၏ ဂရုတစှိက
ု ့်ကွယ့်က ဒပားမဒကက င ့် ကျွနပ
့်ု ့်တအလွ
ှို
နဝ
့် မ့်ားဒခမ က့်သငပ
့် ါသည့်။

ဒအ က့်ပါကှိားု က ားခ က့်ခဖင ့် နှိဂုားခ ြုပ့်ခ င့်ပါသည့်။
“ဒကက က့်စရ အဒက င့်ားဆားု အရ မ ဘုရ ားသခင့်၏ သွနသ
့် င့်ခ က့်မ ားကှို ခငင့်ား
ပယ့်လ က့် စ တန့်၏ဒသွားဒဆ င့်မမ ားဒန က့်သုလှိ
ှိ ုကက
့်
၊ နတ့်ဆုားှိ မ ားလက့်
သှို လုားဝထှိနား့် ခ ြုပ့်ခွငဒ
့် ပားလှိက
ု ့်သည့်အထှိ ဘုရ ားသခင့် စွနထ
့် ားခခင့်ားခရသူမ ား
၏ အသက့်တ ခဖစ့်သည့်။ သှိုဒသ ့်လည့်ား ခရစ့်ဒတ ၏
့်
ဒန က့်ဒတ ့်သုလှိ
ှိ ုက့်
ဒလ က့်သူမ ားသည့် သူ၏ကကည့်ရဒစ ငဒ
့် ရ က့်မဒအ က့်တွင ့် အစဉ်လုခခြုစွ
ဒနရလှိမ့်မည့်။ သူတှိုကှို က ကွယ့်ရန့် ဒက င့်ားကင့်မ အ ားကကီားဒသ ဒက င့်ား
ကင့်တမန့်တှိုကှို ဒစခှိုငား့် ခ ထ ား၏။ သူလူမ ားအတွက့် ဘုရ ားသခင့်ခနထ
့် ား
ဒသ အက အကွယ့်စစ့်တပ့်ကကီားကှို အဘယ့်သမ
ူ ျှ မထှိားု ဒဖ က့်နင
ှို ဒ
့် ပ။ (GC
517. 2)

ဘုရ ားသခင့် တရ ားစီရင့်ခခင့်ား
ခရစ့်ယ န့်အမ ားစု၌ ဘုရ ားသခင့်၏ တရ ားစီရင့်ခခင့်ား၊ အမ က့်ဒ ါသ၊ အခပစ့်ဒပားခခင့်ား၊
ကလစ ားဒခ ခခင့်ားတှိုအဒပေါ် ခှိုငမ
့် ဒသ ယုကကည့်ယူဆခ က့်မ ား ရှိကကသည့်။ သူတှိုအခမင့်တွင့်
ဘုရ ားသခင့်သည့် အတှိုငား့် တ တစ့်ခုဒက ့်လွနလ
့် ပါက စှိတ့်ရည့် သည့်ားခမဒနဒတ ဘ
အခပစ့်ဒပားသူ၊ ပညတ့်ခ က့် လွနက
့်
ားသူမ ားကှို ဒက င့်ားကင့်တမန့်မ ားဒစလွှတ့်၍
ဖ က့်ဆားီ ဒစသူ၊ သူကှို မယုကကည့်သူမ ားအဒပေါ် ဖ က့်ဆားီ လှိုသည့် ရည့်ရွယ့်ခ က့် ခပည့်ဝနှိင
ု ရ
့် န့်
သဘ ဝဒဘားအနတရယ့်မ ားကှို အသုားခပြုက လူသ ားမ ား ကှို နပ
ှိ ့်စက့်သတ့်ခဖတ့်သူအခဖစ့်
ယုကကည့်ကကသည့်။ ဘ ဒကက ငလ
့် ူဒတွ လ
ီ ှို ယုကကည့်ကကတ လ?
က ားတှိုငထ
့် က့်က ခရစ့်ဒတ ့်၏ ပုခပင့်နင့် ဒယရုရလင့်မမှိြု ွေ့ပ က့်စီားခခင့်ား ပုခပင့်အ ားခဖင့်
ဘုရ ားသခင့်၏ တရ ားစီရင့်နည့်ား၊ ဒန က့်ဆုားဒသ ဒနရက့်တွင့် ဆှိုားသွမ့်ားသူမ ားအဒပေါ်
ဘုရ ားသခင့် အသုားခပြုမည့် တရ ားစီရင့်နည့်ားကှို ရ ဒဖွဒတွွေ့ ရှိနင
ှို ပ
့် ါသည့်။
၁။ သတှိဒပားသည့်။ အမန့်ခပင့်ဒပားသည့်။ ဆုားမသွနသ
့် င့်သည့်။ လုခခြုဒသ လမ့်ားကှို
ညွှနခ့် ပသည့်။
၂။ လူတှိုသည့် ဝှိည ဉ်ဒတ ့်ကှို စွနက
့် ၊ မှိမှိတှိုကှိုယ့်ပှိုငလ
့် မ့်ားစဉ်ကှို လှိုက့်ဒလ က့်ကကသည့်။
၃။ အထပ့်ထပ့်အခါခါ သတှိဒပားဒသ ့်လည့်ား မှိမှိတှိုလမ့်ားကှိုသ ဒရွ ားခ ယ့်သည့်။
၄။ မှိမှိကှိုမှိမှိ ဘုရ ားသခငက
့် ွယ့်က ရ အခပင့်ဘက့်သုှိ ထ ားကကသည့်။
၅။ ဘုရ ားသခင့်က သူဒက င့်ားခ ီားမဂဂလ မ ားကှို ရုတ့်သမ
ှိ ့်ားလ က့်၊ သူအက ကွယ့်ဒတ ့်ကှို
ဖယ့်ရ ားလှိုက့်သည့်။
၆။ ဘုရ ားသခင့်၏ ဝှိည ဉ်ဒတ ့် ရုတ့်သမ
ှိ ့်ားခကကရသည့်။
၇။ စ တန့်၏ တှိုက့်ခှိုက့်မမ ားမ က ကွယ့်ဒပားမည့် ဒက င့်ားကင့်တမန့်မ ားကှို က ကွယ့်ရန့်
တ ဝန့်ခ ဒပားထ ားခခင့်ားမရှိဒတ ။
၈။ စ တန့်သည့် ပင့်လယ့်၊ ဒခမခပင့်၊ အရပ့်ရပ့်တွင့် ကပ့်ဒဘား က
ု ခမ ား က ဒရ က့်ဒစလျှက့်
လူအ ဒပါင့်ားတှိုကှို သူသ ားဒက င့်မ ား ခဖစ့်လ ဒစသည့်။

