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ေဆာင္းပ း အသြင္ျဖင့္ မတ္လ၊ ၂ဝ၁ဝ
ပံုႏွိပ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂ဝ၁၆
စာတည္းျပင္ဆင္ ဧၿပီ၊ ၂ဝ၁၈

3

မာတိကာ
၁။ င တုိ႔၏ အဘ
၂။ စၾကဝဠာ အရွင္သခင္
၃။ ဘုရားသခင္၏ ဥာဏ္ေတာ္အနႏၲ
၄။ တန္းတူညီျခင္း
၅။ အႀကံေတာ္
၆။ ပ႗ိပကၡၾကီးထြားလာျခင္း
၇။ ပံုသဏၭာန္ေတာ္နွင့အ
္ ညီ ဖန္ဆင္းျခင္း
၈။ မုသားအေပ င္း၏ ဖခင္
၉။ အညိ ့ခလ
ံ ူသား
၁ဝ။ အက်ဥ္းခ် ပ္ျခင္း
၁၁။ လမ္းစဥ္ႏွစ္ရပ္
၁၂။ ဗာဗုလုန၏
္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား
၁၃။ ဗာဗုလုန္ႏိုင္င၏
ံ အႏွစ္
၁၄။ အဆင့္နိမ့ပ
္ းလားျခင္း
၁၅။ ဗာဗုလုန္မွ ေခၚထုတ္ျခင္း
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၁။ င တုိ႔၏ အဘ
အခ တစ္ပ း၌ သခင္ေယရႈဘရ
ု ာား၏ ေနာက္လက
ို ္မ်ားတုိ႔သည္ ၎ထံ အလြနအ
္ ေရားပါ
သည့္ အဆိတ
ု စ္ခု ေလွ ာက္ၾက၏။

။

ရွငလ
္ က
ု ာခရစ္ဝင္ ၁၁း၁ - တစ္ရေ
ံ ရာအခါ ကိုယေ
္ တာ္သည္ တစ္စုံ
တစ္ခုေသာအရပ္တြင္ ဆုေတာင္ားေတာ္မူ၍ ၿပီားလွ င္၊ တပည္ ့ေတာ္
တစ္ေယာက္က၊

သခင္၊

ဆုေတာင္ားေစျခင္ားငွာ

မိမိတပည့္တို႔အာား

နည္ားေပားသက့သို႔

ေယာဟန္သည္

အကြ ႏု္ပ္တ ႔ိုအာား

နည္ားေပား

ေတာ္မူပါဟု ေလွ ာက္ၾက၏။
ဘုရာားသခင္သည္ မည္သ႔ေ
ို သာဘုရာားျဖစ္ေၾကာင္ား ငါတိ႔အ
ု ာား သခင္ေယရႈေျပာျပ၏။
ဆုေတာင္းျခင္ားသည္ကာား ဘုရာားသခင္ႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္စကာားေျပာပင္ျဖစ္၏။ သခင္
ေယရႈအသံုားျပဳသည့္ အမည္နာမကာား ဘုရာားသခင္သည္ မည္သ႔ေ
ို သာ ဘုရာားျဖစ္
ေၾကာင္ားကိုဖင
ြ ့ဟ
္ ၏။

ဘုရာားသခင္ထဆ
ံ ုေတာင္ားရာတြင္

သူ့အာားေအာက္ပါအတုိင္ား

ေခၚဆုိျကဖို့ က ြႏ္ုပ္တိ့အ
ု ာား ေယရႈမန
ိ ့ေ
္ တာ္မူခ့၏။
ရွငလ
္ က
ု ာခရစ္ဝင္ ၁၁း၂ - ကိယ
ု ္ေတာ္က၊ သင္တ႔သ
ို ည္ ဆုေတာင္း
လွ်င္ႁမြက္ဆရ
ို မည္မွာ၊ ေကာင္ားကင္ဘု၌
ံ ရွေ
ိ တာ္မူေသာ အကြ ႏု္ပ္တ႔ို
အဘ ...
ငါတိ႔သ
ု ည္ ဘရာားသခင္အာား ေရွားဦားစြာ ငါတိ႔၏
ု အဘဟူ၍ ဦားထိပထ
္ ာားရန္မတ
ွ စ္ပါား
အျခာားမရွိ။ ဤရုိားရွင္ားသည့္ ေဖၚျပခ က္က ဘုရာားသခင္အေၾကာင္ားကို က န
ြ ုပ
္ ္တိ့အ
ု ာား
မ ာားစြာေျပာျပေပား၏။ ဘုရာားသခင္သည္ သဟာယျပဳႏိုင္သည့္ ဘုရာားျဖစ္ေၾကာင္ားကို
ျပ၏။ ငါတိ႔အ
ု ာား ရင္ားရင္ားႏွီားႏွီား ဆက္ဆံေစလို၏။ အဘဆိုသည့္ ေဝါဟာရသည္
ဂုဏ္ေတာ္၊ တန္ခိုားေတာ္မ ာားကို ေဖာ္ညႊန္ား ရံုသာ မဟုတဘ
္
စၾကဝဠာတစ္ခုလုားံ ႏွင့္
အဆက္အဆံရွိေၾကာင္ားကိလ
ု ည္ား ေဖာ္ညႊန္ား၏။ ဘုရာားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္ားတိ႔၏
ု
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အဘ (သိ႔)ု အခ ဳပ္အျခာ ျဖစ္၏။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ဘုရာားသခင္သည္ မည္သ႔ေ
ို သာအဘ
ျဖစ္အံ့နည္ား။
ရံတစ္ခါတြင္ ေမာေရွသည္ ထာဝရဘုရာားသခင္အာား ၄င္ား၏ ဘုန္ားေတာ္ကို ျပရန္
ေလွ ာက္၏။ ဘုရာားသခင္က ေအာက္ပါအတိုင္ား တုန႔ျ္ ပန္၏။

။

ထြကေ
္ ျမာက္ရာက်မ္း ၃၄း၅၊ ၆ - ထာဝရဘုရာားသည္ မိုဃ္ားတိမ္ျဖင့္
ဆင္ားသက္၍၊ ထိုအရပ္၌ ေမာေရွအနာားမွာ ရပ္လ က္၊ ထာဝရဘုရာား၏
နာမေတာ္ကို ေႂကြားေၾကာ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရာားသည္ ေမာေရွေရွ႕၌
ႂကြသြာားေတာ္မူလ က္၊ ထာဝရဘု ရာား၊ ထာဝရဘုရာား၊ ခ စ္သ နာား
ျခင္ား ေမတာကရုဏာႏွင့္ ျပည့္စံု၍ စိတရ
္ ွည္ျခင္ား၊ ေက ားဇူားျပဳျခင္ား၊ သစၥာ
ေစာင့္ျခင္ားႏွင့္ ႂကြယ္ဝေတာ္မူ၏။
ဘုရာားသခင္သည္ ေမာေရွထံ မည္သ႔ထ
ို င္ျပခသ
့ ည္ကို မွတပ
္ ါေလ။ ဘုရာားသခင္သည္
မိမိ၏စာရိတေတာ္ကို ျပေပားေတာ္မူ၏။ ဤစာရိတသည္ကာား ဘုရာားသခင္၏ ဘုန္ား
ေတာ္ပင္ျဖစ္၏။ ဘုရာားသခင္သည္ ကရုဏာ၊ သိမေ
္ မြ႔ျခင္ား၊ ခႏီၶ၊ ေကာင္ားျမတ္ျခင္ား၊
သမၼာတရာားမ ာားႏွင့္ၿပီားျပည့္စုသ
ံ ည့္ ဘုရာားျဖစ္၏။ ထိုထေ
ို သာ ဂုဏမ
္ ာားသည္ ဤသတ
ကမ႓ာတြင္ အလြနရ
္ ွာားၿပီား ထိုအျခင္ားအရာမ ာား သူတစ္ပါားထံမွ ခံစာားရသည့္အခါ
အလြန္ႏွစ္ၿခိဳက္ရ ပါ၏။ ရွင္ေယာဟန္လ ည္ား ဘုရာားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ဤသိ႔ု
အႏွစ္ခ ဳပ္ခ့၏။

။

ရွငေ
္ ယာဟန္ၾသဝ ဒစာပထမေစာင္ ၄း၈ - ခ စ္ျခင္ား မရွိေသာသူသည္
ဘုရာားသခင္ကို မသိ။ အေၾကာင္ားမူကာား၊ ဘုရာားသခင္သည္ ခ စ္ျခင္ား
ေမတာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
ဘုရာားသခင္သ ည္

၄င္ားဖန္ဆ င္ားထာားေတာ္မူေသာ

လက္ရာေတာ္မ ာားကို

အထူား

ဂရုစက
ို ္သည့္ အနႏၲေမတာရွင္အဘျဖစ္၏။ ၄င္ားဖန္ဆင္ားထာားသည့္ စၾကဝဠာသည္
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မည္မွ က ယ္ဝန္ားသနည္ား။ သမၼာက မ္ားစာေတာ္ျမတ္၌ ဘုရာားသခင္သည္ ေကာင္ားကင္
ေျမႀကီားခပ္သိမ္ားတိ႔၏
ု အဘ ျဖစ္၏ဟု ျပဆိုထာား၏။
ဧဖက္ၾသဝ ဒစာ ၃း၁၄၊ ၁၅ - အထက္ဆခ
ို ့ၿပီားေသာ အေၾကာင္ားေၾကာင့္၊
ေကာင္ားကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီားေပၚမွာရွိေသာ တစ္အိမေ
္ ထာင္လုားံ တည္ားဟူ
ေသာ သာားေတာ္အေပါင္ားတို႔၏ အခ ဳပ္အျခာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ငါတို႔
သခင္ေယရႈခရစ္၏ ခမည္ားေတာ္ေရွ႕မွာ ငါသည္ ဒူားေထာက္၍ ဆုေတာင္ား
ေလ့ရ၏
ွိ ။
စၾကဝဠာတစ္ခလ
ု ုားံ သည္ ေကာင္ားကင္္ိုလေ
္ ျခအရွင္ ငါတိ႔အ
ု ဘ၏အပိင
ု ္ျဖစ္ၿပီား ငါတိ႔ု
အေယာက္တင
ို ္ားသည္ ဤစၾကဝဠာ၏ မိသာားစုဝင္မ ာား ျဖစ္ၾက၏။ ငါတ႔သ
ို ည္ မ ာားျပာား
လြန္ားေသာေၾကာင့္

ဘုရာားသခင္သည္

ငါတုိ့အေယာက္တိုင္ားကို

အမွတသ
္ ညာ

ျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္၊ ေမ့ႏိုင္မည္ဟု ပင္ ထင္ၾကေပမည္။ သို့ရာတြင္ ဤအခ က္နွင့္
ပတ္သက္ျပီား ေယရႈ အဘယ္သို့ မိန့္ခ့သ ည္ကို ေသခ ာစြာ နာားေထာင္ျကည့္ပါေလ။
ရွငလ
္ က
ု ာခရစ္ဝင္ ၁၂း၆၊ ၇ - စာငွကင
္ ါားေကာင္ကို အႆရိ ႏွစ္ျပာား
အဖိုားႏွင့္ ဝယ္ရသည္မဟုတ္ေလာ။ ထိုစာငွက္ တစ္ေကာင္ကိုမွ ဘုရာား
သခင္ ေမ့ေလ ာ့ေတာ္မမူ။ သင္တို႔ ဆံပင္သ ည္လည္ား အကုန္အစင္
ေရတြကလ
္ က္ရ၏
ွိ ။ ထိေ
ု ၾကာင့္ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ သင္တ႔သ
ို ည္ စာငွက္
အမ ာားတိ႔ထ
ု က္ သာ၍ျမတ္ၾက၏။
ဘုရာားသခင္သ ည္ မည္သ႔ူကိုမွ မေမ့ေလ ာ့ပါ။ ဘုရာားသခင္သ ည္ ငါတို႔၏ ပကတိ
အေျခအေနကို သိ ေတာ္မူ၏။ ငါတို႔ ၏ နိစၥဓူ ဝ ရွငသ
္ န္မႈ၊ ငါတို႔ ဘာလုပ္၊ ဘာႀကံ
သည္မ ာားကို ဂရုျပဳလွ၏။ အမွနဆ
္ ိုရလွ င္ ငါတိ႔အ
ု ေျကာင္ားကို အျမတမ္ား သူဆင္ျခင္၏။
ဆာလံက်မ္း ၄ဝး၅ - အကြ ႏု္ပ္၏ ဘုရာားသခင္

ထာဝရဘုရာား၊

အကြ ႏု္ပ္တ႔အ
ို ဖိ႔ု ျပဳေတာ္မူေသာ အံ့ၾသဘြယ္ အမႈတ႔ႏ
ို ွင့္ ႀကံစည္ေတာ္မူ
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ေသာ အႀကံအစည္တို႔ သ ည္ မ ာားလွပါ၏။ ေရွ႕ေတာ္၌ အစဥ္အတိုင္ား
ေလွ ာက္၍ မကုန္ႏုိင္ပါ။ အကြ ႏု္ပ္ ထုတ္ေဖာ္ၾကာားေျပာ မည္ဟုဆေ
ို သာ္၊
ေရတြက္၍ မကုန္ႏိုင္ေအာင္ မ ာားလွပါ၏။
ဘုရာားသခင္သ ည္ ငါတို႔ အာား မည္သ ည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ႏိုင္မ ည္ကို စီမံကိန္ားခ ၿပီား
ျဖစ္၏။
ေယရမိအနာဂတိက်မ္း

၂၉း၁၁

-

ငါသည္သင္တ႔က
ို ို

အက ဳိားနည္ား

ေစျခင္ားငွာ ႀကံစည္ေသာအႀကံံ မဟုတဘ
္ ၊ သင္တ႔သ
ို ည္ ေမွ ာ္လင့္ေသာ
အက ိဳားကို

ရမည္အေၾကာင္ား၊

ၿငိမ္ဝပ္ေစျခင္ားငွာ သာ၊

သင္တို႔ အဖို႔

ႀကံစည္ေသာ အႀကံတ႔က
ို ို ငါသိ၏။ (NIV)
ငါတိ႔ခ
ု စ
ံ ာားရေသာ ေကာင္ားခ ားီ ခပ္သိမ္ားတိ႔သ
ု ည္ ဘုရာားသခင္ထံမွ ျမစ္ဖ ာားခံ၏။
ရွငယ
္ ာကုပၾ္ သဝ ဒစာ ၁း၁၇ - ေကာင္ားျမတ္စုလ
ံ င္ေသာ ဆုေက ားဇူား
ရွိသမွ တိ႔သ
ု ည္ အလင္ားတိ႔၏
ု အဘထံေတာ္က သက္ေရာက္သည္ ျဖစ္၍၊
အထက္အရပ္မွ လာၾက၏။ ထိအ
ု ဘသည္ ေရြ႕ေလ ာ့တမ
ိ ္ား ယိမ္ားျခင္ား မရွိ၊
ေျပာင္ားလျခင္ားအရိပ္ႏွင့္ ကင္ားလြတ္ေတာ္မူ၏။
င တိ႔အ
ု ေပၚ

ဘုရားသခင္မည္သ႔စ
ို ိတ္ထားရွိေၾကာင္းကို

ေယရႈေရနွစ္ျခင္းမဂၤလာ

ခံယသ
ူ ည့္အခ်ိနတ
္ ြင္ အံ့ဖယ
ြ ္ရာအေကာင္းဆံုးအေနျဖင့္ ကြ်န္ုပ္တိ႔ေ
ု တြ႔ ျမင္ရ၏။ ဘုရား
သခင္သည္ ဤသိ႔မ
ု ိန္႔ခ့၏။

။

ရွငမ
္ ႆခရစ္ဝင္ ၃း၁၇ - ဤသူကား င ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုးရာ၊ င ၏
ခ်စ္သားေပတည္းဟု ေကာင္းကင္က အသံေတာ္ ျဖစ္ေလ၏။
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ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ကို လူစစ္စစ္အျဖစ္ျဖင့္ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ သားေတာ္က ို
အလြန္ႏွစ္သ က္ျခင္းရွိ၏ ။ ဤသည္မွာ သခင္ေယရႈ အား ဘုရား၏သားေတာ္ဟု
မွတယ
္ ူျခင္းသည္ အခရာျဖစ္၏။ င တိ႔သ
ု ည္ ထိသ
ု ႔ျို ဖစ္ခြင့ရ
္ ွိ၏။
ဧဖက္ၾသဝ ဒစာ ၁း၆ - င တိ႔အ
ု ား ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္၏
ဘုန္းအသေရကို

ခ်ီးမြမး္ ေစျခင္းငွာ၊

င တိ႔သ
ု ည္

ေယရႈခရစ္အားျဖင့္

သားအရာကိရ
ု မည္။
သခင္ေယရႈ၏ အခန္းက႑၊ ဘာ့ေၾကာင့္ဤေလာကသိ႔ု ႂကြခ့ရေၾကာင္း၊ င တိ႔သ
ု ည္
သခင္ေယရႈဘ ုရားအားျဖင့္ လူရာဝင္ႏိုင္ရ န္၊ ဝင္ရန္လ ည္း လိုအပ္ေၾကာင္း မ်ားကို
ဆက္လက္ စူးစမ္းၾကပ အံ့။ ဤ၌ ဘုရားသခင္သ ည္ ေမတ ာရွိေသာ၊ သိမ္ေမြ႔ေ သာ
အဘ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ င တိ႔၏
ု နိစၥဓဝ
ူ ရွငသ
္ န္မႈတ႔က
ို ို ေလးေလးနက္နက္ ဂရုစက
ို ္ေသာ
ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းတိ႔က
ု ို အေလးထား ေလ့လာရန္လို၏။
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၂။ စၾကဝဠာ အရွငသ
္ ခင္
ၿပီးခ ့ေသာအခန္း ၌ င တို ႔အက် ိးကိုအစဥ္လ ို လ ား၊ စီမံေပးေသာ ေမတ ာေတာ္ရွင္
ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္အေၾကာင္း သိျမင္ခ့ၿပီး ျဖစ္၏။ စၾကဝဠာတစ္ခလ
ု ုးံ ၏ အဘ
ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကိုလ ည္း ေတြ႔ခ ့ၿပီ းျဖစ္၏ ။ ယခုအခန္း တြင္ ဘုရားသခင္သ ည္
မည္သည္ေၾကာင့္

ဤသိ႔ု

အုပ္စးို ခ်ယ္လယ
ွ ရ
္ သနည္းဆိသ
ု ည္နင
ွ ့္ ဆက္ႏယ
ြ ေ
္ နသည့္

အခ က္မ ာားကို ရႈမွတ္ၾကကုန္အ။ံ့
ကနဦးအေနျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာမွ ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမး္ တိ႔၏
ု အရွင္သခင္
နွင့္ အခ် ပ္အခ်ာျဖစ္၏ဟု က်မ္းစာသက္ေသရိွ၏။
ေကာရိနသ
္ ၾု သဝ ဒစာပထမေစာင္ ၈း၆ - ထိခ
ု မည္ားေတာ္ ဘုရာားသခင္
တစ္ပါားတည္ားသာ ငါတိ႔၌
ု ရွိေတာ္မူ၏။ အၾကင္သခင္အာားျဖင့္ ငါတိ႔မ
ု ွစ၍
ခပ္သမ
ိ ္ားေသာ အရာျဖစ္ၾက၏၊
တိေမာေသၾသဝ ဒစာပထမေစာင္ ၁း၇ - ေလာကဓာတ္တ႔၏
ို
ဘုရင္
တည္ားဟူေသာ၊ ေဖာက္ျပန္ပ က္စီားျခင္ားႏွင့္ ကင္ားလြတေ
္ တာ္မူထေသာ၊
မ က္ျမင္မရ၊ အရူပ ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ တစ္ဆူတ ည္ားေသာ ဘုရာား
သခင္သည္ ကမ႓ာအဆက္ဆက္ ဂုဏအ
္ သေရ၊ ဘုနား္ အာႏုေဘာ္ ရွေ
ိ တာ္
မူေစသတည္ား။ အာမင္။
တရားေဟာရာက်မ္း ၆း၄ - အိဣ
ု သရလအမ ဳိား၊ နာားေထာင္ေလာ့။
ငါတိ႔၏
ု ဘုရာားသခင္ ထာဝရဘုရာားသည္ တစ္ဆတ
ူ ည္ားေသာ ထာဝရ

ဘုရာား ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
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ခမည္ားေတာ္ ဘုရာားသည္ ျဖစ္တ ည္လာၾကသည့္ အရာခပ္သိမ္ား တို႔၏ ရင္ား ျမစ္ျဖစ္၏ ။
ဘုရာားသခင္သ ည္ မိမိ၏တန္ခိုား ေတာ္၊ ဥာဏ္ေတာ္မ ာားကို မည္သူ႔ထံမွ ရခ့ျခင္ား မရွိပါ။
ငါတိ႔ျု မင္ေတြ႔ရသည့္ အလံုားစံုတို႔သည္ ဘုရာားသခင့္ထံမွ ျမစ္ဖ ာားခံ၏။
ေဟရွာယအနာဂတိက်မ္း ၄ဝး၁ဝ-၁၅ - ၾကည့္ရႈေလာ့။ အရွင္ထာဝရ

ဘုရာားသည္၊ ႀကီားေသာတန္ခိုားႏွင့္ ႂကြလာ၍၊ လက္ရုံားေတာ္အာားျဖင့္
အစိုားရေတာ္မူလိမ့္မည္။ မိမိခံေတာ္မူထိုက္ေသာအခ မိမိ၌ပါလ က္၊
ဆုလာဘ္ေတာ္သည္

ေရွ႕ေတာ္၌ရွိ၏ ။

ေကြ ားေမြားေတာ္မူမည္။

မိမိသိုားစုကို

သိုားသငယ္တို႔ ကို

သိုားထိန္ားက့သု႔ိ

ခ ီ၍ပိုက္ေပြ႔ေ တာ္မူမည္။

သာားငယ္ရွိေသာ သိုားမ တိ႔က
ု ိုလည္ား ျဖည္ားညွင္ားစြာပိ႔ေ
ု ဆာင္ေတာ္မူမည္။
ေရမ ာားကို လက္ဆြန္ားျဖင့္ ျခင္ေသာသူ၊ မိုဃ္ားေကာင္ားကင္ကို မိမိ
လက္ျဖင့္ထြာေသာသူ၊ ေျမမႈန႔က
္ ို တင္ားေတာင္ားျဖင့္ ခ င့္တြက္ေသာသူ၊
ေတာင္ႀကီားကို ခ ိန္ခြင္ ျဖင့္ လည္ားေကာင္ား၊ ေတာင္ငယ္ကို ကပ္ပယ္ျဖင့္
လည္ားေကာင္ား ခ ိန္ေသာသူကာား အဘယ္သူနည္ား။

ထာဝရဘုရာား၏

ဝိညာဥ္ကို အဘယ္သူ စစ္ေၾကာသနည္ား။ ထိုအရာႏွင့္ တိုင္ပင္၍၊ အဘယ္
သူသည္ အႀကံေပားသနည္ား။ အဘယ္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ေတာ္မူသနည္ား။
ထိုဘရ
ု ာားကို အဘယ္သူ သြနသ
္ င္သ နည္ား။ ထိုဘုရာားအာား တရာားလမ္ား
ကို ျပေသာသူ၊ ပညာနည္ားကို ေပားေသာသူ၊ ဥာဏ္လမ္ားကို ညႊန္ေသာ
သူကာား အဘယ္သူနည္ား။ လူအမ ိဳားမ ိဳားတ႔သ
ို ည္ ေရပံုားမွက ေသာ ေရစက္
က့သ႔ျို ဖစ္၍၊ ခ ိနခ
္ ြင္၌ ျမဴမႈနက
္ သ
့ ႔ို ထင္မွတစ
္ ရာရွိ၏။ ကြ န္ားတိ႔သ
ု ည္
လည္ား၊ လြင့တ
္ တ္ေသာ အဏုျမဴက့သ႔ို ျဖစ္ၾက၏။
ဆာလံက်မ္း

၃၆း၇-၉

-

ကရုဏာေတာ္သည္

အလြန္ျမတ္ႏုိးဖြယ္

ျဖစ္ ပ ၏။ ထိ ုေ ၾကာင္ ့ လူသ ားတိ ု ႔သ ည္ အေတာင္ ေတာ္ အရိပ ္ က ိ ု
ခိုလံလ
ႈ ်က္ ေနရၾကပ ၏။ အိမ္ေတာ္၏ႂကြယ္ဝျခင္းႏွင့္ ေရာင့္ရလ်က္ေန၍၊
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ကိုယ္ေတာ္၏ ခ်မ္းသာျမစ္ေရကို ေသာက္ေစျခင္းငွာ အခြင့ေ
္ ပးေတာ္မူ၏။
အေၾကာင္းမူက ား၊ ကိုယ ္ေတာ္ထ ံမွာ အသက္စမ္းေရတြင္း ရွိပ ၏။
အလင္းေတာ္ထမွာ အကြ်ႏု္ပ္တ႔သ
ို ည္ အလင္းကို ရၾကပ ၏။
ဘုရားသခင္သ ည္ အနႏၵတန္ခိုားေတာ္ရွင္ ျဖစ္၏ ။ သူ၏တန္ခိုးေတာ္သ ည္ အကန္႔
အသတ္ မရွိဟ ုဆ ိုလ ို၏။ သန္းေပ င္း သန္းခ်ီ သ ည့္ အက္တ မ္မႈ န္မ်ား၌ ပ ရွိေန
သည့္စြမ္းအင္တ န္ခုိး တို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမလ
ွ ာ၏။ ထိအ
ု ေၾကာင္းကို င တိ႔ု ဥာဏ္
မမီႏုိင္။ ဘုရားသခင္၏ ဥာဏ္ေတာ္သည္ အကန္႔အသတ္မ ့ျဖစ္ေတာ္မူသ ည္ျဖစ္ရ ာ
ဘုရားသခင္အား ဆရာလုပ္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ပ ။ ထိုဘ ုရားကို အနႏၵဥာဏ္ေတာ္ရွင္ ဟု
င တို႔ေ ခၚဆုိ၏။ ပညာဥာဏ္ ခပ္သိမ္းတိ႔သ
ု ည္ ဘုရားသခင့္ထံမွ ျမစ္ဖ်ားခံ၏။
ဤတန္ခိုးေတာ္နွင့္ ပညာဥာဏ္တ ို ႔သ ည္ ျမစ္တစ္စင္းသဖြယ္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္
ေတာ္အားျဖင့္ င တုိ႔ထံသို႔ စီးဆင္း၏။
ဗ်ာဒိတအ
္ နာဂတက
ိ ်မ္း

၂၂း၁

-

တစ္ဖန္၊

ေက်ာက္သလင္းက့သ႔ို

ၾကည္လင္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သိုးသငယ္၏ ပလႅငေ
္ တာ္ထကထြက္ေသာ၊
အသက္ေရစီးရာျမစ္ကို ေကာင္းကင္တမန္သည္ င အ
့ ားျပေလ၏။
ဆာလံက်မ္း ၄၆း၄၊ ၅ - ျမစ္တစ္ျမစ္ရွိေသး၏။ ထိုျမစ္ေရသည္စီး၍
ဘုရာားသခင္၏ၿမိဳ႕တည္ားဟူေသာ
က ိန္ားဝပ္ေတာ္မူရာ

သန္႔ရွင္ားေသာၿမိဳ႕ေတာ္ကို

အျမင့္ဆုားံ ေသာဘုရာား
ရႊငလ
္ န္ားေစတတ္၏။

ထိုၿမိဳ႕သည္ ဘုရာားသခင္ က ိန္ားဝပ္ေတာ္မူရာျဖစ္၍ တုန္လပ
ႈ ္ျခင္ား မရွိရာ။
မိုဃ္ားေသာက္လင္ားစ၌ ဘုရာားသခင္ကူမ,ေတာ္မူလိမ့မ
္ ည္။
ဘုရာားသခင္သည္ ခပ္သိမ္ားေသာအရပ္တိ့၌
ု တစ္ၿပိဳင္္တည္ားရွိႏုိင္၏။ ဤစြမ္ားရည္ကို
အရပ္ရပ္တိ့၌
ု တည္ရွိနိင
ု ္ျခင္ား ဟုေခၚဆိ၏
ု ။ ဤအခ က္သည္ နာားလည္ရ အလြန္ခက္
ေသာအခ က္တစ္ခ က္ျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ က မ္ားသက္ေသကို ရႈျမင္ၾကည့္ပါေလ။

။
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ဆာလံက်မ္း ၁၃၉း၇-၁ဝ - ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ လြတ္ျခင္ားအလိင
ု ွာ အဘယ္
အရပ္သို႔ သြာားႏိုငပ
္ ါမည္နည္ား။ မ က္ႏွာေတာ္ႏွင့္ လြတ္ျခင္ားအလို ငွာ
အဘယ္အရပ္သို႔

ေျပားႏိုင္ပါမည္နည္ား။

ေကာင္ားကင္သို႔တ က္လွ င္

ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူ၏။ မရဏာႏိုင္ငံ၌ အိပ္ရာကိုခင္ားလွ င္ ကိုယေ
္ တာ္
ရွိေတာ္မူ၏။ နံနက္အေတာင္တ႔က
ို ိုယူ၍ သမုဒၵရာစြနား္ ၌ ေနလွ င္၊ ထို
အရပ္၌ပင္ ကိယ
ု ္ေတာ့္လက္သည္ အကြ ႏု္ပ္ကို ပိ႔ေ
ု ဆာင္လ က္၊ လက ္ာ
လက္ေတာ္သည္ ကိုငလ
္ က္ ရွပ
ိ ါလိမ့မ
္ ည္။
ဤျမစ္သ ည္ကာား

အသက္ျမစ္ ျဖစ္၏။

ငါတို႔

ဤသို ႔ရွင္သ န္ႏိုင္ျခင္ား သည္ကာား

ဘုရာားသခင္မွ အသက္ ေထာက္ေပားေနျခင္ားေၾကာင့္ျဖစ္၏။
တမန္ေတာ္ဝတၳ

၁၇း၂၄-၂၈

-

ေလာကဓာတ္မစ
ွ ၍ေလာကဓာတ္၌

ရွိေလသမွ ေသာအရာတိ႔က
ု ို ဖန္ဆင္ားေတာ္မူေသာ ဘုရာားသခင္သည္၊
ေကာင္ားကင္ႏွင့္

ေျမႀကီားကို

အစိားု ရေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္၍၊

လူတ႔ို

လက္ျဖင့္ လုပ္ေသာ ္ိမာန္၌ က ိန္ားဝပ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ဘုရာား
သခင္သည္ ခပ္သိမ္ားေသာသူတို႔အာား ဇီဝအသက္ႏွင့္တကြ ထြကသ
္ က္
ဝင္သက္မွ

စ၍

ခပ္သိမ္ားေသာအရာတို႔ကို

ေပားေတာ္မူေသာအရွင္

ျဖစ္၍၊ တစ္စံုတ စ္ခုကို အလိုေတာ္ရွိသ က့သို႔ လူတို႔လက္ျဖင့္ ေကြ ား
ေမြားျခင္ားကို ခံေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ဘုရာားသခင္သည္ ေျမတစ္ျပင္လုားံ
၌ေနရေသာ လူအမ ဳိားမ ဳိားတိ႔က
ု ို တစ္ေသြားတည္ားႏွင့္ ဖန္ဆင္ားေတာ္မူ၍၊
သူတ႔အ
ို ာား ခြေဝစီမံေသာ အခ ိန္ကာလကိုလ ည္ားေကာင္ား၊ သူတို႔၏
ေနရာအပိုင္ား အျခာားကိုလည္ားေကာင္ား မွတ္သာားေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္ား
မူကာား၊ လူတ႔သ
ို ည္ ဘုရာားသခင္ကု ိရွာစမ္ားသျဖင့္ ေတြ႔ေကာင္ား ေတြ႔ၾက
လိမ့္မည္ အေၾကာင္ားတည္ား။ သို႔ဆိုေသာ္လ ည္ား၊ ဘုရာားသခင္သည္
ငါတို႔တြင္

အဘယ္သူႏွင့္ မွ

ေဝားေတာ္မူသ ည္မဟုတ္။

ငါတို႔သ ည္

ဘုရာားသခင္ အာားျဖင့္အသက္ရွငလ
္ က္၊ လႈပရ
္ ွာားလ က္၊ ျဖစ္လ က္ရွိ

13
ၾက၏။ ထိုသ႔ႏ
ို ွင့္ အညီ ၊ သင္တို ႔ တြ င္ လကၤ ာ ဆရာ အခ ဳိ ႕ တို ႔ က ၊ ငါတို ႔
သည္ကာား၊ ႏႊယ္ေတာ္သာားပင္၊ ဘုရာားမ ဳိားေပ၊ ျဖစ္ၾကေလဟု စပ္ဆို
သတည္ား။
ထို႔ေၾကာင့္

အခ ဳပ္ဆိုရလွ င္

တန္ခိုားေတာ္အနႏၵ၊

ဥာဏ္ေတာ္အနႏၵနွင့္

ေနရာ

ခပ္သိမ္ားတို့ ၌ တည္ရွိေနနုိငသ
္ ည့္ ဘုရာားတစ္ဆူရွိ၏။ ခပ္သိမ္ားေသာ တန္ခိုား အာ
ဏာတုိ့ကိုေသာ္၄င္ား ထိုတ န္ခိုားအာဏာတုိ့ကို ခံရေသာသူ ခပ္သိမ္ား တို့ကိုေသာ္၄င္ား
ဘုရာားသခင္ ပိုင္ေတာ္မူ၏။

14

၃။ ဘုရားသခင္၏ ဥာဏ္ေတာ္အနႏၲ
အကုန္စြမ္ား၊ အကုနသ
္ ိသည့္ ဘုရာားသခင္၌လည္ား မတတ္ႏိုင္ေသာအရာရွိ၏ဆိလ
ု ွ င္
ငါတို႔သ ည္ အံ့ၾသၾကမည္ပင္။ ခမည္ားေတာ္ဘုရာားသခင္သည္ ထိုအေၾကာင္ားတရာား
မရွိလွ င္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္။
အသက္၊ အစြမ္ား၊ ဉာဏ္ပညာခမ္သမ
ိ ္ား ဘုရာားသခင္ထံမလ
ွ ာသည္ဆိသ
ု ည့္အခ က္ကို
ပိုမိုေလားနက္စြာ

ကြ န္ုပ္တိ့ၾု ကည့္ေသာအခါ၊

တေသြမတိမ္ားလိုက္ေရွာ က္မည့္

ဘုရာားသခင္သ ည္

မိမိ၏အလိုကို

နဖာားႀကိဳားတပ္လူသန္ားေပါင္ားမ ာားစြာကို ဖန္ဆင္ားျဖစ္

မည္မဟုတ္ေၾကာင္ား ငါတိ႔ု နာားလည္ႏိုင္၏။ ဘုရာားသခင္ထံ ကိုယက
္ ိုအပ္နွံျခင္ား၊ သူအ
့ ာား
ကိ္ားု စာားျခင္ား၊ သူ့အလိုေတာ္အတိုင္ား လိုက္ေရွာက္ျခင္ား စသည့္စြမ္ားရည္မ ာားတိ့သ
ု ည္
ဘုရာား၏ ရာဇပလႅင္မွျမစ္ဖ ာားခံရန္လို၏။
ဘု ရာားသခင္ မတတ္ ႏ ိ ု ငသ
္ ည္ ့ အမႈ ကာား မည္သ ႔ူ ထံ ၌ မွ

သစၥာ မခံႏ ိ ု င္ ျ ခင္ ား ျဖစ္ ၏ ။

လိလ
ု ည္ားမလိအ
ု ပ္ေပ။ ၄င္ား၏မဟာဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္ အရာခပ္သိမ္ားကို သာားေတာ္အာား
လက္လြကာ အရာခပ္သိမ္ားကို သာားေတာ္အာားျဖင့္ ဖန္ဆင္ားေတာ္မူ၏။ ေအာက္ပါ
က မ္ားသက္ေသမ ာားကို သတိခ ပ္ေလာ့။

။

ေဟၿဗ ၾသဝ ဒစာ ၁း၁-၅ - ေရွးလြန္ေလၿပီး ေသာအခ ပေရာဖက္မ်ား
အားျဖင့္ ဘိုးေဘးတိ႔အ
ု ား အထပ္ထပ္ အနည္းနည္း ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္
မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ဤေနာက္ဆုးံ ကာလအခ မိမိသားေတာ္အားျဖင့္
င တိ႔အ
ု ားဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ထိသ
ု ာားေတာ္ကိုအလံုားစံုတ႔၏
ို
အေမြခံ
သခင္အရာ၌ ခန္႔ထာားေတာ္မူ၏။ သာားေတာ္အာားျဖင့္လည္ား ေလာက
ဓာတ္တ႔က
ို ို တည္ေတာ္မူ၏။
ဘုန္ားေတာ္ေရာင္ျခည္ႏွင့္

ထိသ
ု ာားေတာ္သည္

ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏

ဘုရာားသခင္၏
ပံုသဏၭာန္ျဖစ္၍၊

တန္ခားို ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မိမိအမိန႔ေ
္ တာ္အာားျဖင့္ ခပ္သမ
ိ ္ားေသာအရာတုိ႔ကို
မစေတာ္မူေသာ သူျဖစ္လ က္၊ ငါတ႔ိုအျပစ္မ ာားကို ကိယ
ု တ
္ ိုင္အာားျဖင့္

15
သုတသ
္ င္ပယ္ရွင္ား

ၿပီားလွ င္၊

ျမင့္ေသာအရပ္မွာ

တန္ခိုားအာႏုေဘာ္

ေတာ္၏ လက္ ာဘက္၌ ထိုင္ေတာ္မူ၏။ ေကာင္ားကင္တမန္တ္ု႔ရ
ိ ေသာ
ဘြ႔နာမထက္

ထူားျမတ္ေသာ

ဘြန
႔ ာမေတာ္ကို

ခံရသည္ႏွင့အ
္ ညီ၊

ေကာင္ားကင္တမန္တ႔ိုထက္ ႀကီားျမတ္ေသာသူ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္ား
မူကာား၊ သင္သည္ ငါ့သာားျဖစ္၏ ယေန႔ပင္ သင့္ကို ငါျဖစ္ဖြာားေစ
ၿပီဟူ၍လည္ားေကာင္ား၊

ငါသည္သူ၏

အဘျဖစ္္မည္၊ သူသည္လည္ား

ငါ၏သာား ျဖစ္လမ
ိ ့မ
္ ည္ ဟူ၍လည္ားေကာင္ား၊ အဘယ္မည္ေသာေကာင္ား
ကင္တမန္ကို တစ္ခါမွ မိန႔ေ
္ တာ္မူသနည္ား။
ရွငေ
္ ယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၅း၂၆ - အေၾကာင္ားမူကာား၊ ခမည္ားေတာ္သည္
ကိုယ္၌ အသက္ရွိေတာ္မသ
ူ ည္နည္ားတူ၊ သာားေတာ္သည္ မိမိ၌အသက္
ရွိေသာအခြင့က
္ ို ေပားေတာ္မူ၏။
ရွငေ
္ ယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၅း၁၉ - ေယရႈကလည္ား၊ သင္တ႔အ
ို ာား ငါအမွန္
အကန္ဆိုသည္ကာား၊ ခမည္ားေတာ္ ျပဳေတာ္မူေသာအမႈကို သာားေတာ္
သည္ ျမင္၍သာျပဳ၏။ မိမိအလိအ
ု ေလ ာက္ အဘယ္အမႈကိမ
ု ွ မျပဳႏိုင္၊
ခမည္ားေတာ္ ျပဳေတာ္မူသမွ အတိင
ု ္ား သာားေတာ္လည္ားျပဳ၏။
ရွငေ
္ ယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၈း၂၉ - ငါ့ကေ
ို စလႊတေ
္ တာ္မူေသာသူသည္ ငါႏွင့္
အတူရွိေတာ္မူ၏။ ငါ့ကိုတစ္ကယ
ို ္တည္ား ေနေစျခင္ားငွာ ခမည္ားေတာ္သည္
စြန႔ပ
္ စ္ေတာ္မမူ။ အေၾကာင္ားမူကာား ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာအမႈကို အစဥ္
မျပတ္ ငါျပဳသည္ဟု မိန႔ေ
္ တာ္မူ၏။
ရွငေ
္ ယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၈း၄၂ - ဘုရာားသခင္သည္ သင္တ႔အ
ို ဘမွနလ
္ ွ င္၊
သင္တ႔သ
ို ည္

ငါ့ကို

ခ စ္ၾကလိမ့မ
္ ည္။

ဘုရာားသခင့္

အထံေတာ္မွ

အေၾကာင္ားမက
ူ ာား၊

ထြက္ႂကြေရာက္လာ၏။

ငါသည္

ကိုယအ
္ လို
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အေလ ာက္လာသည္ မဟုတ္။ ဘုရာားသခင္သည္ ငါ့ကိုေစလႊတေ
္ တာ္မူ
၏။
ေကာေလာသၾသဝ ဒစာ ၂း၈-၁ဝ - ခရစ္ေတာ္၏တရာားကို မလိက
ု ္၊ လူ
အဆက္ဆ က္ခံေသာ နည္ား ဥပေဒသႏွင့္ ေလာကီတ ရာားႏုကိုလိုက္၍၊
ေလာကီပညာႏွင့္ အခ ည္ားႏွီားေသာပရိယာယ္အာားျဖင့္ သင္တ႔က
ို ို အဘယ္
သူမွ မလုယူ မဖ က္ဆီားေစျခင္ားငွာ သတိျပဳၾကေလာ့။ အေၾကာင္ားမူကာား၊
ဘုရာားသခင္၏
ခရစ္ေတာ္၌

ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏
ကိုယထ
္ င္ရာွ ား၍

ျပည့္စံုျခင္ားအေပါင္ားသည္

က ိန္ားဝပ္ေတာ္မူ၏။

အထြဋ္အျမတ္

အာဏာစက္ရွိသမွ ကို အုပစ
္ ိုားေတာ္မူေသာ ထိသ
ု ခင္၌ သင္တ႔သ
ို ည္
စံုလင္ျခင္ား ရွိၾက၏။
ဘုရာားဖန္ဆင္ားထာားေသာ

စၾကဝဠာတစ္ခလ
ု ုားံ အဖို့

လိအ
ု ပ္သမ ေ
ွ သာအရာတုိ့သည္

သာားေတာ္ ဘုရာား၌တည္၏ ̶ ကိုယ္စြမ္ား၊ ဥာဏ္စြမ္ား၊ ရွိသ မွ ျဖင့္ လိုက္နာအာားကိုားျခင္ား ၊
ခမည္ားေတာ္ဘုရာား၏ အာဏာေတာ္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္ား၊ ခမည္ားေတာ္၏ ေမတာ
ေတာ္ကို လက္ခံၾကည္ညိဳျခင္ားမ ာားျဖစ္၏။ သာားေတာ္သည္ ခမည္ားေတာ္၏ ျပည့္စုက
ံ ံုလုံ
ျခင္ား ျဖစ္၏။ ဘုရာားသခင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ မ႑ိဳိဳင္လည္ားျဖစ္၏။
ဖိလပ
ိ ၸိၾသဝ ဒစာ ၂း၉-၁၁ - ထိုေၾကာင့္ ဘုရာားသခင္သည္ ကိယ
ု ္ေတာ္ကို
အလြနခ
္ ီားေျမွာက္၍ ဘ႔န
ြ ာမတကာတိ႔ထ
ု က္ ႀကီားျမတ္ေသာ ဘ႔ြနာမကို
ေပားသနာားေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္ားမူကာား၊ ေကာင္ားကင္သတဝါ၊ ေျမႀကီား
သတဝါ၊ ေျမႀကီားေအာက္၌ရွိေသာ သတဝါတည္ားဟူေသာ ခပ္သိမ္ားေသာ
သတဝါတ႔သ
ို ည္ ေယရႈ၏ ဘြ႔နာမေတာ္ကို ဒူားေထာက္၍၊ ေယရႈခရစ္
သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု ႏႈတ္ႏွင့္ဝန္ခသ
ံ ျဖင့္၊ ခမည္ားေတာ္ဘုရာား၏
ဘုန္ား အသေရေတာ္ကို ထင္ရွာားေစၾကမည္အေၾကာင္ားတည္ား။
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ထိုေၾကာင့္ ခမည္္ားေတာ္သည္ သာားေတာ္ကို ခ ီားေျမွာက္စံျပဳေတာ္မူ၏။ ခမည္ားေတာ္ သည္
သာားေတာ္၏ နာခံတတ္ေသာသေဘာမ ဳိားကို လူသာားတုိ့၌ ထပ္ဆင့္မ ွေဝေပား လုိ၏။
သခင္ခရစ္ေတာ္၏ စိတသ
္ ေဘာမ ဳိားမပါမရွိ လွ င္ ဘုရာားသခင္ထံ မည္သ႔ို အပ္ႏွံ၊
ကိုယစ
္ ာား၊

လိက
ု ္နာရမည္ကို

သိႏိုင္မည္မဟုတ။္

မည္သ႔ဆ
ို သ
ို ည္ကို သတိခ ပ္ပါေလာ့။

သမၼာက မ္ားစာေတာ္ျမတ္က

။

ဗ်ာဒိတ ္အနာဂတ ိက ်မ္း ၂၂း၁ - တစ္ဖန္၊ ေက ာက္သလင္ားက့သိ ု႔
ၾကည္လင္၍၊ ဘုရာားသခင္ႏွင့္သိုားသငယ္၏ ပလႅင္ေတာ္ထက ထြက္
ေသာ၊ အသက္ေရစီားရာျမစ္ကို ေကာင္ားကင္တမန္သည္ ငါ့အာားျပေလ၏။
ရွငေ
္ ယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁၅း၂၆ - ခမည္ားေတာ္ထံမွ ထြကလ
္ ာ၍ သမၼာ
တရာားႏွင့္ ျပည့္စုေ
ံ သာ ဝိညာဥ္တည္ားဟူေသာ ခမည္ားေတာ္ထံမွ သင္တ႔ို
ဆီသ႔ို ငါေစလႊတ္လတံ႔ေသာ ဥပဇၥ ာယ္ဆရာသည္ ေရာက္လာေသာ
အခါ၊ ငါ၏အေၾကာင္ားကို သက္ေသခံလိမ့မ
္ ည္။
ေရာမၾသဝ ဒစာ

၈း၉၊

၁ဝ

-

သို႔ေ သာ္လ ည္ ား

ဘုရာားသခင္၏

ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တ႔အ
ို ထ၌ က ိန္ားဝပ္ေတာ္မူလွ င္၊ သင္တ႔သ
ို ည္
ဇာတိပကတိဘက္၌ ရွိၾကမည္မဟုတ။္ ဝိညာဥ္ပကတိဘက္၌ ရွိၾက၏။
ခရစ္ေတာ္၏ ဝိညာဥ္ကို မရေသာသူမည္သ ည္ကာား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္
မဆိုင္။ ခရစ္ေတာ္သည္ သင္တ႔အ
ို ထ၌ရွိေတာ္မူလွ င္၊ ကိုယက
္ ာယသည္
အျပစ္ေၾကာင့္ အေသျဖစ္ေသာ္လည္ား ဝိညာဥ္မူကာား ေျဖာင့္မတ္ျခင္ား
ေၾကာင့္ အသက္ရွငလ
္ က္ရွိ၏။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ သခင္ေယရႈသည္ ဘုရာားသခင္၏ ဥာဏ္ေတာ္၊ လက္ရုားံ ေတာ္ဟူ၍ တြင၏
္ ။
သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ပင္ကိုယ္စရိုက္သ ည္ လူသာားအေပါင္ားတို႔ထံသို႔ ဘုရာားသခင္၏
သန္႔ရင
ွ ္ားေတာ္ ဝိညာဥ္ေတာ္မွတဆင့္

ေရာက္ရွိလာ၏။

ခမည္ားေတာ္အာား

ငါတို႔

မည္သို႔ခ စ္ရမည္၊ မည္သို႔လ မ္ားလိုက္ရမည္ကို ငါတို႔အာား အလင္ားျပသြန္သ င္ေပား
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သည့္အရာမွာ

သခင္ခရစ္ေတာ္၏

ဥာဏ္ေတာ္ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

ခရစ္ေတာ္၏

အသက္သ ည္ ငါတို႔ အာရံုေၾကာမ ာား၊ အသာားမွ င္မ ာားကို အသက္ဝင္ေစကာ ငါတိ႔က
ု ို
အသက္ရွငေ
္ စ၏။
ေကာရိန ္သ ုၾသဝ ဒစာပထမေစာင္ ၁း၂၄ - သို႔ေ သာ္လ ည္ား၊ ယုဒလူ
ျဖစ္ေစ၊ ေဟလသလူျဖစ္ေစ၊ ေခၚေတာ္မူေသာ သူတ႔၌
ို ဘုရာားသခင္၏
တန္ခားို ေတာ္ႏွင့္ ဘုရာားသခင္၏ပညာေတာ္တည္ားဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏
တရာားျဖစ္၏။
ေကာရိနသ
္ ၾု သဝ ဒစာပထမေစာင္

၁း၃ဝ

-

ထိဘ
ု ုရာားသခင္အာားျဖင့္

သင္တ႔သ
ို ည္ ေယရူခရစ္၌ တည္ေနၾက၏။ ထိုသခင္မက
ူ ာား၊ ဘုရာားသခင္
စီရင္ေတာ္မူသည္အတိုင္ား၊

ငါတိ႔၌
ု

ပညာမွစ၍

ေျဖာင့္မတ္ျခင္ား၊

သန္႔ရွင္ားျခင္ား၊ ေရြားႏုတ္ျခင္ား ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ လူသာားမ ာားအာား ကုသလ
ို ္ျပဳေစသည့္ ပညာဥာဏ္ကိုကမ္ားသည့္ ပုဂိဳလ္ကာား
သခင္ခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏။ ထုိအေၾကာင္ားကို ေရွာလမုန္မင္ားက ဤသိ႔ဆ
ု ိုထာား၏။
သုတံက်မ္း ၈း၁၂-၂၁ - ငါ့ဥာဏ္ပညာသည္ သမၼာသတိႏွင့ေ
္ ပါင္ား၍၊
လိမၼာေသာသိပၸံအတတ္မ ာားကို ေဖာ္တ တ္၏။

ထာဝရဘု ရာားကို

ေၾကာက္ရ႕ြံ ေသာသေဘာကာား၊ ဒုစရိုကက
္ ိုမန
ု ္ားေသာသေဘာတည္ား။ မာန
ေထာင္လႊာားျခင္ား၊ ေစာ္ကာားျခင္ား၊ မေကာင္ားေသာလမ္ားသို႔လိုက္ျခင္ား၊
ေကာက္ေသာ စကာားျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္ားတို႔ကို ငါမုန္ ား၏။

အႀကံေပား

ႏုိင္ေသာအခြင့္ႏွင့္ ပညာရတနာသည္ ငါ၌ရွ၏
ိ ။ ငါသည္ ဥာဏ္ျဖစ္၍
အစြမ္ားသတိႏွင့ျ္ ပည့္စံု၏။ ငါ့အာားျဖင့္ ရွငဘ
္ ုရင္တ႔သ
ို ည္ စိုားစံရေသာအခြင့၊္
မင္ားအရာရွတ
ိ ႔သ
ို ည္ ဆံုားျဖတ္ရေသာအခြင့ရ
္ ွိၾက၏။ ငါ့အာားျဖင့္ မင္ားသာား၊
မားမတ္၊ တရာားသူႀကီား အေပါင္ားတွ႔သ
ို ည္ အစိုားရေသာအခြင့ရ
္ ွိၾက၏။ ငါ့ကို
ခ စ္ေသာသူတို႔ကို ငါခ စ္၏၊ ငါ့ကိုႀကိဳားစာား၍ ရွာေသာ သူတို႔သ ည္

19
ေတြ႔တတ္ၾက၏။ ငါ၌ စည္ားစိမႏ
္ ွင့္ ဂုဏ္အသေရရွ၏
ိ ။ ၿမေသာစည္ားစိမ္ႏွင့္
ေျဖာင့္မတ္ျခင္ား ပါရမီရွိ၏။ ငါေပားေသာအက ဳိားသည္ ေရႊထ က္မက၊
ေရႊစင္ထက္သာ၍ျမတ္၏။ ငါ့ေၾကာင့္ရေသာ အခြနဘ
္ ႑ိဳာသည္ ေငြေတာ္
ထက္သာ၍ ျမတ္၏။ ငါသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္ားလမ္ား၊ တရာားသျဖင့္ စီရင္ျခင္ား
လမ္ားအလယ္၌

ေရွာက္သြာားသည္ျဖစ္၍၊

ငါ့ကိုခ စ္ေသာသူ

တိွ႔သ
ု ည္

အေမြခံ ရေသာအခြင့္ႏွင့္၊ သူတို႔ဘ႑ိဳာတိုက္ ျပည့္ဝေစေသာ အခြင့္ကို
ငါေပားတတ္၏။
ထို့ေနာက္၊ ခမည္ားေတာ္ဘုရာားသခင္သည္ သာားေတာ္ဘုရာားအာား မည္သ႔ို သက္ေသ
ထူခသ
့ ည္ကို ေရွာလမုန္ ဆက္လက္ေျပာဆုိထာားျပန္၏။
သုတံက်မ္း ၈း၂၂-၃၁ - ထာဝရဘုရာားသည္ ေရွားအမႈေတာ္ကိုမျပဳမီ
ထြက္ႂကြေတာ္မူစကပင္ ငါ့ကိုပို င္ေတာ္မူ၏။ ေျမႀကီားမျဖစ္မီ၊ ေရွ ႕ဦား
စြာေသာ ကာလ၊ အနႏၲကာလမွစ၍ ငါသည္ဘိသက
ိ ္ခံၿပီ။ နက္နေသာ
ပင္လယ္မျဖစ္၊ ေရႏွင့္ ႂကြယ္ဝေသာ စမ္ားေရတြင္ားမျဖစ္မီ ငါ့ကိုျဖစ္ဖြာား
ေစေတာ္မူ၏ ။ ေတာင္ႀကီားမတည္၊ ေတာင္ငယ္မျဖစ္မီ ၊ ေျမႀကီားႏွင့္
လယ္ေတာမ ာားကို မဖန္ဆင္ား၊ အဦားဆံုားေသာ ေျမမႈနွ္႔ကိုမွ မဖန္ဆင္ားမီ၊
ငါ့ကိုျဖစ္ဖြာားေစေတာ္မူ၏။ မိ္ားု ေကာင္ားကင္ကို ျပင္ေတာ္မူေသာအခါ ငါ
ရွိ၏။ သမုဒၵရာမ က္ႏွာကို ကန္႔ကြက္ေသာအမႈ၊ အထက္မိုားတိမ္ကို တည္
ေစေသာအမႈ၊ နက္နေသာအရပ္၌ စမ္ားေရေပါက္တ႔က
ို ို ခိင
ု ္ခ့ံေစေသာ
အမႈ၊ သမုဒၵရာ၌ ကန္႔ကြက္ေသာ အပိုင္ားအျခာားကို ေရမလႊမ္ားရမည္
အေၾကာင္ား စီရင္ေသာအမႈ၊ ေျမႀကီားတိုက္ျမစ္တည္ေသာအမႈတ႔က
ို ို ၿပီားစီား
ေစေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါသည္ ေကြ ားေမြားေတာ္မူေသာ သာားက့သို႔၊
အထံ ေ တာ္ ပါားတြ င္ ေ န၍၊ အစဥ္မျပတ္ ေမြ႔ေ လ ာ္ ေတာ္မူ ရာျဖစ္ ၏။
ေရွ႕ေတာ္၌အစဥ္မျပတ္ ကစာားလ က္၊ ဖန္ဆင္ားေတာ္မူေသာ ေျမႀကီား
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တစ္ျပင္လံုားတြင္ ရႊငလ
္ န္ားလ က္၊ လူသာားတို႔ႏ ွင့္ ေပါင္ားေဖာ္၍ ေပ ာ္ပါား
လ က္ ေန၏။
သာားေတာ္ကို အေၾကာင္ားျပဳကာ ဖခမည္ားေတာ္အေပၚေက ားဇူားတင္ပါေလာ့။ သာားေတာ္
မပါလွ င္ စၾကဝဠာသည္ ခ က္က လက္က လည္ပတ္ႏိုင္မည္မဟုတပ
္ ါ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္
ယခု

ငါတိ႔သ
ု ည္

အရာခမ္သိမ္ားတို႔၏

ဘုရာားတစ္ဆ၏
ူ
အရင္ ားအျမစ္။

ျပည့္စံုမႈကို
ထိုေနာက္

ေတြ႔ရပါၿပီ။

ဖခမည္ားေတာ္သည္

သာားေတာ္ကို

အရာအာားလံုား

လက္လခ
ႊ ၏
့ ။ သာားေတာ္သည္ စၾကဝဠာႀကီားကို ပ့ကင
ို ္ေတာ္မ၏
ူ ။ သာားေတာ္မွ စၾကဝဠာ
လည္ပတ္ရန္လိုသည့္ ဓမၼတာတရာား စီားထြက္၏။ သာားေတာ္ထံ၌ ကိုားစာားမႈ၊ လိက
ု ္နာမႈ
ကိန္ားေသာ အာႏုေဘာ္ႏွင့္ ဥာဏ္ေတာ္ရွိ၏။ ေနရာခပ္သမ
ိ ္ားတြင္ တည္ရေ
ွိ နနုိင္သည့္
ဘုရာားသခင္၏ဝိညာဥ္ေတာ္မွတဆင့္ သာားေတာ္၏ ပင္ကိုယစ
္ ိတ္သေဘာသည္ ့ စၾက
ဝဠာတစ္ခုလံုားသို႔ ျဖန္႔က က္လ က္ရွိ၏။ ဤသည္ကာား အံ့ဖယ
ြ ္ေကာင္ားေသာစနစ္ တစ္ခု
ျဖစ္ၿပီား ဘုရာားသခင္သည္ အနႏၲဥာဏ္ေတာ္ရွင္ျဖစ္၏။
ဤအေၾကာင္ားကို တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ဤသိ႔ု အက ဥ္ားခ ဳံားထာား၏။
ေကာရိနသ
္ ၾု သဝ ဒစာပထမေစာင္ ၈း၆ - အၾကင္ဘုရာားသခင္အထက
ခပ္သမ
ိ ္ားေသာအရာျဖစ္၍၊ အၾကင္ဘုရာားသခင္အဖိ႔ု အလိုငွာ ငါတိ႔သ
ု ည္
ျဖစ္ၾက၏။

ထိုခမည္ားေတာ္ဘုရာားသခင္

တစ္ပါားတည္ားသာ

ငါတို႔၌

ရွိေတာ္မူ၏။ အၾကင္သခင္အာားျဖင့္ ငါတို႔မွစ၍ ခပ္သိမ္ားေသာအရာ
ျဖစ္ၾက၏။ ထိုသခင္ေယရႈခရစ္ တစ္ပါားတည္ားသာ ငါတိ႔၌
ု ရွိေတာ္မူ၏။
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၄။ တန္းတူညျီ ခင္း
ၿပီားခသ
့ ည့္အခန္ား၌ ဘုရာားသခင္၏မဟာဥာဏ္ေတာ္သည္ စၾကဝဠာကို မည္သ႔ျို ဖစ္တည္
ေစေၾကာင္ား ငါတိ႔ု ေလ့လာၿပီားျဖစ္၏။ ဝိေသသထူားႏွင့္ျပည့္စုသ
ံ ည့္ သာားေတာ္အေၾကာင္ား
ကို စၾကဝဠာတစ္ခုလုားံ သိ႔ု ထပ္ဆင့္ေဝငွရမည္ျဖစ္၏။ ဖန္ဆင္ားခံ လူသာားမ ာားသည္
အက ိဳားေပားမတူျငာား တန္ားတူျဖစ္ၾကေၾကာင္ားကို သိၾကရန္ ဘုရာားသခင္ စီမံေတာ္မူ၏။
ခမည္ားေတာ္သည္ သာားေတာ္ကို ၄င္ားႏွင့တ
္ န္ားတူသတ္မတ
ွ ္၏။ သာားေတာ္၏ ဂုဏ္ေတာ္
သည္
ၾသဇာ၊

၄င္ား အတြင္ား၌

ထည့္သြင္ားထာားေပားျခင္ားေၾကာင့္ မဟုတဘ
္

ေကာင္ားခ ီားေပားျခင္ားေၾကာင့္

ျဖစ္သည္ကို

ခမည္ားေတာ္၏

သတိခ ပ္ေလာ့။

သာားေတာ္၌

တန္ခားို ရွိျခင္ားေၾကာင့္ ခမည္ားေတာ္ႏွင့္ တန္ားတူျဖစ္သည္ဟုမတ
ွ ္လွ င္ တန္ားတူဆသ
ို ည့္
အဓိပၸာယ္သည္ တန္ခိားု တန္ားတူျဖစ္ျခင္ားဘက္သို့ ဦားတည္ေနလိမ့မ
္ ည္ျဖစ္သည္။ သိ႔ဆ
ု ို
လွ င္သာားေတာ္သည္

မိမိ၏

တန္ခိားု ကိုထတ
ု ္ျပျခင္ားျဖင့္

မိမိနွင့္

ဘုရာားသခင္တိ့၏
ု

တန္ားတူျဖစ္ျခင္ားကို သက္ေသျပေနသည့္အေနအထာားတစ္ခတ
ု ြင္ ေရာက္ရွိသြာားလိမ့္
မည္ျဖစ္သည္။ဤသို့ျပဳမိေစျခင္ားငွါ ေတာထတြင္ သခင္ေယရႈအာား မာရ္နတ္ စိန္ေခၚခ့
ေလသည္။

မိမိကယ
ို ္ကို

ဘုရာားသာားေတာ္

ရန္အတြက္

ေယရႈအာား

စာတန္

ေကာင္ားသည္မွာ

သာားေတာ္သည္

မွန္သည္မမွန္သည္ကို

တန္ခိုားထုတ္ျပခိုင္ားခ့ေလသည္။
ခမည္ားေတာ္၏

သက္ေသျပ
ေက ားဇူားတင္ဖိ့ု

နႈတထ
္ ြကစ
္ ကာားေတာ္ကိုသာ

မွီခိုခ့ေလ၏။ သာားေတာ္သည္ ခမည္ားေတာ္အာား ရိားု စင္ားစြာ အာားကိုားၿပီား မည္သ ႔ူ
ေရွ႕သို႔လ ည္ား သက္ေသျပစရာမလိုေပ။ ခမည္ားေတာ္ႏွင့္ သာားေတာ္တို႔၏ ဆက္စံ
ေရားသည္ စၾကဝဠာတစ္ခလ
ု ုားံ ၏ စံ ျဖစ္၏။ ခပ္သိမား္ ေသာဆက္ဆေ
ံ ရားတုိ႔သည္ ထိုစက
ံ ို
နမူနာ ယူရာ၏။ ခမည္ားေတာ္သည္သာားေတာ္အာား ၄င္ားႏွင့္ တန္ားတူမတ
ွ ္ေတာ္မူ၏။
ဖိလပ
ိ ၸိၾသဝ ဒစာ ၂း၅၊ ၆ - ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစတ
ိ သ
္ ေဘာကို
သင္တ႔၌
ို လည္ားရွိေစၾကေလာ့။ ထိုသခင္သည္ ဘုရာားသခင္၏ သဏၭာန္
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ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုေ
ံ တာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရာားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကို
လုယူျခင္ားအမႈဟူ၍မထင္မမွတ္။
ရွငေ
္ ယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၅း၂၂၊ ၂၃ - လူအေပါင္ားတိ႔သ
ု ည္ ခမည္ားေတာ္ကို
ရုိေသသည္နည္ားတူ၊ သာားေတာ္ကိုရိေ
ု သ ေစမည္အေၾကာင္ား၊ ခမည္ား
ေတာ္သ ည္

အဘယ္သူကိုမွ

တရာားစီရင္ေတာ္မမူ။

တရာားစီရင္

ျခင္ားအခြင့္ ရွိသမွ ကို သာားေတာ္အာား အပ္ေပားေတာ္မူ၏။ သာားေတာ္ကို
မရိုေသေသာသူသည္ကာား၊ သာားေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ခမည္ား
ေတာ္ကို မရုိေသေသာသူျဖစ္၏။
ဤေျခလွမ္ားက တန္ားတူညမ
ီ ႈသည္ မိတ္ဖက္ရႈေထာင့္မျွ ဖစ္ေၾကာင္ား ျပ၏။ ဤ၌ မိတ္ဖက္
ဟူသည္ ခမည္ားေတာ္ အနက္ဖင
ြ ့သ
္ ည့္အတိုင္ား ၄င္ားတိ႔ႏ
ု ွစ္ပါားကို တန္ားတူ ျဖစ္ေစ၏ဟု
ငါတိ႔ဆ
ု လ
ို ို၏။ သာားေတာ္သည္အစြမား္ မ ာားကို ခမည္ားေတာ္ထံမွ အေမြရခ၏
့ ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္
ထိုအရာမ ာားသည္

တန္ားတူညမ
ီ ႈကို

မပံပ
့ ိုား။

တန္ားတူဟသ
ူ ည့္

အနက္ပ က္၏။

ပုထုဇဥ္တို႔သ ည္ ၄င္ားတိ႔ရ
ု ရွိၾကေသာ ပါရမီ၊ အစြမား္ သတိတ႔ျို ဖင့္ မႏႈိင္ားဘ တစ္ဦားႏွင့္
တစ္ဥားီ အလိက
ု ္သိ နာားလည္ေပားၾကရန္ ဘုရာားသခင္သည္ ဤသိ႔စ
ု ီမံရျခင္ား ျဖစ္၏။
ခမည္ားေတာ္ႏွင့္သာားေတာ္တို႔ တန္ားတူျဖစ္ၾကသည့္ အေၾကာင္ားသည္ စၾကဝဠာအတြက္
အလြနပ
္ ဓာနက ၏။ ဤပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈအေၾကာင္ားကို နာားလည္မႈလလွ
ြ င္ ဘုရာား
သခင္၏

ႏိုင္ငံေတာ္အေၾကာင္ား ကို

နာားလည္မႈလြမည္ျဖစ္၏ ။

အံ့ဖြယအ
္ ေကာင္ား

ဆံုားကာား သာားေတာ္သ ည္ ခမည္ားေတာ္အေၾကာင္ား အကုန္အစင္သိေတာ္မူျခင္ားပင္
ျဖစ္၏။

ခမည္ားေတာ္ဘုရာားအေၾကာင္ား

သာားေတာ္ဘုရာားမွတစ္ပါား

ရွင္ားျပႏိုင္သည့္

ပုဂဳိလ္ မရွ။ိ သခင္ေယရႈဘရ
ု ာား ခမည္ားေတာ္ႏွင့္ တန္ားတူညီၾကပံုကို သတိျပဳပါေလ။
ရွငေ
္ ယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁ဝး၁၅ - ငါသည္ ကိုယအ
္ သက္ကို သိုားတိ႔အ
ု ဖိ႔ု
အလိုငွာစြန႔၏
္ ။
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ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ သခင္ေယရႈသည္ ေအာက္ပါအတိုင္ား ခ က္က လက္က ဆိုႏိုင္ျခင္ားျဖစ္၏။
ရွငေ
္ ယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁၄း၉ - ငါ့ကိုျမင္ေသာသူသည္ ခမည္ားေတာ္ကို
ျမင္၏။
ဤအခ က္သည္

ဆန္ားျပာားသည့္

ခမည္ားေတာ္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို
တင္ျပခ က္တစ္ခုသာ

တင္ျပခ က္တစ္ခု

ပိုငဆ
္ ိုင္ေသာ၊

ျဖစ္၏ ။

သိေသာ

ခမည္ားေတာ္၏

မဟုတ္။

သခင္ေယရႈသည္

ပုဂိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္ားျပသည့္

စိတ္ကို

ထပ္တူထားို ထြင္ားသိႏိုင္

ေသာပုဂိဳလ္ စၾကဝဠာ၌ သာားေတာ္မွတစ္ပါား မည္သူမွ မရွိ။ ၄င္ားတို႔၏ ပတ္သက္မႈ က
ငါတိ႔က
ု ိုားကြယ္ေသာဘုရာားသည္ အာႏုေဘာ္ တန္ားတူ ပိုင္ၾကသည့္ ဘုရာားျဖစ္ သည္
ဆိုသ ည္ထက္ ေမတာရွိၾကေသာဘုရာား ျဖစ္ေၾကာင္ား အရာထင္ေစ၏။
ပေရာဖက္ေယရမိက ဘုရာားသခင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘုန္ားကို ဤသိ႔ဆ
ု ို၏။
ေယရမိအနာဂတိက်မ္း ၉း၂၃၊ ၂၄ - ထာဝရဘုရာားမိန႔ေ
္ တာ္မူသည္ကာား၊
ပညာရွိေသာသူသည္ မိမပ
ိ ညာ၌ မဝါႂကြာားေစႏွင့္။ ခြနအ
္ ာားႀကီားေသာ
သူသည္ မိမိခန
ြ ္အာား၌ မဝါႂကြာားေစႏွင့္။ ဥစၥာရတတ္ေသာသူသည္ မိမိ
ဥစၥာ၌ မဝါႂကြာားေစႏွင့။္ ဝါႂကြာားေသာသူ မည္သည္ကာား၊ ငါသည္ ေျမႀကီား
ေပၚမွာ ခ စ္သ နာားျခင္ား ၊ တရာားသျဖင့္ စီရင္ျခင္ား၊ ေျဖာင့္မွတ္ျခင္ားကို
ျပဳေသာ ထာဝရဘုရာား ျဖစ္ေၾကာင္ားတည္ားဟူေသာ၊ ငါ့သေဘာကို
သိနာားလည္ားျခင္ား၌သာ ဝါႂကြာားေစ။ ငါသည္ ထိအ
ု ရာတိ႔၌
ု ေမြ႔ေလ ာ္
သည္ဟု ထာဝရဘုရာားမိန႔ေ
္ တာ္မူ၏။
သိ႔ႏ
ု ွင့္ ဘုရာားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္၌ တန္ားတူညီျခင္ားသည္ ခမည္ားေတာ္ႏွင့္ သာားေတာ္တို႔
၏တစ္ဦားအေပၚတစ္ဦား ဆက္ဆံေရားအေပၚ မွီေၾကာင္ား ငါတိ႔ေ
ု တြ႔ရၿပီ။ သာားေတာ္သည္
အာဏာေတာ္ကို

ခမည္ားေတာ္ႏွင္ ့

ပူားတြသံုားျခင္ားသည္

၄င္ား ၏

ကိုယ္စြမ္ား
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ျပႏိုင္ျခင္ား ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘ ခမည္ားေတာ္၏ အလိေ
ု တာ္နွင့္ အာားရနွစသ
္ က္ျခင္ား
ေၾကာင့္ျဖစ္၏။
ဖိလပ
ိ ၸိၾသဝ ဒစာ ၂း၉ - ထိေ
ု ၾကာင့္ ဘုရာားသခင္သည္ ကိယ
ု ္ေတာ္ကို
အလြနခ
္ ီားေျမွာက္၍ ဘြ႔နာမတကာတိ႔ထ
ု က္ ႀကီားျမတ္ေသာ ဘြ႔နာမကို
ေပားသနာေတာ္မူ၏။
ေဟၿဗ ၾသဝ ဒစာ ၁း၆ - တစ္နည္ားကာား၊ သာားဦားကို ဤေလာကသိ႔ု
သြင္ားေတာ္မူေသာအခါ၊ ဘုရာားသခင္ ၏ ေကာင္ားကင္တမန္အေပါင္ား
တိ႔သ
ု ည္ ထိသ
ု က
ူ ိုျပပ္ဝပ္ ကိုားကြယ္ၾကေစဟု လာသတည္ား။
ရွငလ
္ က
ု ာခရစ္ဝင္

၉း၃၅

-

ဤသူကာား

ငါ၏ခ စ္သာားေပတည္ား။

သူ၏စကာားကိုနာားေထာင္ၾကေလာ့ဟု မိုားတိမက
္ အသံေတာ္ျဖစ္ေလ၏။
တန္ားတူညီျခင္ားသည္ ခမည္ားေတာ္၏ အာဏာစက္၌တည္၏။ သာားေတာ္၏ဝိေသသထူား
မ ာားေၾကာင့္ မဟုတ္။ ဤ၌ ခမည္ားေတာ္၊ သာားေတာ္တို႔သည္ အေကာင္အထည္ရွိ
သီားျခာားပုဂိဳလ္မ ာားျဖစ္ၾကျငာား ပုခုားံ ညီၾကသည္ဟု ဆိုလရ
ို င္ားျဖစ္၏။
ဤအေၾကာင္ား၏ သက္ေရာက္မူသ ည္ ကနဦားတြင္ ရွင္ားစြာ မျမင္ႏိုင္ျဖစ္မည္။ သို႔
ေသာ္၊ ၄င္ား၏ သက္ေရာက္မႈသည္ လူသာားတို႔၏ အိမ္ေထာင္တြင္ အခရာက လွ၏။
အထူားသျဖင့္

အမ ဳိားသမီားနွင့္

ေျပာဆုိရာတြင္ အက ိဳားထူားလွ၏။

အမ ဳိားသမီားမ ာားတုိ့၏

တန္ားတူညီမအ
ႈ ေျကာင္ားကို

25

၅။ အႀကံေတာ္
ယခုတ ြင္ င တို႔သ ည္ သားေတာ္ဘ ုရား၏ စိတ ္သ ေဘာသည္ လူအေပ င္းတို႔၏
စိတ္နလ
ွ ုးံ ထသုိ့ စီးဝင္ေၾကာင္းကို ေတြ႔ၾကရၿပီ။ ဘုရားဖန္ဆင္းထားေသာ စၾကဝဠာ
သည္

မွန္စြာသဟာယျပ ႏိုင္ၾကမည့္အေၾကာင္း

အဖန္ဆင္းခံပထ
ု ုဇဥ္မ်ားသည္

အသက္ေပးေသာ သားေတာ္၏စိတ္ဓာတ္္ကို္ လက္ခံႏိုင္ (ဝ ) ျငင္းႏိုင္စြမ္း ရွရ
ိ ပ မည္။
စၾကဝဠာ တစ္ခုလုးံ သည္ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခင
ြ ့မ
္ ရွိလွ င္ သံပတ္ေပားထာားသည့္
စက္ရပ
ု ္ပမာျဖစ္မည္။

လူသာားတစ္ဥားီ ခ င္ားစီတအ
ို့ ာား

အခြင့က
္ ို ဘုရာားေပားထာားေတာ္မူသည္။

̶

လြတလ
္ ပ္စပ
ြ ေ
္ ရြားခ ယ္ရေသာ

၄င္ား၏သာားေတာ္အာားျဖင့္ အသက္ေပား

ေသာဘုရာားသခင္ကို ခ စ္ၾကည္ညိဳ၊ လက္ခံ (သိ႔)ု ျငင္ားကာ ေသျခင္ားကို ေရြားရာ၏။
ေယာရႈမတ
ွ စ
္ ာ ၂၄း၁၅ - သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထာဝရဘုရာားအာား ဝတ္မျပဳေကာင္ား
ဟု သင္တို႔ ထင္လွ င္၊ ျမစ္ႀကီားတစ္ဖက္၌ ဘိုားေဘားတို႔ ဝတ္ျပဳေသာ
ဘုရာား၊ သင္တ႔ေ
ို နရာ အာေမာရိ ျပည္သာားတ႔၏
ို ဘုရာားမ ာားတြင္၊ အဘယ္
မည္ေသာ ဘုရာားတိ႔အ
ု ာား ဝတ္ျပဳမည္အရာကို ယေန႔ေရြား ၾကေလာ့။ ငါႏွင့္
ငါ့အိမသ
္ ာားျဖစ္လွ င္ ထာဝရဘုရာားကိုသာ ဝတ္ျပဳမည္။
သုတံက်မ္း ၃း၅၊ ၆ - ထာဝရဘုရာားကို စိတ္ႏွလုားံ အႂကြင္ားမ့ကားို စာားေလာ့။
ကိုယဥ
္ ာဏ္ကို အမွမ
ီ ျပဳႏွင့္။ သြာားေလရာရာ၌ ထာဝရဘုရာားကို မ က္
ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သိ႔ျု ပဳလွ င္၊ သင္၏လမ္ားခရီားတိ႔က
ု ို ပ့ျပင္ေတာ္မူမည္။
လြတ္လပ္စြာေရြားခ ယ္ ပိုင္ခြင့္ ဟုဆိုရာ၌

အေယာက္တိုင္ားက

သာားေတာ္ဘုရာား၏

အသက္ေပားေသာပင္ကယ
ို ္လကၡဏာမ ာားကို မူပိုငပ
္ မာ သံုားစြသည္ဟု ဆိုလ၏
ို ။ ခမည္ား
ေတာ္ကိုခ စ္သည့္ သာားေတာ္၏ေမတာသည္ ငါတို႔၏ေမတာျဖစ္လာ၏။ သာားေတာ္၏
အပ္ႏွံကိုား စာားျခင္ား အရာသည္ ငါတို႔ အရာ ျဖစ္လာ၏။ ငါတိ႔သ
ု ည္ အပ္ႏွံရန္ဆက္လက္
ေရြားခ ယ္ျခင္ားေၾကာင့္ ၄င္ား၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္ား ကုသိုလ္ေတာ္သည္ ငါတိ႔က
ု ိုယပ
္ ိုင္ပမာ

26
ျဖစ္လာ၏။ မိမက
ိ ယ
ို ္ကို အပ္ႏွံႏိုင္ျခင္ား၊ ေရြားခ ယ္ ႏိုင္ျခင္ားတိ႔သ
ု ည္ ထိုေမတာေတာ္မွ
စီားဆင္ားလာျခင္ားျဖစ္ၿပီား ဘုရာားသခင့္ အသိုကက
္ ို ဖ က္ေသာ အဖ က္အေမွာင့္သည္
စၾကဝဠာအတြင္ားဝင္လာကာ ပုထုဇဥ္ခပ္သိမား္ အေပၚ ဒုကၡကို ေဆာင္ၾကဥ္ားခ့ေၾကာင္ား
လာမည့္အခန္ား၌ ႏွီားေႏွာၾကအံ့။
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၆။ ပ႗ိပကၡၾကီးထြားလာျခင္း
အရာခပ္သ ိမ္း အတိအက စီစဥ္ၿပီားသည့္ေနာက္ သာားေတာ္ဘုရာားသည္ စၾကဝဠာကို
ဖန္ဆင္ားရန္ တာဝန္အပ္ႏွင္ားခံရ၏။ သာားေတာ္သည္ ခမ္ညားေတာ္၏တန္ခိုားေတာ္အာား
ျဖင့္ သက္ရွိ သက္မ့ စၾကဝဠာတစ္ခုလုားံ ကို ဖန္ဆင္ားေတာ္မူ၏။ ေကာင္ားကင္တမန္
အသေခၤ ကို ဖန္ဆင္ားခ့ၿပီား နံနက္သာား မိုားေသာက္ၾကယ္အမည္ရွိေသာ လူစီဖာသည္
ထိုသတ
ူ ိ့တ
ု ြင္ သာားဦားျဖစ္၏။
ရွငေ
္ ယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁း၁-၃ - အစအဦား၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိ၏။
ႏႈတက
္ ပတ္ေတာ္သည္ ဘုရာားသခင္ႏွင့္ အတူရွိ၏။ ႏႈတက
္ ပတ္ေတာ္
သည္လည္ား ဘုရာားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိႏ
ု ႈတက
္ ပတ္ေတာ္သည္ အစ
အဦား၌ ဘုရာားသခင္ႏွင့အ
္ တူရ၏
ွိ ။ ထိႏ
ု ႈတက
္ ပတ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမား္
ေသာအရာတိ႔က
ု ို

ဖန္ဆင္ားေတာ္မူ၏။

ဖန္ဆင္ားေတာ္မူျခင္ားႏွင့္

ကင္ား

လြတလ
္ က္ ျဖစ္ေသာ အရာတစ္စုတ
ံ စ္ခုမွ မရွိ။
ဧဖက္ၾသဝ ဒစာ ၃း၉ - အလံုားစံုတ႔က
ို ို ေယရႈခရစ္အာားျဖင့္ ဖန္ဆင္ား
ေတာ္မူေသာ ဘုရာားသခင္ ေရွားကပ္ကာလပတ္လံုား ဝွကထ
္ ာားလ က္
ရွိေသာ ထိုနက္နေသာအရာႏွင့္

စပ္ဆိုငေ
္ သာ သာသနာသည္

အ

ဘယ္သ႔ို ျဖစ္သည္ကို လူအေပါင္ားတိ႔အ
ု ာား ထင္ရွာားေစ၏။
ေဟၿဗ ၾသဝ ဒစာ ၁း၁၊ ၂ - ေရွားလြန္ေလၿပီားေသာအခါ ပေရာဖက္မ ာား
အာားျဖင့္ ဘိုားေဘားတိ႔အ
ု ာား အထပ္ထပ္ အနည္ားနည္ား ္ ာဒိတ္ေပားေတာ္
မူေသာ ဘုရာားသခင္သည္၊ ဤေနာက္ဆုားံ ကာလအခါ မိမိသာားေတာ္
အာားျဖင့္ ငါတိ႔အ
ု ာား ္ ာဒိတ္ေပားေတာ္မူၿပီ။ ထိုသာားေတာ္ကို အလံုားစံုတို႔၏
အေမြခံသခင္အရာ၌ ခန္႔ထာားေတာ္မူ၏။ သာားေတာ္ျဖင့္လည္ား ေလာက
ဓာတ္တ႔က
ို ို တည္ေတာ္မူ၏။
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ဘုရာားသခင့္သာားေတာ္၏

ရာထူားေနရာနွင့္

ဘုရာားသခင့္ျပည့္စံုျခင္ားအလံုားစံုတို့ကို

အေမြေတာ္အျဖစ္ သာားေတာ္ရရွိ ထာားေၾကာင္ားကို လူစီဖါသိ၏ ။ သို႔ျငာား လူစီဖာသည္
သာားေတာ္ႏွင့ပ
္ တ္သက္ၿပီား ခမည္ားေတာ္၏ဥာဏ္ေတာ္ကို မ က္ေျချပတ္စ ျဖစ္လာ၏။
သာားေတာ္သည္ ဘာကိုမွီ၍ ခမည္ားေတာ္ႏွင့္ တန္ားတူႏိုင္ရသနည္ားဟု လူစီဖါ ေမားခြန္ား
ထုတလ
္ ာ၏။

သာားေတာ္ဘုရာား၏

ရာထူားေနရာကို

သူတပ္မက္စျပဳလာ၏။

ရာထူားေနရာကို သာားေတာ္နည္ားတူ ငါလည္ား ဘာ့ေၾကာင့္မရထိုကသ
္ နည္ား ဟူ၍

ဤ
သူ

ေတြားေတာမိေလ၏။ ဘုရာားႏွင့္တန္ားတူႏိုင္သည့္ တတိယအဆင့္ မရွိေကာင္ားသေလာ။
လူစီဖာသည္ စၾကဝဠာတစ္ခုလုားံ စည္ားလံုားေစေသာ သာားေတာ္၏ အဓိကအခန္ားက႑ိဳ
ကို စာတန္နာားမလည္ခ့ပါ။ ေကာေလာသ ၾသဝါဒစာ ၂ား၉၊ ၁ဝ။
ခမည္ားေတာ္ႏွင့္ သာားေတာ္ဘုရာားတို႔ ၏ ျဖစ္တည္မႈ၊ သိကၡာေတာ္မ ာားကို ၾကည္ညိဳ
ေလားစာားရမည့္အစာား ထိုရာထူားကို သူ တပ္မက္ေလ၏။ သာားေတာ္သည္ ခမည္ားေတာ္မွ
ျဖစ္ဖြာားေစေသာသူမွနလ
္ ွ င္ ခမည္ားေတာ္ႏွင့္ သူဂဏ
ု ္ရည္မတူႏိုင္ဟု သူ အေၾကာင္ားျပ
မွတယ
္ ူ၏။
ဘာ့ေၾကာင့္

သာားေတာ္၏ျဖစ္တ ည္မႈသည္
ကိုားကြယ္ရပါ့ဟု

ခမည္ားေတာ္ေၾကာင့္

စာတန္ေစာဒကတက္မ၏
ိ ။

ျဖစ္သည္မွနလ
္ ွ င္

ထ႔ိုေၾကာင့္

၄င္ားလည္ား

သာားေတာ္ႏွင့တ
္ န္ားတူ ျဖစ္ရမည္ (သိ႔)ု သာားေတာ္သည္ ခမည္ားေတာ္ႏွင့တ
္ န္ားတူျဖစ္
သည္ဆိုျခင္ားမွာ မတရာားဟု ျမင္၏။
ဖိလပ
ိ ၸိၾသဝ ဒစာ ၂း၅၊ ၆ - ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစတ
ိ သ
္ ေဘာကို
သင္တ႔၌
ို လည္ား ရွိေစၾကေလာ့။ ထိသ
ု ခင္သည္ ဘုရာားသခင္၏ သဏၭာန္
ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူသည္ ျဖစ္၍၊ ဘုရာားသခင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ေသာအမႈကို
လုယူျခင္ားအမႈဟူ၍ မထင္မတ
ွ ္။
ေဟရွာယအနာဂတိက်မ္း ၁၄း၁၂-၁၄ - အိုနန
ံ က္သာား၊ မိုားေသာက္
ၾကယ္၊ သင္သည္ေကာင္ားကင္က က ေလၿပီတကာား။ အျပည္ျပည္တ႔က
ို ို
ႏိွပ္စက္ေသာ သင္သ ည္၊ ေျမတိုင္ေအာင္ခုတ္လွျခင္ားကို ခံရေလၿပီတ
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ကာား။

သင္က လည္ား၊

ေကာင္ားကင္ေပၚသို႔

ငါတက္မည္။

ဘုရာား

သခင္၏ ၾကယ္တ႔အ
ို ေပၚမွာ ငါ့ပလႅငက
္ ို ငါခ ီားေျမွာက္မည္။ ေျမာက္မ က္
ႏွာဘက္၊ ္ ာဒိတ္ေတာ္ ေတာင္ေပၚမွာ ငါထိုင္မည္။ မိုားတိမထ
္ ိပ္ေပၚသို႔
ငါ တက္မည္။ အျမင့္ဆံုားေသာ ဘုရာားက့သို႔ ငါေနမည္ဟု စိတ္အႀကံ
ရွိေလၿပီ။
ေယဇေက်လအနာဂတိက်မ္း ၂၈း၁၄၊ ၁၅ - သင္သည္ျဖန္႔၍ လႊမား္ မိုား
ေသာ ေခရု္ိမ္ျဖစ္လ က္၊ ငါ့အခြင္ ့ႏွင့္ ဘုရာားသခင္၏ သန္႔ရွင္ားေသာ
ေတာင္ေပၚမွာ ေနရာက ၍ မီားေတာက္ေသာ ေက ာက္တ႔တ
ို င
ြ ္ သြာားလာ
ရ၏။

ဖြာားေသာေန႔မွစ၍ သင့္အျပစ္ထင္ရွာားေသာေန႔တိုင္ေအာင္၊

ျပဳေလရာရာ၌စံုလင္လ က္ရွိ၏။
လူစီဖာသည္ ဘုရာားသခင္၏ ၾကယ္မ ာားအေပၚ၊ ေကာင္ားကင္တမန္မ ာား အထက္တြင္
ပလႅင္တည္ရန္ ႀကံ၏။ ဘုရာားအလာား စံလို၏။ ၄င္ားေရွ႕ရႈမႈခပ္သိမ္ားသည္ ရာထူား ၊
ဂုဏ္ျဒပ္မ ာားသာျဖစ္၏။ ဘုရာား၏သီလသိကၡာ ေတာ္ကို ေရွ႕ရႈမႈအလွ င္ားမရွိ ရာထူား ၊
ဂုဏ္ျဒပ္မ ာားကိုသာ သူတပ္မက္၏။
လူစီဖာ၌ ဤအေတြားမ ဳိား မည္သ႔ျို ဖစ္တည္လာသည္မွာ အေျဖမ့ ပေဟဠိတစ္ခုျဖစ္၏။
က မ္ားသက္ေသ လည္ားမရွိ။ မိမိဖန္ဆ င္ားခ့ေသာ ပုဂိဳလ္ခ ပ္သိမ္ား တုိ့အာား ဘုရာားသခင္
ေပားထာားေတာ္မူသည့္

လြတ္လ ပ္စြာေရြားခ ယ္ပိုင္ေသာအခြင့္ကို

စၾကာဝဠာအတြက္ႀကံစည္ေသာဘုရာားသခင္၏

ဥာဏ္ေတာ္ကို

လူစီဖာသည္
ကန႔္လန္႔တက
ို ္ဖ႔ို

အတြက္ အသံုားျပဳခ့၏။
ဘုရာားသခင္သည္

လူစီဖာသြာားေနသည့္လမ္ားေၾကာင္ားအၾကာင္ားကို

လူစီဖာအာား

အသိေပား ႏွီားေႏွာလို၏။ သာားေတာ္ဘုရာားသည္ ထိရ
ု ာထူားဂုဏ္ေတာ္ႏွင့ဘ
္ ာ့ေၾကာင့္
တန္ေၾကာင္ား လူစီဖာအာား သူရွင္းျပခ၏
့ ။ သိ႔ျု ငား လူစဖ
ီ ာသည္ နားေထာင္ရန္ျငင္းဆန္
ျပီး

ယိုးစြပသ
္ ူဟု

အဓိပၸာယ္ရသည့္

စာတန္မာရ္နတ္

ျဖစ္လ ာ၏။

၄င္းက
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ဘုရားသခင္သ ည္ မွားယြင္းေသာ ႏုိင္ငံေတာ္က ို တည္ေထာင္ေသာဘုရားဟု စြပ္စြၿပီး
သားေတာ္အား ကိုးကြယရ
္ န္ ျငင္းဆန္၏။ ၄င္းသည္ ဘုရားႏွင့တ
္ န္းတူ မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္
အလိလ
ု ိုထင္ရွားရွိေတာ္မူေသာ နိစၥထာဝရပုဂ ိလက
္ ိုသာ ဘုရားဟု လက္ခံမည္ဟု
စိတ္ပင
ို ္းျဖတ္၏။
ဤ၌အလြန္ပဓာနက်သည့္ အေျခခံသ ေဘာတရားရွိ၏။ ဘုရားသခင္သ ာလွ်င္ ဇီဝ
ရင္းျမစ္ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္အား ဆန႔္က်င္၊ မကိးု စား၊ မနာခံျခင္းမ်ားသည္ သင့္အား
ထိုအသက္ႏွင့္ျပတ္ေတာက္ေစ၏။ ဘုရားသခင္ထ ံ ပံုခ်အပ္ႏွံပ မွ အသက္ရရွိမည္
ျဖစ္ၿပီး

ပံုခ်အပ္နွံမသ
ႈ ည္လည္း

သားေတာ္ထံမွ

ျမစ္ဖ်ားခံ၏။

ဤအခ်က္သည္

ခမည္းေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္ႏွစ္ပ းစလံုးသည္ ဘာ့ေၾကာင့္အခရာက်လွၾကေၾကာင္း ေဖၚျပ
ေပး၏။ နာခံရန္ ျငင္းဆိုခ့ျခင္းျဖင့္ လူစီဖာသည္ သားေတာ္၏ နာခံလိုစိတသ
္ ေဘာကို
ကန္႕လန္႕တိုက၏
္ ။ ထိုျငင္းဆန္ျခင္းသည္ပင္ မုန္းတီးျခင္း၊ ပ ဏာတိပ တာကံ က် းလြန္
ျခင္း ျဖစ္ေလ၏။ ထ႔ိုေၾကာင့္လည္း ဇာတိစတ
ိ သ
္ ေဘာသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္
၏ - ေရာမ ၈း၇။ မာရ္နတ္က ဘုရားသခင္အား အာခံသည့္အခ
ဆံု း ျဖတ္ခ ်က္ မဆိုငး္ မတြ ခ်ရေတာ့၏

̶

ဘုရားသခင္သ ည္

အမွနက
္ ား ခ်ၿပီးသားျဖစ္ၿပီး ယခုတင
ြ ္

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရေတာ့မည္။ ဘုရားသခင္ကို ေတာ္လွန္ရာ၌ လူစီဖာသည္
ခရစ္ေတာ္၏ နာခံတတ္သည့္စိတ္သေဘာ ျငင္းဆန္ျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး ဘုရား၏သားေတာ္
ကို သတ္ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ၎က သင္၏တန္ခိုးကုိသာ င ပိင
ု ္လို၏၊ သင္၏သားကို င
မလိုဟဆ
ု ို၏။ ဘုရားသခင္သည္ လူစီဖာအား ခ်က္ခ်င္းေသေစလိလ
ု ွ်င္ ရ၏ (သိ႔)ု
လူစီဖာက

မေနာျဖင့္

ျပ သည္ ့က ံက ို

သားေတာ္အား

ခံေစလိုလ ွ်င္လ ည္းရ၏။

သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အေသခံမသ
ႈ ည္ တရားမွ်တျခင္းကို ျပျခင္းမဟုတဘ
္ ၊ အသက္ဟူ
သည္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္ထံမွ ျမစ္ဖ်ားခံေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖစ္၏။ လူစဖ
ီ ာ သည္
သားေတာ္ဘုရား၏

ဂုဏ္ေတာ္ကို

လက္ခံရန္

စိတမ
္ ပိုင္းျဖတ္ဖူးေသာေၾကာင့္

သာားေတာ္၏အေသခံျခင္ားအက်ိ းကို သူခံစားရမည္မဟုတ။္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အေသ
ခံမႈသည္ မာရ္နတ္ႏွင့္ အေပ င္းပ တိ႔၏
ု အတြင္းဘီလးူ ႐ုပက
္ ို စၾကဝဠာတစ္ခုလ ံုးသို႔
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ခ်ျပ၏။ သားေတာ္အစား မာရ္နတ္အား ျပစ္ဒဏ္ေပးလွ်င္ မည္သည့္လသ
ူ ားကမွ်
ဘာ့ေၾကာင့္

ဤသို႔

ျပစ္ဒဏ္ေပးရေၾကာင္းကို

သေဘာေပ က္နိင
ု ္မည္

မဟုတဘ
္

ဘုရားသခင္အား သူတိ႔ု ၾကည္ညိ ခ်စ္ခင္ၾကမည့္ အစား ေၾကာက္လန္႔ၾကမည္ျဖစ္၏။
ဤကန္႔လန္႔တက
ို ္မတ
ႈ ြင္

သားေတာ္ဘုရားသည္

ေျမစာပင္

ျဖစ္ရ၏။

ဖန္္ဆင္းခံ

ပုဂ ိလ္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္အား အမွန္အတုိင္း သိျမင္နိင
ု ္ၾကရန္ ဘုရားသခင္သ ည္
ဤျဖစ္စဥ္မွ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း (သို႔) သားေတာ္က ို စေတးခံ ေစရမည္ျဖစ္၏။
လက္ဝ းကားတိုင္၌ အေသခံေတာ္မူျခင္း၏ဓမၼစစ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္၌
၄င္း၏ဂုဏေ
္ တာ္အစစ္ကို သိကြ်မ္းေစရန္ျဖစ္၏ ̶ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁၇း၃။
မာရ္နတ္သည္ ၄င္း၏မိစၧာအယူကို ေကာင္းကင္တမန္မ်ားအၾကား ဝ ဒစတင္ျဖန္႔ခ့ကာ
ေကာင္းကင္တ မန္သ ံ ုးပံုတ စ္ပံု က လူစီဖာ မွန္သ ည္ဟ ု မွတ ္ၾက၏။ ၄င္းတိ႔သ
ု ည္
ခမည္းေတာ္ထံမွ အရာခပ္သိမ္း အေမြရခ့သည့္သားေတာ္၌ မည္သည့္ ဝိေသသထူး
ရိွ၍ ဘာ့ေၾကာင့္ပုအ
ံ ပ္ရမည္နည္း။ ၄င္းတိ႔သ
ု ည္ ဘုရားသခင္၏အလိေ
ု တာ္ကို ဆန္႔က်င္
ၾက၏။ သိ႔ႏ
ု ွင့္ ေကာင္းကင္၌စစ္ျဖစ္ကာ မာရ္နတ္ႏွင့္အေပ င္းပ တိ႔သ
ု ည္ အႏွင္ ခံရ၏။
ဗ်ာဒိတက
္ ်မ္း

၁၂း၇-၉

-

ေကာင္းကင္၌

စစ္ျဖစ္၏။

မိေကၡလႏွင့္

သူ၏ေကာင္းကင္တမန္တ႔သ
ို ည္ နဂ းကို စစ္တက
ို ္ၾက၏။ နဂ းႏွင့္တမန္
တိ႔သ
ု ည္ စစ္တက
ို ္၍မႏိုင္ၾက။ ေကာင္းကင္၌လည္း သူတ႔ေ
ို နစရာမရွ။ိ
ထိုအခ ဤေလာကတစ္ႏိုင္ငံလုးံ ကို လွည့ျ္ ဖား၍ မာရ္နတ္စာတန္ အမည္
ရွိေသာ ေရွးေႁမြေဟာင္းတည္းဟူေသာနဂ းႀကီးကို၄င္း၊ သူႏွင့္အတူ သူ၏
တမန္တ႔က
ို ို၄င္း၊ ေျမႀကီးသိ႔ခ
ု ်လိုက္ၾက၏။
ဘုရားသခင္သည္ အလိုရက
ွိ
မာရ္နတ္ကို ခ်က္ခ်င္းေသခြင့ေ
္ ပးႏိုင္၏။ သိ႔ျု ငား ၄င္း၏
အႏရာယ္အေတြးမ် ိးေစ့အား ေပၚလြင္ထင္ရွား ေစဖိ႔လ
ု ုိ၏။ မာရ္နတ္သည္ ဘုရား၏
သားေတာ္ အားျဖင့္သာ ရနိုငသ
္ ည့္တစ္ခတ
ု ည္းေသာ ဇီဝအရင္းအျမစ္က ို ျငင္းပယ္ၿပီး
ေသာေၾကာင့္ မာရ္နတ္အားဖ်က္စီးလိုလွ်င္ရ၏။ သိ႔ျု ငား အျခားေသာေကာင္းကင္တမန္
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မ်ားႏွင့္ အျပစ္မသင့္ခ့သည့္ အျခားကမ႓ာသားမ်ားက ဘုရားသည္ ၾကမ္းၾက တ္သည့္
ဘုရား ျဖစ္သည္ဟု မာရ္နတ္စပ
ြ ္စြခ့သည့္အတိုင္း မွတ္ၾကမည္ျဖစ္၏။ ဖန္ဆင္းျခင္းသည္
သားေတာ္အားျဖင့္ အထေျမာက္ေၾကာင္း၊ ဘုရား (သိ႔)ု စာတန္ မည္သူသည္ ဓမၼစစ္
ျဖစ္ေၾကာင္း ဖန္ဆင္းခံလသ
ူ ားတုိင္းအား ဆံုးျဖတ္ပင
ို ္ခြင့္ ေပးေတာ္မူ၏။
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၇။ သဏၭာန္ေတာ္နွင့အ
္ ညီ ဖန္ဆင္းျခင္း
မာန္နတ္ႏွင့္ ေကာင္းကင္သားသံုးပံုတစ္ပုက
ံ သားေတာ္၏အဆင့္အတန္း၊ ခမည္းေတာ္ႏွင့္
ပတ္သက္ပုက
ံ ို ေစာဒကတက္ၾက၏။ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္ဘုရားတိ႔၏
ု ဇာတိေတာ္
နဂိုေတာ္ကို စစ္ေဆးႏုိင္သည့္ပုဂိ လ္ တစ္ဦးမွ်မရွိ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသည္
လူသားတိုငး္ အတြက္ အျမတ္ဆုးံ ကို သိေတာ္မူ၏ဟု ကိ္းု စားယံုၾကည္ရန္သာ ရွ၏
ိ ။
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တ ြင္ မိမိႏ ွင့္သ ားေတာ္အၾကား ဆက္ဆ ံေရးကို စာတန္ ေစာဒကတက္
ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ကိ ု
ၿပီးသားျဖစ္၏။

သိၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့

၄င္းတိ႔၏
ု

ႀကီားျမတ္မႈ၊

ဘုရားသခင္သ ည္

နာခံတတ္မမ
ႈ ာားကို

အစီအစဥ္ခ်

စၾကဝဠာတစ္ခလ
ု ုားံ က

နမူနာယူၾကရန္ ပမာျပခ့၏။
ခမည္ားေတာ္ႏွင့္ သာားေတာ္ဘုရာားတိ႔မ
ု ွ ကမၻာလူသာားကိုဖန္ဆင္ားရန္ အစျပဳခ ိန္မွ စၿပီား
လူစီဖာ၏

အပ က္စိတသ
္ ေဘာသည္

ထပ္ဆ င့္ထြာားလာ၏။

လူစီဖာသည္

ဤကမ႓ာႀကီား၏ အရွင္ျဖစ္လိုခ့၏။ ထိေ
ု လွ ာက္တင္ခ က္ အပယ္ခရ
ံ ၏။ ဤကမ႓ာ၌
လူသာားကို ခမည္ားေတာ္၊ သာားေတာ္တ႔က
ို ့သ႔သ
ို ဏၭာန္တူဖန္ဆင္ားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ဤကမ႓ာ၏ အရွင္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္၏။ လူစီဖာသည္ သာားေတာ္
ဘုရာားအေပၚ

မနာလိုမုန္ားတီားစိတ္

ဝင္ေတာ့၏။

လူစီ ဖာက

ဤစီမံကိန္ားသည္

ခမည္ားေတာ္ႏွင့္ သာားေတာ္တ႔၏
ို
ပတ္သက္မက
ႈ ို သာ၍အျမင္ရွင္ားေစမည့္ စီမံကန
ိ ္ား
ျဖစ္သည္ဟုျမင္လွ င္၊ ဘုရာားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ ၌ သာားေတာ္သ ည္ အလြနအ
္ ေရား
ပါေၾကာင္ားကိုျမင္လွ င္ ၄င္ားအတြက္သာ၍ေကာင္ားမည္ျဖစ္လွ က္ႏွင့္ ထိသ
ု ႔မ
ို ျဖစ္ခပ
့ ါ။
ခမည္ားေတာ္ႏွင့္ သာားေတာ္တို႔သ ည္ ၎တို႔၏ ပတ္သ က္မႈကို စၾကဝဠာတစ္လံုားသို႔
ခ ျပန္ႏိုင္ရန္ အႀကံေတာ္ရွိသည့္အတိင
ု ္ား ဆက္၍ေရွ့တိားု ခ့ၾက၏။ “င တိ႔ု ပံုသဏၭာန္ႏွင့္
တစ္ညီ တစ္သဏၭာန္တည္း လူကိုဖန္ဆင္းၾကစိ႔”ု ဟုဆ၏
ို ။ ကမ႓ာဦးက်မ္း ၁း၂၆။
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ထိုတစ္ပတ္အတြင္း၏ ဖန္ဆင္းျခင္းအမႈကို မည္သထ
ူ ိုးထြင္းသိႏိုင္မည္နည္း။ ကမ႓ာႀကီး
သည္

သားေတာ္၏

ဖန္ဆ င္းျခင္းတန္ခိုး ေတာ္အားျဖင့္

တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္

ရုပ္လ ံုးေပၚလာ၏။ ကုန္းေျမ၊ ျမက္ခင္း၊ ပန္းမာလ္၊ သစ္ပင္၊ ေန၊ လ၊ ၾကယ္နကၡတ္၊
သတဝ မ်ား

ဖန္ဆင္းအၿပီးတြင္

ေခ င္အျဖစ္

လူေယာက္်ားနွင့္

လူမန
ိ ္းမနွစ္ဦးကို

ဖန္ဆင္းခ၏
့ ။
ဖန္ဆင္းျခင္း အဆင့္ဆင့္တိုင္းသည္ အေရးပ လွၿပီး ခမည္းေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္တ႔၏
ို
ဂုဏ္ေတာ္ကိုထင္ဟပ္၏။
ကမ႓ာဦးက်မ္း ၁း၂၇ - ထိသ
ု ႔ဘ
ို ုရားသခင္သည္ မိမိပုသ
ံ ဏၭာန္ႏွင့္အညီ
လူက ို ဖန္ဆ င္းေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ ဏၭာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ
လူေယာက္်ား၊ လူမိန္းမကို ဖန္ဆင္းၿပီး၏။
ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ ဤသိ႔ု အဆင့္ဆင့္တန္းစဥ္လက
ို ္လာ၏။
ကမ႓ာဦးက်မ္း ၂း၇ - ထိုေနာက္၊ ထာဝရအရွင ္ဘု ရားသခင္သ ည္
ေျမမႈန္႔ျဖင့္ လူကိုဖန္ဆင္း၍၊ သူ၏ ႏွာေခ င္းထသိ႔ု ဇီိဝအသက္ မႈတ္ေတာ္
မူလွ်င္၊ လူသည္အသက္ရင
ွ ္ေသာသတဝ ျဖစ္ေလ၏။
ကမ႓ာဦးက်မ္း

၂း၁၈-၂၅

-

ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္ကလည္း၊

ေယာက္်ားသည္ တစ္ေယာက္တည္း မေနေကာင္း၊ သူႏွင့္ေတာ္ေသာ
အေထာက္အမကို သူ႔ဖို႔င လုပ္ဦးမည္ဟု အႀကံရေ
ွိ တာ္မူ၏။ ထာဝရအရွင္
ဘုရားသခင္သည္ ေျမတိရစာၦန္တ႔ႏ
ို ွင့္၊ မိ္းု ေကာင္းကင္ငက
ွ ္အေပ င္းတိ႔က
ု ို
ေျမျဖင့္ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ လူသည္ အဘယ္သ႔ို ေခၚေဝၚသမုတ္
မည္က ို သိျခင္းငွာ ၊ လူရွိရာသို႔ ေဆာင္ခ ့ေတာ္မူ၏။ လူသ ည္လ ည္း
အသက္ရွငေ
္ သာ သတဝ အေပ င္းတိ႔က
ု ို ေခၚေဝၚသမုတ္သည္အတိင
ု ္း၊
နာမည္အသီး အသီးရွိၾက၏။ ထိုသ ို႔လ ူသ ည္ သားယဥ္အေပ င္းတို႔က ို
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လည္းေကာင္း၊ မိုးေကာင္းကင္ငွကအ
္ ေပ င္းတိ႔က
ု ိုလည္းေကာင္း၊ သားရ
အေပ င္း တိ႔က
ု ိုလည္းေကာင္း၊ အမည္ေပး၍မွည့ေ
္ လ၏။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း
လူႏွင့္ေတာ္ေသာ အေထာက္အမ မေပၚမရွိေသး။ ထိုအခ ထာဝရ

အရွ င္ဘုရားသခင္သည္ လူကို ႀကီးေသာအိပ္ျခင္းျဖင့္ အိပေ
္ စေတာ္မူ၍၊
လူသည္ အိပေ
္ ပ်ာ္စဥ္၊ နံရိးု တစ္ေခ်ာင္းကို ဘုရားသခင္ ထုတ္ၿပီးလွ်င္၊
ထိုအရုိးအစား အသားကို ေစ့စပ္ေစေတာ္မူ၏။ ထာဝရအရွင္ ဘုရား

သခင္သည္ လူထကထုတ္ေသာနံရုိးျဖင့္ လူမန
ိ ္းမကိုဖန္ဆင္း၍ လူရွိရာသိ႔ု
ေဆာင္ခ့ေတာ္မူ၏။ လူကလည္း၊ ယခု ဤသူသည္ င အ
့ ရုိးထကအရုိး၊
င ့အသားထကအသား ျဖစ္၏။ လူထက ထုတ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔ကို လူ
မိန္းမဟု ေခၚေဝၚအပ္သ ည္ဟ ု ဆိုေလ၏။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္
ေယာက္်ားသည္ ကိယ
ု ္မဘ
ိ ကိုစြန႔၍
္ ၊ ကိယ
ု ္ခင္ပြန္း၌ မွီဝသျဖင့္၊ ထိသ
ု ူတ႔ို
သည္ တစ္သားတစ္ကယ
ို ္တည္း ျဖစ္ရလိမ့မ
္ ည္။ ထိသ
ု ူ လင္မယားႏွစ္ဦး
တိ႔သ
ု ည္ အဝတ္မဝတ္ဘ ေန၍၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾက၏။
ဘုရားသခင္သ ည္ သားေတာ္အားျဖင့္ ေျမမႈန္ ႔ယ ူ ၍ ပံ ုသ ြ င္းကာ အသက္က ိုႏွာ ဝမွ
မႈတသ
္ ြင္းၿပီး အာဒံ ျဖစ္ေစ၏။ ထိုႏွင့တ
္ စ္ပ တည္း ခမည္းေတာ္၏ ေကာင္းခ်ီး၊ သား
ေတာ္၏

ယံုၾကည္နာခံတတ္သည့္စိတသ
္ ေဘာကို

အာဒံထံ

လက္ဆင့္ကမ္းခ့၏။

အာဒံသည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ျဖည့္ဆည္းလိသ
ု ည့္ စိတ္အရင္းခံရ၏
ွိ ။
အေၾကာင္းကား

ထိစ
ု ိတသ
္ ေဘာကို

သားေတာ္ထံမွ

သန္႔ရွင္းေတာ္ဝည
ိ ာဥ္ေတာ္

အားျဖင့္ လက္ခရ
ံ ရွိျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္၏ … ။
၁ ေကာ ၂း၁၆ - ထိလ
ု က
ူ ိုသန
ြ ္သင္ႏုိင္မည္အေၾကာင္း အဘယ္သသ
ူ ည္
ထာဝရဘုရား၏ စိတ ္ေတာ္က ိုသ ိသ နည္း။ င တို႔မူက ား ခရစ္ေတာ္၏
စိတက
္ ို ခံရၾက၏။
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မိမိ၌ တစ္စုတ
ံ စ္ရာ လပ္ေနေသးသည္ဟသ
ူ ည့္အသိတစ္ခက
ု ို အာဒံအား ဘုရားသခင္
အသိကပ္ေစ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ ဤအခ်က္ကား င တိ႔အ
ု ား ဘုရားသခင္ႏွင့္
၄င္း၏ႏိုင္ငံေတာ္အေၾကာင္း သြန္သင္၏။ အခ်ိ ႕ေသာအရာမ်ားသည္ ကိုယ္ႀကံ မွသာ
သိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး

အာဒံသည္

၎၌

လပ္ေနသည္ဟူသည့္

အသိေၾကာင့္

သာ၍

ဆႏၵထန္ၿပီား ဘုရာားသခင္ ျဖည့္ဆည္ားေပားသည့္အခါ လြန္စြာသေဘာေတြ႔၏။
အာဒံသ ည္ ၄င္းအား သာအတူနာအတူ နားလည္ေဖးမေပးမည့္ ပ ရမီျဖည္ ့ဖက္
လိုလ်က္ ရွိ၏။ အာဒံသည္ တိရစာၦန္အေပ င္းတိ႔က
ု ို အမည္ေပးသည့္အခ ၄င္းႏွင့္ တူသူ
မရွိေၾကာင္း သိလ ာ၏။ ယင္းအျဖစ္က ဘုရားသခင္ ့ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အႏွစ္ ျဖစ္သည့္
ဆက္ဆေ
ံ ရးအေၾကာင္းကို အာဒံ၏စိတ၌
္ အျမစ္စြေလ၏။ ကိယ
ု ္ျဖစ္မွ ကိယ
ု သ
္ ိ မည့္
အျဖစ္ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္သည္ ဆက္ဆေ
ံ ရး၏ အေရးပ မႈကို ႏႈတ္ေတြ႔သင္္ေပး ႏိုင္၏။
သိ႔ျု ငား တိရိစာၦန္မ်ားကို အမည္ေပးရင္း မည္သည့္အရာ သည္ အခရာက်ေၾကာင္းကုိ
အာဒံ ရွင္းရွင္း သိလာရ၏။
ဘုရားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အာဒံကိုႀကီးစြာအိပ္စက္ေစကာ ၄င္း၏နံရိးု ျဖင့္ မိန္းမကို
ဖန္ဆင္းရသနည္း။ ကိစၥမမ်ားေပေလာ။ အႏုစိတလ
္ ြန္းေပ၏။ ဘုရားသည္ အာဒံ၏
ဦးေႏွာက္ကို ဘာ့ေၾကာင့္ မသံုးရသနည္း။ ဘာ့ေၾကာင့္ နံရုိးကိုမွ ယူရသနည္း။ က်မ္းရင္း
ကလည္း ဤအေၾကာင္းရွင္းမထား။ သိ႔ေ
ု သာ္ အာဒံ၏ အထီးက်န္ေဝဒနာကို နားလည္
ပ ရမီ ျဖည့္ေပးသည့္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္မည္ဟု ယူႏိုင္၏။
ရွငေ
္ ယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁း၁၈ - ဘုရားသခင္ကို အဘယ္သူမွ် မျမင္
စဖူးေသာ္လ ည္း၊ ခမည္းေတာ္၏ရင္ခြင္ ၌ရွိေသာ တစ္ပ းတည္းေသာ
သားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ကို ထင္ရွားေစေတာ္မူၿပီ။
ရွငေ
္ ယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၈း၄၂ - အေၾကာင္းမူကား၊ င သည္ ဘုရားသခင့္
အထံေတာ္မွ ထြက္ႂကြေရာက္လာ၏။ ကိယ
ု ္အလိုအေလွ်ာက္လာသည္
မဟုတ္။ ဘုရားသခင္သည္ င က
့ ိုေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။
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သုတ ံက ်မ္း ၈း၂၃-၂၅ - ေျမႀကီးမျဖစ္မီ၊ ေရွ႕ဦးစြာေသာကာလ၊
အနႏၲက ာလမွစ ၍ င သည္ ဘိသ ိက ္ခံၿပီ။ နက္န ေသာ ပင္လ ယ္မျဖစ္၊
ေရႏွင့္ႂကြယ ္ဝေသာ စမ္းေရတြင္းမျဖစ္မီ င ့က ို ျဖစ္ဖြားေစေတာ္မူ၏။
ေတာင္ႀကီးမတည္၊ ေတာင္ငယ္မျဖစ္မီ၊ င ့ကိုျဖစ္ဖြား ေစေတာ္မူ၏။
ေရာမၾသဝ ဒစာ ၁း၁၉၊ ၂ဝ - အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ သိအပ္
ေသာ ဘုရားသခင္၏ အေၾကာင္းအရာတိ႔သ
ု ည္ သူတ႔တ
ို ြင္ထင္ရွားလ်က္
ရွိ၏။ အဘယ္သ႔န
ို ည္းဟူမူကား၊ ဖန္ဆင္းေသာ အရာမ်ားကိုေထာက္ရႈ
သျဖင့္၊ ထာဝရတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ထာဝရအျဖစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ မ်က္ျမင္
မရေသာ ဘုရားသခင္၏ အရာတိ႔သ
ု ည္ ကမ႓ာတည္သည္ကာလမွစ၍
ထင္ရွားလ်က္ရွိၾက၏။ ထိေ
ု ၾကာင့္ သူတ႔သ
ို ည္ ကိယ
ု ္အျပစ္ကမ
ို ဖံုးႏိုင္ရာ။
င တို႔ထ ု တ ္ႏုတ ္ခ ့သ ည့္

က်မ္းခ်က္မ်ားကိ ု

ျပန္ၾကည့္ လ ်ွ င္

သားေတာ္သ ည္

ခမည္းေတာ္၏ရင္ခြင္မလ
ွ ာ၏ ဆုိသည့္အခ်က္ င တုိ႔ေတြ႕ရ၏။ သုတံက်မ္း ၈း၂၅ ၌

“ျဖစ္ဖြား”

ဟုဆထ
ို ား၏။

တန္ခးို ႀကီးျမတ္ေသာ

ရွင္ေပ လုမလ
ွ ည္း

ဘုရားသခင္

ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရာတိ႔သ
ု ည္

ရွေ
ိ တာ္မူေၾကာင္းကိုျပသည္ျဖစ္၍

င တိ႔သ
ု ည္

လက္တစ္လုးံ ျခား ဆင္ေျချပစရာမရွဟ
ိ ု ဆို၏။
ဧဝနွင့္ ပထမဆံုး မ်က္လုးံ ခ်င္းဆံုခိုကတ
္ င
ြ ္ ၄င္းအားပ ရမီျဖည္ေ
့ ပးႏိုင္မည့္ လက္တေဖာ္
ြ
ကို
ပိုင္ဆ ိုင္ရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိခ ့သ ည့္ အာဒံံ့အျဖစ္ကို မည္သအ
ူ ကုနအ
္ စင္ သိနားလည္
ႏိုင္မည္နည္း။ အလိေ
ု တာ္အတိင
ု ္း လိက
ု ္နာျခင္း၏ အေရးပ ပံုကို ေျမး၊ ျမစ္၊ တီ၊ တြတ္
မ်ားအထိ သြနသ
္ င္ေပးမည့္၊ ၄င္း၏ မ် ိးဆက္ကို ျပန္႔ပြားေပးမည့္၊ ၄င္း၏အရုိးထက
အရိုး၊ အသားထ ကအသားသည္ ၄င္း၏ေဘး၌ ေျခစံုရပ္လ ်က္ရွိၿပီ။ သားေတာ္မ
ရွိဘ ခမည္းေတာ္သည္မျပည့္စသ
ံု ည့္ပမာ အာဒံသည္ လည္းလက္တေဖၚ
ြ
ဧဝ မရွိဘ
မျဖစ္ႏိုင္သည့္

ႏိုင္ငေ
ံ တာ္ကို

ဘုရားသခင္တည္ခ၏
့ ။

အာဒံမ
့ ် ိးဆက္တ႔သ
ို ည္
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ဧဝကသ
့ ႔ေ
ို သာ သက္ရွိ စံနမူနာျပမည့္ ပုဂ ိလ ္မ် ိး မရွိလ ွ်င္ မည္သ ို ႔ ပံုခ်အပ္ႏွံလ ိ ုက ္
နာၾကရမည္က ို သိၾကမည္မဟုတ္။
ဇႏွီးေမာင္ႏွံဆက္ဆေ
ံ ရး၌ သန္႔ရွင္းမြန္ျမတ္ျခင္းရွိ၏။ ဤဆက္ဆံေရးသည္ စင္းလံုးေခ်ာ
မွသာ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္တ႔၏
ို ဆက္ဆံေရးကို ညႊန္းမည္ျဖစ္ၿပီး သားေတာ္
ဘုရားအေပၚ မာရ္နတ္၏ စြပ္စြ ခ်က္တ ို႔သ ည္ မွားေၾကာင္း ကိုလ ည္း အစဥ္ျပသရာ
ေရာက္ပ မည္။
၁ ေကာ ၁၁း၁ဝ - ထိေ
ု ၾကာင့္၊ ေကာင္ားကင္တမန္မ ာားကိေ
ု ထာက္၍၊
မိန္ားမသည္ မိမေ
ိ ခါင္ားကို ဖံုားရမည္။
၄င္ားႏွင့္သာားေတာ္အၾကာား
သြနသ
္ င္ရန္

ဆက္ဆံေရားအေၾကာင္ား

ဘုရာားသခင္သည္

လင္ႏွင့္မယာားပံုစံကို

ေကာင္ားကင္တမန္မ ာားကို
ခ ျပခ့၏။

ရခလွသည့္ဘဝ

မဟုတ္ေလာ။
ဤအမွန္တရာားကို သိၿပီျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ထိမ္ားျမွာားျခင္ား၏အႏွစ္ကာား ငါတိ႔သ
ု ည္
ခမည္ားေတာ္ႏွင့္သာားေတာ္ အၾကာားဆက္ဆံမက
ႈ ို အတုယူၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္ား ေတြ႔ႏိုင္၏။
လင္သည္ ေကာင္ားခ ီား ရင္ားျမစ္၊ ဇနီားသည္ ကိ္ားု စာားအပ္နွံျခင္ားကိုျပသူ ပမာဆင္၏။
အာဒံ၊ ဧဝံတ႔သ
ို ည္ ထူားျမတ္ေသာ အခြင့က
္ ို ရၾက၏။ ၄င္ားတိ႔သ
ု ည္ ခမည္ားေတာ္ႏွင့္
သာားေတာ္တ႔အ
ို တိုင္ား ေနထိုငခ
္ ့လွ င္ ဒုကၡသစၥာကို မည္မွ လႊဖယ္ ႏိုင္ၾကပါမည္နည္ား။
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၈။ မုသားအေပ င္း၏ ဖခင္
မာရ္နတ္သည္ ၄င္ားအာား သာားေတာ္အတိင
ု ္ား အခြင့အ
္ ေရားမေပားလွ င္ အစြမား္ သတိကို
အေမြရျခင္ားေၾကာင့္ မဟုတဘ
္
ပင္ကိုစြမား္ အာားရွငက
္ ိုသာ ကိုားကြယ္မည္ဟု ဆံုားျဖတ္
ေၾကာင္ား ငါတိ႔သ
ု ိၾကၿပီားျဖစ္၏။ ဘုရာားသခင္သည္ မာရ္နတ္၏ဝါဒကို ျငင္ားအၿပီားတြင္
မာရ္နတ္သည္ သာားေတာ္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္လွ င္လ ည္ား ၄င္ားသည္
ခမည္ားေတာ္အေပၚ ၄င္ား၏အသက္ေႂကြားရွိေသားသူပင္ ျဖစ္၏။
မာရ္နတ္သည္ ၄င္ား၏ အစြမ္ားအာားလံု ားကို ဘုရာားသခင္မွ ရရွိေၾကာင္ားဝန္ခေ
ံ နရသမွ
ႏိုင္ငံတ စ္ႏိုင္တ ည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ လမ္ားမရွေ
ိ ပ။ သိ႔ႏ
ု ွင့္ ၄င္ားက မုသာားႀကီား ထြင္ခ၏
့ ။
အေယာက္စတ
ီ ိုင္ား၌ ဇီဝအသက္ ရွ၏
ိ
.... အေၾကာင္ား။ ဤအေၾကာင္ား ယံုႏိုင္ဖြယ္
အေၾကာင္ားမ ာားစြာ ရွ၏
ိ ။ ၎တိ႔မ
ု ွာ သင္သည္ မေသနုိငသ
္ ည့္ပုဂဳိလ္၊ မေသနုိင္သည့္
အျဖစ္သည္ ပုဂဳိလ္တင
ို ္ား၌ ရွ၏
ိ ဟု သင္မတ
ွ ္လလ
ို ွ င္ရ၏။ ဇီဝကို စြမ္ားအင္တစ္ခပ
ု မာ
မွတက
္ ာ လိသ
ု လို သံုား၍ ရသည္ဟလ
ု ည္ား သင္မွတလ
္ ိုလွ င္လည္ားရ၏ (သိ႔)ု ဘုရာားက
သင့္အာား

မေသနုိင္သည့္အျဖစ္ကေ
ို ပား၍

သင္စိတ္ႀကိဳက္

သံုားႏိုင္ခြင့ေ
္ ပားခသ
့ ည္ဟု

မွတလ
္ ိုက ရ၏။ သင့္ ခႏၶာအတြင္ား၌ ဇီဝကိန္ားသည္ဟု သင္မတ
ွ ္သ၍ မည္သည့္သေဘာ
တရာားကို သင္ကင
ို ္စြစြ ျပႆနာမဟုတ္။ ဤအခ က္သည္

စၾကဝဠာတစ္ခြငတ
္ ြင ္

မဟာမုသာားႀကီားျဖစ္၏။ သခင္ေယရႈဘုရာားက ....
ရွင ္ေယာဟန္ခရစ္ဝ င္

၈း၄၄

-

သင္တို႔သည္

သင္တို႔၏အဘ

တည္ားဟူေသာ မာရ္နတ္မွ ဆင္ားသက္ၾက၏။ သင္တ႔ို အဘ၏ အလိသ
ု ို႔
လည္ား လိုကတ
္ တ္ၾက၏။ မာရ္နတ္သည္ ေရွားဦားစြာမွစ၍ လူအသက္ကို
သတ္ေသာသူျဖစ္၏။ သူ၌ သစၥာတရာားမရွေ
ိ သာေၾကာင့္ သစၥာတရာား၌
မတည္မေန။ သူသည္ မုသာစကာားကို ေျပာေသာအခါ မိမိပကတိအတိုင္ား
ေျပာ၏။ မုသာစကာား၌ က င္လည္ေသာ သူျဖစ္၏။
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သာားေတာ္ဘုရာားအာား ဖီလာသူအေပါင္ားတ႔က
ို ို ဘုရာားသခင္က အာားခ င္ား အသက္
ႏုတ္ကာ မုသာားကို ၿငိမား္ သတ္ႏုိင္၏။ သိ႔ျု ငာား သာားေတာ္ကိုယတ
္ ိုင္ မခ ိမဆံခ
့ ံရေစကာမူ
လူသာားတုိ႔အတြက္ အသက္ကို ဆက္၍စီမံေပားခပ
့ ါသည္။ မုသာား၏ အက ဳိားတရာားကို
စၾကဝဠာႀကီားက မ က္ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ရန္ သာားေတာ္သည္ မိမအ
ိ ာားအမႈန႔ေ
္ ခ လိုၾကသည့္
ထိုနတ္ဆိုားမ ာားအာား အသက္ေထာက္ေပားရေသား၏။ မာရ္နတ္ႏွင့္ ၄င္ား၏အေပါင္ ားပါ
နတ္ဆိုားမ ာားက သခင္ေယရႈအာား ျငင္ားဆန္ခ့ၿပီားသည္ေၾကာင့္ ၄င္ားထံမသ
ွ ာ စီားဆင္ား
လာေသာ

နာခံလိုသည့္စိတသ
္ ေဘာတုိ့သည္

သာားေတာ္ဘုရာား၏စရုိက္ကို

၄င္ားတ႔သ
ို ည္

၄င္ားတိ႔တ
ု ြင္

စြန႔လ
္ ြတ္ခ့ၾကျငာား

မကိန္ားေတာ့ပါေခ ။
ဘုရာားသခင္သည္

မာရ္နတ္သေဘာရွအ
ိ တိင
ု ္ား ၄င္ား၏ သေဘာတရာားကို စၾကဝဠာသိ႔ခ
ု ျပရန္၊ မည္သူ၏
လမ္ားစဥ္သည္ သာ၍ေကာင္ားေၾကာင္ား စၾကဝဠာ တစ္ခုလံုားက သိျမင္ဆံ ုားျဖတ္ႏိုင္ရန္
မာရ္နတ္အာား

အသက္

ဆက္၍ေပားေသား၏။

ဆိုခသ
့ ည့္အတိုငား္

မာရ္နတ္သည္

ဘုရာားသခင္အာား ဆန႔္က င္ရန္ ခြင့ျ္ ပဳရာ၌ တူေသာ အက ဳိားေပားရွိ၏။ ယင္ားကာား
အျငင္ားခံရသူသည္ စေတားခံရ၏ ̶ သာားေတာ္ဘုရာား ... ။ စာတန္မာရ္နတ္သည္
အစကနဦားကပင္ အသက္သတ္သူျဖစ္၏။ ၎က ဘုရာားသခင္ကို ဆန္႔က င္သည္တင
ြ ္
သာားေတာ္ကို

သူေသေစခ၏
့ ။

ျဖစ္တ ည္လ က္ရွိ ၿပီား

ဤေသျခင္ားသည္

ထိုအျဖစ္ကို

မာရ္နတ္၏

စၾကဝဠာတစ္ခုလံုားက

စိတ္သေဘာတြင္
ျမင္ႏိုင္ရန္

အထုပ္ျဖည္ျပရန္လို၏။ ဤသတကမ႓ာ၌ ဤသိ႔အ
ု မ ာားျမင္ရန္ ျပရျခင္ားသည္ ဘုရာား
အလိုေတာ္ မဟုတ္ပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္ ဤအျဖစ္တ႔ို ဤကမ႓ာ၌ ျဖစ္ခ့၏။
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၉။ အညိ ခ
့ လ
ံ သ
ူ ား
ေရွ႕ အခန္း ၌ အလိုေတာ္ ၌ ပဓာနက်သည့္ အစိတ ္အပိုင္း မ်ားကို င တို႔ရႈခ ့ၿပီး၏။
လူသားတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို လိုကန
္ ာႏိုင္က်ရန္ လြတလ
္ ပ္စြာေရြး
ခ်ယ္ပင
ို ္ခြင့က
္ ို သံုးခြင့ေ
္ ပးခ့၏။ လြတလ
္ ပ္စြာေရြားခ ယ္ခြင့မ
္ ရိွလွ င္ ေကာင္ားခ ီား (သိ႔)ု
ခမည္ားေတာ္ဘုရာား၏ အလိုေတာ္ကို ေဆာင္ျခင္ားမ ာား ရိွမည္မဟုတ္။ ခမည္းေတာ္
ဘုရား၏ အလိုေတာ္ကို လိက
ု ္ေလွ်ာက္ျခင္းက ေကာင္းခ်ီးရေစ၏။ သခင္ေယရႈဘုရား
မိန႔ခ
္ ်က္ကို သတိျပ ပ ကုန္။
ရွငေ
္ ယာဟန္ခရစ္ဝင္

၈း၂၉

-

င ့ကေ
ို စလႊတေ
္ တာ္မူေသာသူသည္

င ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူ၏။ င ့ကိုတစ္ကိုယတ
္ ည္း ေနေစျခင္းငွာ ခမည္းေတာ္
သည္ စြန႔ပ
္ စ္ေတာ္မမူ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာအမႈကို
အစဥ္မျပတ္ င ျပ သည္ဟု မိန႔ေ
္ တာ္မူ၏။
သခင္ေယရႈသည္ ၄င္း၏အလိုေတာ္ထက္ ခမည္းေတာ္၏အလိေ
ု တာ္ကို နာခံျခင္းေၾကာင့္
အက် ိးကို လက္ငင္း ခံစားရ၏။ အလိုေတြ႔ျခင္း၏ အက် ိးေကာင္းခ်ီးမ်ားစြာရွိေသး၏။
ဤအေၾကာင္း င တိ႔ရ
ု ႈကက
ြ ္မဆင္းေသးပ ။ ခဏထားအံ့။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံ၊ ဧဝ
တို႔ကို ဖန္ဆင္းသည့္အခ အဇၥ်တကို သံုးခြင့္ေပးရ၏။ ဘုရားသခင္ကို ျငင္းခြင့မ
္ ရွိလွ်င္
၄င္း၏မ်က္ႏွာရျခင္းအက် ိးကို ခံစားရမည္ မဟုတ္ပ ။
သိ႔ႏ
ု ွင့္ ဘုရားသည္ ၄င္းႏွင့္သေဘာေတြ႔ေစႏိုင္မည့္ အခြင့အ
္ လမ္းကို ေကာင္းမေကာင္း
သိကြ်မ္းရာအပင္ ထားရွိျခင္းျဖင့္လမ္းခင္းေပး၏။
ကမ႓ာဦးက်မ္း ၂း၁၆၊ ၁၇ - ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္ကလည္း၊
ေကာင္းမေကာင္းကို သိကြ်မ္းရာ အပင္မွတစ္ပ း၊ ထိုဥယ်ာဥ္၌ ရွိသမွ်
ေသာ အပင္တ႔၏
ို အသီးကို သင္သည္စားရေသာအခြင့ရ
္ ွိ၏။ ထိုအပင္၏
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အသီးကိက
ု ား မစားရ။ စားေသာေန႔တြင္ ဧကန္အမွန္ေသရမည္ဟု လူကို
ပညတ္ထားေတာ္မူ၏။
အာဒံ၊ ဧဝတိ႔သ
ု ည္ ထိုအပင္ထးူ ၏အသီးတိ႔က
ု ို မစားသံုးရန္ ေန႔စဥ္ဆုးံ ျဖတ္္ျခင္းျဖင့္
ဘုရား၏ အလိုေတာ္ကို လိက
ု ္ေလွ်ာက္သည့္ အက် ိးကို ခံစားရ၏။ ထိအ
ု ပင္မရွလ
ိ ွ်င္
ဤေကာင္းခ်ီးမ် ိးကို သူတိ့ခ
ု ံစားရမည္မဟုတ္။
မာရ္နတ္သည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္မွအႏွင္ခံရျငား ဤကမ႓ာ၌ ဘုရားကိုျငင္းႏုိင္၊
ေရြးႏုိင္မည့္ အရပ္သ႔ို မာရ္နတ္အား ဝင္ထြကခ
္ ြင့ေ
္ ပးထား၏။ ထိုေၾကာင့္ပင္ မာရ္နတ္
သည္

ေႁမြအသြငယ
္ ူကာ

ေကာင္းမေကာင္းသိကြ်မ္းရာအပင္၌

တြယ ္ေန၏။

ဤ

ေႁမြႀကီးသည္ မာရ္နတ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိ ု ဗ်ာဒိတ ္က ်မ္း အားျဖင့္ င တိ႔သ
ု ိ ရ၏။
ဗ်ာဒိတအ
္ နာဂတိက်မ္း ၁၂း၉ - ဤေလာက တစ္ႏိုင္ငလ
ံ ုးံ ကိုလည္း
လွည့္ျဖား၍ မာရ္နတ္စာတန္အမည္ရွိေသာ ေရွးေႁမြေဟာင္း တည္းဟူေသာ
နဂ းႀကီးကို၄င္း၊ သူႏွင့အ
္ တူ သူ၏တမန္တ႔က
ို ို၄င္း၊ ေျမႀကီးသိ႔ု ခ်လိက
ု ္
ၾက၏။
မာရ္နတ္သည္ အာဒံ၊ ဧဝတိ႔က
ု ို ၎၏ႏိုင္ငံေတာ္သ႔ို သိမား္ သြင္ားစဥ္ ဘုရာားသခင္ကို
မမွီခိုရဘႏွင့္ ငါတိ႔သ
ု ည္ အသက္ကို မည္သ႔ရ
ို ရွိႏိုင္ေၾကာင္ားကို ခ ျပသည့္အခါ မာရ္နတ္
သည္ အသက္ကို မည္သ႔ို သေဘာထာားေၾကာင္ားကို ငါတိ႔ု ဆင္ျခင္ႏိုင္၏။ မာရ္နတ္က
မည္သ႔ဆ
ို ိုခသ
့ ည္ကို ရႈပါေလာ့။
ကမ႓ာဦးက်မ္း ၃း၁-၅ - ေႁမြသည္ ထာဝရအရွင္ ဘုရာားသခင္
ဖန္ဆင္ားေတာ္မူေသာ ေျမတိရစာၦန္တ ကာတို႔ထ က္ လိမၼာသည္ျဖစ္၍၊
မိန္ားမအာား၊ သင္တို႔သည္ ဥယ ာဥ္၌ရွိသ မွ ေသာ အပင္တို႔၏ အသီားကို
မစာားရဟု ဧကန္စင္စစ္ ဘုရာားသခင္ မိန႔ေ
္ တာ္မူသေလာဟုေမား၏။ မိန္ားမ
ကလည္ား၊ ငါတိ႔သ
ု ည္ ဥယ ာဥ္၌ရွေ
ိ သာ အပင္တ႔၏
ို အသီားကို စာားရေသာ
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အခြင့ရ
္ ွိ၏။ ဥယ ာဥ္အလယ္၌ရွိေသာအပင္၏ အသီားကိုကာား၊ သင္တ႔သ
ို ည္
မကိုင္မစာားဘေနၾကေလာ့။
အမိန႔ေ
္ တာ္

ရွိသ ည္ဟု

သင္တို႔သည္ဧကန္အမွန္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေသမည္ဟု

ေႁမြအာားဆို၏။
ေသရမည္မဟုတ္။

ဘုရာားသခင္
ေႁမြက လည္ား၊

အေၾကာင္ားမူကာား၊

ထိုအသီားကိစ
ု ာားေသာေန႔၌ သင္တ႔သ
ို ည္ မ က္စပ
ိ ြင့လ
္ င္ားလ က္ ေကာင္ား
မေကာင္ားကို သိ၍၊ ဘုရာားသခင္က့သ႔ို ျဖစ္ၾကလတံ႔သည္ကို၊ ဘုရာား
သခင္သိေတာ္မူသည္ဟု မိန္ားမအာား ဆုိ၏။
ဘုရာားသခင္၏ အလိေ
ု တာ္ကိုျငင္ားဆန္ျခင္ားက အမဂၤလာထက္ ေကာင္ားခ ီားမဂၤလာ ကို
သာ ရရွေ
ိ စမည္ဟု မာရ္နတ္က ဆြယ္ခ့၏။ သူတ႔၏
ို
မ က္စိမ ာားပြင့က
္ ာ ေကာင္းမ
ေကာင္းကို သိရၾကမည္ျဖစ္ျပီး ဘုရာားပမာျဖစ္မည္ဟု မာရ္နတ္ဆြယ္၏။ သူတုိ့ ေသရ
မည္မဟုတ္ဟု မာရ္နတ္က ဆိ၏
ု ။ ဘုရာားသခင္ကို မမွခ
ီ ိုရဘ ဆက္၍ အသက္
ရွင္ႏိုင္မည္ဟု သင္ေပား၏။ မိမိတိ့၏
ု ကိုယပ
္ ိုငဆ
္ ုားံ ျဖတ္တိ့က
ု ို ယံုစာား၍ရ၏ဟုဆ၏
ို ။
ဧဝသည္ ေႁမြႀကီား၏ အၾကံျပဳခ က္ကယ
ို ုံ၍ အာဒံကိုလည္ား ဘုရာားသခင္ကို မယံုဘ ေႁမြ၏
မုသာကို ယံုရန္ ေဖ ာင္ားဖ ျခင္ားသည္ ရင္နာဖြယတ
္ ည္ား။ ၄င္ားတိ႔သ
ု ည္ မုသာား ကိုယံု၍
အသီားစာားၿပီားသည့္အခါ ဘုရာားသခင္ကို၄င္ား၊ ၄င္ားတိ႔က
ု ိုယ္ကိ၄
ု င္ား၊ စၾကဝဠာ ႀကီားသည္
မည္သ႔လ
ို ည္ပတ္သည္ စသည့္အျမင္တ႔ို လံုားလံုားေျပာင္ားေတာ့၏။
အာဒံ၊ ဧဝတိ႔သ
ု ည္ မုသာားကို လက္ခံျခင္ားျဖင့္ အရာခပ္သမ
ိ ္ားတိ႔သ
ု ည္ ဖခမည္ားေတာ္
ေၾကာင့္

ျဖစ္တ ည္လာ၏ ဟူေသာအဆိုကို သူတုိ့ပယ္ခ့ ၾက၏။

မိမိတို႔၏ ပီတိ

ခ မ္ားသာသည္ ဘုရာားသခင္အေပၚမူတည္ေၾကာင္ားကို သူတ႔ို ျငင္ားပယ္ခ့ၾက၏။ ဘုရာား
သခင္၏ ပညတ္မႈကို ျငင္ားပယ္ျခင္ား ျဖင့္ သာားေတာ္ ဘုရာား၏ သီလထူားျဖစ္သည့္
နာခံျခင္ား၊ အပ္ႏွံျခင္ားတို႔ကို ေခ ဖ က္ ၏။ အာဒံ၊ ဧဝတို႔၏ ဘုရာားသခင္ားထံသို႔ မပံု အပ္
ေတာ့ျခင္ားက ၄င္ားႏွင့္ သာားေတာ္၏ဂုဏ္ေတာ္တ႔က
ို ို တိက
ု ္ရိက
ု ္ထိုားႏွက္ျခင္ား ျဖစ္ေၾကာင္ား
အာဒံ၊ ဧဝတိ႔အ
ု ာား ျပရန္လ၏
ို ။ သာားေတာ္၏မူလစိတ္ျဖစ္ေသာ အလိုေတာ္အတိုင္ား
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အပ္ႏွံျခင္ားကို ျငင္ားဆန္ျခင္ားအာားျဖင့္ အာဒံ၊ ဧဝတိ႔သ
ု ည္ မေနာျဖင့္ သာားေတာ္ဘုရာားအာား
ကြပ္မ က္ခ့ၾက၏။

ဤအခ က္သ ည္နာားလည္ရန္

အေရားပါဆံုား

အခ က္ထူားျဖစ္၏။

ဘုရာားသခင္ားကို ျငင္ားဆန္ျခင္ားသည္ နာခံတတ္သည့္ သာားေတာ္၏ စိတ္သေဘာကို
သတ္ျခင္ားျဖစ္၏။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ပင္ သခင္ေယရႈဘုရာားက လူစီဖာသည္ ကနဦားကပင္
အသက္သတ္သမာားဟု ဆိုရျခင္ားျဖစ္၏။
ရွင ္ေ ယာဟန္ခ ရစ္ဝ င္
တည္ားဟူေသာ
အလိုသ႔လ
ို ည္ား

၈း၄၄

-

သင္တို ႔ သ ည္

မာရ္နတ္မွဆင္ားသက္ၾက၏။
လိက
ု ္တတ္ၾက၏။

သင္တို ႔ ၏ အဘ
သင္တ႔အ
ို ဘ၏

မာရ္နတ္သည္ေရွားဦားစြာ

မွစ၍

လူအသက္ကို သတ္ ေသာသူ ျဖစ္၏။ သူ၌သစၥာတရာားမရွိေသာေၾကာင့္
သစၥာတရာား၌ မတည္ မေန သူသည္မသ
ု ာစကာားကို ေျပာေသာအခါ
မိမိပကတိအတိုင္ား ေျပာ၏။ မုသာစကာား၌ က င္လည္ေသာ သူျဖစ္၏။
သာားေတာ္ဘုရာားကို ျငင္ားဆန္ပုနက
္ န္ၾကေသာ နတ္ဆိုားမ ာားတုိ့သ ည္ ထာဝရဘုရာား
ကို

စိတ္ျဖင့္အေသသတ္ခ့+ၾက၏။

မုန္ားတီားျခင္ားသည္

သူ့အသက္သတ္ျခင္ားအျပစ္

က ဴားလြန္ျခင္ား ျဖစ္၏ဟု သမၼာက မ္ားဂန္၌လာ၏။
ရွင ္ေယာဟန္ၾသဝ ဒစာပထမေစာင္ ၃း၁၅ - မိမိညီအစ္ကိုကို မုန္ား
ေသာသူ မည္သည္ကာား၊ လူအသက္ကို သတ္ေသာသူ ျဖစ္၏။ လူအ
သက္ ကို သတ္ေသာသူ တစ္စံုတ စ္ေယာက္၌မွ ထာဝရအသက္မ
တည္ သည္ကို သင္တ႔ို သိၾက၏။
သာားေတာ္ဘုရာား၏ စြန့လ
္ ြၽ္ဆ
ႊ က္ကပ္မက
ႈ ို ကမ႓ာႀကီားမဖန္ဆင္ားမီကပင္ ျမင္ႏွင့ၿ္ ပီားသာား
ျဖစ္၏။ စၾကဝဠာရွိ လူသာားအေပါင္ား နာားလည္ႏိုင္ရန္ တစ္ခုတည္ားေသာ နည္ား ကာား
ပုန္က န္ျခာားနာားၾကကုန္ေသာ နတ္ဆိုားတို႔၏စိတသ
္ ေဘာ၌ ဘာရွိသ ည္ကို ခ ျပရန္သာ
ရွိ၏။
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ရွငေ
္ ပတရုၾသဝ ဒစာပထမေစာင္ ၁း၁၉၊ ၂ဝ - အဘယ္အျပစ္မွ မရွိ၊
အညစ္အေၾကားႏွင့္ ကင္ားစင္ေသာ သိားု သငယ္က့သ႔ေ
ို သာ ခရစ္ေတာ္၏
အေသြားေတာ္ျမတ္ႏွင့္

ေရြားေတာ္မူသည္ကို

သိမတ
ွ ္ၾကေလာ့။

ထို

ခရစ္ေတာ္ကာား၊ ဤကမ႓ာမတည္မရွိမွီ ခန္႔ထာားေတာ္မူျခင္ားကို ခံႏွင့္သည္
ျဖစ္၍၊ ကိုယေ
္ တာ္အာားျဖင့္ ဘုရာားသခင္ကို ယံုၾကည္ေသာ သင္တ႔အ
ို ဖို႔၊
ဤ ေနာက္ဆုားံ ေသာ ကာလ၌ ထင္ရွာားေတာ္မူၿပီ။
ဘုရာားသခင္သည္ မာရ္နတ္၏ပုန္ကန္ထႂကြမေ
ႈ ၾကာင့္ အလုပ္မပ က္ပါ။ ဘုရာားသည္
စီစဥ္ႏွင့ၿ္ ပီား ျဖစ္၏။ ခမည္ားေတာ္ႏွင့္ သာားေတာ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္ား စီမက
ံ ိနား္ ကို
ပဋိညာဥ္ျပဳၿပီားသာားျဖစ္ၿပီား မာရ္နတ္၏ ပုနက
္ န္မႈေျကာင့္ ထိုစီမံကန
ိ ္ားကို အေကာင္အ
ထည္ေဖၚခရ
့ ၏။ မာရ္နတ္က “ေကာင္ားကင္ေပၚသိ႔ု ငါတက္မည္ ...အျမင့္ဆုားံ ေသာ
ဘုရာား ကသ
့ ႔ို ငါေနမည္” ဟု ဆိရ
ု ာတြင္ သာားေတာ္အတြက္ ေနရာမရွ။ိ သာားေတာ္ အာား
ဖ က္ရန္ သူၾကံ၏။
မာရ္နတ္သည္ ထိုမ် ိးေစ့ကို လူသားတိ႔ထ
ု ံ ခ်ခ့ကာ သားေတာ္သည္ ၄င္းတိ႔အ
ု တြက္
စေတးခံရမည္ျဖစ္၏။ လူသားတိ႔သ
ု ည္ ၄င္းတိ႔၏
ု
မေနာကံျဖင့္ အလိေ
ု တာ္ကို နာခံ
ေသာ သားေတာ္ဘုရားကို သတ္ေၾကာင္းကို သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာကသိ႔္ု လာ၍
ျပမည္ျဖစ္၏။ ထိုအေၾကာင္းကို လူသားတိုင္းေတြ႔ျမင္ရန္ လိအ
ု ပ္၏။ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို
လက္ဝ းကားတိင
ု ္၌ ခ်ိတဆ
္ ြေသာအခ မာရ္နတ္၏အႀကံကို င တိ႔ု ျမင္ရ၏။ ဤျဖစ္စဥ္ကို
ႀကိ ျပသည့္အေနျဖင့္
လက္ဝ းကားတိင
ု ္

ေမာေရွထံ

ေႁမြရပ
ု ္သန
ြ ္း၍

ခ်ိတ္ဆအေသခံ
ြ
ရျခင္းသည္

သစ္တိုငေ
္ ပၚ
မာရ္နတ္၏

ခ်ိတ္ေစ၏။
စနက္ျဖစ္၏။

သခင္ခရစ္ေတာ္အေပၚထားရွိသည့္ မိမိ၏ သူ႔အသက္သတ္ျခင္းစိတသ
္ ေဘာကို မာရ္နတ္
သည္ မဖံုးႏိုင္ေတာ့ပ ။
အာဒံ၊ ဧဝတိ႔သ
ု ည္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ နာခံတတ္သည့္ စိတသ
္ ေဘာ ျငင္းဆန္ၿပီး
အျပစ္လုပ္ေသာအခ ၄င္းတိ႔လ
ု ည္း မာရ္နတ္ႏွင့္အတူေပ င္း၍ သူ႔အသက္သတ္ျခင္း
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အျပစ္ကို က် းလြန္ၾက၏။ ခရစ္ေတာ္သည္ အာဒံ၊ ဧဝတိ႔၏
ု မေနာကံတြင္ အေသသတ္
ျခင္းခံရ၏။
ဗ်ာဒိတက
္ ်မ္း ၁၃း၈ - ကမၻာဦးကပင္ ကြပ္မ်က္ေသာသိုးသငယ္၏
အသက္စာေစာင္၌

စာရင္းမဝင္ေသာ

ေျမႀကီးသားအေပ င္းတိ႔သ
ု ည္

သားရကို ကိုးကြယ္ၾက၏။
ေဟၿဗ ၾသဝ ဒစာ ၆း၆ - ေရြ႕ေလ်ာ့ေဖ က္ျပန္ေသာ သူတ႔သ
ို ည္၊ မိမိ
တိ႔တ
ု ြင္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို လက္ဝ းကပ္တင
ို ္မွာ ကြပ္မ်က္၍
အသေရေတာ္ က ို ရႈတ ္ခ်ေသာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ေနာက္တ စ္ဖန္
ေနာင္တရအံ့ေသာငွာ အသစ္ျပ ျပင္ျခင္းသိ႔ု မေရာက္ႏိုင္ၾက။
သားေတာ္ဘုရားအေပၚ အေသသတ္ျခင္းအျပစ္ က် းလြန္ၾကပံုကို ဥပမာျဖင့္ အာဒံ၊
ဧဝတိ႔ု အေပၚ ဤသ႔ိုျပခ့၏။
ကမ႓ာဦးက်မ္း ၃း၂၁ - ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္လည္း၊ လူ
လင္မယားဖိ႔ု သားေရျဖင့္ ဝတ္လုက
ံ ိုလပ
ု ္၍ ဝတ္ၿခံဳေစေတာ္မႈ၏။
သားေရသည္ တိရစာၦန္မသ
ွ ာရႏိုင္၏။ အာဒံ၊ ဧဝတိ႔ု အဝတ္ရနိုင္ရန္ တိရစာၦန္မ်ားက
ေသစားေသေစ ခံၾကရ၏။ အာဒံ၊ ဧဝတိ႔သ
ု ည္ အျပစ္မျပ လုပမ
္ တ
ီ ိုငေ
္ အာင္ အဝတ္ဝတ္ရန္
မလိုၾကေပ။ ၄င္းတို႔သ ည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္း ေရာင္ေတာ္က ို ၿခံ ၾက၏။ သို႔ေသာ္
ဘုရားသခင္ကိုျငင္းဆန္အၿပီး ထိုဘန
ု ္းေရာင္ ေပ်ာက္ေတာ့၏။ သိုးသငယ္ကို သတ္ရျခင္း
သည္ ၄င္းတိ႔၏
ု က် းလြန္မအ
ႈ တြက္ ဘုရားက ၄င္း၏သားေတာ္ကို စေတး ခံေစမည္ကို
နိမိတျ္ ပျခင္းျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္အား ျငင္းဆန္ျခင္းသည္ ကံႀကီးထိုကေ
္ ၾကာင္း၊ က်ိန္စာ
သင့္ေၾကာင္း ျမင္ႏိုင္ၾကေစရန္ျဖစ္၏။ အျပစ္သည္ နာခံျခင္း၏ပံုရိပျ္ ဖစ္ေသာ သားေတာ္
ဘုရားကို ေသစားေသေစ၏။
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ကမ႓ာဦးက်မ္း ၃း၁၅ - သင္ႏွင့္ မိန္းမကိလ
ု ည္းေကာင္း၊ သင္၏အမ် ိး
အႏြယ္ႏွင့္ မိန္းမ၏အမ် ိးအႏြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ င သည္ရန္ၿငိ းဖ႔ေ
ြ စမည္။
သူသ ည္သ င္၏ေခ င္းကို ႀကိတ ္လ ိမ့္မည္၊ သင္သ ည္သ ူ၏ဖေနာင့္က ို
ႀကိတလ
္ ိမ့မ
္ ည္ဟု မိန႔ေ
္ တာ္မူ၏။
ရွငေ
္ ယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၁း၂၉ - နက္ျဖန္ေန႔၌ ေယရႈႂကြလာေတာ္သည္ကို
ေယာဟန္သ ည္ျမင္လ ွ်င္၊ ဤေလာက၏အျပစ္က ို ေဆာင္သ ြားေသာ
ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ကိုၾကည့္ေလာ့။
သားေတာ္သည္ မိမ၏
ိ ဘုန္းစည္းစိမ္အေပ င္းကိုစြန႔ၿ္ ပီး မတန္သည့္ေအာက္ေျခအထိသို႔
ဆင္းႏိုင္ခ ့ ျခင္းသည္ ဆန္းလွ၏။ ၄င္းက စၾကဝဠာေရွ႕ ၌ ပုန္က န္ျခားနားျခင္း၏
အက်ိ းတရားကို ျပလိ၏
ု ။ ခမည္းေတာ္၏ အခ်စ္ဆုးံ ေသာသားေတာ္ကို ေသစားေသေစ
ခံေစေၾကာင္းတို႔က ို လာ၍ျပလို၏။ သားေတာ္ ဘ ုရားသည္ ပုန္က န္ျခားနားျခင္း၏
အနိ႒ာရုံက ို အလိုေတာ္ကို နာခံျခင္းျဖင့္ တုန႔ျ္ ပန္၏ (ရန္ကို ေမတာျဖင့္ တုန႔ႏ
္ ွင္းသည့္
ပမာ)။ ထိုျပသျခင္းသည္ တန္ခိုးစြမ္းရကား ဒုကၡအတိၿပီးေသာ စၾကဝဠာသည္ ေျမလွန္
သက ့သ ို႔ျဖစ္မ ည္။

ထို႔ျပင္လ ည္ း

သားေတာ္ ဘ ုရားသည္

မည္မွ်တန္ဖိုးႀကီးလွ

ေၾကာင္းႏွင့္ င တိ ု႔သ ည္ သားေတာ္ ဘ ုရားက ခမည္းေတာ္ ဘ ုရားႏွင့္ ၎၏ပညတ္
မ်ားကို နာခံပုက
ံ ို အတုယပ
ူ ရန္ စံနမူနာျပ၏။
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၁ဝ။ အက်ဥ္းခ် ပ္ျခင္း
ဘုရားသခင္သည္ ေရွးအစကတည္းကပင္ မိမက
ိ ိုယက
္ ို မည္သ ို႔ ထ င္ျပေၾကာင္းကို
င တိ႔သ
ု ည္ သမၼာက်မ္းစာမွ စူးစမ္းၿပီးျဖစ္၏။ ေအာက္ေဖာ္ျပပ တိ႔က
ု ို င တိ႔ေ
ု တြ႔ခ့ရ၏။
၁။

အဘဟုေခၚရသည့္ မွန္ေသာဘုရားသခင္ တစ္ပ းတည္းရွိ၏။ ေယာဟန္ ၁၇း၃၊
၁ေကာ ၈း၆၊ ၁တိ ၁း၁၇။

၂။ ဘုရားသခင္သ ည္ အသက္ႏွင့္သ ု ခခ်မ္းသာခပ္သ ိမ္း၏ ရင္းျမစ္ျဖစ္၏။ ယာကုပ္
၁း၁၇။
၃။ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ကို ခ်ီးေျမွာက္ၿပီး တန္ခိုးေတာ္၊ အာဏာေတာ္တ႔က
ို ို
ေပးကာ ၄င္းႏွင့္တန္းတူထား၏။

ေဟၿဗ ၁း၁-၅၊ သုတံ ၈း၁၂-၃ဝ၊ ဖိလပ
ိ ၸိ ၂း၆၊

ေယာဟန္ ၅း၂၆၊ ၈း၄၂၊ ေကာေလာသ ၂း၉။
၄။ သားေတာ္ဘ ုရားသည္ ဘုရားႏိုင္ငံေတာ္သ ို႔ ဝင္စားႏိုင္မည့္အခ် ပ္အျခာ ျဖစ္၏။
နာခံျခင္း၊ အပ္ႏွံျခင္း၊ ေကာင္းခ်ီးစသည္တ႔က
ို ို သားေတာ္ ပိင
ု ဆ
္ ိုင္၏။ မႆ ၃း၁၇၊
ဆာလံ ၄ဝး၈၊ ေယာဟန္ ၈း၂၉။
၅။ ခမည္းေတာ္၏ ပညတ္ေတာ္တ ို႔ကို ေစာင့္လိုေသာ သူအေပ င္းထံသို႔ သားေတာ္
၏ ေမတာဓာတ္္ စီးဝင္၏။ ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း၁၊ ၂၊ ေယာဟန္ ၇း၃၇၊ ၃၈၊ ေရာမ ၈း၉၊
၁ဝ။
၆။

ဖန္ဆင္းခံ သားဦးလူစီဖာသည္ သားေတာ္ဘ ုရားကို ဘုရား၏သားျဖစ္ရျခင္း
အမွတ ္အသားႏွင့္ ၎ကိုက ိုးကြယ ္ရမည္ဟ ူသ ည့္ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္က ို
ျငင္းဆန္ခ၏
့ ။ ေယာဟန္ ၅း၂၂၊ ဖိလပ
ိ ၸိ ၂း၆၊ ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၇-၉၊ ေဟၿဗ ၁း၆။
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၇။

လူစီဖာသည္ မာရ္နတ္ျဖစ္လ ာၿပီး င တို႔ခႏၶာတြင္း၌ ဇီဝအသက္ရွိေသာေၾကာင့္
ဘုရားသခင့္ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ရန္မလိုဟသ
ူ ည့္ ဝ ဒအသစ္ျဖင့္ ေကာင္းကင္သား
သုံးပံုတစ္ပုက
ံ ို သိမး္ သြင္းႏိုင္ခ့၏။ ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၄၊ ကမ႓ာ ၃း၄၊ ၅။

၈။

ဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္တ ို႔က ို မလိုက ္ေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ကိုးစားျခင္း၊ ပံုအပ္
ျခင္းတိ႔၏
ု ပံုရိပ္ျဖစ္ေသာ သားေတာ္ဘုရားကို သတ္ျခင္းႏွင့္ ညီ၏။ ေယာဟန္
၈း၄၄၊ ဗ်ာဒိတ္ ၁၃း၈၊ ၁ေယာ ၃း၁၅။

၉။ သားေတာ္ကို င တို႔အတြက္ေသစားေသေစရန္ ေစလႊတ္ျခင္း ျဖင့္ ခမည္းေတာ္၏
အလိုေတာ္က ို မလိုက ္ျခင္းသည္ သားေတာ္က ို မည္သ ို႔ ထ ိခိုက ္ေၾကာင္းကို
စၾကဝဠာသိ႔ျု ပရန္ သားေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္၏ အလိုေတာ္ကို နာခံ၏။ ကမ႓ာ
၃း၁၅၊ ေဟၿဗ ၆း၆။
ယခုတြင္ င တိသ
႔ု ည္ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားတိ႔ု
မည္သ႔ရ
ို ပ္တည္ၾကေၾကာင္းကို က်မ္းျဖင့္ေလ့လာၿပီးၾကၿပီ။ မာရ္နတ္၏ မုသာျဖစ္ေသာ
အသက္သ ည္ မည္သ ည္မွ လ ာေၾကာင္း၊ ၄င္း၏ျငင္းဆန္မႈအေၾကာင္း တိ႔က
ု ိုလည္း
ႏွွီးေႏွာၿပီးၾကၿပီ။ ယခုတင
ြ ္အုပခ
္ ် ပ္မစ
ႈ နစ္ႏွစ္မ် ိး ဤကမ႓ာ၌ မည္သ႔ို စတင္လာပံုကို
ေျမလွန္ရွာၾကအံ့။
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၁၁။ လမ္းစဥ္ႏွစ္ရပ္
ၿပီးခ ့သ ည့္ အခန္းမ်ား၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မာရ္နတ္တ ို႔အၾကား မတူက ြ ျပားၾကသည့္
သေဘာတရားမ်ားကို င တိ႔ေ
ု လ့လာၿပီးခ့ၾက၏။
•

ဘုရား၏ႏိုင္ငံေတာ္သ ည္ ၾကည္ညိ ဖြယ ္ေသာ ဆက္ဆ ံေရးကိုထ င္ဟ ပ္၏။
မာရ္နတ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အာဏာကို လက္ဝ းႀကီးအုပရ
္ န္သာ ရည္ရယ
ြ ္၏ ။

•

ဘုရား၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အပ္ႏွံ၊ ကိုးစား၊ နာခံျခင္း၏အက် ိးျဖင့္ ရပ္တည္ကာ၊
မာရ္နတ္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဘုရား၏အာဏာေတာ္ကို ဖီလာဆန႔္က်င္ျခင္း၏
အက် ိးတရားျဖင့္ရပ္တည္၏။

•

ဘုရား၏ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးသဟာယျဖင့္ ပခံုးညီၾကကာ မာရ္နတ္၏
ႏိုင္ငတ
ံ ြငက
္ ား စြမ္းရည္၊ အလႊာ၊ အာဏာတိ႔ျု ဖင့္ ပခံုးခ်င္းၿပိ င္ၾက၏။

•

ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မိသားစုသဏၭာန္ျဖင့္ အုပခ
္ ် ပ္၊ ေမတာျဖင့္
သြယ ္ရစ္က ာ မာရ္နတ္ ၏ႏိုင္ငံက ား အာဏာအဆင့္ဆ င့္ျဖင့္ အုပ္ခ် ပ္က ာ
အုပ္ခ် ပ္ခံမ်ားသည္ အဓမၼျဖင့္ အုပ္ခ် ပ္ခံရ၏။

•

ဘုရား၏ႏိုင္ငံတင
ြ ္ ပုဂိ လ္တစ္ဦး၏တန္ဖိုးကို စာရိတ၊ ကြ်မ္းဝင္မႈတ႔ျို ဖင့္
ျဖတ္ကာ မာရ္နတ္၏ႏိုင္ငံတင
ြ ္ကား ရာထူးျဖင့္ျဖတ္၏။

ထိုထို မတူကျပားျခင္
ြ
းမ်ားကို သမၼာက်မ္း၌ ဤသိ႔သ
ု ြနသ
္ င္ထား၏။
ေယရမိအနာဂတိက်မ္း ၉း၂၃၊ ၂၄ - ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္
ကား၊ ပညာရွိေသာသူသည္ မိမိပညာ၌ မဝ ႂကြားေစႏွင့္။ ခြန္အားႀကီး
ေသာ သူသည္ မိမခ
ိ န
ြ အ
္ ား၌ မဝ ႂကြားေစႏွင့။္ ဥစၥာရတတ္ေသာသူသည္
မိမိဥစၥာ၌

မဝ ႂကြားေစႏွင့္။

ဝ ႂကြားေသာသူမည္သည္ကား၊

င သည္

ေျမႀကီးေပၚမွာ ခ်စ္သနားျခင္း၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို
ျပ ေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းတည္းဟူေသာ၊ င သ
့ ေဘာကို သိ
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နားလည္ျခင္း၌သာ ဝ ႂကြားေစ၊ င သည္ ထိုအရာတို႔ ၌ ေမြ ႔ေ လ်ာ္သ ည္
ဟု ထာဝရဘု ရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။
သမိုငး္ ကို

ျပန္ေျပာင္းေလ့လာလွ်င္

အျမင္ကြၾကပံုကို

ေတြ႔ရမည္

ျဖစ္၏။

ဘုရားအေၾကာင္းနွင့ပ
္ တ္သက္လ်ွင္
ရံတစ္ခ လည္း

လူတိ႔၏
ု

မာရ္နတ္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္

တန္ခးို အာဏာရႏိုင္ရန္ ဆက္ဆံေရးကိသ
ု ုးံ သည့္အခ လည္း ရွိေၾကာင္း မည္သည္က
အဓိကျဖစ္ေၾကာင္းကို ခြျခားရန္ခက္မည္။ ထိုသည့္တိုင္ အရင္းခံကား အာဏာကို
အေျခခံေသာဝ ဒသာ ျဖစ္၏။
မာရ္နတ္သည္ ဧဝအား မႈိင္းတိက
ု ္သကသ
့ ို င တိ႔ခ
ု ႏၶာအတြငး္ ၌ ဇီဝအသက္ရွိသည္ဟု
ယံုျခင္းသည္ င တိ႔က
ု ိုယ္ကို ဘုရားဟုမတ
ွ ္ေစ၏။ ဤမွတယ
္ ခ
ူ ်က္ေၾကာင့္ လူသားမ်ား
စြာတို႔၏ ဘုရားသခင္ကို မွတ္ၾကပံုတ႔သ
ို ည္ ပုထဇ
ု ဥ္တ႔၏
ို အကန္႔အသတ္ရဝ
ွိ ေ
ိ သသ၊
အစြမ္း အစျဖင့္ ထိုးျပျခင္းသာျဖစ္၏။ ထိလ
ု ကၡဏာရပ္တ႔သ
ို ည္ ဂရိေခ မဒ႑ာရီလာ

Zeus ဘုရားတကာတို႔၏အရွင္ ၊ Aphrodite အခ်စ္ႏွင့္ အလွအပတို႔၏ ဘုရားမ၊
Apollo ေတးဂီတ၊ ေဆးဖက္၊ က်န္းမာေရးဘုရား၊ Ares စစ္မက္ဘရ
ု ား အေၾကာင္း
မ်ား၌ ရွင္းစြာေတြ႔ရ၏။ ဘုရားထိုထိုမ်ားသည္ ပုထဇ
ု ဥ္တ႔၏
ို ဝိေသသမ်ားကို ဘုရားျပ ျခင္း
သာျဖစ္ၿပီး မိ္မိကယ
ို ္မမ
ိ ိ ကိးု ကြယ္ျခင္း၊ ဘုရားျပ ျခင္းမွ၏
ီ ။ ထိထ
ု ိုမ်ားသည္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္
ေတာ္၌ မာရ္နတ္က ဧဝထံေပးခ့ေသာ မက္လုးံ မ်ားျဖစ္၏။
သမၼာက်မ္းစာပ

အထင္ကရပုဂိ လ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္

ႏွစ္ဦးျဖင့္ လူ႔သမိုင္းကို င အရင္းတည္ ႏွီးေႏွာလို၏။

အာျဗဟံႏွင့္

နိမေ
္ ရာဒတိ႔ု
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၁၂။ ဗာဗုလန
ု ၏
္ အေျခခံအတ
ု ျ္ မစ္မ်ား
အာျဗဟံႏ ွင့္နိမ္ေရာဒအေၾကာင္း ယခုမသံုးသပ္မီ ထိုသ ို႔ဥ ီ းတည္းေစသည့္ သမိုင္း
ေနာက္ခံကို ဦးစြာရႈၾကအံ့။
မာရ္နတ္၏ မုသားကို လက္ကိုင္ျခင္း၏အက် ိးဦးကား အေၾကာက္တရားျဖစ္၏။
ကမ႓ာဦးက်မ္း ၃း၉၊ ၁ဝ - ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္က လည္း၊ သင္
သည္ အဘယ္မာွ ရွသ
ိ နည္းဟု၊ လူကို ေခၚေတာ္မူ၏။ လူကလည္း၊ ဥယ်ာဥ္
၌ ကိုယေ
္ တာ္၏အသံကို ကြ်န္ေတာ္ၾကားလွ်င္၊ အဝတ္ အခ်ည္းစည္း
ရွိေသာေၾကာင့္၊ ေၾကာက္၍ပုန္းလ်က္ ေနပ သည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။
အာဒံသည္ ထိမ
ု ုသာကို လက္ခံသည္မွစကာ ၄င္း၏ခႏၶာတြင္း၌ အသက္ရသ
ွိ ည္ ဟု
ယံုေတာ့၏။

ျပႆနာကား

၄င္းသည္ဘာမွ်မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္

ဘုရားသခင္သည္

၎ထင္ထ ားသည္ထက္ သာ၍ႀကီးျမတ္ေသာ အသက္ရင္းျမစ္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္ း
ေနာက္က်မွ အသိကပ္ျခင္းျဖစ္၏။ ဤအေၾကာင္းက အေၾကာက္တရားကို ျဖစ္ေပၚေစ
၏။ မိမိကယ
ို ္တြင္း၌ အသက္ရသ
ွိ ည္ဟု အာဒံ မယံုစားမိခင္အခ်ိန္နွင့္ ဘုရားသခင္အား
အလံုးစံုျဖည့္ဆ ည္ းေပးသည့္ ေမတာရွငအ
္ ဖအျဖစ္ ကိုးစားေနခခ
့ ်ိန္မ်ားတြင္ သူ၌
ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမ်ား

အလ်င္းမရွိခ ့ပ ေခ်။

မုသ ား၏

ပထမအက်ိ းေပးကား

အေၾကာက္တရား ျဖစ္၏။
ထို႔ေနာက္ ၌ မာန္မာနလိုက ္လ ာ၏။ အာဒံသ ည္ အစစ္ခံရ သည့ ္အခ မွားသည္ဟ ု
ဝန္မခံႏိုင္ျဖစ္ခ၏
့ ။ ၄င္း၏မာနစိတက
္ ၄င္းကိုခြင့မ
္ ျပ ။
ကမ႓ာဦးက်မ္း ၃း၁၁၊ ၁၂ - ဘုရားသခင္ကလည္း၊ သင္၌ အဝတ္
အခ ည္ားစည္ားရွသ
ိ ည္ကို သင့္အာားအဘယ္သူ ေျပာသနည္ား။ မစာားရဟု
ငါပညတ္ေသာ

အပင္၏အသီားကို

စာားၿပီေလာဟုေမားေတာ္မူ၏။
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လူကလည္ား၊

ကြ န္ေတာ္၌

အပ္ေပားေတာ္ မူေသာ

မိန္ား မသည္

ထုိအပင္၏အသီားကို ေပား၍ ကြ န္ေတာ္စာားမိပါသည္ဟုေလွ ာက္ေလ၏။
အာဒံသ ည္ ၄င္ား၏ဇနီားအေပၚ အျပစ္ပံုခ ၏။ ဘုရာား၏ဇယာားတြင္ မိမိသ ည္ အိမ္၏
ဦားေသွ ာင္ျဖစ္ေၾကာင္ားကို သူမတ
ွ ္မသ
ိ င့္၏။ အိမတ
္ ြင္ားအမႈအာားလုားံ သည္ အာဒံေ
့ ခါင္ားေပၚ
က ၏။ ၄င္ား၏ဇနီားအေပၚ အျပစ္ပုခ
ံ ျခင္ားသည္ ၄င္ား၏လုပ္ရပ္ကို ႀကိဳားကိုငေ
္ သာ အစြမား္
သတသ
ိ ည္ ဇနီားသည္၏ ခႏၶာတြငား္ ၌ကိန္ားသည္ကို ယံုေၾကာင္ား ျပျခင္ားျဖစ္ၿပီား ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္
လည္ား ၄င္ား၌တာဝန္မရွိဘ ဇနီားသည္ကို အျပစ္ပံုခ ႏိုင္သည္ဟု မွတ္၏။ ဧဝသည္
အာဒံကို ျဖာားေယာင္ားခ့၏။ သို႔ျငာား အာဒံသ ည္ မိမိ၏ လြတလ
္ ပ္စြာေသာေရြားခ ယ္ခြင့္
အာားျဖင့္ ဆံုားျဖတ္ျပဳမူခ့၏။ သို႔ျဖစ္၍ တာဝန္ယူရမည္။ သို႔ေသာ္ မယူလုိ။ မုသာား၏
ဒုတိယ အက ဳိားေပားကာား မာန္မာန ျဖစ္၏။
ထိုအက ဳိားႏွစခ
္ ုက ္ာ္ုလုန္ႏ ိုင္ငံကို ျဖစ္တ ည္ေစ၏။ မ ာားစြာားေသာ စက္ဆုပဖ
္ ြ ယ္
အက ဴိား မ ာား ဝင္ရ န္ရွိေသား၏။ အာဒံႏ ွင့္ ဧဝတို႔ မိမိတို႔၏ အမွာားကို အာဒံနွင့္ ဧဝတုိ့
ဝန္ခံခ့၏။

သုိ့ေသာ္

ဆက္လက္ကိန္ားေအာင္ားေနခ့ျပီား
အာေ္လတိ႔ုသ႔လ
ို ည္ား

ထိုမ ဳိားေစ့ကို

လက္ဆင့္ကမ္ားေပား၏။

နာခံတတ္သည့္စိတ္ေနာက္သ႔ို
ျပဳျပင္စီမံ ေပားေသာ

ပုနက
္ န္ျခင္ားမ ဳိားေစ့သ ည္

လိက
ု ္ကာ

၄င္ားတို႔၏

လမ္ားစဥ္ေနာက္သို႔

မ ဴိားဆက္ ကာဣနႏွင့္

အာေ္လသည္

ဘုရာားသခင္က

သူတုိ့တြင္
သခင္ခရစ္ေတာ္၏

လူသာားမ ာား

ႏွိမ့္ခ စြာလိုက္ခ့၏။

အတြက္

ကာဣနကား

ဘုရားသခင္ကို အသိအမွတ္ျပ ျငား ဘုရား၏ အႀကံအစည္ေတာ္ကို လိုကရ
္ န္ျငင္း၏။
မုသ ား၏

တတိယ အက် ိး ေပးကား

မိမိသ ေဘာအတုိင္း

ျငင္း ဆန္ျ ခင္း

ဝတ္ျပ ျခင္းကိုျ ပ လ်က္

ျဖစ္၏ ။

ကာဣနသည္

သိုးသငယ္ ျဖင့္

ယဇ္ပူေဇာ္သ ည့္

ဝတ္ျပ ျခင္းအမႈက ို က ို လ်စ္လ ် ရႈခ ့ ၏။ ဘုရားမိန္႔ ခ ့သည့္အတိုင္း ဝတ္ျပ ကိုးကြယ္ရန္
အာေဗလသည္ မိမအ
ိ စ္ကိုအား ေဖ်ာင္းဖ်ခေ
့ သာ္လည္း ကာဣနသည္ နားမေထာင္။
ကာဣနသည္

ဆက္၍ဆက္၍ျငင္းကာ

နိဂွံးု ၌

မာရ္နတ္က

၄င္း၏

ညီကို
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သတ္လသ
ို ည္အထိ အာဃာတ ပြားေစ၏။ ဤ၌ ေဒ သ၊ မုနး္ ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း
စသည့္ အက် ိးေပးမ်ား တန္း စဥ္လ ိုက ္လ ာ၏။ အာေဗလ အသတ္ခံရျခင္းသည္
သခင္ခရစ္ေတာ္အေပၚ မာရ္နတ္၏စိတ္သေဘာကို ျပရာေရာက္၏။ သခင္ခရစ္ေတာ္
အေပၚထားရွိသည့္

မာရ္နတ္၏အတြင္းစိတ္ကို

လမ္းလိက
ု ္သည့္

အာေဗလႏွင့္

လမ္းမလိက
ု ္ သည့္ ကာဣနတိ႔၏
ု အျဖစ္အပ်က္က ပထမဆံုးျပသာဓကျဖစ္၏။
င တို႔ေ လ့လ ာခ ့ၾကသည့္အတိုင္း ျငင္းဆန္တ တ္သ ည့္စိတ ္သ ေဘာသည္ င တို႔အား
ဘုရားသခင့္ စိတ ္ေတာ္ ေတြ႔ျခင္း၊ ေကာင္းခ်ီး ခံစားရျခင္ းတုိ႔မွ လြ ေစ၏။ ဘုရား
ေကာင္းခ်ီးမရွိလွ်င္ င တိ႔သ
ု ည္လပ
ိ ္ျပာမလံု၊ တန္ဖိုးမ့ျဖစ္ၾကေတာ့၏။ ကာဣနသည္
မိဘ တို႔၏ေဖ်ာင္း ဖ်ျခင္း၊

ညီေတာ္တ ို႔၏

နားခ်ေဖ်ာင္း ဖ်ျခင္း ၊

ဘုရားသခင္၏

ေဖ်ာင္းဖ်ျခင္းကို ျငင္းဆန္ခ၏
့ ။ ကာဣနသည္ ျငင္းဆန္ေလေလ အထီးက်န္ေလေလ
ျဖစ္၏။ ကာဣနအေပၚ က်ိန္ဆိုမႈျပ ရာ၌ ဘုရားသခင္သည္ ၄င္းအေပၚ ဝန္တင္ေပးျခင္း
မဟုတဘ
္
ေၾကာက္ျခင္း၊ လိပ္ျပာမလံုျခင္း၊ နတိျဖစ္ျခင္းစသည္တ႔သ
ို ည္ ျငင္းဆန္ျခင္း၏
အက် ိးေပးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အစဆြျပျခင္းသာျဖစ္၏။ က်ိန္ျခင္းသည္ ကာဣနလုပ္ရပ္၏
ေၾကာင္းက် ိး နိယာမတရားသာျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္မွ အက် ိးဆက္မ်ားကို ႏႈတ္ျဖင့္ မိန႔ျ္ ပ
ျခင္းသာျဖစ္၏။
ကမ႓ာဦးက်မ္း ၄း၁၁၊ ၁၂ - သိ႔ျု ဖစ္၍ သင့္ညီ၏ အေသြးကို ခံယူျခင္းငွာ၊
မိမိပ းစပ္ကိုဖင
ြ ့ေ
္ သာ ေျမႀကီး၏က်ိန္ျခင္းကို သင္သည္ ခံရေသာေၾကာင့္၊
ယခုမွစ၍ေျမ၌လုပ္ေသာအခ ပကတိအတိုငး္ အသီးအႏွံကိုမရ,ရ။ ေျမႀကီး
ေပၚမွာ ေျပးရေသာသူ၊ အရပ္ရပ္လ ည္ရေသာသူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟ ု
မိန႔ေ
္ တာ္မူ၏။
ဝရမ္းေျပး၊ လူေလလူလင
ြ ့ဟ
္ ူသည့္ ေဝ ဟာရမ်ားက ေျခဦးတည့္ရာသြားျခင္း၊ ၿပိ လျခင္း၊
မၿမ ျခင္း မ်ား ခံစားေစ၏။ ထပ္တ ိုးအက် ိးေပးမ်ား

လ႔ူအႏၶျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္၏။

စိ တ္မ လံု ျခင္ း၊ မၿမ ျခင္း၊
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အာဒံ၊ ဧဝတိ႔ု သားအာေဗလကို ဆံုးရံႈးအၿပီး၌ ဘုရားသခင္က ေရွသအမည္ရ သား
တစ္ဥးီ ဆက္လက္ေပးသနားခ့၏။ ထိုသသ
ူ ည္လည္း အာဒံ၊ အာေဗလတိ႔၏
ု
လမ္း
အတိုငး္ တစ္ေထရာတည္း လိက
ု ္ခ၏
့ ။ သိ႔ႏ
ု ွင့္ အာဒံ၏ အိမတ
္ ြင္းမွ လူမ် ိးႀကီး ႏွစ္မ် ိး
ဆင္းလာ၏။ ခမည္းေတာ္၏ ေကာင္းခ်ီးခံစားရေသာ ဘုရားသားသမီးမ်ားဟူ၍ ထင္ရွား
လာသည့္ ေရွသ၏မ် ိးဆက္ႏွင့္ လူသားသမီးမ်ားဟူ၍ အမွတ္သညာ အျပ ခံရသည့္
ကာဣန၏ မ် ိးဆက္မ်ားျဖစ္ၾက၏။
ဘုရားသခင္က လူသ ားတို႔သ ည္ အိမ္ေထာင္သ ဖြယ ္ ဆက္ဆ ံေနထိုင္ရန္ စီရ င္ခ ့
ေသာေၾကာင္ ့ ဤကမ႓ာသို႔ ေမြးဖြားျခင္းကို ခံေတာ္မူေသာ သူငယ္တ ိုင္းတို႔သ ည္
၄င္းတိ႔၏
ု မိဘမ်ားကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား မွီခိုၾကရေၾကာင္းကို မာရ္နတ္ သိေတာ္မူ၏။
ဤျဖစ္တည္မက
ႈ

ကေလးသူငယ္မ်ားကို

ဘုရားသခင္အား

မိသ ားစုတ စ္စု တ ြင္ အလိုေတာ္က ိုနာခံတ တ္ရန္

မွီခရ
ို န္သြနသ
္ င္ေပး၏။

ဆံုးမပ ့ျပင္ရမည္ ့ ဆရာသမား

သည္ မိခင္ ျဖစ္၏။ ဘုရား၏သားေတာ္မ်ားသည္ လူသ ား၏သမီးေတာ္မ်ားကို
ထိန္းျမားစံုဖက္ရန္ မာရ္နတ္က ေသြးေဆာင္ခ၏
့ ။ ကာဣန၏ သမီးႏြယ္ေတာ္မ်ားသည္
ဘိုးေဘးမ်ား၏ ေၾကာက္စတ
ိ ္၊ မာန္မာန၊ ပုနက
္ န္လိုစတ
ိ ္၊ ေဒ သ၊ အမုန္းစိတ္တို႔ျ္ ဖင့္
ျဖစ္တည္ၾက၏။ ၄င္းတိ႔၏
ု
စိတရ
္ င္းမေကာင္းမႈမ်ားကို အေပၚယံအလွတ႔ျို ဖင့္ ဖို႔ထား
ၾက၏။

ဘုရား၏

သားေတာ္ႏြယ္ေတာ္မ်ားကလည္း

ထိုဓာတ္ေသြးကို

မျမင္ဘ

ထိန္းျမားစံုဖက္ခ ့ၾက၏။ ထိုစံုဖက္ျခင္းက မေကာင္းမႈက ို တိုးပြားေစခ ့၏။ သမၼာ
က်မ္းစာက ၄င္းတုိ႔ က ို ကိုယ္ၾကီးမားေသာသူ (လူ႔ဘီလးူ မ်ား)ဟု သမုတ္၏။ ကိေလ
သာဘီလူး၊ အာဏာဘီ လူးဟု ဆိလ
ု ိုရင္း ျဖစ္ႏို္င္၏။
ကမ႓ာဦးက်မ္း ၆း၁-၅ - ေျမႀကီးမ်က္ႏွာေပၚမွာလူတ႔သ
ို ည္ မ်ားျပား၍၊
သမီးမ်ားကိုလည္း ရၾကေသာအခ ၊ ဘုရားသခင္၏သားတိ႔သ
ု ည္ လူသမီး
လွေၾကာင္းကို ျမင္၍၊ ကိယ
ု ္စိတရ
္ ွိသည္အတိုင္းစံုဖက္ၾက၏။ ထာဝရ

ဘုရား ကလည္း၊ င ့ဝည
ိ ာဥ္သည္ လူတ႔တ
ို ြင္အစဥ္မဆံုးမရ။ အေၾကာင္း
မူကား၊ လူတ႔သ
ို ည္ အသားျဖစ္၏။ သူ၏အသက္တမ္းသည္လည္း၊ အႏွစ္
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တစ္ရာႏွစ္ဆ ယ္ျဖစ္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုက ာလ၌ ေျမႀကီးေပၚမွာ
ကိုယ္ႀကီးမားေသာသူအခ် ိ႕ ရွိၾက၏။ ထိေ
ု နာက္၌လည္း၊ ဘုရားသခင္၏
သားတိွ႔သ
ု ည္၊ လူသမီးတိ႔ႏ
ု ွင့္ ဆက္ဆံ၍ ရေသာသားတိ႔သ
ု ည္၊ အားႀကီး
ေသာသူ၊ ေရွးကာလမွစ၍ ေက်ာ္ေစာေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ေျမႀကီးေပၚမွာ
လူအျပစ္ႀကီး၍၊ သူ၏စိတႏ
္ ွလံုး အႀကံအစည္ ရွသ
ိ မွ်တိ္ု႔သည္ အစဥ္မျပတ္
ဆိုးညစ္ျခင္းသက္သက္ ရွေ
ိ ၾကာင္းကိ၊ု ဘုရားသခင္သိျမင္ေတာ္မူ၏။
မၾကာမီ အတြင္း

ဘုရားသားေတာ္တ ို႔၏ စိတ ္နွလ ံုးတြ င္

သည့္စိတသ
္ ေဘာ

ကြယေ
္ ပ်ာက္က ာ

သခင္ေယရႈ ၏နာခံတ တ္

အစဥ္ဆ ိုး ညစ္၏။

ဘုရားသခင္လ ည္း

သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ရုတ္သမ
ိ ္းလ်က္ ဆိုးသြမ္းမႈခပ္သိမး္ ကို အျမစ္ ျဖ တ္ရန္
ေရလႊမ္းမိုးေစ၏။ ဘုရားသခင္သ ည္ မိဘတို႔၏ အျပစ္ က ို တတိယ အဆက္၊
စတုတ ၳအဆက္ တိုင္ေအာင္ စီရင္ခ ့၏။ ဘုရားသခင္သ ည္ ေနာဧ၏ မိသ ားစုျဖင္ ့
တစ္ဖန္ ျပန္စခ ့၏။

သ႔ိုေသာ္

ဗာဗုလန
ု ္ႏိုင္ငံ

တည္ေထာင္ရန္

မာရ္နတ္သည္

မၾကာမီအတြင္း ဟာမအား သိမ္းသြင္းႏိုင္ခ၏
့ ။ ေရမလႊမ္းမိုးမီ ကာလမ်ားရွိ လူတ႔၏
ို
ဆိုးညစ္သည့္ ၾသဇာလြမ္းမိုးမႈသည္ ဟာမ၌ တည္ရွိခ၏
့ ။ တစ္ေန႔တြင္ ဟာမသည္
မိမိတ႔၏
ို ဖခင္

ယစ္ရည္မူးကာ

ငယ္ပ

ေပၚသည္အထိ

ကုလားေသကုလားေမာ

အိပေ
္ မာက်သည္ကိုျမင္လွ်င္ ဖခင္အား နႈတ္ျဖင့္ က် းလြနက
္ ာ ၄င္း၏မ်ိ းဆက္မ်ားအေပၚ
အဆံုးမေ
့ သာ

အမဂၤလာမ်ား၊

ရန္လိုမုန္းတီး၊

ပုနက
္ န္၊

အုပ္စိုး

မင္းမူလစ
ို ိတ္၊

လိပ္ျပာမလံုစိတ္ စသည့္အက်ိ းမ်ား ရေစ၏။
နိမ္ေရာဒသည္ ဟာမ၏ေျမးျဖစ္၏။ က်မ္းစာလာ ၎၏အတၳဳပတိကာား။

။

ကမ႓ာဦးက်မ္း ၁ဝး၈-၁ဝ - ကုရွသည္သားနိမ္ေရာဒကိလ
ု ည္း ရေသး၏။
ထိုသားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ အဦးစြမ္းႏိုင္ေသာသူျဖစ္၏။ ထာဝရဘုရား
ေရွ႕မွာ အားႀကီးေသာမုဆိုးျဖစ္၏။ ထိေ
ု ၾကာင့္စကားပံု၌ကား၊ ဘုရား
ေရွ႕ နိမ္ေရာဒ၊ အားႀကီးမုဆိုး၊ ျပ လုပ္သည္လဟ
ို ု စပ္ဆိုသတည္း။ သူ၏
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ႏိုင္ငံ အဦးကား၊ ရွိနာျပည္ ၌ ဗာဗုလ ုန္ ၿမိ ႕၊ ဧရက္ၿမိ ႕၊ အကၠဒ္ၿမိ ႕၊
ကာလေနၿမိ ႕တည္း။

“အားႀကီးေသာ”ဟူသည့္ ေဝ ဟာရသည္ ဖိမ့ဖ
္ ိမ့တ
္ ုနေ
္ အာင္ ေၾကာက္ရသည့္ မင္းဆိုး
မင္းညစ္ အဓိပၸာယ္ေဆာင္၏။ နိမ္ေရာဒတြင္ အလိုေတာ္နာခံမည့္ လကၡဏာမ် ိးတစ္
စံုတစ္ရာမ်ွမရွိ။ နိမေ
္ ရာဒသည္ သမၼာက်မ္းစာ၌ ဘုရင္ဘ႔ပ
ြ ထမဆံုးယူသဟ
ူ ု ေတြ႔ရ၏။
၄င္းက ေကာင္းကင္ဗလ
ို ္ေျခအရွငဘ
္ ုရားသခင္ကို ဥေပကၡာျပ သည့္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ခ့၏။
၄င္း၏ ႏိုင္ငအ
ံ ဦးကား ဗာဗုလုန္ၿမိ ႕ျဖစ္၏။ ယခုတြင္ င တိ႔သ
ု ည္ နိမ္ေရာဒ၏ စာရိတ
အုတ္ျမစ္မ်ားကို ခ်ျပ ခ ့ၿပီးျဖစ္၏။

သူထ ူေထာင္ခ ့သ ည့္ ယံုၾကည္က ိုးကြယ ္မႈ အ

ေၾကာင္းကို ဆက္၍ စူးစမ္းၾကအံ့။
ထိအ
ု ေၾကာင္းမ်ား

ပို၍သိလလ
ို ်ွ င္

maranathamedia.com/book/view/life-

matters မွ Life Matters ဆုိသည့္စာအုပက
္ ို download ဆြႏို္င္ပ သည္။
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၁၃။ ဗာဗုလန
ု ္ႏိုင္င၏
ံ အႏွစ္
နိမ္ေရာဒ၏စရုိက ္က ို ပံုသ ြင္းေပးသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို သံုးသပ္သ ည့္အခ
သူတည္ေထာင္ခမ
့ ည့္

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈအမ် ိးအစားကို

ျငင္းဆန္းတတ္သည့္စိတသ
္ ေဘာအရင္းခံျဖင့္

စတည္ေသာ

ကြ်န္ုပ္တိ႔ရ
ု ိပ္မိနိင
ု ္ေပ၏။
ဘာသာသည္

သမၼာ

က်မ္းဂန္၌ ေဖာ္ျပသည့္ ဘုရားစစ္ဘုရားမွန္နင
ွ ့္ ဆန႔္က်င္ဘက္ျဖစ္မည့္ ဘာသာမ် ိး
ျဖစ္မည္ျဖစ္၏။ အမွန္တကယ္ပင္ ထိုဘာသာမ် ိးကို နိမ္ေရာဒသည္ တည္ေထာင္ခ့၏။
နိမ္ေရာဒ၏ ခံယူခ်က္အေတြးအေခၚကို သမိင
ု ္းပညာရွင္ Josephus က ေအာက္ပ
အတိုငး္ ေမာ္ကြန္းတင္ခ၏
့ ။

။

နိမ္ေရာဒသည္ ၄င္း၏ေနာက္လ ိုက ္မ်ားကို ဘုရားသခင္အား မထီ
မ ့ျမင္ျပ ေစ၏။ နိမေ
္ ရာဒသည္ ေနာဧ၏သား

ဟာမ၏ေျမး၊ အားအင္

ႀကီးမားသူ၊ သူတစ္ထူးျဖစ္၏။ ၄င္းက ၄င္း၏ေနာက္လိုက္မ်ားကို ဘုရား
သခင္အား မမွီခိုရန္၊ မိမိအရွိန္ ေၾကာင့္ ၎တို႔ေ ပ်ာ္ရႊင္ ၾကရေၾကာင္း၊
၎တို႔၏ ရ ရင့္မႈ ေၾကာင္ ့ ဤသို႔ စံၾကရျခင္း ျဖစ္သ ည္ဟ ု ဝ ဒျဖန္႔ခ ့၏။
ဘုရားသခင္အား ခ်စ္ေၾကာက္ ၾကည္ညိ ျခင္းမွ လမ္းေျပာင္းႏိုင္ရန္
အျခားလမ္း ကို မျမင္ေသာေၾကာင့ ္ နိမ္ေရာဒသည္ မိမိက ိုသ ာမွီခိုရန္
မိမိ၏ အုပ္စိုးမႈ က ို အာဏာရွငစ
္ နစ္္သ႔ို တလွမ္းခ်င္းေျပာင္း၏။

Josephus. Antiquities Book 1 Chapter 4 Para. 2
နိမ္ေရာဒသည္ မာရ္နတ္၏ မုသာကို ကိင
ု ္စြရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရား၏ ေကာင္းခ်ီး
မ်ားကို လက္မခံေတာ့ပ ။ ၄င္းက သီလထက္ အာဏာကို သာ၍အာရုံစိုက္၏။ မာရ္နတ္
သည္ အာဒံႏွင့္ ဧဝတိ႔အ
ု ား သြပသ
္ ြငး္ ခ့ သကသ
့ ႔ို ၄င္းကလည္း ၄င္း၏ေနာက္လိုကမ
္ ်ား
မိမိက ိုယ ္က ို အာရုံျပ ၾကရန္ သြပ္သ ြင္း ခ ့၏။ ဤသေဘာတရားသည္ အိမ္ေထာင္
မိသားစုကို ထူးကစြာထိုးႏွက္၏။ သမိုင္းပညာရွင္တစ္ဦး၏အဆိုကို သတိမပ
ူ ေလ။

။
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ေရွးကာလမ်ားတြင္ ေခ င္းေဆာင္တ႔၏
ို ၾသဇာေညာင္းမႈသည္ မ်ိ းႏြယ္စု
တိ႔၏
ု ၾကည္ညိ မႈ၌ တည္မွ၏
ီ ။ အမ်ားစု၏စိတ္တေ
ူ ထာက္ခမ
ံ ႈျဖင့္ အႀကီး
အက ျပ ကာ အနႏၲဂိုဏ္းဝင္၏။ နိမ္ေရာဒသည္ ထိုထ ိ ုတ ို႔ ႏွင့္ ဖီလ ာ
ဆန္႔က်င္၏။ အာဏာကိအ
ု ထြဋ္ထား၏။ ငါ့နယ္ထကလူ ငါ့လူ သေဘာျဖင့္
အုပ္ခ ဴပ္၏။ သို႔ႏွင့္ မ်ိ းႏြယ ္စုမ်ား စုေပ င္းလာၿပီး ယခုတ ြင္ ႏိုင္ငံဟ ု
ျဖစ္လာ၏။ A. T. Jones, Empires of the Bible. 1904 Page

51.
ဖခင္ဦး စီးျပီး မိခင္ပံ ့ပိုးသည့္အိမ္ေထာင္တ ြင္ နာခံမႈရွိ ျခင္းသည္ ေကာင္းခ်ီးမ်ားခံ
စားရရွေ
ိ စေၾကာင္း

ေရွးဘိးု ေဘးမ်ားက

ထိုအစဥ္အလာကို

ေျမလွနပ
္ စ္ကာ

ပိုင္သက
ူ ို

အာရံုထားသည့္စနစ္

သြနသ
္ င္ထားခ့ေလသည္။

စားနပ္ရက
ိ ၡာ၊

စတင္ခ၏
့ ။

ေျမယာ၊

နိမ္ေရာဒသည္

အေဆာက္အဦးမ်ား

အရင့္အရင္မ်ားတြင္

အိမ္ေထာင္စု

မ်ားသည္ အရပ္တကာ က်က္စားၾကၿပီး ေသြးသားနီးစပ္မႈျဖင့္ ဦးစီးခ့ၾက၏။ ၾသဇာ
ေညာင္းမႈသည္ ပုဂ ိလ္ေရး ခင္မင္မအ
ႈ ေပၚ အေျခခံခ၏
့ ။ နိမ္ေရာဒသည္ အေၾကာက္
တရားျဖင့္ အုပ္ခ် ပ္ကာ အဓမၼခိုင္းေစ၏။
နိမ္ေရာဒသည္ ဘုရားသခင္စတ
ိ ္ေတာ္ေတြ႔သည့္ ထိမ္းျမားျခင္းအမႈကလ
ို ည္း ဖ်က္ဆီး
ခ့ေသး၏။ နိမေ
္ ရာဒသည္ မိမိ၏မိခင္ကို ထိန္းျမားယူခ့၏။ ဤထိမ္းျမားျခင္းသည္
အဖစည္း၊ သားစည္းကိဖ
ု ်က္၏။
နိမ္ေရာဒ နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္တြင္ ၄င္း၏မိဖုရား/မိခင္ Semiramis က နိမေ
္ ရာဒ သည္
ယခုတြင္ ေနဘုရားျဖစ္ကာ တိင
ု ္းသူျပည္သားတိ႔အ
ု ား ကြယက
္ ာေစာင္မသူ ျဖစ္သည္
ဟု ဆိ၏
ု ။ Semiramis သည္ ယခုတင
ြ ္ ရုပ္၊ နာမ္ ေလာကကို ေပ င္းကူး ေပးသည့္
တံတားျဖစ္ေခ်ၿပီ။ ထ႔ိုေၾကာင့္လည္း “ေကာင္းကင္မိဖုရား (ေယရမိ ၇း၁၈)” ဟူသည့္
ဘြ႔ရခ့၏။

နိမ္ေရာဒ၏

ေစာင္မမႈကို

ရရွိရန္

သူမသည္တမန္ျဖစ္လာ၏။

ေနကိးု ကြယ္ျခင္းသည္ ထိအ
ု ခ်ိနက
္ ပင္ အရပ္ရပ္သ႔ို ျပန္႔ႏွံၿပီးျဖစ္၏။ တနဂၤေႏြေန႔သည္
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ရက္သတပတ္၏

ဥပုသ ္ေန႔ျဖစ္လ ာခ ့၏။

ထိုအျခင္းအရာသည္

ဘုရားသခင္က

စေနဥပုသ ္ေန႔တ ြင္ သြန္းေလာင္းေပးသည့္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလ ာထူးကို ျငင္းဆန္ရာ
ေရာက္၏ ။ ကမ႓ာဦးက်မ္း၂း၃။
သားရွ၏
ိ ။

၄င္း၏

Semiramis တြင္ Tammuz (တမၼ ဇ) ဟူသည့္

မိဖုရားရာထူးကို

ထိန္းသည့္အေနျဖင့္

ထိသ
ု ားသည္

နိမေ
္ ရာဒ

တည္းဟူေသာ ေန၏အလင္းတန္းႏွင့္ ေတြ႔ထိျခင္းမွ မိမိကယ
ို ဝ
္ န္ရလာေသာသား ဟူ၍
သူမေျပာဆိ၏
ု ။

နိမေ
္ ရာဒသည္

Tammuz

ယခုတ ြင္

အျဖစ္

ဝင္စားၿပီ ။

ဤဘဝသံသ ရာစက္ဝ န္းသည္ ေႏြဦးရာသီ နွင့္ သဘာဝတရားကို ကိုးကြယ္ျခင္း မ်ားႏွင့္

Tammuz

ယွက္ႏြယ္ေစ၏။

ေႏြဦးရာသီအကုန္မွစ၏။

အတြက္

ဤကိုးကြယ္ျခင္းအမႈက ို

ငိုေ ႂကြးျမည္တ မ္ းျခင္းပြ သည္
သားငယ္အား

ခ်ီေပြ႔ေသာ

Madonna ဘုရားမအသြင္ျဖင့္ သရုပ္ျပထား၏။
ေယဇေက်လအနာဂတိက်မ္း ၈း၁၄ - ဗိမာန္ေတာ္ေျမာက္တခ
ံ းဝသို႔
ေဆာင္သြား၍၊ ထိုအရပ္၌ မိန္းမတိ႔သ
ု ည္ တမၼ ဇနတ္အဖိ႔ု ငိေ
ု ႂကြးလ်က္
ထိုင္ၾက၏။

Semiramis ပေယာဂျဖင့္ ဝိညာဥ္မေသနုိင္သည့္အယူ၊ နိမ္ေရာဒ အမည္ရလူကို
ဘုရားျပ ျခင္း၊ ေျမခံေရခံ ၾသဇာေကာင္းရန္ မိုးသြန္းၿဖိ းရန္ ေလာကဓမၼတာနိယာ
မတရားမ်ားကို

ကိုးကြယ္ျခင္းစသည့္

မိစၧာအယူမ်ားသည္

ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငတ
ံ ြင္

တြငက
္ ်ယ္လာ၏။ Semiramis သည္ နိမ္ေရာဒ၏ စြမ္းပကားကို ရေစမည့္ တံခ းဝ
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

ထိုအစြမ္းကိုရရွိႏိုင္ရန္

သံဝ သျပ ရသည့္ဝတ္ထုးံ

လူေယာက္်ားမ်ားသည္

ျဖစ္တည္လာ၏။

သိ႔ႏ
ု ွင့္

လူမိန္းမမ်ားတိ႔ႏ
ု ွင့္

ဗိမာန္မယ္မ်ား

(temple

prostitute) ေပၚလာ၏။ ေနကိုးကြယ္ျခင္း အမႈ၌ ေမထုနမ
္ ွီဝျခင္းသည္ ကြ်ကူးေရပ
တြလ်က္ရ၏
ွိ ။

မိမိ၏ခင္ပြန္းအေပၚ

သစၥာမၿမႏိုင္လ ွ်င္

ဤဘာသာေရးသည္

ဇာတိလ ႊမ္းေသာ လူသ ားတစ္ဦးအဖို့ အလြန္ဆ ြ ေဆာင္မႈရသ
ွိ ည့္ ဘာသာေရးတစ္ခု
ျဖစ္သြားနုိင္သည္။
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င တိ႔ု မွတသ
္ ားရမည့္အခ်က္တစ္ခ်က္မာွ အစြမ္း(အာဏာ)ကိုမက္ေမာလာသည့္အခ
ထုိအာဏာကို မည္သည့္နည္းျဖင့္ယူရသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သ႔ထ
ူ ံမွ ယူရသည္ျဖစ္ေစ
အေၾကာင္း မဟုတ္ ျဖစ္လာေလ၏။ သညာဟူသည္ ပတ္သက္မႈ ရွိမွသ ာ အေရးပ ၏။
ဗာဗုလ ုန္တ ို႔ ၏ဘာသာတြင္ အသိရ ခက္သ ည့္ ပုဂ ိလ ္သ ံုး ဦး ဆက္ႏြယ ္မႈ ပ ဝင္၏။
နိမ္ေရာဒသည္

Semiramis ၏ ခင္ပြန ္းျဖစ္ ၿပီး Tammuz

အျဖစ္ဝင္စား

ျခင္းေၾကာင့္ သားလည္းျဖစ္ျပန္ရာ သံုးပ းေပ င္းတစ္ဆူဘရ
ု ားကို အျမင္ဝ းေစ၏။ ဆိခ
ု ့
သည့္အတိုငး္ စြမ္းအား(အာဏာ)ကို ကိုးကြယသ
္ ည့္အခ ပုဂ ိလ္ဟသ
ူ ည္ အေရးမပ
ေတာ့ပ ။ ဤအျခင္းအရာသည္ ေကာင္းကင္္လ
ို ္ေျခအရွင္ ဘုရားသခင္အား ဝတ္ျပ
ကိုးကြယပ
္ ုႏ
ံ ွင့္ လံုးဝေျပာင္းျပန္ျဖစ္၏။ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္တို႔၏ ကိယ
ု ္ပိုငလ
္ ကၡဏာ
ကို မျဖစ္မေနသိရထ
ွိ ားဖုိ႔ လုိအပ္၏။ ၄င္းတို႔၏ ျဖစ္တ ည္မႈ အမွန္က ို ဘယ္အခ မွ်
ေစာဒက မျဖစ္ေကာင္းေပ။ ေရာလည္း မေရာေကာင္းေပ။ ပေဟဠိ မဆန္ေစရာ၏။
ဤသို႔

ျဖစ္ခသ
့ ည္ရွိေသာ္

၄င္းသည္ မာရ္နတ္ ထြင္လုးံ ထုတခ
္ ့ေသာ အစြမ္းကို

ကိုးကြယ္ျခင္း ျဖစ္သ ည္ဟ ု မွတ ္ပ ေလ။ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္မွ ျပဆိုေသာ
ခမည္းေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္ မဟုတ။္
ခရစ္ယာန္ဓမၼခရီး၌ င ့ကယ
ို ္ေတြ႔မွျဖစ္ေစ၊ င ဆံုေတြ႔ခ့ရေသာ ဓမၼမိတေ
္ ဆြမ်ားမွျဖစ္ေစ
က်မ္းဂန္အပိုဒ္အခ် ိ႕သည္ မည္သည့္ပုဂ ိလ္ကေ
ို ဖာ္ညႊန္းကာ မည္သ႔အ
ူ ား တိင
ု ္တည္
ကာ ေတာင္းဆုပန္ရမည္ကို မရွင္းမရွင္းျဖစ္ၾကေၾကာင္းကို င ႀကံ ခ့၏။ ဆုပန္သည့္အခ
ခ်န္မသ
ိ ည္မ်ားရွိၿပီး အမ်က္ထြကေ
္ စမိမည္ကို မလိလ
ု ားၾကေၾကာင္းကို ၾကားဖန္မ်ားခ့
၏။ ဤသိ႔ု ဇေဝဇဝ ျဖစ္ရျခင္ားမွာ ္ာ္ုလန
ု ္ဘာသာ၏ တိုကရ
္ ုိကသ
္ က္ေရာက္မႈျဖစ္ၿပီား
ခမည္ားေတာ္ႏွင့္ သာားေတာ္ဘုရာားကို ဆည္ားကပ္ၾကမည့္အစာား ေက ာ္ေဇာဝဏၰကိုသာ
ရွာမွီားၾကျခင္ားေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဤအခ က္သ ည္ တရာားရွာသူမ ာား၏ ေမာဟသာ ျဖစ္၏။
ထိုအဆံုားအမမ ာားက ၄င္ားတို႔ကို ထိုသို႔ရႈပ္ေထြား ေစ၏။ ္ာ္ုလုန္၏ ဘာသာသည္
ဘုရာားကို ၾကည္ညိဳ သဒၶါဟန္ျပျငာား အကယ္တင
ြ ္ ဘုရာားသခင္ကို ဥေပကၡာျပဳကာ
၄င္ားအစာား လူကဘ
ို ုရာားျပဳ၍ ကိုားကြယ၏
္ ။
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္ာ္ုလန
ု ္ႏိုင္ငံ၏ ေနကိုားကြယမ
္ ႈသမိုင္ား မ ာားစြာရွိပါသည္။
ဘုရာားသခင္အေၾကာင္ ားႏွင့္
အဓိကေလ့လာလိုေပ၏။

သို့ရာတြင္ က မ္ားစာပါ

ႏြယ္ေသာအေျခခံသေဘာတရာားမ ာားကိုသာ

Semiramis ,

နိမ္ေရာဒ၊

ဘာသာတရားသည္ ေအာက္ပ အခ်က္တ႔က
ို ို ေရွ႕ရႈ၏။

Tammuz

က ြနုပ
္ ္တိ့ု

ေပ င္းသည့္

။

၁။ ဝိညာဥ္မေသနုိင္သည့္ အျဖစ္ကို ယံုစားျခင္း၊
၂။ တန္ခိးု ခြန္အားသည္ ခႏၶာတြင္းမွလာျခင္း၊
၃။ အဖသည္ဦးေသွ်ာင္၊ ေကာင္းခ်ီးရင္းျမစ္ျဖစ္သည္ကို ျငင္းဆန္ကာ အာဏာ
ရွင္/ အဓမၼစနစ္၊ သားႏွင့္အမိ ပတ္သ က္မႈ တ ို႔က ို အမ းျပ ျခင္း။
၄။ မိသားစုစက
ံ ို ေမွာက္လန
ွ ္ျခင္း။
၅။ ၿမိ ႕တည္၊ နယ္ေျမခ်႕ထြင၏
္ ။
ဤလမ္းစဥ္သည္

မာရ္နတ္မွ

လူသားတုိ႔အား

သည့္ဥာဏ္ကရ
ို မည္ဟူေသာကတိ၏
ႏွီးႏြယ္သည့္

ဘာသာေရးသည္

ေကာင္းမေကာင္းကို

ျပည့္စုျံ ခင္းျဖစ္၏။

မာရ္နတ္၏

အထက္ပ

ေလာင္းရိပမ
္ ိေသာ

သိကြ်မ္းရ
တစ္ခခ
ု ုႏွင့္

ဘာသာျဖစ္၏။

ဤဘာသာသည္ အေၾကာက္တရား၊ မာနတရား၊ လမ္းမလိုက္ျခင္းႏွင့္ သမၼာက်မ္း
စာလာ ဘုရားသခင္၏ မိန႔မ
္ ွာခ်က္ကို လံုးလံုးဆန႔္က်င္သည့္ လူမႈေရးေဖာက္ျပန္ျခင္းတိ႔မ
ု ွ
ျမစ္ဖ်ားခံေသာ ဘာသာျဖစ္၏။
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၁၄။ အဆင့္နိမ့ပ
္ းလားျခင္း
နိမ္ေရာဒႏွင့္ အေပ င္းအပ တို႔ ဘုရားကိုမည္သ ို႔ ရ ႈခ ့သ ည္ က ို သံုးသပ္ေ လ့လ ာလွ်င္
ေၾကာင္း က် ိး သင့္လ ွေ ပမည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပ လုက ဤကပ္က ာလ၏ျဖစ္စဥ္
ႏွင့္ လူသားမ်ားအေပၚသက္ေရာက္ေသာ အက် ိးကို တိရ
ု ွင္းစြာ စိတ္ျဖာခ့၏။ ထို
အေၾကာင္းကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားၾကပ မည္။
အစအဦား၌

ဘုရားသခင္သည္

မိမိသဏၭာန္ႏွင့္တစ္သဏၭာန္တည္း

လူသားကို

ဖန္ဆင္းခ၏
့ ။ ဤအေၾကာင္းကို အခန္း(၇)၌ ေဆြးေႏြးခ့ၾကၿပီးျဖစ္ပ သည္။ ဘုရား
သခင္က

လူသားအား

ဖန္ဆင္းပံုသည္

၄င္းႏွင့္၄င္း၏သားအၾကား ဆက္ဆံပုက
ံ ို

စၾကဝဠာသိ႔ု ျပလိုျခင္းျဖစ္၏။ ရွင္ေပ လု၏အဆိုကို မွတ္ပ ေလ။
ေရာမၾသဝ ဒစာ ၁း၁၉၊ ၂ဝ - အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ သိအပ္
ေသာ ဘုရားသခင္၏ အေၾကာင္းအရာတိ႔သ
ု ည္ သူတ႔တ
ို င
ြ ထ
္ င္ရွားလ်က္
ရွိ၏။ ဘုရားသခင္သ ည္ သူတ ို႔အားျပေတာ္မူၿပီ ။ အဘယ္သ ို႔နည္း
ဟူမက
ူ ား၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရာမ်ားကို ေထာက္ရသ
ႈ ျဖင့္၊ ထာဝရ
တန္ခးို ေတာ္ႏွင့္ ထာဝရအျဖစ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ မ်က္ျမင္မရေသာ
ဘုရားသခင္၏အရာတိ႔သ
ု ည္ ကမ႓ာတည္သည့္ကာလမွစ၍ ထင္ရွားလ်က္
ရွိ၏။ ထိုေၾကာင့္ သူတ႔သ
ို ည္ ကိုယအ
္ ျပစ္ကို မဖံုးႏိုင္ရာ။
ဘုရားသခင္ကို မဆည္းကပ္ႏိုင္ရန္ မာရ္နတ္သည္ လင္မယားဆက္ဆံမက
ႈ ို ပံုမွား
ရိုက္ရန္ အပတ္တကုတ္ ႀကိ းပမ္းမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္၏။ ရွင္ေပ လုသည္
နိမ္ေရာဒ၏ အတၳဳပတိကို အက်ဥ္းခ် ံးထား၏။ တစ္ဆင့္ျခင္း ေလ့လာၾကအံ့။
ေရာမၾသဝ ဒစာ ၁း၂၁-၂၅ - အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသတ
ူ ႔သ
ို ည္ ဘုရား
သခင္ကို သိလ်က္ပင္၊ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းသင့္သည္အတိင
ု ္း မခ်ီးမြမ္း၊
ေက်းဇူးေတာ္ကိုလည္းမသိမမွတ္၊ အခ်ည္းႏွီးေတြးဆျခင္း၊ သတိမရွိေသာ
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စိတ္ႏွလံုး မိုက္မျခင္းသိ႔ု ေရာက္ၾက၏။ ပညာရွိ ေယာင္ေဆာင္လ်က္ႏွင့္
လူမိုက ္အရာ၌တည္ၾကသည္ျဖစ္ ၍၊ မေဖာက္ျပန္ မပ်က္စီးႏိုင္ေသာ
ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္က ိုပယ္လ ်က္၊ ေဖ က္ျပန္ပ်က္စီးတတ္ေသာ
လူ၏႐ုုပ္တု၊ သားငွက္ အစရွိေသာ တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္၏ရုပတ
္ ု
တိ႔က
ု ို ဘုရားသခင္ အရာ၌ ခ်ီးေျမွာက္ၾက၏။ ထ႔ိုေၾကာင့္ သူတ႔သ
ို ည္
မိမိတ ို႔က ိုယ ္က ာယ၏ အသေရကို အခ်င္းခ်င္းရႈတ ္ခ်မည္အေၾကာင္း၊
ဘုရားသခင္သ ည္ သူတ ို႔က ို သူတ ို႔၏ ကိေလသာ စိတ ္ညစ္ညူးျခင္း
လက္သ႔အ
ို ပ္လက
ို ္ေတာ္မူ၏။ သူတ႔သ
ို ည္ မွန္ေသာ ဘုရားသခင့္အရာ၌
အမွားကိထ
ု ားလ်က္၊ ဖန္ဆင္းတတ္ေသာ သခင္ကိုပယ္၍ ဖန္ဆင္းအပ္ေသာ
အရာကို ဝတ္ျပ ကိုး ကြယ ္ေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။ ထိုသ ခင္သည္ ထာဝရ
မဂၤလာရွိေတာ္မူ၏။ အာမင္။
နိမ္ေရာဒသည္ ဟာမ၏ ေျမးျဖစ္သည္ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဗလ
ို ္ေျခအရွင္ ဘုရား
သခင္ကို ဧကန္သိခ့ရေလ၏။ စြမ္းအားသည္ ဘုရားသခင္ထံမလ
ွ ာျခင္းမဟုတ္ ခႏၶာ
တြင္းမွ

လာသည္ဟု

လက္ခသ
ံ ည့္အခ

ဘုရားသခင္ကို

သူမခ်ီးမြမ္းေတာ့ပ ၊၊

မိမိခံစားရေသာ ေကာင္းခ်ီးေတာ္တ႔အ
ို တြက္ ဘုရားကို သူေက်းဇူးမတင္ေတာ့ပ ေခ်။
ထိုမတ
ွ ဆင့္ နိမ္ေရာဒ ႏွင့္ သူ၏အေပ င္းအပ တိ႔သ
ု ည္ မိမတ
ိ ုိ႔ကိုယက
္ ို အမွန္အတုိင္း
မျမင္တတ္ၾကေတာ့ပ ေခ်။ ဘုရားသခင္မွ ျပတ္သားစြာ တားခ ့ သ ည့္ က်ားမစည္း မ်ဥ္း
ကို ကေမာက္က မျဖစ္ေစကာ ေကာင္းခ်ီး ရႏုိင္မည့္ လမ္းကို ျဖတ္ေတာက္၏ ။
သားေတာ္ဘ ုရား၏ နာခံတ တ္မႈ မ် ိး ၄င္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားအတြင္း အဝင္မခံဘ
၄င္းတိ႔၏
ု

နွလုးံ သားမ်ားသည္လည္း

အေမွာင္ဖုးံ ေန၏။

အမ် ိးသမီးေရးရာနွင့္

အသစ္ေသာ လိငလ
္ တ
ြ ္လပ္ခြင့မ
္ ်ားတုိ႔သည္ ဥာဏ္ပင
ြ ့ဟ
္ န္ရေ
ွိ သာ္လည္း၊ တိုးတက္မႈ
ျပယုဒတ
္ စ္ခု ျဖစ္ဟန္ရွိေသာ္လည္း အမွနတ
္ ကယ္မွာမူ သူတိ႔က
ု ို သူရူးျဖစ္ေစခ့၏။
နိမ္ေရာဒ နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္တြင္ Semiramis က နိမေ
္ ရာဒသည္ ေနဘုရားျဖစ္ၿပီဟု
အခိုငအ
္ မာဆို၏။ ဘုရားဟုေျပာေသာ္လည္း ပုထုဇဥ္လသ
ူ ားမ်ားနည္းတူ ေသေက်
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ကြယေ
္ ျပာက္ခ့ရပ သည္တကား။
အမွတ ္မွားစျပ ကာ

လူသားသည္

ဘုရားခ်မွတ ္သည့္

အသက္က ို

ဘယ္က ရသည္က ို

က်ား၊ မ စည္းလည္း ေပ်ာက္ေတာ့၏။

နိမ္ေရာဒထံခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ရန္ ဘုရားမကို ကိုးကြယ္ျခင္း၊ နိမေ
္ ရာဒသည္ Tammuz
အျဖစ္ဝင္စားျခင္း၊ တြားသြားသတဝ ၊ ေျခေလးေခ်ာင္း သတဝ ၊ ငွက္ စသည္တ႔က
ို ို
ရုိေသသမႈျပ ကာ

သဘာဝတရားကို

ကိုးကြယ္ျခင္းတိ႔သ
ု ည္

ဘုရားသခင္၏

သဏၭာန္တ ူ ဖန္ဆ င္းထားသည့္ လူသ ားကို အိုးမ သုတ ္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္၏
ျဖစ္တည္မႈအစစ္ကို မုသားေျမာက္ေစ၏။
ဗာဗုလန
ု ္ဘာသာ၏ဘုရားသည္ တန္ခိုးအာဏာကို ကိုးကြယရ
္ ွာႀကံသည့္ ဘုရားျဖစ္၏။
င တုိ႔ဆိုခ့ၿပီးသည့္အတိုင္း တန္ခိုးအာဏာေနာက္သ႔ို လိုက္သည့္အခ အကိုးကြယ္ခံေသာ
ပုဂ ိလ္၏ ဝိေသသကို ဂရုမစိက
ု ္ေစေတာ့၊ သီလသည္ အာဏာေလာက္ အေရးမပ ။
နိမ္ေရာဒ၊ Semiramis, Tammuz တို႔ေပ င္းစည္းမႈသည္ က်ားမ စည္းကို ဖ်က္၏။
သံဝ သျပ ျခင္းသည္

ျပ သူ၏ဂုဏ္ထ က္

အေရးေပးခံရ၏။

အသံုးျပ ေသာ

သေကၤတမ်ားသည္လည္း တလြ အဓိပၸာယ္ေဆာင္၏။
ေရာမၾသဝ ဒစာ ၁း၂၆-၂၈ - ထိသ
ု ႔ျို ပ ၾကေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္
သူတ႔က
ို ိုရက
ွ ္ေၾကာက္ဘယ
ြ ္ေသာ
အပ္လက
ို ္ေတာ္မူ၏။

ကိေလသာလက္

အဘယ္သ ို႔နည္းဟူမူက ား၊

သိ႔ု

မိန္းမတို႔သ ည္ပ

ကတိထ ံုးစံက ိုစြန္႔ ၍ ပကတိႏွင့္ ဆန္႔က ်င္ဘ က္ထ ံုးစံက ို လိုက္ၾက၏။
ထိုအတူ၊ ေယာက္်ား တုိ႔သည္လည္း မိန္းမႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း ပကတိ
ထံုးစံကိုစန
ြ ႔၍
္

အခ်င္းခ်င္း

ကိေလသာစိတ ္ပူေလာင္သ ျဖင့္၊

ရွက ္

ေၾကာက္ဘ ြယ ္ေသာအမူက ို ေယာက်္ားခ်င္းျပ လ်က္၊ မိမိတ ို႔ မွား
ယြင္းျခင္းႏွင့္အေလ်ာက္ မိမ ိတ ို႔ အျပစ္ဒဏ္က ိုခံရၾက၏။

ထိသ
ု ူ

တိ႔သ
ု ည္ ဘုရားသခင္ကို မသိမမွတ္လို သည္ျဖစ္၍၊ မေလ်ာက္ပတ္
ေသာအမူကို

ျပ ေစမည္အေၾကာင္း၊

ေမာဟလက္သ႔ို အပ္ေတာ္မူ၏။

ဘုရားသခင္သည္

သူတ႔က
ို ို
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လိငတ
္ ဆ
ူ က္ဆံျခင္းသည္ ဗာဗုလန
ု ၏
္ ဘာသာတရားမွလာ၏။ တံခ းမး Semiramis ၏
အဆိုျပ ခ်က္အရ သံဝ သျပ ျခင္းသည္ သံဝ သျပ ခံရသူထံမွ အစြမ္းတန္ခိုး ရႏိုင္သည့္
လမ္းပမာ အဓိပၸာယ္ေဆာင္၏။ ေခ င္းေဆာင္ျခင္း၊ နာခံျခင္းတိ႔သ
ု ည္ အတိတတ
္ င
ြ ္ က်န္
ခ့ၿပီ။ အစြမ္းႏွင့္ လူက်င့္ဘုရားျဖစ္ျခင္း ေနာက္သ႔လ
ို က
ို ္သည့္အခ သမၼာက်မ္းရင္းလာ
လိင္စည္းလည္း ေပ်ာက္ေတာ့၏။ ထိုအျဖစ္၏ အဆံုးသတ္ရလဒ္က ို ရွငေ
္ ပ လုက
ေအာက္ပါအတိုင္ားဆ၏
ို ။

။

ေရာမၾသဝ ဒစာ ၁း၂၉-၃၂ - သူတိ႔သ
ု ည္ အလံုးစံုေသာ အဓမၼက်င့္ျခင္း၊
မတရားေသာ ေမထုနက
္ ိုျပ ျခင္း၊ ဆိုးညစ္ျခင္း၊ ေလာဘလြန္က် းျခင္း၊
မနာလိုျခင္း၊ ျင စူျခင္း၊ လူအသက္ကသ
ို တ္ျခင္း၊ ရန္ေတြ႔ျခင္း၊ လွည့ျ္ ဖား
ျခင္း၊ သူတစ္ပ းကိုျမင္ျပင္းျခင္းတိ႔ႏ
ု ွင့္ ျပည့္စံုေသာသူ၊ ေခ်ာစားေသာသူ၊
ဆေရးေသာသူ၊ ဘုရားသခင္ကို မုနး္ ေသာသူ၊ ၾကမ္းတမ္းေသာသူ၊ မာန
ေထာင္လႊားေသာသူ၊ ဝ ႂကြားေသာသူ၊ မတတ္ေကာင္းေသာအတတ္ကို
စီရင္ေသာသူ၊ မိဘစကားကို နားမေထာင္ေသာသူ၊ သတိမရွိေသာသူ၊
သစၥာပ်က္ေသာသူ၊ မိဘ၊ သားမယား စသည္တ႔က
ို ို မခ်စ္ေသာသူ၊ ရန္ၿငိ း
ထားေသာသူ၊ သနားျခင္းကရုဏာစိတ္မရွိေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။

ထိသ
ု ႔ို

က်င့္ေသာ သူတ႔သ
ို ည္ ေသျပစ္က ို ခံထိုကသ
္ ည္ဟု ဘုရားသခင္ စီရင္
ေတာ္မူေၾကာင္းကို ထိုသူတ႔သ
ို ည္ သိလ်က္ပင္ ကိုယတ
္ င
ို ္က်င့္သည္
သာမက၊ ထိုသ႔က
ို ်င့္ေသာ သူတ႔၌
ို အားရဝမ္းေျမာက္ၾက၏။
လူမ်ားစြာတိ႔က
ု
ဤကမ႓ာ၌ဘာ့ေၾကာင့္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ အမုန္းပြားမႈ၊ လူမေ
ႈ ရးေဖ က္ျပန္မႈ
ထိုမွ်ပြားမ်ားရဘိနည္းဟု အံ့ၾသၾက၏။ ေရာမၾသဝ ဒစာ အခန္းႀကီး (၁) က ဤသည္တ႔ို
မည္သ ို႔ျဖစ္ပ်က္ရေၾကာင္ း၊ ဘာ့ေၾကာင့္ ဤသိ႔ု ျဖစ္ရေၾကာင္းတိ႔က
ု ို ရွင္းစြာျပထား၏။
လူသားမ်ား နိမ့္ပ းလာျခင္းကို ေအာက္ပ အတိုင္း အက်ဥ္းခ် ံးႏုိင္၏။
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၁။ အသက္ႏွင့္ ေကာင္း ခ်ီးမဂၤလ ာမ်ားသည္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္ထံ
တိ႔မ
ု ွ လာေၾကာင္းကိုေမ့ေလ်ာ့ျခင္း
၂။ ပုထဇ
ု ဥ္လူသားတိအ
ု့ ထ၌ အသက္အရင္းအျမစ္ရွိသည္ဟု ခံယူျခင္း
၃။ ေကာင္းခ်ီးရႏိုင္မည့္ ဦးေဆာင္သူႏွင့န
္ ာခံသူမသ
ိ ားစု ပံုစက
ံ ိုဖ်က္ဆီးျခင္း
၄။ လူမေ
ႈ ရးေဖ က္ျပန္ျခင္း
၅။ ေကာင္းခ်ီးမ့ျခင္းေၾကာင့္ တန္ဖိုးမ့ျခင္း၊ ေၾကာက္ျခင္း၊ မာန္မာန၊ ေဒ သ၊
အမုန္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား တိုးပြားျခင္း
၆။ လူသားမ်ား ဘုရားသခင္ကို အၾကည္အညိ ပ်က္ေၾကာင္း ျပသျခင္း၊ မိမိ၏
ဇာစ္ျမစ္အေၾကာင္း ေဝဝ းကာ သီလထက္ အစြမ္းကိုသာ ကိုးကြယ္ျခင္း
ကို ဆိုလ၏
ို ။
ဤသည္ကား ဗာဗုလုန၏
္ ခ် ပ္နည္းမ်ားျဖစ္၏။ သမၼာက်မ္းစာမွ သမုတသ
္ ည့္ ဗာဗုလုန္
သည္ ပထဝီ အင္ပ ယာထက္ က်ယ္ေျပာ၏။ ဤအခ်က္သည္ လူသားတိ႔၏
ု နွလုးံ သား
ကို ထင္သည္ထက္ သာ၍ထိုးႏွက္၏။ စိတန
္ ွလုးံ ကို ကြ်န္ျပ ႏိုင္စြမ္းသည္ စိုးရိမဖ
္ ြယ္
ျဖစ္၏။

၄င္း၏

လွ် ႕ိ ဝွကလ
္ ည္ပတ္ပုယ
ံ ႏၲရားသည္

မွင္သက္ဖယ
ြ ္ေကာင္းလွ၏။

လည္ပတ္ႏိုင္ေစမည့္ နည္းလမ္းလည္းမ်ားစြာရွိ၏။ ၄င္း၏အာဏာစက္ ေအာက္တ ြင္
တစ္ခ ဝပ္ဆင္း ဖူးလွ်င္ ရုန္းထြက္ရန္ ခက္သည္အထိ စြမ္းလွ၏။
င တုိ႔သည္ အာျဗဟံကို သင္ခန္းစာမယူလွ်င္ မျဖစ္ပ ။ အာျဗဟံ၏ရာဇဝင္က ဗာဗုလန
ု ္
စနက္မွ ရုန္းထြကႏ
္ ို္င္မည့္လမ္းကို ျပခ့၏။ အာျဗဟံသည္ ဗာဗုလုန္ၿမိ ႕တည္ရွိရာ ေဒသ
မွ လာခ့၏။ ၄င္း၏မိသားစုသည္လည္း ဗာဗုလုန္ ဘာသာကို ကိုးကြယ ္ခ ့၏။ သို႔ေသာ္
အာျဗဟံသ ည္ ရုန္းထြက ္ခ ့၏။ ရွင ္ေပ လုက ေရာမၾသဝ ဒစာကို ဘုရားသခင္၏
အာႏုေဘာ္ျဖင့္ စကားဦး သန္းၿပီး အာျဗဟံ၏ အေၾကာင္းျဖင့္ ဆက္ခ ့သ ည္မွာ ထူး
လွ၏။
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ေရာမၾသဝ ဒစာ ၁း၁၆-၁၈ - င သည္ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရား
ေၾကာင့္၊ ရွက ္ေၾကာက္ ျခင္းမရွိ။ အေၾကာင္းမူက ား၊ ထို တ ရားသည္
ေရွ႕ ဦးစြာ၌ ယုဒလူ၊ ေနာက္၌ေဟလသလူ၊ ယံုၾကည္သ မွ်ေသာ သူ
အေပ င္းတိ႔က
ု ို ကယ္တင္ေစေသာ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ျဖစ္၏။
အဘယ္သ႔ျို ဖစ္သနည္း ဟူမူကား၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ယံုၾကည္ျခင္း
အားျဖင့္ အသက္ရွငလ
္ ိမ့မ
္ ည္ဟု က်မ္းစာလာသည္ႏွင့္အညီ၊ ယံုၾကည္
ျခင္း၌တည္ေသာ ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားသည္၊ ယံုၾကည္
ျခင္းအဖိ႔အ
ု လိုငွာ ဧဝံေဂလိ တရားအားျဖင့္ ထင္ရာွ းလ်က္ရွိ၏။ သမၼာ
တရားကို အဓမၼျဖင့္ ဆီးတားႏိွပ္စက္ေသာသူတ႔ို ျပ တတ္ေသာ ဘုရားမ့
ေနျခင္းအမႈ ၊ တရားကို လြန္က ် းျခင္းအမႈ အမ် ိးမ် ိး တို ႔ တစ္ဖက္၌
ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္မွ ထင္ရာွ းလ်က္ရွိ၏။
ေရာမၾသဝ ဒစာ ၄း၁၆-၂၁ - ထိုေၾကာင့္၊ ကတိေတာ္သည္ ပညတ္
တရားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမ် ိးအႏြယ္တ႔၌
ို ျပည့္စံုသည္ သာမက၊ အာျဗဟံ၏
ယံုၾကည္ျခင္းတရားႏွင့္ဆိုင္ေသာ သူတ႔၌
ို ျပည့္စံုလ်က္၊ အာျဗဟံ၏အမ် ိး
အႏြယ ္ အေပ င္းတို႔၌ ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း ၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္
ေျဖာင့္မတ္ရာသိ႔ေ
ု ရာက္ေစျခင္းငွာ၊ ယံုၾကည္ျခင္းတရားကိုသာ အမွီျပ ၍
ေရာက္ႏိုင္၏။ င သည္ သင့္က ို လူမ် ိးအမ်ားတို႔၏ အဘျဖစ္ေစ၏ဟု
က်မ္းစာ၌လာသည္ႏွင့္အညီ၊ ထိုအာျဗဟံသ ည္က ား၊ ေသလြန္ေသာ
သူတ ို႔က ို ရွင္ေတာ္မူထ ေသာ၊ မျဖစ္ေသးေသာအရာတို႔က ို ျဖစ္ေသာ
အရာက့သ႔ို မွာထားေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ၊ ကိုယတ
္ ိုင္
ယံုၾကည္ေသာ ဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ခပ္သ ိမ္းေသာ င တို႔၏ အဘ
ျဖစ္သတည္း။ သင္၏အမ် ိးအႏြယ ္သ ည္ ထိုသ ို႔ျဖစ္လ ိမ့္မည္ ဟူေသာ
ဗ်ာဒိတ ္ေတာ္အတိုင္း၊ မိမိသ ည္ လူမ် ိးအမ်ားတို႔၏ အဘျဖစ္မည္ဟ ု
ေမွ်ာ္လ င့္စရာ အေၾကာင္းမရွ ိဘ လ်က္ ယံုၾကည္၍ ေမွ်ာ္ လ င့္ေလ၏။
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ယံုၾကည္အားႀကီးသည္ျဖစ္၍ မိမအ
ိ သက္သည္ အႏွစ္တစ္ရာေလာက္
ရွိသျဖင့္၊ မိမိကိုယသ
္ ည္ အေသကသ
့ ႔ို ရွိေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိ၏
ခင္ပြနး္ စာရာ၏ဝမ္းသည္ ေသေၾကာင္းကိလ
ု ည္းေကာင္း၊ မေအာက္ေမ့၊
ယံုမွားေသာစိတ္ႏွင့္ကင္း၍ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ကို ေတြးေတာျခင္း
မရွိ၊ ယံုၾကည္အားႀကီးသျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္း၍၊ ကတိထားေတာ္မူ
ေသာ သူသည္ ကတိေတာ္အတိုင္း တတ္ႏိုင္ေတာ္မူသည္ကို စိတ္စြလမ္း
ေလ၏။
အာျဗဟံ၏ ဗာဗုလုနမ
္ ွ အလြတရ
္ ုန္းခ့သည့္ သမိုင္းသည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ေဟာသည့္
ဧဝံေဂလိ အခ် ပ္အျခာေဒသနာေတာ္ပင္ျဖစ္၏။ ဗာဗုလုန္၏ ေက်ာ့ကြင္းမ်ားကိုဖ်က္ကာ

“ဗာဗုလန
ု ္ၿမိဳ႕ၿပိ လၿပီ”ဟု ေႂကြးေၾကာ္ႏိုင္ရန္ လူသားမ်ားနိမ့ပ
္ းရသည့္ ထို (၆) ဆင့္ကို
ေျမလွန္ပစ္ရန္ င တိ႔သ
ု ည္ အာျဗဟံကို စံယူရပ မည္။
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၁၅။ ဗာဗုလန
ု ္မွ ေခၚထုတ္ျခင္း
ဗာဗုလုန္၏ ရုပ္တက
ု ိုးကြယ္ျခင္းအမႈသည္ ကမ႓ာတစ္နံတစ္လ်ားသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔လုနီးနီးျဖစ္ခ၏
့ ။
က်မ္းစာ၌ ဤသိ႔လ
ု ာ၏။

။

ေယရမိအနာဂတက
ိ ်မ္း ၅၁း၇ - ဗာဗုလုန္ၿမိ ႕သည္၊ ထာဝရဘုရား
ကိုင္ေတာ္မူ၍ ေျမႀကီးတစ္ျပင္လုးံ ကို ယစ္မူးေစေသာ ေရႊဖလားျဖစ္၏။
ထိုဖလား၌ပ ေသာ စပ်စ္ရည္ကို လူအမ် ိးမ် ိးတိ႔သ
ု ည္ေသာက္၍ အရူး
ျဖစ္ၾက၏။
ဗာဗုလ ုန္၏ စပ်စ္ရ ည္သ ည္

ဘုရားသခင္အေၾကာင္း

ပံုမွားသြင္း ေသာမိစ ၧာဝ ဒ

ျဖစ္ၿပီး လူ႔စိတ ္နွလ ံုးကို ဒြ ိဟ ျဖစ္ေစကာ ယစ္ရည္မူးသည္ဟ ု ပမာတင္စားထား၏။
ထိုထ ိုေသာ ဝ ဒမ်ားက မိသားစုကို ၿဖိ ခြ၏။ ေကာင္းကင္ဗလ
ို ္ေျခအရွင္ ဘုရားသခင္
သြန္းၿဖိ းေပးသည့္ ေကာင္းခ်ီးမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္၏။ တန္ဖိုးမ့ျခင္း၊ ေဒ သ ထန္ျခင္း၊
စိတ္မလံုျခင္း၊ အာဏာမက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစ၏။
ဗာဗုလ ုန္၏လႊမ္းမိုးမႈ က ား မ် ိးႏြယ ္စုျဖင္ ့ အရပ္တ ကာလွည့္လ ည္က ်က္စားျခင္းမွ
စစ္တပ္မက
ွ ာကြယသ
္ ည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္းသိ႔။ု ဇနပုပ္မွ ၿမိ ႕ရုိးကာသည့္
ၿမိ ႕သိ႔ေ
ု ျပာင္းေစ၏။ စစ္တပ္၏ ရိကၡာ၊ လက္နက္မ်ားအတြက္ အခြန္ေတာ္ စည္းၾကပ္
ျခင္းကို စခ့၏။ အခြန္မျပတ္လပ္ရန္ ဘုရင္စနစ္ က်င့္သံုး၏။ ေသြးထြက္ သံယမ
ို ႈမ်ားက
လူသားမ်ားကို ေသြးဆိုးေစၿပီး၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာခ်ိနမ
္ ်ားျခင္းသည္ မမွန္ေသာ
ကိုးကြယ္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ ေပ င္းစည္းသည့္အခ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကို အားေပးၿပီး မိသားစု
ကို ၿဖိ ခြကာ ဘုရားျပ ျပည္တန္ဆာမ်ားမွလြ၍ အမ် ိးသမီးအေပ င္းကို တိရစာၦနသ
္ ာသာ
သာ ဆက္ဆံၾက၏။
ဤျဖစ္စဥ္သည္
မာရ္နတ္၏

လူသား၌တည္ေသာဘုရား၏

မာယာမ်ားျဖစ္၏။

ရုပသ
္ ဏၭာန္ကို

ဘုရားကိုဆ န႔္က ်င္ရ ာ၌

ဖ်က္ဆ ီးေသာ

လူသားတိ႔၏
ု ဘုန္းကိုခြာ
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ခ်ကာ ဘုရားကိုဆန္႔က်င္ရာ၌ ၄င္း၏လိသ
ု ုးံ ျဖစ္ရန္ ကၽြန္ျပ ၏။ ဘုရားသခင္လည္း
ေမတာအနႏၲျဖင့္
ျပန္လည္

ဖခင္ဦးေဆာင္ေသာ

မ်က္ေမွာက္ျပ ႏိုင္ရန္၊

မိသားစုေဆာက္တည္ရန္၊
သားသမီးမ်ားကို

ဘုရားသခင္ကို

မေကာင္းျမစ္တား၊

ေကာင္းရာညႊန္လတ္မည့္ ဇနီးေကာင္းရွေ
ိ သာ မိသားစုရရ
ွိ န္ အာျဗဟံကိုေခၚထုတ၏
္ ။
အာၿဗံ (ေခၚ) အာျဗဟံသည္ နိမ္ေရာဒထက္ ေနာက္က ်၏။ သို႔ေသာ္ အျခားေသာ
အေထာက္အထားမ်ား၌ ဗာဗုလ ုန္ ဘုန္းထြားခ်ိနအ
္ တြငး္ ၄င္းတိ႔သ
ု ည္ ေခတ္ၿပိ င္မ်ား
ျဖစ္ၾကသည္ဟူ၍လည္း လာ၏။
ကမ႓ာဦးက်မ္း

၁၂း၁-၃

-

ထာဝရဘုရားသည္လည္း

အာၿဗံကို

ေခၚေတာ္မူ ၍၊ သင္၏ျပည္ႏွင့္တ ကြ အမ်ိ းသားခ်င္း ေပ က္ေဖာ္မ်ား
ထက ထြက္ၿပီးလွ်င္၊ င ျပလတ႔ေ
ံ သာျပည္သ႔သ
ို ြားေလာ့။ င သည္သင့္ကို
လူမ် ိးႀကီး ျဖစ္ေစမည္။ င ေကာင္းခ်ီးေပး၍ သင္၏နာမကို ႀကီးျမတ္ေစ
မည္။ သင္သည္ေကာင္းခ်ီးခံရေသာသူ ျဖစ္လိမ့မ
္ ည္။ သင့္ကို ေကာင္းခ်ီး
ေပးေသာသူကို င ေကာင္းခ်ီးေပးမည္။ သင့္ကိုက်ိန္ဆေသာသူကို င
က်ိန္ဆ မည္ ။ သင့္အားျဖင့္လည္း လူမ် ိးအေပ င္းတိ႔သ
ု ည္ ေကာင္းခ်ီး
မဂၤလာကို ခံရၾကလိမ့မ
္ ည္ဟု မိန႔ေ
္ တာ္မူ၏။
အာျဗဟံ ေက်ာခိင
ု း္ ခရ
့ ာအရပ္သည္ နိမ္ေရာဒအင္ပ ယာ

ခ လဒလူမ်ားေနထုိငရ
္ ာ

အရပ္ျဖစ္၏။
ကမ႓ာဦးက်မ္း ၁၁း၂၆-၂၈ - ေတရသည္ အသက္ခုနစ္ဆယ္ရွိေသာ္၊
သား အာၿဗံ၊ နာေခၚ၊ ခ ရန္တ ို႔က ို ျမင္ေလ၏။ ေတရ၏ သားစဥ္
ေျမးဆက္ ဟူမူက ား၊ ေတရ,သည္ အာၿဗံ၊ နာေခၚ၊ ခ ရန္တ ု ိ႔က ို
ျမင္ေလ၏။ ခ ရန္သ ည္လ ည္း ေလာတ,ကို ျမင္ေလ၏။ ခ ရန္သ ည္၊
အဘေတရ မေသမွီ၊ မိမိဖြားရာအရပ္၊ ခ လဒ ျပည္သ ားတို႔ေနေသာ
ဥရၿမိ ႕၌ ေသေလ၏။
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ဘုရားသခင္သ ည္ အာၿဗံက ို ၄င္းအကြ်မ္းတဝင္ျဖစ္ခ ့ ေသာ ဝတ္ျပ ကိုးကြယ ္မႈႏွင ့္
ဇာတိေျမမွ ေခၚထုတ္ရမည္ ျဖစ္၏။ သားအဖ ဆက္ဆမ
ံ ႈအေျချပ မိသားစုစံကို ဘုရား
သခင္သည္ အာၿဗံအား သိေစလို၊ ေကာင္းခ်ီးေပးလို၏။ ဤနိယာမကို သူတိ႔ဇ
ု နီးေမာင္
နွံနွစ္ဥးီ

နားလည္သေဘာေပ က္လာၾကသည့္အခ မွသာ

သူတိ့အ
ု ား

သားဆုကို

ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူခ့၏။
မိသားစုၾကန္အင္ကို ဘုရားသခင္သည္ အာၿဗံအားျဖင့္ျပကာ ကမ႓ာသူ၊ ကမ႓ာသားမ်ား
အတြက္ ေကာင္းခ်ီးေဆာင္ၾကဥ္းသူျဖစ္ေစ၏။ အာၿဗံ၊ စာရာတိ႔က
ု ို နမူနာယူၾကကုန္
ေသာ သူအေပ င္းတို ႔သ ည္ ဘုရားသခင္ သြန္းေလာင္းေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလ ာကို
ရရွိၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔သ ည္ ၄င္းတုိ႔၏ ဂုဏ္ေၾကာင့္ မဟုတဘ
္
၄င္ားတို႔၏
ပစၥဳပၸန္ျဖစ္တ ည္မႈ အတိုင္ားျဖင့္ အခ စ္ခံရေၾကာင္ားကို သိေစ၏။ အာၿ္ံအေပၚ ကတိ
ထာားခေ
့ သာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီားကာား မိသာားစုၾကန္အင္၌ မူတည္၏။
ကမ႓ာဦးက်မ္း ၁၈း၁၈၊ ၁၉ - အာျ္ဟံသည္ႀကီားျမတ္၍၊ တန္ခးို ႏွင့္
ျပည့္စုံေသာ လူမ် ိးျဖစ္လမ
ိ ့မ
္ ည္။ လူမ် ိးအေပ င္းတိ႔သ
ု ည္ သူ႔အားျဖင့္
ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကိုခရ
ံ ၾကလိမ့မ
္ ည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္ မိမိ
ေနာက္၌ျဖစ္ေသာ သားမ်ား၊ အိမသ
္ ူမ်ားတိ႔အ
ု ား ပညတ္မည္အရာကို င
သိ၏။ သူတ ို႔သ ည္လ ည္း ထာဝရဘုရား၏ တရားလမ္းသို႔လ ိုက ္ ၍
ဟုတမ
္ ွန္ ေျဖာင့္မတ္စြာ က်င့္ၾကလိမ့မ
္ ည္။ သိ႔ျု ဖစ္၍ ကတိေတာ္ရွိသည္
အတိုငး္ ၊ ထာဝရဘုရားသည္ အာျဗဟံ၌ ျပ ရေသာအခြင့္ ရွလ
ိ ိမ့မ
္ ည္ဟု
အႀကံေတာ္ရွိ၏။

“င သည္သူႏွင့္ သိကြ်မ္း၏ ” ဟူသည့္ စကားရပ္၌ အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္
သိက ၽြမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္း၏ဇနီးႏွင္ ့ သားသမီးမ်ားကို ဘုရားသခင္မိန႔ခ
္ ့သည့္အတိုင္း
ဦးစီးေၾကာင္း ျပ၏။ ခင္ပြနး္ ၊ ဖခင္ဟသ
ူ ည္ ေကာင္းကင္ဘုရ
ံ ွိ အဖဘုရားထံမွ ေကာင္း
ခ်ီး ရႏိုင္မည့ ္ လမ္း ေၾကာင္း ျဖစ္ရမည္ဟ ု ဘုရားသခင္က အာျဗဟံအား မိန္႔ခ ့၏။
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ခင္ပြနး္ သည္၎၏ မံသ,မ်ိ းေစ့ကို ဇနီးသည္၏ ပ ရမီအကူ ျဖင့္ သားဆက္ဖြားရုံ မက
ဘ ဇနီးကိုနွစ္သက္တတ္၊ ခ်စ္တတ္၊ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေရွ႕ေရးေတြးေပးတတ္၊
တန္ဖိုးထားတတ္ရန္ ခင္ပန
ြ ္းသည္ထံ ဝိညာနဥာဏ္ ဌာပနာေပးၿပီးျဖစ္၏။ သုတက
ံ ်မ္း
လာအေၾကာင္ားကို သတိခ ပ္ေလာ့။

။

သုတက
ံ ်မ္း ၁၇း၆ - ေျမးတိ႔သ
ု ည္အသက္ႀကီးေသာသူ၏ သရဖူျဖစ္၏။
သားတိ႔၏
ု ဘုန္းကား အဘတည္း။
အာျဗဟံသည္ ၄င္း၏ဇနီးသည္ႏွင့္ သားသမီးမ်ားအေပၚ ေကာင္းခ်ီးေပးႏိုင္စြမ္းသည့္
ပမာဏသည္ ဇနီးသည္စာရာ၏ ဝန္ခတ
ံ တ္မႈ၌ မ်ားစြာတည္မွီ၏။ ၄င္း၏ၾသဇာသည္
ဇနီးသည္၏ ဝန္ခံသ ည့္ပမာဏအထိသာ ေညာင္းမည္ျဖစ္၏။ ဇနီးသည္မွ ဘုရား
သခင္ထံ ၄င္း၏ခင္ပန
ြ ္းသည္သည္ အိမေ
္ ထာင္ကို ေကာင္းစြာဦးစီး ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္
ဆုပန္ေပးေလေလ ဘုရားသခင္သ ည္ ခင္ပြန္းသည္က ို ျပ ျပင္ေပးေလေလျဖစ္က ာ
ဇနီးသည္လ ည္း ခင္ပြန္းသည္၏ စကားကို ကိုးစားေလေလ သားသမီးမ်ားကလည္း
မိခင္၏ သြန္သ င္မႈ တ ို႔က ို လက္ခံေလေလ ျဖစ္ၾကမည္။ သားသမီးမ်ားက မိခင္က ို
အတုယ ူၾက၏။ ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလား ေျဖာင့္ေျဖာင့္ သ ြားမွ ေနာက္ႏြားတစ္သ ိုက ္
ေျဖာင့္ေျဖာင့္လိုက္မည္ျဖစ္၏။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပတရုက စာရာသည္ ခင္ပြန္း၏အလိက
ု ို
မည္သ႔လ
ို က
ို ္ေၾကာင္း ျပဆိထ
ု ား၏။
ရွငေ
္ ပတရုၾသဝ ဒစာပထမေစာင္ ၃း၅၊ ၆ - ဘုရားသခင္ကို ကိုးစား၍
သန္႔ရွင္းေသာ မိနး္ မတိ႔သ
ု ည္ ေရွးကထိသ
ု ႔ို ကိယ
ု က
္ ို တန္ဆာဆင္လ်က္၊
စာရာသည္ အာျဗဟံကိုသခင္ဟုေခၚေဝၚ၍ သူ၏စကားကို နားေထာင္
သက ့သ ို႔၊ ကိုယ ္ခင္ပြန္း၏ အုပ္စိုျခင္းကို ဝန္ခံ ၾက၏။ သင္တ ို႔သ ည္
ေကာင္းမြနစ
္ ြာက်င့္၍၊ ေၾကာက္ရ႕ြံ တုန္လပ
ႈ ္ျခင္းအလွ်င္းမရွဘ
ိ
ေနလွ်င္
စာရာ၏သမီးျဖစ္ၾက၏။
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အာျဗဟံ၊ စာရာဇနီးေမာင္ႏွံတ႔သ
ို ည္ ဗာဗုလုန္မွ ထြက္လာခ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾက၍ သင္ယူ
ရမည့္သင္ခန္းစာ မ်ားစြာရွ၏
ိ ။ ၄င္းတိ႔သ
ု ည္ အမွားျပ မိခၾ့ ကေသာေၾကာင့္ သားေတာ္
ဣဇာက္္ရရွိရန္ ေႏွာင့္ေႏွးခ့ရ၏။ ၄င္းတိ႔သ
ု ည္ ေအာက္သက္ေၾကၿပီးမွသာ သားေတာ္
ဘုရားအတိင
ု ္း အသက္ေပးလိုသည့္စိတ္ရသ
ွိ ည့္ သားရတနာဣဇာက္လည္း အသက္
ထုိးအပ္ႏိုင္သည့္စိတ္ရွိရန္ ဘုရားသခင္ကို စီမံခင
ြ ့ျ္ ပ နိုင္ခ့ၾက၏။ အာျဗဟံသည္ ဘုရား
သခင္ကို ကိုးစားရန္ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ အခက္ဆုးံ အမႈကို ျပ ရမည့္အခ်ိန္၌ပင္ အလိုေတာ္
အတိုငး္ လိုကႏ
္ ိုင္သည့္စိတ္ကို ေမြးႏိုင္ခ့၏။
ကမ႓ာဦးက်မ္း ၂၂း၁၊ ၂၊ ၁ဝ-၁၂ - ထိုေနာက္မွ ဘုရားသခင္သည္၊
အာျဗဟံက ိုစံုစမ္းျခင္းငွ ာ ၊ အာျဗဟံဟ ု ေခၚေတာ္မူ ၍၊ အာျဗဟံက ၊
အကြ်ႏု္ပ္ရွိပ ၏ဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ သင္သည္အလြန္ခ်စ္ေသာ တစ္ေယာက္
တည္းေသာ သားဣဇာက္က ို ယူ၍၊ ေမာရိျပည့္သ ို႔သ ြားေလာ့။ င
ျပလတ႔ံေသာ ေတာင္ေပၚမွာ၊

သူ႔က ိုမီးရႈိ႕ရာယဇ္ျပ ၍ ပူေဇာ္ေလာ့ဟု

မိန္႔ေတာ္မူ၏။ … မိမိလက္ကဆ
ို န္႔၍ သားကိုသတ္ျခင္းငွာ ဓားကို ကိုငယ
္ ူ
ေလ၏။ ထိုအခ ၊ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တ မန္က ၊ အာျဗဟံ၊
အာျဗဟံဟ ု ေကာင္းကင္ေပၚက ေခၚေလ၏။ အာျဗဟံက အကြ်ႏု္ပ ္
ရွိပ ၏ဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ ထိလ
ု လ
ု င္ကို မထိမခိက
ု ္ႏွင့္။ အလွ်င္းမျပ ႏွင့။္
သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕သည္ဟု ယခုင သိ၏။ အေၾကာင္း
မူကား သင္၏သား၊ သင္၌တစ္ေယာက္တည္းေသာသားကို င ေတာင္း၍၊
သင္သည္င က
့ ိုမျငင္းဟု မိန႔ေ
္ တာ္မူ၏။
လူသားတစ္ဦး၏ သက္တမ္းတစ္ခုအတြင္း၌ ဘုရားသခင္သည္ ဗာဗုလုန၏
္ ဘာသာ
အရႈပ္ထ ုပ္မွ မွန္ေသာဘာသာသိ႔ု သြပ္သင
ြ ္းႏိုင္သည္မွာ အံ့ဖြယ ္ျဖစ္၏။ ဗာဗုလန
ု ္မွ
ထြက ္ခြာခ ့သ ည့္ အာျဗဟံ၏ ဓမၼခရီးသည္ င တို႔၏ ဓမၼခရီး အတြက ္ အုတ ္ျမစ္ျဖစ္၏။
မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သားေတာ္ဘုရားသည္ ဤကမ႓ာရွိ ဘုရားအမွားကိစ
ု ြန႔က
္ ာ
၎တု႔ိႏွင့္ သဟာယျပ ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သ႔ဝ
ို င္ရန္ င တိ႔အ
ု ား ဖိတေ
္ ခၚလ်က္ရွိ၏။
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ဤစာအုပ္တင
ြ ္

ေလ့လာခ့ရသည္မ်ားကို
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ရွိ

Life

Matters ၌ အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးျပထား၏။ မွနေ
္ သာဘုရားကို သမၼာဒိ႒
က်စြာသိျမင္ျခင္းျဖင့္

မာရ္နတ္၏

ႏိုင္ငံေတာ္က ို

အလ ထိုးႏိုင္သ ည္ ့ေကာင္းခ်ီး

လက္ဆ င့္က မ္းသည့္ မိသ ားစုစနစ္ အေၾကာင္း အက်ယ္ဖင
ြ ့္ထားသည့္ ထိုစာအုပ္ကို
ရႏိုင္ရန္ နွလုးံ မူေစလိုပ ၏။
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ထာဝရဘုရား၏ ဥာဏ္ေတာ္အနႏၲ
သာားေတာ္ကိုရေသာသူသည္ အသက္ကရ
ို ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသိ႔ျု ဖစ္ႏိုင္ရသနည္ား။
ဘုရာားသာားေတာ္၏အထတြင္

ခမည္ားေတာ္၏ အလိုကလ
ို က
ို ္သည့္ သာားလိမၼာ၏ စင္

ၾကယ္သည့္ႏွလုားံ သာားတစ္စုံ ကိန္ားေအာင္ားေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ၎က ခမည္ားေတာ္
၏အလိုကို မျပတ္အစဥ္

ေဆာင္ရြက၏
္ ။ ၎သည္ ခမည္ားေတာ္၏ေကာင္ားခ ီားႏွင့္

ေမတာေတာ္ကို ပိုငဆ
္ ိုင၏
္ ။ သာားေတာ္၏နွလုားံ သာားသည္ ခမည္ားေတာ္၏ ေမတာ
ေတာ္ကို မွခ
ီ ို၏။
ခမည္ားေတာ္၏ ပညတ္ေတာ္မ ာားကို ေစာင့္လိုသည့္ ခ စ္လွစြာေသာ သာားေတာ္၏
ခ ိဳသာသိမ္ေမြ႔နာခံတတ္သည့္ စိတ္သေဘာကို စၾကဝဠာတစ္ခုလုားံ သိ႔ု ခ ျပျခင္ားသည္
ခမည္ားေတာ္ဘုရာားသခင္၏ မဟာဥာဏ္ေတာ္အနႏၲပင္ ျဖစ္၏။
သိမ္ေမြ႔သည့္ ထိုစိတသ
္ ေဘာသည္ ထာဝရဘုရာားသခင္၏ မဟာရာဇပလႅငေ
္ တာ္မွ
အစျပဳကာ ဇီဝအသက္ပင္ေတာ္ကို ၾကာားခံကာ စီားဆင္ားလာ၏။ မာရ္နတ္သည္ ဘုရာား
သာားေတာ္ႏွင့္ ၎၏သိမ္ေမြ႔ေသာစိတထ
္ ာားကို ျငင္ားခ့၏။ ၎၏ လမ္ားမလိက
ု ္သည့္
စိတ္ႏွင့္

သာားေတာ္၏

လမ္ားလိက
ု သ
္ ည့္စိတ္တ႔ို

စီားခ င္ားထိုားၾက၏။

ကန္႔လန္႔

တိုကတ
္ တ္သည့္ စိတသ
္ ည္ လူသာားအေပါင္ားတိ႔သ
ု ႔ို ဆင့္ပြာားခ့၏။ သခင္ခရစ္ေတာ္၏
ေပားဆပ္မႈက

ငါတို႔အာား

ဤသိမ္ေမြ႔ေသာစိတ္ထာားကို

ျပန္ရ ပိုငခ
္ ြင့္ေပား၏။

ဤစိတထ
္ ာားကို ရႏိုင္မည့္ လွ ိဳ႕ဝွက္ခ က္ကာား ခမည္ားေတာ္ႏွင့္သာားေတာ္တို႔သည္ မည္
သူမ ာား ျဖစ္ေၾကာင္ား ထိုားထြင္ားသိရန္ျဖစ္၏။ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္ကို သိကၽြမ္း
ရျခင္းသည္ ထာဝရအသက္ပင္ျဖစ္ျပီး၊ ဘုရာားသခင္ႏွင့္ သာားေတာ္တ႔၏
ို
ရာဇပလႅင္
ေတာ္မွ စီးဆင္းလာသည့္ အသက္စမ္းေရကို ေသာက္သုးံ ရေသာအခြင့ပ
္ င္ ျဖစ္သ
တည္း။

