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1-7

သင္ခနး္စာ (၁)

ထာ၀ရအသက္

သမၼာက်မ္းစာထဲက အရင္းႏွီးဆံုး ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ခ်က္စာသားသည္ (ေယာ ၃း၁၆)  
ျဖစ္သည္။ လူငယ္ေလးဘ၀ကစ လူတုိင္း သိၿပီးေသာ က်မ္းခ်က္ဟု ထင္ရသည့္တုုိင္ ယင္းကုိ  
ယေန႔တုိင္ နားလည္မႈလြဲမွားလ်က္ က်င့္သုံးေနၾကသည္ဟု ကၽြ ႏ္ုပ္ ယုံမိသည္။ (ေယာ ၃း၁၆) ၌  
ဤသုိ႔ ဆုိထားသည္။ “ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္  
ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကုိ ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တစ္ပါးတည္းေသာ  
သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသား တို႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။”

ထုံးစံအရ ဤက်မ္းခ်က္က ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကို သြန္သင္သည္မွာ၊ ေယ႐ႈသည္ ၾကြလာေတာ္မူၿပီး   
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏အျပစ္အတြက္ အေသခံ ေပးေတာ္မူခဲ့သည္ျဖစ္၍၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔  
မေရာက္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ အမွန္ဆုိသည့္အတိုင္း၊ ဤ က်မ္းခ်က္က  ဖြင့္ျပလာသည္  
မွာလည္း၊ ေယ႐ႈသည္ ဤေလာကသုိ႔ ၾကြလာၿပီး ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ အေသခံေပးျခင္းသည္  
အမွန္အကန္ အႀကံအစည္ေတာ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အၿမဲတည္ေသာ  
ထာ၀ရအသက္ကို ရၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏  
အျပစ္မ်ားသည္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ထာ၀ရ အသက္အၾကား ရွိေနေသာ အတားအဆီး  
ျဖစ္ေၾကာင္း အျဖစ္ကိုသိေစျခင္းျဖစ္သည္။

ေယ႐ႈသည္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္အတြက္ အေသခံေပးခဲ့သည္မွာ မွန္ပါသည္။ ေယ႐ႈကို ယံုလွ်င္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ မေရာက္ဆုိသည္မွာလည္း မွန္ပါသည္။ ထုိထက္ပို၍  
သတင္းေကာင္း တရားက ေျပာေနပါသည္။ ထုိသတင္းေကာင္းတရား၏ အမွန္ သတင္းစကားမွာ၊  
ဘုရားသခင္သည္ သင့္အား အၿမဲတည္ေသာထာ၀ရအသက္ကိုေပးမည့္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။  
ဒါကို အခု ကၽြ ႏ္ုပ္ ရွင္းျပပါရေစ။ ေယ႐ ႈလက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚသုိ႔ အတင္မခံရမီည၌  
ကုိယ္ေတာ္ဆုေတာင္းေနစဥ္ ဤသုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္။ “ထာ၀ရအသက္ ဟူမူကား၊  
မွန္ေသာဘုရားသခင္ တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ကုိယ္ေတာ္ကို၎၊  
ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာေယ႐ႈခရစ္ကုိ၎ သိကၽြ မ္း ျခင္းတည္း။” (ေယာ ၁၇း၃)

ဤတြင္ ေျပာေနသည္မွာ၊ ထာ၀ရအသက္သည္၊ ခမည္းေတာ္ကုုိသိျခင္း၊ မွန္ေသာ  
ဘုရားသခင္ တစ္ဆူတည္းျဖစ္သည္ကို သိျခင္း၊ ကုိယ္ေတာ္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ေယ႐ႈကို  
သိျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ၎မွာ အၿမဲတည္ေသာ ထာ၀ရအသက္ကို ဆိုလုိျခင္း ျဖစ္သည္။  
အၿမဲတည္ေသာ ထာ၀ရအသက္သည္ အၿမဲအသက္ရွင္ေနျခင္းဟု လူအေတာ္မ်ားမ်ားက  
ေတြးၾကသည္။ ေကာင္းေပသည္။ လူတုိင္းသည္ အၿမဲ အသက္ရွင္ေနရၾကမည္။ လူတစ္ေယာက္  
အသက္ေသဆုံးေသာအခါ တည္ရွိမႈ ရပ္စဲသြားေၾကာင္း အေတြးသည္ နားလည္မႈလြဲျခင္း  
ျဖစ္သည္။ လူ၏ ၀ိညာဥ္ႏွင့္ စိတ္သည္ ဘုရားသခင္ဆီသို႔ ျပန္သြားသည္။ သူ၏ခႏၶာသည္  
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သင္ခန္းစာ (၁)

သခၤ်ဳိင္းေျမ၌ ယိုယြင္းပ်က္စီး ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္။ သမၼာတရားအျမင္အရ  
ေျမႀကီးေပၚအသက္ရွင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ လူတိုင္းသည္ ၀ိညာဥ္ပံုစံႏွင့္ ဆက္လက္အသက္ရွင္  
ေနရၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထာ၀ရအသက္ဆိုသည္မွာ၊ အစဥ္အၿမဲ အသက္ရွင္  
ေနထိုင္ရသည္ ဆိုတာ၊ လံုးလံုးလ်ားလ်ား မွန္ကန္သည္ မဟုတ္ဘဲ၊ လူတိုင္းက အစဥ္အၿမဲ  
အသက္ရွင္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းခ်က္က အလြန္ရွင္းလင္းစြာ ေျပာေနသည္မွာ၊  
ထာ၀ရအသက္ကုိ လူတိုင္းအား ေပးသည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

လူတစ္ခ်ဳိ႕ေျပာၾကပါသည္။ “ထာ၀ရအသက္သည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ အၿမဲေနထိုင္ရျခင္းႏွင့္  
ငရဲ၌ အၿမဲေနထုိင္ရျခင္းတုိ႔၏ ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာတရား ျဖစ္သည္။” သုိ႔ေသာ္လည္း  
ထာ၀ရအသက္ဟူမူကား၊ (ေယာ ၁၇း၃)၌ ေယ႐ႈေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း၊ ဘုရားသခင္ကုိ သိရွိျခင္းႏွင့္  
ေယ႐ႈခရစ္ကို သိရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းသည္ အသိဥာဏ္ပညာတတ္သိျခင္းထက္  
ပိုပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ အသံုးျပဳလာေသာ “သိျခင္း”စကားလံုးသည္၊  
သင္ရယူႏိုင္သည့္ အရင္းႏွီးဆံုး ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ဆက္ဆံေရးကို ေဖၚျပရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။  
ကယ္တင္ျခင္း၏ စစ္မွန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ႀကီးျမတ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္ ဆုိသကဲ့သုိ႔  
ေကာင္းကင္ဘံု၌ အၿမဲအသက္ ရွင္ေနရျခင္း မဟုတ္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္း၏ စစ္မွန္ေသာ  
ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အရွင္သခင္ဘုရားႏွင့္အတူ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ဆံမႈ တစ္ရပ္ျဖင့္ ရင္ႏွီးမႈ ရွိေနဖို႔  
ျဖစ္သည္။ လူေတြအေျမာက္အျမားက သူတုိ႔အျပစ္မ်ား ခြင့္လႊတ္ခံရဖို႔ ေအာ္ဟစ္ငိုေၾကြး  
ဆုေတာင္းေနၾကပါေသာ္ လည္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရယူရန္ ဆုုိေသာအရာကုုိ ပန္းတုိင္ထားၿပီး 
ဘယ္ေသာအခါမွ် မလုပ္ၾကပါ။

ကယ္တင္ျခင္း၏စစ္မွန္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္္ကုိ ရွင္းျပမေနျခင္းအားျဖင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္  
သတင္းေကာင္း တရားကုိ အက်ဳိးမဲ့ေစ ေသာလုပ္ရပ္ကုိ လုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။  
၀ိညာဥ္ေရး အေၾကာင္း သက္သက္ ေျဖရွင္းေပးေသာ တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔က   
ကယ္တင္ျခင္းကို ေျပာေနၾကသည္ဆုိလွ်င္၊ အနာဂတ္တြင္ ထာ၀ရအျဖစ္၌ အက်ဳိးတစ္ရပ္ကုိသာ   
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ရႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လူေတြ ကို ကၽြ နု္ပ္တုိ႔ မကူညီႏိုင္ၾကပါ။ ယေန႔ေျမႀကီးေပၚမွာ   
တုိက္႐ိုက္ ငရဲေရာက္ သကဲ့သုိ႔ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ၾကသူအခ်ဳိ႕ ရွိပါသည္။ 

လူအေတာ္မ်ားမ်ားက စိတ္ဓာတ္ေတြက်ၿပီး၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္မႈ၊ ျငင္းဆန္မႈ၊ နာက်င္မႈ၊  
အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲမႈတုိ႔ကုိ ရင္ဆုိင္လ်က္၊ ဆင္းရဲစြာ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ေနရၾကကုန္၏။ လူေတြ  
တစ္ေန႔ကုိတစ္ေန႔ အသက္ရွင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ဘ၀ကုိ ေရေပၚမွာ သြားတဲ့  
အမိႈက္စလိုပဲ ေခါင္းေဖာ္ႏိုုင္ရံုုသာ ေမ်ာေနၾကရၿပီး၊ ရွင္သန္ႏိုုင္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္။  
အနာဂတ္အတြက္ တစ္ခုတည္းကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တဲ့ ကယ္တင္ျခင္းတစ္စံုတစ္ရာရယူရန္အတြက္  
ေျပာဆုိလွ်င္၊ သူတုိ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေဘးထုတ္လႊင့္ပစ္တတ္ၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္ဆုိေတာ့  
ယေန႔ အသက္ရွင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရသည့္အတြက္ အလြန္ အလုပ္ မ်ားလြန္း လွတယ္လုိ႔  
ဆင္ေျခေပးၾကကုန္၏။

အမွန္တရားမွာ၊ ေယ႐ႈသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ဘ၀၏ထာ၀ရလားရာ၌ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ  
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ထာ၀ရအသက္

 
ရွိေစရန္ႏွင့္၊ အျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ငရဲက်ိန္စာ အစား၊ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာႏွင့္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ အၿမဲ  
အသက္ရွင္ေနရန္တုိ႔အတြက္ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ၊ ဆုိးညစ္ေသာ ဤပစၥဳပၸန္ဘ၀မွ ငါတုိ႔ကုိ  
ကယ္ႏႈတ္ျခင္းငါ ၾကြလာေတာ္မူျခင္းလည္း ျဖစ္၏။ (ဂလာတိ ၁း၄)။ ေယ႐ႈသည္ ခမည္းေတာ္ ဘုရား
သခင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ၊ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်ဆက္ဆံေရးတို႔ကို သင့္အား ေပးရန္ ၾကြလာေတာ္မူျခင္း   
ျဖစ္သည္။ 

ေယ႐ႈသည္ သင့္ကို ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်ဆက္ဆံေရး  
ထဲသုိ႔ေရာက္ေစရန္ ၾကြလာေတာ္မူသည္။ ေယ႐ႈ သင့္ကုိ ခ်စ္သည္။ ေယ႐ႈသည္ သင့္  
ကုိယ္ေရးကိုယ္တာအေၾကာင္း သိလိုသည္။ အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ သင္တုိ႔  
ရႏိုင္သည့္ အရာတစ္ခုခုထက္ ပိုႀကီးျမတ္ေသာ ဘ၀အရည္အေသြးတစ္ရပ္ကုိ သင့္အား ေယ႐ႈ  
ေပးလုိသည္။ 

ေယ႐ႈက (ေယာ ၁၀း၁၀)၌ ဤနည္းျဖင့္ မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။ “သူခိုး (စာတန္ကိုေျပာလုိ)*သည္  
ခိုးျခင္း၊ သတ္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါသာ လာတတ္၏။ ငါမူကား၊ သုိးတို႔သည္ အသက္လြတ္႐ံုမွ်မက   
အထူးသျဖင့္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းငွါ လာသတည္း။” ဘုရားသခင္သည္ သင့္အား ထာ၀ရအသက္  
ေပးလုိေတာ္မူသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကုိ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံုေစလုိေတာ္မူသည္။ သင္သည္  
ထုိအရာကို လုိခ်င္ေနသည္ျဖစ္၍ ယေန႔ပင္ သင္ လိုခ်င္ေနမည္ဟု ကၽြ ႏု္ပ္ယုံၾကည္သည္။  
ခရစ္ေတာ္အေသခံသည္မွာ၊ သင့္အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္သည္သာမက၊ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္နီးကပ္စြာ  
သင့္ကုိရွိေစပါသည္။ သင္သည္ သခင္ဘုရားကို မသိေသးပါလွ်င္၊ ဤအေၾကာင္းအတြက္ႏွင့္  
ကုိယ္ေတာ္အား သိျခင္းရွိဖို႔ လုိလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း  
ခံၿပီးသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါလွ်င္၊ သင့္အျပစ္ ခြင့္လႊတ္ခံရၿပီးသည့္အဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍  
ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္အတူ အၿမဲတည္တ့ံေသာ အသက္တာအထဲ ၀င္စားေနရန္လည္း  
လုိအပ္ ပါလိမ့္မည္။

ထာ၀ရအသက္ႏွင္ပ့တ္သက္ေသာအမွနတ္ရား

(က) သတင္းေကာင္းတရား၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ထ၀ရအသက္ ျဖစ္သည္။ (ေယာ ၃း၁၆)

(ခ) ထာ၀ရအသက္သည္ ဘုရားသခင္ကုိ သိျခင္း ျဖစ္သည္။ (ေယာ ၁၇း၃)

(ဂ) ဘုရားသခင္ကို သိျခင္းသည္ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။  
(၁ ေကာ ၆း ၁၆-၁၇)

(ဃ) ထာ၀ရအသက္ကို ယခုပင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။  (၁ ေယာ ၅း၁၂)

(င) သင္ႏွင့္အတူ ကိုယ္တုိင္ကုိယ္က် ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ကုိ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရွိသည္။ 
(ဗ်ာဒိတ္ ၃း၂၀)
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သင္ခန္းစာ (၁)

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ ေမးခြနး္မ်ား

၁။ (ေယာ ၃း၁၆)ကိုဖတ္၍ ဘုရားသခင္သည္ ေလာကသုိ႔ ေယ႐ႈကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူရျခင္း၏  
ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘာလဲ။

ေယာ ၃း၁၆ - “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္  
ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ မေရာက္၊  ထာ၀ရအသက္ကုိ ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌  
တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသား တုိ႔ကုိ  
ခ်စ္ေတာ္မူ၏။  ”

၂။ “သိျခင္း” စကားလံုးကို သမၼာက်မ္းစာ၏အသုံးသည္၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ (ကမၻာ ၄း၁) ႏွင့္  
ရင္းႏွီးမႈ၊ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ဆက္ဆံမႈတစ္ခု ရွိရန္ကို ဆုိလိုသည္။ (ေယာ ၁၇း၃)  
ကိုဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္အရ ထာ၀ရ / အၿမဲတည္ေသာ အသက္တာသည္ ဘာလဲ။

ကမၻာ ၄း၁ - “ထုိေနာက္ လူအာဒံသည္ မယား ဧ၀ႏွင့္ဆက္ဆံသျဖင့္၊ ဧ၀သည္  
ပဋိသေႏၶစြဲယူ၍ ကာဣနကုိ ဖြားျမင္လွ်င္၊  ထာ၀ရဘုရား၏လူကုိ ငါရၿပီဟု ဆုိေလ၏။”

ေယာ ၁၇း၃  - “ထာ၀ရအသက္ ဟူမူကား၊ မွန္ေသာဘုရားသခင္ တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ   
ကုိယ္ေတာ္ကို၎၊ ေစလႊတ္ ေတာ္မူေသာ ေယ႐ႈခရစ္ကုိ၎ သိကၽြ မ္းျခင္းတည္း။”

၃။ (၁ ေယာ ၅း၁၁-၁၂) ကုိဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္ပါအခန္းငယ္မ်ားအရ ထာ၀ရ / အၿမဲတည္ေသာ  
အသက္တာ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စတင္သနည္း။

၁ ေယာ ၅း၁၁-၁၂ - “သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔အား  
ထာ၀ရအသက္ကို ေပးေတာ္မူ၍၊ ထုိအသက္သည္လည္း သားေတာ္၌ ပါ၏။ သားေတာ္ကို   
ရေသာသူသည္ အသက္ကုိရ၏။ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို  
မရေသာသူမူကား အသက္ကိုမရ။”

၄။ (ေယာ ၁၀း၁၀) ကုိဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ေယ႐ႈ ေပးလုိေသာ အသက္သည္  
ဘာအမ်ဳိးအစားလဲ။

ေယာ ၁၀း၁၀ - “သူခိုး(စာတန္ကိုေျပာလို)*သည္ ခိုးျခင္း၊ သတ္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါသာ   
လာတတ္၏။ ငါမူကား၊ သုိးတုိ႔သည္   အသက္ လြတ္႐ံုမွ်မက အထူးသျဖင့္  
အသက္ႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းငွါ လာသတည္း။” 

၅။ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၏ အရည္အေသြး (သုိ႔မဟုတ္) လကၡဏာရပ္မ်ားကို သင့္  
ကုိယ္ပိုင္စကားႏွင့္ ရွင္းျပပါ။
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ထာ၀ရအသက္

၆။ ဘုရားသခင္သည္ ေလာက၏အျပစ္တရားအတြက္ အေသခံေစရန္ ဘုရားသားေတာ္  
ေယ႐ႈအား ေလာကသုိ႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ကို သင္သည္ ယုံၾကည္ပါသလား၊ ထုိသုိ႔ျဖင့္၊  
ယုံၾကည္ေသာ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ထာ၀ရ/အၿမဲတည္ေသာ အသက္ကို ေပးပါသလား။

၇။ ထာ၀ရ/အၿမဲတည္ေသာအသက္သည္ အခ်ိန္အလ်ားတစ္ခု (ထာ၀ရျဖစ္ျခင္း) သက္သက္  
မဟုတ္ဘဲ၊ အသက္၏အရည္ အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ ျဖစ္သည္ကုိ သင္သည္ ရွင္းလင္းစြာ  
သိရွိပါသလား။
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သင္ခန္းစာ (၁)

အေျဖေသာခ့်က္

၁။ (ေယာ ၃း၁၆)ကို ဖတ္၍ ဘုရားသခင္သည္ ေလာကသုိ႔ ေယ႐ႈကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူရျခင္း၏  
ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘာလဲ။
ေလာကကုိကယ္တင္ရန၊္ အျပစ္တရား၏ ျပစ္ဒဏ္ကို ဖယ္ရွားျခင္းအာျဖင့္၊ ေယရႈ ၌  
အၿမဲတညေ္သာအသက္တာ ရမညကို္ ယုံၾကညေ္သာသူ အားလုံးအား ေပးေတာမူ္ျခင္း 

၂။ “သိျခင္း” စကားလံုးကို သမၼာက်မ္းစာ၏အသုံးသည္၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ (ကမၻာ ၄း၁) ႏွင့္  
ရင္းႏွီးမႈ၊ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ဆက္ဆံမႈတစ္ခု ရွိရန္ကို ဆုိလိုသည္။ 
(ေယာ ၁၇း၃) ကုိဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္အရ ထာ၀ရ / အၿမဲတည္ေသာ အသက္တာ သည ္ 
ဘာလဲ။ ထာ၀ရအသက္သည ္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေယရႈ ခရစ္ကို သိကၽြမ္းျခင္း  
ျဖစ္သည။္ (ရုပ္ျပမဟုတ္ေသာ ရင္းႏီွးမႈ ျဖစ္၏)

၃။ (၁ ေယာ ၅း၁၁-၁၂) ကုိဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္ပါအခန္းငယ္မ်ားအရ ထာ၀ရ / အၿမဲတည္ေ
သာ အသက္တာ ဘယ္ေတာ့ စသနည္း။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသက္တာမ်ားအထဲ  ဘုရားသားေတာ ္(ေယရႈ ခရစ္) ကို  
လက္ခံရေသာအခါ၊

၄။ (ေယာ ၁၀း၁၀) ကုိဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ေယ႐ႈေပးလုိေသာ အသက္သည္  
ဘာအမ်ဳိးအစား လဲ။
ျပည့္စုံျခင္းရိွေသာ အသက္တာ

၅။ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၏ အရည္အေသြး (သုိ႔မဟုတ္) လကၡဏာရပ္မ်ားကို သင့္  
ကုိယ္ပိုင္စကားႏွင့္ ရွင္းျပပါ။
ေယရႈ မိန္ေ့တာမူ္ေသာ သူခုိးသည ္ခုိးျခင္းငာွ လာသညႏွ္င့္ ဆန္က့်င္ဘက္  
ျဖစ္ေသာ ျပည့္စုံျခင္းရိွသည့္အသက္တာ 

၆။ ဘုရားသခင္သည္ ေလာက၏အျပစ္တရားအတြက္ အေသခံေစရန္ ဘုရားသားေတာ္  
ေယ႐ႈအား ေလာကသုိ႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ကို သင္သည္ ယုံၾကည္ပါသလား၊ ထုိသုိ႔ျဖင့္၊  
ယုံၾကည္ေသာ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ထာ၀ရ/ အၿမဲတည္ေသာ အသက္ကို ေပးပါသလား။
ယုံၾကညပ္ါသည။္ ေပးပါသည။္

၇။ ထာ၀ရ/ အၿမဲတည္ေသာ အသက္သည္ အခ်ိန္အလ်ားတစ္ခု (ထာ၀ရျဖစ္ျခင္း) သက္သက္  
မဟုတ္ဘဲ၊ အသက္၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ ျဖစ္သည္ကုိ သင္သည္ ရွင္းလင္းစြာ  
သိရွိပါသလား။
သိရိွပါသည။္
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သင္ခနး္စာ (  ၂)

ေက်းဇူးေတာအ္ားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း

ေယ႐ႈသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အမွန္တရားမ်ားကို ပံုေဆာင္ျပေသာ ပံုဥပမာမ်ား၊ 
ဇာတ္လမ္းမ်ားကို အႀကိမ္မ်ားစြာ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ (လုကာ ၁၈း၉-၁၄) က်မ္းပုဒ္၌ ဤသုိ႔ စေရး  
ထားသည္။ “ကုိယ္ကုသုိလ္ကုိ အမွီျပဳ၍ သူတစ္ပါးကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳတတ္ေသာသူ တခ်ဳိ႕တုိ႔အား  
မိန္႔ေတာ္မူေသာ ဥပမာကား၊ ...” ေယ႐ႈက အမွန္ ပရိသတ္တစ္စုကို ဦးးတည္ဆုံးမသည္။ သူတုိ႔က  
ကိုယ့္ကုသုိလ္ျဖင့္ ရေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို အမွီျပဳၿပီး၊ တျခားလူတုိင္းကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၍  
အထင္ေသး တတ္ၾကျခင္းကို ေထာက္ျပသည္။  ကုိယ္ေတာ္က ဤ ပံုဥပမာေလးကို ေျပာရသည္မွာ၊   
လူေတြ သူတုိ႔ လုပ္ခဲ့သည့္အရာမ်ား၌ အမွီျပဳေနၾကသူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  ကၽြ ႏု္ပ္တို႔က သူတုိ႔ကုိ  
ကိုယ္တုိင္ ကုိယ္၌ ေျဖာင့္မတ္ယူၾကသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ ဤအတြက္ ေယ႐ႈကလည္း၊  
သူတို႔သည္ လူတုိင္းကို “ငါ မင္းထက္ ေတာ္တယ္” ဆုိသည့္အေျပာႏွင့္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳတတ္ 
ၾကေၾကာင္း ကုိယ္ေတာ္ ေျပာျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

က်မ္းခ်က္ အငယ္(၁၀)၌ ေယ႐ႈ ဤသို႔ မိန္႔ၾကားသည္။ “လူႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္၊  
ဆုေတာင္းပတၱနာျပဳျခင္းငွါ၊ ဗိမာန္ေတာ္ ေပၚသုိ႔ တက္ၾက၏။ တစ္ေယာက္ကား ဖာရိရွဲ ျဖစ္၏။  
တစ္ေယာက္ကား အခြန္ခံ ျဖစ္၏။” ေခတ္သစ္ဘာသာစကားႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ေျပာ ရရင္၊  
လူႏွစ္ေယာက္သည္ ဆုေတာင္းရန္ အသင္းေတာ္သုိ႔ သြားၾကသည္။ တစ္ေယာက္ကား ဖာရိရွဲ  
ျဖစ္သည္။ ဖာရိရွဲဆုိသည္မွာ အလြန္ဘာသာေရးကုိင္း႐ိႈင္းသူ ျဖစ္သည္။ ၎စကားလုံးအရ  
“သီးျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္”ဟု တကယ္ အဓိပၸာယ္ေပါက္ေနသည္။ အလြန္  
ဘာသာေရးလုိက္စားေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔အာ႐ံုထဲ၌ ဤသုိ႔ ရွိေနမည္။ “ငါ့ကုိ လာမဖ်က္ဆီးနဲ႔၊  
ငါ့အနား သိပ္မကပ္နဲ႔၊ ငါဟာ တျခားလူေတြနဲ႔ တူတာ မဟုတ္ဘူး၊ လူတုိင္းလူတုိင္းထက္ ငါက  
ပိုသာတယ္။”ဆုိၿပီးေနလိမ့္မယ္။ ေယ႐ႈေျပာေသာ ေနာက္လူတစ္ ေယာက္က အခြန္ခံ ျဖစ္သည္။  
အခြန္ခံဆုိသည္မွာ အခြန္ေကာက္ခံသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ လွည့္စားျခင္းလုပ္ၾကေသာ  
အလြန္ ဆုိးညစ္သူ၊ အျပစ္လုပ္တတ္သူဟူ၍ လူသိမ်ားသည္။ သူတုိ႔က ရႏိုင္သမွ်နည္းလမ္းျဖင့္  
အခြန္ကို ေကာက္ယူၾကၿပီး၊ အိတ္ေဖါင္းကား ေအာင္ ေငြႏွင့္ အျပည့္ရွိေစလ်က္၊  
အခ်ဳိ႕အနည္းငယ္ကုိသာ ေရာမအစိုးရထံ ေပးသြင္းၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ လူတန္းစားတူ 
အေပါင္းအသင္းမ်ားက အဖက္လုပ္ မေပါင္းသင္းၾကေတာ့ပါ။

အခန္းငယ္(၁၁)တြင္ ဤသုိ႔ ဇာတ္လမ္းဆက္သည္။ “ဖာရိရွဲသည္ တစ္ေယာက္တည္း  
ရပ္လ်က္၊ အိုဘုရားသခင္၊ သူတစ္ပါး တုိ႔သည္ အႏိုင္အထက္လုယူျခင္း၊ မတရားသျဖင့္က်င့္ျခင္း၊  
သူ႔မယားကုိ ျပစ္မွားျခင္း အျပစ္မ်ားရွိၾကသကဲ့သုိ႔ ကၽြ ႏု္ပ္၌ မရွိသည္ သာမက၊  
ဤအခြန္ခံကဲ့သို႔ပင္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္၊ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွေပ၏။” ဤတြင္ သင္တုိ႔ကုိ  
ကၽြ ႏ္ုပ္ သတိျပဳမိေစလိုသည္။ ဒီလူ ဘယ္သူ႔ဆီ ဆုေတာင္းေနပါလိမ့္။ ထုိသူသည္  
မွန္ကန္ေသာစကားႏွင့္ “ဘုရားသခင္” ထံ ဆုေတာင္းေနသည္ဆုိရမည္ထက္၊ တကယ္ေတာ့  
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သင္ခန္းစာ (၂)

သူ႔ကိုယ္တိုင္ကုိ သူဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္ေနသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ဆုေတာင္းျခင္းကုိ အသိအမ ွ
တ္ မျပဳေလၿပီ။ သူ ဘယ္လုိျဖစ္သြားသည္ကုိ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ျမင္ရလိမ့္မည္။ သူ႔  
ဆုေတာင္းခ်က္ကုိ  သတိျပဳၾကည့္ပါ။ “ဘုရားသခင္ ကၽြ ႏ္ုပ္ သည္ အျခားသူတုိ႔ကဲ့သုိ႔  
မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ ႀကီးလွေပ၏။” ဤသို႔ ဖာရိရွဲတစ္ေယာက္၊ ဘာသာေရးသမားတစ္ 
ေယာက္ျဖစ္၍ စကားေျပာေနသည္။ “ကၽြ ႏု္ပ္သည္ အျခားသူတုိ႔ကဲ့သုိ႔ မဟုတ္၊ ေငြညာစ္တတ္တဲ့သူ  
မဟုတ္၊ မတရားေသာသူ မဟုတ္၊ သူတစ္ပါးသားမယား ဖ်က္ဆီးေသာသူ မဟုတ္၊ ၿပီးေတာ့၊  
ဒီအနားမွာ ဆုေတာင္းေရာက္ေနတဲ့ အခြန္ခံကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘူး။” ေတြ႕လား။ သူသည္ အျခားသူမ်ာကို  
မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း၊ အထင္ေသးျခင္း ရွိေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ အျခားသူတုိ႔ထက္ သူက ပို၍သာလြန္  
ေကာင္းမြန္သည္ဟု ထင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အခန္းငယ္(၁၂)၌ ဖာရိရွဲ ဤသုိ႔ ဆက္ေျပာသည္။ “ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ခုႏွစ္ရက္တြင္ ႏွစ္ရက္  
အစာေရွာင္ပါ၏။ ဥစၥာရွိသမွ်တို႔ကုိ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ လွ�ပါ၏” ဟု ဆုေတာင္းေလ၏။ ဤတြင္  
“ကၽြ ႏု္ပ္ ဘာလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ျမင္ပါ” ဟု သူေျပာေနသည္။  အစာေရွာင္သည့္ အဓိပၸာယ္ကို သင္တုိ႔ 
သိၾကပါသလား။ တကယ့္ အဓိပၸာယ္မွာ အစာမစားဘဲေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသူသည္  
အသင္းေတာ္သုိ႔လည္း ေငြထည့္သြင္းသည္။ ထုိသူသည္ ဤသို႔ ေျပာေနတတ္သည့္သူႏွင့္  
တူပါလိမ့္မည္။  “ငါ့ကို လာမေႏွာင့္ယွက္နဲ႔၊ ငါ့မွာ ဘ၀အက်ဳိးေပး ေကာင္းေနတာ၊ ငါ စာနာ  အလွ�ေ
ငြေတြ ထည့္တယ္၊ အသင္းေတာ္ကို ေငြ ေပးလွ�တယ္။”

အခန္းငယ္(၁၃)မွာ အခြန္ခံကုိ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ ေတြ႕ရမည္။ “အခြန္ခံ မူကား၊ အေ၀းကရပ္၍  
ေကာင္းကင္သုိ႔ မေမွ်ာ္မၾကည့္၀ံ့ဘဲ၊ ရင္ဘတ္ကို ခတ္လ်က္၊ အို ဘုရားသခင္၊ အျပစ္မ်ားေသာ  
ကၽြ ႏ္ုပ္ကုိ သနားျခင္းက႐ုဏာ ရွိေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းေလ၏။ ” သူ၏ ခႏၶာကုိယ္  
အရိပ္ျပဘာသာစကားကို ၾကည့္ပါ။ “အေ၀းက ရပ္၍၊”  သူသည္ အသင္းေတာ္ အထဲထိပင္  
၀င္ေရာက္သြားသူ မဟုတ္ပါ။ သူသည္ သူ႔ဘ၀ႏွင့္ သူလုပ္ခဲ့သမွ်အေပၚ ရွက္ေနၿပီး၊ အေ၀းက  
ရပ္ေနလ်က္၊ ေမာ့၍ပင္ မၾကည့္၊ ေကာင္းကင္သုိ႔ မေမွ်ာ္မၾကည့္ဘဲ ေနသည့္ျပင္၊ သူ႔ရင္ဘတ္ကို  
႐ိုက္ခတ္လ်က္ ရွိသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းအထဲ၌ ရင္ဘတ္ကုိ ခတ္လ်က္ေနေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာက   
ေျပာသည္မွာ၊ အႀကိမ္မ်ားစြာ၌လည္း သူတုိ႔၀တ္႐ံုကိုဆုတ္ပစ္တတ္ၾကေၾကာင္း “ကၽြ ႏ္ုပ္သည္  
လုပ္ခဲ့သမွ်အတြက္၀မ္းနည္းလွပါသည္၊” ဟူ၍ ေျပာေနသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ဖစ္ေနခဲ့သည္။  
၎သည္ ထာ၀ရဘုရား ရြံရွာေတာ္ မမူသည့္ ႏွလုံးသားေနာင္တႏွင့္ စိတ္ႏွလုံး ေၾကက  ြဲျခင္းတုိ႔ျဖင့္  
ေနာင္တရျခင္း၏ အမွတ္လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ အျပစ္လုပ္ေသာ ဤအခြန္ခံသည္  
ထာ၀ရဘုရားထံ ေအာ္ဟစ္၍ ဆုေတာင္းေလသည္။ “အို ဘုရားသခင္၊ အျပစ္မ်ားေသာ ကၽြ ႏ္ုပ္ကို  
သနားျခင္းက႐ုဏာ ရွိေတာ္မူပါ။ ”

အခန္းငယ္(၁၄)၌ ဤသုိ႔ဆက္သည္။ “ငါဆိုသည္ကား၊ ထုိသူသည္ အျပစ္ေျပလ်က္  
မိမိအိမ္သုိ႔ ျပန္သြား၏။ ဖာရိရွဲမူကား၊ အျပစ္ မေျပ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကုိယ္ကုိကုိယ္  
ခ်ီးေျမာာက္ေသာသူ မည္သည္ကား ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသုိ႔ေရာက္လတံၱ႕။ ကုိယ္ကုိကုိယ္ ႏွိမ့္ခ်  
ေသာသူမည္သည္ကား၊ ခ်ီးေျမာာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတံၱ႕ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” အခြန္ခံသည္၊  
အျပစ္ေျပလ်က္ အိမ္ျပန္ရ၏။ ဘုရားသခင့့္ ေရွ႕ ၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ရ၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ 
မွန္စြာရပ္တည္၏။ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းရ၏ဟု အေလးအနက္ ေၾကညာသည္။” 
သူသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္း ခံရသနည္း။ ထိုသူသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ 
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ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း

ေျဖာင့္မတ္စြာ ရပ္တည္လ်က္ အိမ္ျပန္ရၿပီး၊ ဘာသာေရးသမား ဖာရိရွဲက မရသနည္း။ ၎မွာ၊  
ဘာေၾကာင့္ဆုိေတာ့ ဖာရိရွဲသည္ ကုိယ္ကုိကုိယ္ ခ်ီးေျမာာက္၍ “ငါ အျခားသူေတြထက္ ပိုေတာ္
တယ္၊ ငါ အျပစ္ မလုပ္တတ္ဘူး၊ ငါဟာ အျခားသူေတြနဲ႔ တူတာ မဟုတ္” စသည္ျဖင့္  
ေျပာေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထိုအခ်ိန္မွာ အခြန္ခံသည္ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ ရပ္ေနရန္ပင္ 
မသင့္ဟူ၍သိၿပီး၊ ကိုယ္ေတာ္အားလည္း ဘာမွ် ဆက္ကပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ျဖစ္ေနပါသည္။ သူသည္  
အျပစ္လုပ္ေသာသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာသည္မွာ၊ ေယ႐ႈ သည္  
ေျဖာင့္မတ္သူမ်ားကုိ ကယ္တင္ရန္လာသည္မဟုတ္၊ အျပစ္သားတို႔ကို ကယ္တင္ရန္  
ၾကြလာေတာ္မူသည္။ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကုိ ျပဳ၍ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌  
အသေရပ်က္ၾကၿပီ။ ဤအခြန္ခံသည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏အျပစ္လႊတ္  
ျခင္းႏွင့္ သနားျခင္းကုိ ခံရေလသည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔က ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေျပာေနၾကသည္။  
ေက်းဇူးေတာ္သည္ အံ့ၾသဖြယ္စကားလံုး ျဖစ္သည္။ ၎၏အဓိပၸာယ္ မည္သုိ႔ ရွိသည္ကုိ  
သေဘာတူလက္ခံထားသည့္ အနက္ဖြင့္ခ်က္တစ္ခုကို ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာျပပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း  
ေက်းဇူးေတာ္ဟူသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာမည့္အရာထက္ ပိုၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းအထဲ  
ဂရိဘာသာစကားႏွင့္ေရးေသာ “ေက်းဇူးေတာ္” စကားလုံးသည္ “charis ” “charis ” ျဖစ္သည္။  
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ လက္ခံထားသည့္ အနက္ဖြင့္ခ်က္သည္ ဤသုိ႔ ျဖစ္သည္။ မရသင့္  
မရထိုက္သူတစ္ေယာက္သည္ ဘုရားသခင္ဆီမွ  မထိုက္မတန္ အခမဲ့ မ်က္ႏွာရလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။   
အခြန္ခံသည္ ဘုရား သခင္ဆီမွရရန္ တစ္ခုတစ္ေလမွ် ထုိက္တန္ျခင္း မရွိသူျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သူ႔ကုိ
ယ္သူႏိွမ့္ခ်ေသာၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၏မ်က္ႏွာေပးျခင္း ကို ရလုိက္၏။ ဂရိဘာသာ  
စကားလံုးတြင္၊ “charis ”“charis ”စကားလံုး၌ “ma” “ma” ေနာက္ဆက္ထည့္ထားေသာ “charisma” “charisma” စကားလံုး  
ရွိပါ သည္။ ၎အဓိပၸာယ္မွာသီးသန္႔သ႐ုပ္သကန္ျပခ်က္ (သုိ႔မဟုတ္)  
ဘုရားသခင့္ေက်းဇူးေတာ္ပံုစံျဖစ္သည္။ ဤအခြန္ခံသည္ဆုေက်းဇူး ဘုရားသခင့္ေရွ႕  
၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားျဖင့္ မွန္စြာရပ္တည္မႈကို ေတြ႕ ရွိခဲ့ေလ၏။

(ေရာမ ၅း၁၇)၌ ဤသုိ႔ဆုိသည္။ “ေက်းဇူးေတာ္၏ၾကြယ္၀ျခင္းကို၎၊  
ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ သြင္းေပးေတာ္မူျခင္းကုိ၎ ခံရေသာ သူတုိ႔သည္၊  
တစ္ေယာက္ေသာသူတည္းဟူေသာ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္ သာ၍ စိုးစံရလတံၱ႕။”  
ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ့္ေရွ႕ မွန္ကန္စြာရပ္တည္ေနျခင္းကို ဆုေက်းဇူးတစ္ခုအေနျဖင့္၊  
သင္ႏွင့္ကၽြ ႏ္္ုပ္တို႔အား ေပးလာသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏စာပုဒ္ အရလည္း၊ အခြန္ခံသည္၊  
ေျဖာင့္မတ္စြာတရားစီရင္ျခင္းဆုေက်းဇူးကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ၎မွာ၊ ေယ႐ႈခရစ္မွတစ္ဆင့္သာလွ်င္  
ရႏိုင္ သည့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၏ဆုေက်ဇူးျဖစ္သည္။ (ေယာ ၁း၁၇)၌ သမၼာက်မ္းစာက ဤသို႔ ဆုိသည္။  
“အေၾကာင္းမူကား၊ ပညတ္တရား ေတာ္ကုိ၊ ေမာေရွ လက္ထက္တြင္ ေပးေတာ္မူ၏။ 
ေက်းဇူးတရားႏွင့္ သစၥာတရားဟူမူကား ေယ႐ႈခရစ္အားျင႕္ ျဖစ္သတည္း။” ဤ ေက်းဇူးတရားကုိ၊  
ဘုရားသခင္၏ သနားျခင္းအတြက္ ငိုေၾကြး ဆုေတာင္းေနၾကကုန္ေသာ၊ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္မိမိတုိ႔  
စိတ္ႏွိမ့္ခ်လ်က္၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ ၌ ရပ္ေနရန္ပင္ အခြင့္မရွိဟုသိၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္  
လူတစ္မ်ဳိးတည္းကုိသာလွ်င္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤလူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ သနားျခင္းႏွင့္  
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာေပးျခင္းကုိ ရွာေတြ႕ ၾကလိမ့္မည္။
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သင္ခန္းစာ (၂)

တပည့ေ္တာျ္ဖစ္ ေမးခြနး္မ်ား 

၁။ (လုကာ ၁၈း၉) ကို ဖတ္ပါ။ ဥပမာတစ္ခု ဆုိသည္မွာ ဘာလဲ။ 

လုုကာ ၁၈းး၉ - “ကုိယ္ကုသုိလ္ကုိ အမွီျပဳ၍ သူတစ္ပါးကုိ  
မထီမဲ့ျမင္ျပဳတတ္ေသာသူတခ်ဳိ႕တုိ႔အား မိန္႔ေတာ္မူေသာ ဥပမာကား၊”

၂။ (လုကာ ၁၈း၉) ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈက ဤဥပမာျဖင့္ မည္သူတုိ႔ကို ဦးးတည္ေျပာသနည္း။ 

၃။ (လုကာ ၁၈း၉) ၏ ေနာက္ဆုံးအပိုင္းကို ဖတ္ပါ။ ကုိယ္ကုိယ္ကို  
အၿမဲေျဖာင့္မတ္ျခင္းယူသည့္လူသည္ အျခားသူမ်ားအေပၚ၌ သူ႔စိတ္သေဘာထားကို  
ျပတတ္သည္။ ဤ (လုကာ ၁၈း၉) က်မ္းခ်က္အရ ထုိစိတ္သေဘာထားသည္ ဘာလဲ။

(က)	 အျျခား�းသူူမ်ား��းကိ�	သူူတို႔�� 	�ွစ္္သူက္သူည္္။
(ခား)	 အျျခား�းသူူမ်ား��းကိ�	သူူတို႔�� 	မ်ားထီီမ်ားျ�ျမ်ားင္္ျျပဳဳသူည္္၊	အျထီင္္ျ�သူးသူည္္။
(ဂ)	 အျျခား�းသူူမ်ား��းကိ�	သူူတို႔�� 	ခား�စ္္သူည္္။

၄။ (လုကာ ၁၈း၁၀) ကို ဖတ္ပါ။ လူႏွစ္ေယာက္ ဆုေတာင္းရန္ သြားၾကသည္။ ေခတ္သစ္  
ဘာသာစကားႏွင့္ဆိုလွ်င္၊ သူတုိ႔သည္ ဆုေတာင္းရန္ ဘယ္ကို သြားၾကသလဲ။  

လုုကာ ၁၈းး၁၀  - “လူႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳျခင္းငွါ ဗိမာန္ေတာ္ေပၚသုိ႔  
တက္ၾက၏။ တစ္ေယာက္ကား ဖာရိရွဲျဖစ္ ၏။ တစ္ေယာက္ကား အခြန္ခံျဖစ္၏  ။ ”

၅။ (လုကာ ၁၈း၁၀) ကို ဖတ္ပါ။ ဤလူေတြ ဘယ္သူေတြလဲ။ 

၆။ (လုကာ ၁၈း၁၁) ကို ဖတ္ပါ။ ဖာရိရွဲ၏ ဆုေတာင္းခ်က္မွာ ဘာေတြလဲ။  

လုုကာ ၁၈းး၁၁ - “ဖာရိရွဲသည္ တစ္ေယာက္တည္းရပ္လ်က္၊ အိုဘုရားသခင္၊ သူတစ္ပါး  
တုိ႔သည္ သျဖင့္က်င့္ျခင္း၊ သူ႔မယားကုိ ျပစ္မွားျခင္း အျပစ္ရွိသကဲ့သုိ႔ ကၽြ ႏု္ပ္၌ မရွိသည္သာမက၊  
ဤအခြန္ခံကဲ့သို႔ပင္ မဟုတ္ ေသာေၾကာင့္၊ ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွေပ၏ ။”

၇။ (လုကာ ၁၈း၁၂) ကို ဖတ္ပါ။ အစာေရွာင္သည္ဆုိသည္မွာ ဘာကိုဆုိလိုသလဲ။  

လုုကာ ၁၈းး၁၂ - “ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ခုႏွစ္ရက္တြင္ ႏွစ္ရက္အစာေရွာင္ပါ၏။ ဥစၥာရွိသမွ်တို႔ကုိ  
ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ လွ�ပါ၏ဟူ၍ ဆုေတာင္းပဌ နာ ျပဳ၏။ ”

၈။ (လုကာ ၁၈း၁၂) ကို ဖတ္ပါ။ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ ေပးရန္ဆုိသည္မွာ ဘာအဓိပၸာယ္လဲ။
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ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း

၉။ (လုကာ ၁၈း၁၃) ကို ဖတ္ပါ။ အခြန္ခံသည္ ဘယ္ေနရာမွာ ရပ္ေနသလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။  

လုုကာ ၁၈းး၁၃ - “အခြန္ခံ မူကား၊ အေ၀းကရပ္၍ ေကာင္းကင္သုိ႔ မေမွ်ာ္မၾကည့္  
၀ံ့ဘဲ၊ ရင္ပတ္ကို ခတ္လ်က္၊ အို ဘုရားသခင္၊ အျပစ္မ်ားေသာ အကၽြ ႏ္ုပ္ကုိ  
သနားျခင္းက႐ုဏာစိတ္ ရွိေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းေလ၏။ ”

၁၀။ (လုကာ ၁၈း၁၃) ကို ဖတ္ပါ။ အခြန္ခံသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေခါင္းငံု႔လ်က္ရွိၿပီး  
ေမာ့မၾကည့္ရသလဲ။ 

၁၁။ (လုကာ ၁၈း၁၃) ကို ဖတ္ပါ။ ဤအခြန္ခံ၏ ဆုေတာင္းခ်က္သည္ ဘာလဲ။

၁၂။ (လုကာ ၁၈း၁၄) ကို ဖတ္ပါ။ ဤလူႏွစ္ေယာက္ အိမ္ျပန္ၾကသည့္အခါ၊ သူတုိ႔အထဲမွ  
မည္သူတစ္ေယာက္သည္ ဘုရားေရွ႕၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိ၏ဟု ေၾကညာခံရသနည္း။ 

၁၃။ (လုကာ ၁၈း၁၄) ကို ဖတ္ပါ။ ဖာရိရွဲ မဟုတ္ဘဲ၊ အခြန္ခံသည္ အဘယ္ေၾကာင့္  
ေျဖာင့္မတ္၏ဟု ေၾကညာခံရသနည္း။

လုုကာ ၁၈းး၁၄ - “ငါဆုိသည္ကား၊ ထုိသူသည္ အျပစ္ေျပလ်က္ မိမိအိမ္သုိ႔ျပန္သြား၏။  
ဖာရိရွဲမူကား အျပစ္မေျပ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကုိယ္ကုိကုိယ္ ခ်ီးေျမာာက္ေသာသူ  
မည္သည္ကား ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသုိ႔ ေရာက္လတံၱ႕။ ကုိယ္ကုိကုိယ္ ႏွိမ့္ခ်ေသာသူ  မည္ သည္ကား၊ 
ခ်ီးေျမာာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတံၱ႕ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”

၁၄။ (လုကာ ၁၈း၁၄) ကို ဖတ္ပါ။ ဤအခြန္ခံကို ဘုရားသခင္ အျပစ္လႊတ္ခဲ့ပါသလား။

၁၅။ (ေရာမ ၁၀း၁၃) ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ ယခုပင္ ဒူးေထာက္ခ်ၿပီး၊ “ဘုရားသခင္၊  
အျပစ္မ်ားေသာကၽြ ႏ္ုပ္ကို သနားျခင္း က႐ုဏာစိတ္ရွိေတာ္မူပါ” ဟူ၍ စိတ္ႏွလုံးပါလ်က္  
ဘုရားသခင္ေရွ႕ ငိုေၾကြးဆုေတာင္းေလေသာ္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အခြန္ခံအေပၚ  
ျပဳမူေတာ္မူသည့္အတုိင္း သင့္အေပၚတြင္ ျပဳမူေတာ္မူလိမ့္မည္ေလာ။

ေရာမ ၁၀း၁၃ -“အေၾကာင္းမူကား၊ ထာ၀ရဘုရားကို ပဌနာျပဳေသာသူရွိသမွ်သည္ ကယ္တင္ 
ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကလတံၱ႕။ ”

၁ ေယာ ၁း၈း-၉ - “ကုိယ္အျပစ္မရွိဟု ငါတို႔သည္ဆုိလွ်င္၊ ကုိယ္ကိုကုိယ္ လွည့္ျဖားၾက၏။  
ငါတို႔၌ သစၥာတရားမရွိ။ ကုိယ္အျပစ္တို႔ကုိ ေဖၚျပေတာင္းပန္လွ်င္၊  
ငါတို႔အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္၍ ဒုစ႐ိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္  
သစၥာ တရားႏွင့္၎၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားႏွင့္၎ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။  ”
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သင္ခန္းစာ (၂)

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။ (လုကာ ၁၈း၉) ကို ဖတ္ပါ။ ဥပမာတစ္ခု ဆုိသည္မွာ ဘာလဲ။ 
သမၼာက်မ္းစာထဲက ပုုံဥပမာတစ္ခုသည ္၀ိညာဥ္ေရးရာ အမွန ္တရားကို ပုံခုိင္းျပေသာ  
ဇာတ္လမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည။္

၂။ (လုကာ ၁၈း၉) ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈက ဤဥပမာျဖင့္ မည္သူတုိ႔ကို ဦးးတည္ေျပာသနည္း။ 
သူတို႔  ေျဖာင့္မတ္မွနက္နသ္ညဟု္ သူတို႔ကုိယ္တုိင္က စိတ္ခ်မႈရိွေနသူမ်ားျဖစ္သည။္  
သူတို႔သည ္ကုိယ္တုိင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ယူသည့သူ္မ်ား ေပတညး္။

၃။ (လုကာ ၁၈း၉) ၏ ေနာက္ဆုံးအပိုင္းကို ဖတ္ပါ။ ကုိယ္ကုိယ္ကို အၿမဲေျဖာင့္မတ္ျခင္း  
ယူသည့္လူသည္ အျခားသူမ်ားအေပၚ၌ သူ႔စိတ္သေဘာထားကို ျပတတ္သည္။ ဤ  
(လုကာ ၁၈း၉) က်မ္းခ်က္အရ ထုိစိတ္သေဘာထားသည္ ဘာလဲ။ 
(ခ) အျခားသူမ်ားကို သူတို႔  မထီမ့ဲျမင္ျပဳသည၊္ အထင္ေသးသည။္

၄။ (လုကာ ၁၈း၁၀) ကို ဖတ္ပါ။ လူႏွစ္ေယာက္ ဆုေတာင္းရန္ သြားၾကသည္။  
ေခတ္သစ္ဘာသာစကားႏွင့္ဆိုလွ်င္၊ သူတုိ႔ သည္ ဆုေတာင္းရန္ ဘယ္ကို သြားၾကသလဲ။ 
အသင္းေတာသိ္ု႔  သြားၾကသည။္

၅။ (လုကာ ၁၈း၁၀) ကို ဖတ္ပါ။ ဤလူေတြ ဘယ္သူေတြလဲ။  
ဖာရိွရဲွ တစ္ေယာက္ႏွင့္ အခြနခံ္/အခြနေ္ကာက္သူတစ္ေယာက္

၆။ (လုကာ ၁၈း၁၁) ကို ဖတ္ပါ။ ဖာရိရွဲ၏ ဆုေတာင္းခ်က္မွာ ဘာေတြလဲ။ အိုဘုရားသခင္၊  
သူတစ္ပါးတို႔သည္ အႏိုင္အထက္ လုယူျခင္း၊ မတရားသျဖင့္က်င့္ျခင္း၊ သူ႔မယားကိုျပစ္မွားျခင္း 
အျပစ္မ်ားရွိၾကသကဲ့သုိ႔ ကၽြ ႏု္ပ္၌ မရွိသည္သာမက၊ ဤအခြန္ခံ ကဲ့သုိ႔ပင္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္၊ 
ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွေပ၏။  
((ငါ အျပစ္လုပ္တ့ဲ သူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ေၾကာင္း))

၇။ (လုကာ ၁၈း၁၂) ကို ဖတ္ပါ။ အစာေရွာင္သည္ဆုိသည္မွာ ဘာကိုဆုိလိုသလဲ။ 
အစာကို မစားဘဲ ေနျခင္း

၈။ (လုကာ ၁၈း၁၂) ကိုဖတ္ပါ။ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ ေပးရန္ဆုိသည္မွာ ဘာအဓိပၸာယ္လဲ။
လူတစ္ေယာက္၀င္ေငြ၏ ၁၀% ကုိ ေပးရန္

၉ ။ (လုကာ ၁၈း၁၃) ကို ဖတ္ပါ။ အခြန္ခံသည္ ဘယ္ေနရာမွာ ရပ္ေနသလဲ။ 
အေ၀းက ရပ  ္ ၍
ဘာေၾကာင့္လဲ။   
သူသည ္ဆုိးရြ ားစြာ အျပစ္မ်ားလွေသာေၾကာင့္ အသင္းေတာ(္ဗိိမာနေ္တာ)္  
အတြင္းသို႔၀င္ရန ္ရွက္သညျ္ဖစ္၍ အျပင္ဖက္၌ ရပ္ေနပါသည
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ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း

၁၀။ (လုကာ ၁၈း၁၃) ကို ဖတ္ပါ။ အခြန္ခံသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေခါင္းငံု႔လ်က္ရွိၿပီး  
ေမာ့မၾကည့္ရသလဲ။ 
သူ ရွက္ေနပါသည။္ 

 သင္သည္ အမွားတစ္ခုခု အၿမဲ လုပ္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ထုိသူတစ္ေယာက္၏ မ်က္ႏွာကို သင္  
ေမာ့ၾကည့္ ရဲမတဲ့လား။

၁၁။ (လုကာ ၁၈း၁၃) ကို ဖတ္ပါ။ ဤအခြန္ခံ၏ ဆုေတာင္းခ်က္သည္ ဘာလဲ။ 
ဘုရားသခင္၊ ကၽြႏ္ုပ္ကို သနားျခင္း ကရုဏာ ရိွေတာမူ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္သည ္ 
အျပစ္သားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါ၏။ 

၁၂။ (လုကာ ၁၈း၁၄) ကို ဖတ္ပါ။ ဤလူႏွစ္ေယာက္ အိမ္ျပန္ၾကသည့္အခါ၊ သူတုိ႔အထဲမွ  
မည္သူတစ္ေယာက္သည္ ဘုရား ေရွ႕ ၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိ၏ဟု ေၾကညာခံရသနည္း။ 
အခြနခံ္ ျဖစ္သည။္

၁၃။ (လုကာ ၁၈း၁၄) ကို ဖတ္ပါ။ ဖာရိရွဲ မဟုတ္ဘဲ၊ အခြန္ခံသည္ အဘယ္ေၾကာင့္  
ေျဖာင့္မတ္၏ဟု ေၾကညာခံရသနည္း။  
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ္ဘုရားေရွ႕မွာ သ႔ကုိယ္သူ ႏိွမ့္ခ်ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည။္  
ဖာရိရဲွမူကား မာနတရား အျပည့ရိွ္ေန သည။္ သ႔ကို ကယ္ရန ္ 
ကယ္တင္ရွင္တစ္ပါး မလုိဟူ၍ ေတြးထင္ေနသူ ျဖစ္သည။္ 

၁၄။ (လုကာ ၁၈း၁၄) ကို ဖတ္ပါ။ ဤအခြန္ခံကို ဘုရားသခင္ အျပစ္လႊတ္ခဲ့ပါသလား။ 
အျပစ္ လႊတ္ခ့ဲပါသည။္

၁၅။ (ေရာမ ၁၀း၁၃) ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ ယခုပင္ ဒူးေထာက္ခ်ၿပီး၊ “ဘုရားသခင္၊  
အျပစ္မ်ားေသာကၽြ ႏ္ုပ္ကို သနားျခင္းက႐ုဏာစိတ္ ရွိေတာ္မူပါ” ဟူ၍ စိတ္ႏွလုံးပါလ်က္  
ဘုရားသခင္ေရွ႕ ငိုေၾကြးဆုေတာင္းေလေသာ္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အခြန္ခံအေပၚ  
ျပဳမူေတာ္မူသည့္အတုိင္း သင့္အေပၚတြင္ ျပဳမူေတာ္မူလိမ့္မည္ေလာ။ 
ကုိယ္ေတာ ္ျပဳေတာမူ္မည။္ ကုိယ္ေတာသ္ည ္ငါတို႔အျပစ္မ်ား အားလုံးကိုလႊတ္၍  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမရိွေသာဒုစရုိက္ရိွသမွ်ႏွင့္ကင္းစင္ေစေတာမူ္လိမ့္မည။္ 
(၁ ေယာ ၁း၈-၉) ကို ဖတ္ပါ။
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သင္ခနး္စာ (၃)

ေက်းဇူးေတာအ္ားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း
 

ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အေၾကာင္းကို ယေန႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ေလ့လာသြားၾကမည္။  
(ေရာမ ၃း၂၁-၂၃)၌ ေျပာထားသည္။

“ယခုမူကား၊ ပညတိၱက်မ္းႏွင့္ အနာဂတိၱက်မ္းတုိ႔သည     ္ သက္ေသခံသည္ႏွင့္အညီ၊  
ပညတ္တရားႏွင့္ မစပ္ဆုိင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင  ့္မတ္ျခင္းတရားတည္းဟူေသာ ေယ႐ႈခရစ္ကုိ  
ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္၊ ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုုိ႔အဖို႔ျဖစ္၍ ထုိသူအေပါင္းတုိ႔ အေပၚသုိ႔ေရာက္ေသာ   
ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္ ထင္ရွားခဲ့ၿပီ။ ျခားနားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိ (ထူးျခားမႈ)*။  
အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကုိျပဳ၍ ဘုရားသခင့့္ေရွ႕ေတာ္၌  
အသေရပ်က္ၾကၿပီ။ ”

ဤက်မ္းစာပုဒ္က ေျပာေသာ “ပညတ္တရားႏွင့္ မစပ္ဆုိင္ေသာ ဘုရားသခင္၏  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား” ကုိ မွတ္သားပါ။ တစ္ခါက လူတစ္ေယာက္ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္ ေမးဖူးသည္။  
“ေကာင္းကင္ဘုံကိုေရာက္ဖုိ႔ ခင္ဗ်ား ဘာလုပ္ရမယ္ ေတြးမိပါသလဲ။” သူက ပညတ္ေတာ္(၁၀)ပါးကို  
ေစာင့္ရမည္၊ ဇနီးသည္ကို သစၥာရွိရမည္၊ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းေသာဘ   ၀ႏွင့္ ေနထိုင္ရမည္  
စသည္ျဖင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာ အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ တံု႔ျပန္ေျဖဆုိပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ကဆက္ၿပီး 
“ဘုရားေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၊ ကုိယ္ေတာ့္ ႏို္င္ငံေတာ္ထဲေရာက္ ဖို႔၊ ေကာင္းကင္ဘုံေရာက္ဖို႔ဆုိရင္၊  
ဒီမွာ ခင္ဗ်ား ဘာလုပ္သင့္တယ္လုိ႔ သိထားသလဲ။ ဘုရားသခင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တန္းတူ ခင္ဗ်ားမွာ  
လည္း ရွိရမယ္ ဆုိတာမ်ဳိးေပါ”့ ဟု ေမးလုိက္ပါသည္။ သူက “ ဘယ္လုိ ဘယ္လုိ၊ ဘုရားသခင့္  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ တန္းတူ လူတစ္ ေယာက္မွ်မရွိဘူးဗ်။ လူသားအျဖစ္ေရာက္လာတဲ့သူတစ္ဦးးမွာပဲ  
ရွိတယ္။ အဲဒါ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ပဲ”လို႔ သူေျဖသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္က“ခင္ဗ်ား ေျဖႏိုင္တယ္။ အတိအက်  
အမွန္ပါပဲ” ဟု ခ်ီးက်�းလုိက္သည္။ “ပညတၱိက်မ္းႏွင့္ အနာဂတိၱက်မ္းမ်ား အၿမဲျပည့္စံုေအာင္  
ေစာင့္ထိန္း ေနဖို႔ဆုိတာ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ကုိယ္တုိင္၌၊ အျပင္ပိုင္းအားျဖင့္ေရာ၊ အတြင္းပိုင္းအားျဖင့္ေရာ၊  
အဘယ္သူမွ် လုပ္ႏိုင္တာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့၊ ဘုရားေရွ႕ေမွာက္မွာ လက္ခံျခင္းရဖို႔အတြက္ေတာ့၊  
ဘုရားသခင့္ နည္းတူ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိဖို႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။”

အငယ္(၂၁-၂၂)မွာ ဒါ    ကုိ အတိအက်ေျပာထားပါတယ္။ “ပညတ္တရားႏွင့္ မစပ္ဆုိင္ေသာ  
ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားတည္းယူေသာ ေယ႐ႈခရစ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္၊  
ယုံၾကည္ေသာသူအဖို႔ျဖစ္၍ ထုိသူအေပါင္းတုိ႔ အေပၚသုိ႔ေရာက္ေသာ ဘုရားသခင္၏  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္ ထင္ရွားခဲ့ၿပီ။” သင္ႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ ဘုရားသခင္ေပးေသာ  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္၊ “ေယ႐ႈခရစ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္” ျဖစ္ၿပီး၊  
“ယံုၾကည္သူအားလုံးႏွင့္ ထုိသူ အေပါင္းတုိ႔အေပၚသုိ႔” ေရာက္ရွိပါသည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း  
ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားရွိပါသည္။ ၎မွာ၊ လူ၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း  
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ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း

ျဖစ္သည္။ လူ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ထုိသူ ၏အေကာင္းဆုံး အျပဳအမူႏွင့္  
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ထုိသုိ႔အားျဖင့္ သူသည္ ဘုရားေရွ႕ မွာ လက္ခံျခင္းေတာ့  
မရႏိုင္ပါ။ ထုိသူသည္ ဘုရားသခင့္နည္းတူ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိဖို႔ လုိလိမ့္မည္။ ကုိယ္ေတာ္  
ေပးကမ္းေနပါသည္။ ၎မွာ ပညတ္တရားႏွင့္မဆိုင္ ေသာဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂရိက်မ္းစာသားထဲ၌ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ကိုယ္တုိင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ  
ပညတ္ေတာ္ လုိက္နာစရာမလုိဘဲ ေပးပါသည္ဟု စာသားျဖင့္ တကယ္ ေျပာဆုိထားသည္ကို  
အတိအက် ေဖၚျပခ်က္ မေတြ႕ရပါ။ ပညတ္ေတာ္လုိက္နာျခင္းအရ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း သည္၊  
ဘုရားသခင္ေရွ႕ ၌ လက္ခံရေစရန္ အလုိ႔ငွါ၊ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ရမႈ၊ ေအာင္ျမင္  
ရရွိမႈတုိ႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႔ဘာသာေရးေလာက အားလုံးသည္လည္း ဘုရားသခင္  
သင့္ကိုလက္ခံေစရန္အလုိ႔ငွါ၊ လုပ္ယူရမည္၊ ထုိက္တန္ရယူ ရမည္၊ ေအာင္ျမင္  
ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို လက္ခံၾကသည္။ ဂရိစကား “ဧ၀ံေဂလိ” အဓိပၸာယ္သည္ သတင္းေကာင္း   
တရား ျဖစ္သည္။ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းတရားဆုိသည္မွာ ဘုရားသခင္က  
ကိုယ္ေတာ္၏ကုိယ္ပိုင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ ေယ႐ႈခရစ္၏ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား၌  
ယံုၾကည္ၾကသူအားလုံးကို လက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈခရစ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ  
အျပစ္တရားမ်ားအတြက္ ကုိယ္ေတာ္၏ လက္၀ါးကပ္တုိင္အေပၚအေသခံျခင္းႏွင့္၊ ပညတ္ေတာ္တန္းတူ  
ညီေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၌ ျဖည့္သြင္းေပးျခင္းတို႔  
ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔မွာ ပညတ္တရားႏွင့္မဆုိင္ေသာ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈ၊ ထုိက္ထုိက္တန္တန္  
ရရွိမႈ၊ ေအာင္ျမင္ရယူမႈမပါဘဲ၊ ေယ႐ႈခရစ္၌ ယံုၾကည္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ေရာက္လာေသာ ဘုရားသခင္၏  
ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္။

အခန္းငယ္(၂၂)၌ ေယ႐ႈခရစ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္၊ ယုံၾကည္ေသာသူအဖို႔ျဖစ္၍  
ထိုသူအေပါင္းတို႔ အေပၚသုိ႔ေရာက္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား ဆုိသည္ကုိ  
သတိျပဳၾကည့္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ လူအေပါင္းတုိ႔အေပၚ ကုိယ္ေတာ့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း  
တရားကို ေပးေနသနည္း။ အေၾကာင္းမွာ“ျခားနားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိ (ထူးျခားမႈ)*။  
အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကုိျပဳ၍ ဘုရား သခင့့္ေရွ႕ေတာ္၌  
အသေရပ်က္ၾကၿပီ။” သင္တုိ႔အျပစ္လုပ္သည္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္လည္း အျပစ္လုပ္ သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အကုုန္လုံးသည္  
ဘုရားသခင္၏ စံခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) စံုလင္ျခင္းကုိ မမီႏိုင္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ အျပစ္ရွိၾကသည့္အတြက္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အႀကီးဆံုးလုိအပ္ခ်က္မွာ၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မွန္ကန္စြာ ဆက္ဆံရပ္တည္ျခင္းျဖင့္  
ကိုယ္ေတာ္၏လက္ခံျခင္းကို ရရွိရန္ ျဖစ္သည္။ ဤအတြက္ ကုိယ္ေတာ္လမ္းျပေပးလာသည္မွာ၊  
ပညတ္တရားအမႈလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ မွတစ္ဆင့္  
ေရာက္လာရႏ္ု ျဖစ္သည္။ သင္တုိ႔၏လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ႀကိဳးစားျခင္း၊ လုပ္အားအခရျခင္း  
(သုိ႔မဟုတ္) ႀကိဳးပမ္းေအာင္ျမင္ရရွိ ျခင္းမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ  
ရရွိၾကမည္ မဟုတ္ဘဲ၊ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အေပၚ ယုံၾကည္ျခင္း၊ မွီခိုျခင္း၊  
အားထားျခင္းတုိ႔မွတစ္ဆင့္သာလွ်င္ ရရွိၾကမည္။

အာျဗဟံ(ဂ်�းေရွးဖခင္)သည္ မည္သုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသနည္း။ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာသည္မွာ၊  
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သင္ခန္းစာ (၃)

အာျဗဟံသည္ ဘုရား သခင္ကုိ ယုံၾကည္သည္၊ သူ႔ကိုေပးထားေသာ ဘုရား ကတိေတာ္ကို ယုံၾကည္သည္၊  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို သူ႔ျဖစ္စဥ္အထဲ မွတ္သားခံခဲ့ရ သည္။ အာျဗဟံသည္၊ သူ၏ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္  
ဘုရားသခင္ေရွ႕ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိသည္ဟု မွတ္ယူခံရျခင္းမွာ သူ႕တစ္ေယာက္တည္း အတြက္သာ 
မဟုတ္ပါ။ (ေရာမ ၃း၂၁-၂၂)တြင္ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ ဖတ္ၾကည့္လွ်င္၊ လူတစ္ေယာက္သည္ ေယ႐ႈခရစ္၌  
ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ ေရာက္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ဆုိထားသည္။ သမၼာက်မ္းစာက  
ေျပာသည္မွာ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္မ်ား အတြက္ လက္၀ါးကပ္တ   ိုင္ေပၚ ေသြးယုိစီးက်ျခင္းျဖင့္ 
ေပးဆပ္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ခရစ္ေတာ္ကို ႐ုိး႐ိုးယုံၾကည္ျခင္းရွိသူ မည္သူ တစ္ဦးးတစ္ေယာက္၏  
ျဖစ္စဥ္အေပၚသုိ႔မဆုိ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း (မွန္ကန္စြာရပ္တည္မႈ) ကို ထည့္မွတ္ပါသည္။

(ေရာမ ၅း၁၇)၌ ဤသုိ႔ဆုိသည္။ “ထုိမွတစ္ပါး၊လူတစ္ေယာက္သည္ ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊  
ထုိတစ္ေယာက္ေသာသူအားျဖင့္၊ ေသျခင္းတရားသည္ အစိုးရ၏။ ေက်းဇူးေတာ္၏ၾကြယ္၀ျခင္းကို၎၊   
ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ ေပးသြင္းေတာ္မူျခင္းကုိ၎ ခံရေသာ သူတုိ႔သည္  
တစ္ေယာက္ေသာသူတည္းဟူေသာ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္ သာ၍ စိုးစံရၾကလတံၱ႕။”  
ဘုရားသခင္သည္ ေရွ႕ေမွာက္ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ ေပးသြင္းျခင္း၊ မွန္စြာ  
ရပ္တည္ႏုိင္သည့္ဆုေက်းဇူးကို ေပးကမ္းလ်က္ရွိသည္။ အကယ္၍ ကၽြ ႏ္ုပ္က သင့္အား  
လက္ေဆာင္တစ္ခုေပးၿပီး အဖိုးအခေတာင္းပါလွ်င္ ၎သည္ လက္ေဆာင္(ဆုေက်းဇူး)  
မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ သင့္၌ တန္ဖိုးတစ္ခုခု  တင္ရွိ ေနလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္မူကား သင္ႏွင့္  
ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို  ဆုေက်းဇူး(လက္ေဆာင္)အျဖစ္ ေပးေနပါေသာေၾကာင့္၊  
အျပစ္မရွိစီရင္ခ်က္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ မွန္စြာရပ္တည္ေနႏိုင္ေသာ ဤေျဖာင့္မတ္ျခင္း  
ဆုေက်းဇူးသည္ ေယ႐ႈခရစ္၌ ယုံၾကည္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ရလာျခင္းျဖစ္ေပသည္။  
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ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း

တပည့ေ္တာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။ (တိတု ၃း၅) ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ ဖန္တီးႏိုင္ေသာ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔အတြက္  
လိုအပ္သည့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသလား။  

တိတု ၃း၅ - “ငါတုိ႔က်င့္ေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်င့္အားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိသနားျခင္း  
က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ဒုတိယေမြးျခင္း ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဆးၾကာျခင္းအားျဖင့္၎၊  
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းအားျဖင့္၎ ငါတို႔ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။

၂။ (၂ ေကာ ၅း၂၁) ကုိ ဖတ္ပါ။ မည္သည့္ ေျဖာင့္မတ္မႈအမ်ဳိးအစားကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔  
လိုအပ္ပါသနည္း။

၂ ေကာ ၅း၂၁ - “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္  
အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာသူကို ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ ရွိေသာသူ ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။  
အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ ထုိသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ  
ျဖစ္မည္အေၾကာင္းတည္း။

၃။ (ေရာမ ၃း၂၂) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ မည္သုိ႔ ရရွိသနည္း။ 

ေရာမ ၃း၂၂ - “ေယ႐ႈခရစ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္၊  
ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုုိ႔အဖို႔ျဖစ္၍ ထုိသူအေပါင္းတုိ႔ အေပၚသုိ႔ေရာက္ေသာ  
ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္ ထင္ရွားခဲ့ၿပီ။ ျခားနားျခင္း အလွ်င္းမရွိ။ ”

၄။ (ဖိလိပၸိ ၃း၁၁) ကုိ ဖတ္ပါ။ ပညတ္တရား၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ဘာလဲ။  

ဖိလိုပၸိ ၃း၁၁ - “ပညတ္တရားအားျဖင့္ရေသာ ကုိယ္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို မကုိးစားဘဲ၊  
ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ရေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ  
ယုံၾကည္ျခင္းအတြက္ေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ ကုိးစားသျဖင့္  
ခရစ္ေတာ္ကို အျမတ္ရ၍ ထုိသခင္၌ တည္ပါမည့္အေၾကာင္း၊ ...”

၅။ (ဂလာတိ ၂း၂၁) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင့္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ မည္သုိ႔  
ေႏွာင့္ယွက္ ၾကသနည္း။ 

ဂလုာတိ ၂း၂၁ - “ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ငါမပယ္။ ပညတ္တရားကို  
အမွီျပဳ၍ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ေရာက္ႏိုင္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ သည္ အခ်ည္းႏွီး အေသခံေတာ္မူၿပီ။” 
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၆။ (ေရာမ ၅း၁၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ မည္သည့္နည္းျဖင့္  
ရရွိသနည္း။ 

ေရာမ ၅း၁၇ - “ထုိမွတစ္ပါး၊ လူတစ္ေယာက္သည္ ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊  
ထုိတစ္ေယာက္ေသာ သူအားျဖင့္၊ ေသျခင္းတရားသည္ အစိုးရ၏။ ေက်းဇူးေတာ္၏  
ၾကြယ္၀ျခင္းကို၎၊ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ ေပးသြင္းေတာ္မူျခင္းကုိ၎ ခံရေသာသူတုိ႔သည္  
တစ္ေယာက္ေသာ သူတည္းဟူေသာ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္ သာ၍  
စိုးစံရၾကလတံၱ႕။ ”
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ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။ (တိတု ၃း၅) ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ ဖန္တီးႏိုင္ေသာ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔အတြက္ လုိအပ္သည့္  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသလား။   
မျဖစ္ပါ။ မဟုတ္ပါ။

၂။ (၂ ေကာ ၅း၂၁) ကုိ ဖတ္ပါ။ မည္သည့္ ေျဖာင့္မတ္မႈအမ်ဳိးအစားကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔  
လိုအပ္ပါသနည္း။ 
ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း (ခရစ္ေတာ ္မွတစ္ဆင့္ ရေသာ)

၃။ (ေရာမ ၃း၂၂) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ မည္သုိ႔ ရရွိသနည္း။ 
ေယရႈ ခရစ္၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း မွတစ္ဆင့္ 

၄။ (ဖိလိပၸိ ၃း၁၁) ကုိ ဖတ္ပါ။ ပညတ္တရား၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ဘာလဲ။  
ကၽြႏု္ပ္ပုိင္ေသာ ကၽြႏု္ပ္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း  
လုပ္ငနး္တစ္ခု

၅။ (ဂလာတိ ၂း၂၁) ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင့္ေက်းဇူးေတာ္ကို ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ မည္သုိ႔ ေႏွာင့္ယွက္ၾက  
သနည္း။ 
ေယရႈ ခရစ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိယ္စား ကုိယ္ေတာ ္ 
အေသခံ ေပးခ့ဲသညကုိ္ ယုံၾကညျ္ခင္းအစား၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေကာင္းေသာအမႈမ်ားျပဳ၍  
ကုိယ္ကိုကုိယ္ ကယ္တင္ရနႀ္ကိဳးစားျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူး 
ေတာကို္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏုိင္သည။္

၆။ ( ေရာမ ၅း၁၇ ) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ မည္သည့္နည္းျဖင့္  
ရရွိသနည္း။  
ဆုေက်းဇူး(လက္ေဆာင္)အျဖစ္
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ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရင္းႏီွးဆက္ဆံျခင္း

ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးအႀကီးဆုံးအရာမ်ားအနက္ တစ္ခုသည္  
သင္တုိ႔ဆက္ဆံသြားမည့္သူကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေန ရန္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကို  
ဆက္ဆံရာ၌လည္း ထုိသုိ႔က်င့္သံုးသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေကာင္းမြန္ေသာ ရင္းႏွီးဆက္ဆံျခင္း  
ရွိေစရန္အလုိ႔ငွါ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏သေဘာေတာ္ႏွင့္ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ဖိ ု 
လိုပါသည္။ ဘုရားသခင္ ၏စ႐ိုက္ႏွင့္ သေဘာေတာ္ကို နားလည္သေဘာမေပါက္ျခင္းသည္  
ယေန႔လူအေတာ္မ်ားမ်ားတို႔၏ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အက်�ိးရွိေသာ ဆက္ဆံေရးမဟုတ္သည့္  
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခု ျဖစ္ေနရပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔ ေျမြ၏  
ျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္မႈကိုခံရစဥ္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္အတြင္း၌ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္အေၾကာင္း အတိအက်ျဖစ္သည္။  
သူတို႔သည္ ေသြးေဆာင္ခံရသျဖင့္၊ ဘုရားသခင္ကုိ အဆုံးစြန္ မနာခံျခင္းအျဖစ္ႏွင့္၊ 
လူသားမ်ဳိးႏြယ္တစ္ရပ္လုံးသည္ အျပစ္တရား ေအာက္သုိ႔ ထုိးစိုက္ ဆင္းခဲ့ရေလသည္။  
သူတို႔၏ဘုရားသခင့္သေဘာေတာ္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ မရွိျခင္းသည္ ေသြးေဆာင္ ခံရျခင္း၌  
တကယ့္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္လာရပါသည္။ 

ကမၻာဦးးက်မ္း(၃း၁-၅) ၌ ေဖၚျပေသာ ဇာတ္လမ္းသည္ လူအမ်ားဆုံးႏွင့္ ရင္ႏွီးၿပီးျဖစ္သည္။  
“ေျမြသည္ ထာ၀ရအရွင္ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ေျမတိရစၦာာန္တကာတုိ႔ထက္  
လိမၼာသည္ျဖစ္၍၊ မိန္းမအား၊ သင္တုိ႔သည္ ဥယ်ာဥ္၌ရွိသမွ်ေသာအပင္တုိ႔၏ အသီးကိုမစားရဟု  
ဧကန္စင္စစ္ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသေလာဟု ေမး၏။ မိန္းမကလည္း၊ ငါတို႔သည္  
ဥယ်ာဥ္၌ရွိေသာ အပင္တုိ႔၏အသီးကို စားရေသာအခြင့္ရွိ၏။ ဥယ်ာဥ္အလယ္၌ရွိေသာအပင္၏  
အသီးကိုကား သင္တုိ႔သည္ မကုိင္မစားဘဲေနၾကေလာ့။ သုိ႔မဟုတ္ ေသမည္ဟု  
ဘုရားသခင္အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ဟုေျမြအားဆုိ၏။ ေျမြကလည္းသင္တုိ႔သည္ဧကန္အမွန္ေသရၾကမည္မဟုတ္။  
အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိအသီးကိုစားေသာေန႔၌ သင္တုိ႔သည္မ်က္စိပြင့္လင္းလ်က္၊ ေကာင္းမေကာင္းကိုသိ၍ 
ဘုရားသခင္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ၾကလတံၱ႕သည္ကုိ ဘုရားသခင္ သိေတာ္မူသည္ဟု မိန္းမအား ဆုိေလ၏။” 

ဤတြင္ ဘုရားသခင္မွာ အမွန္ေကာင္းေသာဘုရား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စာတန္၏ ပါးနပ္စြာ  
ေျပာဆုိခ်က္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎မွာ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔ကုိ  
တစ္စံုတစ္ရာထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း၊ သူတုိ႔ စြမ္းအားအျပည့္တက္လာရန္ သူတုိ႔၌  
ကိုယ္ေတာ္မလုိလားသည္ကုိ၎၊ သူတုိ႔ ဘုရားသခင့္နည္းတူျဖစ္လာရန္ ကုိယ္ေတာ္ မလိုလား  
သည္ကုိ၎၊ ေကာင္းမေကာင္းသိကၽြ မ္းရာ အပင္၏အသီးကို မစားဖို႔ သူတုိ႔အား စည္းကမ္းထုတ္၍  
တားဆီးထားရသည့္အေၾကာင္းမွာလည္း သူတုိ႔၌ ခက္ခဲျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း၊ ဖစ္ေစရန္သာရွိေၾကာင္း 
ပါးနပ္စြာ ဆုိေလသည္။ စဥ္းစားၾကည့္ရင္၊ စာတန္သည္ ဘုရားသခင္၏သဘာ၀ႏွင့္ စ႐ိုက္လကၡဏာအတုိင္း  
အာဒံႏွင့္ဧ၀အနားသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္လာၿပီး၊ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔ကုိ  
အေကာင္းဆုံးမျဖစ္ေစလုိေၾကာင္းျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္ကို႐ႈတ္ခ်ေျပာဆုိ လာေနသည္။ ယေန႔ကာလ 
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လူမ်ား၌လည္း ထုိအတုိင္းအတိအက်ျဖစ္ပ်က္ေနပါသည္။ စာတန္ေျပာေနပါသည္။ “တကယ္လုိ႔  
မင္းတို႔က ဘုရားေနာက္လိုက္ေနၿပီးေတာ့၊ ဘုရားေျပာတဲ့စကားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ ျဖစ္ပ်က္ေနတာအားလုံးကို  
မႀကံဳေတြ႕ ဖူးဘူးဆုိရင္၊ စစ္မွန္တဲ့ ၀မ္းေျမာက္မႈကို မင္းတုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ မေတြ႕ရေတာ့ဘူး။ဘ၀ဟာ  
ပ်င္းစရာနဲ႔ အေသပဲကြ။” ၀မ္းနည္းဖို႔ ေကာင္းတဲ့ျဖစ္ရပ္မွန္ ေျပာရရင္၊ လူေတြဟာ ဘိန္းစား၊ အရက္ေသာက၊္  
ကာမဂုဏ္အေပ်ာ္က်�း၊ ပုန္ကန္၊ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ဇိမ္ခံျခင္း၊ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္  
အျခားအရာမ်ားစြာတုိ႔အေပၚ အမ်ဳိးမ်ဳိး အေတြ႕အႀကံဳရဖို႔ ႀကိဳးစားတတ္ၾကၿပီး၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ  
သူတို႔ရဲ႕ လုိအင္ဆႏၵေေက်နပ္မႈကို မရလုိက္ေၾကာင္း အမွန္သိရွိလာၾကေသာအခါ၊ သူတုိ႔၏ဘ၀၊  
မိသားစုနဲ႔ သူတုိ႔က်န္းမာေရးကို ဖ်က္ဆီးၿပီးသား ျဖစ္ေနတတ္ၾကသည္။

အမွန္တရားမွာ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းေသာဘုရားျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ကုိယ္ေတာ္၏  
အလိုေတာ္သည္အေကာင္းသက္သက္ ျဖစ္သည္။ စာတန္သည္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္၌ အာဒံႏွင့္ဧ၀  
ဆီသို႔ေရာက္လာၿပီး၊ တူညီေသာေသြးေဆာင္ျခင္းနည္းအတုိင္း၊ ယေန႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ အေပၚတြင္လည္း  
အသုံးျပဳလာ ေနပါသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းေသာဘုရား မဟုတ္ေၾကာင္း  
သြယ္၀ုိက္ေျပာဆုိ ျဖားေယာင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈ  
နည္းနည္းသာရွိၾကသူမ်ားသည္ ထုိခံစားမႈမ်ဳိး ရႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲမွာ  
ဘုရားသခင္သည္ လူေတြကို ၾကမ္းတမ္းစြာ ရက္စက္စြာေျပာေသာ ကိစၥမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ေတာလည္ရာက်မ္း  
(၁၅း၃၂-၃၆)၌၊ ဥပုသ္ေန႔တြင္ လူတစ္ေယာက္သည္ ထင္းေခြျခင္းျဖင့္ ဥပုသ္ေန႔ေစာင့္ရန္ ပ်က္ကြက္သူ  
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္တုံးျဖင့္ အေသပစ္သတ္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္  
ၾကမ္းတမ္းသည္ ဆုိေသာ္လည္း ျပစ္ဒဏ္၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ အထင္အရွား ရွိေနပါသည္။  
သို႔ရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာကုိ သာမန္ကာလွ်ံကာ ဖတ္႐ႈၾကသူ လူအမ်ားတို႔အတြက္ေတာ့ သိသိသာသာ 
ျဖစ္မလာပါ။ အေသးစိတ္ေလ့လာျခင္းမွ ဖြင့္ျပေပးသည္မွာ၊ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းပညတ္တရားသည္၊  
(ေရာမ ၇း၁၃)၌ ရွင္ေပါလုေျပာသည့္အတုိင္း၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တ္ို႔၌ အျပစ္ရွိျခင္းကို ထင္ရွားေစၿပီး၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ကို  
အလြန္အျပစ္ႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ေစပါသည္။ ရည္ရြယ္သည္မွာ၊ ဒုစ႐ိုက္သည္ အဘယ္မွ်  
လူကုိ ေသေစေၾကာင္းႏွင့္၊ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ အဘယ္မွ်အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနေၾကာင္းတုိ႔ကို  
သူတို႔ အမွန္မသိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ား ဘာလုပ္ေနသည္ကုိ 
သူတို႔တုိင္းတာေနျခင္းတုိ႔ျဖင့္ သူတုိ႔အမွားကို သူတုိ႔ ဆက္လုပ္ေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အကယ္၍ တစ္ေယာက္ေယာက္က ဒုစ႐ိုက္လုပ္လုိက္ၿပီး၊ ေသျခင္းအႏၱရာယ္လည္း ျဖစ္မလာဘူး 
ဆိုလွ်င္၊ သူတုိ႔က ဒုစ႐ိုက္ သည္ သိပ္မဆုိးလွဟူ၍ အေတြးႏွင့္၊ သူတုိ႔ရဲ႕စံခ်ိန္ကုိ သူတုိ႔ ႏွိမ့္ခ်လိုက္ေလသည္။ 
သူတို႔၏ ဘယ္ဟာအမွန္၊ ဘယ္ဟာအမွားဆုိသည့္ မ်က္ျမင္ တစ္ဆုံး  
ျမင္ကြင္းလည္း ေပ်ာက္ဆုံးသြားေလသည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ကို၊ မွန္ကန္စြာ ေနထုိင္ရမည့ ္ 
ပံုမွန္စံခ်ိန္ တစ္ခုႏွင့္၊ ေရခ်ိန္ညီမ်ဥ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ျပန္ေခၚတင္ေနပါသည္။ ထုိသုိ႔ျဖင့္ လူသည္၊ စာတန္ႏွင့္၎၏ 
ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္းကို ျငင္းလႊတ္၍ အမွားေရြးခ်ယ္မႈ ၏ရလဒ္မ်ားကုိ မွတ္မိေနရၾကလိမ့္မည္။  
ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္၊ လူ၌ ျပဳေတာ္မူၿပီးသည့္အခါ၊ ကုိယ္ ေတာ္ေပးသည့္ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို  
လူတို႔အား ေစာင့္ထိန္းေစေတာ္မူသည္။

ဘုရားသခင္သည္၊ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းပညတ္ေတာ္မ်ားကို “ဤအရာအားလုံးကို သင္တုိ႔ေစာင့္ထိန္းပါမွ၊  
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ငါသည္ သင္တုိ႔ကို လက္ခံမည္၊ ခ်စ္မည္”ဆုိၿပီး၊ ေပးထားသည္မဟုတ္ပါ။ ဤသို႔ေသာအဆုိသည္  
ကုိယ္ေတာ္၏သေဘာေတာ္၊ လကၡဏာေတာ္မဟုတ္ပါ။ အတိအက် ေျပာရရင္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္၊  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏အမွားအမွန္အျမင္ ပိုမိုထက္ျမက္ရန္ႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္ လုိလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ရပ္မွန္ဆီသုိ
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ျပန္လွည့္လာႏိုင္ရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ကုိ လမ္းျပ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ျပ�နာျဖစ္ေနရသည္မွာ၊  
လူအေတာ္မ်ားမ်ား က သူတို႔ကုိ ဘုရားသခင္ ခ်စ္ႏိုင္ဖို႔ သူတုိ႔၌ စံုလင္ျခင္းကို  
ကိုယ္ေတာ္ေတာင္းဆုိေနသည္ဟု ေတြးေနၾကသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဘုရား သခင္၏ ခ်စ္ျခင္းသည္ သူတုိ႔အတြက္ 
သူတို႔၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အခ်ဳိးက်ေနေၾကာင္း မွတ္ယူေနသည့္ဟန္ ေပါက္ေနၾက သည္။  
သူတို႔၏ခံစားခ်က္မွာ၊ သူတုိ႔ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုံးသည္ အတိအက် မွန္မွန္ကန္ကန္  
မျဖစ္မခ်င္း၊ သူတို႔ကုိ ဘုရား သခင္ လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္  
သမၼာက်မ္းစာက ေျပာေသာ သတင္းစကား မဟုတ္ပါ။

ဘုရားသခင္၏စိတ္ႏွလံုးေတာ္သည္ လူသားတုိ႔ကုိ စစ္ေၾကာစီရင္ရန္မဟုတ္၊ သူတုိ႔ အျပစ္မ်ားကုိ 
စြဲတင္ရန္မဟုတ္၊ အျပစ္ တရားႏွင့္ သူတုိ႔ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္ထားရန္ မဟုတ္ဘဲ၊ သူတုိ႔ကုိ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္  
ရန္ၿငိမ္းလာေစရန္လိုလားေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲက လူသားအတြက္  
ဘုရားသခင္၏စိတ္ႏွလုံးေတာ္ျဖစ္ၿပီး၊ ယေန႔ သင္တုိ႔အတြက္လည္းျဖစ္ေပသည္။ (၁ ေယာ ၄း၈)၌ 
ေျပာေသာ “ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏” ဆုိသည့္အတုိင္း ကုိယ္ေတာ္၏  
စိတ္ႏွလုံးအမွန္ကို သင္တုိ႔ နားလည္ဖို႔လုိအပ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္တုိ႔အျပစ္မ်ားႏွင့္ သင္တုိ႔  
ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္လမ္းခြဲထြက္ေစမည့္ မည္သည့္အရာျဖစ္ျဖစ္ အားလုံးကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ရွာေဖြေနပါသည္။  
ဤအတြက္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ကုိယ္ေတာ္ ျပဳေတာ္မူ ခဲ့ၿပီး ေလၿပီ။ ယေန႔ ကုိယ္ ေတာ္သည္  
သင္တုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ၌ မဟုတ္ဘဲ၊ သင္၏ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ သင့္အျပစ္မ်ားကို  
သယ္ေဆာင္သြားေသာ ေယ႐ႈကို လက္ခံျခင္းတုိ႔အေပၚ၌ အေျခခံလ်က္၊  
ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ေပးကမ္းေနသည္။ သင္တုိ႔သည္ ဘ၀၌ အ႐ံႈးမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္  
မပတ္သက္ဘဲ၊ ယေန႔တြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရင္ႏွီးဆက္ဆံယူႏိုင္ၾကသည္။ ဘုရားသခင့္ေတာင္းဆုိခ်က္  
အလံုးစံုသည္၊ သင္တို႔၌ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္မႈရွိရန္ ျဖစ္သည္။
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တပည့ေ္တာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။ (ကမၻာ ၃း၁) ကုိ ဖတ္ပါ။ စာတန္  သည္ ဧ၀ကို ဘာ ေမးခြန္း ေမးသနည္း။

ကမၻာ ၃း၁ - “ေျမြသည္ ထာ၀ရအရွင္ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ  
ေျမတိရစၦာာန္တကာတုိ႔ထက္ လိမၼာသည္ျဖစ္၍၊ မ  ိန္းမ အား သင္တုိ႔သည္  
ဥယ်ာဥ္၌ရွိသမွ်ေသာ အပင္တို႔၏အသီးကုိ မစားရဟု ဧကန္စင္စစ္ ဘုရားသခင္  
မိန္႔ေတာ္မူ သေလာဟု ေမး၏။”

၂။ (ကမၻာ ၂း၁၇)ႏွင့္ (ကမၻာ ၃း၃) တုိ႔ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကို တကယ္  
ေျပာခဲ့သည့္ စကားအေပၚ ဧ၀က မည္သည့္ စကားအပို ထည့္ေျပာခဲ့သနည္း။ 

ကမၻာ ၂း၁၇ - “ေကာင္းမေကာင္းကုုိ သိကၽြ မ္းရာအပင္မွတစ္ပါး၊ ထုိအပင္၏အသီးကိုကား  
မစားရ။ စားေသာေန႔တြင္ ဧကန္ အမွန္ ေသရမည္ဟု လူကို ပညတ္ထားေတာ္မူ၏။”  

ကမၻာ ၃း၃ - “ဥယ်ာဥ္အလယ္၌ရွိေသာအပင္၏အသီးကုိကား၊ သင္တုိ႔သည္ မကုိင္မစားဘဲ  
ေနၾကေလာ့။ သုိ႔မဟုတ္ ေသမည္ဟု ဘုရားသခင္ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ဟု ေျမြအားဆုိ၏။”

၃။ (ကမၻာ ၃း၆) ကုိ ဖတ္ပါ။ စာတန္သည္ ဧ၀၏စိတ္ႏွလံုးထဲသုိ႔ 
ဘုရားစကားေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သံသယကုိ သြင္းေပးလိုက္ ၿပီးသည္ႏွင့္ ဤက်မ္းခ်က္အရ  
ဧ၀ ဘာလုပ္ခဲ့သနည္း။  

ကမၻာ ၃း၆ - “ထုိအပင္သည္ စားဖြယ္ေကာင္းျခင္း၊ အဆင္းလည္း လွျခင္း၊  
ပညာတုိးပြားေစလုိအံ့ေသာငွါ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အပင္ျဖစ္ျခင္းကို မိန္းမသည္ ျမင္လွ်င္  
အသီးကို ယူ၍ စား၏။  မိမိ ခင္ပြန္းအားလည္း ေပး၍ သူသည္လည္း စား၏။”

၄။ (ကမၻာ ၃း၉-၁၀) ကုိ ဖတ္ပါ။ အာဒံႏွင့္ ဧ၀တုိ႔ အျပစ္လုပ္ၿပီးေနာက္တြင္၊ ဘုရားသခင္သည္  
သူတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနဆဲ၊ ဆက္ဆံေနဆဲ ရွိသလား။ 

ကမၻာ ၃း၉-၁၀ - “ထာ၀ရအရွင္ ဘုရားသခင္ကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္မွာ ရွိသနည္းဟု  
လူကို ေခၚေတာ္မူ၏။ လူကလည္း ဥယ်ာဥ္၌ ကုိယ္ေတာ္၏အသံကုိ  
ကၽြ န္ေတာ္ၾကားလွ်င္၊ အ၀တ္ခ်ည္းစည္းရွိေသာေၾကာင့္၊ ေၾကာက္၍ ပုန္းလ်က္  
ေနပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။

၅။ (ကမၻာ ၃း၂၂-၂၄) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဥယ်ာဥ္ထဲမွ အာဒံႏွင့္ ဧ၀တုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္  
ဘာေၾကာင့္ ေမာင္းထုတ္ရသနည္း။



1-30

သင္ခန္းစာ (၄)

ကမၻာ ၃း၂၂-၂၄ - “ထာ၀ရအရွင္ ဘုရားသခင္ကလည္း လူသည္ ငါတို႔တြင္  
တစ္ပါးပါးကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ ေကာင္းမေကာင္းကို သိတတ္၏။ ယခုမွာ သူသည္  
ထာ၀ရအသက္ကို ရျခင္းငွါ လက္ကုိဆန္႔လ်က္ အသက္ပင္၏အသီးကိုယူ၍ မစားသင့္ဟု  
မိန္႔ ေတာ္မူ၍ လူသည္ မိမိထြက္ေသာေျမ၌ လုပ္ရမည္အေၾကာင္း၊ ထာ၀ရအရွင္  
ဘုရားသခင္သည္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထဲ က လႊတ္လုိက္ေတာ္မူ၏။ ထုိသုိ႔ လူကို ႏွင္ထုတ္ၿပီးလွ်င္၊  
အသက္ပင္လမ္းကို ေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွါ၊ မီးစက္လက္ နက္ႏွင့္တကြ  
ေခ႐ုဗိမ္တို႔ကုိ ဥယ်ာဥ္အေရွ႕ဘက္၌ ထားေတာ္မူ၏။

၆။ ဤတြင္ ဘုရားသခင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းထက္ ကိုယ္ေတာ္၏သနားျခင္းက႐ုဏာေတာ္ကို သင္  
ျမင္ပါသလား။

၇။ (ေရာမ ၅း၁၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္စံုလင္ျခင္းႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း  
ဆုေက်းဇူးကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ မည္သုိ႔ လက္ခံရရွိသနည္း။

 (က)		အျဖိုးေ�ိး�ပဳး၍	၀ယ္္ယူ္သူည္္။ 
(ခား)				လုပ္ိဳအျ�းခားအျျဖိုးေစ္္	ရရွွိ�သူည္္။ 
(ဂ)				လုက္ခံားရရွွိ�ျခားင္္ျး	ျဖိုးေစ္္သူည္္။

ေရာမ ၅း၁၇ - “ထုိမွတစ္ပါး၊ လူတစ္ေယာက္သည္ ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္  
ထုိတစ္ေယာက္ေသာသူအားျဖင့္ ေသျခင္းတရားသည္ အစိုးရ၏။ ေက်းဇူးေတာ္၏  
ၾကြယ္၀ျခင္းကို၎၊ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ သြင္းေပးေတာ္မူျခင္းကုိ၎ ခံရေသာသူတုိ႔သည္  
တစ္ေယာက္ေသာသူတည္းဟူေသာ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္ သာ၍  
စိုးစံရၾကလတံၱ႕။”

၈။ (ေရာမ ၆း၂၃) ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ အျပစ္လုပ္လွ်င္ ဘာ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ အမွန္ရမည္နည္း။

ေရာမ ၆း၂၃ - “အျပစ္တရား၏ အခကား ေသျခင္းေပတည္း။  
ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကား၊ ငါတို႔သခင္ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္  
ထာ၀ရအသက္ေပတည္း။”

၉။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ကို ဘာ အစားထုိးေပးသနည္း။

၁၀။ (ေရာမ ၁၀း၃) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔  
ကိုယ္ပုိင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို တည္ေဆာက္ရန္ႀကိဳးစား လွ်င္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ရန္  
ဘာအ႐ံႈး ရွိသနည္း။ 

ေရာမ ၁၀း၃ - “ထုိသူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို မသိဘဲ၊  
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ကုိယ္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို တည္ေစျခင္းငွါ ရွာႀကံ ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို ၀န္မခံၾက။”

၁၁။ (၁ ေယာ ၁း၉) ႏွင့္ (ေရာမ ၄း၃) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္ျခင္း  
ရွိလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္ႏွင့္ ဆုိးညစ္ျခင္းမ်ား အားလုံးကို  
ေျဖရွင္းေပးရန္ ကုိယ္ေတာ္ ဘာ ကတိေတာ္ေပးခဲ့သနည္း။

၁ ေယာ ၁း၉ - “ကုိယ္အျပစ္တို႔ကုိ ေဖၚျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကို လႊတ္၍  
ဒုစ႐ိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရား သခင္သည္ သစၥာတရားႏွင့္၎၊  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္၎ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။”

ေရာမ ၄း၃ - “က်မ္းစာ၌ အဘယ္သုိ႔ လာသနည္း။ အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ကုိ  
ယုံၾကည္သည္ ျဖစ္၍ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ မွတ္ေတာ္မူ၏။”

၁၂။ ဤတြင္ ဘုရားသခင္၏စ႐ိုက္လကၡဏာေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္ကုိဘာေျပာေနသနည္း။ 
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။ (ကမၻာ ၃း၁) ကုိ ဖတ္ပါ။ စာတန္သည္ ဧ၀ကို ဘာ ေမးခြန္း ေမးသနည္း။
သင္တို႔သည ္ဥယ်ာဥ္၌ရိွသမွ်ေသာ အပင္တို႔၏အသီးကို မစားရဟု ဧကနစ္င္စစ္  
ဘုရားသခင္ မိန္ေ့တာမူ္သေလာ။

၂။ (ကမၻာ ၂း၁၇) ႏွင့္ (ကမၻာ ၃း၃) တုိ႔ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကို  
တကယ္ေျပာခဲ့သည့္ စကားအေပၚ ဧ၀က မည္သည့္ စကားအပို ထည့္ေျပာခဲ့သနည္း။  
သူတို႔သည ္အသီးကို မကုိင။ ္

၃။ (ကမၻာ ၃း၆) ကုိ ဖတ္ပါ။ စာတန္သည္ ဧ၀၏စိတ္ႏွလံုးထဲသုိ႔ ဘုရားစကားေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  
သံသယကို သြင္းေပး လုိက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ဤက်မ္းခ်က္အရ ဧ၀ ဘာလုပ္ခဲ့သနည္း။   
အပင္၏ အသီးကို ယူ၍ စား၏။

၄။ (ကမၻာ ၃း၉-၁၀) ကုိ ဖတ္ပါ။ အာဒံႏွင့္ ဧ၀တုိ႔ အျပစ္လုပ္ၿပီးေနာက္တြင္၊ ဘုရားသခင္သည္  
သူတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနဆဲ၊ ဆက္ဆံဆဲ ရွိေနေသးသလား။   
ရိွေနေသး၏။

၅။ (ကမၻာ ၃း၂၂-၂၄) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဥယ်ာဥ္ထဲမွ အာဒံႏွင့္ ဧ၀တုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္ ဘာေၾကာင့္  
ေမာင္းထုတ္ ရသနည္း။
အသက္ပင္၏ အသီးကို စားလိမ့္မညျ္ဖစ္၍ အျပစ္ရိွေသာအေျခအေန၌  
အစဥ္အၿမဲ အသက္ရွင္ ေနထုိင္လိမ့္မည ္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္၊

၆။ ဤတြင္ ဘုရားသခင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းထက္ ကိုယ္ေတာ္၏သနားျခင္းက႐ုဏာေတာ္ကို  
သင္ ျမင္ပါသလား။ 
ျမင္ပါသည။္

၇။ (ေရာမ ၅း၁၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္စံုလင္ျခင္းႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း  
ဆုေက်းဇူးကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ မည္သုိ႔ လက္ခံရရွိသနည္း။
(ဂ)  လက္ခံရရိွျခင္း ျဖစ္သည။္

၈။ (ေရာမ ၆း၂၃) ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ အျပစ္လုပ္လွ်င္ ဘာထုိက္ထုိက္တန္တန္ အမွန္ရမည္နည္း။ 
ေသျခင္း

၉။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကို ဘာ အစားထုိးေပးသနည္း။  ေယရႈ ခ
ရစ္၌ ထာ၀ရအသက္
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၁၀။ (ေရာမ ၁၀း၃) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔  
ကိုယ္ပုိင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို တည္ေဆာက္ရန္ႀကိဳးစား လွ်င္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္  
ဘာ အ႐ံႈး ရွိသနည္း။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ေယရႈ ခရစ္၌ အပ္ႏံွျခင္း

၁၁။ (၁ ေယာ ၁း၉) ႏွင့္ (ေရာမ ၄း၃) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္ျခင္း  
ရွိလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္ႏွင့္ ဆုိးညစ္ျခင္းမ်ား အားလုံး ကို  
ေျဖရွင္းေပးရန္ ကုိယ္ေတာ္ ဘာ ကတိေတာ္ ေပးခဲ့သနည္း။
အျပစ္အားလုံးကို ဖယ္ထုတ္ပစ္သည၊္ ေမ့ပစ္သည၊္ အျပစ္လႊတ္ေပးသည။္

၁၂။ ဤတြင္ ဘုရားသခင္၏ စ႐ိုက္လကၡဏာေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင့္ကုိ ဘာေျပာေနသနည္း။  
ကုိယ္ေတာသ္ည ္သနားျခင္းကရုဏာတရား၊ ေမတာ ာတရားႏွင့္ ျပည့စုံ္ေတာမူ္သည။္
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ဘုရားသခင္၏ သေဘာသဘာ၀ေတာ္

ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ အက်ဳိးရွိေသာဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ရန္မွာ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္  
ကိုယ္ေတာ္၏သေဘာသဘာ၀ေတာ္ႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္၏ အမွန္စ႐ိုက္လကၡဏာေတာ္တုိ႔ကုိ သိရမည္။ 
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔လုပ္တဲ့အျပစ္ေတြေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ အမ်က္ေတာ္ထြက္ပါ သလား။ သုိ႔မဟုတ္၊  
ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အမွီမျပဳဘဲ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ကုိယ္ေတာ့္အသက္ႏွင့္တကြ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ  
မ်ားကို ေပးလုိေသာဘုရား၊ သနားျခင္းက႐ုဏာရွိေသာဘုရား ျဖစ္ပါသလား။ သမၼာက်မ္းစာက ဘုရားသခင္၏  
သီးျခားအျမင္ႏွစ္ခုကို အမွန္တကယ္ ဖြင့္ျပေပးပါသည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနသည္  
မဟုတ္သလုိ၊ ျခားနားမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္ လည္း မဟုတ္ပါ။ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ အသုံးျပဳေသာ  
ပညာရပ္ေ၀ါဟာရ၌ အခ်ိန္ပိုင္းတစ္ခု ရိွခဲ့ဖူးသည္။ ဘုရားသခင္သည ္“လူသားကို သူတုိ႔အျပစ္မ်ားႏွင့္  
ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ကေလးမ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရမည္။ ကေလးမ်ား ငယ္စဥ္တြင္  
သူတို႔ကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားေပးဖို႔လုိသည္။ သူတုိ႔ကုိ ေကာင္းေကာင္းျပဳမူေနထိုင္ဖို႔ ေျပာရမည္။  
သူတို႔ ညီငယ္ႏွမငယ္မ်ားဆီက အ႐ုပ္လုယူျခင္းကဲ့သုိ႔ ကုိယ့္ဖို႔ ခ်ည္း မလုပ္သင့္ေၾကာင္း သင္ေပးရမည္။  
သူတို႔ကုိ စည္းကမ္းေတြ ေျပာျပထားၿပီး၊ ခ်ဳိးေဖါက္လွ်င္ ဆုိဆုံးမေပးရမည္။ စည္းကမ္းသည္

ဘုရားသခင္ႏွင့္ စာတန္မာရ္နတ္အေၾကာင္း သူတုိ႔မသိေသးသည့္တုိင္ သူတုိ႔အဖို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ  
ရွိေစသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက၊ သူတို႔သည္ ကိုယ္ဖုိ႔ခ်ည္း လုပ္ေနၾက ေသာေၾကာင့္၊ စာတန္မာရ္နတ္ကို  
ေနရာေပးေနၾကလိမ့္မည္။ အယူအဆက္ို သူတုိ႔ နားမလည္ႏိုင္ ျဖစ္မည္ဆုိေသာ္လည္း၊ သူတုိ႔ ဆက္ဆက္  
ထပ္လုပ္ေန၍ အျပစ္ေပးခံရေသာအခါ၊ သူတုိ႔ သေဘာေပါက္ လာႏိုင္သည္။

ေျပာရရင္၊ ဘုရားသခင္သည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္္းထဲ၌ ျပဳေသာအမႈ ရိွခဲ့သည္။ လူေတြ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း  
မရွိမီက၊ ပဋိညာဥ္ သစ္ေအာက္မွာ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ ရသကဲ့သုိ႔ ထုိသူတုိ႔၌ ၀ိညာဥ္ေရးရာအသိအျမင္ မရွိေသးပါ။ 
 သူတို႔ ဒုစ႐ိုက္လုပ္ျခင္းကို တားျမစ္ရန္ ဘုရား သခင္သည္ ပညတ္ေတာ္မ်ားေပး၍ တစ္ခါတစ္ရ ံ
ေသဒဏ္ေပးသည္အထိပင္ အျပစ္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ အာဏာေတာ္ တည္ေစခဲ့သည္။ စာတန္သည္  
အျပစ္တရားမွတစ္ဆင့္ လူေတြကို ဖ်က္ဆီးေနသည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္၊ အျပစ္တရားအတြက္  
ကန္႔သတ္ခ်က္ ေနရာ ထားၿပီး သူတုိ႔အေပၚ ျပ႒ာာန္းေပးထားရသည္။ ဤတြင္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အျပစ္လုပ္ေသာေၾကာင့္ 
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္ တကယ္မခ်စ္ ေတာ့ေၾကာင္း မွားယြင္းတြက္ဆမႈ ျဖ  စ္ေနရသည့္တိုင္၊  
အမွန္က ဘုရားစကားေတာ္သည္ ထုိသုိ႔ သြန္သင္သည္ မဟုတ္ပါ။ (ေရာမ ၅း၁၃) က ေျပာပါသည္။  
“ပညတ္တရားကို မထားမီတုိင္ေအာင္၊ ဤေလာက၌ အျပစ္ရွိ၏။ အဘယ္ပညတ္တရားမွ် မရွိလွ်င္၊ အျပစ္  
 ရွိသည္ဟု မွတ္စရာမရွိ။” “ပညတ္တရား မထားမီတုိင္ေအာင္” ဆုိသည္မွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ ဂ်�း  
(ဣသေရလ)လူမ်ဳိးေတာ္တို႔ က်င့္ သုံးရန္အလုိ႔ငွါ၊ ပညတ္ေတာ္(၁၀)ပါးႏွင့္ ပံုစံတက် ပညတ္တရားမ်ား  
ေပးအပ္ေသာအခ်ိန္ ေမာေရွ၏ ေန႔ရက္မ်ားကာလကို ဆုိလုိ သည္။ ထုိကာလမေရာက္မီက ေလာကအထဲ  
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အျပ စ္တရားရွိေသာ္လည္း စြပ္စြဲသတ္မွတ္ျခင္း မျပဳေသးပါ။ “စြပ္စြဲသတ္မွတ္ျခင္း”သည္  
စာရင္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည္။ ဥပမာ၊ သင္သည္ ကုန္စံုဆုိင္တစ္ခုသုိ႔သြားၿပီး တစ္စံုတစ္ရာ ၀ယ္သည္ ဆုိပါစို႔။  
သင္က “စာရင္းတြက္ ေပးပါ” ဟုဆုိလိမ့္မည္။ စာရင္းတြက္ၿပီးသည္ႏွင့္ သင္သည္ ေငြေပးေခ်ရေတာ့မည္။  
၀ယ္ယူမႈသည္ သင့္အားေပးေခ်ရန္ သတ္မွတ္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ ေစ်းသည္က သင့္အေပၚ စာရင္းတြက္ရန္  
ပ်က္ကြက္လွ်င္၊ ဆုိလုိသည္မွာ သင့္စာရင္းမတင္သျဖင့္ သင့္ကုိခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း မရွိပါ။

အထက္ပါ က်မ္းခ်က္ကေလးက ေျပာေနသည္မွာ၊ ပညတ္ေတာ္(၁၀)ပါး မေရာက္မခ်င္း၊  
အျပစ္တရားသည္ လူတုိ႔အေပၚ ခ်ည္ေႏွာင္မႈ မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤေဖၚျပခ်က္သည္ အံ့ၾသဖြယ္  
ျဖစ္ေခ်သည္။ ကမၻာဦးးက်မ္း အခန္းႀကီး(၃/၄)ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ လူ သား၌ အမ်ားဆုံး ယူဆခ်က္ရွိေနသည္မွာ၊  
အာဒံႏွင့္ဧ၀သည္  ဘုရားသခင္ကုိ အျပစ္ လုပ္ခဲ့လုိက္ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ  
အေၾကာင္းေၾကာင့္၊ လူသားသည္ အျပစ္တင္ မခံရ ေသးဘဲရွိ၏။ ကုိယ္ေတာ္သည္ လူသားတုိ႔၏  
အျပစ္တရားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳေသးပါ။ လူေတြ ထင္ေနသည္မွာ၊ ဘုရားသခင္သည္  
မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ လူသားကို ဖယ္ရွားရန္အတြက္ ဥယ်ာဥ္ ထဲမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊  
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသည္ မသန္႔ရွင္းေသာလူသားႏွင့္ ဆက္ဆံရန္  
အေၾကာင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ဆက္ေတြးေနသည္မွာလည္း သူသည္  
မွန္ကန္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွတစ္ဆင့္ စင္ၾကယ္ျခင္း မျပဳလုပ္မခ်င္း ထာ၀ရဘုရားသည္ ေနာက္တစ္ဖန္ 
လူသားႏွင့္ျပန္ဆက္ဆံမည္မဟုတ္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္

ေယ႐ႈ ေဟာၾကားေသာ သတင္းေကာင္း စကားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။ (ေရာမ ၅း၈)၌ သင္တုိ႔  
အျပစ္ရွိစဥ္တြင္ပင္ ဘုရားသခင္သည္ သင္တုိ႔အား အဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်စ္သည္ကို ထင္ရွားေစေၾကာင္း  
ေျပာျပေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ခရစ္ေတာ္သည္ သင္တုိ႔အတြက္ အေသခံေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  
ဓမၼသစ္က်မ္းအရ သိရသည္မွာ၊ သင္တုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ စင္ၾကယ္ေစၿပီးသည့္ အခ်ိန္ေရာက္မွ  
မဟုတ္ဘဲ၊ သင္တုိ႔၌ အျပစ္ရွိစဥ္ ကတည္းကပင္၊ သင္တုိ႔အေပၚ ကုိယ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းသည္  
အက်ဳံး၀င္လ်က္ရွိ၏။ သင့္ဘ၀ကုိ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေသာ သတင္းေကာင္းတရား၏ အမွန္ကန္ဆုံး  
အခ်က္တစ္ခ်က္သည္ သင္႔ကို အရွိအတုိင္း ဘုရားသခင္ ခ်စ္သည္ဆုိသည့္ အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။  
သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းကို လက္ခံသည္ျဖစ္လွ်င္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္သင့္ကုိ အလြန္ခ်စ္သည္ျဖစ္၍ 
သင့္လက္ရွိ အေျခအေနအတုိင္း ေနရန္ သင္လုိလားေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ သင္သည္ ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္။ 
ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းကို လက္ခံႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွါ သင္သည္ ကုိယ္ေတာ့္ေမတၱာ အက်ဳိးဆက္အရ 
 ေျပာင္းလဲျခင္း ရွိလာလိမ့္မည္။

ကမၻာဦးးက်မ္း အခန္းႀကီး(၄)၌ လူသား၏ေနာက္သုိ႔ ကုိယ္ေတာ္လုိက္ပါ ၾကည့္႐ႈ ေနေသးသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။ လူသည္ အျပစ္ရွိသည့္တိုင္ အာဒံႏွင့္ ဧ၀မ်ဳိးဆက္ျဖစ္ေသာ ကာဣနႏွင့္ အာေဗလတုိ႔ကို  
စကားေျပာခဲ့သည္။ သူတုိ႔က ဘုရားသခင့္ထံ ပူေဇာ္ သကာာ လာေရာက္ ဆက္သသည့္အခါ၊ ကုိယ္တာ္သည ္ 
သူတို႔ကို အသံထြက္ စကားေျပာခဲ့သည္။ ဤတံု႔ျပန္ခ်က္အရ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္၊ ကုိယ္ေတာ့္စကားသံႏွင့္  
သူတို႔က်င့္သားရေနေၾကာင္း၊ မေၾကာက္ၾကေၾကာင္းကို ေတြ႕ရၾကသည္။ ကာဣနသည္ ညီအာေဗလကို  
သတ္၍ ေလာက၏အဦးးဆုံး လူသတ္သမား ျဖစ္လာသည့္အခါ၊ ဘုရားသခင္၏စကားသံသည္ေကာင္းကင္မ ွ
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ေရာက္လာသည္။ “သင့္ညီ အာေဗလသည္ အဘယ္မွာရိွသနည္း။” ထုိအခါ ကာဣနသည္ စိတ္မလုံမလဲ 
ျဖစ္သည္မထင္ရဘဲ ဘုရားသခင္ကုိ လိမ္ေျပာခဲ့သည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ ဘုရားသခင္၏ စကားသံကို 
ၾကားေနက်ျဖစ္၍ ေၾကာက္စရာမလုိဘဲ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ကဲ့သုိ႔ မွတ္ယူေသာအခါ ဤသုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
ဤတြင္ေျပာလုိသည္မွာ၊ လူေတြ ပံုမွန္ယုံၾကည္ေနသည့္ အတုိင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္သည္  
လူသားႏွင့္အဆက္ အသြယ္မျပတ္ ဆက္ဆံေရးရွိေနေသးသည့္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေတာ္သည ္ 
လူသားအျပစ္လုပ္သည့္အတြက္ ျပ႒ာာန္းေတာ္ မူျခင္း မရွိေသးပါ။ဤတြင္ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔၏အျပစ္ကို  
ခြင့္လႊတ္လုိက္သည္။ သုိ႔မဟုတ္၊ သူတုိ႔ အမွား မလုပ္ဟူ၍ ဆုိလုိပါ သလား။ မဟုတ္ပါ။  
ဤအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္လည္း ဘုရားသခင္သည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ပညတ္တရား ခ်မွတ္ေပးခဲ့ရပါသည္။  
ဘုရားသခင္သည္ လူသားတုိ႔ သူတုိ႔ပံုမွန္စံခ်ိန္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လာရန္ ပညတ္တရားကို ခ်မွတ္ေပးရေလသည္။ 
ဘုရားသခင္သည္ လူသားကို သိေစလုိသည္မွာ၊ လူသည္ ကယ္တင္ရွင္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထုိအတြက္  
သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ စိတ္ႏိွမ့္ခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဆုေက်းဇူး တစ္ခုအျဖစ္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းကို လက္ခံရယူရန္  
ျဖစ္သည္။ ၀မ္းနည္းဖို႔ေကာင္းသည္မွာ ဘာသာေရးသမားမ်ားသည္၊ ပညတ္တရား ေတာ္ျပ႒ာာန္းေပးသည္မွာ  
လူတို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေစရန္ႏွင့္ ထုိနည္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏အျပစ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းကို ထုိက္ထုိက္  
တန္တန္ရယူႏိုင္ေၾကာင္း သြန္သင္၍ လူေတြကို ႀကိဳးကုိင္ထိန္းခ်ဳပ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ မျဖစ္ေစရ။  
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းပညတ္ တရားေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္၊ သင့္တုိ႔အေနျဖင့္၊ မိမိကုိယ္မိမိတုိ႔ အစဥ္ 
ကယ္တင္ႏိုင္ဖို႔ စိတ္ကုန္ရေလာက္ေအာင္၊ အျပစ္တရား ကို အဆင့္တစ္ခုအထိ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ ျမင္ေစၿပီး၊  
ဤသို႔ ဆုေတာင္းၾကေစရန္ျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္၊ ကုိယ္ေတာ္၏သန္႔ရွင္းျခင္းစံခ်ိန္သည္ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္၊  
ကၽြ ႏ္ုပ္လုိက္ပါႏိုင္ပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္အား သနားျခင္းက႐ုဏာထား၍ အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူပါ။”  
ထို႔ေၾကာင့္ ၿခံဳငံုေျပာရလွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏ သေဘာသဘာ၀ေတာ္သည္ အစဥ္အၿမဲ ေမတၱာေတာ္ထားျခင္း  
ျဖစ္ေပသည္။
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ဘုရားသခင္၏ သေဘာသဘာ၀ေတာ္

တပည့ေ္တာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။ (ေရာမ ၅း၁၃) ကုိ ဖတ္ပါ  ။ “စြပ္စြဲသတ္မွတ္သည္” ဆုိသည့္စကားလုံးသည္ ဘာကုိ ဆုိလုိသလဲ။ 

ေရာမ ၅း၁၃ - “ပညတ္တရားကို မထားမီတုိင္ေအာင္၊ ဤေလာက၌ အျပစ္ရွိ၏။  
အဘယ္ပညတ္တရားမွ်မရွိလွ်င္၊ အျပစ္ရွိသည္ ဟု မွတ္စရာမရွိ။ ”

၂။ (ေရာမ ၇း၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ ပညတ္တရားေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘာလဲ။

ေရာမ ၇း၇ - “သုိ႔ျဖစ္၍ အဘယ္သုိ႔ေျပာရမည္နည္း။ ပညတ္တရား၌ အျပစ္ရွိသေလာ။  
အျပစ္မရွိႏိုင္ရာ။ သုိ႔ရာတြင္ ပညတ္ တရားအားျဖင့္ အျပစ္သေဘာကို ငါ သိရ၏။  
အဘယ္သုိ႔နည္းဟူမူကား၊ ေလာဘစိတ္မရွိေစႏွင့္ဟု ပညတ္တရား မဆုိလွ်င္  
ေလာဘသေဘာကို ငါ မသိ။”

၃။ (ဂလာတိ ၃း၂၄) ကုိ ဖတ္ပါ။  ဤက်မ္းခ်က္အရ၊ ပညတ္တရားေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘာလဲ။

ဂလုာတိိ ၃း၂၄ - “ထုိ႔ေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ ေရာက္ေစျခင္းငွါ  
ပညတ္္တရားသည္ ခရစ္ေတာ္ထံ သုိ႔ ငါတို႔ကုိ ပို႔ေဆာင္၍ ငါတို႔၏အထိန္း ျဖစ္သတည္း။”

၄။ (ေယာ ၈း၁-၁၁) ကုိ ဖတ္ပါ။ မတရားေမထုန္အမႈႏွင့္ ဖမ္းမိေသာ မိန္းမကို ေယ႐ႈ မည္သို႔  
ေျဖရွင္း ေပးခဲ့သနည္း။

ေယာဟန ္၈းး၁-၁၁ - “ေယ႐ႈသည္လည္း သံလြင္ေတာင္သုိ႔ ၾကြေတာ္မူ၏။ နံနက္ေစာေစာ  
ဗိမာန္ေတာ္သုိ႔ တစ္ဖန္ ၾကြေတာ္မူ၍၊ လူ အေပါင္းတုိ႔သည္ အထံေတာ္သို႔ လာၾက၏။  
ထုိအခါ ထုိင္ေတာ္မူ၍ ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးစဥ္တြင္၊ မွားယြင္းျခင္းအမႈကို ျပဳလ်က္ေနေသာ  
မိန္းမတစ္ေယာက္ကုိေတြ႕လွ်င္၊ က်မ္းျပဳဆရာတုုိ႔ႏွင့္ ဖာရိရွဲတုိ႔သည္ ေခၚခဲ့၍ အလယ္၌ ထားၿပီးမွ၊  
အရွင္ဘုရား၊ ဤမိန္းမသည္ မွားယြင္းျခင္းအမႈကို ျပဳစဥ္တြင္ပင္ ေတြ႕မိပါသည္။  
ထုိသုိ႔ေသာမိန္းမကို ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္ရမည္ဟု ေမာေရွသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အား ပညတ္တရား၌ 
စီရင္ထုံးဖြဲ႕ပါၿပီ။ သုိ႔ရာတြင္ ကုိယ္ေတာ္သည္ အဘယ္သုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ 
ထုိသုိ႔ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ကုိယ္ေတာ္၌ အျပစ္တင္ခြင့္ရွိေစျခင္းငွါ စံုစမ္း  
ေႏွာင့္ယွက္ေသာအားျဖင့္သာ ေလွ်ာက္ၾက၏။ ေယ႐ႈသည္ ေအာက္သုိ႔ငံု႔လ်က္၊  
လက္ညာိဳးေတာ္ႏွင့္ ေျမ၌ ေရးသားလ်က္ ေနေတာ္မူ၏။ ထုိသူတုိ႔သည္ အထပ္ထပ္  
ေမးေလွ်ာက္ၾကေသာအခါ၊ ကုိယ္ကို လွန္ေတာ္မူ၍၊ သင္တုိ႔တြင္ အျပစ္ ကင္းေသာသူသည္  
ေရွ႕ဦးးစြာ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ တစ္ဖန္ ေအာက္သုိ႔ ငံု႔၍ ေျမ၌  
ေရးသား ေတာ္မူျပန္၏။ ထုိသူတုိ႔သည္ ၾကားရလွ်င္၊ မိမိတုိ႔စိတ္ႏွလုံးသည္ မိမိတုိ႔အျပစ္ကို  
ေဖၚျပသျဖင့္၊ အသက္ႀကီးေသာ သူမွစ၍ အငယ္ဆုံးေသာသူ တုိင္ေအာင္၊ တစ္ေယာက္  
ေနာက္တစ္ေယာက္ ထြက္သြားၾက၏။ ေယ႐ႈသည္ တစ္ေယာက္တည္း က်န္ရစ္ေတာ္မူ၍  
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မိန္းမသည္ အလယ္၌ ရပ္ေန၏။ ထုိအခါ ေယ႐ႈသည္ ကုိယ္ကိုလွန္ေတာ္မူျပန္၍ ထုိမိန္းမမွတစ္ပါး  
အဘယ္သူကိုမွ် မျမင္လွ်င္၊ အခ်င္းမိန္းမ၊ သင့္ကို အျပစ္တင္ေသာသူတုိ႔သည္၊ အဘယ္မွာ  
ရွိၾကသနည္း။ သင္၏အမႈကို အဘယ္သူမွ် မစီရင္ေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ထုိမိန္းမကလည္း  
အဘယ္သူမွ် မစီရင္ပါသခင္ဟု ေလွ်ာက္၏။ ငါသည္လည္း သင့္အမႈကုိ မစီရင္။ သြားေလာ့။  
ေနာက္တစ္ဖန္ ဒုစ႐ိုက္ကုိ မျပဳႏွင့္ ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။”

၅။ ေယ႐ႈ၏ စကားေတာ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူျခင္းမ်ားသည္၊  
ဘုရားသခင္၏မွန္ေသာသေဘာသဘာ၀ေတာ္ကို ထင္ဟပ္မႈ ရွိပါသလား။ (ေယာ ၃း၃၄)  
ကို ၾကည့္ပါ။ 

ေယာ ၃း၃၄ - “ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူသည္၊ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကို  
ေျပာဆုိတတ္၏။ ထုိသူအား ဘုရား သခင္ သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို အတုိင္းအရွည္  
မရွိဘဲ ေပးေတာ္မူ၏။ ”

၆။ (၁ ေယာ ၄း၈) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္အရ ဘုရားသခင္၏ မွန္ေသာသေဘာေတာ္သည္ ဘာလဲ။  

၁ ေယာ ၄း၈း - “ခ်စ္ျခင္း မရွိေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ကို မသိ။ အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္သည ္ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္ မူ၏။

၇။ (ေရာမ ၅း၆) ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဘာ ျဖစ္ေနသည့္အခါ၊ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ဆီသုိ႔  
ညႊႊန္ျပရပါသလဲ။

ေရာမ ၅း၆ - “ငါတုိ႔သည္ အက်ဳိးနည္းရွိစဥ္တြင္ အခ်ိန္တန္မွ ခရစ္ေတာ္သည္ မတရားေသာ 

သူတုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံ ေတာ္မူ၏။”

၈။ (ေရာမ ၅း၈) ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ ဘာျဖစ္ေနလ်က္ရွိစဥ္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကို ခ်စ္ရသနည္း။ 

ေရာမ ၅း၈း - “ငါတုိ႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံ  
ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို  
ငါတို႔အား ထင္ရွားစြာ ျပေတာ္မူ၏။”

၉ ။ (ေရာမ ၅း၁၀)ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ ဘာျဖစ္ေနလ်က္ရွိစဥ္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ကုိ  
ခ်စ္ရသနည္း။ 

ေရာမ ၅း၁၀ - “အေၾကာင္းမူကား၊ ရန္သူျဖစ္လ်က္ပင္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္  
အေသခံေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္၊ ငါတို႔သည္ ဘုရား  သခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို  
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ခံရသည္မွန္လွ်င္၊ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ ၿပီးမွ အသက္ေတာ္အားျဖင့္  
ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည္ဟု သာ၍ ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိ၏။”

၁၀။ အကယ္၍ သင္သည္၊ ေယ႐ႈခရစ္ကုိ သင့္အား အျပစ္လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္၊ သင့္ကယ္တင္ရွင္၊  
သင့္အရွင္သခင္အေနႏွင့္ သင့္အျပစ္အတြက္ အဖိုးအခအျဖစ္ ေယ႐ႈက စြန္႔လႊတ္အနာခံ  
ေပးခဲ့ရသည္ကုိ ယုံၾကည္၍ ဆုေတာင္းလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္၏  
မွန္ေသာသနားၾကင္နာျခင္း သေဘာ သဘာ၀ေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို သင့္အေပၚ  
ဖြင့္ျပပါမည္ေလာ။ 
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သင္ခန္းစာ (၅)

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။ (ေရာမ ၅း၁၃) ကို ဖတ္ပါ။ “စြပ္စြဲသတ္မွတ္သည္”ဆိုသည့္စကားလံုးသည္ ဘာကုိဆုိလိုသလဲ။ 
တစ္ေယာက္ေယာက္၏ စာရင္းသို႔  စြဲတင္သည။္

၂။ (ေရာမ ၇း၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ ပညတ္တရားေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘာလဲ။ 
အျပစ္ရိွသညကို္ သိရိိွေစရန။္

၃။ (ဂလာတိ ၃း၂၄) ကုိ ဖတ္ပါ။  ဤက်မ္းခ်က္အရ၊ ပညတ္တရားေတာ္၏  
ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘာလဲ။
လူသားတို႔အား သူတို႔ ၌၌ ကယ္တင္ရွင္ ေယရႈ ခရစ္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပသေပးရန။္

၄။ (ေယာ ၈း၁-၁၁) ကုိ ဖတ္ပါ။ မတရားေမထုန္အမႈႏွင့္ ဖမ္းမိေသာ မိန္းမကို ေယ႐ႈ  
မည္သုိ႔ ေျဖရွင္း ေပးခဲ့သနည္း။
သနားၾကင္နာျခင္းႏွင့္၊ ေက်းဇူးေတာတ္ရားျဖင့္ ေျဖရွင္းေတာမူ္သည။္

၅။ ေယ႐ႈ၏ စကားေတာ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူျခင္းမ်ားသည္၊  
ဘုရားသခင္၏မွန္ေသာသေဘာသဘာ၀ေတာ္ကို ထင္ဟပ္မႈ ရွိပါသလား။ (ေယာ ၃း၃၄) ကုိ  
ကည့္ပါ။ 
ရိွပါသည။္

၆။ (၁ ေယာ ၄း၈) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္အရ ဘုရားသခင္၏ မွန္ေသာသေဘာေတာ္သည္  
ဘာလဲ။ 
ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာ။

၇။ (ေရာမ ၅း၆) ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ဘာ ျဖစ္ေနသည့္အခါ၊ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ဆီသုိ႔  
ညႊႊန္ျပရပါသလဲ။
စြမ္းအား ကင္းမ့ဲေနျခင္း၊ ... ၎င္းမွာ အကူအည ီမရ၊ ဘုရား၀တ္ေမြ႕ေလ်ာမ္ႈ မရိွျခင္း။

၈။ (ေရာမ ၅း၈) ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ဘာ ျဖစ္ေနလ်က္ရွိစဥ္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ကုိ  
ခ်စ္ရသနည္း။ 
အျပစ္သားမ်ား။

၉။ (ေရာမ ၅း၁၀)ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ ဘာ ျဖစ္ေနလ်က္ရွိစဥ္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ကုိ 
ခ်စ္ရသနည္း။  
ရနသူ္မ်ား။
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၁၀။ အကယ္၍ သင္သည္၊ ေယ႐ႈခရစ္ကုိ သင့္အား အျပစ္လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္၊  
သင့္ကယ္တင္ရွင္၊သင့္အရွင္သခင္အေနႏွင့္ သင့္ အျပစ္အတြက္အဖိုးအခအျဖစ္ ေယ႐ႈက  
စြန္႔လႊတ္ အနာခံေပးခဲ့ရသည္ကုိ ယုံၾကည္၍ ဆုေတာင္းလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္  
ကိုယ္ေတာ္၏ မွန္ေသာသနားၾကင္နာျခင္း သေဘာသဘာ၀ေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို  
သင့္အေပၚ ဖြင့္ျပပါမည္ေလာ။ 
ဖြင့္ျပပါမည။္
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သင္ခနး္စာ (၆) 

ေနာင္တရျခင္း

လူတခ်ဳိ႕တုိ႔က ေနာင္တတရားဆုိသည္ကို နားလည္မႈလြဲေနၾကသည္။ ေနာင္တရျခင္းသည္  
စံုလင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျခင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္ အသုံးအျဖဳန္းႀကီးေသာ  
သားတစ္ေယာက္(သို႔မဟုတ္) ေပ်ာက္ေသာသား တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ဤတြင္ ေျပာဆုိၾကမည္။  
ေယ႐ႈသည္ လူတစ္ဦးး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ေနာင္တရျခင္းအတြက္ အဓိပၸာယ္ကို အျပည့္အ၀  
ပံုေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခု ေျပာျပေနသည္။ (လုကာ ၁၅း၁၁-၁၂)တြင္ ေယ႐ႈ ဤသို႔ စေျပာသည္။  
“တဖန္မိန္႔ ေတာ္မူသည္ကား၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူ၌ သားႏွစ္ေယာက္ရွိ၏။ သားအငယ္သည္  
အဘထံသုိ႔သြား၍၊ အဘ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္ရထိုက္ ေသာအေမြဥစၥာကို ေ၀၍ေပးပါဟုေတာင္းပန္လွ်င္၊ အဘသည္  
ဥစၥာမ်ားကို ေ၀၍ သားတုိ႔အား ေပးေလ၏။” 

သားအငယ္က အေဖ မေသမီ အေမြလုိခ်င္သည္မွာ၊ အလြန္ပင္ ပံုမွန္မဟုတ္လွေသာ္လည္း၊  
အဘသည္ ေတာင္းဆုိလာ သည္ကုိ လုိက္ေလ်ာလ်က္ သားတုိ႔အား အေမြခြဲေပးလုိက္သည္။  
အခန္းငယ္(၁၃)က ဤသုိ႔ဆုိသည္။ “ထုိေနာက္ မ်ားမၾကာ၊ သား အငယ္သည္ မိမိဥစၥာမ်ားကုိ  
သိမ္းယူ၍ ေ၀းစြာေသာျပည္သုိ႔ သြားၿပီးလွ်င္၊ ထုိျပည္မွာ ကာမဂုဏ္၌ လြန္က်�းေသာအားျဖင့္ ဥစၥာျပဳန္း  
တီး၍၊... ” သားအငယ္သည္ သူရရွိသည့္ အေမြဥစၥာပစၥည္း အားလုံးကို ယူ၍ ေ၀းေသာ အျခားျပည္သုိ  
ထြက္သြားၿပီး၊ ထုိအရပ္တြင္ အထိန္းအကြပ္မရွိ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို ျဖဳန္းတီးပစ္ေလသည္။  
ဘာသာျပန္တစ္ခုက ဤသို႔ဆိုသည္။ “မိန္းမပ်က္မ်ားအတြက္ႏွင့္ ပြဲလုပ္ ၍ စုေပါင္းသုံးစြဲပစ္ခဲ့ၾကသည္။” 

တစ္ဖန္ အငယ္ (၁၄-၁၅)တြင္ ဆုိျပန္သည္။ “ရွိသမွ် ကုန္ေသာအခါ၊ ထုိျပည္၌ ႀကီးစြာေသာ  
အစာေခါင္းပါးျခင္းျဖစ္၍၊ (နယ္ေျမေျခာက္ေသြ႕ ျခင္းႏွင့္ လူေတြ ငတ္မြတ္ျခင္းေဘး) သူသည္  
အလြန္ဆင္းရဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္၏။ ထုိအခါ ျပည္သားတစ္ေယာက္ ထံသုိ႔ သြား၍ အေစခံလွ်င္၊  
၀က္တုိ႔ကို ေက်ာင္းေစျခင္းငွါ သူ႔သခင္သည္ ေတာသုိ႔ေစလႊတ္သျဖင့္၊ ...” ထုိတုိင္းျပည္၏ လူတစ္  
ေယာက္ထံမွ ၀က္ေက်ာင္းရန္ အလုပ္တစ္ခုကို သူရလုိက္သည္။ အခန္းငယ္(၁၆)၌ “သူသည္  
၀က္စားတတ္ေသာ ပဲေတာင့္ကုိပင္ စားခ်င္မတတ္ ငတ္မြတ္လ်က္ေနရ၏။ အဘယ္သူမွ် အစး မေကၽြ း။”ဟု 
ဆိုသည္။ သူသည္ အလြန္ဆာေလာင္လြန္း၍ အစာ ငတ္မြတ္သည့္အေျခအေန၌ “၀က္စားသည့္အစာျဖစ္ျဖစ္ 
တစ္ခုခု စားဖို႔ေပးပါ”ဟု ေျပာေနပါလိမ့္မည္။ မည္သူမွ် သူ႔ကုိ အစာ မေပးဘဲ ေန၏။ သူသည္  
အေမြပစၥည္းအားလုံးကုိ ျဖဳန္းတီးပစ္ခဲ့ၿပီးေလၿပီ။ အခန္းငယ္(၁၇)၌ ဆက္သည္။ “ထုိအခါ သတိရလွ်င္၊  
ငါ့အဘ၏ အိမ္၌ အခစားေသာသူ မ်ားစြာတုိ႔သည္ ၀စြာ စားရၾက၏။ ငါမူကား ဤျပည္၌ေသေအာင္
အငတ္ခံရ၏။” ဘာသာျပန္တစ္ခုက ဤသုိ႔ “သူသည္ အျမင္မွန္ရလာေသာအခါ” ဟု ဆုိသည္။  
တစ္နည္းအားျဖင့္၊ သူ႔အေဖ၏ အခစားတုိ႔သည္ လုံေလာက္စြာ အစာစားေနရၿပီး၊ သူသည္ ဤေနရာတြင္ 
ေသေလာက္ေအာင္ ငတ္မြတ္လ်က္ ေနရ၏။ သူဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္သည္။ ေနာင္တရလုိက္သည္။  
ေနာင္တဆုိသည္မ်ာ လူတစ္ေယာက္ကို ေနာက္ေၾကာင္းလွည့္၍ လမ္းေၾကာင္းအသစ္တစ္ခုဆီသုိ႔  
ဆက္သြားရန္ အေၾကာင္းျဖစ္ေစေသာ စိတ္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ႏွလံုးသားေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။ အခန္းငယ္  
(၁၈၊ ၁၉) တြင္ သူ ထြက္ဆုိသည္။ “ငါ ထ၍ အဘထံသုိ႔သြားမည္။ အဘ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္ကို၎၊ 
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ေနာင္တရျခင္း

ကုိယ္ေတာ္ကို၎ ျပစ္မွားပါၿပီ။ ယခုမွစ၍ ကိုယ္ေတာ္၏သားဟူ၍ ေခၚျခင္းကုုိမခံထုိက္ပါ။ သူငွါးအရာ၌  
ကၽြ ႏ္ုပ္ကိုထားေတာ္မူပါဟု ငါေျပာမည္ဟူ၍ အႀကံရွိသည္ႏွင့္၊ ... ” “ကၽြ န္ေတာ့္ကုိ ကၽြ န္တစ္ေယာက္လုိ  
သေဘာထားပါအေဖ၊ အေဖ့ကို ကၽြ န္ေတာ္ ျပစ္မွားခဲ့တယ္၊ အေဖ့ပစၥည္း အားလုံးကိုလည္း ျဖဳန္းတီးပစ္ခဲ့တယ္။  
ဘုရားသခင္ကိုလည္း ကၽြ န္ေတာ္ ျပစ္မွားခဲ့တယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္ကုိ ကၽြ န္တစ္ေယာက္လုိ လက္ခံပါ အေဖ။”  
စိတ္ကူးရၿပီး သူသည္ ထ၍ အေဖ့ဆီျပန္ခဲ့သည္။ ေနာင္တဆုိသည္မွာ လူ႔အမူအရာေျပာင္းလဲျခင္း၊  
စိတ္ထားေျပာင္းလဲျခင္း၊ ႏွလံုးသားေျပာင္းလဲျခင္းထက္ ပိုပါသည္။ လူတစ္ေယာက္ကုိ 
သူယံုၾကည္လာသည့္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ဦးးတည္ေစသည္။ မွားေနရာမွ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ရန္ႏွင့္  
လမ္းေၾကာင္းအသစ္တစ္ခုဆီ ဆက္သြားရန္ ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ အကုန္လုံးသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ၊  
ခမည္းေတာ္ထံမွ၊ ေကာင္းကင္ဘုံမွ၊ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔အိမ္ေတာ္မွ လွည့္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲက  
(ေဟရွာယ ၅၃း၆)၌ ဤသုိ႔ေျပာထားသည္။ “ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ သုိးကဲ့သုိ႔လမ္းလြဲလ်က္၊ ကုိယ္လမ္းသုိ႔  
အသီးသီး လုိက္သြားၾကသည္ျဖစ္၍၊...” သုိ႔ေသာ္ ထာ၀ရဘုရားသည္ သနားျခင္းက႐ုဏာရွိ၍  
ငါတုိ႔အျပစ္မ်ားကို ယူၿပီး ေယ႐ႈအေပၚသုိ႔ တင္ေတာ္မူသည္။

အခန္းငယ္ (၂၀-၂၄) တြင္ ဇာတ္လမ္း ဆက္သည္။ “သူသည္ ထ၍ အဘထံသုိ႔ သြားေလ၏။” 
တစ္ခါက ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ဤဇာတ္လမ္းကို တစ္ခါမွ် မၾကားဖူးေသးသည္ လူတစ္ေယာက္ကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။  
သားျပန္လာသည္ကို သူသိလုိက္သည္ႏွင့္ အေဖ တစ္ေယာက္က ေျပာထြက္မည့္စကားကို သူေျပာျပသည္။  
“မင္း ဘာလုပ္လုိက္သလဲ မင္းၾကည့္စမ္း၊ ငါ့စည္းစိမ္ေတြ အားလုံး၊ ငါ့ ဘ၀မွာ စုေဆာင္းခဲ့တာေတြ  
အားလုံးကို မင္းသုံးျဖဳန္းၿပီးခဲ့ၿပီ။ အခု မင္း ငါ့ ကၽြ န္လာလုပ္မယ္။” ေျမႀကီးဖခင္ေတြ အမ်ားဆုံးက  
စိတ္ဆုိးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ ေျပာေကာင္း ေျပာၾကလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ဇာတ္လမ္းထဲက ဖခင္တစ္ေယာက္၏  
သေဘာထားကို ၾကည့္ပါ။ သူ သည္ “ထ၍အဘထံသုိ႔သြားေလ၏။ သြား၍ ေ၀းေသးေသာအခါ အဘသည္  
သူ႔ကုိျမင္လွ်င္၊ သနားေသာစိတ္ ရွိသည္ႏွင့ ္(ဖခင္တစ္ေယာက္၏ သားအေပၚ ႏွလုံးထဲက  
ယိုစီးေသာေမတၱာတရား) ေျပးသြား၍ သား၏ လည္ပင္းကို ပိုက္ဖက္လ်က္ နမ္း႐ႈပ္ေလ၏။ သားကလည္း၊ 
အဘ၊ အကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္ကုိ၎၊ ကုိယ္ေတာ္ကို၎ ျပစ္မွားပါၿပီ။ ယခုမွစ၍  
ကုိယ္ေတာ္၏သားဟူ၍ ေခၚ ျခင္းကို မခံထုိက္ပါဟုဆုိလွ်င္၊ အဘက၊ ျမတ္ေသာ၀တ္လုံကိုယူခဲ့၍  
သူ႔ကုိၿခံဳၾက။ သူ၏လက္၌ လက္စြပ္တန္ဆာကိုဆင္ၾက။ ေျခနင္းကုိလည္း စီးေစၾက။  
ဆူေအာင္ ေကၽြ းေသာႏြားကေလးကို ယူ၍သတ္ၾက။ သုိ႔ၿပီးမွ ငါတို႔သည္ စားၾကကုန္အံ့။ 

ေပ်ာ္ေမြ႕ ျခင္းကို ျပဳၾကကုန္အ့ံ။ ငါ့သားသည္ အထက္က ေသ၏။ ယခု ရွင္ျပန္၏။  
အထက္က ေပ်ာက္၏။ ယခုေတြ႕ ျပန္၏ဟု အေစအပါးတို႔ကုိ ဆုိၿပီးမွ ထုိသူအေပါင္းတုိ႔သည္  
ေပ်ာ္ေမြ႕ ျခင္းကို ျပဳၾက၏။” သူတုိ႔အေပါင္းသည္ ေပ်ာ္ပြဲစားသဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပၾကေလသည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ လူတစ္ေယာက္ကုိ ဤဇာတ္လမ္းကို ေျပာျပေသာအခါ သူက ျပန္ေျပာသည္။  
“ေယ႐ႈ ေျပာျပတာကုိ က်ဳပ္ ျမင္ၿပီ။ တကယ္လုိ႔ က်ဳပ္ ေကာင္းကင္ဘုံရွင္ ခမည္းေတာ္ဆီကုိ ျပန္သြားၿပီး   
အသနားခံ ေျပာမယ္ဆိုရင္၊ “အဘ၊ ကုိယ္ေတာ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္ ျပစ္မွားမိပါၿပီ။ သားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရန္ပင္ 
ကၽြ ႏု္ပ္ မထုိက္တန္ပါ”လုိ႔ ဆုိရင္ ကုိယ္ေတာ္ က်ဳပ္ကုိ လက္ခံမွာပဲ။” ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ခမည္းေတာ္  
ဘုရားသခင္သည္ သနားျခင္း ရွိလိမ့္မည္။ သင္တုိ႔ကုိ ကၽြ န္အျဖစ္ ေရာက္ေစမည္ မဟုတ္ပါ။ ကုိယ္ေတာ္သည္  
ကိုယ္ေတာ့္ သားျဖစ္ျခင္းကို အျပည့္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ထံမွ သင္ လွည့္ေျပးမလား။ 
သင့္ခမည္းေတာ္ဆီသုိ႔၊ ယေန႔ သင့္ ေကာင္း ကင္ဘုံ၊ သင့္အိမ္ရွိရာ ဘုရားသခင္ဆီသုိ႔ သင္သည္  
လွည့္ျပန္မည္ မဟုတ္ပါေလာ။
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သင္ခန္းစာ (၆) 

တပည့ေ္တာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။ ေနာင္တရျခင္း အဓိပၸာယ္  ကို ရွင္းျပပါ။

၂။ (လုကာ ၁၃း၁-၅) ကို ဖတ္ပါ။ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ မေရာက္ေစရန္အလုိ႔ငွါ လူတစ္ေယာက္  
ဘာ လုပ္ရမည္နည္း။ 

လုုကာ ၁၃း ၁-၅ - “ထုိအခါ လူအခ်ဳိ႕ တုိ႕ သည္လာ၍ ပိလတ္မင္းသည္ လူအခ်ဳိ႕ တုိ႔၏အေသြးကုိ 
မိမိတုိ႔ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္ေကာင္တုိ႔ႏွင့္ ေရာေႏွာေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ေယ႐ႈက  
ထုိဂါလိလဲလူတုိ႔သည္ ထုိသုိ႔ခံရေသာေၾကာင့္၊ အျခားေသာဂါလိလဲ လူအေပါင္းတုိ႔ထက္သာ၍ 
အျပစ္ရွိသည္ဟု ထင္ၾကသေလာ။ သာ၍ အျပစ္ရွိသည္ မဟုတ္။ သင္တုိ႔ ရွိိသမွ်သည္  
လည္း ေနာင္တမရလွ်င္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ငါဆို၏။ ထုိမွတစ္ပါး  
ရွိေလာင္ျပအုိးလဲ၍ ပိေသာသူ တစ္က်ိပ္ရွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သား  
အေပါင္းတုိ႔ထက္သာ၍ အျပစ္ရွိသည္ဟု ထင္ၾကသေလာ။ သာ၍ အျပစ္ရွိသည္ မဟုတ္။  
သင္တုိ႔ရွိသမွ် သည္လည္း ေနာင္တမရလွ်င္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊ ငါဆို သည္ 
ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” 

၃။ (၂ ေပ ၃း၉) ကို ဖတ္ပါ။ လူအေပါင္းတုိ႔အတြက္ ဘုရားသခင့္အလုိဆႏၵေသည္ ဘာလဲ။

၂ ေပ ၃း၉ - “လူအခ်ဳိ႕ တို႔သည္ ေႏွးျခင္းကို မွတ္သည္အတိုင္း၊ ထာ၀ရဘုရားသည္  
ကတိေတာ္အရာမွာ ေႏွးေတာ္မမူ။ ငါတုိ႔တြင္  အဘယ္သူမွ် မပ်က္စီးဘဲ၊ ရွိသမွ်တုိ႔သည္  
ေနာင္တ ရေစျခင္းငွါ အလုိေတာ္ရွိ၍ ငါတုိ႔ကုိ သည္းခံေတာ္မူ၏။ ”

၄။ (လုကာ ၁၆း၁၉-၃၁) ကို ဖတ္ပါ။ (လုကာ ၁၆း၂၈) ၌ သူေဌးႀကီးသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္  
ေသရာမွ ျပန္ရွင္ၿပီး သူ႔ညီမ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ သြားစကားေျပာရန္ အလုိရွိသနည္း။  

လုုကာ ၁၆း၁၉-၃၁ - “ တစ္ဖန္တံု၊ သူေဌးတစ္ေယာက္သည္ နီေမာင္းေသာကမၸလာႏွင့္  
ပိတ္ေခ်ာကို ၀တ္ဆင္၍ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္ ၌ ေန႔တုိင္း ေပ်ာ္ေမြ႕လ်က္ေန၏။ လာဇ႐ု  
အမည္ရွိေသာ သူဆင္းရဲတစ္ေယာက္သည္ တစ္ကုိယ္လုံး၌ အနာစိမ္း ေပါက္၍  
သူေဌး၏စားပြဲမွက်ေသာ စားႏုပ္စားေပါက္ကို စားပါရေစဟု ေတာင့္တေသာစိတ္ႏွင့္  
သူေဌးအိမ္တံခါးနား မွာ တုံးလံုးေန၏။ ေခြးတို႔သည္ လာ၍ အနာစိမ္းမ်ားကို လ်က္ၾက၏။  
တစ္ေန႔သ၌ ထုိဆင္းရဲသားသည္ ေသလြန္၍ ေကာင္းကင္တမန္တုိ႔သည္ အာျဗဟံ၏ရင္ခြင္သုိ႔  
ပို႔ေဆာင္ၾက၏။ သူေဌးသည္လည္း ေသလြန္၍ သၿဂၤဳိဟ္ျခင္းကို ခံရေလ၏။ မရဏာႏိုင္ငံ၌ 
ျပင္းစြာေသာေ၀ဒနာကို ခံရလ်က္ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ အာျဗဟံကုိ၎၊ အာျဗဟံ၏ရင္ခြင္၌ လာဇ႐ုကုိ၎  
အေ၀းကျမင္လွ်င္၊ အိုအဘ အာျဗဟံ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္ကို ကယ္မသနားေတာ္မူပါ။ အကၽြ ႏ္ုပ္သည္  
ဤမီးလွ်ံ၌ ျပင္းစြာခံရေသာေၾကာင့္၊ လာဇ႐ုသည္ မိမိလက္ဖ်ားကို ေရ၌ႏွစ္၍  
အကၽြ ႏု္ပ္လွ်ာကုိ ေအးေစျခင္းငွါ သူ႔ကုိ အကၽြ ႏ္ုပ္ ရွိရာသုိ႔  
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ေနာင္တရျခင္း

ေစလႊတ္ေတာ္မူပါဟုဟစ္ေၾကာ္ေလ၏။ အာျဗဟံကလည္း ငါ့သား သင္သည္ အသက္ရွင္စဥ္အခါ  
ခ်မ္းသာ ရသည္ကို၎၊ လာဇ႐ုသည္ ဆင္းရဲစြာေနရသည္ကို၎ ေအာက္ေမ့ေလာ့။ ယခုမူကား  
သူသည္ သက္သာျခင္းရိွ ၏။ သငသ္ည ္ဒကုၡေ၀ဒနာကိုခံရ၏။ ထုိမွတစပ္ါး ငါတုိ႔ႏွင့သ္ငတုိ္႔စပ္ၾကား၌ 
အလြနန္က္လွေသာေခ်ာကႀ္ကီး တည ္လ်က္ရိွ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့ ္ဤအရပ္မ ွသငတုိ္႔ရိွရာသုိ႔  
ကူးခ်င္ေသာသ ူမကူးႏုိင္။ ထုိအရပ္မ ွငါတုိ႔ရိွရာသုိ႔ ကူးခ်င္ေသာ သလူည္း မကူးႏုိင္ဟဆုို၏။  
သူေ႒ားကလည္း၊ အုိအဘ၊ ထုိသုိ႔မနွလွ္်င္၊ အကၽြ ႏ္ုပ္၌ ညငီါးေယာကရိွ္ပါသည္ျဖစ္၍ သတုိူ႔သည္  
ဤျပင္းျပစြာခံရာ အရပ္သုိ႔ မေရာကမ္ညအ္ေၾကာင္း၊ သတုိူ႔အား သက္ေသခံေစျခင္းငွါ လာဇ႐ုကို အ  
ကၽြ ႏ္ုပ္၏ အဘအိမ္သို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူပါ၊ အကၽြ ႏ္ုပ္ေတာင္းပန္ပါ၏ဟု   ေျပာဆုိလွ်င္၊ အာျဗဟံက၊  
သင္၏ညီတုိ႔၌ ေမာေရွမွစ၍ပေရာဖက္မ်ားရွိၾက၏။ ပေရာဖက္တုိ႔၏စကားကို နားေထာင္ၾကေစဟုဆုိ၏။  
သူေဌးကလည္း မဟုတ္ပါ အဘအာျဗဟံ၊ ေသေသာလူစုထဲက တစ္ေယာက္ေသာ သူသည္  
ထေျမာက္၍ သူတုိ႔ရွိရာသုိ႔သြားလွ်င္၊ သူတုိ႔သည္ ေနာင္တ ရၾကပါလိမ့္မည္ဟု ဆုိေသာ္၊ အာျဗဟံက၊  
သူတုိ႔သည္ ေမာေရွ၏စကား ပေရာဖက္တုိ႔၏ စကားကို နားမေထာင္လွ်င္၊ တစ္ေယာက္ေသာသူသည ္ 
ေသျခင္းမွထေျမာက္ေသာ္လည္း မယုံၾကည္ႏိုုင္ၾကဟု အာျဗဟံ ဆုိသည္ ဟု မိန္႔ ေတာ္မူ၏။” 

၅။ (လုကာ ၁၆း၃၀) ကိုဖတ္ပါ။ ထုိသူ၏ညီီမ်ားသည္ ျပင္းစြာပူေလာင္ခံစားရေသာေနရာ(ငရဲ)သုိ႔  
မေရာက္လာေစရန္ သူတုိ႔ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။  

လုုကာ ၁၆း၃၀ - “သူေဌးကလည္း မဟုတ္ပါအဘ အာျဗဟံ၊ ေသေသာလူစုထဲက  
တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ထေျမာက္၍ သူတုိ႔  ရွိရာသုိ႔သြားလွ်င္၊ သူတုိ႔သည္ ေနာင္တ ရၾကပါ  
လိမ့္မည္ဟုဆုိေသာ္၊” 

၆။ (တမန္ေတာ္ ၂၆း၁၈) ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ သီးသန္႔ မဟုတ္ေသာ္လည္း  
ေနာင္တရျခင္းအေၾကာင္းကိုေျပာေနသည္။ ေနာင္တရေသာသူသည္ ဘာျဖစ္လာလိမ့္မည္နည္း။ 

တမနေ္တာ ္၂၆း၁၈း - “တစ္ပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ေမွာင္မိုက္မွ အလင္းသုိ႔ ကူးေျမာက္၍  
စာတန္၏အာဏာထဲမွ ဘုရားသခင့္ အထံ ေတာ္သုိ႔၊ ေျပာင္းလဲေသာအားျဖင့္  
အျပစ္လႊတ္ျခင္းေက်းဇူးကို ခံရမည္အေၾကာင္းႏွင့္၊ ငါ့ကုိ ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္  
သန္႔ရွင္းရာသုိ႔ ေရာက္ေသာသူတုိ႔ႏွင့္ဆက္ဆံ၍ အေမြခံရမည္အေၾကာင္း၊ သူတုိ႔မ်က္စိကို  
ဖြင့္ေစျခင္းငွါ သူတုိ႔ဆီသုိ႔ သင့္ကုိ ငါေစလႊတ္မည္။”

၇။ (တမန္ေတာ္ ၂၆း၂၀ ) ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္၏ ေနာက္ဆုံးအပိုင္း၌ ေဟသလလူမ်ဳိးတုိ႔  
လုပ္သင့္သည့္အရာ(၃)ခုကို ေျပာထားသည္။ ၎တုိ႔မွာ ဘာေတြလဲ။ 

တမနေ္တာ ္၂၆း၂၀ - “လူတုိ႔သည္ ေနာင္တရ ရမည္။ ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ ထုိက္ေသာအက်င့္ကိ ု 
က်င့္ရမည္။ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရမည္ဟူ၍ ဒမာသက္ၿမိဳ႕ ၌ ေရွးဦးးစြာ ေဟာေျပာ  
ၿပီးလွ်င္၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ မွစ၍ ယုဒျပည္အရပ္ရပ္၌ ေနေသာသူတုိ႔အား၎၊ တစ္ပါး  
အမ်ဳိးသားတို႔အား၎ ေဟာေျပာပါ၏။”
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သင္ခန္းစာ (၆) 

၈။ (မ�ဲ ၇း၂၁-၂၃) ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈက ထုိသူတုိ႔သည္ ဘုရားအလုိေတာ္အစား ဘာေတြ  
ေလ့က်င့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾက သနည္း။ 

မ�ဲ ၇း၂၁-၂၃ - “သခင္၊ သခင္ဟု ငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာသူတုိင္း ေကာင္းကင္  
ႏို္င္ငံေတာ္သုိ႔ ၀င္ရလိမ့္မည္မဟုတ္။ ေကာင္းကင္ဘုံ ၌ရွိေတာ္မူေသာ ငါ့ခမည္းေတာ္၏  
အလုိကုိ ေဆာင္ေသာ သူသာလွ်င္ ၀င္ရလိမ့္မည္။ ထုိေန႔၌ကား သခင္၊ သခင္၊ အကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္၊ 
ကုိယ္ေတာ့္အခြင့္ႏွင့္ ဆုံးမၾသ၀ါဒ ေပးပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကုိယ္ေတာ့္အခြင့္ႏွင့္ နတ္ဆုိးတို႔ကုိ ႏွင္ 
ထုုတ္ပါၿပီ မဟုတ္ေလာ။ ကုိယ္ေတာ့္အခြင့္ႏွင့္ မ်ားစြာေသာတန္ခိုးတုိ႔ကို ျပပါၿပီ မဟုတ္ေလာဟ ု 
အမ်ားေသာသူတုိ႔သည္ ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔ေလွ်ာက္ၾကေသာအခါ သင္တုိ႔ကုိ ငါအလွ်င္းမသိ၊  
အဓမၼအမႈကုိ ျပဳေသာသူတုိ႔၊ ငါ့ထံမွ ဖယ္ၾကဟု ထုိသူတုိ႔အား အတည့္အလင္း ငါေျပာမည္။” 

၉။ ဤအေၾကာင္းသည္၊ မွန္ေသာ ေနာင္တရျခင္းႏွင့္၊ ဘုရားသခင္ထံသုိ႔ ႏႈတ္ဖ်ားအားျဖင့္  
ဆက္ကပ္ျခင္းတုိ႔၏အေရးႀကီးေသာပတ္သက္ရာမ်ား၌ ဘာေတြ ေျပာျပသနည္း။  

၁၀။ (ေဟရွာယ ၅၅း၇) ကို ဖတ္ပါ။ ဆုိးေသာသူသည္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။ 

ေဟရွွာာယ ၅၅း၇ -“ဆုိးေသာသူသည္ မိမိလမ္းကို၎၊ မတရားေသာသူသည္ မိမိအႀကံတုုိ႔ကုိ၎  
စြန္႔ပစ္၍ ထာ၀ရဘုရားထံေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲပါေစ။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သနားေတာ္မူလိမ့္မည္။ ငါတို႔  
ဘုရားသခင့္ထံေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲပါေစ။ သုိ႔ျပဳလွ်င္အထူး သျဖင့္ အျပစ္ကုိ လႊတ္ေတာ္မူ လိမ့္မည္။”

၁၁။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမရွိသူ ျပဳသည့္အရာ ႏွစ္ခုသည္ ဘာလဲ။ 

၁၂။ အထက္ေဖၚ ျပအရာမ်ား ျပဳလုပ္ေသာသူတုိ႔ကို ဘုရားသခင္သည္ မည္သုိ႔ ျပဳလိမ့္မည္နည္း။

၁၃။ (လုကာ ၁၅း၇) ကို ဖတ္ပါ။ ေနာင္တရေသာ အျပစ္သား တစ္ေယာက္အတြက္ ေကာင္းကင္ဘုံသည္ 
မည္သုိ႔ တံု႔ျပန္သနည္း။  

လုုကာ ၁၅း၇ - “ထုိနည္းတူ ေျဖာင့္မတ္၍ ေနာင္တရစရာအေၾကာင္းမရွိေသာသူ  
ကုိးဆယ့္ကုိးေယာက္တုိ႔၌ ေကာင္းကင္သားတုိ႔  သည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိသည္ထက္၊  
ေနာင္တရေသာလူဆုိးတစ္ေယာက္၌ သာ၍ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾကသည္ ဟု ငါဆို၏။” 

၁၄။ (တမန္ေတာ္ ၃း၁၉) ကို ဖတ္ပါ။ သင္သည္ ေနာင္တရ၍ ေျပာင္းလဲျခင္းသုိ႔ေရာက္လွ်င္၊  
သင့္အျပစ္မ်ားသည္ ဘာျဖစ္သြား မည္နည္း။  

တမနေ္တာ ္၃း၁၉-၂၀ -“ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ထာ၀ရဘုရားအထံေတာ္မွ  
ခ်မ္းေအးေသာအခ်ိန္ကာလသည္ ေရာက္လာ၍ ..... သင္တုိ႔ အျပစ္မ်ားကုိ ေျပေစျခင္းငွါ  
ေနာင္တရ၍ စိတ္ေျပာင္းလဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကေလာ့။”
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အေျဖ ေသာခ့်က္
၁။ ေနာင္တရျခင္း အဓိပၸာယ္ကို ရွင္းျပပါ။

((က))   ဆက္ကပ္ျခင္းအသစ္ဆီသို႔  “ဦးးတညရ္ာေျပာင္းျခင္း” ျဖစ္သည။္
((ခ))    စိတ္ထားေျပာင္းလဲျခင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည။္
((ဂ))    လူတစ္ေယာက္၏ လမ္းေဟာင္းမွသည ္ဘုရားသခင္၏ လမ္းေၾကာင္းဆီသို႔ ၊  

လူတစ္ေယာက္ ဘုရားသခင့္ထံ   လွည့ျ္ပနျ္ခင္း၌ အက်ဳိးထြက္ျဖစ္ေသာ  
စိတ္ႏွလုံး အေျပာင္းအလဲ တစ္ခု ျဖစ္သည။္

((ဃ))   ဦးးတညရ္ာေျပာင္းလဲျခင္း၊ စုံလင္ျခင္းကို မဆုိလုိ။
(င)(င)     လူတစ္ေယာက္ဘ၀၌ ဦးးတညရ္ာ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ေျပာင္းလဲရန ္ 

ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တစ္ခု။ 
((စ))    လမ္းေဟာင္းမွ လွည့ထ္ြက္၍ လုံးလုံးလ်ားလ်ား 

ဘုရားသခင္ထံဆက္ကပ္ျခင္းျဖင့္ ကုိယ္ေတာ၏္လမ္းေၾကာင္းဆီသို႔။
(ဆ)  (ဆ)  လူတစ္ဦးးတစ္ေယာက္ဆီမွ လွည့ထ္ြက္၍ ေယရႈ ခရစ္မွတစ္ဆင့္ ဘုရားသခင္ဆီသို႔   

နာခံျခင္း။

၂။ (လုကာ ၁၃း၁-၅)ကို ဖတ္ပါ။ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ မေရာက္ေစရန္အလုိ႔ငွါ လူတစ္ေယာက္  
ဘာလုပ္ရမည္နည္း။ 
ေနာင္တရျခင္း

၃။ (၂ ေပ ၃း၉)ကို ဖတ္ပါ။ လူအေပါင္းတုိ႔အတြက္ ဘုရားသခင့္အလုိဆႏၵေသည္ ဘာလဲ။  
လူအေပါင္းတို႔သည ္ေနာင္တရၾကၿပီး 

၄။ (လုကာ ၁၆း၁၉-၃၁) ကို ဖတ္ပါ။ (လုကာ ၁၆း၂၈) ၌ သူေဌးႀကီးသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္  
ေသရာမွ ျပန္ရွင္ၿပီး သူ႔ညီမ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ သြားစကားေျပာရန္ အလုိရွိသနည္း။
သ႔ညီညီမ်ားသည ္ပူျပင္းစြာခံရသည့ ္ထုိေနရာသို႔  မလာၾကေစရန္

၅။ (လုကာ ၁၆း၃၀) ကို ဖတ္ပါ။ ထုိသူ၏ညီီမ်ားသည္ ျပင္းစြာပူေလာင္ခံစားရေသာေနရာ(ငရဲ)သုိ႔  
မေရာက္လာေစရန္ သူတုိ႔ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။     
သူတို႔  ေနာင္တ ရရၾကမည။္

၆။ (တမန္ေတာ္ ၂၆း၁၈) ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ သီးသန္႔မဟုတ္ေသာ္လည္း  
ေနာင္တရျခင္းအေၾကာင္းကုိေျပာေနသည္။ ေနာင္တရေသာသူသည္ ဘာျဖစ္လာလိမ့္မည္နည္း။ 
((က))  သူတို႔  မ်က္စိမ်ား ပြင့္လာၾကလိမ့္မည။္
((ခ))    အေမွာင္မွ အလင္းသို႔  လွည့ေ္ျပာင္းၾကမည။္
((ဂ))    စာတန၏္တနခုိ္းေအာက္မွ ဘုရားဆီသို႔  လွည့ေ္ျပာင္းလိမ့္မည။္
((ဃ))   အျပစ္ လႊတ္ျခင္း ခံရမည။္
((င)    )    အေမြ ခံရလိမ့္မည။္ 
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၇။ (တမန္ေတာ္ ၂၆း၂၀) ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္၏ ေနာက္ဆုံးအပိုင္း၌ ေဟသလလူမ်ဳိးတုိ႔  
လုပ္သင့္သည့္အရာ(၃)ခုကို ေျပာထားသည္။ ၎တုိ႔မွာ ဘာေတြလဲ။
(က)  ေနာင္တရပါ။
(ခ)      ဘုရားဆီသို႔  လွည့ပ္ါ။
(ဂ)    သူတို႔  လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားျဖင့္ သူတို႔ေနာင္တရျခင္းကို သက္ေသျပပါ။

၈။ (မ�ဲ ၇း၂၁-၂၃) ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈက ထုိသူတုိ႔သည္ ဘုရားအလုိေတာ္အစား ဘာေတြ  
ေလ့က်င့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾက သနည္း။ 
ဆုိးညစ္ေသာအမႈ ျပဳျခင္း (သို႔မဟုတ္) အဓမၼအမႈ ျပဳျခင္း

၉။ အေၾကာင္းသည္၊ မွန္ေသာ ေနာင္တရျခင္းႏွင့္၊ ဘုရားသခင္ထံသုိ႔  
ႏႈတ္ဖ်ားအားျဖင့္ဆက္ကပ္ျခင္းတုိ႔၏အေရးႀကီးေသာ ပတ္သက္ရာမ်ား၌ ဘာေတြ  
ေျပာျပသနည္း။  
ကယ္တင္ျခင္းသည ္ႏွလုံးသားထဲမွ ျဖစ္၏။ ႏွဳတ္ဖ်ားမွ မဟုတ္ပါ။

၁၀။ (ေဟရွာယ ၅၅း၇) ကို ဖတ္ပါ။ ဆုိးေသာသူသည္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။ 
သူတို႔လမ္းကို စြန္ရ့မည။္

၁၁။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမရွိသူ ျပဳသည့္အရာႏွစ္ခုသည္ ဘာလဲ။ 
သူတို႔အေတြးမ်ားကို စြန္ ့၍၍ ဘုရားသခင္ထံသို႔  ေျပာင္းလဲေစရမည။္

၁၂။ အထက္ေဖၚ ျပအရာမ်ား ျပဳလုပ္ေသာသူတုိ႔ကို ဘုရားသခင္သည္ မည္သုိ႔ ျပဳလိမ့္မည္နည္း။  
သနားျခင္းက႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ အျပည့္အ၀ ေပးေတာ္မူ၏။

၁၃။ (လုကာ ၁၅း၇) ကို ဖတ္ပါ။ ေနာင္တရေသာ အျပစ္သား တစ္ေယာက္အတြက္  
ေကာင္းကင္ဘုံသည္ မည္သုိ႔ တံု႔ျပန္သနည္း။ 
ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ရိွမည။္

၁၄။ (တမန္ေတာ္ ၃း၁၉) ကို ဖတ္ပါ။ သင္သည္ ေနာင္တရ၍ ေျပာင္းလဲျခင္းသုိ႔ေရာက္လွ်င္၊  
သင့္အျပစ္မ်ားသည္ ဘာျဖစ္သြားမည္နည္း။ 
ကၽြႏု္ပ္ အျပစ္မ်ား ေျပၿငိမ္းေစ၏။
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ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္း

လုကာ ၁၄းး၂၅-၂၆ - လူအစုအေပါင္းတို႔သညေ္နာက္ေ  တာသိ္ု႔ လုိက္ၾကသညကို္  
ေယရႈ သညလွ္ည့၍္ ၾကည့ေ္တာမူ္ၿပီးလွ်င္၊ အၾကင္သူသည ္ငါထံ့သို႔လာ၍ မိဘ၊ သားမယား၊  
ညအီစ္ကုိ၊ ႏွမတို႔ကုိ၎င္း၊ ထုိမွ်မကမိမိအသက္ကုိ၎င္းမမုနး္၊ ထုိသူသည ္ငါတ့ပည ္ ့ မျဖစ္ႏုိင္ရာ။

“လူအစုအေပါင္းတုိ႔သည္ ေနာက္ေတာ္သုိ႔ လုိက္ၾကသည္ကုိ ေယ႐ႈသည္ လွည့္၍  
ၾကည့္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊” (လုကာ ၁၄း၂၅)။

ေယ႐ႈသာသနာျပဳစဥ္အခ်ိန္က လူအေျမာက္အျမားသည္ ေယ႐ႈေနာက္ေတာ္သို႔ လုိက္ပါခဲ့ 
ၾကသည္။ အဂၤလိပ္သာသာစကား၌ ဤေဖၚျပခ်က္သည္ မစံုလင္ပါ။ ဂရိသာသာစကားအားျဖင့္  
ဤအျဖစ္အပ်က္ကုိ အတိတ္ကာလျဖစ္ဆဲျပဳဆဲျပ ၀ိဘက္ႏွင့္ သုံးထားသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ၊  
ထိုအခ်ိန္၌ လူအေျမာက္အျမားသည္ ကုိယ္ေတာ့္ေနာက္သုိ႔ အဆက္မျပတ္ အထပ္ထပ္ လုိက္ပါေနခဲ့ 
ၾကသည္ဟုဆုိ သည္။ ေယ႐ႈသည္ ထူးဆန္း နိမိတ္လကၡဏာမ်ား ျပသေန ေသာၾကာင့္၎၊  
သူတို႔ကုိ ေကၽြ းေမြးေသာေၾကာင့္၎ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္မည္ ဆုိေသာ္လည္း အတိအက် အေၾကာင္းျပခ်က္  
မသိရသည့္တုိင္၊ လူအေျမာက္အျမားသည္ ကုိယ္ေတာ့္ေနာက္သုိ႔ လုိက္ေနၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ပင္  
ေယ႐ႈသည္ ေနာက္ေတာ္သုိ႔လွည့္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေျပာလုိက္ေသာေၾကာင့္၊  
လူမ်ားစြာကုိ ေနာက္ျပန္လွည့္သြားေစ သျဖင့္ က္ုိယ္ေတာ့္ေနာက္သုိ႔ ဆက္ မလုိက္ၾကေတာ့ပါ။

“အၾကင္သူသည္ ငါ့ထံသုိ႔ လာ၍ (ဤတြင္ ဆုိသည္မွာ၊ ငါႏွင့္သြားလာ၊ ငါႏွင့္ေပါင္းသင္း၊  
ငါ့ေနာက္ကုိလုိက္စသည့္ လုိအပ္ ခ်က္ကုိဆုိသည္။) မိဘ၊ သားမယား၊ ညီအစ္ကုိ၊ ႏွမတုိ႔ကုိ၎၊ ထုိမွ်မက 
မိမိအသက္ကုိ၎ မမုန္း၊ ထုိသူသည္ ငါ့တပည့္မျဖစ္ႏိုင္ရာ။” (လုကာ ၁၄း၂၆)။ ဤက်မ္းခ်က္ ဖတ္ရင္း  
ေတြးမိလိမ့္မည္။ သခင္ဘုရား၊ ဒီလုိလုပ္လုိ႔ မျဖစ္ဘူးေလ၊ “မုန္းရမည္” ဆုိသည္စကားက ဘာဆုိလုိတာလဲ။ 
ျဖစ္ႏိုင္တာ ေလ်ာ့နည္းခ်စ္တာမ်ဳိးလုိ တစ္ခုခု ဆုိလုိတာေနမွာပါ။ သုိ႔ပါေသာ္ျငားလည္း ကၽြ ႏ္ုပ္  
စတင္ေလ့လာစဥ္က ဤစကားလုံး၏ တုိက္႐ိုက္ ဆုိလုိျခင္းသည္ “မုန္းသည္” 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရိွလိုက္ရပါေတာ့သည္။

ေယ႐ႈသည္ ဆုိလုိခ်က္ကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အႀကီးေလးဆုံးႏွင့္ အေလးအနက္ထား ေျပာလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။  
ကိုယ္ေတာ္ေျပာ သည္မွာ၊ သင့္အေဖ၊ သင့္အေမ၊ သင့္ညီအစ္မ၊ သင့္ညီအစ္ကုိ၊ သင့္အသက္ကုိပင္  
မမုန္းဘူးဆိုလွ်င္၊ ကုိယ္ေတာ့္တပည့္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တစ္ခုေမးခ်င္သည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာ  
သင့္မွာ ရွိသမွ်အထဲ အနီးစပ္ဆုံးဆက္ဆံေနသူမွာ မည္သူျဖစ္မလဲ။ သင့္အေမ၊ သင့္အေဖ(သုိ႔မဟုတ္) 
သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္၊ သင့္ကေလးမ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္။ တကယ္လုိ႔ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္၊  
သင့္ကိုခြဲ၍ကြာရွင္းျခင္း၊ (သုိ႔မဟုတ္) မိဘႏွစ္ပါး ေသဆုံးျခင္းျဖစ္လွ်င္ ဘယ္လုိေနမလဲ။ ထုိသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ 
မည္သူက သင္ႏွင့္ ကပ္ေနမည္လဲ။ သင့္ရဲ႕ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမေတြ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေယ႐ႈေျပာတာ၊  
သူတို႔ကုိ သင္ မမုန္းသေရြ႕ သင္သည္ ကုိယ္ေတာ့္တပည့္ မျဖစ္ႏိုင္ပါတဲ့။ ကုိယ္ေတာ္ ဘာေျပာလာသနည္း။
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ေယ႐ႈေျပာေနသည္မွာ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔၌ အၿမဲ အရင္းႏွီးဆံုး ရွိေနရမည့္သူ အေၾကာင္းကို ေျပာေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေတာ္က သင့္အတြက္ အပ္ႏွံျခင္းတစ္ခုကုိ ေတာင္းဆုိေနျခင္း ျဖစ္သည္။  
ကိုယ္ေတာ္သည္ အထြတ္အထိပ္ေနရာ၌ ရွိေသာေၾကာင့္ ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံၾကရန္ ေတာင္းဆုိေနျခင္းလည္း 
ျဖစ္သည္။ သင့္ဘ၀အထဲ ကုိယ္ေတာ္ကို နံပါတ္တစ္ေနရာမွာ ထားဖို႔ ကုိယ္ေတာ္ လုိလားသည္။ 
ေျမႀကီးေပၚ သင္၌ရွိသည့္ အနီးစပ္ဆံုးဆက္ဆံေရးႏွင့္၊ သင့္အေပၚကုိယ္ေတာ့္ဆက္ဆံေရးတုိ႔အၾကား  
ကိုယ္ေတာ္ ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာေနျခင္း ျဖစ္သည္။ “မုန္းလုိက္ပါ” ဆုိသည္မွာ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းစကားလံုးအျဖစ္  
ဥပမာတင္စားခ်က္ ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈ ေျပာေနသည္။ “သင့္အေပၚ မွာ ငါ၏ ဆက္ဆံေရးဟာ  
အလြန္အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္၊ ေျမႀကီးအရာအားလုံးရဲ႕အထက္မွာထားဖို႔ ငါ အလုိရွိတယ္။” ေလာကမွာ 
သင့္ဇနီးမယား၊ သင့္ကေလး၊ သင့္အေဖအေမ (သုိ႔မဟုတ္) သင့္ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမေတြထက္ သင္  
ပိုခ်စ္သူတစ္ေယာက္ ရွိေနသည္။ ဘယ္သူလဲဆုိတာ သင္သိသလား။ ဘုရားသခင္ မဟုတ္ပါဘူး။  
သင္ကုိယ္တုိင္ပဲေလ။ သင္သည္ သင့္ကုိယ္သင္ ခ်စ္သည္မွာ သင္၏ အရင္းႏွီးဆုံးဆက္ဆံေရးထက္  
ပိုမိုပါသည္။

အိမ္ေထာင္ဖက္ ဘာေၾကာင့္ ပ်က္ရပါသလဲ။ လူေတြ ဘာေၾကာင့္ ကြာရွင္းေနရသလဲ။  
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔က သူတုိ႔ရဲ႕အိမ္ေထာင္ဖက္ထက္ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ပိုခ်စ္ၾကလုိ႔ ျဖစ္၏။  
“မင္းက ငါျဖစ္ေစခ်င္သလုိ လုိက္မလုပ္ဘူး။ ငါ မင္းနဲ႔ မပတ္သက္ ခ်င္ေတာ့ဘူး။”ေယ႐ႈေျပာသည္မွာ  
သင္၏ ကုိယ္ပိုင္ကုိယ္က်ဳိးအတၱဘ၀ ခ်စ္ျခင္းရဲ႕အထက္မွာရွိတဲ့ နံပါတ္တစ္ေနရာမွာ ကုိယ္ေတာ့္ကို  
ေနရာေပးေသာ ဆက္ဆံေရး အေၾကာင္းကို ေျပာျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ မွန္ေသာ ဆက္ဆံေရး  
ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ တန္ဖိုးမဲ့ေသာ ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း ေျပာေနသည္ မဟုတ္ပါ။  
ကိုယ္ေတာ့္ေနာက္လုိက္ဖို႔ ကုိယ္ေတာ္ေတာင္းဆုိေနသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ဘ၀မ်ား အထဲ ကုိယ္ေတာ့္ကို 
နံပါတ္တစ္ေနရာထားဖို႔ ေတာင္းဆုိေနသည္။
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တပည့ေ္တာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။ (လုကာ ၉း၅၇-၆၂) ကုိ ဖတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ေနာက္ လုိက္ပါျခင္းဆီသုိ႔ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံမႈ  
အဆင့္အတြက္ ဤက်မ္းခ်က္က ဘာသြန္သင္ေပးသနည္း။  

လုုကာ ၉း၅၇-၆၂ - “လမ္း၌ သြားၾကစဥ္၊ လူတစ္ဦးးက သခင္၊ ကုိယ္ေတာ္ ၾကြေတာ္မူရာအရပ္ရပ္သိ ု
ကၽြ ႏ္ုပ္ လုိက္ပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ ေလ၏။ ေယ႐ႈကလည္း ေျမေခြးသည္ ေျမတြင္းရွိ၏။ မိုးေကာင္းကင္၌ 
က်င္လည္ေသာငွက္သည္ နားေနရာအရပ္ရွိ ၏။ လူသားမူကား ေခါင္းခ်ရာမွ်မရွိဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။  
အျခားေသာသူကို ငါ့ေနာက္သုိ႔လုိက္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ ထုိသူက သခင္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္အဘကို  
ေရွးဦးးစြာ သြား၍ သၿဂၤဳိဟ္ရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ ေယ႐ႈက၊  
လူေသတုိ႔သည္ မိမိလူေသတုိ႔ကုိ သၿဂၤဳိဟ္ပါေလေစ။ သင္မူကား သြား၍ ဘုရားသခင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏  
အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အျခားေသာသူကလည္း၊ သခင္၊  
ကုိယ္ေတာ့္ေနာက္သုိ႔ ကၽြ ႏ္ုပ္လိုက္ ပါမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ကၽြ ႏ္ုပ္အိမ္၌ရွိရစ္ေသာသူတုိ႔ကုိ  
အရင္သြား၍ အခြင့္ပန္ပါရေစဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ ေယ႐ႈက၊ ထြန္ကုုိင္းကို ကုိင္လ်က္ ေနာက္သုိ  
လွည့္ၾကည့္ေသာ သူမည္သည္ကား ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ မထုိက္မတန္ ဟု  
မိန္႔ေတာ္မူ၏။”

၂။ (လုကာ ၈း၁၃-၁၄) ကုိ ဖတ္ပါ။ လူအခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ ခရစ္ယာန္ယုံၾကည္ျခင္းမွ ဘာေၾကာင့ ္
ေနာက္ျပန္က်၊ လွည့္ျပန္သြားၾကရ သည္ဟု ထင္ရပါသနည္း။  

လုုကာ ၈းး၁၃-၁၄ - “ေက်ာက္ေပၚ ၌ရွိေသာသူကား၊ တရားစကားကုိၾကား၍ ၀မ္းေျမာက္ေသာ  
စိတ္ႏွင့္ခံယူေသာ္လည္း စိတ္ႏွလုံး၌ အျမစ္မစြဲ၊ ခဏသာယုံၾကည္သျဖင့္ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို  
ခံရေသာအခါ ေဖါက္ျပန္ေသာသူကို ဆုိလုိသတည္း။ ဆူးပင္  တုိ႔တြင္ရွိေသာသူကား၊ တရား  
စကားကုိၾကားသည္ရွိေသာ္ ေလာကီစိုးရိမ္ျခင္း၊ စည္းစိမ္ၾကြယ္၀ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ ခံစားျခင္း  
တုိ႔သည္ ႏွိပ္စက္၍ အသီးမသီးေသာသူကို ဆုိလုိသတည္း။”  

၃။ (ေယဇေက်လ ၁၆း၈) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္က ကုိယ္ေတာ့္လူမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ေတာ့္  
ဆက္ဆံေရးကိုေဖၚျပရန္ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈ ပံုခိုင္းခ်က္တစ္ခုကို သုံးထားသည္။ တစ္ဦးး  
တစ္ေယာက္၏ မည္သည့္ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ဤဆက္ဆံေရးအထဲ ေရာက္လာသနည္း။ 

ေယဇေေက်လု ၁၆း၈း - “တစ္ဖန္ ငါသည္ ေလွ်ာက္သြား၍သင့္ကုိျမင္ေသာအခါ၊ သင္၌  
ခ်စ္လုိဖြယ္ေသာအခ်ိန္အရြယ္ရွိေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္ ကုိယ္အ၀တ္စြန္းကိုျဖန္႔၍ သင္၌  
အခ်ည္းစည္းရွိျခင္းကို ဖံုးအုပ္၏။ က်ိန္ဆုိျခင္းကုုိလည္း ျပဳ၍ သင္ႏွင့္ ပဋိညာဥ္ဖြဲ႕ သျဖင့္၊ သင္သည္  
ငါ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္ေလ၏။”

၄။ (၁ ေကာ ၆း၁၉) ကုိ ဖတ္ပါ။ သင့္ကုိ မည္သူ ပိုင္ဆုိင္သနည္း။  
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၁ ေကာ ၆း၁၉ - “အဘယ္သုိ႔နည္း။ သင္တို႔ကုိယ္ခႏၶာသည္၊ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ 
 ၀ိညာဥ္္ေတာ္တည္းဟူေသာ သင္တုိ႔အထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္၍ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဗိမာန္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းကို၎၊ မိမိတုိ႔ကုိမိမိတုိ႔ မပိုင္ေၾကာင္း ကို၎ မသိၾကသေလာ။”

၅။ (၁ ေကာ ၆း၂၀) ကုိ ဖတ္ပါ။ သင့္၀ိညာဥ္၊ သင့္ခႏၶာကို မည္သူပိုင္ဆိုင္သနည္း။

၁ ေကာ ၆း၂၀ - “သင္တုိ႔သည္ အဖိုးႏွင့္၀ယ္ယူေတာ္မူေသာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ 
ပိုင္ေတာ္မူေသာသင္တုိ႔၏ ကုိယ္ခႏၶာ ႏွင့္ စိတ္၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို  
ထင္ရွား ေစၾကေလာ့။”

၆။ (ယာကုပ္ ၄း၄) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ၀ိညာဥ္ေဖါက္ျပန္ျခင္းကို  
သင္လုပ္ႏိုင္သလား။ 

ယာကုပ္ ၄း၄ - “မတရားေသာေမထုန္၌ မွီ၀ဲေသာေယာက္်ားမိန္းမတုိ႔၊ ေလာကီမိတ္သဟာယသည္  
ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သည္ကို မသိၾကသေလာ။ ဤေလာကႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕  
လုိေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏ရန္သူျဖစ္၏။

၇။ ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ၀ိညာဥ္ေရးရာေဖါက္ျပန္ျခင္းသည္ မည္သုိ႔ ျဖစ္သနည္း။  
(ေရာမ ၁း၂၅)ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ေရာမ ၁း၂၅ - “သူတုိ႔သည္ မွန္ေသာဘုရားသခင့္အရာ၌ အမွားကိုထားလ်က္၊ ဖန္ဆင္း  
တတ္ေသာသခင္ကို ပယ္၍ ဖန္ဆင္းအပ္ ေသာအရာကို ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ေသာသူ  
ျဖစ္ၾက၏။ ထုိသခင္သည္ ထာ၀ရ မဂၤလာရွိေတာ္မူ၏။”

၈။ (ေယာ ၂း၂၃-၂၅) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္မွ ဆက္ကပ္ျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္ျခင္းအေၾကာင္းကို  
ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ဘာေလ့လာယူႏိုင္ 

ေယာ ၂း၂၃-၂၅ - “ပသခါပြဲအတြင္းတြင္ ေယ႐ႈသည္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ ၌ရွိ၍၊ နိမိတ္လကၡဏာတုိ႔ကုိ  
မ်ားစြာေသာသူတုိ႔သည္ ျမင္ရသျဖင့္၊ ကုိယ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾက၏။  
သုိ႔ေသာ္လည္း ေယ႐ႈသည္ ထုိသူတုိ႔၌ ကုိယ္ကို အပ္ေတာ္ မမူ။ အေၾကာင္းမူကား  
ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႔ကုိ သိေတာ္မူ၏။ လူတုိ႔အထဲ၌ ရွိသမွ်ကုိ သိေတာ္မူ ေသာေၾကာင့္၊ 
လူ၏အေၾကာင္းကို သက္ေသခံ ေစျခင္းငွါ အဘယ္သူကိုမွ် အလုိေတာ္မရွိ။”

၉။ (လုကာ ၁၄း၂၈-၃၀) ကုိ ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈေနာက္သုိ႔လုိက္ရန္ သင္သည္ အဖိုးအခ ေပးႏိုင္သလား။  
ကိုယ္ေတာ့္ေနာက္သုိ႔ သင္ လုိက္ပါရန္ ဆႏၵေရွိပါသလား။ 

လုုကာ ၁၄း၂၈း-၃၀ - “သင္တုိ႔တြင္ တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ တုိက္ကုိတည္မည္ဟု  
အႀကံရွိလွ်င္၊ ထုိတုိက္ၿပီးေအာင္ ေငြေလာက္ မည္ မေလာက္မည္ကို သိျခင္းငွါ ေရွ႕  
ဦးးစြာထိုင္၍ ကုန္က်စရိတ္ကို မခ်င့္တြက္ဘဲ ေနမည္ေလာ။ သုိ႔မဟုတ္၊ တုိက္ျမစ္ကုိတည္၍  
တုိက္ကုိ မၿပီးႏိုင္လွ်င္ သိျမင္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔က၊ ဤသူသည္ တည္စျပဳ၍ အစမသတ္ႏိုင္  
ဟု ကဲ့ရဲ႕ ၾကလိမ့္မည္။” 
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ဆက္ကပ္အပ္ႏွျံခင္း

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။ (လုကာ ၉း၅၇-၆၂) ကုိ ဖတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လုိက္ပါျခင္းဆီသုိ႔ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံမႈ  
အဆင့္အတြက္ ဤက်မ္းခ်က္က ဘာသြန္သင္ေပးသနည္း။ 
အၾကြင္းမ့ဲ အရံႈ းေပးအပ္ႏံွျခင္း

၂။ (လုကာ ၈း၁၃-၁၄) ကုိ ဖတ္ပါ။ လူအခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ ခရစ္ယာန္ယုံၾကည္ျခင္းမွ ဘာေၾကာင့္  
ေနာက္ျပန္က်၊ လွည့္ျပန္သြားၾကရ သည္ဟု ထင္ရပါသနည္း။  
သူတို႔သည ္ဘုရားသခင့္စကားေတာ၌္ ဘယ္ေသာအခါမွ် အျမစ္တညေ္အာင္  
မလုပ္ခ့ဲၾက။ ေလာကီစုိးရိမ္ျခင္း၊ စညး္စိမ္ၾကြယ္၀ျခင္း၊  ကာမဂုဏ္ခံစားျခင္းတို႔ႏွင့္  
ႀကံဳရေသာအခါ သူတို႔ကုိ ဆြဲယူထုတ္လုိက္သည။္

၃။ (ေယဇေက်လ ၁၆း၈) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္က ကုိယ္ေတာ့္လူမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ေတာ့္ဆက္ဆံေရးကို  
ေဖၚျပရန္ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈ ပံုခိုင္းခ်က္တစ္ခုကို သုံးထားသည္။ တစ္ဦးးတစ္ေယာက္၏  
မည္သည့္ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ဤဆက္ဆံေရးအထဲေရာက္လာ သနည္း။
ဘုရားသခင့္၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ

၄။ (၁ ေကာ ၆း၁၉) ကုိ ဖတ္ပါ။ သင့္ကုိ မည္သူ ပိုင္ဆုိင္သနည္း။  
ဘုရားသခင္

၅။ (၁ ေကာ ၆း၂၀) ကုိ ဖတ္ပါ။ သင့္၀ိညာဥ္၊ သင့္ခႏၶာကို မည္သူပိုင္ဆိုင္သနည္း။ 
ဘုရားသခင္

၆။ (ယာကုပ္ ၄း၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ၀ိညာဥ္ေဖါက္ျပန္ျခင္းကို သင္  
လုပ္မိႏိုင္သလား။   
လုပ္မိႏုိင္သည ္

၇။ ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ၀ိညာဥ္ေရးရာေဖါက္ျပန္ျခင္းသည္ မည္သုိ႔ ျဖစ္သနည္း။  
(ေရာမ ၁း၂၅)ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။
ဘုရားသခင္မွ လွည့ထ္ြက္၍ ရုပ္တုကုိးကြယ္ျခင္းသို႔  စိတ္ေရာက္ျခင္း၊(၎င္းကို  
ဘုရားထက္ ပုိအေရးႀကီးေသာအရာအျဖစ္ ထားရိွသည။္) ေရာမ ၁း၂၅ ဖတ္ၾကည့ပ္ါ။

၈။ (ေယာ ၂း၂၃-၂၅) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္မွ ဆက္ကပ္ျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္ျခင္းအေၾကာင္းကို  
ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ဘာေလ့လာယူႏိုင္သနည္း။ 
ေယရႈ သည ္ကၽြႏု္ပ္တို႔  စိတ္ႏွလုံး အလုံးစုံကို လုိလားေတာမူ္၏။ (လုံးလုံးလ်ားလ်ား  
ဆက္ကပ္အပ္ႏံွမႈ)

၉။ (လုကာ ၁၄း၂၈-၃၀) ကုိ ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈေနာက္သုိ႔လုိက္ရန္ သင္သည္ အဖိုးအခ  
ေပးႏိုင္သလား။ ကုိယ္ေတာ့္ေနာက္သုိ႔ သင္ လုိက္ပါရန္ ဆႏၵေရွိပါသလား။ 
ရိွပါသည။္
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သင္ခနး္စာ (၈း) 

ေရႏွင့္ ဗိတာ ိဇံ ခံျခင္း

ေမးခြနး္။ “သင္သည္ ေကာင္းကင္ဘုံသုိ႔ေရာက္ဖို႔ ႏွစ္ျခင္းခံရန္ လုိအပ္ပါလွ်င္ ကၽြ ႏ္ုပ္ ေမးခြန္းေမးလုိပါသည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္၍ အသက္ခုႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ႏွစ္ျခင္းခံယူခဲ့ပါသည္။ ယခ ု 
ကၽြ ႏ္ုပ္အသက္(၁၈)ႏွစ္ရွိပါသည္။ ဂုိဏ္းဂဏမဲ့ အသင္းေတာ္တစ္ပါးမွ လူတစ္ေယာက္က ကၽြ ႏ္ုပ္ကို  
ေျပာလာသည္။ ထုိသို႔အသက္အရြယ္ ငယ္ငယ္ ခုႏွစ္ႏွစ္မွာ ႏွစ္ျခင္းခံ ျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္း မရဟူ၍  
ေျပာလာသည္။ သင္ ေကာင္းကင္ဘုံေရာက္ခ်င္ရင္ ႏွစ္ျခင္း ခံယူရမည္ဟု သူတုိ႔ ေျပာလာသည္။  
ကၽြ ႏ္ုုပ္ ႏွစ္ျခင္းမိသားစုက ကၽြ ႏ္ုုပ္အား ခံရန္ မလိုအပ္ဟု ေျပာလာသည္။ ကၽြ ႏ္ုုပ္ကေတာ့ ေကာင္းကင္ဘုံကုိပဲ  
ေရာက္ခ်င္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် နည္းလမ္းအတုိင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္အတြက္  
အသက္ရွင္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြ ႏ္ုပ္ သိခ်င္ေနတာက၊ ကၽြ ႏု္ပ္ သည္ ႏွစ္ျခင္းခံယူရန္ 
အသက္အရြယ္ ေရာက္ေနၿပီဆုိလာေတာ့၊ ဒီအခ်ိန္မွာ တဖန္ ႏွစ္ျခင္းဗတိၱဇံ ခံယူရမည္ေလာ။ 
ေက်းဇူးျပဳၿပီး ျဖစ္ ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ ကၽြ ႏု္ပ္ကုိ အကူအညီေပးၾကပါ။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။  
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။”

အေျဖ။ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္၊ ေယ႐ႈခရစ္၌ ယုံၾကည္ျခင္း မွတစ္ဆင့္  
ဆုေက်းဇူးတစ္ခုအျဖစ္ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ ရျခင္းျဖစ္သည္။ (တမန္ေတာ္ ၁၀း၄၃)၌ ရွင္းျပထားသည္။  
“ထုိသခင္ကို ယုံၾကည္ေသာသူရွိသမွ်သည္၊ နာမေတာ္ အားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကုိ  
ခံရၾကလတံၱ႕ ဟူ၍ ပေရာဖက္ အေပါင္းတုိ႕သည္ ထုိသခင္၏ သက္ေသခံျဖစ္ၾကသည္၊...  ”  
ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္း မွတစ္ဆင့္ ရသည္။ ၎မွာ၊ သင္သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ မွန္မွန္ကန္ကန ္ 
ရပ္တည္ေနႏိုင္ရန္အတြက္၊ ေယ႐ႈႏွင့္ ေယ႐ႈ သြန္းေပးခဲ့ေသာ အေသြးအေပၚ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္  
အားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ (တမန္ေတာ္ ၁၀း၄၄-၄၈)၌  သူတုိ႔ႏွစ္ျခင္း မခံယူမီ (ကယ္တင္ျခင္းကို  
အတည္ျပဳေပးျခင္းအျဖစ္) သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို အပ္ႏွင္းေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ဤအျမင္မွန္ကန္သည္ ဆုိေသာ္လည္း၊ အျခားအခ်ိန္အခါ ေနရာတြင္ အျပစ္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ 
ႏွစ္ျခင္းခံယူသည့္ အခါမွသာ ရေၾကာင္း ထင္ျမင္ရပါေသးသည္။ (တမန္ေတာ္၂း၃၈)။ ၎ကဲ့သုိ႔  
ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းမွာ၊ ႏွစ္ျခင္းဗတၱိဇံသည္ ေဖၚျပခ်က္တစ္ရပ္၊ သုိ႔မဟုတ္၊ ေနာင္တရျခင္းႏွင့္  
ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေယ႐ႈဆီသုိ႔ ေျပာင္းလဲ ေရာက္ရွိသူ တစ္ေယာက္က ယူေဆာင္လာေသာ  
သူ၏ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ (မာကု ၁၆း၁၆)၌ ေျပာထားပါသည္။ “ယုံၾကည္၍ 
ဗတိၱဇံကိုခံေသာသူသည္ ကယ္တင္ ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္လတံၱ႕။ မယုံၾကည္ေသာသူမူကား  
အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ခံရလတံၱ႕။” ၎အခ်က္မွာလည္း အသိအျမင္ ရွင္းလင္း ၾကည္လင္စြာျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ 
ဆုေတာင္းျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ (တမန္ေတာ္ ၂၂း၁၆၊ ၁ ေပ ၃း၂၁)။

အကယ္၍ သင္သည္ အသက္ ခုႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ ႏွလုံးသားျဖင့္ ေယ႐ႈဆီသုိ႔ အမွန္ေျပာင္းလဲၿပီး၊  
ႏွစ္ျခင္း ခံယူခဲ့သည္ျဖစ္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ သူငယ္ကဲ့သုိ႔ေသာ သင့္ယုံၾကည္ျခင္းကို လက္ခံပါသည္။  
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ေရႏငွ့္ ဗတၱိဇံ ခံျခင္း

ႏွစ္ျခင္းခံယူျခင္းသည္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရိွပါသည္။ လုိအပ္ ခ်က္မ်ားအနက္တစ္ခုသည္၊ ေနာင္တရျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အျပစ္တရားမွ ေယ႐ႈဆီသုိ႔ေျပာင္းလဲ၍ ကုိယ္ေတာ္၏ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအက်ိဳး ရလဒ္ျဖစ္ေသာ 
 ႏွလုံးသားေျပာင္းလဲျခင္း၊ စိတ္ထားေျပာင္းလဲျခင္း သင့္၌ ရွိပါသလား။ (တမန္ေတာ္ ၂း၃၈၊ ၂၀း၂၁၊ ၁၇း၃၀)။ 
သင္သည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုု သခင္ႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယုံၾကည္လက္ခံ က်င့္သံုုး ခဲ့ပါသလား။  
(မာကု ၁၆း၁၆၊ ေယာ ၃း၁၆၊ ေရာမ ၁၀း၉-၁၀)။ အကယ္၍ မဟုတ္ခဲ့ပါလွ်င္၊ ယခု ေယ႐ႈဆီသုိ႔ ေျပာင္းလဲပါ။ 
သင့္ ဒုစ႐ိုက္မ်ားအတြက္ ေနာင္တရပါ။ ထုိေနာက္ ေရ၌ ႏွစ္ျခင္း ခံယူျခင္းအားျဖင့္ ေယ႐ႈေနာက္လုိက္ရန္ 
 ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အခိုင္အမာခ်ပါ။

ဗတိၱဇံ ခံယူျခင္းသည္ လူတစ္ေယာက္၏ ေယ႐ႈ၌ ယုံၾကည္ျခင္းကို ထုတ္ေဖၚျပေသာ  
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထုိ ယုံၾကည္ျခင္းသာ မပါလွ်င္ သူ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္  
အဓိပၸာယ္မရွိၿပီ။ ေယ႐ႈဆီသုိ႔ သခင္ႏွင့္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိလာေသာ သူသည္  
ယံုၾကည္ျခင္းကို ေဖၚ ျပလုိေသာဆႏၵေရွိၿပီး၊ အမ်ားတကာတုိ႔ေရွ႕တြင္ ေယ႐ႈကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း  
ဖြင့္ဟ၀န္ခံၾကသည္။

ေယ႐ႈမိန္႔ေတာ္မူျခင္းကုိ “လက္မခံ”ဟု ေျပာေသာသူသည္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ  
ယံုၾကည္ျခင္းအေသ ျဖစ္၏။ (ယာကုပ္ ၂း၁၈-၁၉) အရ၊ လူသည္  
ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိလုိျခင္းမရွိေသာအခါ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အေသ ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ျခင္း  
တစ္ခုတည္းျဖင့္ သာလွ်င္ ကယ္တင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကယ္တင္ေသာယုံၾကည္ျခင္းသည္  
ဘယ္ေတာ့မွ်တစ္ခုတည္း မေနပါ။ ၎ကုိယ္၌က ထုတ္ေဖၚ ေျပာလုိသည့္ ဆႏၵေ အၿမဲရွိေနပါသည္။  
ဤတြင္ ဗတိၱဇံသည္ ၎ယုံၾကည္ျခင္းကို ထုတ္ေဖၚေျပာသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဗတိၱဇံက  
ကယ္တင္လုိက္သည္ မဟုတ္ပါ။ ေယ႐ႈက ကယ္တင္လုိက္သည္။ ထုိေနရာတြင္ ေရသည္  
အျပစ္မ်ားကုိ ေဆးေၾကာ ေပးလိုက္သည္ မဟုတ္ပါ။ ေယ႐ႈ၏ အေသြးေတာ္ျမတ္က 
ေဆးေၾကာေပးလိုက္သည္။ 

ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သင့္၌ ကုိယ္ေတာ့္ အေသြးေတာ္ကုိ ရည္ညႊႊန္းသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  
ထိုယံုၾကည္ျခင္းကို တစ္ခါတစ္ရံ လူတစ္ေယာက္ဗတိၱဇံ ခံယူေသာအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆုိရျခင္း 
ျဖစ္သည္။ (တမန္ေတာ္ ၂၂း၁၆)။ ေမးခြန္းရွိေနတာက သင္သည္ ေနာင္တရပါသေလာ။ ကုိယ္ေတာ္  
(ေယ႐ႈ) ကို သင္ ယုံၾကည္ပါသလား။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ မေႏွာင့္မေႏွးေစဘဲ၊ ထ၍ ႏွစ္ျခင္းဗတိၱဇံ ခံယူပါေလာ့။
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သင္ခန္းစာ (၈) 

တပည့ေ္တာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။ ဤလူငယ္သည္ ဘာကို ေမးေနသနည္း။ 

၂။ (တမန္ေတာ္ ၁၀း၄၃)က်မ္းခ်က္အရ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ဆီ ကယ္တင္ျခင္း မည္သုိ႔ ေရာက္လာသနည္း။

တမနေ္တာ ္၁၀း၄၃ - “ထုိသခင္ကို ယုံၾကည္ေသာသူရွိသမွ်တုိ႔သည္ နာမေတာ္အားျဖင့္  
အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို ခံရ လတံၱ႕ဟူ၍ ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔သည္ ထုိသခင္၏  
သက္ေသခံျဖစ္ၾကသည္ဟု ေပတ႐ုျမြက္ဆုိ၏။”၃။ ဗတိၱဇံသည္ ကယ္တင္ျခင္းရသည့္အခ်ိန္၌   
ေနရာယူေနက်အတုိင္း ယုံၾကည္ျခင္းကို ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤ အမွန္တရားကို  
(တမန္ေတာ္ ၂း၃၈) ၌ မည္သုိ႔ ေဖၚ ျပသနည္း။ 

တမနေ္တာ ္၂း၃၈း - “ေပတ႐ုကလည္း၊ သင္တုိ႔၏အျပစ္ကို လြတ္ေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍  
တစ္ေယာက္မွ် မၾကြင္း၊ ေယ႐ႈခရစ္၏နာမ၌ ဗတိၱဇံကုိခံၾကေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာ  
၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကလိမ့္မည္။” 

၄။ ဤအမွန္တရားကို (မာကု ၁၆း၁၆) ၌ မည္သုိ႔ ေဖၚ ျပသနည္း။ 

မာကု ၁၆း၁၆ - “ယုံၾကည္၍ ဗတိၱဇံကိုခံေသာသူသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ေရာက္လတံၱ႕။  
မယုံၾကည္ေသာသူမူကား အျပစ္စီရင္ ျခင္းကို ခံရလတံၱ႕။”

၅။ ဗတိၱဇံသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းျခင္းနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤအမွန္တရားကို  
(တမန္ေတာ္ ၂၂း၁၆)၌ မည္သုိ႔ ေဖၚျပသနည္း။  

တမနေ္တာ ္၂၂း၁၆ - “ယခုလည္း သင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိင္းလင့္၍ေနသနည္း။  
ထေလာ့။ သခင္ဘုရားကုိ ပဌနာျပဳလ်က္ ဗတၱိဇံခံ၍ သင့္အျပစ္မ်ားကို ေဆးေၾကာေလာ့ဟု ဆုိပါ၏။”

၆။ ဗတိၱဇံသည္ အသိအျမင္ ၾကည္လင္ျခင္းအတြက္ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းျခင္း နည္းလမ္း  
တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤအမွန္တရား ကို (၁ ေပ ၃း၂၁) က်မ္းခ်က္က အတည္ျပဳေပးသလား။

၁ ေပ ၃း၂၁ - “ထုိသုိ႔ေသာဥပမာအတုိင္း၊ ယခုတြင္  
ဗတိၱဇံသည္ ေယ႐ႈခရစ္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ ငါတို႔ကုိ ကယ္တင္ တတ္၏။  
ဗတိၱဇံဟုဆုိေသာ္ ကိုယ္ကာယ၏အညစ္အေၾကးေဆးေၾကာျခင္းကို မဆုိလုိ။  
ကုိယ္ကုိကုိယ္သိေသာစိတ္ ၾကည္လင္၍ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ ၌ ၀န္ခံျခင္းကို ဆုိလုိသတည္း။”

၇။ (တမန္ေတာ္ ၂း၃၈) အရ ဗတိၱဇံအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ဘာေတြလဲ။
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၈။ (မာကု ၁၆း၁၆) အရ ဗတိၱဇံအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ဘာေတြလဲ။ 

၉ ။ ေမြးစကေလးတစ္ေယာက္သည္ ေနာင္တ ရႏိုင္သလား။ 

၁၀။ ေမြးစကေလးတစ္ေယာက္သည္ ယုံၾကည္ျခင္း ရွိႏိုင္သလား။ 

၁၁။ (တမန္ေတာ္ ၁၀း၄၃-၄၈)ကို ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ လုပ္သြားသင့္သည့္  
ေယ႐ႈကုိယုံၾကည္ၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းသည္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ 

တမနေ္တာ ္၁၀း၄၄-၄၈း - “ ထုိစကားကို ျမြက္ဆုိစဥ္၊ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ၾကားနာရေသာ  
သူအေပါင္းတုိ႔အေပၚသုိ႔ သန္႔ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သက္ေရာက္ေတာ္မူ၏။ တစ္ပါး  
အမ်ဳိးသား တုိ႔အေပၚသုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးကို သြန္းေလာင္းေသာေၾကာင့္၊  
အေရဖ်ား လီွးျခင္းကို ခံေသာသူတည္းဟူေသာ ေပတ႐ုႏွင့္ပါသမွ်ေသာ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္၊ 
မိန္းေမာ ေတြေ၀ျခင္း ရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား ထုိသူတုိ႔သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဘာသာစကား 
အားျဖင့္ေျပာ၍ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းသည္ကို ၾကားၾကေလသည္။ ထုိအခါ ေပတ႐ုက ငါတို႔ကဲ့သုိ႔  
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုခံရေသာ ဤသူတုိ႔ကုိဗတိၱဇံမေပးေစျခင္းငွါ အဘယ္သူသည္ ေရကို  
တားျမစ္ႏိုင္သနည္း ဟုဆုိလ်က္ သခင္ဘုုရား၏နာမ၌ ဗတိၱဇံကိုခံေစမည္အေၾကာင္း စီရင္ေလ၏။  
ထုိေနာက္မွ ေပတ႐ုသည္ ကာလ အတန္အရာ ေနပါမည္အေၾကာင္းကို သူတုိ႔သည္ ေတာင္းပန္ၾက၏။” 
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။ ဤလူငယ္သည္ ဘာကို ေမးေနသနည္း။
သူသည ္ေကာင္း ကင္ဘုုံုသိ�ေရာက္ရန ္ဗတိ� ဇုေခုယူဖိ�  လုိုအပ္သညဆုိ္လွု်င္၊ ....

၂။ (တမန္ေတာ္ ၁၀း၄၃)က်မ္းခ်က္အရ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ဆီ ကယ္တင္ျခင္း မည္သုိ႔ ေရာက္လာသနည္း။
ေယရွာႈခရစ္၌ ယုုၾကညျ္ခင္း မွတစ္ဆင့္ ဆုေက်းဇူေးတစ္ခုအေနႏွင့္ လုြတ္လုြတ္လုပ္လုပ္  
ရရိွွာသည။္

၃။ ဗတိၱဇံသည္ ကယ္တင္ျခင္းရသည့္အခ်ိန္၌ ေနရာယူေနက်အတုိင္း ယုံၾကည္ျခင္းကို  
ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤ အမွန္တရားကို(တမန္ေတာ္ ၂း၃၈)၌ မည္သုိ႔ ေဖၚျပ  
သနည္း။ 
ေနာင္တရ၍ ဗတ� ိဇုေကို ခုၾကေလုာဟု့ ေပတရုွာဆုိေလု၏။

၄။ ဤအမွန္တရားကုိ (မာကု ၁၆း၁၆)၌ မည္သုိ႔ ေဖၚျပသနည္း။ 
ေယရွာႈေျပာသည၊္“ယုုၾကည၍္ ဗတ� ိဇုေကိုခုယူလွု်င္ ကယ္တင္ျခင္း သိ�  ေရာက္လုတ� ု႕။”  
ထုိအခ်နိ၌္  ျဖစ္ႏုိင္မႈကို ေပၚလုြင္ေအာင္ ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည။္

၅။ ဗတိၱဇံသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းျခင္းနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤအမွန္တရားကို  
(တမန္ေတာ္ ၂၂း၁၆)၌ မည္သုိ႔ ေဖၚျပသနည္း။  
ဤက်မ္းခ်က္ကေျပာသညမွ္ာ ဘုံုရားသခင္ကို ပတၳနာျပ�ေသာ သူတစ္ေယာက္သည ္ 
အျပစ္မ်ားေဆးေၾကာ ျခင္းခုရလိုမ့္အေၾကာင္း ျဖစ္သည။္ ထင္ထင္ေပၚေပၚ  
ဘုံုရားသခင္အား ဆုေတာင္းျခင္းသည၎္င္း၊ ကုိယ္ေတာသ္ည ္စကားသု  
အားျဖင့္(လုုကာ ၁၈းး၁၃)၊ သိ�မဟုတ္၊ ဗတိ� ဇုေကို ခုျခင္းအားျဖင့္၎င္း၊  
ဤက်မ္းခ်က္အထဲ ေဖၚ ျပသည့အ္တုိင္း ျဖစ္သည။္

၆။ ဗတၱိဇံသည္ အသိအျမင္ ၾကည္လင္ျခင္းအတြက္ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းျခင္း နည္းလမ္း  
တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤအမွန္တရားကုိ (၁ ေပ ၃း၂၁) က်မ္းခ်က္က အတည္ျပဳ ေပးသလား။ 
အတညျ္ပ�ေပးပါသည။္

၇။ (တမန္ေတာ္ ၂း၃၈) အရ ဗတိၱဇံအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ဘာေတြလဲ။ 
ေနာင္တရျခင္း

၈။ (မာကု ၁၆း၁၆) အရ ဗတိၱဇံအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ဘာေတြလဲ။ 
လူုတစ္ေယာက္သည ္ယုုၾကညျ္ခင္း ရိွွာရမည။္
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၉။ ေမြးစကေလးတစ္ေယာက္သည္ ေနာင္တ ရႏိုင္သလား။ 
မရႏုိင္ပါ။

၁၀။ ေမြးစကေလးတစ္ေယာက္သည္ ယုံၾကည္ျခင္း ရွိႏိုင္သလား။ 
မရိွႏုိင္ပါ။

၁၁။ (တမန္ေတာ္ ၁၀း၄၃-၄၈)ကို ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ လုပ္သြားသင့္သည့္  
ေယ႐ႈကုိ ယုံၾကည္ၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းသည္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ 
ေရႏွင့္ ဗိတာ ိဇံ ခံယူျခင္း။
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သင္ခနး္စာ (၉) 

ခရစ္ေတာ၌္ ထပ္တူက်ျခင္း (အပုိင္း- ၁)

(၂ ေကာ ၅း၁၇) က ဤသုိ႔ဆုိသည္။ “လူမည္သည္ကား၊ ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္  
ျပဳျပင္ေသာသတၱ၀ါ ျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာအရာတုိ႔ သည္ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႔သည္ 
အသစ္ျဖစ္ၾက၏။” “ခရစ္ေတာ္၌” ဆုိသည္ စကား အသုံးအႏႈန္းသည္ ဓမၼသစ္က်မ္းစာထဲတြင္ အႀကိမ္ေပါင္း 
(၃၀၀) ေက်ာ္သုံးစြဲထားေသာ ပညာရပ္ ေ၀ါဟာရ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္  
အလြန္အေရးႀကီးေသာ စုေပါင္းဆက္ဆံေရးကို အစဥ္ရည္ညႊႊန္းထားသည္။ ဤေနရာေရာက္သည္ႏွင့္  
သင္သည္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါ ဖစ္လာပါသည္။ အခ်ဳိ႕ တကယ့္ ဘာသာျပန္ခ်က္တြင္ 
“သတၱ၀ါသစ္ျဖစ္လာသည္”ဟု ဖြင့္ဆုိပါသည္။

ဤအတြက္ အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာအေၾကာင္းရွိေစသည္မွာ၊ ခရစ္ေတာ္၌ သင္၏ ကုိယ္ပိုင္  
လကၡဏာအသစ္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါသည္ဟု ကၽြ ႏ္ုပ္ ယုံၾကည္သည္။  
၎သည္ ႐ုပ္ေလာက၌ ေနရာမယူ။ သင့္ခႏၶာႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး၊ ၾကည့္လုိက္ရင္ ေျပာင္းလဲသည္ကုိ 
ျမင္ရေသာ လုံး၀ေျပာင္းလဲသြားျခင္းကုိ ေျပာေနျခင္းမဟုတ္။ လူတစ္ေယာက္ သူ ကယ္တင္ျခင္း မရမီက  
၀ကစ္ေနသည္ျဖစ္လွ်င္၊ ေနာက္ပိုင္းလည္း အရင္အတုိင္း ၀ကစ္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ အစားအစာ  
ခ်င့္တြက္စားေသာက္ ေလ့က်င့္မွသာ ခႏၶာကုိယ္ ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္။ ၎မွာ သင္၏ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ  
(သို႔မဟုတ္) စိတ္ခံစားမႈအပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာေနသည္လည္း မဟုတ္ပါ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက  
သူတို႔ “တကယ့္လူတစ္မ်ဳိး” အဟုတ္မွတ္ေနၾကသည္။ ကယ္တင္ျခင္း မတုိင္မီက သင္သည္ ခ်က္ခ်ာပါးနပ္သူ 
မဟုတ္ဘူးဆိုလွ်င္၊ ကယ္တင္ျခင္းခံယူၿပီးေနာက္ပိုင္း၌လည္း အလြန္ခ်က္ခ်ာ ပါးနပ္သူတစ္ေယာက ္
ျဖစ္မလာပါ။ သင့္၌ မ်ားစြာေသာ မွတ္ဥာဏ္ႏွင့္အေတြးမ်ား အတူတူ ရွိေနပါေသးသည္။

၎၌ တတိယပိုင္း အေျပာင္းအလဲရွိသည္။ ဤက်မ္းခ်က္အရ ဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္စဥ္အားျဖင့္၊  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ အပိုင္းတစ္ပိုင္းသည္ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ၀ိညာဥ္လူ ျဖစ္လာသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲက  
အမွန္အတည္ျပဳေပးႏိုင္သည္မွာ (၁ သက္ ၅း၂၃)၌ သက္သာ ေလာနိတ္အသင္းသားမ်ားအတြက္ 
ေပါလု၏ဆုေတာင္းခ်က္တြင္ ျဖစ္သည္။ “ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ ဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္လည္း၊ သင္တုိ႔ကို  
အကုန္အစင္ သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူ ပါေစေသာ။ ငါတို႔သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ၾကြေတာ္မူလာေသာအခါ၊ သင္တုိ႔၏  
ကုိယ္ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္အေပါင္းကုိ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစျခင္းငွါ ေစာင့္မေတာ္မူပါေစေသာ။”  
ဤက်မ္းစာပိုဒ္အရ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၌ ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ ရွိသည္ကို သိရသည္။ ခႏၶာအပိုင္းသည္  
အလြန္ျမင္လြယ္သည္။ ၎သည္ မ်က္ျမင္ရေသာ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏ အျပင္လူ  
ျဖစ္သည္။ ခႏၶာကိုေက်ာ္လြန္ေသာ အပိုင္းတစ္ခုရွိသည္ကို ကၽြ ႏ္ု္ပ္တို႔အကုန္ စိတ္မွန္းႏွင့္ သိရွိၾကသည္။  
၎မွာ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ စိတ္ခံစားမႈအပိုင္းျဖစ္၍ သမၼာက်မ္းစာက စိတ္၀ိညာဥ္ဟု ေခၚသည္။ လူတစ္ေယာက္က 
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ႐ုပ္ပိုင္းအားျဖင့္ ထိေတြ႕မႈ မရွိေသာ္လည္း သူတုိ႔ေျပာစကားမ်ားအား ျဖင့္၊ အေကာင္းျဖစ္ေစ၊ 
အဆိုးျဖစ္ေစ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၌ ထိခိုက္မႈရွိလာပါသည္။ လူအမ်ားစုသည္ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္၀ိညာဥ္ပိုင္းတုိ႔၌  
ပံုမွန္ ေဇာကပ္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာအရ ေနာက္ထပ္အပိုင္းတစ္ပိုင္းရွိပါေသးသည္။ 
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ခရစ္ေတာ္၌ ထပ္တူက်ျခင္း (အပိုင္း- ၁)

၎ကို နံ၀ိညာဥ္ဟု ေခၚသည္။ နံ၀ိညာဥ္ပိုင္းသည္ ေျပာင္းလဲသြားေသာ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အထဲကအပိုင္းျဖစ္သည္။  
ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးေနာက္ အသစ္ျဖစ္လာသည္။

အမွန္ေတာ့ ၎သည္ အသက္ေပးေသာအပိုင္း ျဖစ္သည္။ (ယာကုပ္ ၂း၂၆) က ဆုိသည္။  
“၀ိညာဥ္ႏွင့္ကင္းေသာ ကုိယ္သည္ အေသျဖစ္သကဲ့သုိ႔၊ အက်င့္ႏွင့္ကင္းေသာ ယုံၾကည္ျခင္းသည္  
အေသျဖစ္၏။” ၎မွာ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏႐ုပ္ခႏၶာအထဲသုိ႔ အမွန္အကန္ မႈတ္သြင္းေန ေသာအသက္သည္  
နံ၀ိညာဥ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျပသေနပါသည္။ ၎သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၌ အသက္ျဖစ္လာသည္ေနရာ ျဖစ္သည္။ 
ကမၻာဦးးက်မ္း အခန္းႀကီး(၂)၌ ဘုရားသခင္သည္ လူအာဒံႏွင့္ ဧ၀ကို ဖန္ဆင္းရာတြင္၊ အာဒံ၏ ႐ုပ္ပိုင္းသည္  
လံုးလံုးလ်ားလ်ား ျဖစ္လာ ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ လူအထဲသုိ႔ ဇီ၀အသက္ (၀င္သက္ထြက္သက္)  
ကုိ မႈတ္သြင္းေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤတြင္ “ဇီ၀အသက္”ကုိ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း ေဟၿဗဲစကားလုံးအရ  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အသုံးျပဳေသာ ၀င္သက္ထြက္သက္ စကားႏွင့္ အတိအက် ထပ္တူက်ေလသည္။ ၎ကုိ  
အျခားေနရာမ်ား၌ နံ၀ိညာဥ္ဟူ၍ ျပန္ဆုိေဖၚ ျပတတ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူအာဒံ၏ ႐ုပ္ခႏၶာႏွင့္  
စိတ္ခႏၶာပိုင္းကို ဖန္ဆင္းၿပီး ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူ၏ႏွာေခါင္းထဲသုိ႔ ဇီ၀အသက္ကုိ  
မႈတ္သြင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ အာဒံသည္ အသက္ရွိေသာ ၀ိညာဥ္လူျဖစ္လာ ရပါသည္။ နံ၀ိညာဥ္သည္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား အသက္ေပးေသာ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏ အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကယ္တင္ျခင္းအရင္၊ လူတစ္ေယာက္သည္ သူ႔ဘ၀ကို လုံးလံုးလ်ားလ်ား ဆက္ကပ္ျခင္း မျပဳမီ 
ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ဆီသို႔ ၾကြလာေတာ္မူသျဖင့္၊ သူ႔အထဲက ၀ိညာဥ္ပိုင္းသည္ အေသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၏။  
(ဧဖက္ ၂း၁)၌ ဤသို႔ဆိုသည္။ “ဒုစ႐ိုက္အျပစ္တုိ႔၌ က်င္ လည္ၾက၍ ထုိအျပစ္တုိ႔၌ ေသလ်က္ရွိေသာ  
သင္တုိ႔ကုိပင္ ဘုရားသခင္သည္ အသက္ရွင္ေစ ေတာ္မူၿပီ။” ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဒုတိယ ေမြးဖြားျခင္းမခံမီမွာ  
အသက္ရွင္ေနတာ သိပါတယ္။ ဒီမွာ “ေသသည္”ဟု ဆုိသည္မွာ ၀ိညာဥ္အေၾကာင္းေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။  
သမၼာ က်မ္းစာထဲတြင္ ေသသည္ကို ယေန႔လူတခ်ဳိ႕ ေတြးေနသလုိ ပါ၀င္ေနမႈရပ္စဲသြားျခင္း မဟုတ္ပါ။ 
တိုက္႐ိုက္အဓိပၸာယ္မွာ “လမ္းခြဲထြက္ျခင္း”ကို ဆုိလုိသည္။ လူသားသည္ ကုိယ္ခႏၶာ ေသဆုံးသြားေသာအခါ  
သူတို႔ပါရွိျခင္းသည္ မရပ္ပါ။ သမၼာက်မ္းစာ အလုိအရ သူတုိ႔သည္ ခ်က္ခ်င္း  
ဘုရားေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္၏၊ သုိ႔မဟုတ္၊ ငရဲသုိ႔ ေရာက္၏။ သူတုိ႔၏ စိတ္၀ိညာဥ္ႏွင့္  
နံ၀ိညာဥ္သည္ ဆက္ရွိေနသည္။ ဤတြင္ ေျမမႈန္႔ျဖစ္၍ ယုိယြင္းပ်က္ဆီးသြားေသာ ႐ုပ္ခႏၶာကုိယ္မွ  
လမ္းခြဲျခင္းဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာဦးးက်မ္း (၂း၁၇)၌ “စားေသာေန႔တြင္ ဧကန္အမွန္ေသရမည္ဟု လူကို ပညတ္ထားေၾကာင္း”  
ေျပာထားသည္။ ၎တြင္ သူတုိ႔ ႐ုပ္ပိုင္းေသဆုံးမည္ကို မဆုိလုိဘဲ၊ ၀ိညာဥ္ေသျခင္းကို  
ေျပာပါသည္။ ထုိေနရာတြင္ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လမ္းခြဲထြက္ခဲ့ရပါ သည္။ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔အေပၚ  
ဘုရားမႈတ္သြင္းေပးထားေသာ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အား အသက္ကုိေပးေသာ၊ လႈံ႕ေဆာ္မႈေပးေသာ ၀ိညာဥ္သည္  
ဘုရားသခင္၏သဘာ၀လြန္ အသက္ေတာ္ထဲမွ လမ္းခဲြ ထြက္လာခဲ့ရသည္။ ဘုရားသခင္၏  
အသက္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္ ဥ�ံုျပည့္၀ေသာ အသက္ျဖစ္၏။ ၎ကို က်မ္းစာထဲတြင္ “zoe”  
ဟုေခၚ၍ “လံုး၀ႏွင့္ ျပည့္၀သည့္ အျမင္ရွိ အသက္” ျဖစ္သည္။ လူသား သည္ စတင္က်ဆင္းလာသည္။  
ဘုရားသခင္သည္ လည္ပတ္ အသုံးခ် ေပးေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူသည္ လြတ္လတ္လပ္လပ္ လည္ပတ္၍  
ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ခြဲခြါ ေနလာၾကသည္။ ဤအခ်က္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ဘ၀မ်ားအတြင္း ျပ�နာအားလုံး၊  
စိတ္အာ႐ံု ဖိစီးမႈ အားလုံးကို ျဖစ္ေပၚေစ ပါေတာ့သည္။
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သင္ခန္းစာ (၉) 

လူတစ္ေယာက္သည္ ဘုရားသခင္ဆီ ျပန္လွည့္လာေသာအခါ၊ နံ၀ိညာဥ္အသစ္ကို သူတုိ႔  
လက္ခံရလိုက္သျဖင့္ ဒုတိယ ေမြး ဖြားျခင္းရလာသည္။ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းကုိ စကားေ၀ါဟာရအျဖစ္  
(ေယာ ၃း၅) ၌ ေယ႐ႈအသုံးျပဳခဲ့သည္။ ထုိနည္းအတုိင္း လူသည္ ႐ုပ္ေလာကအတြင္း ေမြးဖြားစဥ္  
ကိုယ္ခႏၶာ၊ စိတ္၀ိညာဥ္ႏွင့္ နံ၀ိညာဥ္တို႔ ပါ၀င္လာၿပီး၊ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း ခံယူေသာအခါ သူသည္  
ခရစ္ေတာ္၏၀ိညာဥ္ကို လက္ခံရရွိသည္။ (ဂလာတိ ၄း၆)၌ ဤသုိ႔ေျပာသည္။ “ထုိသုိ႔ သင္တုိ႔သည္  
သားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဗၺအဘဟု ေခၚတတ္ေသာ သားေတာ္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို သင္တို႔ စိတ္ႏွလုံးထဲသုိ႔  
ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။” ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏု္ပ္ တုိ႔အထဲသို႔ ကုိယ္ေတာ္၏၀ိညာဥ္ကို  
တိုက္႐ုိက္ေနရာခ်ထား ေတာ္မူသည္။ ယခု ကၽြ ႏ္ု္ပ္တို႔သည္ ဘ၀ အရည္အေသြးအသစ္၊ ကုိယ္ပိုင္  
လကၡဏာအသစ္ႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္သည္ ပုဂၢိဳလ္အသစ္ လုံး၀ ျဖစ္လာပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏  
ခရစ္ယာန္ဘ၀ က်န္သည့္အပိုင္း သည္၊ မိမိ၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာႏွင့္၊ ၀ိညာဥ္ပိုင္း၌ ေနရာယူမည့္  
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာနယ္ေျမတုိ႔ကုိ ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့၊ သင့္ကယ္တင္ျခင္း၏  
သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ေယ႐ႈခရစ္ကုိ သခင္ဘုရားအျဖစ္ သင္တုိ႔လက္ခံ လုိက္သည့္အေပၚ ရွိေနမည္။  
သင့္၀ိညာဥ္သည္ လုံး၀ေျပာင္းလဲလာသည္။ 

ထိုသို႔ အတိအက်တူညီေသာ ၀ိညာဥ္သည္ ထာ၀ရကာလတစ္ေလွ်ာက္ သင္႔၌ ရွိေနလိမ့္မည္။  
၎တြင္ ခ်စ္ ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းတို႔သည္ အသင့္ရွိေနၿပီး၊ ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္၌  
အျပည့္ရွိေနသည္။ သင့္၀ိညာဥ္ထဲတြင္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ အားနည္းျခင္းလည္း မရွိသည္ျဖစ္၍၊  
သင္၏ခရစ္ယာန္အသက္တာ၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေလ့လာျခင္းသည္ အလြန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း  
အေၾကာင္းျပခ်က္ ႏွင့္အတူ သင္လက္ခံရယူရပါမည္။ သင္သည္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား လူသစ္တစ္ေယာက္  
ျဖစ္လာေသာ္လည္း၊ သင့္အသိဥာဏ္ မၾကြယ္၀မခ်င္းေတာ့ သင္ ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။  
ခရစ္ယာန္ဘ၀ ေအာင္ျမင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္လာ သည္မွာ၊ ႏႈတ္ကပတ္ တရားေတာ္ကို ေလ့လာႏိုင္စြမ္းရည္  
သင့္၌ရွိေနေသာအခ်ိန္၌ ျဖစ္သည္။ ၎မွာ သင္မည္သူျဖစ္သည္၊ သင့္အေပၚ ဘုရားသခင္၏  
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎ကုိ ယုံၾကည္မႈ စတင္လာေသာ သင္၏၀ိညာဥ္ေရးရာႏွင့္အသက္တာ ျဖစ္သည္။
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တပည့ေ္တာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။ (၂ ေကာ ၅း၁၇) ကိုဖတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္၌ရွိသူ မည္သူမဆုိသည္ ဘာျဖစ္လာသလဲ။

၂ ေကာ ၅း၁၇ - “လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္၊ အသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱ၀ါျဖစ္၏။  
ေဟာင္းေသာအရာတုိ႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔သည္ အသစ္ ျဖစ္ၾကၿပီ။”

၂။ (၂ ေကာ ၅း၁၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ ေဟာင္းေသာအရာမ်ား ဘာျဖစ္သြားသလဲ။

၃။ (၂ ေကာ ၅း၁၇ ) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘာေတြ အသစ္ ျဖစ္လာၾကသနည္း။

၄။ (ဧဖက္ ၂း၁) ကုိ ဖတ္ပါ။ သင္တုိ႔သည္ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အသက္ရွင္  
 ေစျခင္းမတုိင္မီက ဘာအေျခအေနရွိေန သနည္း။ 

ဧဖက္ ၂း၁ - “ဒုစ႐ိုက္အျပစ္၌ ေသလ်က္ရွိေသာ သင္တုိ႔ကုိပင္ ဘုရားသခင္သည္  
အသက္ရွင္ ေစေတာ္မူၿပီ။”

၅။ (ဧဖက္ ၂း၂) ကုိ ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ သင္မည္သုိ႔ အသက္ရွင္ သြားလာသနည္း။

ဧဖက္ ၂း၂ - “သင္တို႔သည္ အထက္က ေလာကီတရားသုိ႔လုိက္၍ အာကာသ ေကာင္းကင္၏  
တန္ခိုးကို အစိုးရေသာ မင္းတည္း ဟူေသာ ျငင္းဆန္ေသာသူတုိ႔၌ ျပဳျပင္ေသာ၀ိညာဥ္၏အလုိ  
ႏွင့္အညီ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္၌ က်င္လည္ၾက၍ ....”

၆။ (ဧဖက္ ၂း၃-၅ ) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ၾကြယ္၀ျခင္းသည္ ဘာလဲ။

ဧဖက္ ၂း၃-၅ - “ထုိျငင္းဆန္ေသာသူတုိ႔ႏွင့္တကြ၊ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္၊ အထက္က  
ကုိယ္ကာယ၏အလုိသုိ႔၎၊ စိတ္အလုိသုိ  ႔၎ လုိက္သျဖင့္၊ ကာမဂုဏ္တုိ႔၌ က်င္လည္သည္ျဖစ္၍၊  
ၾကြင္းေသာသူတုိ႔ကဲ့သုိ႔ပင္ ပကတိအတုိင္းအမ်က္ေတာ္ကုိ ခံရေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း  
က႐ုဏာႏွင့္ၾကြယ္၀ေတာ္မူေသာဘုရားသခင္သည္၊ ငါတို႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ  
မဟာေမတၱာေတာ္အားျဖင့္၊ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္၌ ေသလ်က္ရွိေသာငါတို႔ကုိ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ  
အသက္ရွင္ ေစေတာ္မူၿပီ။ ေက်းဖူးေတာ္ေၾကာင့္သာ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရ၏။”

၇။ (ဧဖက္ ၂း၄) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ ၾကြယ္၀ သနည္း

၈။ (ဧဖက္ ၂း၅) ကုိ ဖတ္ပါ။ ငါတို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္၌ေသလ်က္ရွိစဥ္တြင္၊ ငါတို႔အတြက္  
ဘုရားသခင္ ဘာလုပ္ေပးသနည္း။
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သင္ခန္းစာ (၉) 

၉ ။ (ဧဖက္ ၂း၅) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကုိ ဘယ္လုိ ကယ္တင္သနည္း။

၁၀။ (၁ ေကာ ၆း၉-၁၀) ကုိ ဖတ္ပါ။ စာရင္းထဲ ေဖၚျပခ်က္ တစ္ခုခုႏွင့္ သင္သည္ ပတ္သက ္
 ေနႏိုင္သလား။

၁ ေကာ ၆း၉-၁၀ - “မတရားေသာသူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ အေမြမခံရသည္ကို  
သင္တုိ႔ မသိၾကသေလာ?။ အလြဲ မယူၾကႏွင့္။ မတရားေသာေမထုန္၌ မွီ၀ဲေသာသူ၊ ႐ုပ္တု  
ကုိးကြယ္ေသာသူ၊ သူ႔မယားကို ျပစ္မွားေသာသူ၊ ေယာက္်ားခ်င္း ေမထုန္ကို ျပဳေသာသူ၊ ထုိအမႈ
ကုိ 
 ခံေသာသူ၊ သူ႔ဥစၥာကို ခိုးေသာသူ၊ ေလာဘလြန္က်�းေသာသူ၊ ေသရည္ေသရက္ႏွင့္ ယစ္မူးေသာ
သူ၊ 
ဆဲေရးကဲ့ရဲ႕ေသာသူ၊ အႏိုင္အထက္လုယူေသာသူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကို  
အေမြမခံရၾက။”

၁၁။ (၁ ေကာ ၆း၁၁) ကို ဖတ္ပါ။ “ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း (were)” စကားလုံးသည္ မည္သည့္ အတိတ္၊  
ပစၥဳပၸန္ ၊ အနာဂတ္ျပ အေျခ အေနျဖစ္ပါသလား။ 

၁ ေကာ ၆း၁၁ - “အထက္က သင္တို႔တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာသူတုိ႔သည္ ထုိသုိ႔ေသာသူျဖစ္ၾကေသာ္လ
ည္း၊  
ယခုတြင္ ေယ႐ႈခရစ္၏ နာမေတာ္အားျဖင့္၎၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္၎  
ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္း၍ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ ေရာက္ၾကၿပီ။”

၁၂။ (၁ ေကာ ၆း၁၁) ကုိ ဖတ္ပါ။ သင္သည္ “ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း” ခံရေသာအခါ၊ သင္၌  
ျဖစ္လာေသာအရာ(၃)ခုသည္ ဘာလဲ။

၁၃။ (၁ ေကာ ၆း၁၁) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ မည္သည့္ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ ၊ အနာဂတ္ျပ  
အေျခအေန ျဖစ္ပါသလဲ။

၁၄။ (၁ ေကာ ၆း၁၇ ) ကုိ ဖတ္ပါ။ “သခင္ဘုရား၌ မွီ၀ဲေသာသူသည္၊ ထုိသခင္ႏွင့္ ---_ ျဖစ္၏။”

၁ ေကာ ၆း၁၇ - “ဘုရားသခင္၌ မွီ၀ဲေသာသူသည္ ထုိသခင္ႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္း ျဖစ္၏။”
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။ (၂ ေကာ ၅း၁၇) ကိုဖတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္၌ရွိသူ မည္သူမဆုိသည္ ဘာျဖစ္လာသလဲ။
အသစ္ျပဳျပင္ေသာသတာ ၀ါ (သတာ ၀ါသစ္)

၂။ (၂ ေကာ ၅း၁၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ ေဟာင္းေသာအရာမ်ား ဘာျဖစ္သြားသလဲ။
ေဟာင္းေသာအရာမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကုန၏္။

၃။ (၂ ေကာ ၅း၁၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘာေတြ အသစ္ ျဖစ္လာၾကသနည္း။
အရာခပ္သိမ္း (အကုနလုံ္း)

၄။ (ဧဖက္ ၂း၁) ကုိ ဖတ္ပါ။ သင္တို႔သည္ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း(သုိ႔မဟုတ္) အသက္ရွင္  
ေစျခင္းမတုိင္မီက ဘာအေျခအေနရွိေန 
သနညး္။ ငါတို႔သည ္ဒုစရုိက္အျပစ္တို႔ ၌၌ ေသလ်က္ရိွၾက၏။

၅။ (ဧဖက္ ၂း၂) ကုိ ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ သင္ မည္သုိ႔ အသက္ရွင္  
သြားလာသနည္း။ 
ငါတို႔သညအ္ထက္ကေလာကီတရားသို႔ လုိက္၍အာကာသေကာင္းကင္၏တနခုိ္းကို  
အစုိးရေသာမင္း(စာတန)္တညး္ဟူေသာ ျငင္းဆနေ္သာ သူတို႔ ၌၌ ျပဳျပင္ေသာ  
၀ိညာဥ္၏ အလုိႏွင့္အည ီဒုစရုိက္အျပစ္၌ က်င္လညၾ္က၏။ 

၆။ (ဧဖက္ ၂း၃-၅) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ၾကြယ္၀ျခင္းသည္ ဘာလဲ။
သနားျခင္း ကရုဏာ

၇။ (ဧဖက္ ၂း၄) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္  
ၾကြယ္၀သနည္း။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚ၌ ထားေတာမူ္ေသာ ကုိယ္ေတာ္၏္ မဟာေမတာ ာေတာေ္ၾကာင့္၊

၈။ (ဧဖက္ ၂း၅) ကုိ ဖတ္ပါ။ ငါတုိ႔သည္ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္၌ေသလ်က္ရွိစဥ္တြင္၊ ငါတုိ႔အတြက္  
ဘုရားသခင္ ဘာလုပ္ေပးသနည္း။
ခရစ္ေတာႏွ္င့္အတူ အသက္ရွင္ေစေတာမူ္သည။္

၉ ။ (ဧဖက္ ၂း၅) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔ကုိ ဘယ္လုိ ကယ္တင္သနည္း။
ကုိယ္ေတာ၏္ ေက်းဇူးေတာအ္ားျဖင့္  

၁၀။ (၁ ေကာ ၆း၉-၁၀) ကုိ ဖတ္ပါ။ စာရင္းထဲ ေဖၚ ျပခ်က္ တစ္ခုခုႏွင့္ သင္သည္ ပတ္သက္  
ေနႏိုင္သလား။
ပတ္သက္ေနႏုိင္ပါသည။္
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၁၁။ (၁ ေကာ ၆း၁၁) ကုိ ဖတ္ပါ။ “ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း(were)” စကားလုံးသည္ မည္သည့္  
အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ ၊ အနာဂတ္ျပ အေျခအေန ျဖစ္ပါသလား။  
အျတို႔�တ္ို႔က�လုျပဳ	အျ�ျခားအျ�နအျတို႔�တ္ို႔က�လုျပဳ	အျ�ျခားအျ�န

၁၂။ (၁ ေကာ ၆း၁၁) ကုိ ဖတ္ပါ။ သင္သည္ “ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း” ခံရေသာအခါ၊ သင္၌  
ျဖစ္လာေသာအရာ(၃)ခုသည္ ဘာလဲ။
သင္သည ္ေဆးေၾကာျခင္းခံရ၏။ သန္ရွ့င္းေစ၏။ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ ၌ ေျဖာင့္မတ္ရာ
သို႔  ေရာက္ရ၏။

၁၃။ (၁ ေကာ ၆း၁၁) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ မည္သည့္ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ ၊ အနာဂတ္ျပ 
အေျခအေန ျဖစ္ပါသလဲ။
ပစၥဳဳပၸနက္ာလျပ အေျခအေန

၁၄။ (၁ ေကာ ၆း၁၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ “သခင္ဘုရား၌ မွီ၀ဲေသာသူသည္၊ ထုိသခင္ႏွင့္ တစ္စိတ္
တစ္၀မ္းတညး္  ျဖစ္၏။”
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ခရစ္ေတာ၌္ ထပ္တူက်ျခင္း (အပုိင္း-၂)

အထက္ပါေနာက္ဆုံးသင္ခန္းစာ၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၀ိညာဥ္အထဲ၊ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔စိတ္ႏွလုံးအထဲ  
ေျပာင္းလဲျခင္းရွိသည့္၊ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ (၂ ေကာ ၅း၁၇) ကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ “လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ ရွိလွ်င္၊  
အသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱ၀ါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာအရာတုိ႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႔သည္  
အသစ္ ျဖစ္ၾကၿပီ။” ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ဒုတိယေမြးျခင္း ခံရၿပီးသည့္အခါ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏၀ိညာဥ္ အထဲေနရာယူလာသည့္  
လံုးလုံးလ်ားလ်ား အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း တစ္ရပ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔စတင္ ၾကည့္႐ႈ လာခဲ့ၾကသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔  
၀ိညာဥ္အထဲ ျဖစ္ပ်က္လာသည့္အရာမ်ားကို သိရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းသည္ ဘုရားသခင္၏  
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အျပင္ပိုင္း အရာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ သတိျပဳမိလိမ့္မည္ 
မဟုတ္သလို၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ခံစားရမႈမ်ား အားျဖင့္လည္း ဆင္ျခင္မိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ  
၎သည္ ၀ိညာဥ္နယ္ေျမ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၏ ၀ိညာဥ္အပိုင္းထဲ၌ လုံးလုံးလ်ားလ်ား  
အသြင္ ေျပာင္းလဲျခင္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။

လူေတြ ေယ႐ႈကို လက္ခံၿပီးေသာအခါ၊ သူတုိ႔ဘ၀အထဲ ေနရာယူလာသည့္ အရာ မ်ားကိုျပေပးေသာ 
သမၼာက်မ္းစာက်မ္းခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိသုံး၍ ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာျပလုိပါသည္။ (ဧဖက္ ၄း၂၄)၌ ဆုိသည္။ 
“မွန္ေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္းပါရမီအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူအမွ် ဖန္ဆင္းေသာလူသစ္ကို  
ယူတင္၀တ္ေဆာင္မည့္အေၾကာင္း၊ .... ” လူတစ္ေယာက္ ဒုတိယ ေမြးဖြားျခင္း ခံရၿပီးေသာအခါ  
သူတို႔၏၀ိညာဥ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ မွန္ေသာသန္႔ရွင္းျခင္း ရွိလာသည္။ တကယ္ေတာ့  
သမၼာက်မ္းစာသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အမ်ဳိးအစား(၂)ခု ရွိသည္ကုိ ေျပာေနသည္။  
သင့္ကုိယ္ပိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္လာေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္းတစ္ခု ရွိသည္။ သင္သည္ ထုိသုိ႔ေသာ  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ထိန္းသိမ္းအသုံးျပဳရသည္။ သင္သည္ မွန္ကန္စြာမေန၊  
မွန္ကန္စြာမလုပ္လွ်င္ သင့္အလုပ္ရွင္က သင့္ကုိ အလုပ္ထုတ္ပစ္မည္။ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္သည္  
သင့္ကုိစြန္႔ပစ္ေလမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္ကုိယ္ပိုင္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိဖို႔ သင္လုိအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း  
ဘုရားသခင္သည္ သင့္အျပင္ပိုင္း ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို အေျခခံ၍ သင့္ကုိ လက္ခံသည္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရား 
သခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို တုိက္႐ိုက္ သင့္အား ေပးေတာ္မူသည္။

(၂ ေကာ ၅း၂၁)၌ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ကို အျပစ္ရွိေသာသူ ဖစ္ေစေသာအားျဖင့္၊ 
ကိုယ္ေတာ္၌ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အေပၚ ျဖစ္ေစ သည္ဟု ဆုိထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏ အျပင္ပိုင္းေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ ေက်ာ္ သြားေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တစ္ခုရွိသည္ျဖစ္၍၊  
ယင္းအေျခခံအားျဖင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္ ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌  
ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို တုိက္႐ိုက္လက္ခံရရွိသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ 
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ႏွင့္မွန္ေသာ သန္႔ရွင္းျခင္း၌ ဖန္ဆင္းခံရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအထဲတြင္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ႀကီးထြား လာၾကသည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ၿပီးသား ျဖစ္ၾကသည္။ ႐ိုး႐ိုးေလး 
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အဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်က္တစ္ခုအရ ေျပာရလွ်င္၊ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မွန္ကန္စြာ ရပ္တည္ ေနႏွင့္ၿပီး 
ျဖစ္ၾကသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ကုိ အျခားမည္သူတစ္ဦးးတစ္ေယာက္ေပၚတြင္မွ် မဟုတ္ဘဲ၊  
ခရစ္ေတာ္အေပၚ အေျခခံလ်က္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္။ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊  
မွန္ေသာသန္႔ရွင္းျခင္း၌ ဖန္ဆင္းခံထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္အတုိင္း၊လူသစ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။  
(ဧဖက္ ၂း၁၀)က ေျပာပါသည္။ “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို  
 က်င့္မည္အေၾကာင္း ေယ႐ႈခရစ္၌ ျပဳျပင္၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာ ျဖစ္ၾက၏။” ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၀ိညာဥ္၌  
ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပည့္၀စံုလင္ၾကသည္။ အျပစ္လုပ္ျခင္း မရွိ။ အားနည္းျခင္းမရွိ။ (ဧဖက္ ၁း၁၃)၌ 
ေျပာထားသည္။ “သင္တုိ႔သည္... ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ၿပီးမွ၊ ကတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ  
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကို ခံရၾကၿပီ။” သင္တုိ႔အခ်ဳိ႕ ေတြးေတာၾကလိမ့္မည္။  
ေကာင္းပါၿပီ။ ဦးးဆုံး ကၽြ ႏု္ပ္ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ပါၿပီ။ ကၽြ ႏု္ပ္ လုံး၀အျပစ္လြတ္ ျခင္းခံရၿပီး  
စင္ၾကယ္ေစခဲ့ၿပီလုိ႔လည္း ယုံၾကည္ပါၿပီ။ အေျခအေန အားလုံးေကာင္းေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ  
ကၽြ ႏု္ပ္ အျပစ္ လုပ္မိခဲ့တယ္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ ဘုရားသခင္ကုိ ေနာက္ထပ္ဆုံး႐ံႈးလုိက္ရပါၿပီ။ သင္သည ္
အျပစ္လုပ္ခဲ့ေသာ္၊ သင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ သင့္စိတ္ႏွင့္ ခံစားခ်က္အပိုင္းေတြမွာ ဆုံး႐ံႈးမႈရွိပါသည္။  
သို႔ေသာ္ သင့္၀ိညာဥ္သည္ အျပစ္မရွိပါ။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္က သစ္သီးမ်ားကို ဖန္ပုလင္းအထဲ  
ထည့္၍ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစမည့္အရာအားလံုးမွ ကာကြယ္ရန္ အေပၚမွာ ဖေရာင္းအုပ္ပစ္ထားသကဲ့သု္ိ႔၊ 
သင့္ကုိ ဘုရား သခင္သည္ တံဆိပ္ခတ္ ထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းခံရေသာအခါ၊  
သင္သည္ ၀ိညာဥ္အသစ္ကုိ လက္ခံရ ရွိၿပီး၊ အျပစ္တရားသည္ သင့္၀ိညာဥ္ကုိ ထုိးေဖါက္ရန္ မစြမ္းပါ။  
သင္သည္ ကုိယ္ပိုင္လကၡဏာ အသစ္ႏွင့္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းရွိသည့္  
အေၾကာင္းေၾကာင့္၊ သင့္ အေသြးအသား၌မဟုတ္ဘဲ၊ သင့္၀ိညာဥ္၌ ရွိေနသည့္အေပၚ အေျခခံလ်က္္၊  
သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို မိတ္သဟာယဖြဲ႕လ်က္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ျပဳရသည္။

လူတစ္ေယာက္သည္ ၎တုိ႔ကုိယ္ပိုင္လကၡဏာ ေျပာင္းလဲေစေသာ ခရစ္ယာန္ အသက္တာ၌  
အသြင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီး အမွန္ရွိ လာပါသည္။ သင္သည္၊ ႐ုပ္ပိုင္းက႑တြင္ သင္ လုပ္သမွ်  
အေၾကာင္းအရာမ်ား၌၎၊ သင့္စိတ္တြင္ သင္ေတြးေတာေနသမွ် အေၾကာင္းအရာ မ်ား၌၎  
အေျခခံလ်က္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေနရသည္မဟုတ္ဘဲ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ သင့္အတြက္  
လုပ္ေဆာင္ေတာ္မူျခင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ၀ိညာဥ္လူ ျဖစ္ေသာ သင့္ကုိ  
ဆက္ဆံေတာ္မူေလသည္။ ဤသည္မွာ (တက္လုိက္က်လိုက္ ေျပာင္းလဲေနေသာ) မတည္ၿငိမ္ေသာ  
အေနအထားမဟုတ္ဘဲ၊ ျပည့္စံုျခင္းအမႈေတာ္ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ မွန္ေသာ  
သန္႔ရွင္းျခင္းအထဲသုိ႔ ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္း ခံရပါသည္။ ၎သည္ သင္၏၀ိညာဥ္အပိုင္းတ    စ္ခု ျဖစ္လာၿပီး  
ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ရသည္။ သင္သည္ နံ၀ိညာဥ္ႏွင့္၎၊ သစၥာႏွင့္၎ ဘုရားသခင္ကုိ  
၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရပါသည္။ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္၌ရေသာ ဤကုိယ္ပိုင္လကၡဏာျဖင့္ ရပ္တည္ေနရမည္။
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ခရစ္ေတာ္၌ ထပ္တူက်ျခင္း (အပိုင္း-၂)

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။ (၁ ေကာ ၆း၁၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၀ိညာဥ္အတြင္းေနရာယူ၍ လုံးလံုးလ်ားလ်ား  
အသြင္ေျပာင္းေစသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းသည္ ဘုရားသခင့္ႏႈတ္ကပတ္ စကားေတာ္  
အားျဖင့္သာ ျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းခ်က္က ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အေပၚ ဘာျဖစ္လာမည္ဟု ေျပာသနည္း။ 

၁ ေကာ ၆း၁၇ - “ဘုရားသခင္၌ မွီ၀ဲေသာသူသည္ ထုိသခင္ႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္း ျဖစ္၏။” 

၂။ (ဧဖက္ ၃း၁၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္မွာ က်ိန္း၀ပ္ေနသနည္း။ 

ဧဖက္ ၃း၁၇ - “ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ သင္တုိ႔၏စိတ္ႏွလုံးထဲ၌  
က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ ၾကြယ္၀ျပည့္စံုျခင္းႏွင့္ ညီေလ်ာ္စြာ  
သင္တုိ႔အား ေပးသနားေတာ္မူ၍၊ ေမတၱာ၌ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ တုိက္ျမစ္လည္းက် တည္ျခင္း ရွိသျဖင့္၊”

၃။ (ဧဖက္ ၃း၁၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤအရာ ဘယ္လုိ ျဖစ္လာသနည္း။ 

၄။ (၁ ေယာ ၅း၁၂) ကုိ ဖတ္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္းရရန္ မည္သူ႔ကုိ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ ပိုင္ဆုိင္ထားရမည္နည္း။ 

၁ ေယာ ၅း၁၂ - “သားေတာ္ကုိ ရေသာသူသည္ အသက္ကုိရ၏။  
ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို မရေသာသူမူကား အသက္ကုိ မရ။”

၅။ (ေကာ ၁း၂၆-၂၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ ယခုအခါ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ၿပီးေသာ ေခတ္ကာလ  
မ်ဳိးဆက္တစ္ေလွ်ာက္ ဖံုးကြယ္ထားသည့္ နက္နဲရာသည္ ဘာလဲ။ 

ေကာေလုာ ၁း ၂၆-၂၇ - “ေရွးကပ္ကာလပတ္လုံး ၀ွက္ထားလ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ ယခုတြင္  
သန္႔ရွင္းသူတုိ႔အား ေဖၚ ျပေသာ နက္နဲရာ တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို 
အကုန္အစင္ ေဟာေျပာေစျခင္းငွါ၊ .... တစ္ပါးအမ်ဳိးသား တုိ႔တြင္၊ ဤနက္နဲေသာအရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
မဟာစည္းစိမ္ကား၊ အဘယ္မွ်ေလာက္ႀကီးသည္ကို သန္႔ရွင္းသူတုိ႔သည္ သိေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္ 
အလုိရွိေတာ္မူ၏။ ထုိစည္းစိမ္ကား၊ ဘုန္းအသေရကိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္း တည္းဟူေသာ 
သင္တုိ႔အထဲ၌ တည္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ေပတည္း။”

၆။ (ဧဖက္ ၄း၂၃-၂၄) ကုိ ဖတ္ပါ။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ မွန္စြာသန္႔ရွင္းျခင္း၌ ဖန္ဆင္းထားေသာ  
အရာသည္ ဘာလဲ။

ဧဖက္ ၄း၂၃-၂၄ - “စိတ္ႏွလံုးသေဘာသစ္ကို ရၿပီးလွ်င္၊ မွန္ေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း 
ပါရမီအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူ ဖန္ဆင္းေသာလူသစ္ကို ယူတင္၀တ္ေဆာင္မည္အေၾကာင္း၊..”



1-70

သင္ခန္းစာ (၁၀) 

၇။ (၂ ေကာ ၅း၂၁) ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ပိုင္ဆုိင္ထားသည္မွာ မည္သူ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလဲ။

၂ ေကာ ၅း၂၁ - “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္  
အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာသူကုိ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ ရွိေသာသူ ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။  
အေၾကာင္းမူကား ငါတို႔သည္၊ ထုိသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ ေသာသူ  
ျဖစ္မည္အေၾကာင္းတည္း။”

၈။ (ဧဖက္ ၁း၄) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ေရွ႕ ၌ ယုံၾကည္သူ၏ရပ္တည္မႈသည္ ဘာလဲ။

ဧဖက္ ၁း၃-၄ - “ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ ေမတၱာအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းလ်က္၊  
အျပစ္ကင္းလြတ္လ်က္ ျဖစ္မည္အေၾကာင္း ဤကမာၻမတည္မရွိမီ ငါတို႔ကို ခရစ္ေတာ္၌  
ေရြးေကာက္ ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ....”

၉။ (ဧဖက္ ၁း၆) ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ ဘယ္လုိ လက္ခံျခင္းရခဲ့ပါသလဲ။ 

ဧဖက္ ၁း၆ - “ထုိဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သားေတာ္ေၾကာင့္၊ ငါတို႔အား  
ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္၏ဘုန္း အသေရကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ ....” 
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ခရစ္ေတာ္၌ ထပ္တူက်ျခင္း (အပိုင္း-၂)

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။ (၁ ေကာ ၆း၁၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၀ိညာဥ္ အတြင္းေနရာယူ၍ လုံးလုံးလ်ားလ်ား အသြင္  
ေျပာင္းေစသည့္တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းသည္ ဘုရားသခင့္ႏႈတ္ကပတ္ စကားေတာ္  
အားျဖင့္သာ ျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းခ်က္က ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အေပၚ ဘာျဖစ္လာ မည္ဟု ေျပာသနည္း။  
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၀ိညာဥ္မ်ားသည ္ဘုရားသခင္ကို ဆက္သြယ္ခ့ဲၾကသည။္

၂။ (ဧဖက္ ၃း၁၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္မွာ က်ိန္း၀ပ္ေနသနည္း။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏွလုံးသားထဲမွာ

၃။ (ဧဖက္ ၃း၁၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤအရာ ဘယ္လုိ ျဖစ္လာသနည္း။   
ယုံၾကညျ္ခင္းအားျဖင့္

၄။ (၁ ေယာ ၅း၁၂)ကုိဖတ္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္းရရန္ မည္သူ႔ကုိ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ပိုင္ဆုိင္ထားရမည္နည္း။
သားေတာဘု္ရား(ေယရႈ ခရစ္)

၅။ (ေကာေလာ ၁း၂၆-၂၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ ယခုအခါ လူသိရွင္ၾကား ျဖစ္ၿပီးေသာ ေခတ္ကာလ  
မ်ဳိးဆက္တစ္ေလွ်ာက္ ဖံုးကြယ္ထားသည့္ နက္နဲရာသည္ ဘာလဲ။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔အထဲ၌ရိွေသာခရစ္ေတာ၊္ ဘုနး္ေတာကို္ ေမွ်ာလ္င့္ျခင္း

၆။ (ဧဖက္ ၄း၂၃-၂၄) ကုိ ဖတ္ပါ။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ မွန္စြာသန္႔ရွင္းျခင္း၌ ဖန္ဆင္းထားေသာ  
အရာသည္ ဘာလဲ။
လူသစ္ကၽြႏု္ပ္တို႔  (ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းခံရေသာ၀ိညာဥ္မ်ား)

၇။ (၂ ေကာ ၅း၂၁) ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ပိုင္ဆုိင္ထားသည္မွာ မည္သူ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလဲ။
ခရစ္ေတာ၌္ ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္း

၈။ (ဧဖက္ ၁း၄) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ေရွ႕ ၌ ယုံၾကည္သူ၏ရပ္တည္မႈသည္ ဘာလဲ။
သန္ရွ့င္းျခင္းႏွင့္ အျပစ္တင္ခံရမႈမရိွျခင္း

၉။ (ဧဖက္ ၁း၆) ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ဘယ္လို လက္ခံျခင္းရခဲ့ပါသလဲ။  
ခ်စ္ျမတ္ႏုိးစြာျဖင့္ (ေယရႈ ခရစ္၏)
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သင္ခနး္စာ (၁၁) 

ခရစ္ယာနတ္စ္ေယာက္ အျပစ္လုပ္သည့အ္ခါ၊  
ျဖစ္လာသည့အ္ျဖစ္အပ်က္မ်ား

“ယေန႔ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ အျပစ္လုပ္သည့္အခါ ဘာျဖစ္သလဲ” ဆုိသည့္ အေၾကာင္း  
အရာကို ရွာၾကည့္ၾကမည္။ (၁ ေယာ၁း၈-၉) ၌ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာထားသည္။ “ကုိယ္အျပစ္မရွိဟု 
ငါတို႔သည္ဆုိလွ်င္၊ ကုိယ္ကုိကုိယ္လွည့္ျဖားၾက၏။ ငါတို႔၌ သစၥာတရားမရွိ။  
ကုိယ္အျပစ္တို႔ကုိ ေဖာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကို လႊတ္၍ ဒုစ႐ိုက္ရွိသမွ်တုိ႔ႏွင့္  
ကင္းစင္ေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတရားႏွင့္၎၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား ႏွင့္၎  
ျပည့္စံု ေတာ္မူ၏။” ခရစ္ယာန္မ်ားအေနႏွင့္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ထိမိလဲတတ္ၾကသည္။ 
ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ အျပစ္လုပ္မိၾကလိမ့္မည္။ ကၽြ ႏ္္ုပ္တို႔ေျပာင္းလဲျခင္းမတုိင္မီ အေျခအေနသည္ 
ယခုသဘာ၀သစ္၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ရွိေနရျခင္းျဖင့္ ျခားနားမႈ ဘာရွိလာသလဲ။ ဒုစ႐ိုက္ လုပ္မိျခင္းက ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ကို 
၀မ္းနည္းေစသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ဒုစ႐ိုက္ မက်�းလြန္ခ်င္ၾကဘူး။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ရွိတဲ့ဘ၀ႏွင့္  
ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ေနထုိင္သြားခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြ ႏု္ပ္တိ ုအျပစ္လုပ္မိတဲ့အခါ ဘာျဖစ္သြားမလဲ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ 
ကယ္တင္ျခင္း ေနာက္ထပ္ရဖို႔ လုိေသးသလား။ အဲဒီမွာ သမၼာက်မ္းစာက ဘာေျပာထားသလဲ။ ဤကိစၥမွာ  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၌ လုံၿခံဳမႈ ေပ်ာက္သြားသည္။ အျမင္တခ်ဳိ႕ အားျဖင့္လည္း ကၽြ ႏု္ပ္တို႔သည္ ေလာကသားေတြထက္  
ပို၍ဆုိးရၾကကုန္ၿပီ။ အနည္းဆုံးေတာ့ ေလာကသားမ်ားသည္ အျပစ္တရား အသိအျမင္အားျဖင့္ ႏွိပ္စက္ျခင္း 
မခံရၾကပါ။ ယုံၾကည္သူမ်ား အေနႏွင့္၊ အျပစ္တရားကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ အာ႐ုံခံစူးစိုက္ထားေနရမည္ မဟုတ္ပါ။ 
(ေဟၿဗဲ ၁၀း၂)ကေ ျပာသည္မွာ၊ ေယ႐ႈ၏ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း ၿပီးခဲ့သည္မွစ၍ ယုံၾကည္သူအေပါင္းသည္  
အျပစ္တရားအသိစိတ္ ပိုမို အာ႐ံုမထားသင့္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္၊ အျပစ္တရားသည္ 
ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ဘ၀မ်ားအထဲတြင္ အာ႐ံုစိုက္ရာ မျဖစ္သင့္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏ ေစ့ေစ့ဆင္ျခင္ 
အာ႐ံုထားရာ ျဖစ္သင့္သည္။

(ေရာမ ၄း၂)၌ “အာျဗဟံသည္ အက်င့္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာ (ေျဖာင့္မတ္သည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း) 
သုိ႔ ေရာက္သည္မွန္လွ်င္ ၀ါၾကြားစရာအေၾကာင္းရွိ၏။ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ ထုိသုိ႔ မဟုတ”္ ဟု  
ဆိုထားသည္။ အကယ္၍ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ လုပ္တဲ့အလုပ္ျဖစ္တဲ့ ေကာင္းမႈကုသုိလ္အေပၚ၌ 
ရွိသည္ဆုိလွ်င္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ေလလုံးထြားရႏိုင္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ဒီလုိ ေျပာၾကမည္။ “အိုဘုရားသခင္၊ 
လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚ ကိုယ္ေတာ္ျပဳေသာအမႈအတြက္ ကၽြ ႏ္ုပ္ တကယ္ ခ်ီးက်�းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြ ႏ္ုပ္ 
လုပ္ခဲ့တဲ့အရာမ်ား ကုိလည္း ကုိယ္ေတာ္ သတိရပါဦးး။” သုိ႔ႏွင့္ ထာ၀ရကာလ  
တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ၊ ေယ႐ႈကုိ ခ်ီးမြမ္းသြားမည္၊ ကၽြ ႏ္ု္ပ္တုိ႔ လုပ္ခဲ့တဲ့အရာ မ်ား အားလုံးအတြက္လ
ည္း ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ခ်ီးမြမ္းသြားၾကမည္။ ဒီလုိမဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းကို  
ပံုစံခ်ေပးသြားသည့္နည္းလမ္းမွာ၊ လူသားတုိ႔ျပဳေသာအပိုင္း၌ ၀ါၾကြားျခင္း၊ခ်ီးက်�းေထာမနာျပဳျခင္း  
ရွိေနရလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳျခင္းႏွင့္ ၀ါၾကြားျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၌သာ  
ရွိရလိမ့္မည္။ (ေရာမ ၃း၂၇)။ ထာ၀ရအသက္အတြက္ ဆုေက်းဇူးသည္ အမွန္အကန္ ဆုေက်းဇူး
တစ္ခု ျဖစ္ေနရမည္။ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အခယူလုုိ႔ရႏိုင္တာ မဟုတ္ပါ။ (ေရာမ၆း၂၃)။
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ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ အျပစ္လုပ္သည့္အခါ၊ ျဖစ္လာသည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား

(ေရာမ ၄း၂)၌ အကယ္၍ အာျဗဟံသည္ သူ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္အရ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရခဲ့ေသာ္  
၀ါၾကြားစရာအေၾကာင္းအခ်ဳိ႕ သူ၌ ရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ ျဖစ္မလာခဲ့ပါ။ လူတစ္ေယာက္ 
ကယ္တင္ျခင္းရရန္ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႔ ေျပာသနည္း။ သူျပဳ သည့္အရာမ်ား အားျဖင့္လား။  
အာျဗဟံသည္ မည္သုိ႔ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း မွတ္ယူခံရသနည္း။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို မည္သုိ႔ ေၾကညာ ယူခဲ့  
သနည္း။ သူျပဳခဲ့သည့္အရာမ်ား အားျဖင့္လား။ သူ မျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အရာမ်ား အားျဖင့္လား။ သုိ႔မဟုတ္  
သူသည္ ဘုရားသခင္ကုိ ႐ိုး႐ိုးေလး စိတ္ခ်၊ ယုံၾကည္၊ မွီခိုျခင္း ရွိေသာအားျဖင့္လား။ သမၼာက်မ္းစာ စာအုပ္၏  
(ေရာမ ၄း၃)က ဤသို႔ဆိုသည္။ “က်မ္းစာ၌ အဘယ္သုိ႔ လာသနည္း။ အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ကုိ  
ယုံၾကည္သည္ျဖစ္၍၊ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ မွတ္ေတာ္မူ၏။” ကၽြ ႏု္ပ္သည္  
က်႐ံႈး၍ အျပစ္လုပ္မိေသာအခါ၊ ထုိကာလမ်ား၌ပင္လွ်င္၊ မည္သည့္အေျခအေနက ကၽြ ႏ္ုပ္ကုိ  
ပ်က္စီးျခင္းသို႔ မေရာက္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားေပးသနည္း။ ၎မွာ ေယ႐ႈသည္ ကၽြ ႏု္ပ္၏အျပစ္အား
လံုးကုိ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚသုိ႔ ယူတင္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး၊ ကိုယ္ေတာ္၌ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ 
(ကၽြ ႏ္ုပ္ကိုယ္တုိင္ျပဳေသာအရာမ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ) ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ရရွိသည္။  
(ဘုရားသခင္ေရွ႕ ၌ ေျဖာင့္မတ္သူဟုု မွတ္ယူခံရသည္။)

(ေရာမ ၄း၆)၌ “ဘုရားသခင္သည္ အက်င့္ကုိမေထာက္ဘဲလ်က္ ေပးေတာ္မူေသာ  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ ရေသာသူ၏မဂၤလာကို ဒါ၀ိဒ္သည္ ရည္မွတ္၍...”ဟု ဆုိသည္။ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းထဲမွ  
ဒါ၀ိဒ္က ေျပာေနသည္မွာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အတြက္ လူတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈႈေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ 
ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရပ္တည္ျခင္းကို ပဋိညာဥ္ တရားသစ္၌  
မွတ္ယူေတာ္မူေသာ ေန႔ရက္တစ္ရက္ ေရာက္လာလိမ့္မည္ ဆုိသည့္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။  
အခန္းငယ္(၇)၌ ဆက္ေျပာသည္။ “အျပစ္မွလြတ္ျခင္း၊ ဒုစ႐ိုက္ အျပစ္ကုိ ဖံုးအုပ္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာသူသည္  
မဂၤလာရွိၾက၏။” ဤသည္မွာ အဆုံးအျဖတ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ “ထာ၀ရဘုရား အျပစ္တင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္  
လြတ္ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။” (ေရာမ ၄း၈)။ ဤတြင္ ကုိယ္ေတာ္ အျပစ္မတင္ဟု မေျပာ။ တစ္ခါတစ္ရံ 
အျပစ္ တင္လိမ့္မည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အျပစ္တင္ေတာ္မူမည္ မဟုတ္ ျဖစ္သည္။ ေျပာထားသည္မွာ၊  
“ထာ၀ရဘုရား အျပစ္တင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ လြတ္ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဂရိဘာသာ၌  
ခိုင္လံုမႈ ဆန္႔က်င္ဘက္တစ္ခုကို မွတ္ယူျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ကိုယ္ေတာ္သည္  
ဘယ္ေသာအခါမွ်၊ အစဥ္အၿမဲ၊ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔အေပၚ အျပစ္တင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဤ  
အခ်က္သည္ ပဋိညာဥ္တရားေတာ္သစ္၏သတင္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၆)၌ ေျပာသည္။ 
“ငါ ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ့ ပညတ္တုိ႔ကို သူတုိ႔ႏွလုံးထဲမွာ ေပးသြင္းမည္။  
သူတို႔စိတ္၀ိညာဥ္ေပၚမွာ ေရးသြင္းမည္။” ထုိ႔ေနာက္ ကတိေတာ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ အငယ္(၁၇)၌  
ဘုရားသခင္ မိန္႕ဆိုသည္။ “သူတုိ႔ ျပစ္မွားျခင္း၊ လြန္က်�းျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ငါ မေအာက္ေမ့ဘဲ ေနမည္။”

သင္သည္၊ အျပစ္လုပ္မိသည့္အခါ၊ အျပစ္၀န္ခံရန္ အခ်ိန္မရသည့္အခါမ်ား၌ပင္လွ်င္  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ရပ္ တည္ေနျခင္းအတြက္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္ သင္  
ရပ္တည္ေနမည္နည္း။ ၎အေျဖမွာ သင္သည္ ေယ႐ႈခရစ္၌ ယုံၾကည္ျခင္းရွိရမည္။ နာမေတာ္သည္  
ေယ႐ႈျဖစ္ၿပီး၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ လူတုိ႔အျပစ္မ်ားအတြက္ လူေတြကို ကယ္တင္ေတာ္မူ ေလသည္။  
(မ�ဲ ၁း၂၁)။
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သင္ခန္းစာ (၁၁) 

တပည့ေ္တာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။ (ေရာမ ၄း၅)ကို ဖတ္ပါ။ ------_  ေသာသူတုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေစေတာ္မူသည္။  
(ေျဖာင့္မတ္သည္ဟု မွတ္ေတာ္မူ၏)

ေရာမ ၄း၅ - -“အက်င့္မရွိေသာသူမည္သည္ကား၊ မတရားေသာသူ၏အျပစ္ကိုေျဖေသာသူကို  
ယုံၾကည္လွ်င္၊ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္း ကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ မွတ္လ်က္ရွိ၏။”

၂။ (ေရာမ ၄း၂-၃)ကို ဖတ္ပါ။ အာျဗဟံသည္ (ယုံၾကည္လာေသာအခါ) သူ၌ ယခင္က မရွိခဲ့ဘူးသည့္  
အရာတစ္ခုကုိ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အေပၚ မွတ္သားေတာ္မူသည္။ ဘာပါလိမ့္။ 

ေရာမ ၄း၂-၃ - “အာျဗဟံသည္ အက်င့္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ ေရာက္သည္မွန္လွ်င္  
၀ါၾကြားစရာအေၾကာင္းရွိ၏။ ဘုရားသခင့္ ေရွ႕ေတာ္၌ ထုိသုိ႔ မဟုတ္။ က်မ္းစာ၌အဘယ္သုိ႔  
လာသနည္း။ အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ကို ယုံၾကည္သည္ျဖစ္၍ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္းကို 
 ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ကဲ့သုိ႔ မွတ္ေတာ္မူလ။”

၃။ (ေရာမ ၄း၂၂-၂၄) ကို ဖတ္ပါ။ အာျဗဟံ ယုံၾကည္သကဲ့သုိ႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ယုံၾကည္ၾကလွ်င္၊  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အေပၚ ဘုရားသခင္ မည္သုိ႔ မွတ္ယူေတာ္မူမည္နည္း။ 

ေရာမ ၄း၂၂-၂၄ - “ထုိေၾကာင့္ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္းကို သူ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ မွတ္ေတာ္မူ၏။ 
ထုိသုိ႔မွတ္ေတာ္မူသည္ဟု အာျဗဟံ အက်ဳိးအလုိ႔ငွါသာ က်မ္းစာ၌ ေရးထားသည္မဟုတ္။ ငါတုိ႔  
အက်ဳိးအလုိ႔ငွါ ေရးထားသတည္း။ ငါတုိ႔သခင္ ေယ႐ႈကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ  
သူကို ငါတို႔သည္ ယုံၾကည္လွ်င္၊ ထုိယုံၾကည္ျခင္းကို ငါတို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ကဲ့သုိ႔ မွတ္ေတာ္မူလတံၱ႕။”

၄။ (ေရာမ ၄း၆) ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ လူတစ္ေယာက္အေပၚ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း  
(မွန္မွန္ကန္ကန္ရပ္တည္ျခင္း) အျဖစ္ ေအာက္ပါတစ္ခုခုအရ မွတ္ေတာ္မူသည္။

(က)		သူူတို႔��၏	အျလုပ္ိဳမ်ား��းအျရ
(ခား)				သူူတို႔��၏အျလုပ္ိဳမ်ား��းမွ်ား	လုြျလု�� 	အျျခား�းအျ�ၾက�င္္ျးအျရ
(ဂ)				သူူတို႔�� 	မ်ားည္္မွ်ား��က�င္္ျးသူည္္�အျ�ပဳၚ	မူ်ားတို႔ည္္ျခားင္္ျးအျရ

(ေရာမ ၄း၆)၌ “ဘုရားသခင္သည္ အက်င့္ကိုမေထာက္ဘဲလ်က္ ေပးေတာ္မူေသာ  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ရေသာသူ၏မဂၤလာကို ဒါ၀ိဒ္သည္ ရည္မွတ္၍...”

၅။ (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ မည္မွ်ၾကာၾကာ 
စံုလင္ျခင္းရွိေနမည္နည္း။ 
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ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ အျပစ္လုပ္သည့္အခါ၊ ျဖစ္လာသည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား

ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၄ - “အေၾကာင္းမူကား၊ စင္ၾကယ္ေသာသူတုိ႔သည္ ထာ၀ရစံုလင္ျခင္းအက်ဳိးကို  
ရေစျခင္းငွါ၊ တစ္ခါတည္းပူေဇာ္ျခင္း အားျဖင့္ ျပဳေတာ္မူ၏။”

၆။ (ေရာမ ၅း၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ေအာက္ပါတစ္ခုခုျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ လက္ခံရရွိသည္။

(က)		ထီ�ိက္ထီ�ိက္တို႔နတ္ို႔န	္အျခားရယူ္ျခားင္္ျးအျ�းျဖိုးေင္္ျ�
(ခား)				ဆိ�က�းဇူးတို႔စ္္ခိားအျျဖိုးေစ္္
(ဂ)				ထီ�ိအျတို႔ြက္	အျလုပ္ိဳ	လုပ္ိဳယူ္ျခားင္္ျးအျ�းျဖိုးေင္္ျ�

ေရာမ ၅း၁၇ - “ ထုိမွတစ္ပါး၊ လူတစ္ေယာက္သည္ ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ ထုိတစ္ေယာက္ေသာ 
သူအားျဖင့္ ေသျခင္းတရားသည္ အစိုးရ၏။ ေက်းဇူးေတာ္၏ ၾကြယ္၀ျခင္းကို၎၊ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ  
သြင္းေပးေတာ္မူျခင္းကုို၎ ခံရေသာသူတုိ႔သည္ တစ္ေယာက္ေသာသူ  
တည္းဟူေသာ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္ သာ၍ စိုးစံရၾကလတံၱ႕။”

၇။ “ဆုေက်းဇူး” စကားလုံးသည္ ဘာကို ေပၚလြင္ေစသနည္း။ 

၈။ ေယ႐ႈကုိ သင့္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ စိတ္ခ်ရမႈရွိေစရန္၊ ေအာက္ပါ လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္လုံးသို႔  
သင့္အား ေခၚေဆာင္သြားမည္ဟူ၍ ကုိယ္ေတာ္၌ စိတ္ခ် အပ္ႏွံထားရမည္။

(က)		အျသူင္္ျး�တို႔�္
(ခား)				�က�င္္ျးကင္္ျဘိံ
(ဂ)				ရိွိရွွိ�းျပဳည္္
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။ (ေရာမ ၄း၅)ကို ဖတ္ပါ။ အက်င့္မရွိ ေသာသူ တုိ႔ကို ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေစ ေတာ္မူ
သည္။ (ေျဖာင့္မတ္သည္ဟုမွတ္ ေတာ္မူ၏)

၂။ (ေရာမ ၄း၂-၃)ကို ဖတ္ပါ။ အာျဗဟံသည္ (ယုံၾကည္လာေသာအခါ) သူ၌ ယခင္က  
မရွိခဲ့ဘူးသည့္အရာတစ္ခုကုိ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အေပၚ မွတ္သားေတာ္မူသည္။ ဘာပါလိမ့္။
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းက့ဲသို႔  (သို႔မဟုတ္) ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ မွနစ္ြာ ရပ္တညေ္နျခင္းက့ဲသို႔

၃။ (ေရာမ ၄း၂၂-၂၄) ကုိ ဖတ္ပါ။ အာျဗဟံ ယုံၾကည္သကဲ့သုိ႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္ၾကလွ်င္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္
တုိ႔အေပၚ ဘုရားသခင္ မည္သုိ႔ မွတ္ယူေတာ္မူမည္နည္း။
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းက့ဲသို႔  (သို႔မဟုတ္) ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ မွနစ္ြာရပ္တညေ္နျခင္းက့ဲသို႔

၄။ (ေရာမ ၄း၆) ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ လူတစ္ေယာက္အေပၚ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း (မွန္မွန္က
န္ကန္ ရပ္တည္ျခင္း) အျဖစ္ ေအာက္ပါတစ္ခုခုအရ မွတ္ေတာ္မူသည္။
(ခ) သူတို႔၏အလုပ္မ်ားမွ လြဲလို႔  အျခားအေၾကာင္းအရ

၅။ (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ မည္မွ်ၾကာၾကာ စံုလင္ျခ
င္းရွိေနမည္နည္း။ 
အၿမဲတမ္း

၆။ (ေရာမ ၅း၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ေအာက္ပါတစ္ခုခုျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို လက္ခံရရွိသည္။
(ခ) ဆုေက်းဇူးတစ္ခုအျဖစ္

၇။ “ဆုေက်းဇူး” စကားလုံးသည္ ဘာကို ေပၚလြင္ေစသနည္း။ 
လုက္ခံားရသူူက	တို႔နဖ္ိုးေ�ိး	မ်ား�ပဳးရဘျ	ရရွွိ�သူည္�္	အျခားမ်ားျ��ပဳးကမ္်ားးျခားင္္ျး	တို႔စ္္စိံ္တို႔စ္္ရ�၊	လုက္ခံားရသူူက	တို႔နဖ္ိုးေ�ိး	မ်ား�ပဳးရဘျ	ရရွွိ�သူည္�္	အျခားမ်ားျ��ပဳးကမ္်ားးျခားင္္ျး	တို႔စ္္စိံ္တို႔စ္္ရ�၊	

၈။ ေယ႐ႈကို သင့္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ စိတ္ခ်ရမႈရွိေစရန္ ေအာက္ပါ လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္လုံးသုိ႔ 
သင့္အား ေခၚေဆာင္သြားမည္ ဟူ၍ ကုိယ္ေတာ္၌ စိတ္ခ်အပ္ႏွံထားရမည္။
(ခ) ေကာင္းကင္ဘုံ
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ဘုရားသခင့္ စကားေတာ ္တညတ့ံ္ခုိငၿ္မဲျခင္း

မာကု ခရစ္၀င္က်မ္း အခန္းႀကီး(၄) သည္ ဘုရားသခင့္စကားေတာ္ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲျခင္းႏွင့္  
 ပတ္သက္၍ အလြန္အမင္း ေကာင္းေသာအခန္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ တန္ခိုးေတာ္၊  
စ႐ိုက္လကၡဏာေတာ္ႏွင့္ ယုံၾကည္ျခင္းတုိ႔ ပါရွိသည္။ ဤတြင္ ေန႔တစ္ေန႔တည္း၌အနည္းဆုံး  
ပံုဥပမာ ဆယ္ခုကုိ သင္ေပးထားသည္။ ၎တို႔ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာရန္ သင္သည္ မာကုအခန္းႀကီး(၄)၊  
မ�ဲအခန္းႀကီး(၁၃)ႏွင့္ လုကာ အခန္းႀကီး(၈)တုိ႔ကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရလိမ့္မည္။ ပံုဥပမာ အေတာ္မ်ားမ်ား 
လည္း ပါရွိသည္။ ၎တုိ႔ အနက္တစ္ခုမွာ မ်ဳိးေစ့ႀကဲသူက မ်ဳိးေစ့ႀကဲသည့္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ 
(မာကု ၄း၂၆-၂၇)တြင္ ဤသုိ႔ဆုိသည္။ “ထုိမွတစ္ပါး လူသည္ မ်ဳိးေစ့ကို ႀကဲၿပီးမွ၊...   
အပင္ေပါက္၍ႀကီးပြားသည္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ တူ၏။” အခန္းငယ္(၁၄)တြင္ မ်ဳိးေစ့သည္  
ဘုရားသခင္ စကားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာထားသည္ကို အမွတ္ရပါ။ သင္သည္ လယ္သမားတစ္ေယာက္  
အမွန္ျဖစ္လာရန္ ဘုရားသခင္ သြန္သင္ေနသည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ၀ိညာဥ္ေရးရာအမွန္တရားကို  
ရွင္းျပရန္၊ ဤသဘာ၀အေၾကာင္းအရာကို ကုိယ္ေတာ္အသုံးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ အခန္းငယ္ (၂၇)က  
“ေနာက္တစ္ဖန္ မိမိ မၾကည့္ မမွတ္၊ ညဥ့္၊ ေန႔၊ အိပ္လ်က္၊ ႏိုးလ်က္ေနေသာ္လည္း အပင္ေပါက္၍  
ႀကီးပြားသည္ႏွင့္၊...” ဟု ဆုိပါသည္။ ဤအခ်က္ အေရးႀကီးသည္ကို ယခု ကၽြ ႏ္ုပ္ယံုၾကည္ပါၿပီ။ လူသည္  
အမွန္တကယ္နားလည္သေဘာ မေပါက္ ေၾကာင္း ဆုိထားသည္။ ဘယ္လုိ ျဖစ္ပ်က္ႀကီးပြားလာသည္ကိုပင ္ 
သူမသိပါ။

လူတခ်ဳိ႕ေျပာၾကလိမ့္မည္။ “ခင္ဗ်ား ဘာေျပာေနလဲဆုုိတာကိုေတာ့ က်ဳပ္နားမလည္ဘူးဗ်ာ။  
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖတ္လုိက္တာနဲ႔ ကၽြ ႏ္ုုပ္ကိုု အဘယ္သုုိ႔အမွန္တကယ္  
ေျပာင္းလဲေစၿပီး၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕အသက္ ကၽြ ႏ္ုုပ္အထဲ ေရာက္လာမယ္လုိ႔ ဘာေၾကာင့္ ဆုိ္ရသလဲ။ က်ဳပ္  
လံုး၀နားမလည္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ အလုပ္လုပ္ေနတာေတာ့ သိတယ္။ ခင္ဗ်ားက အေစ့ ေသးေသးေလး  
တစ္ေစ့ကို ေျမထဲခ်လုိက္တာနဲ႔ အခ်ိန္တန္ေတာ့ ေျပာင္း႐ိုးတန္ရွည္ရွည္နဲ႔ ေျပာင္းဖူးေတြ ထြက္လာတာရယ္၊ 
ဒီလို အဆတစ္ရာ တုိးပြားလာ တာကို ဘယ္လုိျဖစ္လာသလဲ ဆုိတာ က်ဳပ္ နားမလည္ႏိုင္ပါဘူးဗ်ာ။  
တကယ္လည္း ဘယ္သူမွ် နားမလည္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္လာ တာပဲ။ ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာျပလုိသည္မွာ  
ထိုသို႔ ျဖစ္မည့္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဖတ္ျခင္းႏွင့္ သင့္အျပဳအမူ၊  
သင့္အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ သင့္႐ႈေထာင့္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈ ျပည့္၀ေစရန္အတြက္ အစျပဳခြင့္ေပးလုိက္ပါ။

ဤခန္းငယ္(၂၈)တြင္ “ေျမႀကီးသည္ မိမိ အလုိအေလ်ာက္ အသီးကို သီးေစ၏ ” ဟု ဆုိထား
သည္။ ေျမႀကီးသည္ အေစ့ကုိေဖါက္၊ အေညာာက္ထြက္ေစ၍ အသက္ကို ထုတ္လႊတ္ လုိက္သည္။ 
သင့္စိတ္ႏွလံုးသားသည္ ဘုရားသခင္၏ စကားသံေတာ္အတြက္ ဖန္ဆင္း ထားသည္။ တကယ္လည္းမွန္သည္။  
ဘုရားစကားသံေတာ္သည္ သင့္စိတ္ႏွလုံးသားအထဲ ေနရာ ခ်ေပးထားပါသည္။ သင္သည္  
သမၼာက်မ္းစာအုပ္ကုိ ပိတ္လ်က္ကုိင္ထားၿပီး၊ ေကာ္ဖီစားပြဲေပၚ တင္ထားမည္ (သုိ႔မဟုတ္) သြားေလရာ 
 ယူသြားျခင္းျဖင့္ သင့္အ တြက္ ေကာင္းကြက္ တစ္ခုမွ် မရွိပါ။ ထုိသုိ႔ျဖင့္ သင့္ဘ၀အတြက္ တန္ခိုးကို  
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ထုတ္မေပးပါ။ သင့္အေနႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို နာ၍ မ်ဳိးေစ့အသြင္ျဖင့္ သင့္စိတ္ႏွလုံးအထဲ 
စုိက္ပ်ဳိးရမည္။ ထိုသို႔ သင္ျပဳလွ်င္၊ သင့္စိတ္ႏွလုံးသည္ ကုိယ္တုိင္ အက်ဳိးထြက္  ေစရန္ ပံုစံခ် ထားၿပီး 
ျဖစ္သည္။ သင့္ဘ၀အထဲ လုပ္ေဆာင္ေသာအရာမ်ား လမ္းေၾကာင္းအေျပာင္းအလဲသည္ အလုိအေလ်ာက္ 
ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ အခန္းငယ္ကဆက္ပါသည္။ “ေရွးဦးးစြာ အေညာာက္၊ ထုိေနာက္အႏွံ၊ ထုိေနာက္  
အႏွံထဲမွာ ေအာင္မာေသာအဆန္ကို ျဖစ္ေစ တတ္၏။”  

ဤတြင္ ႀကီးပြားရင့္က်က္လာရန္ အဆင့္၊ ေျခလွမ္းမ်ားရွိသည္ကို ေပၚလြင္ေစသည္။ လူေတြ  
ကၽြ ႏု္ပ္ဆီလာၿပီး၊ သူတုိ႔ တစ္စံုတစ္ရာ ေကာင္းေကာင္း ေနထုိင္ေနရသည့္အတြက္ ဘုရားသခင္ကို  
ယံုၾကည္ေၾကာင္း တစ္ခ်ိန္လုံး လာေျပာျပ ေနတတ္ၾကသည္။ ဒါက ဘုရားသခင္ကို ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းျဖစ္လုိ႔  
ကၽြ ႏ္ုပ္လည္း သူတုိ႔ႏွင့္ တစ္သေဘာတည္းရွိခဲ့ပါသည္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔သည္ ဘာမွ် လုပ္ေဆာင္ျခင္း  
မရွိခဲ့ ရင္၊ လူတစ္ေယာက္ကိုမွ် ဘုရားသခင္ဆီ သူတုိ႔ မပို႔ႏိုင္ ခဲ့ဘူးဆုိရင္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္ အေသအခ်ာ 
ေပါထုတ္ႏိုင္သည္။ သူတုိ႔သည္ ေနာက္ သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္ ေလာက္ေတာ့၊ ေရဒီယို၊  
တယ္လီဗီးရွင္း ဧ၀ံေဂလိတရားကို နားေထာင္ဖို႔လုိေနပါၿပီ။

ဤအတြက္ သင္သည္ အဆင့္အလုိက္ လုပ္သြားရမည္။ ဘုရားသခင္ သြန္သင္မည္ကုိ  
လက္ခံရန္ အဆင့္အလိုက္ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါ ပံုဥပမာက ပံုေဆာင္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။  
ပထမဦးးဆုံးေတာ့ သင္သည္ စလုိက္ရမည္။ ေနာက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားပါ။ ေနာက္ ယုံၾကည္ပါ။  
ေနာက္ အက်ဳိးရလဒ္ ထြက္လာပါလိမ့္မည္။ ေအာင္ျမင္ရန္ အၿမဲတမ္း အသြားေျခလွမ္းမ်ား ရွိပါသည္။  
သုညကေန စၿပီး၊ တစ္နာရီ မိုင္ေထာင္ေသာင္းႏႈန္းႏွင့္ တစ္ခ်က္တည္း အေ၀းႀကီး ေရာက္သြား 
 ႏုိင္သူတစ္ယာက္မွ် မရွိပါ။ ဘုရား၀တ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဆုိသည့္တုိင္၊ ထုိလမ္းေၾကာ
င္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္သြားလုိ႔ မရႏိုင္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံသည္ မ်ဳိးေစ႔ႏွင့္ တူသည္ဟု  
သမၼာက်မ္းစာက ေျပာျပေနသည္။ ႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္သည္ သင့္ႏွလုံးသားအတြင္း စိုက္ပ်ဳိးရမည္။ 
ႀကီးပြားျခင္းက အဆင့္ႏွင့္ ျဖစ္လာမည္။ ေရွးဦးးစြာ အေညာာက္၊ ထုိေနာက္အႏွံ၊ ထုိေနာက္  
အႏံွထဲမွာ ေအာင္မာေသာအဆန္ ျဖစ္လာသည္။ သမၼာ က်မ္းစာက ဆက္ေျပာသည္။ “အသီးမွည့္၍  
ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ လယ္ရွင္သည္ မဆိုင္းမလင့္ တံစဥ္ႏွင့္ ရိတ္ ေစတတ္၏။” ႀကီးပြားရန္  
အဆင့္ေတြရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အသီးႏွင့္ျပည့္ၿပီး ရင္မွည့္ေသာ ကာလတစ္ခု ေရာက္လာပါလိမ့္မည္။

ဆိုလိုခ်က္သည္ အခန္းငယ္ (၃၅) အေရာက္တြင္ ေတြ႕ရသည္။ “ထုိေန႕ ညအခ်ိန္၌ ကုိယ္ေတာ္က၊  
ကမ္းတစ္ဘက္သုိ႔ ကူးၾက ကုန္အ့ံဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ...” ေယ႐ႈသည္ တစ္ေန႔လုံး၊ ႏႈတ္ကပတ္စကားသည ္ 
မ်ဳိးေစ့ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတုိ႔ဘ၀မ်ားအထဲ ဘုရားသ ခင္၏ အသက္တာ ရွင္သန္ေစမည့္ အေၾကာင္းျဖစ္သည့ ္ 
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏ တန္ခိုးေတာ္အေၾကာင္းကို သြန္သင္ေပးေနခဲ့သည္။ ဤအ တြက္ ပံုဥပမာ  
အနည္းဆုံးဆယ္ခုကို ကုိယ္ေတာ္ သြန္သင္ ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ယခု ဤတြင္ စမ္းသပ္မႈျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။  
ကိုယ္ေတာ္ သူတုိ႔ကို ေျပာသည္။ “ေကာင္းၿပီ၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕စကားေတာ္အရ၊ ဒီမွာ ကန္တစ္ဘက္ကမ္းသုိ႔  
ကူးၾကစို႔။” ကုိယ္ေတာ္က “ေလွေပၚ တက္ၾကမယ္၊ ကန္ျဖတ္ ခရီးတစ္၀က္ေရာက္ရင္ ေလွနစ္ျမဳပ္မယ္”လုိ႔  
မေျပာပါ။ သုိ႔ေသာ္“ကမ္းတစ္ဘက္သုိ႔ ကူးၾကကုန္အ့ံ”ဟု ဆုိလုိက္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ေ လွေပၚတက္၍ 
အိပ္စက္ေတာ္မူသည္။ ဇာတ္လမ္းက မုန္တုိင္းႀကီးတစ္ခုေရာက္လာၿပီး၊ ေလွကို ေရႏွင့္ျပည့္ေစ၏။ သင ္ 
ေတြးၾကည့္ပါ။ သူတုိ႔စီးသြားၾကသည္မွာ၊ ေလွကုန္းပတ္ေအာက္ အိပ္ခန္းငယ္ကေလးႏွင့္ ေယ႐ႈသည္ 
ေျခာက္ေျခာက္ေသြ႕ေသြ႕ အိပ္စက္ေတာ္မူလ်က္၊ ေလွေပၚမွာ ဘာျဖစ္ေနသည္ကုိ မသိေလာက္ႏိုင္သည့္  
ခရီးသည္တင္သေဘာၤမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ ကုန္းပတ္ပြင့္ ေလွငယ္ကေလးျဖစ္ၿပီး၊ ေရျပင္ေပၚ
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ဘုရားသခင့္ စကားေတာ္ တည္တံ့ခိုငၿ္မဲျခင္း

ေဘာင္ဘင္ခတ္လ်က္ရိွစဥ္ ေယ႐ႈ အိပ္ေပ်ာ္ေနပါသည္။ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ႏွင့္ 
ကိုယ္ေတာ္အနား ေရာက္လာၿပီး ေအာ္ေျပာေတာ့သည္။ “ကုိယ္ေတာ္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ပ်က္စီးျခင္းသုိ 
ေရာက္သည္ကုိ လ်စ္လ်�ေသာစိတ္ ရွိသေလာ။” တျခားစကားႏွင့္ေျပာရင္ သူတုိ႔ ေျပာေနပါလိမ့္မည္။ 
“တစ္ခုခု လုပ္ေပးပါ။ လက္ဆြဲပံုး ဆြဲၿပီး ေရခပ္ထုတ္ပစ္ပါ။ ေလွေလွာ္ေပး၊ တစ္ခုခု လုပ္ၾက။ အို၊ ကုိယ္ေတာ္  
ကိုယ့္တာ၀န္ ကုိယ္မေက်ဘူး။”

ယေန႔ လူေတြ အခ်ိန္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထုိအတုိင္း ျဖစ္ေနၾက၍ ေျပာတတ္ ၾကသည္။  
“ဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္ တစ္ခုခု မလုပ္ေပးတာလဲ။” အမွန္ေတာ့ ဘုရားသခင္ တစ္ခုခု  
လုပ္ေပးၿပီးျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈဘုုရား၏ အျပစ္ ေျဖရာယဇ္အားျဖင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ လုိအပ္ေသာ   
အရာအားလုံးကို ေပးကမ္းထားပါသည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ကို ထုတ္ေဖၚ  
ျပထားၿပီး၊ ထုိမ်ဳိးေစ့အားလုံးကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အား ေပးထားသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ လုပ္ရမည္မွာ ႏွလုံးသားထဲ  
မ်ဳိးေစ့ႀကဲရန္ ျဖစ္ၿပီး၊ အသက္တာမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးသည့္တုိင္ေအာင္ ႏႈတ္ကပတ္တရားအေပၚ  
အာ႐ုံထား ေလ့က်င့္ေပးေနရမည္။ သုိ႔ေသာ္ တပည့္ေတာ္မ်ားက ကိုယ္ေတာ္ကို အိပ္ယာက ထေစလုိ၍  
ေျပာေလ၏။ “ကိုယ္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္ တစ္ခုခု မလုပ္ေပးသလဲ။” ကုိယ္ေတာ္ သည္ ထ၍ ေလႏွင့္  
ပင္လယ္လိႈင္းလံုးမ်ားကို ဆုံးမေတာ္မူူသျဖင့္ ေလသည္ၿငိမ္၍ အလြန္သာယာေလ၏။ ထုိေနာက္  
ကိုယ္ေတာ္သည္ လွည့္၍ တပည့္ေတာ္မ်ားကုိ ေျပာရသည္။ “သင္တုိ႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤမွ်ေလာက္  
ေၾကာက္ရသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ယုံၾကည္ျခင္းစိတ္ႏွင့္ ကင္းသနည္း။ ကုိယ္ေတာ္ ဒီလုိမေျပာ။  
“အို မိတ္ေဆြတုိ႔၊ ကၽြ ႏ္ုပ္ ၀မ္းနည္းပါတယ္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ တစ္ခုခု လုပ္ေပး သင့္တာေပါ့။” မေျပာပါ။  
ကိုယ္ေတာ့္အပိုင္းသည္ သူတုိ႔အား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သင္ေပးၿပီး ကတိေတာ္ ေပးရန္ျဖစ္သည္။  
သူတို႔အပိုင္း သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ရယူၿပီး ကတိေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
ေျမႀကီးေပၚသုိ႔ ေယ႐ႈကို ေစလႊတ္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို 
ျပ႒ာာန္းေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ မ်ဳိးေစ့ပံုစံျဖင့္၊ သင့္ဘ၀၏  
နယ္ေျမအသီးသီးကို ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္သြားရန္ သင့္အား ေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။  
သင္လုပ္ရမည့္အရာအားလုံးမွာ၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္မ်ဳိးေစ့ကို ယူ၍ ဖတ္႐ႈျခင္း၊  
မွတ္သားေလ့က်င့္ျခင္း၊ ဆင္ျခင္ေတြးဆျခင္းႏွင့္ သင့္အတြင္း၌ အျမစ္တြယ္ေစျခင္း တုိ႔အားျဖင့္၊  
သင့္ႏွလံုးသားထဲမွာ စိုက္ပ်ဳိးထားရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ သင္ျပဳေသာအခါ သင္သည္ ထ၍  
သင့္ဘ၀ထဲကမုန္တုိင္းကို ရပ္စဲ ႏိုင္စြမ္း ရွိလာပါလိမ့္မည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ အေကာင္းဆုံးကို ယုံၾကည္သည္မွာ၊ ေယ႐ႈသည္ ထုိေန႔၌  
ကိုယ္ေတာ့္တပည့္ေတာ္မ်ား အတြက္ကုိယ္ေတာ္ သြန္သင္ေပးေသာ သင္ၾကားခ်က္၌ ျဖစ္သည္။  
“ကမ္းတစ္ဘက္သုိ႔ ကူးၾကကုန္အ့ံ”ဟု ေယ႐ႈမိန္႔ေတာ္မူသည္။ ဤေနရာ တြင္ ဒီလုိ ေျပာလုိ႔ရႏိုင္သည္။   
“ယေန႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ကို ကုိယ္ေတာ္သြန္သင္ေပးခဲ့သမွ် အားလံုးသည္ ကတိေတာ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤ  
တြင္ ေလာကႀကီးကို ဖန္ဆင္းေသာအရွင္က၊ ကမ္းတစ္ဘက္သုိ႔ ကူးၾက ကုန္္အ့ံဟု ေျပာလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
လမ္းတစ  ္၀က္မွာ ေရနစ္ရၾကကုန္အ့ံဟု မေျပာပါ။ သူတုိ႔သည္ ႏႈတ္ကပတ္ တရားစကားကို  
ကတိေတာ္ႏွင့္ေရာေႏွာယူ၍၊ ေလႏွင့္လိႈင္းလုံးမ်ားကို ဆုံးမ၍ ရႏိုင္ၾကသည္။ ဤအတြက္ပင္ ေယ႐ႈ  
သူတို႔ကုိေျပာခဲ့ပါသည္။ “ယုံၾကည  ္ျခင္းနည္းပါးလွေသာ သူတုိ႔၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ သံသယထားသနည္း။”ဒီမွာ  
သင္ သိလား။ သူတုိ႔သည္ ဘုရား ႏႈတ္ကပတ္ စကားေတာ္ကို ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္သာ လုိအပ္သည္။
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သင္ခန္းစာ (၁၂) 

တပည့ေ္တာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။ (မ�ဲ ၁၃း၁၉) ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ စိတ္ႏွလံုးအထဲ  
စိုက္ပ်ဳိးျခင္း မရွိလွ်င္၊ ဘာျဖစ္သြားမည္နည္း။  

မ�ဲ ၁၃း၁၉ - “လမ္း၌ အေစ့ကို ႀကဲျခင္း အေၾကာင္းအရာကား၊  
ႏိုင္ငံေတာ္၏တရားစကားကိုၾကား၍ ႏွလုံးမသြင္းသည္ရွိေသာ္၊ နတ္ဆုိးလာ၍ ႏွလုံး၌  
ႀကဲေသာအေစ့ကို ႏႈတ္ယူတတ္သည္ဟု ဆုိလုုိသတည္း။”

၂။ (ေယာ႐ႈ ၁း၈) ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဘယ္အခ်ိန္မွာ  
မွတ္သားေလ့က်င့္ရမည္နည္း။

ေယာရွာႈ  ၁း၈း - “ထုိပညတိၱက်မ္းစာ၌ ေရးသားသမွ်အတုိင္း က်င့္မည္ဟု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအလုိငွါ၊  
က်မ္းစာကို မဖတ္မ႐ြတ္ဘဲ မေန၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ၾကည့္႐ႈဖတ္ရြတ္ရမည္။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သင္သည္  
အႀကံထေျမာက္၍ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။”

၃။ (ေယာ ၆း၆၃) ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္အရ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ဆုိသည္မွာ

ေယာ ၆း၆၃ - “၀ိညာဥ္သာလွ်င္ အသက္ရွင္ေစ၏။ ကုိယ္ကာယသည္ အလ်ဥ္းမတတ္ႏိုင္။  
ငါေျပာေသာစကားသည္ ၀ိညာဥ္ ျဖစ္၏။ အသက္လည္း ျဖစ္၏။”

၄။ (မ�ဲ ၄း၄) ကို ဖတ္ပါ။ လူသားသည္ မုန္႔အားျဖင့္သာ အသက္ေမြးရမည္ မဟုတ္၊ ---  
အားျဖင့္ အသက္ေမြးရမည္။

မ�ဲ ၄း၄ - “ေယ႐ႈကလည္း၊ လူသည္မုန္႔အားျဖင့္သာအသက္ကုုိေမြးရမည္မဟုတ္။  
ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အားျဖင့္ အ သက္ကို ေမြးရမည္ က်မ္းစာလာသည္ဟု   
ျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။”

၅။ (ဧဖက္ ၆း၁၇) ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္သည္ မည္သည့္ လက္နက္  
အမ်ဳိးအစားနည္း။ 

ဧဖက္ ၆း၁၇ - “ကယ္တင္ျခင္းတည္းဟူေသာ သံခေမာက္လုံးကုိ၎၊ ဘုရားသခင္၏  
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္၏ ဓားကို၄င္း ယူၾကေလာ့။”

၆။ ဓားတစ္လက္သည္ ရန္သူကုိ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သလား။ 

၇။ (ေရာမ ၈း၆) ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ဘ၀မ်ားအထဲ  
မွန္မွန္ကန္ကန္ ေနရာေပးလွ်င္၊ -----_ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ရၾကလိမ့္မည္။

ေရာမ ၈းး၆ - “ဇာတိပကတိစိတ္သေဘာသည္ ေသျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ၀ိညာဥ္ပကတိ  
စိတ္သေဘာသည္ အသက္ရွင္ျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္၏။”
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ဘုရားသခင့္ စကားေတာ္ တည္တံ့ခိုငၿ္မဲျခင္း

၈။ (၂ ေကာ ၃း၁၈) ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ အာ႐ံုထားသည့္အေပၚ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ အျပည့္ရၾကလိမ့္မည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေစ့ေစ့ဆင္ျခင္ အာ႐ံုထားသင့္သည့္ အရာသည္ ဘာလဲ။  

၂ ေကာ ၃း၁၈း - “ငါတုိ႔ရွိသမွ်သည္ မ်က္ႏွာဖံုးကိုဖြင့္လ်က္ မွန္ကိုၾကည့္သကဲ့သုိ႔၊  
သခင္ဘုုရား၏ ဘုန္းအသေရကို ၾကည့္ျမင္၍၊  
၀ိညာဥ္ေတာ္တရား၏အရွင္သည္ ေရာင္ျခည္ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္ မူသည့္အတုိင္း၊  
ငါတို႔သည္ ဘုန္းအသေရ တုိးပြား၍ ပံုသဏာာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲျခင္း ရွိရၾက၏။”
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သင္ခန္းစာ (၁၂) 

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။ (မ�ဲ ၁၃း၁၉) ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ စိတ္ႏွလံုးအထဲ  
 စိုက္ပ်ဳိးျခင္း မရွိလွ်င္၊ ဘာ ျဖစ္သြားမည္နည္း။ 
နတ္ဆုိးလာ၍ မ်ဳိးေစ့ကိုႏွဳတ္ယူသြားေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘ၀၌ အသီး  
မသီးႏုိင္  
ၾကေတာပ့ါ။

၂။ (ေယာ႐ႈ ၁း၈) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဘယ္အခ်ိန္မွာ  
မွတ္သားေလ့က်င့္ရမည္နည္း။ 
ေန ့၍ည မျပတ္

၃။ (ေယာ ၆း၆၃) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္အရ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ဆုိသည္မွာ  
၀ိညာဥ္ျဖစ္၏။ အသက္ျဖစ္၏။

၄။ (မ�ဲ ၄း၄) ကို ဖတ္ပါ။ လူသားသည္ မုန္႔အားျဖင့္သာ အသက္ေမြးရမည္ မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္  
မိန္ေ့တာမူ္သမွ် အားျဖင့္ အသက္ေမြးရမည္။

၅။ (ဧဖက္ ၆း၁၇) ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္သည္ မည္သည့္ လက္နက္ 
 အမ်ဳိးအစားနည္း။ 
ဓား တစ္လက္

၆။ ဓားတစ္လက္သည္ ရန္သူကုိ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သလား။   
ထိခုိက္ပ်က္စီးႏုိင္ပါသည။္

၇။ (ေရာမ ၈း၆) ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ဘ၀မ်ားအထဲ  
မွန္မွန္ကန္ကန္ ေနရာေပးလွ်င္၊ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းတို႔ကိိ	ိ	ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔  
ရၾကလိမ့္မည္။

၈။ (၂ ေကာ ၃း၁၈) ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ အာ႐ံုထားသည့္အေပၚ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ အျပည့္ရၾကလိမ့္မည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေစ့ေစ့ဆင္ျခင္ အာ႐ံုထားသင့္သည့္ အရာသည္ ဘာလဲ။  
သခင္ဘုရားႏွင့္ ကုိယ္ေတာ့ဘု္နး္အသေရေတာ။္
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သင္ခနး္စာ (၁၃) 

ဘုရားသခင္၏ ျပစ္ဒဏ္ကုိ မခံရျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀အထဲ ဘုရားသခင္ အၿမဲျပဳေတာ္မူသမွ်၏ အေရးႀကီးဆံုးအရာမ်ား ထဲက တစ္ခုကုိ  
ယေန႔ ကၽြ ႏ္ုပ္ေ၀မွ်ေပးပါမည္။ လူေတြ သူတုိ႔၌ ျဖစ္လာသမွ် အရာအားလုံးသည္၊ အရာအားလုံးကို
ဘုရားသခင္ထိန္း ခ်ဳပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ထံမွသာ ျဖစ္သည္ဟု အလုိလုိ ထင္ေနၾကပါသည္။  
ဤအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာလည္း၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ အားျဖင့္၊ ဘုရားသခင္သည္  
အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တန္ခိုးေတာ္အျပည့္အ၀ ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္၊ သူတုိ႔သည္ သူတုိ႔ဘ၀မ်ားအထဲ  
ျဖစ္သမွ်အရာအားလုံးကို ကုိယ္ေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ဟု ယူဆထားၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  
မယုံၾကည္သူမ်ားပင္လွ်င္ ဤသုိ႔ယုံၾကည္ၾကသည္။ ဤအယူအဆကို ခရစ္ယာန္ အေတာ္မ်ားမ်ားက 
အားေပးၾကၿပီး၊ သူတုိ႔ဘ၀ထဲ၌ စူး၀င္လ်က္ရွိ၏။ သမၼာတရားက သြန္သင္ေပးသည္မွာ ဤ  
အယူႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြ ႏ္ုပ္ယံုၾကည္သည္။ ဤသင္ခန္းစာကို သင္ေလ့လာယူရန္လည္း 
အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ (ယာကုပ္ ၁း၁၃-၁၇)က ေျပာထားပါသည္။  
“အျပစ္ေသြးေဆာင္ခံရေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္သည္ င့ါကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္ဟု 
မေျပာေစႏွင့္။

မေကာင္းေသာအရာသည္ ဘုရားသခင္ကို ေသြးမေဆာင္ႏိုင္ရာ။ ကိုယ္ေတာ္သည္လည္း  
အဘယ္သူကုိမွ် အျပစ္သို႔ ေသြးေဆာင္ေတာ္မမူ။ မိမိတပ္မက္ေသာစိတ္ ဆြဲငင္ျဖားေယာင္းျခင္းကုိ  
ခံေသာသူမည္သည္ကား၊ အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာသုိ႔ ေရာက္တတ္၏။ တပ္မက္ေသာစိတ္သည္  
ပဋိသေႏၶယူ၍ ဒုစ႐ိုက္ကုိ ဖြားတတ္၏။ ဒုစ႐ိုက္သည္လည္းျပည့္စံုလွ်င္ ေသျခင္းကိုဖြားတတ္၏။  
ငါခ်စ္ေသာညီအစ္ကုိတုိ႔ အလြဲမယူၾကႏွင့္။ ေကာင္းျမတ္စံုလင္ေသာ ဆုေက်းဇူးရွိသမွ်တို႔သည္  
အလင္းတုိ႔၏ အဘထံေတာ္က သက္ေရာက္သည္ျဖစ္၍ အထက္အရပ္မွ လာၾက၏။ ထုိအဘသည္  
ေရြ႕ေလ်ာ့တိမ္းယိမ္းျခင္းမရွိ၊ ေျပာင္းလဲျခင္းအရိပ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေတာ္မူ၏။”

ဤက်မ္းခ်က္မ်ားက အလြန္ရွင္းလင္းစြာ ေျပာေနသည္မွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းေသာ  
အရာအားလုံးကို စံုလင္ေစေသာ သူျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလ္ုိပါသည္။ (ေယာ ၁၀း၁၀)၌ ေယ႐ႈ  
ေျပာပါေသးသည္။ “သူခိုးသည္ ခိုးျခင္း၊ သတ္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါသာ လာတတ္၏။ ငါမူကား၊  
သိုးတို႔သည္ အသက္လြတ္႐ံုမွ်မက အထူးသျဖင့္ အသက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ လာသတည္း။”  
အကယ္၍ ေကာင္း သည့္အရာမ်ားျဖစ္လွ်င္၊ ဘုရားထံေတာ္မွ ျဖစ္ၿပီး၊ မေကာင္းမသင့္အရာမ်ားသည္ 
စာတန္ထံမွ ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ အလြႏ္႐ိုးရွင္းေသာသီၾသေလာ္ဂ်ီျဖစ္ေလသည္။ ဤအတြက္ အလြန္  
အျပစ္ျမင္တတ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ (ယာကုပ္ ၄း၇)၌ ထပ္ရွင္းျပပါ သည္။ “ထုိ႔ေၾကာင့္  
ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္သုိ႔ လုိက္ၾကေလာ့။ မာရ္နတ္ကို ဆီးတားၾကေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သူသည္  
သင္တုိ႔ထံက ေျပးသြားလိမ့္မည္။” ဤတြင္ေျပာသည္မွာ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံ အပ္ႏွံ  
(သုိ႔မဟုတ္) ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ား အေလွ်ာ့ေပးၾကရန္ ႏွင့္ စာတန္မာရ္နတ္ကို ဆီးတားရန္ ျဖစ္သည္။  
“ဆီးတား”သည္ဆုိသည့္စကားလံုးအဓိပၸာယ္မွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ခုခံတုိက္ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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သင္ခန္းစာ (၁၃) 

ဘ၀တြင္ ျဖစ္လာသမွ် အရာအားလုံးသည္ လုံးလံုးလ်ားလ်ား ဘုရားသခင္ထံမွ ျဖစ္သည္ဟု  
လူေတြ ယုံၾကည္ၾက ေသာအခါ၊ -ဥပမာ- ဖ်ားနာျခင္း၊ စီးပြားဆုံး႐ံႈးျခင္း၊ အလုပ္ျပဳတ္ျခင္း၊  
သားသမီးမ်ား မနာခံၾကျခင္း(သုိ႔မဟုတ္) အိမ္္ေထာင္ၿပိဳကြဲျခင္း  စသည္ျဖင့္၊ ဤ အမႈမ်ားအားလုံးသည္  
သူတို႔ကို မတုန္မလႈပ္ အေျခအေနသုိ႔ ပို႔လုိက္တတ္သည္။ အကယ္၍ သူတုိ႔က ဘုရားသခင္သည္  
အေျခအေန တစ္ခုကိုစီမံသူႏွင့္ သူတုိ႔အားအျပစ္ေပးျခင္း(သုိ႔မဟုတ္) ေျပာင္းလဲေစျခင္းအတြက္  
လုပ္ေနသည္ဟု တကယ္ ယုံၾကည္သည္ျဖစ္လွ်င္ အေျခအေနကို သူတုိ႔တားဆီးေနပါက သူတုိ႔သည္   
ကိုယ္ေတာ္ကို ရင္ဆုိင္တုိက္ခိုက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္လာၾကလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ (ယာကုပ္ ၄း၇)က  
ေျပာသည္မွာ၊ စာတန္ကို တားဆီးရန္ႏွင့္၊ ၎သည္ ထြက္ေျပးလိမ့္မည္ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။  
ဤေလာကထဲ၌ စာတန္ ၏အင္အားတစ္ခုု ရွိေနပါသည္။ သင့္ဘ၀ထဲ ျဖစ္လာသမွ် အားလုံးသည္  
ဘုရားသခင္ထံမွ မဟုတ္ပါ။ ဒါကို သင္ သေဘာမေပါက္ လွ်င္၊ သင္သည္ စာတန္ကို အပ္ႏွံျခင္းႏွင့္  
အဆံုးသတ္ေနရၿပီး၊ စာတန္ကို တကယ္အာဏာလႊဲအပ္ ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္လာပါသည္။

ေရာမၾသ၀ါဒစာေစာင္မွ က်မ္းခ်က္တစ္ခုကို ကၽြ ႏ္ုပ္ ဆြဲထုတ္ျပလိုပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ၊  
၎ကို မၾကာခဏ လြဲမွားအသုံးျပဳ ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ အသုဘ  
ေျမခ်ပြဲသုိ႔ ေရာက္တတ္ၿပီး၊ ထုိေနရာတြင္ ဘုရားေက်ာင္း မတက္သူမ်ား၊ သမၼာက်မ္းခ်က္ တစ္ခုခုကိုမွ်  
မသိၾကသူမ်ား၊ ဘုရားသခင္ အေၾကာင္းကိုလည္း တစ္ခုခုမွ် မသိၾက   သူတုိ႔သည္၊ ဤတစ္ခုကုိေတာ့  
သူတို႔ သိၾကသည္။ (ေရာမ ၈း၂၈) ျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာသူ တည္းဟူေသာ 
ႀကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာ သူတုိ႔၏အက်ဳ္ိးကို ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႔သည္၊  
တညီတညႊြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကုိ ငါတို႔သိၾက၏။” ဤက်မ္းခ်က္ကို ဤသုိ႔ ေျပာ၍ လည္း အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဆိုႏုိင္သည္။ သင့္ဘ၀တြင္ ျဖစ္လာသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ ျပဳေတာ္မူျခင္းျဖစ္ၿပီး၊  
တစ္နည္းနည္းအားျဖင့္ ေကာင္း ဖို႔အတြက္ ကုိယ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။ 
ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္တုိ႔၏ အသုဘ ေျမသုုိ႔ အပ္ႏွံပြဲကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္ အမွန္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္သည္ အရက္ႏွင့္ ဘိန္းကို တြဲသုံးေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည့္ျပင္၊ 
သူတို႔ ကားေမာင္းထြက္သြားၾကစဥ္ ေခ်ာေသာလမ္းေပၚမွာ အျမန္ ေမာင္းႏွင္သျဖင့္၊ လမ္းေခ်ာ္ၿပီး 
 တယ္လီဖံုးတုိင္ကို ၀င္တုိက္ေသာၾကာင့္ ႏွစ္ ေယာက္စလုံး ေသပြဲ၀င္ခဲ့ၾကရသည္။  
ေျမခ်တရားေဟာဆရာက ဤက်မ္းခ်က္ကုိ ညႊႊန္းဆုိသည္။ “ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႔သည္၊  
တညီတညႊြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကုိ ငါတို႔သိၾက၏။” ဤသုိ႔ ျဖစ္ေစသည္မွာ ဘုရားသခင္၌  
အႀကံအစည္ေတာ္ရွိေၾကာင္း သူဆက္ေျပာ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဤစံုတြဲကို သတ္သူ မဟုတ္ပါ။ 
အသိအျမင္အားျဖင့္လည္း၊ ဤအမႈကို စာတန္ျပဳသည္ ဟူ၍ပင္ သင္ မေျပာ ႏိုင္ပါ။ သူတုိ႔သည ္
 ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ ျဖစ္ၾက၏။ 

ကၽြ ႏ္ုပ္အေသအခ်ာ ေျပာႏိုင္သည္မွာ၊ စာတန္သည္ သူတုိ႔မိဘမ်ား၏ ဆုံးမျခင္းမ်ားႏွင့္  
အျခားသူတုိ႔၏သြန္သင္ခ်က္မ်ားကုိ နားမေထာင္ဖို႔ ေသြးေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  
သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူတို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈသာ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္သာလွ်င္ အရက္ႏွင့္ ဘိန္း၊  
မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲသူမ်ား ျဖစ္၏။ သူတုိ႔သည္သာလွ်င္၊ ကားေမာင္းၿပီး တယ္လီဖုုန္းတုိင္ကို ၀င္တုိက္ခဲ့သူ  
ျဖစ္၏။ ျဖစ္တတ္သည့္ သဘာ၀အေၾကာင္းအရာလည္း ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္သည္ ဆုိသည့္  
အေျခခံအေၾကာင္းရင္း မရွိပါ။
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ဘုရားသခင္၏ ျပစ္ဒဏ္ကို မခံရျခင္း

“ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔သည္၊ တညီတညႊြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကုိ ငါတို႔သိၾက၏။”ဟု 
ေျပာေသာအခါ ဘာ အဓိပၸာယ္ထြက္ ပါသလဲ။ ဦးးဆုံးရွင္းျပရလွ်င္၊ ဤတြင္ ခပ္သိမ္းေသာအရာ  
တို႔သည္ ဘုရားသခင့္ထံေတာ္က ေရာက္လာၿပီး၊ တညီတညႊြတ္တည္း ျပဳစု ၾကသည္ဟူ၍ မေျပာပါ။  
၎၌ ေျပာသည္မွာ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔သည္ “ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာ သူတည္းဟူေသာ”  
ဆိုသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ထည့္၍ တညီတညႊြတ္တည္းျပဳစုၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ဤ က်မ္းခ်က္သည္  
ဘုရားသခင္ကုိ မခ်စ္ေသာသူတစ္ေယာက္ အေပၚမွာ အလုပ္မလုပ္ပါ။ ဤတြင္ ေျပာစရာ  
မရွိေလာက္ေအာင္ အလြန္ပင္ ထင္ရွားေနပါသည္။ မူးယစ္ေဆးစြဲလ်က္ အရက္ေသာက္ ေသာ  
ဤလူငယ္တုိ႔၏ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊ လူေတြ ဘယ္လုိအသုံးခ်ေျပာဆုိေနၾကသည္မွာ  
အံ့ၾသဖုိ႔ ေကာင္းလွသည္။ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကုိယ္ေတာ့္နိယာမမ်ားကို လုံး၀ဆန္႔က်င္  
ပုန္ကန္ေနၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ က်မ္းခ်က္က ေျပာသည္မွာ၊ ဘုရားသ ခင္ကိုခ်စ္ေသာသူတုိ႔  
အတြက္သာလွ်င္ ေကာင္းက်ဳိးကို တညီတညႊြတ္တည္း ျပဳစုေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ  
ကိုယ္ေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အရ ေခၚယူျခင္းခံရသူတုိ႔ အတြက္ ျဖစ္ပါ၏။

(၁ ေယာ ၃း၈)၌ ေျပာထားပါသည္။ “မာရ္နတ္အမႈတို႔ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္၏  
သားေတာ္သည္ ထင္ရွားေပၚထြန္း ေတာ္မူ၏။” စာတန္၏အလုပ္ကုိ ဖ်က္ဆီးရန္၊ ဘုရားသခင္သည္  
ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ထင္ရွားေပၚထြန္းေတာ္မူခဲ့ၿပီ။ ၎သည္ ကုိယ္ေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊  
ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်စ္ေသာသူတုိ႔ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္သာလွ်င္ တညီတညႊြတ္တည္း ျပဳစုလိမ့္မည္  
ျဖစ္၍၊ ဤသို႔ ကိုယ္ေတာ့္ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္အညီလည္း ေခၚယူေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ၊  
ဤသို႔ေခၚယူေတာ္မူျခင္း၌ သြားလာေသာသူတုိ႔ သည္ မာရ္နတ္ကို ဆီးတားလ်က္၊ စာတန္ အလုပ္မ်ားကို 
တိုက္ဖ်က္ရန္ ေရွ႕ထြက္လာၾကသည္။ စာတန္ကို တားဆီးလ်က္ ဘုရားသခင္ အတြက္  
အသက္ရွင္ေနထိုင္သူတုိ႔သည္၊ သူတုိ႔ဘ၀အထဲ စာတန္လုပ္သမွ်ကုိ အမႈမထားဘဲ၊ ဘုရားသခင္  
ျပန္လုပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေကာင္းဖို႔အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ျပဳစု ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆုိ ႏိုင္ၾကသည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ဘ၀ထဲမွာ ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို ထိန္းခ်ဳပ္မထားေၾကာင္း ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
စတင္သတိျပဳမိ ၾကရပါမည္။ ဤတြင္ ရန္သူသည္ ခိုးရန္၊ သတ္ရန္၊ ဖ်က္ဆီးရန္ ေရာက္လာ  
ေနသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေယ႐ႈသည္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အား အသက္ကိုေပးရန္ ရွိေနပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္၊ 
အသက္ကိုေရြး၍၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ဘ၀အထဲ ျဖစ္လာေသာ အရာခပ္သိမ္းအတြက္ ဘုရားသခင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း 
 မဟုတ္ေၾကာင္းကို စိတ္ပါလ်က္ အသိအမွတ္ျပဳၾကရလိမ့္မည္။

အကယ္၍သာ ဘုရားသည္ ႐ုပ္ခႏၶာအားျဖင့္ လူသားျဖစ္ေနခဲ့ပါလွ်င္၊ ထုိအရာမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ  
လူသား၌ ျဖစ္သည့္ ကင္ဆာေရာဂါ၊ ကိုယ္အဂၤ� ခၽြတ္ယြင္းေနျခင္းမ်ား၊ စိတ္က်ေရာဂါ၊ ၀မ္းနည္းျခင္း၊  
ပူေဆြးျခင္း မ်ားအတြက္ အစြပ္စြဲခံရႏိုင္ပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ အေသအခ်ာ ေျပာႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကုိ  
ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ေတာ္မလုပ္ႏိုင္ မကုိင္ႏိုင္ေစဖို႔ ေျမႀကီးေပၚမွာ ဘယ္အစိုးရမွ်  
မရွိေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔တုိင္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ဘ၀ထဲ ေတြ႕ဆုံမိသမွ် လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးးတစ္ေယာက္ထက္   
အမ်ားႀကီးပို၍ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အေပၚ သနားျခင္းက႐ုဏာ ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္  
လူ႔၀န္းက်င္တစ္၀န္းတိုက္ခိုက္၍ ဤသို႔ျပဳေနသည္ဟု ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ေတြးမိလိမ့္မည္။
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ဤေလာကထဲ၌ စာတန္တုိက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးေသာ အရာအခ်ဳိ႕ ရွိပါသည္။ သဘာ၀အတုိင္း  
ျဖစ္ေနတတ္သည္မ်ားလည္း အခ်ဳိ႕ရွိသည္။ ေဘးဒုကၡမ်ား   အားလုံးသည္ ဘုရားသခင္ စီမံအပ္ႏွင္း  
 ေတာ္မူျခင္း မဟုတ္ရပါ။ အာမခံကုမၸဏီမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ အာမခံ မူ၀ါဒထဲတြင္ ဤသုိ႔ ထည့္ေရး  
တတ္သည္။ “ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ကပ္ေဘးက်ေရာက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ဘုရာ 
သခင္ျပဳေတာ္မူျခင္းမ်ားကုိမူကား၊” အိုး..မဟုုတ္ရပါ။ ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို စီမံျပဳစုသူ  
မဟုတ္ပါ။
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တပည့ေ္တာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။ (ယာကုပ္ ၁း၁၃)ကိုဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ လူကို  
စာတန္မာရ္နတ္အားျဖင့္ေသြးေဆာင္ခံရရန္ျဖစ္ေစသေလာ။ 

ယာကုပ္ ၁း၁၃ - “အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္းကို ခံရေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္သည္ 

င့ါကို ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္ဟု မေျပာေစႏွင့္။  မေကာင္းေသာအရာသည္ ဘုရားသခင္ကို  
မေသြးေဆာင္ ႏိုင္ရာ။ ကိုယ္ေတာ္သည္လည္း အဘယ္သူကိုမွ် အျပစ္သို႔ ေသြးေဆာင္ေတာ္မမူ။” 

၂။   (ယာကုပ္ ၁း၁၇)ကိုဖတ္ပါ။ ေကာင္းျမတ္ေသာဆုေက်းဇူးသည္ ဘယ္ကေရာက္လာသနည္း။

ယာကုပ္ ၁း၁၇ - “ေကာင္းျမတ္စံုလင္ေသာ ဆုေက်းဇူးရွိသမွ်တို႔သည္ အလင္းတုိ႔၏  
အဘထံေတာ္က သက္ေရာက္သည္ ျဖစ္၍၊ အထက္အရပ္မွ လာၾက၏။ ထုိအဘသည္ ေရြ႕ေလ်ာ့  
တိမ္းယိမ္းျခင္းမရွိ၊ ေျပာင္းလဲျခင္းအရိပ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေတာ မူ၏။”

၃။   (ေယာ ၁၀း၁၀)ကိုဖတ္ပါ။ သူခိုးသည  ္ မည္သူနည္း။  

ေယာ ၁၀း၁၀ - “သူခိုးသည္ ခိုးျခင္း၊ သတ္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါသာ လာတတ္သည္။ ငါမူကား၊  
သုိးတို႔သည္ အသက္လြတ္႐ံုမွ်မက အထူးသျဖင့္ အသက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ လာသတည္း။”

၄။   (ေယာ ၁၀း၁၀)ကိုဖတ္ပါ။ သူ႔အႀကံအစည္သည္ ဘာလဲ။ 

၅။   (ေယာ ၁၀း၁၀)ကိုဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈၾကြလာေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ ဘာလဲ။

၆။   (ယာကုပ္ ၄း၇)ကိုဖတ္ပါ။ သင့္ကုိယ္သင္ဘုရားသခင္ထံ အပ္ႏွံ၍ စာတန္မာရ္နတ္ကို  
ဆီးတားျခင္း၏ အက်ဳိးသည္ဘာလဲ။

ယာကုပ္ ၄း၇ - “ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္သုိ႔ လုိက္ၾကေလာ့။ မာရ္နတ္ကို ဆီးတား 
ၾကေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္၊ သူသည သင္တုိ႔ထံက ေျပးသြားလိမ့္မည္။” 

၇။   (ေရာမ ၈း၂၈)ကိုဖတ္ပါ။ အရာခပ္သိမ္းသည္ ဘုရားသခင္အထံေတာ္မွျဖစ္သည္ဟု(ေရာမ ၈း၂၈)၌  
ဆိုပါသလား။ 

ေရာမ ၈းး၂၈း - “ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာသူ တည္းဟူေသာ 

ႀကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာ သူတုိ႔၏ အက်ဳိးကို ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔သည္  
တညီတညႊြတ္တည္း ျပဳစု ၾကသည္ကို ငါတို႔သိၾက၏။” 
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၈။ (တမန္ေတာ္ ၁၀း၃၈)ကိုဖတ္ပါ။ ဖ်ားနာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ ျဖစ္ပါသလား။

တမနေ္တာ ္၁၀း၃၈း - “ထုိအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ  
၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္၎၊ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္၎၊ နာဇရက္ၿမိဳ႕သားေယ႐ႈကုိ ဘိသိက္ေပးေတာ္မူသျဖင့္၊  
ထုိသူသည္ ဘုရားသခင္၏အခြင့္ေတာ္ႏွင့္  ေက်းဇူးျပဳလ်က ္
 မာရ္နတ္ညာဥ္းဆဲေသာသူအေပါင္းတုိ႔အား ခ်မ္းသာကုုိေပးလ်က္ လွည့္လည္ေတာ္မူ၏။”

၉။ (၁ ေယာ ၃း၈)ကိုဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ထင္ရွားေစျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘာလဲ။  

၁ ေယာ ၃း၈း (ခ) - “မာရ္နတ္အမႈတို႔ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္  
ထင္ရွား ေပၚထြန္းေတာ္မူ၏။”
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ဘုရားသခင္၏ ျပစ္ဒဏ္ကို မခံရျခင္း

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (ယာကုပ္ ၁း၁၃)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ လူကို စာတန္မာရ္နတ္ အားျဖင့္ ေသြးေဆာင္  
ခံရရန္ ျဖစ္ေစသေလာ။ 
မဟုတ္ပါ။

၂။   (ယာကုပ္ ၁း၁၇)ကိုဖတ္ပါ။ ေကာင္းျမတ္ေသာဆုေက်းဇူးသည္ ဘယ္ကေရာက္လာသနည္း။ 
အလင္း၏ အဘထံေတာမွ္

၃။   (ေယာ ၁၀း၁၀)ကိုဖတ္ပါ။ သူခိုးသည္ မည္သူနည္း။  
စာတနမ္ာရ္နတ္

၄။   (ေယာ ၁၀း၁၀)ကိုဖတ္ပါ။ သူ႔အႀကံအစည္သည္ ဘာလဲ။ 
ခုိးရန၊္ သတ္ရန၊္ ဖ်က္ဆီးရန္

၅။   (ေယာ ၁၀း၁၀)ကိုဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈၾကြလာေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ ဘာလဲ။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၌၌ အသက္ႏွင့္ ျပည့စုံ္ေစျခင္းငါွ၊

၆။   (ယာကုပ္ ၄း၇)ကိုဖတ္ပါ။ သင့္ကုိယ္သင္ ဘုရားသခင္ထံအပ္ႏွံ၍  
စာတန္မာရ္နတ္ကိုဆီးတားျခင္း၏အက်ဳိးသည္ ဘာလဲ။ 
ကိုယ္ေတာသ္ည ္ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ စာတနကို္ ထြက္ေျပးေစလိမ့္မည။္

၇။   (ေရာမ ၈း၂၈)ကိုဖတ္ပါ။ အရာခပ္သိမ္းသည္ ဘုရားသခင္အထံေတာ္မွျဖစ္သည္ဟု(ေရာမ ၈း၂၈)၌  
ဆုိပါသလား။ 
မဆုိပါ။

၈။   (တမန္ေတာ္ ၁၀း၃၈)ကိုဖတ္ပါ။ ဖ်ားနာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ ျဖစ္ပါသလား။  
မဟုတ္ပါ။

၉။   (၁ ေယာ ၃း၈)ကုိဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ထင္ရွားေစျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘာလဲ။ 
စာတန၏္ အလုပ္ကို ဖ်က္ဆီးရနျ္ဖစ္သည။္
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သင္ခနး္စာ (၁၄) 

၀ိညာဥ္ေတာႏွ္င့္ျပည့ေ္သာ အသက္တာ၏စြမ္းရည္

(မာကု ၁၆း၁၅-၁၆)သည္ ေယ႐ႈ၏ မဟာေစခိုုင္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း လူသိမ်ားသည္။ ေယ႐ႈက  
သူ၏ တပည့္ေတာ္မ်ားကို ေျပာခဲ့သည္။ “သင္တုိ႔သည္၊ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္ရွိသမွ်သုိ႔ သြား၍၊  
ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔အား ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့။ ယံုၾကည္၍ ဗတၱိဇံကုိ ခံေသာသူသည္ 
ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္လတံၱ႕။ မယုံၾကည္ေသာသူမူကား အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုခံရလတံၱ႕။” 

တမန္ေတာ္၀တၳဳ အခန္းႀကီး(၈)၏ အငယ္ (၅ မွ ၁၂) အထိတြင္လည္း၊ ဤအမႈေတာ္ျမတ္သည္  
ရွမာရိျပည္၌ ဖိလိပၸဳ တရားေဟာေျပာျခင္း မွတစ္ဆင့္ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ရသည္။  
“ဖိလိပၸဳသည္လည္း ရွမာရိၿမိဳ႕သုိ႔ သြား၍ ခရစ္ေတာ္၏ အေၾကာင္းကို ေဟာေလ၏။... ဖိလိပၸဳသည္  
ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္၎၊ ေယ႐ႈခရစ္၏နာမေတာ္ႏွင့္၎၊ စပ္ဆုိင္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကို၎  
 ေဟာေျပာ၍ ထုိသူတုိ႔သည္ ယုံၾကည္ေသာအခါ၊ ေယာက္်ားမိန္းမတုိ႔သည္ ဗတိၱဇံကို ခံၾက၏။ ” 

ေမးခြန္းမွာ၊ ရွမာရိျပည္မွလူတုိ႔သည္ (မာကု ၁၆း၁၅-၁၆)ႏွင့္အညီ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္လာ 
 ၾကသလားဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပါ သည္။ သူတို႔ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ဖိလိပၸဳသည္  
ရွမာရိၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ေယ႐ႈ အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာေသာအခါ၊ ေယာက်ာ္းမိန္းမတို႔သည္ 
ခရစ္ေတာ္၌ ယုံၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ဗတိၱဇံကုိ ခံယူခဲ့ၾကသည္။ ေယရႈ၏ မဟာေစခိုုင္းခ်က္ႏွင့္ အညီ၊ 
ထုိသူမ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္း ရေၾကာင္း ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဆုိႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူတို႔သည္ 
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဗတိၱဇံကို ခံယူခဲ့ ရၾကပါသလား။

သမၼာက်မ္းစာက ေရ၌ ေယာဟန္၏ဗတိၱဇံအေၾကာင္းကို ေျပာျပသည္။ ေယ႐ႈခရစ္  
တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာ  ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတိၱဇံေပးႏိုင္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ ေဖၚျပခ်က္  
အရ၊ ယုံၾကည္ေသာသူသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိၿပီး၊ ေရ၌ ဗတိၱဇံကိုခံယူ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သန္႔ရွင္းေသာ  
၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတၱိဇံကုိ သူတို႔ မရရွိခဲ့ၾကပါ။ (တမန္ေတာ္ ၈း၁၄-၁၇)၌ ဆုိထားပါသည္။ “ရွမာရိၿမိဳ႕ 
သားတုိ႔သည္၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ခံယူၾကၿပီဟု ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ ၌ရွိေသာ  
တမန္ေတာ္တုိ႔သည္ သိတင္းၾကားလွ်င္၊ ေပတ႐ုႏွင့္ေယာဟန္တုိ႔ကုိ ေစလႊတ္ၾက၏။ ထုိၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား 
တုိ႔သည္သခင္ေယ႐ႈ၏နာမ၌ ဗတိၱဇံကိုခံ႐ံုမွ်သာ ရွိသျဖင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူအေပၚ၌  
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သက္ေရာက္ေတာ္မမူေသးသည္ ျဖစ္၍၊ တမန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေရာက္ၾကလွ်င္၊ 
၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ခံရမည္အေၾကာင္း ထုိၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔အဖို႔ ဆုေတာင္း၍ ထုုိသူတုိ႔အေပၚ၌ လက္ကုိ 
တင္ေသာအားျဖင့္ သူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ခံရၾက၏။ ”

ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္၊ သမၼာက်မ္းစာအရသိျမင္ရသည္မွာ၊ လူတစ္ေယာက္သည္ ယုံၾကည္ၿပီး၊  
ဗတိၱဇံခံယူခဲ့သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရလုိက္သည္ ဆုိသည္မွာ၊ သန္႔ရွင္းေသာ  
၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဗတိၱဇံကိုခံယူျခင္း ရွိရမည္ကုိ မဆုိလုိပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္  
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၀ိညာဥ္ေတာ္ႏငွ့္ျပည့္ေသာ အသက္တာ၏စြမ္းရည္

သူတို႔ဘ၀အထဲ ေရာက္လာသည္မွာ၊ (ေယာ ၂၀း၂၂)၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႕ရသည့္အတုိင္း  
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္၊ တပည့္ေတာ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ျဖစ္ဖြားေစျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္သည္။  
သို႔ေသာ္ ၎မွာ ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔ေရာက္မွသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိေန႔၌ သူတုိ႔သည္  
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဗတိၱဇံခံခဲ့ရၿပီး ဘုရားသခင္အားျဖင့္ အခြင့္အာဏာ လႊဲအပ္ခံယူခဲ့ရသည္။  
ဤတြင္ ကယ္တင္ျခင္း၌ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ထက္ျမက္လာျခင္းႏွင့္၊  
တစ္ဦးးတစ္ေယာက္အေပၚ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ သက္ေရာက္လာေသာအခါ၊  
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတိၱဇံခံယူူျခင္းအၾကား  ကြဲျပားမႈျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးးတစ္ေယာက္  
အေပၚသုိ႔ သက္ေရာက္လာေသာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ႏွစ္ျခင္း ခံယူၿပီး၊ သူတုိ႔အား  
အခြင့္အာဏာလႊဲအပ္ေပးျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ လူတစ္ဦးးတစ္ေယာက္သည္ ကယ္တင္ျခင္း  
ရလုိက္သည္ဆုိသည္ႏွင့္၊ သူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတိၱဇံကို ခံယူၿပီးခဲ့ သည္ဟု မဆုိလုိပါ။

(တမန္ေတာ္ ၁၉း၁-၂) ၌ ေဖၚ ျပထားသည္။ “အာေပါလုသည္ ေကာရိန္သုၿမိဳ႕  
၌ေနစဥ္ ေပါလုသည္ အထက္ အရပ္မ်ားကုုိ ေလွ်ာက္သြားၿပီးမွ၊   ဧဖက္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္၍၊  
တပည့္ေတာ္အခ်ဳိ႕တုိ႔ကုိ ေတြ႕လွ်င္၊ သင္တုိ႔သည္ ယုံၾကည္သည္ေနာက္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို  
ခံၾကၿပီေလာဟု ေမးသည္ရွိေသာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ သက္ေရာက္သည္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔  
မသိပါဟု ေျပာဆုိၾက၏။” ဤတြင္ ေပါလုက ေမးသည္။ “သင္တုိ႔သည္ ယုံၾကည္သည္ေနာက္  
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ခံၾကၿပီေလာ။” သူတုိ႔က “သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္  
သက္ေရာက္သည္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ မသိပါ” ဟု ေျပာဆုိၾက၏။ ကၽြ ႏ္ုပ္ယံုသည္။ ေပါလုုက ေယ႐ႈသည္  
ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ ေၾကာင္းကို အေသအခ်ာ ရွင္းျပပါလိမ့္မည္။ ထုိယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ေရဗတၱိဇံအားျဖင့ ္ 
ေယ႐ႈကို ေရြးခ်ယ္ သိရွိခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ အခန္းငယ္ ၆-၇ ၌ ဤသုိ႔ ျဖစ္လာသည္။  
“ေပါလုသည္လည္း၊ သူတုိ႔အေပၚ၌ လက္ကုိတင္လွ်င္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္  
ဆင္းသက္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ထုိသူတုိ႔သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဘာသာစကားကို ေျပာ၍ ပေရာဖက္ 
ျပဳၾက၏။ ထုိသူတုိ႔သည္ အေရအတြက္ အားျဖင့္၊ တစ္က်ိပ္ႏွစ္ေယာက္မွ်ေလာက္ ရွိိသတည္း။” 

ထိုသူတုိ႔သည္ ေမရွိယၾကြလာေတာ္မူမည္ကုိ ယုံၾကည္ၾကေသာသူမ်ားျဖစ္၍  
တပည့္ေတာ္မ်ားျဖစ္လာၾကသည့္တုိင္ေအာင္၊ သူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဗတိၱဇံ  
ခံယူခဲ့ရၾကသည္ မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဗတိၱဇံခံယူျခင္းမရွိဘဲ၊  
ဒုတိယ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ေရ၌ ဗတိၱဇံကို ခံယူႏိုင္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတိၱဇံခံယူျခင္းသည္၊  
ေျပာင္းလဲျခင္းမွ သီးျခားျဖစ္ၿပီး ထူးျခားေသာ အေတြ႕အႀကံဳျဖစ္ပါသည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ လူတစ္ေယာက္ကို ေရ၌ဗတိၱဇံ ေပးႏိုင္ပါေသာ္လည္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၌  
သူ႔ကို ဗတိၱဇံ မေပးႏိုင္ပါ။ ေယ႐ႈသာလွ်င္ ေပးႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္  
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတိၱဇံခံယူျခင္း မရွိေသးလွ်င္၊ ေယ႐ႈအား အဘယ္ေၾကာင့္  
မေမးဘဲေနသနည္း၊ ယခုပင္ ကုိယ္ေတာ္ထံမွ အဘယ္ေၾကာင့္ မေတာင္းဆိုသနည္း။ (လုကာ ၁၁း၁၃)၌ 
ေျပာပါသည္။ “သင္တုိ႔သည္ အဆုိးျဖစ္လ်က္ပင္ ကိုယ  ္သားတုိ႔အား ေကာင္းေသာ အရာကုိေပးတတ္လွ်င္၊ 
ထုိမွ်မက ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ရွိေတာ္မူေသာ သင္တုိ႔အဘသည္ ဆုေတာင္းေသာသူတုိ႔အား  
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ သာ၍ ေပးေတာ္မူမည္မဟုတ္ေလာ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။”
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သင္ခန္းစာ (၁၄) 

တပည့ေ္တာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (မာကု ၁၆း၁၆)ကုိ ဖတ္ပါ။ ယခု (တမန္ေ  တာ္ ၈း၅,၁၂) ကို ဖတ္ပါ။ (တမန္ေတာ္ ၈း၁၂)၌ 
 ေဖၚျပေသာလူမ်ားသည္ ခရစ္ ယာန္ ျဖစ္လာပါသ လား။

မာကု ၁၆း၁၆ - “ယုံၾကည္၍ ဗတၱိဇံကို ခံေသာသူသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္လတံၱ႕။  
မယုံၾကည္ေသာသူမူကား အျပစ္ စီရင္ျခင္းကို ခံရလတံၱ႕။”

တမနေ္တာ ္၈းး၅, ၁၂ - “ဖိလိပၸဳသည္လည္း ရွမာရိၿမိဳ႕သုိ႔သြား၍ ခရစ္ေတာ္၏အေၾကာင္းကို  
ေဟာေလ၏။”... “ဖိလိပၸဳသည္ ဘုရား သခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္၎၊ ေယ႐ႈခရစ္၏နာမေတာ္ႏွင့္၎  
စပ္ဆုိင္ေသာဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာ၍ ထုိသူတုိ႔ သည္ ယုံၾကည္ေသာအခါ၊ ေယာက္်ား
မိန္းမတုိ႔သည္ ဗတိၱဇံကို ခံၾက၏။”

၂။   (တမန္ေတာ္ ၈း၁၄-၁၆)ကုိ ဖတ္ပါ။ ထုိသူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ဗတၱိဇံကုိ  
ခံယူခဲ့ၾကသလား။ 

တမနေ္တာ ္၈းး၁၄-၁၆ - “ရွမာရိၿမိဳ႕သားတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိခံယူၾကၿပီဟု  
ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ ၌ရွိေသာတမန္ေတာ္ တုိ႔သည္ သိတင္းၾကားလွ်င္၊ ေပတ႐ုႏွင့္ေယာဟန္တုိ႔ကုိ 
ေစလႊတ္ၾက၏။ ထုိၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔သည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ နာမ၌ ဗတိၱဇံကို ခံ႐ံုမွ်သာရွိသျဖင့္၊ 
တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူအေပၚ၌ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သက္ ေရာက္ေတာ္  
မမူေသးသည္ျဖစ္၍၊ တမန္ေတာ္တို႔သည္ ေရာက္ၾကလွ်င္၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ခံရမည္အေၾကာင္း  
ၿမိဳ႕ သူ ၿမိဳ႕သားတုိ႔အဖို႔ ဆုေတာင္း၍၊...” 

၃။   (တမန္ေတာ္ ၁၉း၁-၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤသူတုိ႔သည္ ယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသလား။

တမနေ္တာ ္၁၉း၁-၅ - “အာေပါလုသည္ ေကာရိန္သုၿမိဳ႕ ၌ေနစဥ္၊ ေပါလုသည္  
အထက္အရပ္မ်ားကုုိ ေလွ်ာက္သြားၿပီးမွ ဧဖက္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္၍၊ တပည့္ေတာ္အခ်ဳိ႕တုိ႔ကုိ ေတြ႕လွ်င္၊  
သင္တုိ႔သည္ ယုံၾကည္သည္ေနာက္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို  
ခံၾကၿပီေလာဟု ေမးသည္ရွိေသာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သက္ေရာက္သည္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔  
မသိပါဟုေျပာဆုိၾက၏။ ေပါလုကလည္း သုိ႔ျဖစ္လွ်င္၊ သင္တုိ႔သည္ အဘယ္မည္ေသာ  
ဗတိၱဇံကိုခံၾကသနည္းဟုေမးလွ်င္၊ ေယာဟန္၏ ဗတိၱဇံကို ခံပါသည္ဟုေျပာဆုိၾက၏။ 
ေပါလုကလည္း၊ ေယာဟန္က ငါ့ေနာက္ၾကြလာေသာသူကို ယုံၾကည္ရမည္ဟု လူတုိ႔အားေျပာဆုိလ်က္၊ 
ေနာင္တႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ဗတိၱဇံကို ေပး၏။ ထုိသုိ႔ဆိုရာ၌ ေယ႐ႈခရစ္ကုိ ဆုိလုိသည္ ဟူေသာစကားကို  
ၾကားလွ်င္၊ ထုိသူတုိ႔သည္ သခင္ေယ႐ႈနာမ၌ ဗတိၱဇံကို ခံၾက၏။”

၄။   (တမန္ေတာ္ ၁၉း၆-၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ သူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတိၱဇံကို  
ခံယူရရွိခဲ့ၾကပါသလား။  



1-93

၀ိညာဥ္ေတာ္ႏငွ့္ျပည့္ေသာ အသက္တာ၏စြမ္းရည္

တမနေ္တာ ္၁၉း၆-၇ - “ေပါလုသည္လည္း၊ သူတုိ႔အေပၚ၌လက္ကုိတင္လွ်င္၊ သန္႔ရွင္းေသာ  
၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဆင္းသက္ေတာ္မူ သျဖင့္၊ ထုိသူတုိ႔သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘာသာစကားကို  
ေျပာ၍ ပေရာဖက္ျပဳၾက၏။ ထုိသူတုိ႔သည္ အေရအတြက္ အားျဖင့္၊ တစ္က်ိပ္ႏွစ္ေယာက္မွ်ေလာက္  
ရွိိသတည္း။”

၅။   (လုကာ ၁၁း၁၃)ကုိ ဖတ္ပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို လက္ခံရရန္ (လုကာ ၁၁း၁၃) က  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ဘာလုပ္ဖို႔ လုိသည္ဟု ေျပာသနည္း။ 

လုုကာ ၁၁း၁၃ - “သင္တုိ႔သည္ အဆုိးျဖစ္လ်က္ပင္ ကုိယ္သားတုိ႔အား ေကာင္းေသာအရာကို  
ေပးတတ္လွ်င္၊ ထုိမွ်မက ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ရွိေတာ္မူေသာ သင္တုိ႔အဘသည္  
ဆုေတာင္းေသာသူတုိ႔အား သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို သာ၍ေပးေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေလာဟု  
မိန္႔ေတာ္မူ၏။”

၆။   (၁ ေကာ ၁၄း၂)ကို ဖတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ အျခားေသာဘာသာစကားႏွင့္  
ေျပာေသာအခါ၊ သူတုိ႔ ဘာလုပ္ၾက သနည္း။ 

၁ ေကာ ၁၄း၂ - “အေၾကာင္းမူကား၊ အျခားေသာဘာသာစကားအားျဖင့္ ေျပာေသာသူသည္၊  
လူတုိ႔အား မေျပာ၊ ဘုရားသခင္အား ေျပာ၏။ သူ၏စကားကို အဘယ္သူမွ် နားမလည္။  
နက္နဲေသာ အရာတုိ႔ကုိ ၀ိညာဥ္ေတာ္အား ေျပာ၏။”

၇။   (၁ ေကာ ၁၄း၁၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ အျခားေသာဘာသာစကားႏွင့ ္
ေျပာေသာအခါ၊ သူတုိ႔ ဘာလုပ္ၾက သနည္း။ 

၁ ေကာ ၁၄း၁၄ - “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ အျခားေသာ ဘာသာစကားျဖင့္  
ငါဆုေတာင္းလွ်င္၊ ငါ့စိတ္ႏွလံုးဆုေတာင္းေသာ္ လည္း၊ ငါ့ဥာဏ္သည္ အက်ဳိးကို မေပး။”

၈။   (၁ ေကာ ၁၄း၁၆-၁၇)ကုိ ဖတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ အျခားေသာဘာသာစကားႏွင့္  
ေျပာေသာအခါ၊ သူတုိ႔ ဘာလုပ္ၾကသနည္း။ 

၁ ေကာ ၁၄း၁၆-၁၇ -  “သုိ႔မဟုတ္၊ သင္သည္ စိတ္ႏွလုံးႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေသာအခါ၊ 
မတတ္ေသာလူစု အ၀င္ ျဖစ္ေသာသူသည္၊ သင္၏စကားကုိ နားမလည္ေသာေၾကာင့္၊ 
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းျခင္းသို႔လုိက္၍၊ အာမင္ဟု အဘယ္သုိ႔ ၀န္ခံႏိုင္မည္နည္း။ သင္သည္  
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ခ်ီးမြမ္းသည္ မွန္ေစေတာ့၊ အျခားေသာသူမူကား၊ တည္ေဆာက္ျခင္း 
အက်ဳိးမရွိ။”

၉။   (တမန္ေတာ္ ၂း၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ အျခားေသာ ဘာသာစကားႏွင့ ္
ေျပာေသာအခါ၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က စကားေျပာသလား။ (သုိ႔မဟုတ္) ကုိယ္တုိင္ကိုယ္က်  
တစ္ဦးးတစ္ေယာက္က စကားေျပာသလား။
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သင္ခန္းစာ (၁၄) 

တမနေ္တာ ္၂း၄ - “ထုိသူအေပါင္းတုိ႔သည္လည္း သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၍၊  
၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေဟာေျပာေသာအခြင့္ ကို ေပးေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ  
ဘာသာစကားျဖင့္ ေဟာေျပာၾက၏။”

၁၀။   (တမန္ေတာ္ ၂း၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ လူပုဂၢိဳလ္ကို မည္သူက ဖြင့္ဟစကားေျပာလာသနည္း။
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၀ိညာဥ္ေတာ္ႏငွ့္ျပည့္ေသာ အသက္တာ၏စြမ္းရည္

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (မာကု ၁၆း၁၆)ကုိ ဖတ္ပါ။ ယခု (တမန္ေတာ္ ၈း၅,၁၂) ကို ဖတ္ပါ။ (တမန္ေတာ္ ၈း၁၂)၌  
ေဖၚျပေသာလူမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္လာပါသလား။  
ျဖစ္လာပါသည။္

၂။   (တမန္ေတာ္ ၈း၁၄-၁၆)ကုိ ဖတ္ပါ။ ထုိသူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဗတိၱဇံကို  
ခံယူခဲ့ၾကသလား။ 
မခံယူခ့ဲၾကပါ။

၃။   (တမန္ေတာ္ ၁၉း၁-၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤသူတုိ႔သည္ ယုံၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသလား။ 
ျဖစ္ပါသည။္

၄။   (တမန္ေတာ္ ၁၉း၆-၇) ကုိ ဖတ္ပါ။ သူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတိၱဇံကို ခံယူရရွိ  
ခဲ့ၾကပါသလား။ 
မခံယူခ့ဲၾကပါ။  မွတ္ခ်က္။  ။  ကယ္တင္ျခင္းမွ ကြဲျပားထူးျခားမႈ ရိွေနေစရန ္ဤအေ
တြ႕အႀကံဳက ျပေနသည။္

၅။   (လုကာ ၁၁း၁၃)ကုိ ဖတ္ပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို လက္ခံရရန္ (လုကာ ၁၁း၁၃) က 
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ဘာလုပ္ဖို႔ လို သည္ဟု ေျပာသနည္း။ 
ဆုေတာင္းပါ။

၆။   (၁ ေကာ  ၁၄း၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ အျခားေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ ေျပာေသာအခါ၊ 
သူတုိ႔ ဘာလုပ္ၾက သနည္း။
ဘုရားသခင္ကို စကားေျပာသည။္ နက္နဆဲနး္ၾကယ္ေသာအရာမ်ားကို ေျပာဆုိသည။္

၇။   (၁ ေကာ ၁၄း၁၄) ကုိ ဖတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ အျခားေသာဘာသာစကားႏွင့္ ေျပာေ
သာအခါ၊ သူတုိ႔ ဘာလုပ္ၾက သနည္း။
သူတို႔၏ ၀ိညာဥ္သည ္ဘုရားသခင္အား ဆုေတာင္းေနၾကသည။္

၈။   (၁ ေကာ ၁၄း၁၆-၁၇)ကုိ ဖတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ အျခားေသာဘာသာစကားႏွင့္  
ေျပာေသာအခါ၊ သူတုိ႔ ဘာလုပ္ၾက သနည္း။ 
သူတို႔၀ိညာဥ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္အား ေကာင္းခ်းီေပးသည။္ ေက်းဇူးေတာ ္ခ်းီမြမ္းသည။္ 
(ဘုရားသခင္အား ခ်းီမြမ္းျခင္း)

၉။   (တမန္ေတာ္ ၂း၄)ကို ဖတ္ပါ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ အျခားေသာဘာသာစကားႏွင့္  
ေျပာေသာအခါ၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က စကားေျပာသလား။ (သုိ႔မဟုတ္) ကုိယ္တုိင္ 
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သင္ခန္းစာ (၁၄) 

 ကိုယ္က် တစ္ဦးတစ္ေယာက္က စကားေျပာသလား။ 
ထုိပုဂိဳဳလ္ စကားေျပာေနသည္

၁၀။   (တမန္ေတာ္ ၂း၄)ကို ဖတ္ပါ။ လူပုဂၢိဳလ္ကို မည္သူက ဖြင့္ဟစကားေျပာလာသနည္း။  
သန္ရွ့င္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ ္



1-97

သင္ခနး္စာ (၁၅)

သန္ရွ့င္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာကို္ လက္ခံယူနညး္

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ ဘယ္လုိလက္ခံရမည္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ ကၽြ ႏု္ပ္တိ ု 
ေျပာၾကမည္။ (တမန္ေတာ္၁၀း၁) ၌ဆုိပါသည္။ “ကဲသရိၿမိဳ႕ ၌ ဣတလိတပ္ဟု ေခၚေ၀ၚေသာတပ္တြင္  
လူတစ္ရာကို အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ တပ္မွ�းေကာ္ေနလိအမည္ တြင္ေသာသူ တစ္ေယာက္ရွိ၏။” ၎သည္  
စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ရာထူးအဆင့္အတန္းျဖစ္မည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ တပ္ရင္းတစ္ခု၏ ဗိုလ္ႀကီး  
တစ္ေယာက္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အခန္းငယ္ (၂) က ဆက္ေျပာသည္။ “ထုိသူသည္ မိမိအိမ္တြင္  
ရွိသမွ်ေသာသူတုိ႔ႏွင့္တကြ ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ ေလ်ာ္၍ ဘုရားသခင္ကုိေၾကာက္ရြံ႕ ျခင္းရွိသျဖင့္၊  
လူတုိ႔အား မ်ားစြာေသာစြန္႔ႀကဲျခင္းကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္ကုိအစဥ္ဆုေတာင္းေလ့ရွိ၏။” သူသည ္
ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာအလုပ္ကိုလုပ္၍ဘုရားသခင္ကိုေၾကာက္ရြံ႕ေသာသူျဖစ္ၿပီး၊  
ဆင္းရဲသူတုိ႔ကုိလည္းေငြမ်ားစြာေပးကမ္းတတ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာသည္မွာ သူသည္  
ဘုရားသခင္ကုိ အစဥ္ဆုေတာင္းေနသည္ဟု ဆုိသည္။ ဤတြင္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ေလ့လာၾကမည္။  
အံ့ၾသဖုိ႔ေကာင္းေနသည္မွာ၊ သူသည္ ေျဖာင့္မတ္သူျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ ၿပီး 
 ဆုေတာင္းေသာအသက္တာရွိေသာ္လည္း၊ သူသည္ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ပုဂၢိဳလ္ေရး  
အဆက္အဆံမရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤအတြက္ အငယ္ ၃-၆ ထိ ဆက္ေျပာျပသည္။ “တစ္ေန႔သ၌ ေန႔သုံးခ်က္တီးအခ်ိန္တြင္  
ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ေကာ္ေနလိ ဟုေခၚလ်က္ ေရာက္လာသည္ကို ထုိသူသည္  
ထင္ရွားေသာ ဗ်ာဒိတ္႐ူပါ႐ံုအားျဖင့္ ျမင္ရ၏။ ေကာင္းကင္တမန္ကို ေစ့ေစ့ၾကည့္လွ်င္  
ထိတ္လန္႔ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ သခင္၊ အဘယ္အခင္းရွိပါသနည္းဟုေမးေသာ္၊ ေကာင္းကင္တမန္က၊  
သင္ျပဳေသာ ဆုေတာင္းပတၳနာႏွင့္ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းျခင္းတို႔သည္  
ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ ေအာက္ေမ့စရာဖို႔တက္ၾကၿပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ယခုပင္ ယုေပၸ ၿမိဳ႕သုိ႔  
လူတုိ႔ကုိေစလႊတ္၍၊ ေပတ႐ုအမည္သစ္ကိုရေသာ ရွိမုန္ကို ေခၚပင့္ေလာ့။ ထုိသူသည္  
သားေရအလုပ္သမား ရွိမုန္၏အိမ္၌ တည္းေန၏။ ထုိအိမ္သည္ ပင္လယ္နားမွာ ရွိသည္ဟု ေျပာဆုိ၏။” 
(ထူးျခားမႈကို ကၽြ ႏု္ပ္ မ်ဥ္းသားေပးထားသည္။)

ထိုသူသည္၊ မွန္ေသာအရာမ်ားလုပ္ေနသမွ် ေျဖာင့္မတ္ေသာသူႏွင့္ ဘုရားသခင့္ ေရွ႕ေမွာက္၌  
ဆုေတာင္းျခင္းအသက္တာ ရွိေနပါေသာ္လည္း၊ သူ ဘာဆက္လုပ္ရမည္ အေၾကာင္းကို 
ေျပာျပမည္ျဖစ္ေသာ ရွိမုန္ေပတ႐ုကုိ သြားေခၚရန္ ေကာင္းကင္တမန္က သူ႔ကို လာေရာက ္
ေျပာၾကားခဲ့ရသည္။ ေပတ႐ုသည္လည္း သူ႔ကုိ ေျပာျပရန္ လမ္းညႊႊန္ ခံရေၾကာင္းကို (တမန္ေတာ္ ၁၀း၄၃)၌  
ကၽြ ႏ္ုပ္ တုိ႔ အတိအက် သိရျပန္သည္။ “ထုိသခင္ကို ယုံၾကည္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္၊ နာမေတာ္အားျဖင့္  
(ေယ႐ႈနာမေတာ္၌) အျပစ္လႊတ္ ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို ခံရၾကလတံၱ႕ဟူ၍ ပေရာဖက္အေပါင္းတုိ႔သည္  
ထုိသခင္၏ သက္ေသခံျဖစ္ၾကသည္ဟု ေပတ႐ုျမြက္ဆုိ၏။” (ကြင္းစကြင္းပိတ္သည္  
ကၽြ ႏ္ုပ္၏ျဖည့္စြက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။) အံ့ၾသစရာ မေကာင္းဘူးလား။ ဂုဏ္ယူစရာမ်ားစြာရွိေသာ  
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ထိုသူသည္၊ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ပုဂၢိဳလ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကုိယ္ေရးအဆက္အဆံ  
မရွိျခင္းျဖစ္ေနသည္။ ဘုရားသခင္ မိန္႔ဆုိပါသည္။ “သင္ လုပ္ေနေသာ အလုပ္မ်ားသည္ ႀကီးျမတ္၏၊  
အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္၏၊ ငါ့အေရွ႕ မွာ မွတ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သင့္အဖို႔ ငါ လုပ္ေဆာင္ ေပးမည္။  
သင္သည္ ေပတ႐ုအမည္ရေသာလူတစ္ေယာက္ကို ဆင့္ေခၚဖို႔ သင့္အားေျပာျပရန္ ေကာင္းကင္တမန္ကို  
သင့္ဆီ ငါလႊတ္ လုိက္မည္။ ေကာင္းကင္တမန္က သင့္ကို ဘာလုပ္ရမည္အေၾကာင္း ေျပာျပလိမ့္မည္။”  
(တမန္ေတာ္ ၁၀း၄၃)၌ ေပတ႐ုသည္ ေကာ္ေနလိ အိမ္သို႔သြား၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ထုိသခင္ကို  
ယံုၾကည္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ နာမေတာ္အားျဖင့္ (ေယ႐ႈနာမေတာ္၌) အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို  
ခံရၾကလတံၱ႕။..” (ကြင္းစကြင္းပိတ္၌ ကၽြ ႏ္ုပ္ျဖည့္စြက္ခ်က္ျဖစ္သည္။) ဤတြင္ ဘာျဖစ္သည္ကို 
ၾကည့္ပါ။ ေပတ႐ုသည္၊ “ထုိစကားကိုျမြက္ဆုိစဥ္၊ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ၾကားနာရေသာသူအေပါင္းတုိ႔   
အေပၚသုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သက္ေရာက္ေတာ္မူ၏။”(တ ၁၀း၄၄) ေကာ္ေနလိသည္  
ေယ႐ႈခရစ္၌ ယုံၾကည္ျခင္းကို ၾကားရသည့္အတုိင္း ယုံၾကည္ေလသည္။ သူ၏အျပစ္မ်ား  
ခြင့္လႊတ္ျခင္းရဖို႔အတြက္ ခရစ္ေတာ္၌ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္းကို တည္ထား လုိက္သည္။ သူယုံၾကည္သည္ႏွင့္  
တစ္ၿပိဳင္နက္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ႔အေပၚႏွင့္ သူအိမ္ရွိလူတုိ႔အေပၚသုိ႔ ဆင္းသက္လာပါသည္။  
အငယ္(၄၅) ၌ ေျပာပါသည္။ “တပါးအမ်ဳိးသား တုိ႔အေပၚသုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ေက်းဇူးကို  
သြန္းေလာင္းေသာေၾကာင့္၊ အေရဖ်ား လီွးျခင္းကို ခံေသာသူတည္းဟူေသာ ေပတ႐ုႏွင့္ ပါသမွ်ေသာ  
တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ မိန္းေမာ ေတြေ၀ျခင္းရွိၾက၏။” သူတုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္သိၾကသနည္း။ “အေၾကာင္းမူကား၊   
ထုိသူတုိ႔သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဘာသာစကားအားျဖင့္ေျပာ၍၊ ဘုရားသခင္အား ခ်ီးမြမ္းၾကသည္ကု ိ
ၾကားၾကေလ၏။” (အငယ္-၄၆) ဓမၼသစ္က်မ္း၌ လူတစ္ဦးး တစ္ေယာက္အေပၚသုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္   
ဆင္းသက္သည့္ အခါတိုင္း ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဆုေက်းဇူးသည္ ထင္ရွားျပ၍၊ သူတုိ႔သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့ ္
ျပည့္၀ေၾကာင္းကုိ သက္ေသထူေပးပါသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္း၌ သူတုိ႔သည္ ဘာသာစကားေျပာျခင္း  
(သုိ႔မဟုတ္) ပေရာဖက္ျပဳျခင္း လုပ္ေဆာင္ေနက် ရွိပါသည္။

Texas ျပည္နယ္၊ Dallas ၿမိဳ႕ ကြင္းျပင္တစ္ခု၌ ကၽြ ႏ္ုပ္ ဒူးေထာက္ခ် ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။  
“ဘုရားသခင္ လူေတြေျပာေနၾကသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘာသာစကားေျပာျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ  
၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ႏွစ္ျခင္းခံယူျခင္းအေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ကၽြ ႏု္ပ္ နားမလည္ ျဖစ္ေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္၊ 
အကယ္၍ ကုိယ္ေတာ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္ ေက်းဇူးတင္လုိေသာနည္းလမ္းတစ္ခု၊ ကိုယ္ေတာ္အား ကၽြ ႏ္ုပ္  
ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္လုိေသာနည္းလမ္းတစ္ခု၊ ကၽြ ႏ္ုပ္၏လူသား  
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားထက္ေက်ာ္လြန္ေသာဘာသာစကား တစ္ခုတုိ႔ႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္  
စကားေျပာဆုိႏိုင္သည္မ်ားရွိပါလွ်င္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္ လုိခ်င္ပါသည္။ ထုိေနရာ၌ ကၽြ ႏု္ပ္ ဘုရားသခင္အား  
စတင္၀တ္ျပဳျခင္းျပဳသည့္အခါ၊သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘာသာစကားတစ္ခုကို ကၽြ ႏ္ုပ္အား  
ေပးပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္မသိ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္ေလ့လာ မရႏိုင္သည့္ စကား ဖြင့္ဟျခင္းကို ကၽြ ႏ္ုပ္ျပဳခဲ့သည္။  
တမန္ေတာ္၀တၳဳ(၂း၄)၌ ဆုိထားပါသည္။ “ထုိသူ အေပါင္းတုိ႔သည္လည္း သန္႔ရွင္းေသာ  
၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၍၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေဟာေျပာေသာအခြင့္ကုိေပးေတာ္မူသည္အတုိင္း  
အမ်ဳိးမ်ိဳးေသာဘာသာစကားအားျဖင့့္ ေဟာေျပာၾက၏။” မည္သူတုိ႔က ထုိသုိ႔စကားေျပာၾကသနည္း။ 
သူတို႔ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ႏႈတ္ဖြင့္ဟျခင္းကို မည္သူ ေပးသနည္း။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္။

(လုကာ ၁၁း၁၃)၌ ေျပာထားသည္။ “သင္တုိ႔သည္ အဆုိးျဖစ္လ်က္ပင္၊  
ကုိယ္သားတုိ႔အားေကာင္းေသာအရာကိုေပးတတ္ လွ်င္၊ ထုိမွ်မက ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ရွိေတာ္မူေသာ  
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သင္တုိ႔အဘသည္ ဆုေတာင္းေသာသူတုိ႔အား သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို သာ၍ ေပးေတာ္မူမည္  
မဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”  ယခု သင္လုပ္ရန္ အလုံးစံုသည္ ရမည္ဟု ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္  
ဆုေတာင္းရန္ျဖစ္သည္။ သင့္ကုိယ္သင္   ဘုရားသခင္ထံ အေလ်ာ့ေပး၍၊ ကုိယ္ေတာ္ကို စတင္၀တ္ျပဳလွ်င္၊  
၀တ္ျပဳျခင္း၌ ႏႈတ္ဖြင့္ဟျခင္းကို ကုိယ္ေတာ္ေပးလိမ့္ မည္ျဖစ္ၿပီး၊ သင္ ဘယ္တုန္းကမွ် မသင္မယူခဲ့ဘူးေသာ  
ဘာသာစကားတစ္ခုႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေနလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
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တပည့ေ္တာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ သမၼာက်မ္းစာက အသုံးျပဳေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား အခ်ဳိ႕တုိ႔ကို ေဖၚျပပါ။

ေယာ ၃း၃ - “ေယ႐ႈက၊ ဒုတိယေမြးျခင္းကို မခံေသာသူ မည္သည္ကား၊  
ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို မျမင္ရဟု ငါ အမွန္အကန္ ဆုိသည္ဟု ျပန္၍မိန္႔ေတာ္မူ၏။”

တမနေ္တာ ္၃း၁၉,၂၀ -“ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထာ၀ရဘုရားထံေတာ္မွ  
ခ်မ္းဧေသာအခ်ိန္ကာလသည္ ေရာက္လာ၍၊... သင္တုိ႔အျပစ္မ်ားကို ေျပေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍  
စိတ္ေျပာင္းလဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကေလာ့။”ေ

ကာေလုာသဲ ၂း၁၃ - “ဒုစ႐ိုက္အျပစ္၌၎၊  
ဇာတိပကတိ၏အေရဖ်ားလီွးျခင္းကုိမခံေသာအျဖစ္၌၎၊ ေသလ်က္ရွိေသာသင္တုိ႔ကို  
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ေစ၍၊ သင္တုိ႔အျပစ္ရွိသမွ်တို႔ကုိ လႊတ္ေတာ္မူ၏။” 

ေရာမ ၈းး၉ - “သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တုိ႔အထဲ၌  
က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တုိ႔သည္ ဇာတိပကတိ ဘက္၌ ရွိၾကသည္ မဟုတ္။  
၀ိညာဥ္ပကတိဘက္၌ ရွိၾက၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ၀ိညာဥ္ကို မရေသာသူ မည္သည္ကား  
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မဆိုင္။”

မ�ဲ ၂၅း၄၆ - “ ထုိသူတုိ႔သည္ ထာ၀ရအျပစ္ဒဏ္ခံရာသုိ႔၎၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႔မူကား၊  
ထာ၀ရအသက္ရွင္ရာသုိ႔၎၊ သြားရ ၾကလတံၱ႕ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” 

၂။   (တမန္ေတာ္ ၁၁း၁၅)ကိုဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဗတၱိဇံခံျခင္း  
အေတြ႕အႀကံဳကုိ ဘယ္လုိ ေဖၚျပထားသနည္း။

တမနေ္တာ ္၁၁း၁၅ - “ငါသည္ ေဟာေျပာစျပဳစဥ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေရွးဦးးစြာ  
ငါတို႔အေပၚသုိ႔ သက္ေရာက္ေတာ္ မူသည္ နည္းတူ၊ ထုိသူတုိ႔အေပၚသုိ႔လည္း  
သက္ေရာက္ ေတာ္မူ၏။”

၃။ ေယ႐ႈ၏တပည့္မ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို လက္ခံရခဲ့ၾကေသာ္လည္း  
(ေယာ ၂၀း၂၂)၊ ရက္အနည္းငယ္ၾကာေသာ ေနာက္မွသာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္  
ဗတိၱဇံကို အမွန္တကယ္ ခံယူခဲ့ရၾကသည္။ (တမန္ေတာ္ ၂း၁-၄)။ (ေယာ ၂၀း၂၂)ႏွင့္  
(တမန္ေတာ္ ၂း၁-၄) က်မ္းခ်က္ႏွစ္ခုတုိ႔၏ အျဖစ္မွန္မ်ားကို ေလ့လာ၍ ႏိႈင္းယွဥ္ျပပါ။

ေယာဟန ္၂၀း၂၂ - “ထုိသူတုိ႔အေပၚသုိ႔ မႈတ္လ်က္၊ သင္တို႔သည္  
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ခံၾကေလာ့။” 
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တမနေ္တာ ္၂း၁-၄ - “ ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔ေရာက္ေသာအခါ ထုိသူအေပါင္းတုိ႔သည္၊  
တညီတညႊြတ္တည္းစည္းေ၀း၍ေနၾက၏။ ထုိအခါ ေလျပင္မုန္တုိင္းကဲ့သုိ႔ေသာအသံသည္၊  
တခဏျခင္းတြင္ ေကာင္းကင္မွလာ၍၊ ထုိသူတုိ႔ေနထုိင္ေသာ အိမ္၌ ျဖည့္ေလ၏။  
ထုိခဏျခင္းတြင္ ကြဲျပားေသာလွ်ာတုိ႔သည္ မီးလွ်ာကဲ့သုိ႔ထင္ရွား၍၊ ထုိသူအသီးသီးတို႔အေပၚ၌  
တည္ေနၾက၏။ ထုိသူအေပါင္းတုိ႔သည္လည္း သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၍၊  
၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေဟာေျပာ ေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူသည္အတုိင္း၊  
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဘာသာစကားျဖင့္ ေဟာေျပာၾက၏။”

၄။   (တမန္ေတာ္ ၁း၈) ကုိ ဖတ္ပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ႏွစ္ျခင္းခံယူျခင္း အဓိပၸာယ္သည္  
ဘာလဲ။

တမနေ္တာ ္၁း၈း - “ထုိသုိ႔ မရွိေသာ္လည္း သင္တုိ႔အေပၚသုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္  
ဆင္းသက္ေသာအခါ သင္တုိ႔သည္ တန္ခိုးကိုခံရ၍၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ မွစေသာ ယုဒျပည္၊  
ရွမာရိျပည္၊ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ငါ၏သက္ေသျဖစ္ၾက လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”

၅။   (တမန္ေတာ္ ၂း၃၈-၃၉ ႏွင့္ ၁ ေကာ ၁း၇)တုိ႔ကုိ ဖတ္ပါ။ ယေန႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာ  
၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဗတိၱဇံခံယူ သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသလား။

တမနေ္တာ ္၂း၃၈း-၃၉ - “ေပတ႐ု ကလည္း၊ သင္တုိ႔၏အျပစ္ကို လႊတ္ေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍  
တစ္ေယာက္မွ်မၾကြင္း၊ ေယ႐ႈခရစ္ ၏နာမ၌ ဗတိၱဇံကို ခံၾကေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္  
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾက လိမ့္မည္။  
အေၾကာင္းမူကား၊ ကတိေတာ္သည္ သင္တို႔ႏွင့္၎၊ သင္တို႔၏ သားသမီးတုိ႔ႏွင့္၎၊ 
ေ၀းေသာသူတုိ႔တြင္၊ ငါတို႔၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားေခၚေတာ္မူေသာသူတုိ႔ႏွင့္၎  
ဆုိင္သည္ဟု ေဟာ၏။”

၁ ေကာ ၁း၇ - “ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္တုိ႔သည္ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ ေပၚထြန္းေတာ္မူျခင္းကုိ 
ေမွ်ာ္လင့္၍ေနစဥ္၊ ဆုေတာ္ တစ္စံု တစ္ခုမွ် မေလ်ာ့ဘဲ၊ စံုလင္လ်က္ ရွိၾက၏။”

၆။   (လုကာ ၁၁း၁၃)ကို ဖတ္ပါ။ သင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဗတၱိဇံ ခံယူခဲ့ျခင္း 
zမရွိပါက၊ ယခု သင္ဘာလုပ္ရမည္နည္း။

လုုကာ ၁၁း၁၃ - “သင္တုိ႔သည္ အဆုိးျဖစ္လ်က္ပင္၊  
ကုိယ္သားတုိ႔အားေကာင္းေသာအရာကိုေပးတတ္လွ်င္၊ ထုိမွ်မက ေကာင္းကင္ ဘုံ၌  
ရွိေတာ္မူေသာသင္တုိ႔အဘသည္ ဆုေတာင္းေသာသူတုိ႔အား သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို  
သာ၍ ေပးေတာ္ မူမည္ မဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”
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၇။   (တမန္ေတာ္ ၂း၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ သင့္အား ဘုရားေပးေသာ ဆုေတာင္းျခင္းဘာသာစကားအားျဖင့္၊  
သင္သည္ ဘုရားသခင္ကုိ ဆုေတာင္းျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းႏွင့္ ၀တ္ျပဳျခင္း   
ျပဳလိမ့္မည္လား။

တမနေ္တာ ္၂း၄ - “ထုိသူအေပါင္းတုိ႔သည္လည္း သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၍၊  
၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေဟာေျပာေသာ အခြင့္ ကုိ ေပးေတာ္မူသည္အတုိင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ  
ဘာသာစကားအားျဖင့္ ေဟာေျပာၾက၏။”
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။  ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ သမၼာက်မ္းစာက အသုံးျပဳေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား အခ်ဳိ႕တုိ႔ကို ေဖၚျပပါ။ 
ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း ခံရျခင္း။ (ေယာ ၃းး၃း)၊ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔  (တ ၃းး၁၉)၊ ယုံၾကည၍္ 
ဗိတာ ိဇံကို ခံၾကေလာ ့(မာကု ၁၆း၁၆)၊ အျပစ္လြတ္ခံရျခင္း (ေကာေလာ ၂း၁၃း)၊  
ခရစ္ေတာ၏္၀ိညာဥ္ကို လက္ခံရျခင္း (ေရာမ ၈း၉)၊ ထာ၀ရအသက္ (မ�ဲ ၂၅း၄း၆)။

၂။  (တမန္ေတာ္ ၁၁း၁၅)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဗတၱိဇံခံျခင္း  
အေတြ႕အႀကံဳကုိ ဘယ္လုိေဖၚျပထားသနည္း။ 
တစ္စုံတစ္ေယာက္အေပၚသို႔  သန္ရွ့င္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ ္ဆင္းသက္ေသာအခါ 

၃။  ေယ႐ႈ၏တပည့္မ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို လက္ခံရခဲ့ၾကေသာ္လည္း(ေယာ ၂၀း၂၂)၊ 
ရက္အနည္းငယ္ၾကာေသာ ေနာက္မွသာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဗတိၱဇံကို အမွန္တကယ္ 
ခံယူခဲ့ရၾကသည္။ (တမန္ေတာ္ ၂း၁-၄)။ (ေယာ ၂၀း၂၂) ႏွင့္ (တမန္ေတာ္ ၂း၁-၄)  
က်မ္းခ်က္ႏွစ္ခုတုိ႔၏ အျဖစ္မွန္မ်ားကို ေလ့လာ၍ ႏိႈင္းယွဥ္ျပပါ။
(ေယာ ၂၀း၂၂)၌ တပည့ေ္တာမ္်ားသည ္သန္ရွ့င္းေသာ၀ိညာ  ဥ္ေတာကို္ လက္ခံရ၏။  
(တ ၂း၁-၄း)၌ တပည့ေ္တာျ္ဖစ္လာၾကသူမ်ားသည ္ခ်က္ခ်င္း  
သန္ရွ့င္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာႏွ္င့္ျပည့ေ္လ၏။ (အတြင္းအားျဖင့္၎င္း၊ အျပင္အားျဖင့္၎င္း  
ႏွစ္ျခင္းကို ခံယူသည။္)

၄။  (တမန္ေတာ္ ၁း၈)ကို ဖတ္ပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ႏွစ္ျခင္းခံယူျခင္း အဓိပၸာယ္သည္ ဘာလဲ။
အမႈေဆာင္ရန(္သက္ေသခံရန)္ အခြင့္အာဏာေပးသည။္

၅။  (တမန္ေတာ္ ၂း၃၉-၃၉ ႏွင့္ ၁ ေကာ ၁း၇) တုိ႔ကို ဖတ္ပါ။ ယေန႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာ  
၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဗတၱိဇံခံယူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသလား။
မွနပ္ါသည။္ သန္ရွ့င္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာဆု္ေက်းဇူးသည ္ခရစ္ေတာ ္ဒုတိယအႀကိမ္  
ၾကြလာ ေတာမူ္သည့အ္ခါ ပ်က္ျပယ္လိမ့္မည။္ သို႔ေသာ ္ယခု ထုိအခ်နိ ္မေရာက္ေသးပါ။

၆။  (လုကာ ၁၁း၁၃)ကို ဖတ္ပါ။ သင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ဗတိၱဇံ ခံယူခဲ့ျခင္းမရွိ
ပါက၊ ယခု သင္ဘာလုပ္ရမည္နည္း။
ဆုေတာင္း ဆုိရမည။္

၇။  (တမန္ေတာ္ ၂း၄)ကို ဖတ္ပါ။ သင့္အား ဘုရားေပးေသာ ဆုေတာင္းျခင္း ဘာသာစကားအားျဖင့္၊  
သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းႏွင့္ ၀တ္ျပဳျခင္း  
ျပဳလိမ့္မည္လား။
မွတ္ပါသည။္ ကၽြႏု္ပ္ ေျပာပါမည။္ သို႔ေသာ ္သန္ရွ့င္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာသ္ည ္ကၽြႏု္ပ္အား  
ႏႈတ္ဟဆုိျခင္း (ဘာသာစကား) ေပးေတာမူ္လိမ့္မည။္ 
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သင္ခနး္စာ ( ၁၆ ) 

အမ်ဳးိမ်ဳိးေသာ ဘာသာစကားႏွင့္  
စကားေျပာဆုိဳျခင္း၏ အက်ဳးိမ်ား

ပထမဦးးဆုံး သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ႏွစ္ျခင္းခံယူေသာအခါ၊ ျဖစ္ပ်က္ေသာအရာတစ္ခုသည္၊  
ထိုေနရာရိွ လူအားလုံးကအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ သာသာစကားႏွင့္ စကားေျပာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။  
(တမန္ေတာ္ ၂း၄)က ေျပာသည္မွာ၊ ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔၌ ထုိသူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္  
ျပည့္၍ ၀ိညာဥ္ေတာ္က သူတုိ႔အား ႏႈတ္ဖြင့္ဟေပးလုိက္သည့္အတုိင္း၊ အမ်ဳိးမ်ဳိေသာ  
ဘာသာစကားႏွင့္ေဟာေျပာၾက၏ဟု ဆုိသည္။ တမန္ေတာ္၀တၳဳစာအုပ္တစ္ေလွ်ာက္ ညီညႊြတ္စြာျဖင့္ပင္  
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို လူေတြ လက္ခံရရွိၾကေသာအခါ၊ ဘုရားသခင့္မ်က္ေမွာက္ေတာ္  
ထင္ရွားျခင္း ရွိခဲ့သည္။ 

အမွန္ေတာ့၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဘာသာစကားေျပာဆိုျခင္းထက္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ 
အမ်ားႀကီးပို၍ ထင္ရွားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎သည္ အေရးပါေသာ ထင္ရွားျပျခင္းမ်ားအနက္  
တစ္ခုျဖစ္သည္။ (၁ ေကာ ၁၄း၁၃-၁၄)က ေျပာထားသည္။ “ထုိ႔ေၾကာင့္ အျခားေသာဘာသာစကားကို  
ျပန္ေျပာေသာသူသည္၊ အနက္ကုိလည္း ေဖၚျပႏိုင္မည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းေစ။  
အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ အျခားေသာဘာသာစကားျဖင့္ ငါဆုေတာင္းလွ်င္၊  
ငါ့စိတ္ႏွလံုးဆုေတာင္းေသာ္လည္း ငါဥာဏ္သည္ အက်ဳိးကိုမေပး။” သင္သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ  
ဘာသာစကားႏွင့္ ဆုေတာင္းေသာအခါ၊ သင့္၀ိညာဥ္သည္ ဆုေတာင္း၏။ သင္သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ  
ဘာသာစကားႏွင့္ေျပာေျပာခ်င္း၊ အနက္ေဖၚႏိုင္ရန္ ဆုေတာင္းပါ။ ထုိသုိ႔အားျဖင့္ သင့္ဥာဏ္သည္  
အက်ဳိးရွိလာလိမ့္မည္ဟု သေဘာေပါက္ပါလိမ့္မည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္၏ကုိယ္ေတြ႕ သက္ေသခံခ်က္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာျပပါမည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္  
ကၽြ ႏ္ုပ္ ဗတိၱဇံ ခံယူၿပီး အျခားေသာဘာသာစကားႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္ စတင္စကားေျပာလာေသာအခါ၊  
ကၽြ ႏ္ုပ္၏အသက္တာသည္ ဆန္းၾကယ္စြာ ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္  
ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းခံယူေသာအခါ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္အတြင္း၌ က်ိန္း၀ပ္ေရာက္လာၿပီးလွ်င္၊  
အရာမ်ားစြာကုိ အပ္ႏွံျခင္းခံ ရသည္ဟု ကၽြ ႏ္ုပ္ ယုံၾကည္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္   
ကၽြ ႏ္ုပ္အေပၚသုိ႔ ဆင္းသက္လာေသာအခါ၊ ကုိယ္ေတာ္ သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအေပၚတြင္  
ထင္ရွားေတာ္မူေလသည္။ အရာအခ်ဳိ႕လည္း ျဖစ္ပ်က္လာပါသည္။ ပထမတစ္ႏွစ္တြင္ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္  
အျခားဘာသာစကားႏွင့္ ဆုေတာင္းလာခဲ့ရာ၊ ကၽြ ႏု္ပ္စိတ္ထဲက ဒါေတြအားလံုး အခ်ိန္ျဖဳန္းေနတာပဲဟု  
ေျပာေနတတ္ သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ အျခားေသာဘာသာစကားႏွင့္ ဆုေတာင္းရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္အဖိ ု
ယံုၾကည္ျခင္း တည္ေဆာက္ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ၊ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္  
မိမိတို႔ကုိယ္ကုိ မိမိတုိ႔တည္ေဆာက္ရန္ (ယုဒ -၂၀)၌ ေျပာထားေသာအေၾကာင္းရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
၎သည္ သင္၏ သဘာ၀အေတြးႏွင့္ ဆင္ေျခမ်ားကို စြန္႔ပစ္လုိက္ၿပီး၊  
သဘာ၀လြန္ယုံၾကည္ျခင္းနယ္ေျမထဲသုိ႔ သင့္ကုိ ေရာက္ရွိသြားေစျခင္း ျဖစ္သည္။
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အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘာသာစကားႏငွ့္ စကားေျပာဆိုုျခင္း၏ အက်ဳိးမ်ား

ကၽြ ႏု္ပ္သည္ အျခားေသာဘာသာစကားႏွင့္ဆုေတာင္းေသာအခါ၊  
အေတြ႕အႀကံဳရလုိက္သည့္ေနာက္ထပ္အရာတစ္ခုမွာ၊ႏွစ္မ်ားစြာ ကၽြ ႏ္ုပ္မေတြးမိသည့္ လူမ်ားသည္  
ကၽြ ႏ္ုပ္၏မွတ္ဥာဏ္ထဲျပန္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔အတြက္ ကၽြ ႏ္ုပ္စတင္ဆုေတာင္းေပးၿပီး၊  
သူတို႔သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္ထံ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္အတြင္း အဆက္အသြယ္လုပ္လာရန္ႏွင့္ နိမိတ္လကၡဏာ  
တစ္စံုတစ္ရာကို ကၽြ ႏ္ုပ္ရွာေတြ႕လုိျခင္းျဖစ္သည္။ အႀကိမ္အေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။  
အားလုံးကို ေနာက္ဆုံးအတူတကြ စတင္စုစည္းထားလုိက္ၿပီး ကၽြ ႏ္ုပ္ အမွန္သိလာရသည္မွာ၊  
ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ အျခားေသာဘာသာစကားႏွင့္ ဆုေတာင္းေနေသာအခါ ကၽြ ႏ္ုပ္၏စိတ္စြမ္းအား ေက်ာ္၍  
ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ဆုေတာင္းေနသည့္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္၏၀ိညာဥ္သည္  
အားလုံးကိုသိျခင္းရွိေနသည္မွာ၊ ခရစ္ေတာ္၏စိတ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္၏ကုိယ္ပိုင္႐ုပ္ခႏၶာနားလည္မႈႏွင့္  
ဘယ္လုိမွ်မလုပ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္း၌ လူေတြအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ဆုေတာင္းေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ေန႔မွာ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ အျခားေသာဘာသာစကားႏွင့္ ဆုေတာင္းေနစဥ္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာခဲ့သကဲ့သုိ႔၊ 
 အျခားေသာဘာသာစကားႏွင့္ဆုေတာင္းကာ ယုံၾကည္ျခင္းကို တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊  
“မင္း ကေယာက္ကယက္အဓိပၸာယ္မဲ့ စကားေတြနဲ႔ ေျပာေနမည့္အစား၊ ေကာင္းေကာင္းနားလည္ႏိုင္တဲ့  
အဂၤလိပ္စကားနဲ႔ မင္းေျပာႏိုင္တာပဲ” ဆုိၿပီး၊ အေတြးေရာက္လာလုိ႔၊ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္  
တိုက္ခုိက္ေနရပါေတာ့သည္။ ဒီလုိေတြးမိေနတာကို ကၽြ ႏု္ပ္ ေျဖရွင္းရမည္။ ဖယ္ရွားပစ္ရမည္။  
သို႔ေသာ္ ကၽြ ႏ္ုပ္ ဆက္ ဆုေတာင္းေနပါ သည္။ ထုိစဥ္ ကၽြ ႏ္ုပ္ ေလးႏွစ္ေလာက္မေတြ႕ရဘဲရွိခဲ့တဲ့  
လူငယ္တစ္ေယာက္သည္ တံခါးေခါက္ၿပီး အခန္းထဲ ၀င္လာပါသည္။ သူ သည္ ႏႈတ္လည္းမဆက္၊  
ဘာမွ်လည္းမေျပာဘဲ၊ ထုိင္ခ်လိုက္ၿပီး၊ ငိုလ်က္ သူ႔ႏွလုံးသားကို ဇြတ္ဖြင့္ခ်ေနပါေတာ့သည္။  
ဘာေၾကာင့္ဆို ေတာ့ သူ႔မွာ ျပ�နာမ်ားစြာရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ထုိင္လ်က္ရွိၿပီး  
စဥ္းစားသည္။  ဒီသူငယ္ကုိ၊ က်ဳပ္ အဂၤလိပ္လုိ ဆုေတာင္းေနသင့္တာ။ ကၽြ ႏ္ုပ္ေနာက္အေတြးတစ္ခုမွာ၊  
သူ႔ကို လြန္ခဲ့ေသာေလးႏွစ္ေလာက္ကတည္းက မေတြ႕ရဘဲ၊ အခု သူ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးဖို႔  
ဘာသိရေတာ့ပါ့မလဲ။ သုိ႔ေသာ္၊ ႐ုတ္တရက္ ဖြင့္ျပျခင္းတစ္ခု ကၽြ ႏ္ုပ္ စတင္ရလိုက္ၿပီး သူ႔ကုိ 
ေျပာလုိက္ရပါတယ္။ “မင္းျပ�နာကို ငါသိၿပီ။ ” သုိ႔ႏွင့္ သူ႔အတြက္ သူ႔အေၾကာင္းကို ကၽြ ႏ္ုပ္  
အဆံုးသတ္လုိက္ၿပီး၊ အေျဖေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္အေၾကာင္းေျပာျပရလွ်င္၊ အရင္က ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ဂိုဏ္းဂဏအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ျဖစ္ၿပီး  
သူႏွင့္သိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကၽြ ႏု္ပ္ဘာျဖစ္ေနသည္ကုိသိမည္ ဟုတ္မဟုတ္ကို ကၽြ ႏု္ပ္ မေသခ်ာပါ။  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလုံးကို ေျခာက္လွန္႔ေနပါလိမ့္ မည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎အျဖစ္မွာ  
ဘုရားသခင္ထင္ရွားျပေတာ္မူျခင္း၏ တန္ခိုးေတာ္ျဖစ္ၿပီး၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ သဘာ၀လြန္ အသုံးျပဳျခင္း  
ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကုိပင္ ကၽြ ႏ္ုပ္ဆုိလုိပါသည္။ သင္သည္ အျခားေသာဘာသာစကားႏွင့္ဆုေတာင္းေသာအခါ 
သင့္၀ိညာဥ္သည္ ဆုေတာင္းေန၏။ သင့္၀ိညာဥ္သည ္ ဒုတိယေမြးျခင္းခံရ၍ ခရစ္ေတာ္၏စိတ္ကိုရၿပီး၊ 
ဘာလုပ္ရမည္ကို သိျခင္းရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၎၌ ဘုရားသခင္မွ  
ဘိသိက္ဆီလိမ္းျခင္း(ဘိသိက္ေပးျခင္း)ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သင္သည္ အားလုံးကို သိေနေတာ့သည္။ 
သင့္၀ိညာဥ္အထဲ ကန္႔သတ္ခ်က္သည္လည္း မရွိေတာ့ပါ။ သင္သည္ တန္းခိုးေတာ္ထဲ၌ သြားလာၿပီး၊  
သင့္၀ိညာဥ္သည္ ဗ်ာဒိတ္ေပၚထြန္းလွ်င္၊ ၎သည္ သင့္႐ုပ္ပိုင္းဘ၀ကို အသြင္ေျပာင္းေပးလိမ့္မည္။  
ဤအတြက္ လမ္းတစ္လမ္းတည္း မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာ  
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သင္ခန္းစာ ( ၁၆ ) 

အျခားေသာဘာသာစကားႏွင့္ စတင္စကားေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ  
အသိအမွတ္ျပဳယုံၾကည္ေနရမည္မွာ၊ သင့္၀ိညာဥ္သည္ ဖံုးအုပ္ထားသည့္  
ဘုရားသခင့္ဥာဏ္ေတာ္ႏွင့္ဆုေတာင္းေနၿပီး၊ ျပည့္စံုေသာ  
ဘုရားသခင့္ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္၊ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာယုံၾကည္ျခင္းကို  
သင္ကုိယ္တုိင္တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိေနာက္ (၁ ေကာ၁၄း၁၃)ႏွင့္အညီ၊ သင္သည္  
အနက္ဖြင့္ႏိုင္ေသာဆုေတာင္းျခင္းကုိျပဳႏိုင္သည္။ ၎မွာ အျခားေသာဘာသာစကားႏွင့္  
ဆုေတာင္းျခင္းကုိရပ္၍ သင္နားလည္ေသာ အဂၤလိပ္စကားႏွင့္ဆုေတာင္းရမည္ဟုမဆုိလုိပါ။  
သင္၏နားလည္မႈသည္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းလာေၾကာင္းကိုသာ ဆုိလုိပါသည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ အသင္းေတာ္၀တ္ျပဳပြဲ၌ အျခားေသာဘာသာစကားႏွင့္ သိတင္းတစ္ခု ေပးလွ်င္၊  
သင္တုိ႔သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားႏွင့္ အနက္ဖြင့္ေပးျခင္း မလုပ္ရပါ။ သင္တုိ႔ကုိယ္တုိင္က  
ဆုေတာင္းေသာအခါ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ အျခားဘာသာစကားႏွင့္ဆုေတာင္း ေနစဥ္ျပဳသည့္အတုိင္း၊  
ဘုရားသခင္က ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယုံၾကည္ထားရမည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္၏အမူအရာ  
တစ္ခုခု ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာရန္ သီးသန္႔စကားလံုး မရွိ။ သုိ႔ေသာ္ ႐ုတ္တရက္  
အရာမ်ားစြာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္လုိက္ၿပီး၊ မတူေသာ႐ႈေထာင့္တစ္ခုကုိ ျမင္လုိက္သည္။ ၎၌  
ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အျပည့္အ၀မရမီ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ တစ္ပတ္မွ် အခ်ိန္ယူလုိက္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္  
ကၽြ ႏ္ုပ္သည္အျခားေသာဘာသာစကားႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္ဆုေတာင္းေနျခင္းကို ယုံၾကည္ၿပီး၊  
အနက္ေဖၚျပျခင္းကုိလည္း ၎၏အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ယုံၾကည္ေနပါသည္။

အျခားေသာဘာသာစကားႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္းသည္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို သင္  
လက္ခံရေၾကာင္းသက္ေသေပးျခင္း ထက္ ပို၍ အေသအခ်ာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာေပးရန္  
အေရးႀကီးပါသည္။ ၎သည္ ေန႔စဥ္အသက္တာအပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ရမည္။ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ႏွင့္  
သင့္ႏွလုံးသားမွ တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ 
ေတြးေတာျခင္းႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ ျခင္းသည္၊ သင့္ ဦးးေႏွာက္ကို ျဖတ္ေက်ာ္သြားသည္။ ၎သည္  
သင္၏ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာယုံၾကည္ျခင္း၌ တည္ေဆာက္ ၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏ဖံုးအုပ္ထားေတာ္မူေသာ  
ဥာဏ္ကုိ ထုတ္လႊတ္ေပးေနသည္။ သင္တုိ႔အားလုံးသည္ သင္တုိ႔၏ယုံၾကည္ျခင္းကို ထုတ္လႊတ္လ်က္၊  
အျခားေသာဘာသာစကားေျပာျခင္း၏ အက်ဳိးအျပည့္အ၀ကို လက္ခံယူျခင္းအတြက္၊ ဤအတုိင္း  
လိုက္လုပ္ၾ  ကလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ သင္တုိ႔အဖို႔ ကၽြ ႏ္ုပ္ ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါ၏။
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အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘာသာစကားႏငွ့္ စကားေျပာဆိုုျခင္း၏ အက်ဳိးမ်ား

တပည့ေ္တာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (ယုဒ-၂၀)ကို ဖတ္ပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္၊ မည္သည့္  
အက်ဳိးေက်းဇူးႀကီမ်ား ရသနည္း။

ယုဒ ၁း၂၀ - “ခ်စသ္တုိူ႔၊ သငတုိ္႔သည ္မမိတုိိ႔ အလြနသ္န္႔ရင္ွးေသာ ယုံၾကည္ျခင္းအေပၚမွာ  
မမိတုိိ႔ကုိ တည္ေဆာကလ္်က္၊ သန္႔ရင္ွးေသာ ၀ညိာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳလ်က္၊”

၂။   (တမန္ေတာ္ ၂း၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ လူ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား  
ျပည့္၀ၾကသနည္း။

တမနေ္တာ ္၂း၄ -“ထုိသူအေပါင္းတုိ႔သည္လည္း သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၍၊  
၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေဟာေျပာေသာအခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူသည္အတုိင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ  
ဘာသာစကား အားျဖင့္ ေဟာေျပာၾက၏။”

၃။   (တမန္ေတာ္ ၂း၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ အျပည့္အ၀ လက္ခံရျခင္း အက်ဳိးတစ္ခုအျဖစ္ ထုိသူတို႔  
ဘာလုပ္ခဲ့ၾကသနည္း။

၄။   (၁ ေကာ ၁၄း၁၄) ကို ဖတ္ပါ။ အမ်ဳိးအမည္မသိရေသာ ဘာသာစကားႏွင့္  

သင္ဆုေတာင္းေသာအခါ၊ သင္၏ မည္သည့္ အပိုင္းက ဆုေတာင္းေနသနည္း။  

၁ ေကာ ၁၄း၁၄ - “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ အျခားေသာ ဘာသာစကားျဖင့္  
ငါဆုေတာင္းလွ်င္၊ ငါ့စိတ္ႏွလံုး ဆုေတာင္း ေသာ္လည္း၊ ငါ့ဥာဏ္သည္ အက်ဳိးကို မေပး။” 

၅။   (၁ ေကာ ၁၄း၂)ကို ဖတ္ပါ။ အမ်ဳိးအမည္မသိ ဘာသာစကားႏွင့္ လူတစ္ဦး  
ဆုေတာင္းေနေသာအခါ၊ သူ မည္သူႏွင့္ စကား ေျပာေနသနည္း။

၁ ေကာ ၁၄း၂ - “အေၾကာင္းမူကား၊ အျခားေသာဘာသာစကားအားျဖင့္ ေျပာေသာသူသည္  
လူတုိ႔အား မေျပာ၊ ဘုရားသခင္အား ေျပာ၏။ သူ၏စကားကို အဘယ္သူမွ် နားမလည္။  
နက္နဲေသာ အရာတုိ႔ကုိ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေျပာ၏။” 

၆။  (၁ ေကာ ၁၄း၂)ကို ဖတ္ပါ။ အမ်ဳိးအမည္မသိ ဘာသာစကားႏွင့္ လူတစ္ဦး  
ဆုေတာင္းေနေသာအခါ၊ သူ ဘာေျပာေနသည္ ကို အျခားလူမ်ား နားလည္ၾကပါသလား။

၇။   (၁ ေကာ ၁၄း၂)ကို ဖတ္ပါ။ အမ်ဳိးအမည္မသိ ဘာသာစကားႏွင့္ သင္သည္ ဆုေတာင္းေသာအခါ၊  
သင့္၀ိညာဥ္သည္ ဘာ ေျပာေနသနည္း။
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သင္ခန္းစာ ( ၁၆ ) 

၈။   (၁ ေကာ ၁၄း၄)ကို ဖတ္ပါ။ သင္သည္ အျခားဘာသာစကားႏွင့္ ဆုေတာင္းေသာအခါ၊ သင္  
ဘာလုပ္သနည္း။ 

၁ ေကာ ၁၄း၄ - “အျခားေသာဘာသာစကားအားျဖင့္ ေျပာေသာသူသည္ ကိုယ္ကိုသာ  
တည္ေဆာက္၏။ ပေရာဖက္ျပဳေသာသူ မူကား၊ အသင္းေတာ္ကို တည္ေဆာက္၏။”

၉။   (၁ ေကာ ၁၄း၁၆)ကို ဖတ္ပါ။  သင္သည္ အျခားဘာသာစကားႏွင့္ဆုေတာင္းေသာအခါ၊ သင္ 
ဘာလုပ္ေနသနည္း။ 

၁ ေကာ ၁၄း၁၆ - “ သုိ႔မဟုတ္၊ သင္သည္ စိတ္ႏွလုံးႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေသာအခါ၊  
မတတ္ေသာ လူစုအ၀င္ျဖစ္ေသာသူသည္၊ သင္၏စကားကို  
နားမလည္ေသာေၾကာင့္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းသို႔ လုိက္၍၊ အာမင္ဟု အဘယ္သုိ႔  
၀န္ခံ ႏိုင္မည္နည္း။
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အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘာသာစကားႏငွ့္ စကားေျပာဆိုုျခင္း၏ အက်ဳိးမ်ား

အေျဖ ေသာခ့်က္
၁။   (ယုဒ ၁း၂၀ )ကို ဖတ္ပါ။ သန္ရွ့ွာင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ၌္ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင္၊့ မညသ္ည့္  

အက်�ိးေက်းဇူေးႀကီမ်ား ရသနညး္။
သန္ရွ့င္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာႏွ္င့္ ကၽြႏု္ပ္ဆုေတာင္းေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္ကုိဳကုိယ္ ကၽြႏု္ပ္  
တညေ္ဆာက္၏။

၂။   (တမန္ေတာ္ ၂း၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ လူ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား  
ျပည့္၀ ၾကသနည္း။
သူတို႔အားလုံး

၃။   (တမန္ေတာ္ ၂း၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ အျပည့္အ၀ လက္ခံရျခင္း အက်ဳိးတစ္ခုအျဖစ္ ထုိသူတို႔  
ဘာလုပ္ခဲ့ၾကသနည္း။
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဘာသာစကားႏွင့္ သူတို႔  ေျပာၾကသည။္

၄။   (၁ ေကာ ၁၄း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ အမ်ဳိးအမည္မသိရေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ သင္ ဆုေတာင္း  
ေသာအခါ၊ သင္၏ မည္သည့္ အပိုင္းက ဆုေတာင္းေနသနည္း။ 
ကၽြႏု္ပ္၏၀ိညာဥ္သည ္ဆုေတာင္းေနသည။္ 

၅။   (၁ ေကာ ၁၄း၂)ကို ဖတ္ပါ။ အမ်ဳိးအမည္မသိ ဘာသာစကားႏွင့္ လူတစ္ဦး ဆုေတာင္း  
ေနေသာအခါ၊ သူ မည္သူႏွင့္ စကားေျပာေနသနည္း။ 
ဘုရားသခင္

၆။  (၁ ေကာ ၁၄း၂)ကို ဖတ္ပါ။ အမ်ဳိးအမည္မသိ ဘာသာစကားႏွင့္ လူတစ္ဦး ဆုေတာင္း 
 ေနေသာအခါ၊ သူ ဘာ ေျပာေနသည္ကို အျခားလူမ်ား နားလည္ၾကပါသလား။ 
နားမလညၾ္ကပါ။

၇။   (၁ ေကာ ၁၄း၂)ကို ဖတ္ပါ။ အမ်ဳိးအမည္မသိ ဘာသာစကားႏွင့္ သင္သည္ ဆုေတာင္း ေသာ
အခါ၊ သင့္၀ိညာဥ္သည္ ဘာေျပာေနသနည္း။ 
နက္နဆဲနး္ၾကယ္ျခင္း၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္အရာမ်ား၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္အၾကား ရင္းႏီွးမႈရိွ
လာျခင္း

၈။   (၁ ေကာ ၁၄း၄)ကို ဖတ္ပါ။  သင္သည ္အျခားဘံုာသာစကားႏွင္ ့ဆုေတာင္းေသာအခါ၊ 
သင္ ဘံုာလုပ္သနည္း။ 
ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္ကၽြႏု္ပ္ တညေ္ဆာက္သည။္ (တုိးတက္တညေ္ဆာက္ေနျခင္း)

၉။   (၁ ေကာ ၁၄း၁၆)ကို ဖတ္ပါ။  သင္သည္ အျခားဘာသာစကားႏွင့္ဆုေတာင္းေသာအခါ၊  
သင္ ဘာလုပ္ေနသနည္း။ 
ဘုရားသခင္ကို ေကာင္းခ်းီေပးျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာခ္်းီမြမ္းျခင္း
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သင္ခနး္စာ (၁)

ကုိယ့္ကိုကုိယ္ ဗိဟုိျပဳေနျခင္း

ကုိယ္ကိုကုိယ္ ဗဟုိျပဳေနျခင္းသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ေတြ႕ ႀကံဳေနရသည့္ အလြန္မ်ားစြာ၏ အျမစ္  
ျဖစ္သည္။ သုတၱံက်မ္း အခန္းႀကီး(၁၃)အထဲက်မ္းခ်က္တစ္ခ်က္ကို သင္သည္ အမွန္တကယ္ ဖြင့္လွန္   
ဖတ္ၾကည့္သင့္သည္။ အေၾကာင္းမွာ၊ သင့္ကိုယ္ပိုင္ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ထဲမွ သင္ကိုယ္တုိင္  
ဖတ္မၾကည့္ဘူးလွ်င္၊ သင္သည္ ဘယ္ေတာ့မွယုံလိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

အခန္းငယ္-၁၀ မွာ ေရးထားသည္။ “မာနေၾကာင့္သာ ရန္ေတြ႕ ျခင္းျဖစ္၏။ သတိေပးေသာ  
စကားကုိ နားခံေသာသူမူကား ပညာရွိ၏။” ပထမဦးဆုံးလူ အေတာ္မ်ားမ်ားက ဤထုတ္ျပန္ခ်က္ကို  
ၾကားရၿပီး ေျပာလိမ့္မည္။ “ေနပါဦးဗ်။ မာနဟာ လူေတြကို ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ ရန္ေတြ႕ျခင္း ျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္း  
တစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ (သုတံၱ ၁၇း၄) မွာ ေျပာထားတာ၊ ၿပိဳင္ဆုိင္ျခင္း ဆုိတာ၊ ရန္ေတြ႕ျခင္းရဲ႕  
အစပဲေလ။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ေတြ႕ျခင္းက မာနထက္ ပိုၿပီးေတာ့ အရင္းခံ ျဖစ္ေစတာပါ။ ဒီမွာ က်ဳပ္ကုိ  
ဘာလုိ႔ ျဖစ္လာေစရမလဲ။” အျခားသူတုိ႔လည္း ေျပာၾကမည္။ “မင္းနားမလည္လုိ႔ပါ။ ငါက အဲဒီလုိ  
လူမ်ဳိးပဲေလ။” မဟုတ္ဘူးဗ်။ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာထားတယ္။ မာနေၾကာင့္သာ ရန္ေတြ႕ျခင္း  
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ျဖစ္ဖို႔အေၾကာင္း တစ္ခု မဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါကို 
လူတစ္ခ်ဳိ႕က ဤေျပာဆုိခ်က္ကုိ ၾကားၿပီး ျပန္ေျပာ လိမ့္မည္။ “ငါ့မွာ ျပ�နာ အမ်ဳိးအစားေတြ  
တစ္ပံုႀကီးပါကြာ။ မာနက အဲဒီအထဲက တစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ က်ဳပ္ တစ္ခု ခုျဖစ္ခဲ့ရင္၊ ကုိယ့္ကိုကုိယ္  
တန္ဖိုးထားမႈ နိမ့္က်သြားတယ္။ အဲဒီမွာ တစ္ေယာက္ေယာက္က က်ဳပ္ကို မာနေၾကာင့္လုိ႔ လာမစြပ္စြဲႏိုင္ပါ  
ဘူး။ ”မာန ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ထပ္ေျပာရၾကပါမည္။ ၎မွာ သင္သည္  
အျခားလူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ထက္ပင္ ပိုေကာင္းသည္ဟူ၍ သင္အေတြးေရာက္ေနဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ 
႐ိုး႐ိုးစကား အသံုးအႏႈန္းနဲ႕ေျပာရလွ်င္၊ ၎မွာ အရာခပ္သိမ္းရဲ႕ ဗဟုိ အျဖစ္ သင့္ကုိယ္သင္  
႐ႈျမင္ေနျခင္းျဖစ္၏။ ကုိယ္ကုိကုိယ္ ဗဟုိျပဳေနျခင္းသည္ မာနအားလုံး၏ အမွန္တကယ္  
အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။

ေတာလည္ရာက်မ္း (၁၂း၂) မွာ၊ ေမာေရွ၏ အစ္မႏွင့္အစ္ကိုျဖစ္ေသာ မိရိအံႏွင့္ အာ႐ုန္တို႔သည္  
အျခားေသာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ေမာေရွ လက္ထပ္ျခင္းကိစၥ အတြက္ႏွင့္ ေမာေရွကို ထိပ္တုိက္ျပစ္တင္လ်က္   
ေျပာၾကသည္။ “ထာ၀ရဘုရားသည္ ေမာေရွအားျဖင့္သာ ဗ်ာဒိတ္ ေပးေတာ္မူသေလာ။ ငါတုိ႔အားျဖင့္လည္း 
ေပးေတာ္ မမူေလာဟု ဆိုၾက၏။” သမၼာက်မ္းစာက ဆက္၍ အခန္း-၃ ၌ ေမာေရွ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  
သီးျခားခြဲထုတ္ ေျပာျပသည္။ ေမာေရွသည္ ေျမႀကီး ေပၚမွာရွိေသာ သူအေပါင္းတုိ႔ထက္ သာ၍  
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ သေဘာရွိ၏။ သူ၏ အစ္ကုုိ အစ္မမ်ား ေျပာလာသည္ကို ျပန္လည္ႏႈတ္လွန္မည့္အစား  
ေမာေရွသည္ သူတုိ႔အတြက္ ကုိယ္စားျပဳ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ဘုရားသခင္အား  ေတာင္းပန္ျခင္းတို႔ကို ျပဳခဲ့၏။

ေမာေရွသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာရွိေသာ လူအေပါင္းတို႔ထက္ သာ၍ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ သေဘာရွိ၏ဟု 
က်မ္းစာက ေျပာသည္ကုိ သင္သည္ ၾကားရလွ်င္ အေသအခ်ာ ေတြးဆ ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ ေျမႀကီးေပၚမွာ  
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လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားရွိသည္ကုိ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ မသိရႏိုင္ ပါေသာ္လည္း၊ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိမည္မွာ  
ေသခ်ာၿပီး၊ ၎တုိ႔အထဲမွာ ေမာေရွသည္ လူအားလုံး တို႔ထက္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ဆုံးေသာ  
လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ဤတြင္ တကယ့္အ့ံၾသစရာ ထုတ္ေဖၚခ်က္ကုိ ေရးသားခဲ့သည့္ သူသည္၊  
ေမာေရွကုိယ္တုိင္ ျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥ ျဖစ္သည္။ လူေတြအမ်ားဆုံးက ေတြးေနသည္မွာ၊ သင္သည္  
အမွန္အကန္ စိတ္ႏိွမ့္ခ်ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႕ျခင္း ရွိေနလွ်င္၊ ၎ကုိ သင္သည္  
မသိရသည့္တုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနတတ္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ၎မွာ အမွန္တကယ္ မာနရွိျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္  
မွားယြင္းေသာခံစားခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။ မာနဆုိသည္မွာ သင္သည္ လူအေပါင္းတုိ႔ထက္ ပိုေကာင္းသည္ဟု  
ေတြးေနျခင္း သက္သက္ မဟုတ္ပါ။ ၎သည္၊ ကုိယ့္ကိုကုိယ္ ဗဟုိျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။  
လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္၏ တစ္ဖက္ မ်က္ႏွာစာ၌ မာနႏွင့္အတူ ရွိေနၿပီး၊ အျခားမ်က္ႏွာစာ၌ ကုိယ္ကုိကုိယ္  
တန္ဖိုးထားမႈ ႏိွမ့္ခ် ထားျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္း၌ ဆန္႔က်င္ဘက္ ကို 
ထုတ္ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္တည္း၌ ႏွစ္ခုစလုံး ရိွေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒါကို 
ကုိယ့္ကိုယ္ကို ဗဟုိျပဳျခင္းဟု ေခၚပါသည္။ သင္သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ထက္ ပိုေကာင္းေနသည္။ 
(သုိ႔မဟုတ္) တစ္စံုတစ္ေယာက္ထက္ ပိုညံ့ေနသည္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ ၎အေနအထား၌ 
သင္သည္ လုံး၀ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ ဗဟုိျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အရာအားလုံးသည္ ၎မွတဆင့္ တျဖည္းျဖည္း  
ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္။ ေၾကာက္တတ္ရွက္တတ္ တြန္႔ဆုတ္တြန္႔ဆုတ္ ေနေသာသူသည္ ကုိယ့္အဖို႔ပဲ  
ကုိယ္ေတြးေနတတ္သည့္  အလြန္မာနႀကီးၿပီး၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဗဟိုျပဳသူ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာေနသည့္ အခ်က္မွာ ကိုယ့္ကုိယ္ကို ဗဟုိျပဳျခင္းသည္ မာနအားလုံး၏ တကယ့္  
အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တကယ္လုိ႔ သင္သည္ “မာနေၾကာင့္သာ ရန္ေတြ႕ျခင္းျဖစ္၏။” ဟုဆုိသည့္ 
(သုတၱံ ၁၃း၁၀)ကုိ ထည့္တြက္ၾကည့္တတ္လွ်င္၊ ၎၌ ေျပာသည္မွာ၊ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္၏ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ  
ဗဟုိျပဳျခင္းသည္ လူေတြ ကိုယ့္ကုိ လာလုပ္လို႔ မဟုတ္ဘဲ၊ ကုိယ့္ကုိသာကုိယ္ အမ်က္ထြက္ျခင္း  
ျဖစ္ေစသည္။ လူေတြ လုပ္လာသည္ကုိ ျပန္တံု႔ျပန္ရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ကုိ အရင္းခံအေၾကာင္း ျဖစ္ေစသည္မွာ 
ကုိယ့္ကိုကုိယ္ ဗဟုိျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။ သင္ လမ္းမွား ေနသည္ကို ေထာက္ျပေနေသာ လူေတြ  
ရပ္သြားေအာင္ သင္သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ေမွ်ာ္လင့္ မရႏိုင္ပါ။ ျဖစ္လာမည္လည္း မဟုတ္ပါ။  
ယုံၾကည္ျခင္းဆုိသည္မွာ အျခားသူမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ သင္ကုိယ္တုိင္ သင္ ေျဖရွင္းျခင္း၌ 
အကူအညီေပးၿပီး၊ သင့္အတြင္းရွိ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္ဆိ္ုင္ေျဖရွင္းယူရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူေတြ 
သင့္အေပၚလာၿပီး ဘာလုပ္လုပ္ အေၾကာင္း မဟုတ္ပါေလ။

ေယ႐ႈသည္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚမွာ အေသခံရစဥ္၊ ကုိယ္ေတာ့္အား လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ  
တင္ၾကသည့္ သူမ်ားဘက္သုိ႔ လွည့္၍ စကားမိန္႔ဆုိေတာ္မူသည္။ “အိုအဘ၊ သူတုိ႔အျပစ္ကို  
လႊတ္ေတာ္မူပါ။ သူတို႔သည္ ကိုယ္ျပဳေသာအမႈကို မသိၾကဟု ျမြက္ဆုိ ေတာ္မူ၏။” ဤတြင္  
ကုိယ္ေတာ္သည္ ထုိသူတုိ႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအစား ကုိယ့္ကုိယ္တုိင္ကုိသာ ထိန္းခ်ဳပ္ေတာ္မူသည္။  
ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ေဒါသထြက္ေစသည္မွာ ကိုယ့္ကုိကိုယ္ ဗဟုိျပဳျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈသည္  
ေျမႀကီးေပၚသုိ႔  ကုိယ့္အတြက္ေရာက္ လာသည္ မဟုတ္ပါ။ ေလာကကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၍ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္  
ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚမွာ ခ်ိတ္ဆြဲလ်က္ရွိစဥ္ မယ္ေတာ္  
အေၾကာင္းကို ေတြးမိသည္။ တပည့္တစ္ေယာက္ကုိ မယ္ေတာ္အား ေစာင့္ေရွာက္ရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။  
 ေယ႐ႈ သည္ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ၿပီး၊ ေမတၱာတရားႏွင့္ သက္ေရာက္ႏိုင္ေစခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမွာ၊  
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ကုိယ္ေတာ္၏ လမ္းခရီးအထဲ ေရာက္လာသည့္ျပင္းထန္ေသာ မခ်ိမဆန္႔ေ၀ဒနာ၊ မတရားမႈႏွင့္  
အရာအားလံုး၏အလယ္တြင္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ကုိယ္ကုိကုိယ္ ဗဟုိ မျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သင့္ကို အမ်က္ထြက္ေစသည္မွာ သင့္ကုိယ္တုိင္၏ အတၱေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္  
သမၼာက်မ္းစာက သင့္ကိုယ္ကိုသင္ ျငင္းပယ္ရမည္၊ အေသျဖစ္ေစရမည္ ဟု ဆိုထားသည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္ေရွ႕တြင္ လူေသအေလာင္းတစ္ေလာင္းရွိလွ်င္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္ ေစာ္ကားမႈ ျပဳႏိုင္ သည္။ ကန္ေက်ာက္မည္၊  
တံေထြးႏွင့္ေထြးမည္၊ စြန္႔ပစ္ထားလုိက္မည္။ အကယ္၍ အသက္ မရွိေသာ အေလာင္းမွန္လွ်င္ တံု႔ျပန္  
လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သင့္၀န္းက်င္ တစ္၀ိုက္ သင္လုပ္ေန သည့္အရာမ်ားအေပၚ သင္တံု႔ျပန္ေနသည့္  
အေၾကာင္းရင္းမွာ၊ အျပင္ပိုင္း သဏာာန္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ သင့္အတြင္းရွိ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္  
ျဖစ္သည္။ အေႏွာင့္အယွက္ အားလုံးႏွင့္ သင့္လမ္းမွားျခင္းကိုလာၿပီး ဆြေပးေနျခင္းအားလုံးကို၊  
သင္သည္ ဖယ္ထုတ္ပစ္ႏိုင္သည့္ ယုံၾကည္ျခင္း၌ အလြန္အားေကာင္းျခင္းမ်ဳိးကို ဘယ္ေတာ့မွ သင္  
ရရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သင့္ကုိယ္တုိင္ကို သင္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္း ယူႏိုင္သည္။ ေယ႐ႈကုိ  
သင့္ဘ၀၏ အရွင္ဘုရား ေနရာထားလ်က္၊ သင့္ကုိယ္သင္ ခ်စ္သည္ထက္ပို၍ ကိုယ္ေတာ့္ႏိုင္ငံေ
တာ္ႏွင့္ အျခားသူတို႔ကုိ ခ်စ္ျခင္း ေပးႏိုင္ေသာေနရာဆီသုိ႔ သင္သည္ ေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္  
ထုိသုိ႔ျပဳလွ်င္၎၊ ကိုယ္က်ဳိးအတၱကုိ ရွင္းပစ္လုိက္လွ်င္၎၊ ၿပိဳင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ရန္ေတြ႕ ျခင္းသည္  
သင့္ဘ၀ထဲ၌ ရပ္စဲ သြားသည္ကုိ သင္ေတြ႕ရလိမ့္မည္။

သင့္ဘ၀အထဲ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သမွ် အရာအားလုံးကုိ က်င့္သုံးရန္အတြက္ အဓိက  
အခ်က္ႀကီးတစ္ခ်က္မွာ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ သင့္ကုိယ္က်ဳိး ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို  
သင့္အား ေပးအပ္ခဲ့သည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အမွန္သိရွိရန္ ျဖစ္သည္။ သင္လုိအပ္သမွ် အရာတိုင္းကို  
ေပးကမ္းရန္အတြက္ သက္သက္ႏွင့္ ဤအရာမ်ားကို ကုိယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ မဟုတ္ပါ။  
သင့္ကုိယ္ကိုသင္ ျငင္းပယ္ၿပီး၊ သင့္အသက္ကုိစြန္႔လႊတ္၍၊ သင့္ဘ၀အလုံးစံု အေၾကာင္းကို ရွာေတြ႕ဖို႔ 
အမွန္အကန္စတင္ရန္ သင္သည္ ေလ့လာ သြားရပါလိမ့္မည္။ ၎မွာ သင့္ကိုယ္သင္ ခ်စ္သည္ထက္ 
ပို၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ခ်စ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖင့္ သင့္အတြင္း၌ ရွိသည့္အရာအားလုံးႏွင့္၊ 
အမ်က္ေဒါသ၊ နာက်င္မႈတုိ႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏိုင္ရန္ သင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာခဲ့သည္ အေၾကာင္းအရာ အနည္းအက်ဥ္းကို သင္တို႔ဆီမွ ဘုရားသခင္ ယူေဆာင္ၿပီး၊  
သင္တုိ႔၌ ၀မ္းနည္းျခင္းကုိျဖစ္ ေစေသာ ကုိယ္ကုိကုိယ္ ဗဟုိျပဳေနျခင္းကို သင္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ အမွန္သိ၍၊  
သင္တုိ႔စိတ္ႏွလုံးကို ဖြင့္ေပးရာတြင္ ကိုယ္ေတာ္အသံုးျပဳပါမည္ အေၾကာင္း သင္တုိ႔အဖို႔ ယေန႔  
ကၽြ နု္ပ္ဆုေတာင္းေပးပါ၏။ အျခားတစ္ေနရာရာမွာ အျပစ္တင္ ေနမည့္အစား၊ သင္သည္ တာ၀န္ရွိမႈကို   
လက္ခံဖို႔ လုိသည္။ ရင္ဆိုင္လိုက္ပါ။ ဘုရားသခင့္ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ စိတ္ႏွိမ့္ခ်လိုက္ပါ။ သင္တုိ႔၌  
ကိုယ္ေတာ္ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူပါမည့္ အေၾကာင္း ဆုေတာင္းလ်က္၊ သင့္ဘ၀အထဲ ကုိယ္ေတာ့္ကုိ  
ႀကီးျမတ္ေစေတာ္မူပါ။ ေအာင္ျမင္ျခင္း၌ သြားလာရန္ သင့္အတြက္ ဤ တစ္နည္းသာ ရွိပါသည္။
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တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။ (မာကု ၉း၃၃-၃၄)ကို ဖတ္ပါ။ ကေပရေနာင္ၿမိဳ႕သို႔ ေလွ်ာက္သြားေသာလမ္းေပၚတြင္  
တပည့္ေတာ္မ်ား အျငင္းပြားေနသည့္ အေၾကာင္းအရာသည္ ဘာလဲ။ 

မာကု ၉း၃၃-၃၄ - “ကေပရေနာင္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္၍ အိမ္၌ရွိေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တုိ႔သည္ လမ္း၌  
အဘယ္အမႈကုိ အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုၾက သနည္းဟုေမးေတာ္မူသည္ကို၊ သူတုိ႔သည္  
တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အဘယ္သူသည္ သာ၍ ႀကီးျမတ္အံ့နည္းဟု  
လမ္း၌ အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခံုၾက၏။”

၂။ ၎အရာသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အားလုံး၏ ကုိယ္က်ဳိးရွာျခင္းအေပၚ ထင္ဟပ္မႈ ရွိပါသလား။  

၃။ (မာကု ၉း၃၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္ႏွင့္အညီ၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ အရင္အဦး ျဖစ္လိုလွ်င္၊  
သူတုိ႔ ဘာျဖစ္လာရၾကမည္နည္း။ 

မာကု ၉း၃၅ - “ထုိအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ထုိင္လ်က္ တစ္က်ိပ္ႏွစ္ပါးတုိ႔ကုိ ေခၚေတာ္မူ၍၊  
အရင္အဦး ျဖစ္လုိေသာသူမည္သည္ ကား၊ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ရမည္။ အလုံးစံုတုိ႔၏ အေစခံလည္း  
ဖစ္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” 

၄။ (လုကာ ၂၂း၂၄-၂၇)၌ ေယရႈ၏ အေသးစိတ္ၾသ၀ါဒကုိ ရွင္းျပပါ။

လုုကာ ၂၂း၂၄-- “ထုိမွတစ္ပါး တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔တြင္ အဘယ္သူသည္ သာ၍  
ႀကီးျမတ္သနည္းဟု အခ်င္းခ်င္းျငင္းခံု ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ ကုိယ္ေတာ္က  
ေလာကီမင္းတုိ႔သည္ အစိုးတရ ျပဳတတ္ၾက၏။ အာဏာထားေသာသူတုိ႔ကုိလည္း ေက်းဇူးရွင္ဟူ၍  
ေခၚေ၀ၚၾက၏။ သင္တို႔မူကား၊ ထုိသုိ႔ မျပဳၾကႏွင့္။ သင္တုိ႔တြင္ အကဲအမွ�းျပဳေသာသူကုိ  
ငယ္သား ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစ။ အုပ္စိုးေသာ သူကုိလည္း အေစခံကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစ။ အဘယ္သူသည္  
သာ၍ ႀကီးျမတ္သနည္း။ စားပြဲ၌ ေလ်ာင္းေသာသူသည္ ႀကီးျမတ္သေလာ။ လုပ္ေကၽြ းေသာသူသည္ 
ႀကီးျမတ္သေလာ။ စားပြဲ၌ ေလ်ာင္းေသာသူ သည္ ႀကီးျမတ္သည္ မဟုတ္ေလာ။ သို႔ေသာ္လည္း 
ငါသည္ သင္တို႔တြင္ လုပ္ေကၽြ းေသာသူ ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၏။”

၅။   (သုတၱံ ၁၃း၁၀) ကုိ ဖတ္ပါ။ ရန္ေတြ႕ ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းသည္  
ဘာလဲ။ 

သုတ� ု ၁၃း၁၀ - “မာနေၾကာင့္သာ ရန္ေတြ႕ျခင္း ျဖစ္၏။ သတိေပးေသာစကားကို နားခံေသာ 
သူမူကား ပညာရွိ၏။” 

၆။   (ဂလာတိ ၂း၂၀)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ မည္သုိ႔ အသက္ရွင္ေနထုိင္သင့္သနည္း။
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ဂလုာတိ ၂း၂၀ - “ငါသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္၀ါးကပ္တုိင္မွာ အေသခံၿပီ။ သုိ႔ေသာ္လည္း   
အသက္ရွင္ေသး၏။ ထိုသုိ႔ဆုိေသာ္ ငါသည္ ကုိယ္တုိင္ မရွင္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၌ ရွင္ေတာ္မူ၏။  
ကိုယ္ခႏၶာ၌ ငါရွင္ေသာ အသက္သည္ ဘုရားသခင္ ၏သားေတာ္ကို ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္  
တည္၏။ သားေတာ္သည္ ငါ့ကုိ ခ်စ္၍ ငါ့အဖို႔ ကိုယ္ကိုကုိယ္ စြန္႔ေတာ္မူ၏။”

၇။   (မ�ဲ ၇း၁၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ကုိယ္ကုိကုိယ္ ဗဟုိျပဳျခင္း၏ ေျဖေဆးသည္ ဘာလဲ။

မ�ဲ ၇း၁၂ - “သင္တို႔သည္ ကုိယ္၌ သူတစ္ပါးျပဳေစလုိသမွ်အတုိင္း သူတစ္ပါး၌ ျပဳၾကေလာ့။  
ဤပညတ္ကား ပညတိၱက်မ္းႏွင့္ အနာဂတိၱက်မ္းတုိ႔၏ အခ်ဳပ္အခ်ာပင္ ျဖစ္သတည္း။” 
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (မာကု ၉း၃၃-၃၄)ကို ဖတ္ပါ။ ကေပရေနာင္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေလွ်ာက္သြားေသာလမ္းေပၚတြင္  
တပည့္ေတာ္မ်ား အျငင္းပြားေနသည့္ အေၾကာင္းအရာသည္ ဘာလဲ။ 
မညသူ္သည ္သာ၍ ႀကီးျမတ္သနညး္ဟု သူတို႔  ျငင္းခုံေနၾကသည။္

၂။   ၎အရာသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အားလုံး၏ ကုိယ္က်ဳိးရွာျခင္းအေပၚ ထင္ဟပ္မႈ ရွိပါသလား။
ထင္ဟပ္မႈ ရိွပါသည။္

၃။   (မာကု ၉း၃၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္ႏွင့္အညီ၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ အရင္အဦး ျဖစ္လိုလွ်င္၊  
သူတုိ႔ ဘာျဖစ္လာရၾက မည္နည္း။ 
လူအားလုံးတို႔၏ အေစခံ ျဖစ္လာရမည။္

၄။   (လုကာ ၂၂း၂၄-၂၇)၌ ေယရႈ၏ အေသးစိတ္ၾသ၀ါဒကုိ ရွင္းျပပါ။ 
“တပည့္ေတာတိ္ု႔သည ္မိမိတို႔တြင္ အဘယ္သူသည ္သာ၍ ႀကီး ျမတ္သနညး္ဟု  
အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခုံျခင္း ရိွသညျ္ဖစ္၍၊ ကုိယ္ေတာက္ ေလာကီမင္းတို႔သည ္ 
အစုိးတရျပဳတတ္ၾက၏။ အာဏာ ထားေသာသူတို႔ကုိလညး္ ေက်းဇူးရွင္ဟူ၍  
ေခၚေ၀ၚ ၾက၏။ သင္တို႔မူကား၊ ထုိသို႔  မျပဳၾကႏွင့္။ သင္တို႔တြင္ အကဲအမွဴးျပဳေသာ  
သူကို ငယ္သားက့ဲသို႔  ျဖစ္ေစ။ အုပ္စုိးေသာသူကိုလညး္ အေစခံက့ဲသို႔  ျဖစ္ေစ။  
အဘယ္သူသည ္သာ၍ ႀကီးျမတ္သနညး္။ စားပြဲ၌ ေလ်ာင္းေသာ သူသည ္ 
ႀကီးျမတ္သေလာ။ လုပ္ေကၽြးေသာသူသည ္ႀကီးျမတ္သေလာ။ စားပြဲ၌ ေလ်ာင္းေသာသူသည ္
ႀကီးျမတ္သညမ္ဟုတ္ေလာ။ သို႔ေသာလ္ညး္ ငါသည ္သင္တို႔တြင္ လုပ္ေကၽြးေသာသူ က့ဲသို႔  
ျဖစ္၏။” (လုကာ ၂၂း၂၄း-၂၇)

၅။   (သုတၱံ ၁၃း၁၀) ကုိ ဖတ္ပါ။ ရန္ေတြ႕ ျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ တစ္ခုတည္းေသာအေၾကာင္းသည္  
ဘာလဲ။ 
မာန

၆။   (ဂလာတိ ၂း၂၀)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ မည္သုိ႔ အသက္ရွင္ေနထုိင္သင့္သနည္း။ 
ခရစ္ေတာ၏္ ယုံၾကညျ္ခင္းအားျဖင့္ (ခရစ္ေတာ၌္ယုံၾကညျ္ခင္းအားျဖင္)့၊ ကၽြႏု္ပ္
တို႔၏ခြနအ္ား (သို႔မဟုတ္) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အားနညး္ျခင္းမ်ားအေပၚတြင္ ဗိဟုိ မျပဳပါ။

၇။   (မ�ဲ ၇း၁၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ကုိယ္ကုိကုိယ္ ဗဟုိျပဳျခင္း၏ ေျဖေဆးသည္ ဘာလဲ။ 
ဘရားသခင္၌ ဗိဟုိျပဳျခင္း (သို႔မဟုတ္) သူတစ္ပါး၌ဗိဟုိျပဳျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ သူတစ္
ပါး ျပဳစု ေစလုိသညအ္တုိင္း၊ သူတစ္ပါးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔  ျပဳစုျခင္း
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သင္ခနး္စာ ( ၂ ) 

ဘုရားသခင္၏စကားေတာကို္  
အာရုံထားဆင္ျခင္ရမည့္ နညး္လမ္း

ဆင္ျခင္သည္ ဆုိသည့္အဓိပၸာယ္မွာ၊ “ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားရန္၊ ေတြးဆရန္၊ စိတ္ထဲ၌ စီမံရန္၊  
ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရန္၊ ႀကံစည္ရန္” တုိ႔ကုိ ဆုိလိုသည္။ ဂရိစကားအားျဖင့္ ညႊန္ျပသည္မွာ၊  
“စိတ္အတြင္း၌ တစ္စံုတစ္ရာကို ဗဟုိျပဳေနရန္” ျဖစ္သည္။ ၎ကို စိတ္ကူး ၾကည့္ရန္ဟူ၍ လည္း  
ဘာသာျပန္ ၾကသည္။

သမၼာက်မ္းစာကို အာ႐ံုျပဳျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွစ္ခုသည္၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္း  
ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္၊ ဘုရားသခင့္ အေၾကာင္းကုိ ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားျခင္း၊ ေတြးဆ ဆင္ျခင္ျခင္း၊  
စိတ္ကူးၾကည့္ျခင္း ျဖစ္ေသာ အာ႐ံုထားရွိျခင္း တို႔အားျဖင့္ “မွန္ေသာဥာဏ္ ျဖင့္ ေတြးဆဆင္ျခင္ရန္၊  
စိတ္အတြင္း ႏိုးၾကားလာျခင္းကဲ့သို႔လည္း ရည္ညႊန္းျခင္းႏွင့္၊ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ေနာက္၌  
ကိုယ္ေတာ္ ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္” တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္းကို ေရပန္းစားေသာ ေခါင္းစဥ္အလုိက္ ေလ့လာခ်က္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္  
ႏိုင္သည္။ ေတြးဆဆင္ျခင္ယူရန္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုုကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ နမူနာအားျဖင့္၊  
ဗတိၱဇံခံျခင္း။ ဤစကားလံုးကို ဂရိ၊ ေဟၿဗဲ(သုိ႔မဟုတ္) အဘိဓာန္စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္တုိ႔မွ  
အနက္ဖြင့္ယူရသည္။ ယင္းစကားလုံး ဆင္းသက္လာေသာ စကားလုံး၏ အရင္းအျမစ္ ကို ရွာပါ။  
အျပစ္လြတ္ျခင္း (တ ၂း၃၈)၊ ေနာင္တရျခင္း(တ ၂း၃၈)၊ ယုံၾကည္ျခင္း (မာကု ၁၆း၁၆)၊ ကိုယ္ကုိယ္ကို  
သိေသာစိတ္ ၾကည္လင္ျခင္း (၁ ေပ ၃း၂၁)၊ ဘုရားသခင္အား ဆုေတာင္းျခင္း (တ ၂၂း၁၆)  
စသည္ကဲ့သုိ႔ေသာ၊ အျခားဆက္စပ္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကိုေလ့လာရန္ သင့္ကို ဦးေဆာင္ သြားမည့္ 
က်မ္းခ်က္မ်ား၏ အဆက္အစပ္မ်ားအေပၚ စဥ္းစား၍ ေတြးဆဆင္ျခင္ယူရမည္။ 

သင္သည္ ရရွိလုိက္သည့္ေမးခြန္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) သမၼာက်မ္းစာက တုိးျမာင့္ေပးျခင္းမ်ားကို  
ေတြးဆရန္ လုိအပ္သည္။ ဥပမာ၊ ဗတိၱဇံ မခံယူမီ ကိုက္ညီရမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိပါသလား။  
ဗတိၱဇံ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘာလဲ။ ဘယ္ေတာ့ လက္ေတြ႕ ခံယူရ မလဲ။ အခ်ိန္ကာလ ဘယ္ေတာ့လဲ။

ဆင္ျခင္ ေအာက္ေမ့ျခင္းကို ရွင္းလင္းေဖၚျပေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။  
၎မွာ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ တစ္အုပ္၏ အခန္းငယ္ တစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ေလ့လာခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။  
အဓိကအခ်က္မွာ၊ က်မ္းစာထဲက စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ အလြန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေတြးဆ စဥ္းစားေန   
ေသာေၾကာင့္ သင္သည္ စာအုပ္၏မာတိကာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးလာပါသည္။  
(အခန္း ငယ္မ်ားႏွင့္ အခန္းႀကီးမ်ားအားလုံးႏွင့္)ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္းကိုု စကားလုံး ေလ့လာခ်က္  
မ်ားမွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ဧကန္အမွန္ စကားလုံးမ်ား၏အဓိပၸာယ္သည္ ဘာလဲ။ ယုံၾကည္ရန္  
၎၏အဓိပၸာယ္သည္ ဘာလဲ။ ဘုရားသခင္ဆုိသည့္ စကားလုံး၏ အဓိပၸာယ္သည္ ဘာလဲ။  
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ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကုိ အာ႐ံုထားဆင္ျခင္ရမည့္ နည္းလမ္း

ေယ႐ႈဆ ုိသည့္စကားလံုး၏ အဓိပၸာယ္သည္ ဘာလဲ။ ခရစ္ေတာ္ ဆုိသည့္ စကားလုံး၏ အဓိပၸာယ္သည္  
ဘာလဲ။ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ျခင္း ဆုိသည့္ စကားလုံး၏ အဓိပၸာယ္သည္ ဘာလဲ၊ စသည္ျဖင္၊့  
ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္းကုုိ က်မ္းစာထဲရွိ က်မ္းစာပုိဒ္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ က်မ္းစာပုိဒ္တစ္ခုသည္  
စာေရးသားျခင္း၌ အေတြးအေခၚ အေျခခံအတုိင္းအတာ စံႏႈန္း တစ္ရပ္ ျဖစ္၍ ၀ါက်မ်ားစြာျဖင့္  
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေနက် ျဖစ္သည္။ စာေရးသူတစ္ဦးသည္ သူတို႔ ေရးေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ  
အေလးထားမႈကုိ ေျပာင္းေသာအခါ စာပိုဒ္အသစ္တစ္ခုကို စတင္ ကူးေျပာင္းသြားေလသည္။

သမၼာက်မ္းစာမွတစ္ဆင့္ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္းသည္ ေမးခြန္းညႊန္းမွတ္ ကဲ့သို႔ေသာ  
ပုဒ္ျဖတ္ပုဒ္ရပ္မ်ား ရွာထည့္ၾကသည္။ ဤေမးခြန္းကို ဘာေၾကာင့္ ေမးေနၾကသနည္း။ ဆက္စပ္  
အေၾကာင္းအရာႏ်င့္ ဘယ္လုိပတ္သက္မႈ ရွိသနည္း၊ စသည္ျဖင့္။ သမၼာက်မ္းစာကုိ ဆင္ျခင္  
ေအာက္ေမ့ျခင္းသည္ စကားလုံးမ်ားကုိ ႐ွာေဖြၾကည့္႐ံုသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ၊ စကားလုံးေနာက္၌  
ဘုရားသခင္ကို ရွာၾကည့္ပါသည္။



2-120

သင္ခန္းစာ ( ၂ ) 

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   “ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့သည္” ဆုိသည့္ စကားလုံးအဓိပၸာယ္သည္ ဘာလဲ။ 

၂။   သမၼာက်မ္းစာကုိ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ႏွစ္ခုသည္ ဘာလဲ။

၃။   ေရပန္းစားေသာေခါင္းစဥ္အလုိက္ေလ့လာျခင္း ဆုိသည္မွာ ဘာလဲ။

၄။   သမၼာက်မ္းစာ ရွင္းလင္းေဖၚျပေသာေလ့လာခ်က္မ်ားဆုိသည္မွာ ဘာလဲ။

၅။   (လုကာ ၆း၄၆)ကို ဖတ္ပါ။ “ဘုရားသခင္” ဆိုသည့္ စကားလုံးအဓိပၸာယ္ကို သင္သည္  
ဘာေတြးယူသနည္း။ 

လုုကာ ၆း၄၆ - “ငါ့စကားကို နားမေထာင္ဘဲလ်က္၊ ငါ့ကို သခင္သခင္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္  
ေခၚသနည္း။”

၆။   (မ�ဲ ၁း၂၁)ကို ဖတ္ပါ။ “ေယ႐ႈ” ဆုိသည့္ စကားလုံးအဓိပၸာယ္ကို သင္သည္ ဘာေတြးယူသနည္း။ 

မ�ဲ ၁း၂၁ - “သားေယာက္်ားကုိ ဖြားျမင္လိမ့္၏။ ထုိသားသည္ မိမိလူတို႔ကုိ အျပစ္မွ  
ကယ္ခၽြ တ္မည့္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ေယ႐ႈ ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ မွည့္ရမည္ဟု ေကာင္းကင္တ
မန္ ဆုိ၏။”

၇။   (လုကာ ၂၃း၁-၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ”ခရစ္ေတာ္” ဆိုသည့္ စကားလုံးအဓိပၸာယ္ကို သင္သည္  
ဘာေတြးယူသနည္း။ 

လုုကာ ၂၃း၁-၂ - “ထုိအခါ မင္းအရာရွိအေပါင္းတုိ႔သည္ ထ၍ ကိုယ္ေတာ္ကုိ ပိလတ္မင္းထံသုိ႔  
ေဆာင္သြားၾကၿပီးလွ်င္၊ ဤသူသည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကိုလွည့္ျဖား၍၊ မိမိသည္ ခရစ္ေတာ္  
တည္းဟူေသာ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုဆုိလ်က္၊ ကဲသာ ဘုရင္ကုိ အခြန္မဆက္ႏွင့္ဟု ျ 
မစ္တားသည္ကုိ အကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ေတြ႕ပါၿပီဟု အျပစ္တင္ၾက၏။” 

၈။   စာပုိဒ္တစ္ခု ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။ 

၉။   သမၼာက်မ္းစာကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္းသည္ စကားလုံးမ်ားကို ရွာၾကည္႐ံုသက္သက္ မဟုတ္ပါ။  
သုိ႔ေသာ္ -----
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ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကုိ အာ႐ံုထားဆင္ျခင္ရမည့္ နည္းလမ္း

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   “ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့သည္” ဆုိသည့္ စကားလုံးအဓိပၸာယ္သည္ ဘာလဲ။ 
ျပနေ္ျပာင္းစဥ္းစားရန၊္ ေတြးဆရနႏွ္င့္ စိတ္အတြင္း၌ တစ္စုံတစ္ရာကို ဗိဟုိျပဳေနရန္

၂။   သမၼာက်မ္းစာကုိ အာ႐ံုထားဆင္ျခင္ျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ႏွစ္ခုသည္ ဘာလဲ။ 
မွနေ္သာဥာဏ္ျဖင့္ ေတြးဆဆင္ျခင္ရန၊္ (စိတ္အတြင္းႏုိးၾကားလာေစရန)္ႏွင့္၊  
ဘုရားသခင္၏ စကားေတာေ္နာက္၌ ကိုယ္ေတာႏွ္င့္ ဆက္သြယ္ရန ္(ျပနေ္ျပာင္းစဥ္းစားျခင္း၊   
ေတြးဆ ဆင္ျခင္ျခင္း၊ စိတ္ကူးၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္)

၃။   ေရပန္းစားေသာေခါင္းစဥ္အလုိက္ေလ့လာျခင္း ဆုိသည္မွာ ဘာလဲ။ 
ေတြးဆဆင္ျခင္ယူရန ္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုုကို ေရြ းခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည။္

၄။   သမၼာက်မ္းစာ ရွင္းလင္းေဖၚ ျပေသာေလ့လာခ်က္မ်ားဆုိသည္မွာ ဘာလဲ။ 
၎မွာ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ တစ္အုပ္၏ အခနး္ငယ္ တစ္ခုခ်င္းအတုိက္ ေလ့လာခ်က္မ်ား  
ျဖစ္သည။္

၅။   (လုကာ ၆း၄၆)ကို ဖတ္ပါ။ “ဘုရားသခင္” ဆိုသည့္ စကားလုံးအဓိပၸာယ္ကို သင္သည္  
ဘာေတြးယူသနည္း။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔  နားေထာင္ရမည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ (အလုပ္ရွင္သူေဌးလုိမ်ဳိး)

၆။   (မ�ဲ ၁း၂၁)ကို ဖတ္ပါ။ “ေယ႐ႈ” ဆုိသည့္ စကားလုံးအဓိပၸာယ္ကို သင္သည္ ဘာေတြးယူ  
သနည္း။
သူတစ္ပါးကို သူတို႔အျပစ္မ်ားမွ ကယ္တင္ေပးေသာ ကယ္တင္ရွင္တစ္ေယာက္

၇။   (လုကာ ၂၃း၁-၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ “ခရစ္ေတာ္” ဆုိသည့္ စကားလုံးအဓိပၸာယ္ကို သင္သည္ ဘာေတြး  
ယူသနည္း။ 
ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ရန ္ဘိသိက္ခံရေသာအရွင္

၈။   စာပိုဒ္တစ္ခု ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။ 
စာေရးသားျခင္း၌ အေတြးအေခၚ အေျခခံအတုိင္းအတာ စံႏႈနး္တစ္ရပ္ျဖစ္သည။္

၉။   သမၼာက်မ္းစာကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္းသည္ စကားလံုးမ်ားကို ရွာၾကည္႐ံုသက္သက္  
မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ စကားလုံးေနာက္၌ ဘုရားသခင္ကုိ ရွာၾကည့္ပါသည။္
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သင္ခနး္စာ ( ၃ ) 

စိတ္ႏွလုံးကို အသစ္ျပဳျပင္ျခင္း

ယေန႔ စိတ္ႏွလုံးကိုု အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းျခင္းအေၾကာင္းကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ေလ့လာၾကမည္။  
က်မ္းစာပုဒ္ႏွစ္ခုကို ကၽြ ႏ္ုပ္ဖတ္ၾကည့္မည္။ ပထမတစ္ခုမွာ (ဖိလိပၸိ ၄း၈) မွ ျဖစ္သည္။ “ၾကြင္းေသးေသာ  
စကားဟူမူကား၊ ညီအစ္ကိုတုိ႔၊ သမၼာတရားႏွင့္ဆိုင္ေသာအက်င့္၊ ေလ်ာက္ပတ္ေသာအက်င့္၊  
ေျဖာင့္မတ္ေသာအက်င့္၊ စင္ၾကယ္ေသာအက်င့္၊ သူတစ္ပါး ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာအက်င့္၊  
ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ေသာအက်င့္ ရွိသမွ်တုိ႔ကုိ၎၊ ပါရမီတစ္ပါးပါး၊ ေကာင္းေသာ သိတင္းတစ္ပါးပါး  
ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အက်င့္တုိ႔ကုိ၎၊ ႏွလုံးသြင္းၾကေလာ့။” တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔  
ႏွလံုးသြင္းထားသင့္သည့္ အရာမ်ားရွိသည္ကုိ အထင္အရွား ေျပာျပေပးေနသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္  
ဆုိလွ်င္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္အေတြးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ယခု ကၽြ ႏ္ုပ္ သိလုိက္ရသည္မွာ  
(ေရာမ ၇း၂၂-၂၃) အရ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ စကားေတာ္ႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာ ဆန္႔က်င္ေနသည့္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ အေတြးမ်ား ရိွေနသည္ဆိုေသာ အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ အျပစ္တရား ပညတ္ခ်က္မ်ားသည္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ စိတ္ထဲ၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ စစ္ခင္းလ်က္ရွိ၏။ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒ စာေစာင္အရ သမၼာက်မ္းစာသည္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကိုေျပာေနသည္မွာ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္ ထုိင္လ်က္ေနၿပီး၊ ကုိယ္စိတ္ႏွလုံး သြင္းလုိသည္မ်ား ကို  
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အေတြးမ်ားက အသုိက္တစ္ခု ေဆာက္ေနသည္ကို အခြင့္မေပးရန္ ျဖစ္သည္။  
သမၼာက်မ္းစာကလည္း ေျပာေသးသည္မွာ လူသည္ စိတ္ထင္သည့္အတိုင္း ျဖစ္၏ဟူ၍ဆုိသည္။ 
(သုတၱံ ၂၃း၇) ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွလုံးသြင္းသည့္ အေၾကာင္းသည္ အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးပါသည္။

(ေရာမ ၁၂း၁-၂)၌ ဆုိထားသည္။ “ညီအစ္ကိုတုိ႔၊ အသက္ရွင္ျခင္း လကၡဏာ၊ သန္႔ရွင္းျခင္း  
လကၡဏာ၊ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ ေတာ္မူဖြယ္ေသာ လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာယဇ္ကို သင္တုိ႔သည္  
ပူေဇာ္၍၊ မိမိကုိယ္ခႏၶာကို ဘုရားသခင္အား  ဆက္ကပ္ျခင္းတည္းဟူ ေသာ သင္တုိ႔ျပဳအပ္ေသာ ၀တ္ကုိ   
ျပဳမည္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္၏ က႐ုဏာေတာ္ကုိ ေထာက္ထား၍၊ သင္တုိ႔ကို ငါတုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္  
ေပး၏။ သင္တုိ႔သည္ ေလာကီပံုသဏာာန္ကုိ မေဆာင္ၾကႏွင့္။ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာ၊  
ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာအရာ၊ စံုလင္ေသာအရာ တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္ အလုိရွိေသာအရာသည္၊  
အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကို သင္ႏိုင္မည္အေၾကာင္း စိတ္ႏွလုံးကုိ အသစ္ျပင္ဆင္ ၍ ပံုသဏာာန္  
ေျပာင္းလဲျခင္းသုိ႔ေရာက္ၾကေလာ့။” သမၼာက်မ္းစာက ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးကို အသစ္ျပဳျပင္ၿပီး  
ပံုသဏာာန္ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာထားသည္။ အပိုလို အာကာသယာဥ္သည္  
အာကာသသုိ႔ တက္ေရာက္သြားေသာအခါ၊ ဆယ္မိနစ္ေရာက္တိုင္း လမ္ေၾကာင္းအမွားျပင္ျခင္း  
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို သင္သိပါသလား။ သူတုိ႔ လကမၻာသုိ႔ သြားေနသည္မွာ ေျမြလိမ္ ေျမြေကာက္  
လမ္းေၾကာင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ လေပၚသုိ႔ သူတုိ႔ ဆင္းသက္သည့္အခါ၊ သူတုိ႔အတြက္ သတ္မွတ္ဆင္းသက္  
နယ္ပယ္ကို မိုင္ (၅၀၀)အတြင္း သတ္မွတ္ ေပးထားေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ သတ္မွတ္နယ္ေျမ၏  
ေပအနည္းငယ္အကြာတြင္ ဆင္းသက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပ်ံသန္းမႈ တစ္ခုလုံးသည္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု သတ္မွတ္ထားရန္ လုိအပ္ၿပီး၊ အသက္ရွင္ေသာယဇ္ကို  
ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္၊ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို လုံးလုံးလ်ားလ်ား ဆက္ကပ္မႈ ျပဳရၾကမည္။ အသက္ရွင္ေသာ  
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ယဇ္ကို ပူေဇာ္ရာ၌ ျပ�နာသည္၊ တစ္ခါတစ္ရံ ပလႅင္မွ တြားထြက္လုိသည့္ဆႏၵေ ျဖစ္ေပၚမႈ ျဖစ္သည္။  
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အေတြးထဲ၌ လမ္းေၾကာင္းအမွားျပင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၌  
ဤသုိ႔ေျပာသည့္ ႏွလုံးသား ရွိရမည္။ “ဘုရားသခင္ ကုိယ္ေတာ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္လုိသည္။ ကိုယ္ေတာ့္  
လမ္းေၾကာင္းကို ကၽြ ႏ္ုပ္ လုိက္ပါလုိပါသည္။”

ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား အပ္ႏွံမႈျပဳဖို႔ လိုအပ္သည္သာမက၊ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံး  
ႏိုးၾကားျခင္းအားျဖင့္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္လွမ္း၍ အသြင္းေျပာင္းလဲျခင္း  
ရွိေစေသာေအာင္ျမင္ေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာ လိုအပ္ခ်က္ က႑တစ္ခုလည္း ရွိရပါမည္။  
ေလာကအက်ဳိးရလဒ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ မလုိလားဘူး ဆုိပါက၊ ေလာကနည္းတူ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ မေတြးႏိုင္ၾကပါ။  
(ဖိလိပၸိ ၄း၈) ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဖတ္ၾကည့္ၿပီး ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အေတြးကို ေရြးခ်ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ “ေျဖာင့္မတ္ေသာ   
အက်င့္၊.. သူတစ္ပါးႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အက်င့္၊... ပါရမီတစ္ပါးပါး၊ ေကာင္းေသာ သိတင္းတစ္ပါးပါး  
ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အက်င့္တုိ႔ကုိ၎၊ ႏွလုံးသြင္းၾကေလာ့။” ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၌ သူတုိ႔ လုပ္ခဲ့သည္မွာ၊  
ဘုရားသခင့္ စကားေတာ္ကို အိမ္အ၀င္တံခါး တုိင္ထိပ္ႏွင့္ သူတုိ႔၏ ၿခံဳထည္ေပၚတြင္  
ေရးမွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎စာသားသည္ သူတုိ႔မ်က္ႏွာစာေရွ႕မွာ အၿမဲတမ္း ရွိေနခဲ့သည္။  
သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္စကားေတာ္ကုိ လက္ေတြ႕ နားခံရမည့္ အေၾကာင္း ေန႔ေန႔ညည  
ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေနၾကရန္ ကိုယ္ေတာ္ လမ္းညႊန္ေတာ္မူခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ ထိုအေၾကာင္း  
အရာမ်ားအားလံုးကို သူတုိ႔သားသမီးမ်ားအား သြန္သင္ေပးေန ရမည္လည္း ျဖစ္သည္။ ၎သည္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ႏွလုံးသြင္းရမည့္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ  
အသက္တာကုိ အမွန္တကယ္ရရွိရန္အလို႔ငွါ တစ္ခ်ိန္လုံးမွာ လူအားလုံး၏ ေရွ႕ ၌ ဘုရားသခင့္  
စကားေတာ္ကို ေစာင့္ထိန္းရျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေျဖာင့္မတ္ေသာအက်င့္၊ သူတစ္ပါး  
ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အက်င့္၊ ေကာင္းေသာ သီတင္းတစ္ပါးပါးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အက်င့္တုိ႔ကုိ ႏွလုံးသြင္းျခင္း၏  
ဆန္႔က်င္ဘက္သည္၊ ဘုရားသခင္၏အရာမ်ား၊ ၀ိညဥ္ေတာ္၏ အရာမ်ားကို ႏွလုံး မသြင္းျခင္းျဖစ္သည္။  
“ဇာတိပကတိ စိတ္သေဘာသည္ ေသျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏” ဟု (ေရာမ ၈း၆)က ဆုိသည္။  
၎က်မ္းခ်က္က ဆက္ေျပာထားသည္။ “၀ိညာဥ္ပကတိ စိတ္သေဘာသည္ အသက္ရွင္ျခင္း  
အေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္း အေၾကာင္း ျဖစ္၏။” ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ႏွင့္  
ဆုိင္ေသာအရာမ်ားကို ႏွလုံးသြင္းရန္မွာ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။  
အကယ္၍သင္သည္ အိမ္ေထာင္ေရးေဖါက္ျပန္ျခင္း၊ ေငြေၾကး၊ ေလာဘေဇာတုိက္မႈ စသည္ျဖင့္  
ေလာကအရာမ်ားကို အေတြးေရာက္ေနပါလွ်င္၊ သင္တုိ႔၏ဘ၀အထဲ ဘာျဖစ္လာမည္ကို သိၾကပါ
သလား။ လူသည္ မိမိစိတ္ထင္သည့္အတုိင္း ျဖစ္တတ္၏။ ထုိအရာမ်ားကို လုပ္ဖို႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
စလုိက္ၾကမည္။ ထုိအရာမ်ားႏွင့္ ကစားဖို႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ စလုိက္ၾကမည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဘ၀မ်ား  
ပ်က္စီးလာပါလိိမ့္မည္။ ေတြ႕သည္ မဟုတ္ေလာ။ ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ တကယ့္ ၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲသည္၊  
စာတန္ကို တစ္ခ်ိန္ လုံး အမွန္ ရင္ဆုိင္တုိက္ခိုက္ ဆုံးမေနရျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထုိသုိ႔ျပဳရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္  
လုိအပ္ေသာအခ်ိန္ေတာ့ ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲသည္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
အေတြးေရာက္ေနသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ မွီေနသည့္ အေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္အတူ ရွိေနပါသည္။

(ေဟရွာယ ၂၆း၃)၌ သမၼာက်မ္းစာက ဆုိပါသည္။ “စိတ္ႏွလုံး တည္ၾကည္ေသာသူသည္၊  
ကုိယ္ေတာ္၌ ခိုလႈံေသာေၾကာင့္၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိမည္အေၾကာင္း ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူလိမ့္၏။”  
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ဦးတည္ရာခ်ိန္ညာိယူရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ အားလံုးအတြက္ လိုအပ္မည့္ ေန႔ရက္အခ်ိန္ ေရာက္လာပါ  
လိမ့္မည္။ ထုိအခါ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဆုိၾကမည္။ “ဘုရားသခင္၊ မွားယြင္းျခင္းရွိေနပါ၏။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္  
ကုိယ္ေတာ့္ထံ ျပန္လွည့္ၿပီး၊ စိတ္ႏွလုံးကို အသစ္ျပဳျပင္လ်က္၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာအက်င့္၊ သူတစ္ပါး  
ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အက်င့္၊ ေကာင္းေသာ သိတင္းတစ္ပါးပါး ႏွင့္ဆုိင္ေသာအက်င့္တုိ႔ကုိ စတင္  
ႏွလုံးသြင္းပါမည္။”

ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္သည္ အမာခံေျမေပၚနင္းမိလွ်င္၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရပါလွ်င္၊ မေတြးသင့္သည္  
မ်ားကို ေတြးမိေနေၾကာင္း သိလုိက္လွ်င္၊ ခ်က္ခ်င္း မိမိကိုယ္မိမိ စိတ္ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လိုပါသည္။  
သမၼာက်မ္းစာက ဆုိပါသည္။ “ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္သုိ႔ လုိက္ၾကေလာ့။ မာရ္နတ္ကို  
ဆီးတားၾကေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သူသည္ သင္တုိ႔ထံမွ ေျပးသြားလိမ့္မည္။” ကၽြ ႏ္ုပ္၏ဘ၀၌ လုပ္ေဆာင္ျခင္း  
အရာမ်ား လြဲမွားသျဖင့္၊ စိတ္ဓာတ္က်ခံစားရျခင္း ျမင့္တက္ေသာ ကာလမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ား၌  
က်မ္းစာအုပ္ကို ေကာက္ကုိင္ၿပီး၊ က်မ္း ခ်က္ဖတ္၍ ဤသုိ႔ ေျပာထြက္ဖို႔ ခက္ခဲလွပါသည္။ “ဘုရားသခင္၊  
ကိုယ္ေတာ္ ကၽြ ႏ္ုပ္ကို မည္သည့္စကား မိန္႔ဆုိပါသနည္း၊ ဤအတိုင္း ကၽြ ႏ္ုပ္ ေနေနရပါမည္ေလာ၊  
ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္၏ ခြန္အား ျဖစ္ပါသည္။ ” သင္ ေျပာဖို႔ လုိသည္မွာ၊ “ကၽြ ႏ္ုပ္အေပၚ စာတန္တုိက္  
ခို္က္ရန္ အခြင့္ေပးခဲ့မိသည္ကို ယခု ကၽြ ႏ္ုပ္ တားဆီးသြားပါေတာ့မည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ ထိုင္ခ်ၿပီး  
က်မ္းစာအုပ္ကုိဖြင့္၍ ဖတ္ပါမည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ က်မ္းစာ စာမ်က္ႏွာထဲက စကားလုံးမ်ားကို ဖတ္႐ႈေနျခင္း  
သက္သက္မွ် မဟုတ္ဘဲ၊ စကားေတာ္ႏွင့္အတူ ကိုယ္ေတာ္ကို ဆက္ သြယ္ သြားပါမည္။ ကၽြ ႏု္ပ္၏  
စိတ္ႏွလုံးကုိ ကုိယ္ေတာ္အေပၚ၌  ရွိေနေစပါမည္။ ဘုရားသခင္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္အား ကုိယ္ေတာ္  
မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း ခံရေလၿပီ။ ကုိယ္ေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း 
ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ပါၿပီ။ ကုိယ္ ေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူ သည္အတုိင္း ကၽြ ႏု္ပ္သည္  
ကုိယ္ေတာ့္ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ဘယ္အရာမွ် မကြာေစပါၿပီ။” သင္သည္ ထုိင္လ်က္၊ ဘုရားသခင္ သင့္အဖို႔ 
လုပ္ေဆာင္ေတာ္မူခဲ့သမွ် ေကာင္းေသာ အရာအားလုံးကုိ တစ္ခဏတာမွ် ဆင္ျခင္စဥ္းစားေနပါလွ်င္၊ 
အျခားေသာအရာ အားလုံးကို ေမ့ထားႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႕အျဖစ္တစ္ခု ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာျပပါမည္။ လူတစ္ေယာက္က ကၽြ ႏု္ပ္ကို တစ္ႀကိမ္ပဲ  
ေျပာလာသည္။ “အခုမွ၊ ေနာက္ ဆယ္မိနစ္ေလာက္ ပန္းေရာင္ဆင္အေၾကာင္း မေတြးမိို႔ ကၽြ ႏ္ုပ္  
သတိေပး ပါတယ္” တဲ့။ ဘာျဖစ္လာသလဲ ခင္ဗ်ားသိလာ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အားလုံး ပန္းေရာင္ဆင္  
အေၾကာင္း ေတြးေနေတာ့တာပဲ။ ဒါနဲ႔ ထိုသူက ဆက္ေမးတယ္။ “ေလဘာတီ ႐ုပ္တုရဲ႕ အေရာင္က  
ဘာအေရာင္လဲ။ လူတခ်ဳိ႕က အစိမ္းေရာင္လို႔ ေျပာလုိက္တယ္။ သူက “ေကာင္းၿပီ၊ ေလဘာတီ႐ုပ္တုရဲ႕  
မည္သည့္လက္ေမာင္းက ေျမာာက္တင္ထားသလဲ။” လူတခ်ဳိ႕က ညာလက္လုိ႔ ေျဖလုိက္တယ္။ “ဒါဆုိ၊  
ေျမာာက္တင္ထားတဲ့လက္ထဲ ဘာကိုင္ထားသလဲ။ မီးတုိင္လုိ႔ လူေတြ ေျဖၾကျပန္ေရာ။ ထုိေနာက္သူက၊  
“ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေတြးေနတဲ့ ပန္းေရာင္ ဆင္တစ္ေကာင္ ဘာျဖစ္သြားလဲ” ဟု ေမးလုိက္သည္။ မရွိေတာ့ၿပီ။  
ဤတြင္ေျပာစရာ ရွိလာသည္။ “ထုိအေတြးမ်ားကို သင္တို႔ မေတြးဘဲ ေနၾကသေလာ။” ဘာေၾကာင့္ဆုိေတာ့၊  
ထုိအေတြးမ်ားကို သင္တို႔ေတြး ေနၾကကုန္၏။ သမၼာက်မ္းစာက အမွန္ပဲ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ကို ေျပာပါသည္။  
ထုိအေတြးမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ အေတြးမ်ားႏွင့္ အစားထိုးဖို႔ လုိအပ္သည္။ ထုိအရာမ်ားသည္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိတုိက္ခိုက္ရန္ ေရာက္လာ ေနၿပီး၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔မေတြးသင့္သည့္ တစ္ခုခုကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ေတြးေနမိ 
ေသာအခါ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏ ကုိယ္ပိုင္ လကၡဏာအသစ္ဆီသို႔ စိတ္ႏွလုံးကို ခ်က္ခ်င္း ေခၚယူရန္  
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လုိအပ္လာပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထံသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းလွည့္ေျပာင္း၍၊ စာမ်က္ႏွာေပၚမွ  
ႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ႏွင့္ အတူ သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ၊ စကားေတာ္ေနာက္မွ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္  
ဆက္သြယ္ယူရမည္။ (ေရာမ ၈း၆)၌ က်မ္းစာကေျပာသည့္အတုိင္း၊ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ျပဳသည့္အခါ၊  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏စိတ္ႏွလုံးသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ၀ိညာဥ္အရာမ်ားအေပၚ၌ တည္လ်က္ေနသည္ျဖစ္၍၊ 
ဘုရားသခင္ေပးေသာ အသက္တာ အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ျမင္ရလိမ့္မည္  
ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္၏ ညီအစ္ကိုတုိ႔၊ သင္တုိ႔သည္ ထုိအရာမ်ားကိုႏွလုံးသြင္းလ်က္၊ ခရစ္ေတာ္သည္  
သင္တုိ႔အတြက္ အဖိုးေပး၍၀ယ္ယူေပးခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ရက္မ်ားအတြင္း  
သြားလာ ၾကပါကုန္ေလာ့။
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တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (ေရာမ ၁၂း၁)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္အတူ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။ 

ေရာမ ၁၂း၁ - “ညီအစ္ကုိတုိ႔ အသက္ရွင္ျခင္းလကၡဏာ၊ သန္႔ရွင္းျခင္းလကၡဏာ၊ ဘုရားသခင္  
ႏွစ္သက္ေတာ္မူဖြယ္ေသာ လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာယဇ္ကို သင္တို႔သည္ ပူေဇာ္၍၊  
မိမိကုိယ္ခႏၶာကို ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ျခင္းတည္းဟူေသာ သင္တုိ႔ျပဳအပ္ေသာ၀တ္ကုိ  
 ျပဳမည္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္၏ က႐ုဏာေတာ္ကုိေထာက္ထား၍၊ သင္တို႔ကုိ ငါတုိက္  
တြန္း ႏိႈးေဆာ္ေပ၏။”

၂။   (ေရာမ ၁၂း၂)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္က ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ေျပာေနေသာ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၌ ထူးျခား 
လာ ရမည္မွာ၊

ေရာမ ၁၂း၂ - “သင္တို႔သည္ ေလာကီပံုသဏာာန္ကုိ မေဆာင္ၾကႏွင့္။ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာ၊  
ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာအရာ၊ စံုလင္ေသာ အရာတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္အလုိရွိေသာ  
အရာသည္ အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကို သင္ႏိုင္မည္အေၾကာင္း စိတ္ႏွလံုးကို အသင့္ျပင္ဆင္၍  
ပံုသဏာာန္ ေျပာင္းလဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကေလာ့။”

၃။   (တမန္ေတာ္ ၁၇း၁၁)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ေတြးေတာဆင္ျခင္ ၾကည့္႐ႈရမည္မ်ားမွာ ဘာေတြလဲ။ 

တမနေ္တာ ္၁၇း၁၁ - “ေဗရိၿမိဳ႕သားတို႔သည္ သက္သာေလာနိတ္ၿမိဳ႕သားတုိ႔ထက္ ထူးျမတ္သျဖင့္၊  
အလြန္ၾကည္ညိဳေသာ ေစတနာ စိတ္ႏွင့္၊ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ခံယူ၍  
မွန္သည္မမွန္သည္ကို သိျခင္းငွါ၊ က်မ္းစာကို ေန႕တုိင္းအစဥ္ ေစ့ေစ့ ၾကည့္႐ႈၾက၏။”

၄။   (ေရာမ ၈း၅-၆)ကို ဖတ္ပါ။ ၀ိညာဥ္ေရးရာ စိတ္ထားရွိရမည့္အရာမ်ားမွာ၊ 

ေရာမ ၈းး၅-၆ - “ဇာတိပကတိရွိေသာ သူတုိ႔သည္ ဇာတိပကတိႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာအရာတုိ႔ကုိ   
စြဲလမ္းေသာ စိတ္သေဘာရွိၾက၏။ ၀ိညာဥ္ပကတိရွိေသာသူတုုိ႔မူကား၊ ၀ိညာဥ္ပကတိႏွင့္  
စပ္ဆုိင္ေသာ အရာတုိ႔ကုုိ စြဲလမ္းေသာစိတ္သေဘာ ရွိၾက၏။ ဇာတိပကတိ စိတ္သေဘာသည္  
ေသျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။  ၀ိညာဥ္ပကတိ စိတ္သေဘာသည္ အသက္ရွင္ျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္  
ၿငိမ္သက္ျခင္း အေၾကာင္း ျဖစ္၏။

၅။   (ေရာမ ၁၂း၁-၂)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္ႏွင့္အညီ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာႏွစ္ခုမွာ  
ဘာေတြလဲ။

ေရာမ ၁၂း၁-၂ - “ညီအစ္ကုိတုိ႔၊ အသက္ရွင္ျခင္းလကၡဏာ၊ သန္႔ရွင္းျခင္းလကၡဏာ၊ ဘုရားသခင္   
ႏွစ္သက္ေတာ္မူဖြယ္ေသာ လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာယဇ္ကို သင္တို႔သည္ ပူေဇာ္၍၊  
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မိမိကုိယ္ခႏၶာကို ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ သင္တုိ႔ျပဳအပ္ေသာ၀တ္ကုိ  
ျပဳမည္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္၏ က႐ုဏာေတာ္ကုိေထာက္ထား၍၊ သင္တုိ႔ကို ငါတုိက္တြန္း  
ႏိႈးေဆာ္ေပ၏။ သင္တုိ႔သည္ ေလာကီ ပံုသဏာာန္ကုိ မေဆာင္ၾကႏွင့္။ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာ၊  
ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာအရာ၊ စံုလင္ေသာ အရာတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္ အလုိရွိေတာ္မူေသာ  
အရာသည္ အဘယ္အရာ ျဖစ္သည္ကို သင္ႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ စိတ္ႏွလုံးကုိ အသစ္ျပင္ဆင္၍  
ပံုသဏာာန္ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကေလာ့။”

၆။   (ေယရွာယ ၂၆း၃)ကုိဖတ္ပါ။ စုံလင္ေသာၿငိမ္သက္ျခင္းျဖင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ မည္သုိ႔ေနထုိင္ ရမည္နည္း။ 

ေဟရွွာာယ ၂၆း၃ - “စိတ္ႏွလံုးတည္ၾကည္ေသာသူသည္ ကိုယ္ေတာ္၌ ခိုလႈံေသာေၾကာင့္၊  
ၿငိမ္သက္ျခင္း သက္သက္ ရွိမည္ အေၾကာင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။”

၇။   (ေယရွာယ ၂၆း၄)ကုိဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔စိတ္၀ိညာဥ္ကုိ  
ေစာင့္ထိန္းထားႏိုင္ေသာနည္းလမ္းအခ်ဳိ႕မွာဘာေတြလဲ။

ေဟရွွာာယ ၂၆း၃-၄ - “ထာ၀ရဘုရား၌ အစဥ္အၿမဲခိုလႈံၾကေလာ့။ ထာ၀ရဘုရားသည္  
နိစၥထာ၀ရ ခိုလႈံရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။”
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (ေရာမ ၁၂း၁)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္အတူ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။
ဘိရ�းသူခားင္္ျ၌	သူူတို႔��ဆက္ကပ္ဳ	အျပ္ဳ�ွၾံက၏။ဘိရ�းသူခားင္္ျ၌	သူူတို႔��ဆက္ကပ္ဳ	အျပ္ဳ�ွၾံက၏။

၂။   (ေရာမ ၁၂း၂)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္က ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ေျပာေနေသာ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၌ ထူးျခား 
လာရမည္မွာ၊
�လု�က�ွင္္ျ�	�လု�က�ွင္္ျ�	((သူ�� မ်ားဟတ္ိို႔သူ�� မ်ားဟတ္ိို႔))	မ်ားယိံ္ၾကည္္သူူတို႔�� �ွင္္ျ�	ကြ	မ်ားယိံ္ၾကည္္သူူတို႔�� �ွင္္ျ�	ကြျျျပဳ�းျခားင္္ျးျဖိုးေစ္္သူည္္။ျပဳ�းျခားင္္ျးျဖိုးေစ္္သူည္္။

၃။   (တမန္ေတာ္ ၁၇း၁၁)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ေတြးေတာဆင္ျခင္ၾကည့္႐ႈရမည္မ်ားမွာ ဘာေတြလဲ။
�ႈတ္ို႔ကပဳတ္ို႔�တို႔�္၊	ဘိရ�းစ္က�း�တို႔�္�ႈတ္ို႔ကပဳတ္ို႔�တို႔�္၊	ဘိရ�းစ္က�း�တို႔�္

၄။   (ေရာမ ၈း၅-၆)ကို ဖတ္ပါ။ ၀ိညာဥ္ေရးရာစိတ္ ထားရွိရမည့္အရာမ်ားမွာ၊ 
အျသူက္ရွွိင္္ျျခားင္္ျး၊	ၿင္ျ�မ္်ားသူက္ျခားင္္ျး	အျသူက္ရွွိင္္ျျခားင္္ျး၊	ၿင္ျ�မ္်ားသူက္ျခားင္္ျး	

၅။   (ေရာမ ၁၂း၁-၂)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္ႏွင့္အညီ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာႏွစ္ခုမွာ 
ဘာေတြလဲ။ 
မ်ား�မ်ား�က�ိယ္္ခား�မ်ား�မ်ား�က�ိယ္္ခား�ၶၶ�ကိ�	ဘိရ�းသူခားင္္ျအျ�း	ဆက္ကပ္ဳျခားင္္ျး�ွင္္ျ�	စ္�တ္ို႔�ွလံုးိကိ�	အျသူစ္္ျပဳဳျပဳင္္ျျခားင္္ျး�ကိ�	ဘိရ�းသူခားင္္ျအျ�း	ဆက္ကပ္ဳျခားင္္ျး�ွင္္ျ�	စ္�တ္ို႔�ွလံုးိကိ�	အျသူစ္္ျပဳဳျပဳင္္ျျခားင္္ျး

၆။   (ေယရွာယ ၂၆း၃)ကုိဖတ္ပါ။ စုံလင္ေသာၿငိမ္သက္ျခင္းျဖင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ မည္သုိ႔ေနထုိင္ရ မည္နည္း။ 
ကၽြ�္ပ္ိဳတို႔�� စ္�တ္ို႔�ွလံုးိသူည္္	ဘိရ�းသူခားင္္ျ၌	ခား�ိလုႈံ�နရမ်ားည္္။ကၽြ�္ပ္ိဳတို႔�� စ္�တ္ို႔�ွလံုးိသူည္္	ဘိရ�းသူခားင္္ျ၌	ခား�ိလုႈံ�နရမ်ားည္္။

၇။   (ေယရွာယ ၂၆း၃)ကုိဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔စိတ္၀ိညာဥ္ကုိ  
ေစာင့္ထိန္းထားႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕မွာ ဘာေတြလဲ။
ဆုေတာင္းျခင္း၊ ဂုဏ္ေတာခ္်းီမြမ္းျခင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာကို္  
ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာခ္်းီမြမ္းျခင္း စသညျ္ဖင့္၊
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ခရစ္ေတာ၏္အသင္းေတာ၌္ အေရးႀကီးျခင္း

ယေန႔ ခရစ္ေတာ္၏ အသင္းေတာ္၌ အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္းကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ေျပာၾကမည္။  
သမၼာက်မ္းစာထဲက (ေဟၿဗဲ ၁၀း ၂၅) ကို ကၽြ ႏု္ပ္ ေကာက္ႏႈတ္ျပလုိပါသည္။ “လူအခ်ဳိ႕တုိ႔၏ ထုံးစံ  
ရွိသည္အတိုင္း၊ အခ်င္းခ်င္း စည္းေ၀းျခင္းအမႈကို မေရွာင္မလႊဲၾကႏွင့္။ အခ်င္းခ်င္းတုိ႔ကို တုိက္တြန္း  
ႏိႈးေဆာ္ၾကေလာ့။ ကာလအခ်ိန္ ေရာက္လုနီးသည္ကို ေထာက္သျဖင့္၊ သာ၍ ႀကိဳးစားၾကေလာ့။”  
ခရစ္ေတာ္၏ အသင္းေတာ္၌အေရးႀကီးျခင္းကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ရွာၾကည့္ၾကသည့္အခါ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္ ေမးခြန္း  
ေမးရပါမည္။ အသင္းေတာ္ဆုုိတာ ဘာလဲ။

ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ Xxxxxxxx ျပည္နယ္၊ xxxxxxx  ၿမိဳ႕၌ ေဒသႏၱရ အသင္းေတာ္တစ္ပါးတြင္၊  
တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း ဧ၀ံေဂလိ ေဟာေျပာျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။  
အသင္းေတာ္ထဲမွ လူေတြကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ သင္တန္းေပးၿပီး၊ ကြင္းဆင္း လုပ္ေဆာင္ ေစခဲ့ပါသည္။  
ဤေဒသႏၱရ အသင္းေတာ္ႏွင့္ ေျခာက္ပတ္မွ် လုပ္ေဆာင္အၿပီးတြင္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အသင္းေတာ္ျပင္ပ၌  
က်မ္းစာ၀ိုင္းေပါင္း(၂၀)ကို တည္ေထာင္ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထုိက်မ္းစာ ၀ိုင္းမ်ားအတြင္း  
လအေတာ္ၾကာၾကာ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာျခင္း ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ အသင္းေတာ္  
သင္းအုပ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ တကယ္ စိတ္ပ်က္လာၿပီး တစ္ေန႔ ထုတ္ေျပာလာသည္။ 

“က်မ္းစာက ေျပာထားတာ၊ သခင္ဘုရားသည္ ကယ္တင္ျခင္း ခံရသူမ်ားကို အသင္းေတာ္သုိ႔  
ေန႔စဥ္ သြင္းေတာ္မူသည္ျဖစ္ရာ၊ အခု က်မ္းစာ၀ိုင္းက လူေတြ အသင္းေတာ္ထဲ ဘာေၾကာင့္  
ေရာက္လာတာ မျမင္ရသလဲဗ်ာ။”ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ကြင္းဆင္းၿပီး၊ လူေတြကို တပည့္ေတာ္ ျဖစ္ေစရန္၊  
ကယ္တင္ျခင္းခံရရန္ႏွင့္ ျပဳစုျခင္းခံရရန္ သြန္သင္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဤတြင္ အသင္းေတာ္သင္းအုပ္ ေျပာဆုိေသာ အမွန္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ၊ “သူတို႔တစ္ေတြ  
အသင္းေတာ္ အေဆာက္အအုံထဲ၊ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္၀တ္ျပဳပြဲကို အတူတကြ ဘာေၾကာင့္  
မေရာက္လာႏိုင္ၾကပါသလဲ” ဟု ဆိုလုိပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္၏ အသင္းေတာ္အေပၚ၌ ႐ႈေထာင့္သည္  
နည္းနည္း လြဲေနပါၿပီ။ သင္းအုပ္၏ အေမးသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္ကို တကယ္ အခက္ေတြ႕ေစၿပီး၊ ကၽြ ႏ္ုပ္  
ဘာလုပ္ရမည္မသိ ျဖစ္ရေတာ့သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ေတြးမိသည္။ “တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း ဧ၀ံေဂလိ  
ေဟာေျပာမႈအစီအစဥ္သည္ တကယ္ပဲ အလုပ္ျဖစ္ေနသလား။” လူ ေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြအထဲ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
အမွန္တကယ္ ေရာက္ရွိသြားေနၿပီလား။ လူမ်ားစြာဆီသုိ႔ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္၊ 
ကၽြ ႏ္ုပ္အတြက္ စိတ္႐ႈပ္ေနသည္မွာ၊ သူတုိ႔ ဘာေၾကာင့္ တနဂၤေႏြေန႔ ၀တ္ျပဳပြဲသုိ႔ မလာႏိုင္ၾက  
ပါသလဲဟု ျဖစ္သည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ “အသင္းေတာ္” ဆုိသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်မ္းစာသင္ေပးဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္  
ခ်လိုက္ပါသည္။ ယင္းသင္ခန္းစာထဲ ဘာသင္ေပးရမည္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္ ရွာေတြ႕လုိက္ပါသည္။ ေရာမ ၁၆း၃၊  
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၁ ေကာ ၁၆း၁၉၊ ေကာေလာသဲ ၄း၁၅၊ ဖိေလမုန္ ၂၊ တမန္ေတာ္ ၅း၄၂ ႏွင့္ တမန္ေတာ္ ၂၀း၂၀ တို႔၌  
ေတြ႔ရသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ဓမၼသစ္က်မ္း ေစာေစာပိုင္းကာလ၌ လူတစ္ဦး  
တစ္ေယာက္အိမ္တြင္ အသင္းေတာ္ အစည္းအေ၀း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကုိ ေျပာေနသည္။  
အိမ္အသင္းေတာ္မ်ား၊ အုပ္စုငယ္အသင္း ေတာ္၊ အသင္းအဖြဲ႕ ႀကီးမ်ားႏွင့္ အလြန္႔အလြန္ႀကီးမားေသာ  
ဧရာမအသင္းေတာ္ႀကီးမ်ား ရွိခဲ့သည္။ က်မ္းစာထဲမွ ကၽြ ႏ္ုပ္အေတြး အာ႐ံုထဲသုုိ႔  
အမွန္ေရာက္လာသည့္အရာတစ္ခုမွာ၊ ဓမၼသစ္က်မ္း အသင္းေတာ္သည္ လူေနအိမ္၌ အုပ္စုငယ္ႏွင့္  
အတူတကြ ၀တ္ျပဳရန္ျဖစ္သည္ဟု ျမင္လုိက္ရပါသည္။

Lawrence O. Richards ၏ သမၼာက်မ္းစာ စကားလုံးအနက္ဖြင့္ အဘိဓာန္စာအုပ္  
(စာမ်က္ႏွာ-၁၆၄) ၌ ဆုိထားပါသည္။ “အသင္းေတာ္ဆိုသည့္ စကားလုံးအဓိပၸာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍  
အနည္းငယ္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးေနၾကျခင္းအတြက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ခြင့္လႊတ္ခံရ ႏိုင္ပါသည္။  
ဤစကားလုံးကို နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ သုံးၾကပါသည္။ သီးသန္႔ အေဆာက္အအံုတစ္ခုလည္း  
ဆုိၾကသည္။ (ဥပမာ_ ေလးလမ္းအသင္းေတာ္ စသည္ျဖင့္၊)။ ဂိုဏ္းဂဏ အသင္းအဖြဲ႕ (သို႔မဟုတ္)  
ဖြဲ႕စည္းယုံၾကည္ျခင္း (အေမရိကန္ျပည္၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအသင္းေတာ္မ်ား ၊သုိ႔မဟုတ္၊  
ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မ်ား) တနဂၤေႏြေန႔ အစည္းအေ၀း တစ္ခုပင္လွ်င္(ဥပမာ- သင္ ယေန႔ အသင္းေတာ္  
တက္ေရာက္သလား) စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ေျပာဆုိသည့္ တစ္ခုတစ္ေလမွ်သည္ အထူးသျဖင့္  
သမၼာက်မ္းစာ အလုိအတုိင္း မဟုတ္ပါ။” ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္ ေတြးမိပါသည္။ တကယ့္ အဓိပၸာယ္သည္  
ဘာျဖစ္မလဲ။ “အသင္းေတာ္” ဆိုသည့္ အမွန္အဓိပၸာယ္သည္ ဘာျဖစ္မလဲ။ ေရွ႕ဆက္၍ ကၽြ ႏ္ုပ္ညႊန္းဆုိ  
ေျပာပါမည္။ “လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ဘုရားရွိခိုးရန္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အသင္းအဖြဲ႕ဆုိသည္ထက္  
အသင္းေတာ္သည္ ဘာသာေရး ၀တ္ျပဳဖို႔အတြက္ အေဆာက္အအုံ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြးယူေနသည့္  
အတြက္ အသင္းေတာ္ ျဖစ္ေစျခင္း အထင္အျမင္ လြဲမွားေစႏိုင္ပါသည္။” အသင္းေတာ္အတြက္  
ဂရိစကားလုံးသည္ ecclesia ျဖစ္သည္။ တုိက္႐ိုက္အဓိပၸာယ္မွာ၊ ဘုရားရွိခိုးရန္၊ ဆုေတာင္းရန္၊  
ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီမြမ္းရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို ဖူးေျမာ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္၊ လူေတြ အတူတကြ စု႐ံုးမႈတစ္ခု  
ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ အျခားေဖၚ ျပခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ကၽြ ႏ္ုပ္ ဖတ္ျပလုိပါသည္။ “ဓမၼသစ္က်မ္း၌  
အသင္းေတာ္သည္၊ ယုံၾကည္သူအေရအတြက္ တစ္ခုခုကို ၿခံဳငံုေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ (ေရာမ ၁၆း၅)အရ 
ေနအိမ္ဤ ေတြ႕ဆံုစည္းေ၀းေသာ အုပ္စုငယ္ကိုလည္း သံုးႏိုင္ပါသည္။ (တမန္ေတာ္ ၁၁း၂၂) အရ ၿမိဳ႕  
ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ ၌ ေနထိုင္ေသာ ယုံၾကည္သူ အားလုံးလည္း အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္၊ အာရွိျပည္၊  
ဂလာတိျပည္ ကဲ့သုိ႔ေသာ ပထ၀ီေဒသ တစ္ခုလည္းအက်ဳံး၀င္ပါသည္။” ဆက္ေရးထားပါေသးသည္။  
“အသင္းေတာ္ အမွန္အစည္းအေ၀း ထုံးစံသည္ ေနအိမ္၌ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ အသင္းအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း  
က်င္းပေသာအခါ၊ “လူတုိင္းကဓမၼသီခ်င္းက်�းျခင္း၊ ေဆာက္တည္ျခင္း၊ စကားေျပာဆုိျခင္း၊ ဗ်ာဒိတ္ဖြင့္ျခင္း၊ 
အမ်ဳိးမ်ဳိး ဘာသာစကား (သုိ႔မဟုတ္) အနက္ဖြင့္ျခင္း ျပဳၾက၏။ (၁ ေကာ၁၄း၂၆)” ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းက  
ေ၀မွ်ေျပာဆုိ၍ အျခားသူတို႔က “ေျပာသည္မ်ားကုိ ေလ့လာခ်ိန္ဆျခင္း ျပဳၾက၏။ (၁ ေကာ ၁၄း၂၉)”  
ယင္းကဲ့သုိ႔ ေ၀မွ်ေဟာေျပာျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္း ရပ္၀န္းတစ္ခုကဲ့သို႔ အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္မႈအျဖစ္   
လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္လာရပါသည္။ ပါ၀င္သည့္ လူတုိင္းသည္လည္း၊ အလွ�ေငြထည့္၀င္ရန္ႏွင့္  
သူတုိ႔၏၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားျဖင့္ သူတစ္ပါးကို ျပဳစုရန္ရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိရပါသည္။

(ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၅)၌ “အခ်င္းခ်င္း စည္းေ၀းျခင္းအမႈကို မေရွာင္မလႊဲၾကႏွင့္”ဟု ဆိုထားသည္။  
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ခရစ္ေတာ္၏အသင္းေတာ္၌ အေရးႀကီးျခင္း

အသင္းေတာ္ဆုိသည္မွာ၊ ေယ႐ႈဘုရားကုိ ဖူးေျမာ္ရန္၊ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းရန္၊ ဘုရားသခင္ထံမွ  
လမ္းျပျခင္းခံယူရန္ႏွင့္ ထိုလမ္းျပခ်က္မ်ားအတုိင္းလိုက္ပါရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္၊ လူေတြ အတူတကြ  
ေရာက္ရွိလာၾကသည့္ ညီလာခံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေစာေစာပိုင္း ဓမၼသစ္က်မ္း အသင္းေတာ္၏  
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ျခင္းကို အခ်င္းခ်င္း တည္ေဆာက္ရန္  
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ သူတို႔ အတူတကြ ေတြ႕ဆုံစည္းေ၀း ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ကနဦးအသင္းေတာ္သည္ ဧ၀ံေဂလိျပဳေသာ အသင္းေတာ္ျဖစ္သည္။ လူေတြ ေနရာအႏွံ႔သုိ႔  
ေရာက္ရွိသြားၾကၿပီး၊ ေရာက္သည့္အရပ္တြင္ ေယ႐ႈခရစ္၌ သူတုိ႔၏ယုံၾကည္ျခင္းကုိ ေ၀မွ်ေဟာေျပာ  
ၾကသည့္အတုိင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ အသင္းေတာ္သို႔ လူမ်ား ေပါင္းထည့္ ေပးလာသည္။  
အေဆာက္အအုံအထဲသုိ႔ မဟုတ္ပါ။ ေနာင္တရၿပီး ယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည့္အတုိင္း  
ဘုရားသခင္၏ လူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္ ေပါင္းထည့္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူတုိ႔သည္  
အခ်င္းခ်င္းတုိက္တြန္းအားေပးရန္၊ သူတုိ႔၏၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး မ်ားကို ေလ့က်င့္ရန္၊ တစ္ေယာက္ကို  
တစ္ေယာက္ ျပဳစုရန္၊ အတူတကြ အစားအစာ မွ်ေ၀ေပးျခင္းအားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္း  
အခ်ိန္ယူရန္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ အတူတကြ စည္းေ၀း ခဲ့ၾကသည္။  
သူတုိ႔အတူတကြရွိစဥ္၊ အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဓာတ္ျမာင့္တင္ေပးဖို႔ အတြက္ သူတုိ႔၏ ၀ိညာဥ္ ဆုေက်းဇူးမ်ားကို  
ေလ့က်င့္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ သူတုိ႔ အျပင္ထြက္၍ ဧ၀ံေဂလိ ေဟာေျပာ ၾက၏။ ျဖစ္စဥ္  
လည္ပတ္မႈတစ္ခုလုံး ျပန္စတင္လာျပန္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္၌ သူတုိ႔ ယုံၾကည္ၾက၏။  
သူတုိ႔ အတူတကြ စည္းေ၀းၾက၏။ သူတုိ႔ စည္းေ၀းေတြ႕ဆံုသည့္ေနရာသည္ အေၾကာင္း မဟုတ္ပါ။  
အေဆာက္အအုံ တစ္ခုထဲ(သုိ႔မဟုတ္) အိမ္တစ္ အိမ္မွာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူအုပ္ ႀကီးႀကီးမားမားလည္း  
ျဖစ္ႏိုင္သလုိ၊ အိမ္တစ္အိမ္အထဲ အုပ္စုငယ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ သည္။ ၎တုိ႔ သည္ သူတို႔အတြက္  
တကယ့္အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ သခင္ဘုရား၏ နာမ၌ သူတုိ႔ေတြ႕ ဆုံစည္းေ၀းေနသမွ် ကာလပတ္လုံး၊  
သူတို႔သည္သူတို႔၏ ဆုေက်းဇူးမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ရန္၊ အခ်င္းခ်င္း အားေပးၾကရန္ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းကို  
စိတ္ဓာတ္ျမာင့္တင္ေပးျခင္း၊ တည္ေဆာက္ေစျခင္း အက်ဳိး ထြက္သည့္တုိင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္  
မိတ္သဟာယဖြဲ႕ ေနၾကရန္တို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကကုန္၏။

ေစာေစာပုိင္းက ကၽြ ႏ္ုပ္ေဖၚျပခဲ့ေသာ ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္ မွတစ္ဆင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္  
ေနသည့္ တပည့္ေတာ္ ျဖစ္ေစျခင္း၊ ဧ၀ံေဂလိေဟာေျပာျခင္း အစီအစဥ္၌ ကၽြ ႏ္ုပ္ ရွာေဖြ သိရွိလုိက္သည္မွာ  
ၿမိဳ႕အႏွံ႔ရွိမတူေသာ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း ၀ိုင္း (၂၀) ၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ မတူေသာ  
အသင္းေတာ္(၂၀)တြင္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ စည္းေ၀းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ယေန႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သိသည့္  
အသင္းေတာ္မ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ပတ္လၽွင္ အႀကိမ္ (၂၀) ႏွင့္ အသင္းေတာ္တစ္ခုစီအျဖစ္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံစည္းေ၀းေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္ ဆိုေတာ့၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သခင္ေယ႐ႈ  
နာမေတာ္၌ အခ်င္းခ်င္း တုိက္တြန္းအားေပးရန္၊ သခင္ေယ႐ႈအား ကုိးကြယ္ရန္၊  
ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္၏လမ္းညႊန္ျခင္းခံယူရန္ႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ ဆုေက်းဇူးမ်ားကို ေလ့က်င့္ရန္  
စည္းေ၀းေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္အသင္းသို႔ သင္သြားတက္ေနသည္မွာ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ သင္သည္ ဂိုဏ္းဂဏ  
အသင္းေတာ္(သုိ႔မဟုတ္) ဂိုဏ္းဂဏမဲ့ အသင္းေတာ္သုိ႔ တက္ေရာက္ေနလွ်င္၎၊ ဧရာမအသင္းႀကီး  
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သင္ခန္းစာ ( ၄ ) 

(သုိ႔မဟုတ္) အိမ္အသင္းေတာ္ အုပ္စုငယ္သို႔ တက္ေရာက္ေနလွ်င္၎ အေၾကာင္း မဟုတ္ပါ။ သမၼာက်
မ္းစာသည္ ေန႔ရက္အခ်ိန္ နီးကပ္ေနျခင္းႏွင့္ အျပစ္တရား ေပါလိႈင္ေနျခင္း ကဲ့သုိ႔ ဘုရားသခင္၏  
ေက်းဇူးေတာ္တရားသည္ ပို၍ေပါလိႈင္လ်က္ ရွိသည္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ေျပာျပေပးေနပါသည္။ ဘုရားသခင့္  
လူတို႔၏ ဤအစည္းအေ၀းမ်ား အထဲ၌ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ေပါမ်ားၾကြယ္၀စြာ ေရာက္လာေနပါသည္။  
ယုံၾကည္သူ တစ္ဦးခ်င္း၏ ေယ႐ႈခရစ္ သာသနာနယ္ က႑တစ္ခုစီ အျဖစ္တည္ရွိရာ အသင္းေတာ္ထဲ၌  
သင္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း အေစခံ ျပဳစုေပးႏိုင္ၾကသည္။ အခ်င္းခ်င္းအေလးအနက္ အားေပးႏိုင္ၾကသည္။  
အခ်င္းခ်င္းတုိ႔၏ ၀ိညာဥ္ ဆုေက်းဇူးမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သည့္အခါ၊ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အားေပးႏိုင္ၾကသည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အားလုံးသည္ ဤနည္းလမ္းအတိုင္း ယုံၾကည္သူအုပ္စု ႏွင့္အတူ စည္းေ၀းျခင္း အားျဖင့္  
အက်ဳိးရၾကလိမ့္သည္။ အကယ္၍ ေယ႐ႈခရစ္၏ နာမေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံစည္းေ၀းၾကသူ  
ႏွစ္ဦးသုံးဦးေလာက္သာ ရွိသည္ျဖစ္ေစ ပံုမွန္အေျခခံႏွင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံစည္းေ၀းဖို႔ လုိပါသည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားကုိ အသုံးျပဳရန္၊ အခ်င္းခ်င္း တုိက္တြန္းရန္၊ အခ်င္းခ်င္း အားေပးရန္၊  
အတူတကြ ေယ႐ႈကို ကိုးကြယ္ရန္ႏွင့္ တစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ေယာက္ ဆုေတာင္းေပးၾကရန္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံစည္းေ၀းရျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ ပါေပသည္။ အသင္းေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍  
ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔မ်ားစြာ ေဖၚျပရန္ရွိပါသည္။ အသင္းေတာ္၏ အသင္းလူႀကီးမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမွ�းမ်ား၊  
သင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ အသင္းေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေၾကာင္းမ်ားကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ေျပာျပႏိုင္ပါေသာ္လည္း၊  
၎သည္ ယေန႔ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ သြန္သင္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သင္ေပးေနသည့္  
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အသင္းေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိရွိရန္ႏွင့္၊ ကိုယ့္တစ္ေယာက္တည္းအတြက္  
ကၽြ န္းတစ္ကၽြ န္းထဲ အေဖၚမဲ့ ေနေနရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ သိၾကရန္ျဖစ္သည္။  
ထုိနည္းလမ္းႏွင့္လည္း ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အသက္ရွင္ မေနႏိုင္ၾကပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းခံရေသာအခါ၊  
ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကိုယ္ျဖစ္သည့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ယုံၾကည္သူမ်ား ခႏၶာကိုယ္  
အထဲသုိ႔ သြင္းပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔တစ္ဦးကိုတစ္ဦးလုိအပ္သည္။ အခ်င္းခ်င္း အားေပးရန္ႏွင့္  
ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ၀ိညာဥ္ဆုေက်ဇူးမ်ားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းျပဳစုၾကရန္၊ ဘုရားသခင္၏  
အသင္းေတာ္၌ အတူတကြ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔စည္းေ၀းၾကရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ လူတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ  
စည္းေ၀းၾကရန္ သင္တုိ႔အား ကၽြ ႏု္ပ္ တုိက္တြန္းပါ၏။
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ခရစ္ေတာ္၏အသင္းေတာ္၌ အေရးႀကီးျခင္း

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၅)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ပစ္ပယ္ရန္မျဖစ္သည့္အရာသည္ ဘာလဲ။

ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၅ - “လူအခ်ဳိ႕တုိ႔၏ ထုံးစံရွိသည္အတိုင္း၊ အခ်င္းခ်င္း စည္းေ၀းျခင္းအမႈကို  
မေရွာင္လႊဲၾကႏွင့္။ အခ်င္းခ်င္းတို႔ကုိ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ၾကေလာ့။ ကာလအခ်ိန္ေရာက္လုနီးသည္  
ကို ေထာက္သျဖင့္၊ သာ၍ ႀကိဳးစားၾကေလာ့။”

၂။   (တမန္ေတာ္ ၅း၄၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဗိမာန္ေတာ္ထဲႏွင့္ ေနအိမ္၌ ေယ႐ႈသည္ ေန႔စဥ္ ---_  
လုပ္ေဆာင္သည္။

တမနေ္တာ ္၅း၄၂ - “ဗိမာန္ေတာ္၌၎၊ အိမ္၌၎ ေန႔တုိင္းအစဥ္ ဆံုးမသြန္သင္လ်က္၊  
ေယ႐ႈသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏ ဟူ၍ ဧ၀ံေဂလိ တရားကို မျပတ္ ေဟာေျပာလ်က္ေနၾက၏။”

၃။   (တမန္ေတာ္ ၂း၄၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ကနဦး အသင္းေတာ္က ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အရာ  
(၄) ခုသည္ ဘာလဲ။ 

တမနေ္တာ ္၂း၄၂ - “ထုိသူမ်ားသည္ တမန္ေတာ္တုိ႔၏ ဆုံးမၾသ၀ါဒကိုခံျခင္း၊ အေပါင္းအသင္း  
ဖြဲ႕ျခင္း၊ မုန္႔ကိုဖဲ့ျခင္း၊ ပဌနာျပဳျခင္း တုိ႔ကို အၿမဲေဆာင္ရြက္၍ ေနၾက၏။”

၄။   (တမန္ေတာ္ ၂း၄၄-၄၅)ကို ဖတ္ပါ။ ကနဦးအသင္းေတာ္သည္ အသင္းေတာ္၏ ယာဥ္ ရပ္နားစခန္း  
ေဆာက္ရန္ ရန္ပံုေငြကို ဆက္လက္ထည့္၀င္သည္။ မွန္သလား၊ မွားသလား။

တမနေ္တာ၂္း၄၄-၄၅ - “ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ တစ္စုတစ္ေ၀းတည္းေနသျဖင့္၊  
မိမိတုိ႔၌ ရွိသမွ်ကုိ ဆက္ဆံ၍သုံးေဆာင္ ၾက၏။ မိမိတုိ႔ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကိုေရာင္းၿပီးလွ်င္၊  
လူမ်ား ဆင္းရဲသည္ အတုိင္းအသီးသီတို႔အား ေ၀ငွျခင္းကုိ ျပဳၾက၏။”

၅။   (၁ ေကာ ၁၂း၂၈)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင့္အသင္းေတာ္၌ ကုိယ္ေတာ္ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ  
ဆုေက်းဇူး (၈) မ်ဳိးကုိ စာရင္းလုပ္ေပးပါ။ 

၁ ေကာ ၁၂း ၂၈း - “ဘုရားသခင္သည္ ပထမအရာ၌ တမန္ေတာ္တုိ႔ကို၎၊ ဒုတိယအရာ၌  
ပေရာဖက္ တုိ႔ကုိ၎၊ တတိယအရာ၌ ဆရာတုိ႔ကုိ၎၊ ထုိေနာက္ တန္ခိုးျပေသာသူကုိ၎၊  
ထုိေနာက္ အနာေရာဂါကုုိ ၿငိမ္းေစႏိုင္ေသာ အခြင့္ရွိေသာသူ တုိ႔ကုိ၎၊  
သင္းေထာက္တုိ႔ကုိ၎၊ စီရင္အုပ္စိုးေသာ သူတုိ႔ကုိ၎၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ  
ဘာသာစကားကုုိေျပာႏိုင္ေသာသူ တုိ႔ကုိ၎ အသင္းေတာ္၌ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။

”

၆။   (၁ ေကာ ၁၄း၂၆)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏လူတုိ႔သည္ အသင္းေတာ္ထဲ၌  
စည္းေ၀းၾကသည့္အခါ၊ သူတုိ႔၏ ဆုေက်းဇူးမ်ားကိုထုတ္ျပရန္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိၾက၏။  
သူတုိ႔ေတြ႕ဆုံသည့္အခါ ျဖစ္လာသည့္အရာ(၅)ခုကို ေရးခ်ေပးပါ။ 
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သင္ခန္းစာ ( ၄ ) 

၁ ေကာ  ၁၄း၂၆ - “ညီအစ္ကုိတုိ႔၊ အဘယ္သုိ႔နည္း။ သင္တုိ႔စည္းေ၀းၾကေသာအခါ၊  
ဆာလံသီခ်င္းကို ရေသာသူ၊ ဆံုးမၾသ၀ါဒ စကားကို ရေသာသူ၊ အျခားေသာ  
ဘာသာစကားကိုရေသာသူ၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုရေသာသူ၊ အနက္ေဖၚျပရာ ကို  
ရေသာသူ အသီးသီးရွိၾကသည္ ျဖစ္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈတုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းအလုိ႔ငွါ  
စီရင္ၾကေလာ့။”

၇။   (တမန္ေတာ္ ၆း၁)ကို ဖတ္ပါ။ ဓမၼသစ္က်မ္း ကနဦးအသင္းေတာ္သည္ ေန႔စဥ္အစာကို  
ေ၀မွ်ေပးၾကသူမ်ားမွာ

တမနေ္တာ ္၆း၁ - “ထုိကာလ၌ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ မ်ာျပားသည္ရွိေသာ္၊ ေန႔ရက္အစဥ္အတုိင္း  
လုပ္ေၾကြးေသာအခါ၊ ေဟေလနစ္အမ်ဳိး မုဆုိးမတို႔ကို မလုပ္မေၾကြးဟု ထုိအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္  
ျမည္တမ္း၍ ေဟၿဗဲလူတုိ႔ကို အျပစ္ တင္ၾက၏။” 

၈။   (ယာကုပ္ ၁း၂၇)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္  
အေလးထားေသာတစ္ခုတည္းေသာဘာသာေရးအမ်ဳိးအစားဆုိသည္မွာ၊

ယာကုပ္ ၁း၂၇ - “ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ ၌ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေသာ သီလဟူမူကား၊  
မိဘမရွိေသာ သူငယ္တုိ႔ႏွင့္ မုဆုိးမတို႔သည္ ဆင္းရဲခံရေသာအခါ၊ သူတုိ႔ကုိၾကည့္႐ႈျပဳစုျခင္း၊  
ကုိယ္တိုင္လည္း ေလာကီအညစ္အေၾကးႏွင့္ ကင္းစင္အံ့ ေသာငွာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းေပတည္း။” 

၉။   (၁ တိ ၅း၉-၁၁)ကို ဖတ္ပါ။ ဓမၼသစ္က်မ္း ကနဦးအသင္းေတာ္က ေထာက္ပံ့ေပးေသာ  
မုဆုိးမမ်ားသည္ မည္သည့္ မွတ္ ေက်ာက္ႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္နည္း။

၁ တိ ၅း၉-၁၁ - “မုဆုိးမသည္ အသက္ေျခာက္ဆယ္မျပည့္လွ်င္၊ စာရင္းအင္း မ၀င္ေစႏွင့္။  
လင္တစ္ေယာက္တည္း ရွိဖူးေသာသူ၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကုိ က်င့္၍ အသေရရွိေသာသူ၊  
သူငယ္တုိ႔ကို ေကၽြ းေမြးျခင္း၊  ဧည့္သည္၀တ္ကုိ ျပဳျခင္း၊ သန္႔ရွင္းသူတုိ႔၏ ေျခကိုေဆးျခင္း၊  
ဆင္းရဲေသာ သူတုိ႔ကုိလုပ္ေကၽြ းျခင္း၊ ေကာင္းေသာ အမႈရွိသမွ်တို႔၌ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းကို  
ျပဳဖူးေသာ သူျဖစ္လွ်င္၊ စာရင္းအင္း၀င္ေစ။ အသက္အရြယ္ ႏုပ်ဳိေသာမုုဆုုိးမတုိ႔ကို ပယ္ေလာ့။  
အေၾကာင္းမူကား ထုိသူတုိ႔သည္္ ခရစ္ေတာ္၏ဆုံးမျခင္းကို သည္းမခံ။ အိမ္သင့္ျခင္းငွာ  
အလုိရွိလွ်င္၊...”

၁၀။  (၁ ေကာ ၉း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ မုဆုိးမမ်ား၊ မိဘမဲ့မ်ားႏွင့္ သူဆင္းရဲမ်ားတုိ႔အား အသင္းေတာ္သည္  
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အျပင္၊ အျခားေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားမွာ၊

၁ ေကာ ၉း၁၄ - “ထုိနည္းတူ၊ ဧ၀ံေဂလိတရားကုိေဟာေသာသူတုိ႔သည္ ဧ၀ံေဂလိတရားကုိ  
အမွီျပဳ၍ အသက္ေမြးရမည္ အေၾကာင္း သခင္ဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္မူခ်က္ ရွိ၏။”
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ခရစ္ေတာ္၏အသင္းေတာ္၌ အေရးႀကီးျခင္း

၁၁။  (မ�ဲ ၂၅း၃၅-၄၀)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္အားေပးရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းသည္  
အလွ�ခံခြက္အထဲ ေငြထည့္ရန္ျဖစ္သည္ကုိ လူေတြ ဘယ္လုိ ေတြးၾကသနည္း။

မ�ဲ ၂၅း၃၅-၄၀ - “အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္မြတ္သိပ္ေသာအခါ၊ သင္တုိ႔သည္ ေကၽြ းၾက၏။ 
ငါသည္ ေရငတ္ေသာအခါ၊ သင္တုိ႔သည္ ေသာက္ဖို႔ေပးၾက၏။ ငါသည္ ဧည့္သည္ျဖစ္ေသာအခါ  
သင္တုိ႔သည္ ဧည့္သည္၀တ္ကို ျပဳၾက၏။ ငါသည္ အ၀တ္အခ်ည္း စည္းရွိေသာအခါ သင္တုိ႔သည္  
အ၀တ္ႏွင့္ ဖံုးလႊမ္းၾက၏။ ငါသည္ အနာေရာဂါစြဲေသာ အခါ သင္တုိ႔သည္ ၾကည့္႐ႈျပဳစုၾက၏။  
ငါသည္ ေထာင္ထဲမွာ ေနရေသာအခါ သင္တုိ႔သည္ ငါ့ထံသုိ႔ လာၾက၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊  
ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔က၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ မြတ္သိပ္ေတာ္မူသည္ကို အဘယ္အခါ၌  
အကၽြ ႏ္ုပ္ တုိ႔သည္ ျမင္၍ ကုိယ္ေတာ္ကို လုပ္ေကၽြ းပါသနည္း။ ေရငတ္ေတာ္မူသည္ကို အဘယ္အခါ၌  
အကၽြ ႏ္ုပ္ တုိ႔သည္ျမင္၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ေသာက္ဖို႔ ေပးပါသနည္း။ ဧည့္သည္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကုိ  
အဘယ္ အခါ၌ အကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ျမင္၍ ဧည့္သည္၀တ္ကုိ ကိုယ္ေတာ္အားျပဳပါသနည္း။  
အ၀တ္အခ်ည္း စည္းရွိေတာ္မူသည္ကို အဘယ္အခါ၌ အကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ျမင္၍ ကိုယ္ေတာ္ကုိ  
အ၀တ္ႏွင့္ ဖံုးလႊမ္းပါသနည္း။ အနာစြဲေတာ္မူသည္ကို၎၊ ေထာင္ထဲမွာ ေနေတာ္မူသည္ကို၎  
အဘယ္အခါ၌ အကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ျမင္၍ အထံေတာ္သုိ႔ ေရာက္ပါသနည္းဟု ျပန္၍ ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊  
မင္းႀကီးက၊ ငါအမွန္ ဆုိသည္ကား၊ သင္တုိ႔သည္ ဤသူတည္းဟူေသာ ငါ့ညီတုိ႔တြင္ အငယ္ဆုံးေသာ  
သူတစ္ေယာက္အား ျပဳၾကသမွ်တုိ႔ကုိ ငါ့အား ျပဳၾကၿပီဟု ျပန္၍ မိန္႔ေတာ္မူလတံ့့။”

 
၁၂။  (တမန္ေတာ္ ၄း၃၂-၃၅ ႏွင့္ သုတံၱ ၃း၉-၁၀)ကုိ ဖတ္ပါ။ ကနဦးအသင္းေတာ္၏ အသင္း လူႀကီးမ်ာႏွင့္  

သင္းအုပ္တုိ႔သည္အသင္းေတာ္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ ၾကသနည္း။ 

တမနေ္တာ ္၄း၃၂-၃၅ - “ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္၊  
စိတ္ႏွလုံးတညီတညြတ္တည္းရွိၾက၍၊ အဘယ္သူမွ် မိမိဥစၥာတစ္စံု တစ္ခုကို ငါ့ဥစၥာဟူ၍  
မဆုိဘဲလ်က္၊ ရွိသမွ်ေသာဥစၥာတို႔ကို ဆက္ဆံသျဖင့္ သုံးေဆာင္ၾက၏။ ဘုရားသခင္ေယ႐ႈ  
ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းကို တမန္ေတာ္တုိ႔သည္ ႀကီးေသာတန္ခိုးႏွင့္ သက္ေသခံ၍၊  
ထုိသူအေပါင္းတုိ႔ သည္၊ ႀကီးေသာေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾက၏။ ထိုသူတုိ႔တြင္ ဆင္းရဲေသာသူ  
တစ္ေယာက္မွ် မရွိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ အိမ္၊ ေျမကြက္ကို ပိုင္ေသာသူ ရွိသမွ်တုိ႔သည္  
ေရာင္းၿပီးလွ်င္ ရေသာအဖိုးကို ယူေဆာင္ခဲ့၍၊ တမန္ေတာ္ တုိ႔၏ ေျခရင္း၌ ထားၾကသျဖင့္၊ လူမ်ား  
ဆင္းရဲသည္အတုိင္း အသီးသီးတုိ႔အား ေ၀ငွ ေပးကမ္းၾက၏။”

သုတ� ု ၃း၉-၁၀ - “သင္သည္ ကုိယ္ဥစၥာႏွင့္ အဦးသီးေသာ အသီးအႏွံရွိသမွ်ကို ထာ၀ရဘုရားအား  
ပူေဇာ္ေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ သင္၏ စပါးက်ီတုိ႔သည္ ၾကြယ္၀၍၊ စပ်စ္သီးနယ္ရာ တန္ဆာတုိ႔ကို  
အသစ္ေသ ာစပ်စ္ရည္ လွ်ံလိမ့္မည္။”
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သင္ခန္းစာ ( ၄ ) 

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၅)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ပစ္ပယ္ရန္မျဖစ္သည့္အရာသည္ ဘာလဲ။ 
ယုံၾကညသူ္မ်ားအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိယ္တုိင္၏ အတူတကြ စညး္ေ၀းျခင္းအမႈ

၂။   (တမန္ေတာ္ ၅း၄၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဗိမာန္ေတာ္ထဲႏွင့္ ေနအိမ္၌ ေယ႐ႈသည္ ေန႔စဥ္၊ သြနသ္င္ျခင္း  
ႏွင့္ ေဟာေျပာျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္သည္။

၃။   (တမန္ေတာ္ ၂း၄၂)ကို ဖတ္ပါ။ ကနဦးအသင္းေတာ္က ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သည့္အရာ(၄)ခုသည္  
ဘာလဲ။ 
ထုိသူမ်ားသည ္တမနေ္တာတိ္ု႔၏ ဆုံးမၾသ၀ါဒကိုခံျခင္း၊ အေပါင္းအသင္းဖြဲ႕ျခင္း၊ မုန္ကုိ့  
ဖ့ဲျခင္း (အတူစားေသာက္ျခင္းႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ မ်ားကို ေ၀ေပးျခင္း)၊ ပတၳနာျပဳျခင္းတို႔ကို  
အၿမဲ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ေနၾက၏။

၄။   (တမန္ေတာ္ ၂း၄၄-၄၅)ကို ဖတ္ပါ။ ကနဦးအသင္းေတာ္သည္၊ အသင္းေတာ္၏  
ယာဥ္ရပ္နားစခန္းေဆာက္ရန္ ရန္ပံုေငြကို ဆက္လက္ထည့္၀င္သည္။ မွန္သလား၊ မွားသလား။ 
မွားပါသည။္

၅။   (၁ ေကာ  ၁၂း၂၈)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင့္အသင္းေတာ္၌ ကုိယ္ေတာ္ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ  
ဆုေက်းဇူး(၈)မ်ဳိးကုိ စာရင္းလုပ္ေပးပါ။ 
တမနေ္တာ၊္ ပေရာဖက္၊ ဆရာ၊ တနခုိ္းျပေသာသူ၊ အနာေရာဂါ ၿငိမ္းေစႏုိင္ေသာ အခြင့္ရိွေသာ  
သူသင္းေထာက္၊ စီရင္အုပ္စုိးေသာသူ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘာသာစကားေျပာႏုိင္ေသာသူ

၆။   (၁ ေကာ ၁၄း၂၆) ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏လူတုိ႔သည္ အသင္းေတာ္ထဲ၌ စည္းေ၀း  
ၾကသည့္အခါ၊ သူတုိ႔၏ဆုေက်းဇူးမ်ားကို ထုတ္ျပရန္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိၾက၏။  
သူတုိ႔ေတြ႕ဆုံသည့္အခါ ျဖစ္လာသည့္အရာ(၅)ခုကို ေရးခ်ေပးပါ။ 
ဆာလံသီခ်င္းကိုရေသာသူ၊ ဆုံးမၾသ၀ါဒစကားကိုရေသာသူ၊ အျခားေသာ  
ဘာသာစကား ကိုရေသာသူ၊ ဗိ်ာဒိတ္ကိုရေသာသူ၊ အနက္ေဖၚ ျပရာကိုရေသာသူ

၇။   (တမန္ေတာ္ ၆း၁)ကို ဖတ္ပါ။ ဓမၼသစ္က်မ္း ကနဦးအသင္းေတာ္သည္ ေန႔စဥ္အစာကို  
ေ၀မွ်ေပးၾကသူမ်ားမွာ၊ မုဆုိးမမ်ား ျဖစ္သည။္

၈။   (ယာကုပ္ ၁း၂၇)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ အေလးထားေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ဘာသာေရး  
အမ်ဳိးအစား ဆုိသည္မွာ၊ 
မိဘမရိွေသာသူငယ္တို႔ႏွင့္ မုဆုိးမတို႔  သညဆ္င္းရဲေသာအခါ၊ သူတို႔ကုိၾကည့္ရႈ ျပဳစုျခင္း၊
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၉။   (၁ တိ ၅း၉-၁၁)ကို ဖတ္ပါ။ ဓမၼသစ္က်မ္း ကနဦးအသင္းေတာ္က ေထာက္ပံ့ေပးေသာ မုဆိုးမ  
မ်ားသည္ မည္သည့္မွတ္ေက်ာက္ႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္နည္း။ 
မုဆုိးမသည ္အသက္ ေျခာက္ဆယ္မျပည့္လွ်င္၊ စာရင္းအင္း မ၀င္ေစႏွင့္။ လင္  
တစ္ေယာက္တညး္ ရိွဖူးေသာသူ၊ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္၍ အသေရရိွေသာသူ၊  
သူငယ္တို႔ကုိ ေကၽြးေမြးျခင္း၊  ဧည့္သည၀္တ္ကို ျပဳျခင္း၊ သန္ရွ့င္းသူတို႔၏  
ေျခကိုေဆးျခင္း၊ ဆင္းရဲေသာ သူတို႔ကုိ လုပ္ေကၽြးျခင္း၊ ေကာင္းေသာ အမႈရွိသမွ်တို႔၌  
ႀကိဳးစား အားထုတ္ျခင္းကို ျပဳဖူးေသာ သူျဖစ္လွ်င္၊ စာရင္းအင္း၀င္ေစ။  
အသက္အရြယ္ႏုပ်ဳိေသာမုုဆုုိးမတို႔ကို ပယ္ေလာ။့ 

၁၀။  (၁ ေကာ ၉း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ မုဆုိးမမ်ား၊ မိဘမဲ့မ်ားႏွင့္ သူဆင္းရဲမ်ားတုိ႔အား အသင္းေတာ္သည္  
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အျပင္၊ အျခားေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားမွာ၊  
ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာေသာသူမ်ား

၁၁။  (မ�ဲ ၂၅း၃၅-၄၀)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္အား ေပးရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းသည္  
အလွ�ခံခြက္အထဲ ေငြထည့္ရန္ ျဖစ္သည္ကုိ လူေတြ ဘယ္လုိ ေတြးၾကသနည္း။ 
သူတို႔  သြနသ္င္ခံယူခ့ဲရျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္၊

၁၂။  (တမန္ေတာ္ ၄း၃၂-၃၅ ႏွင့္ သုတံၱ ၃း၉-၁၀)ကုိ ဖတ္ပါ။ ကနဦးအသင္းေတာ္၏ အသင္းလူႀကီးမ်ားႏွင့္  
သင္းအုပ္တုိ႔သည္ အသင္းေတာ္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကသနည္း။ 
ဆင္းရဲသူတို႔အား ေပးကမ္းရနႏွ္င့္ ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္အတူ ထာ၀ရဘုရားအား ပူေဇာရ္န္
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သင္ခနး္စာ (( ၅ ))

လြတ္ေျမာက္ေစျခင္း

ယေန႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ နတ္ဆုိး၀ါဒအေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကမည္။ ေျမႀကီးေပၚမွာ ေယ႐ႈ၏  
သာသနာနယ္သည္ နတ္ဆုိးႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ အနာၿငိမ္းျခင္း၊ ေသသူကို ရွင္ျပန္ေစျခင္းႏွင့္ အျခား  
နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္။ ကုိယ္ေတာ္၏သာသနာခရီး ေလးပံုတစ္ပံုသည္၊ လူတုိ႔ထံမွ  
နတ္ဆုိး ႏွင္ထုတ္သည့္ အခ်ိန္အျဖစ္ သုံးခဲ့ရသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၏ (တမန္ေတာ္ ၁၀း၃၈)၌  
ေျပာထားသည္။ “ထုိအေၾကာင္းအရာ ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္၎၊  
တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္၎၊ နာဇရက္ၿမိဳ႕သား ေယ႐ႈကုိ ဘိသိက္ေပး ေတာ္မူသျဖင့္ ထုိသူသည္ ဘုရားသခင္၏  
အခြင့္ေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူးျပဳလ်က္ မာရ္နတ္ညာဥ္းဆဲေသာသူ အေပါင္း တုိ႔အား ခ်မ္းသာကို ေပးလ်က္  
လွည့္လည္ေတာ္မူ၏။” (၁ ေယာ ၃း၈) ၌လည္း ေျပာပါသည္။ “မာရ္နတ္အမႈတုိ႔ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းငွါ၊  
ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ ထင္ရွားေပၚထြန္းေတာ္မူ၏။” ကၽြ ႏု္ပ္သည္ မတူေသာနတ္ဆိုး  
၀ါဒအျမင္ကုိ ေျပာေလ့ရွိသည္။ နတ္ဆုိး၊ မေကာင္းေသာ ၀ိညာဥ္၊ မစင္ၾကယ္ေသာ ၀ိညာဥ္၊  
စာတန္မာရ္နတ္၊ ၎ကို သင္ေခၚခ်င္သလုိ ေခၚႏိုင္ပါသည္။ အိႏၵေိယႏိုင္ငံ (သုိ႔မဟုတ္)  
တတိယကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြမွာ မွန္ေသာ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားသခင္ကို ကုိးကြယ္ျခင္းထက္ ႐ုပ္တုကို  
ကုိးကြယ္ျခင္းသည္ ထင္ထင္ေပၚေပၚ ျဖစ္ေနပါသည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္က Texas ျပည္နယ္ Dallas ၿမိဳ႕ ၌ ကၽြ ႏု္ပ္ ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရသည့္  
အေတြ႕အႀကံဳ တစ္ခုကို  ေျပာျပလုိပါ သည္။ လူအားလုံးက ဓမၼသီခ်င္းသီက်�းေနစဥ္၊ ႐ုတ္ခ်ည္း 
ကေလးမေလး တစ္ေယာက္ ၾကမ္းျပင္ေပၚလဲက်သြားသည္။ ကေလးမသည္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ  
တစ္ခုခံေနရသည္ဟု ျမင္ရသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္စဥ္ ပရိသတ္အထဲ Dr. Rice အမည္ရွွိ ေဆးဆရာ၀န္  
တစ္ေယာက္ ရွိေနပါသည္။ 

အသင္းေတာ္သုိ႔ ေရာက္လာသူမ်ားအထဲ လူအခ်ဳိ႕သည္ အသင္းေတာ္မွ တစ္ကြက္ေက်ာ္တြင္  
ေနအိမ္ရွိၾကသည္။ ဆရာ၀န္က ကေလးမကို ေဆးကုဖို႔ အိမ္သုိ႔ေခၚသြားရန္ ေျပာပါသည္။ ကေလးမ၏ 
အိမ္သို႔ ေရာက္သြားေသာအခါ ကေလးမသည္ ေၾကာင္႐ိုင္း တစ္ေကာင္လို ျဖစ္ေန ပါၿပီ။ မ်က္လုံး  
ျပ�းက်ယ္ေနသည္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္တစ္ရာေအာက္ေလာက္သာ ရိွမည့္ ေသးေကြးေသာ  
ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကေလးမေလးထံမွ ခိုင္မာေသာ ေယာက္်ားသံ ထြက္ေနပါသည္။ ကေလးမသည္ 
႐ုတ္တရက္ ကၽြ ႏ္ုပ္ဘက္လွည့္လာၿပီး စကားေျပာဆုိ တုိက္ခိုက္လာပါသည္။ “မင္း ငရဲ ေရာက္မယ္။”  
ကၽြ ႏ္ုပ္က ျပန္ေျပာသည္။ “ငါ မေရာက္ဘူးကြ။” ဤအျဖစ္မ်ဳိး တစ္ခုခုကုိ တစ္ခါဖူးမွ် မျမင္ဘူးေသာေၾကာင့္  
ကၽြ ႏ္ုပ္ေၾကာက္ေနပါသည္။ ၎က ျပန္ေအာ္သည္။ “မင္း ငရဲ ေရာက္ရမွာပဲ။” “မဟုတ္ဘူး၊ မေရာက္ဘူး၊  
ငါ ငရဲ မေရာက္ဘူး။” ၎၌ ထင္ရတာ ကၽြ ႏ္ုပ္အေပၚ တန္ခိုးႏွင့္ အစိုးပိုင္မႈ ရွိေနသလုိ ျဖစ္ေနၿပီး၊  
ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ဘာလုပ္ရမည္ကုိ မသိ၊ ဒီကေလးမ အထဲက ထြက္လာတာကို ဘယ္လို ေျဖရွင္း  
ရမည္ကုိလည္း မသိ ျဖစ္ေနပါသည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္ရဲ႕အေကာင္းဆုံး မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ကလည္း အလြန္ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ေနရာကေန 
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ခ်က္ခ်င္း ထြက္သြားသျဖင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တစ္ဦးတည္း က်န္ေနခဲ့သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ ေတြး ေနသည္။ ငါ ဒီေလာကထဲ  

ဘာလာလုပ္သလဲ။ ကေလးမမွာ သဘာ၀လြန္ အစြမ္းႏွင့္ သူ တစ္ခါဖူးမွ် မသင္ခဲ့ဘူးတဲ့ ဂ်ာမန္စကားလုိမ်ဳိး  
တစ္စံုတစ္ရာ စတင္ေျပာဆုိ လာပါသည္။ စာတန္ မာရ္နတ္၏ ႐ိုင္းစိုင္းေသာေျပာ ဆိုခ်က္မ်ားအမ်ဳိးစံုသည္  
ကေလးမအထဲက ထြက္လာေနပါသည္။ ကေလးမသည္ နတ္ဆုိးစြဲေနသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ ဘာလုပ္ရမည္ကို  
မသိေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာသည္ အၿမဲတမ္း တန္ခိုးရွိသည္ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္ယံုၾကည္သည္။ ၎မွာ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
ငယ္စဥ္အခါက ေၾကာက္စရာ ဒရက္ကူလာ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ေနရသလုိမ်ဳိ းျဖစ္သည္။ ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္သည္  
လူအနား တျဖည္းျဖည္း ခ်ည္းကပ္လာေနစဥ္ ႐ုတ္တရက္ထုိသူက လက္၀ါးကပ္တုိင္ ဆြဲထုတ္  
ျပလုိက္သည္ႏွင့္ ေသြးဆုပ္ဖုတ္ေကာင္သည္ “ဂါးအားအား”ႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ေအာ္ဟစ္သည္ကို ေတြ႕ရ  
လိမ့္မည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ထုိသုိ႔နည္းအတုိင္း လုပ္မည္ဟု ကၽြ ႏ္ုပ္ေတြးေနသည္။ တန္ခိုးရွိသည္ကို  
ကၽြ ႏ္ုပ္သိသည္။ က်မ္းစာထဲက တန္ခိုးကို ဘယ္လုိထုတ္သုံးရမည္ ကၽြ ႏ္ုပ္ မသိေသးပါ။ ဘုရားသခင့္ 
ေက်းဇူးေတာ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္ကုိ ကူညီပါလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွာ ယခင္က ဤလုိမ်ဳိး တစ္ခုခု  
ကၽြ ႏ္ုပ္အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ က်မ္းစာအုပ္ကုိ ယူၿပီး၊  
ဓမၼသစ္က်မ္းကိုဖြင့္လုိက္ရာ၊ ဖိလိပၸိၾသ၀ါဒစာေစာင္ကုိ ဖြင့္မိသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ အခန္းႀကီး(၂)  
အငယ္(၈-၁၁)ကို စတင္ဖတ္သည္။ “ထုိသို႔ လူ၏ ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ အေသခံျခင္း  
သာမဟုတ္၊ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစ ကၽြ န္ခံ၍၊ ကုိယ္ကိုကိုယ္ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။  
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္ကို အလြန္ ခ်ီးေျမာက္၍ ဘြဲ႕နာမတကာတုိ႔ထက္  
ႀကီးျမတ္ေသာဘြဲ႕နာမေတာ္ကုိ ေပးသနားေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္သတၱ၀ါ၊  
ေျမႀကီးသတၱ၀ါ၊ ေျမႀကီး ေအာက္၌ရွိေသာ သတၱ၀ါ တည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္  
ေယ႐ႈ၏ဘြဲ႕နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊ ေယ႐ႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု ႏႈတ္ႏွင့္ ၀န္ခံသျဖင့္  
ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို  
ထင္ရွား ေစၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။”

ထုိအခါ နတ္ဆုိးက “မဆိုနဲ႔၊ ငါ နားမခံႏိုင္ဘူး။ မရြတ္နဲ႔ မဆိုနဲ႔ ”ဟုေအာ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ ေတြးမိ  
သည္။ “ထိေရာက္ေနတာပဲ။ ”ထုိအခါ ကၽြ ႏ္ုပ္က ေျပာလုိက္သည္။ “ေကာင္းၿပီေလ၊ ေကာင္းကင္သတၱ၀ါ၊  
ေျမႀကီးသတၱ၀ါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱ၀ါတည္းဟူ ေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္  
ေယ႐ႈနာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္ရမည္။” “မဆုိနဲ႔၊ ငါ နားမခံႏိုင္ဘူး။ မရြတ္နဲ႔ မဆုိနဲ႔ ”ဟု ကေလးမ  
စူးစူး၀ါး၀ါး ေအာ္ခ်လာသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သိလုိက္ၿပီ။ ကေလးမအထဲက နတ္ဆုိးသည္ ႐ူးသြပ္ျခင္းသုိ႔  
ေရာက္ေနသျဖင့္၊ ကၽြ ႏု္ပ္သည္ ဘုရား စကားေတာ္ကို ဆက္ဖတ္ ေနဖို႔သာ ရွိေတာ့သည္။ ထုိေၾကာင့္  
ကၽြ ႏ္ုပ္ က်မ္းစာပဲ ဆက္ဖတ္ေနသည္။ “ထုိသုိ႔ လူ၏ဂုဏ္ အဂၤါလကၡဏာ ႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္  
အေသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္၀ါးကပ္တုိင္မွာ အေသခံျခင္းတုိင္ေအာင္ အေစ ကၽြ န္ခံ၍၊ ကုိယ္ကုိကုိယ္  
ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိဘုရားသခင္သည္၊ ကုိယ္ေတာ္ကို အလြန္ ခ်ီးေျမာက္၍ ဘြဲ႕နာမတကာ  
တုိ႔ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာဘြဲ႕နာမေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။ ” “မဆုိနဲ႔၊ ငါ့နား မခံႏိုင္ဘူး။ မရြတ္နဲ႔  
မဆုိနဲ႔။” ထုိအခါ နတ္ဆုိးသည္ ကေလးမ၏ နားႏွစ္ဖက္ကို ကုတ္ျခစ္၍၊ “မဆုိနဲ႔၊ ငါ့နား မခံႏိုင္ဘူး။  
မရြတ္နဲ႔ မဆုိနဲ႔” ဟုေအာ္ၿပီး၊ ကေလးမကို ကၽြ ႏ္ုပ္၏ေရွ႕ ၌ လွဲခ် လုိက္သည္။ ေယ႐ႈ၏ နာမ၌ ကေလးမ  
စတင္ ဦးခ်လာပါၿပီ။ ကၽြ ႏ္ုပ္ ဆက္လက္ ဖတ္ရပါသည္။ “ေကာင္းကင္သတၱ၀ါ၊ ေျမႀကီးသတၱ၀ါ၊  
ေျမႀကီးေအာက္၌ရွိေသာ သတၱ၀ါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္ ေယ႐ႈနာမေတာ္ကို  
ဒူးေထာက္ရမည္။”
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ဤတခဏမတုိင္မီက စာတန္မာရ္နတ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္အေပၚတြင္ အုပ္စိုးျခင္းႏွင့္ တန္ခိုး ရွိခဲ့သည္။  
ထုိစဥ္က ကၽြ ႏ္ုပ္ေတြးမိသည္ မွာ၊ ထုိေနရာမွ ကၽြ ႏု္ပ္ကုိ ဆြဲထုတ္မည္၊ ႐ိုက္ႏွက္မည္၊ အျပင္သုိ႔  
တြန္းပစ္မည္ ထင္ရသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ မသိ။  ကၽြ ႏ္ုပ္ သိသမွ်အားလုံးမွာ က်မ္းစာသည္ တန္ခိုး ရွိသည့္  
အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္ က်မ္းစာအုပ္ဖြင့္၍ စတင္ဖတ္ျပခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာ  
(ဧဖက္ ၆း၁၇)က ေျပာထားသည္။ “ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တည္း ဟူေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏  
ဓားကို၎ ယူၾကေလာ့။” ေတြ႕သေလာ၊ ရန္သူကို ျဖတ္ေတာက္ နာက်င္ေစမည့္ ဓားတစ္လက္ႏွင့္တူသည့္  
တုိက္ခိုက္ေရးလက္နက္ကို ယူခိုင္းထားပါသည္။ ၎သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တည္းဟူေသာ  
၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဓား ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈ ေသြးေဆာင္ခံ ရသည့္အျဖစ္ကုိ သင္ မွတ္မိပါသလား။ စာတန္သည္  
ကုိယ္ေတာ့္ထံလာ၍ ေျပာသည္။ စာတန္က “ကုိယ္ေတာ္သည္ ငါ့ကုိ ညြတ္ပ်ပ္ကုိးကြယ္လွ်င္  
ယခုျပေလသမွ်တုိ႔ကို ငါေပးမည္ဟု ဆုိေလ၏။” ေယ႐ႈကလည္း၊ “အခ်င္းစာတန္၊ ငါ့ေနာက္သို႔ဆုတ္ေလာ့။  
သင္၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုးကြယ္ရမည္။ ထုိဘုရားသခင္ကိုသာ ၀တ္ျပဳရမည္  
က်မ္းစာလာသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” (မ�ဲ ၄း၉-၁၀)။ စာတန္သည္ ကုိယ္ေတာ္ကို ေသြးေဆာင္ျပန္၏။ 
ေနာက္ထပ္ တစ္ဖန္လည္း ေသြးေဆာင္ျပန္၏။ အခါတုိင္းလည္း ေယ႐ႈ မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။  
“က်မ္းစာလာသည္ကား၊ စာတန္၊...က်မ္းစာလာ သည္ကား၊” ကုိယ္ေတာ္သည္ ဘုရားစကားေတာ္  
က်မ္းစာကုိသာ ညႊန္းဆိုခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဓားကို အသုံးျပဳခဲ့ ျခင္းျခင္းျဖစ္၏။  
သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ စာတန္သည္ ကုိယ္ေတာ့္ထံမွ ထြက္သြား၍ ကာလအတန္အရာေနေလ၏ဟု  
ဆုိပါသည္။

ရန္သူကုိႏွိမ္နင္းရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ တစ္ခုတည္းေသာ လက္နက္သည္၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဓား ျဖစ္ေသာ၊  
ဘုရားသခင္၏စ ကားေတာ္ ျဖစ္ေပသည္။ ၎မွ ကၽြ ႏ္ုပ္ ဘာသင္ယူခဲ့သည္ကို သင္ သိပါသလား။  
ဤသုိ႔ ကၽြ ႏ္ုပ္ သင္ယူရရွိခဲ့သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္ ေလ့လာ ယူသည့္ အခါတုိင္း၊ ကၽြ ႏ္ုပ္  
မည္မွ် ဆာငတ္သည္ကို ေတြးမိတတ္ၿပီး၊ တစ္စံုတစ္ခု မွီ၀ဲရန္ ရွာေဖြၾကည့္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထုိေန႔၌  
အရာအားလုံးကို ကၽြ ႏ္ုပ္ မျပဳႏိုင္သည္ကုိလည္း သိလုိက္သည္။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ သင္တန္းထဲ၌ လူေတြ  
ဘာေၾကာင့္ မေရာက္လာႏိုင္ သည့္သူတုိ႔၏ ဆင္ေျခအမ်ဳိးအစား အားလုံး ကိုလည္း ကၽြ ႏ္ုပ္သိလိုက္သည္။  
ဘာေၾကာင့္ဆုိသည္ကို ေနာက္ဆုံး ကၽြ ႏု္ပ္တြက္ထုတ္ခဲ့ သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ဘုရားသခင္သည္   
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား သိေစလုိသည့္ အရာမ်ားရွိၿပီး၊ စာတန္ သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ မသိေစလုိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္  
ဘုရားစကားေတာ္ကိုသင္ယူရန္ သင္သည္ ေရာက္လာသည့္ အခါတုိင္း (သုိ႔မဟုတ္) တပည့္ေတာ္ျဖစ္  
အတန္းထဲသို႔ ေရာက္လာသည့္အခါတုိင္း ရန္သူက သင့္ကုိ မသိေစလုိသည့္ ဘုရားစကားေတာ္ထဲ၌  
တစ္စံုတစ္ရာရွိပါသည္။ စာတန္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေနာက္ရွိ ဘုရားသခင္ကိုသိရွိရန္ သင္တုိ႔အား  
မလုိလားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤတြင္ အေမွာင္ႏိုင္ငံေတာ္ရွိသလုိ၊ ဘုရားသခင္ ခ်စ္ေသာသားေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ရွိသည္။  
(ေကာ ၁း၁၃)၌ ေပါလုကေျပာ သည္။ “ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးမွလည္း ငါတို႔ကိုႏႈတ္၍၊ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ  
သားေတာ္၏ ႏိုင္ငံထဲသုိ႔ သြင္းေတာ္မူ၏။” သင္သည္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အထဲ ရွိေနသနည္း။  
ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုဆုိသည္မွာ တစ္ေယာက္ေယာက္က အုပ္ခ်ဳပ္မင္း လုပ္ေနသည့္ ေနရာကို ဆိုလုိသည္။  
ေယ႐ႈခရစ္သည္ ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ သင့္အသက္တာကို ကုိယ္ေတာ္၌ သင္အပ္ႏွံဖူးပါသလား။  
ကုိယ္ေတာ့္ေနာက္သုိ႔ ယေန႔ သင္လုိက္ပါေန ပါသလား။ သုိ႔မဟုတ္၊ သင့္ဘ၀ထဲ အျခားအရာမ်ားကို  
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ဦးစားေပးေနပါသလား။ (လုကာ ၆း၄၆) ၌ ေယ႐ႈ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ “ငါ့စကားကို နားမေထာင္ဘဲလ်က္၊  
ငါ့ကုိ သခင္၊ သခင္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ ေခၚၾကသနည္း။” ကုိယ္ေတာ္သည္ သင့္ဘ၀အထဲ  
နံပါတ္တစ္အျဖစ္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္း ရွိထားေစလိုသည္။ သင့္ဘ၀ကုိ အုပ္စိုးေနေသာေနရာ၌ ေယ႐ႈကုိ  
ၿပိဳင္ဘက္ကင္း မထားရွိေစရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ အေမွာင္ ႏိုုင္ငံေတာ္တစ္ခု ရွိပါသည္။ ဤအတြက္  
အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ရန္သူသည္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္း ထုိေနရာသုိ႔ တက္ေနရန္ အလိုရွိျခင္း ျဖစ္သည္။  
၎၏အမည္သည္ စာတန္ျဖစ္ၿပီး အေမွာင္တန္ခိုး ရွိသူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ စာတန္အေပၚ  
အစိုးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု က်မ္းစာက ေျပာေနပါသည္။ 

ေယ႐ႈက(မ�ဲ ၁၀း၈)၌ ဆုိပါသည္။ “နာေသာသူတုိ႔အား ခ်မ္းသာေပးၾကေလာ့။ ေသေသာသူ  
တုိ႔ကုိ ထေျမာက္ေစၾကေလာ့။ ႏူေသာသူတုိ႔ကို သန္႔ရွင္းေစၾကေလာ့။ နတ္ဆုိးတုိ႔ကုိလည္း ႏွင္ထုတ္  
ၾကေလာ့။ သင္တုိ႔သည္ အဖိုးမေပးဘဲ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခံရၿပီျဖစ္ ၍ အဖိုးမခံဘဲ ေပးကမ္း ၾကေလာ့။”  
ႏိုင္ငံေတာ္သတင္းေကာင္းကို ေဟာေျပာပါ။ သင္ သြားေရာက္ေလရာရာ၌ နတ္ဆုိးကို ေအာင္ရ  
ေသာအခြင့္ ရွိၾကသည္။ သင့္ဘ၀အထဲ ဘုရားသခင္ ဘယ္ေတာ့မွ မရွိေတာ့ဟု ရန္သူ ေျပာလာသည္ကို  
အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။ ေယ႐ႈကုိ သင့္ဘ၀၌ သခင္ေနရာႏွင့္ ပထမေနရာတြင္ ထားပါ။ သင္သည္  
ဘယ္ေသာအခါမွ် ၀မ္းနည္းစရာ ျဖစ္လာေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။
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တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (ဧဖက္ ၆း၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ နတ္ဆုိးနယ္ေျမအတြင္း  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏၀ိညာဥ္ေရးရာတုိက္ပြဲအေၾကာင္း မည္သုိ႔ ေဖၚျပထားသနည္း။  

ဧဖက္ ၆း၁၂ - “အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ အေသြးအသားရွိေသာရန္သူတုိ႔ႏွင့္ ဆုိင္ၿပိဳင္  
တုိက္လွန္ရသည္ မဟုတ္။ အထြဋ္ အျမတ္တုိ႔ႏွင့္၎၊ အာဏာစက္တုိ႔ႏွင့္၎၊  
ေလာကီေမွာင္မိုက္၌ အစိုးတရ ျပဳလုုပ္ေသာ မင္းတုိ႔ႏွင့္၎၊ မိုးေကာင္း ကင္၌ေနေသာ  
နတ္ဆုိးတုိ႔ႏွင့္၎ ဆုိင္ၿပိဳင္ တုိက္လွန္ရၾက၏။”

၂။   (မာကု ၁၆း၁၇)ကုိ ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူမ်ား၏ အစိုးပိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤက်မ္းခ်က္က  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကို ဘာ သြန္သင္ေပး လာသနည္း။  

မာကု ၁၆း၁၇ - “ယုံၾကည္ေသာသူတို႔၌ ျဖစ္အ့ံေသာနိမိတ္လကၡဏာဟူမူကား၊ ငါ၏နာမကို  
အမွီျပဳ၍ နတ္ဆုိးတို႔ကုိ ႏွင္ထုတ္ လတံၱ႕။ ထူးျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ေျပာၾကလတံၱ႕။”

၃။   (ယာကုပ္ ၄း၇)ကို ဖတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ နတ္ဆိုးျပဳစားျခင္းမွ မည္သည့္ လြတ္ေျမာက္မႈကုိ  
ရွာရမည္နည္း။

ယာကုပ္ ၄း၇ - “ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္သုိ႔လုိက္ၾကေလာ့။ မာရ္နတ္ကို  
ဆီးတားၾကေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္၊ သူသည္ သင္တုိ႔ထံက ေျပးသြားလိမ့္မည္။” 

၄။   (ယာကုပ္ ၁း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ နတ္ဆိုး ခိုလံႈခ်င္စရာ တစ္ခုခုျဖစ္ေစရန္ စာတန္သည္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ မည္သုိ႔ လွည့္ျဖားသနည္း။ 

ယာကုပ္ ၁း၁၄ - “မိမိတပ္မက္ေသာစိတ္ ဆြဲငင္ျဖားေယာင္းျခင္းကုိ ခံေသာသူမည္သည္ကား၊  
အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ တတ္၏။”

၅။   (ေရာမ ၆း၁၃)ကို ဖတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ ခရစ္ေတာ္၏အရာမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔ဘ၀အထဲ  
ျပည့္၀ေနေစလွ်င္ နတ္ဆုိးသည္ မအီမသာျဖစ္ၿပီး ၎ကုိယ္တုိင္ ထြက္ေျပးလိမ့္မည္။  
ဤက်မ္းခ်က္က ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႕ကို ဘာလုပ္ဖို႔ ေျပာေနသနည္း။ 

ေရာမ ၆း၁၃ - “သင္တို႔၏ကုိယ္အဂၤါမ်ားကို ဒုစ႐ိုက္လက္နက္ျဖစ္ေစ၍၊ အျပစ္တရားအား  
မဆက္ၾကႏွင့္။ ေသျခင္းမွထေျမာက္၍ အသက္ရွင္ေသာသူကဲ့သုိ႔၊ ဘုရားသခင္အား ကုိယ္ကို
ကုိယ္ ဆက္ၾကေလာ့။”

၆။   (ေရာမ ၁၃း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ဇာတိပကတိအလုပ္အေပၚတြင္ နတ္ဆုိးသည္ မွီ၀ဲေနသည္။  
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ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ စင္ၾကယ္မႈ နည္းလမ္း၌ သြားလာျခင္းအားျဖင့္ နတ္ဆိုးကို  
ငတ္မြတ္ေစသည္။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ကာယ -----_ မလုိက္ၾကရပါ။

ေရာမ ၁၃း၁၄ - “ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယူတင္၀တ္ေဆာင္ၾကေလာ့။ ကုိယ္ကာယ၏  
တပ္မက္ျခင္းအလုိငွါ မႀကံစည္ၾကႏွင့္။”

၇။   (လုကာ ၁၀း၁၇-၁၉)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ ကုိယ္ေတာ့္ထံမွနတ္ဆုိးႏွင္ထုတ္ရန္ ကုိယ္ေတာ္အား  
ဆုေတာင္းေပးဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာပါ။ ကုိယ္ေတာ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား အခြင့္အာဏာ  
ေပးေတာ္မူသည္။ ဤက်မ္းခ်က္သည္၊ မည္သည့္အေပၚတြင္ တန္ခိုးႏွင့္ အာဏာရွိသည္ဟု  
ေျပာေနသည္မွာ၊ 

လုုကာ ၁၀း၁၇-၁၉ - “ထုိခုႏွစ္က်ိပ္ေသာ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္၊ ၀မ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္  
ျပန္လာ၍၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမ အားျဖင့္၊ အကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ နတ္ဆုိးကိုပင္  
ႏိုင္ပါသည္ဟုေလွ်ာက္ၾက၏။ ေယ႐ႈကလည္း၊ စာတန္သည္ လွ်ပ္စစ္ ကဲ့သုိ႔  
ေကာင္းကင္မွက်သည္ကို ငါျမင္ၿပီ။ သင္တုိ႔သည္ ေျမြ၊ ကင္းမီးေကာက္တုိ႔ကုိ  
ႏိုင္ရေသာအခြင့္ႏွင့္ ရန္သူမ်ား ကို ႏိုင္ရေသာအခြင့္တန္ခိုးကို ငါေပးမည္။ သင္တုိ႔ကုိ  
အဘယ္ေဘးမွ် မညာဥ္းဆဲရ။”
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သင္ခန္းစာ ( ၅ )

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (ဧဖက္ ၆း၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ နတ္ဆုိးနယ္ေျမအတြင္း  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏၀ိညာဥ္ေရးရာတုိက္ပြဲအေၾကာင္း မည္သုိ႔ ေဖၚျပ ထားသနည္း။  
ဆုိင္ၿပိဳင္တုိက္လွနရ္သညက့ဲ္သို႔  ေဖၚ ျပထားသည။္

၂။   (မာကု ၁၆း၁၇)ကုိ ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူမ်ား၏ အစိုးပိုင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤက်မ္းခ်က္က  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကို ဘာ သြန္သင္ေပးလာသနည္း။  
ေယရႈ ၏နာမေတာအ္ားျဖင့္၊ နတ္ဆုိးတို႔ကုိ ႏွင္ထုတ္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အာဏာရိွသည။္

၃။   (ယာကုပ္ ၄း၇)ကို ဖတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ နတ္ဆိုးျပဳစားျခင္းမွ မည္သည့္ လြတ္ေျမာက္မႈကုိ  
ရွာရမည္နည္း။
ဘုရားသခင္၏အလုိေတာသိ္ု႔ လုိက္၍ မာရ္နတ္ကို ဆီးတားျခင္းျဖင့္၊

၄။   (ယာကုပ္ ၁း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ နတ္ဆိုး ခိုလံႈခ်င္စရာ တစ္ခုခုျဖစ္ေစရန္ စာတန္သည္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ မည္သုိ႔လွည့္ျဖားသနည္း။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တပ္မက္ျခင္းစိတ္အေပၚတြင္ စာတန ္လုပ္ခ်တတ္သည။္ (နတ္ဆုိးခုိလံႈခ်င္
စရာ တစ္ခုခုကို လုပ္ေနျခင္းေၾကာင္)့

၅။   (ေရာမ ၆း၁၃)ကို ဖတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ ခရစ္ေတာ္၏အရာမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔ဘ၀အထဲ  
ျပည့္၀ေနေစလွ်င္ နတ္ဆုိးသည္ မအီမသာျဖစ္ၿပီး ၎ကုိယ္တုိင္ ထြက္ေျပးသြားလိမ့္မည္။  
ဤက်မ္းခ်က္က ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႕ကို ဘာလုပ္ဖို႔ ေျပာေနသနည္း။ 
စာတနအ္လုိသို႔  မလုိက္ဘဲ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကို ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ၾကပါ။  
(ေျဖာင့္မတ္ေသာ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္သည့္ တနဆ္ာပလာမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏  
အသင္းသားမ်ား(ခႏၶာကုိယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား)ကို ဆက္ကပ္ၾကေစပါ။ 

၆။   (ေရာမ ၁၃း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ဇာတိပကတိအလုပ္အေပၚတြင္ နတ္ဆုိးသည္ မွီ၀ဲေနသည္။  
ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ စင္ၾကယ္မႈ နည္းလမ္း၌ သြားလာျခင္းအားျဖင့္ နတ္ဆိုးကို  
ငတ္မြတ္ေစသည္။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ကာယ တပ္မက္ျခင္းအလုိသို႔   မလုိက္ၾကရပါ။

၇။   (လုကာ ၁၀း၁၇-၁၉)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ ကုိယ္ေတာ့္ထံမွ နတ္ဆုိးႏွင္ထုတ္ရန္  
ကုိယ္ေတာ္အား ဆုေတာင္းေပးဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွမေျပာပါ။ ကုိယ္ေတာ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အား  
အခြင့္အာဏာေပးေတာ္မူသည္။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ မည္သည့္အေပၚတြင္ တန္ခိုးႏွင့္  
အာဏာရွိသည္ဟု ေျပာေနသည္မွာ၊  
ရနသူ္မ်ား၏ တနခုိ္းအားလုံးအေပၚ
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သင္ခနး္စာ ( ၆ )

ယုံၾကညသူ္၏ အခြင့္အာဏာ

ယေန႔ သင္ၾကားမႈ က႑အျဖစ္၊ ယံုၾကည္သူမ်ားအား ဘုရားသခင္ အပ္ႏွင္းထားေသာ  
အာဏာ အေၾကာင္းကို ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာျပပါမည္။ ဤသုိ႔ ေျပာျပရာတြင္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ရထားသည့္  
အခြင့္အာဏာ တစ္ခုတည္းကိုသာ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ေျဖရွင္းရမည္ မဟုတ္ဘဲ၊ စာတန္၏ တန္ခိုးကိုလည္း 
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ရင္ဆုိင္ရၾကမည္။ စာတန္သည္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္မွ ဖယ္ရွားခံရသည္။  
ခရစ္ယာန္မ်ားသည္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ထက္ သာလြန္ေသာ တန္ခိုးရွိသည့္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔တုိက္ခိုက္  
ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ တုိက္ခိုက္ ၿပီးစီး႐ံုမွ်သာရွိေၾကာင္းကို၊ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ယုံၾကည္ရန္ ဦးတည္ေန  
ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာက ထိုသုိ႔ လုံး၀ မသြန္သင္ခဲ့ပါ။ (ဧဖက္ ၆း၁၂) ၌ ေျပာထား  
ပါသည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ အေသြးအသားရွိေသာ ရန္သူတုိ႔ႏွင့္ ဆုိင္ၿပိဳင္  
တုိက္လွန္ရၾကသည္ မဟုတ္။ အထြဋ္အျမတ္တုိ႔ႏွင့္၎၊ အာဏာစက္တုိ႔ႏွင့္၎၊ ေလာကီ ေမွာင္မို
က္၌ အစိုးတရျပဳလုပ္ေသာ မင္းတုိ႔ႏွင့္၎၊ မိုးေကာင္းကင္၌ေနေသာ နတ္ဆိုးတုိ႔ႏွင့္၎ ဆုိင္ၿပိဳင္  
တုိက္လွန္ရၾက၏။” ထုိေၾကာင့္ စာတန္သည္ အေျခခံအေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သူ ရွိေနသည္။  
စာတန္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အထြဋ္အျမတ္တို႔ႏွင့္၎၊ အာဏာစက္တုိ႔ႏွင့္၎  
ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္ ရွိေနပါေသာ္လည္း၊ ယင္းက်မ္းခ်က္မေရာက္မီ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ေျပာသည္မွာ၊  
စာတန္မာရ္နတ္၏ ပရိယာယ္တို႔ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ဆီးတားၾကရန္ ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ကုိ  
အမွန္တကယ္ တုိက္ခိုက္လာႏိုင္သည့္ စာတန္၏ တစ္ခုတည္းေသာ တန္ခိုးမွာ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကို  
လွည့္ျဖားျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ႔၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိတိုက္ခိုက္ေအာင္ႏိုင္ သြားႏိုင္သည့္ တန္ခိုးမရွိပါ။

ကမၻာဦးက်မ္းအခန္းႀကီး(၃)၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ရသည္မွာ၊ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔သည္ ပထမဦးဆံုး  
တုိက္ခိုက္လာေသာ ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္းျခင္း ခံရေသာအခါ၊ စာတန္သည္ သာလြန္ေသာ  
စြမ္းအားႏွင့္ ေရာက္လာသည္ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာေျပာရရင္၊ စာတန္သည္ ဧရာမဆင္ႀကီး တစ္ေကာင္၌  
၀င္စားၿပီး၊ အာဒံ၏ဦးေခါင္းအေပၚ ေျခတင္လ်က္ “ငါ့ကို အေစခံမလား၊ အေသခံမလား” ဟူ၍  
ၿခိမ္းေျခာက္ ေမးလာသည့္အစား၊ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ပရိယာယ္ႏွင့္ အလိမၼာဆံုးေသာ  
ေျမြတစ္ေကာင္၌ ၀င္ေနခဲ့သည္။ ဤတြင္ “ပရိ ယာယ္ႏွင့္လိမၼာသည္” ဆုိသည့္စကားလုံးသည္  
“မ႐ိုးသားျခင္း၊ လွည့္ျဖားျခင္း၊ ေကာက္က်စ္ျခင္း” အဓိပၸာယ္ ျဖစ္သည္။ စာတန္ သည္ ေျမြတစ္ေကာင္  
အေနႏွင့္ ေရာက္လာရသည့္ အေၾကာင္းမွာ၊ အာဒံႏွင့္ ဧ၀တုိ႔ကို တစ္ခုခု လုပ္ႏိုင္သည့္တန္ခိုး သူ႔၌  
မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စာတန္သည္ လွည့္ျဖားျခင္းသာ ျပဳႏိုင္သည္။ စာတန္သည္ ဘုရားသခင္၏  
သဘာ၀ေတာ္ႏွင့္ သိကၡာေတာ္တုိ႔ကုိ တိုက္ခိုက္ ရန္ ေရာက္လာၿပီး၊ ကုိယ္ေတာ္အား စတင္  
အျပစ္တင္လ်က္ လူကို ေျပာဆုိ၏။ “မင္းတုိ႔ကို ဘုရားသခင္ တကယ္ မခ်စ္ပါဘူး။.....  
မင္းတုိ႔ဆီက ေကာင္းတဲ့အရာမ်ားကို ဘုရားသခင္ ခ်ဳပ္ကုုိင္ထားတယ္။” ဘုရားသခင္အား  
ဆန္႔က်င္ေသာအျပစ္လုပ္ရန္ အာဒံႏွင့္ဧ၀ တုိ႔ေသြးေဆာင္ခံရဖို႔ လွည့္စား ျဖားေယာင္းျခင္းကို  
စာတန္အသုံးျပဳလုိက္သည္။ အာဒံႏွင့္ဧ၀သည္ အုပ္စိုးမႈအလုံးစံု ရွိသူေတြ ျဖစ္သည္။  
ဤလွည့္ျဖားျခင္းနည္းလမ္းကုိ စာတန္အသုံးျပဳရသည့္အေၾကာင္းမွာ၊ ဘုရားသခင္အား ဆန္႔က်င္ရန္  
သူ႔၌ တန္ခိုးမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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ေျပာစရာအမ်ားႀကီးရွိေသာ္လည္း အခ်ိန္မလုံေလာက္၍ မေျပာေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ အဓိက  
အခ်က္တစ္ခုကို ကၽြ ႏ္ုပ္ ေျပာျပလုိ သည္မွာ၊ သင္တုိ႔အေပၚ၌ စာတန္၏တန္ခိုးႏွင့္ အာဏာ လုံး၀  
မရွိေၾကာင္းကုိ သင္တုိ႔ သိမွတ္ထားဖို႔ ျဖစ္သည္။ စာတန္သည္ တုိက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းခံရသည့္ ရန္သူ  
ျဖစ္သည္။ သင္တို႔ကုိ တုိက္ခိုက္လာႏိုင္သည့္ စာတန္၏တစ္ခုတည္းေသာ တန္ခိုးသည္၊ သင္တုိ႔ဆီသို႔  
လိမ္လည္ျခင္း၊ လွည့္ျဖားျခင္းႏွင့္အတူ ေရာက္လာျခင္းသာျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္  
ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ေရာက္လွ်င္၊ သင္သည္ “စာတန္ ငါ့ကို ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခ် လုိက္တာ ျဖစ္တယ္”လုိ႔  
သင္ေျပာႏိုင္ပါေသာ္လည္း၊ တကယ္ေတာ့ စာတန္ကို က်ည္ဆံေပးသူမွာ သင္ သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။  
စာတန္၏လိမ္လည္မႈ၊ လွည့္ျဖားမႈတုိ႔ကုိ လက္ခံခဲ့ေသာသူမွာ သင္ပဲျဖစ္၏။ စာတန္၏ အလိုသုိ႔  
သင္ မလုိက္ခဲ့လွ်င္၊သူသည္ သင့္ကုိတုိက္ခိုက္ရန္ ထုိးေဖါက္ျခင္း၊ တန္ခိုးျပျခင္း မရွိ ျဖစ္လိမ့္မည္။  
(၂ ေကာ ၁၀း၃-၅)၌ ေရးထားသည္။ “အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ လူ႔ဇာတိ၌  
က်င္လည္ေသာ္လည္း၊ ဇာတိပကတိအလိုသုိ႔ လုိက္၍ စစ္တုိက္ၾကသည္ မဟုတ္။ (ငါတုိ႔စစ္တုိက္၍  
သုံးစြဲေသာလက္နက္သည္ ဇာတိပကတိ လက္နက္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ၿမိဳ႕႐ိုး  
ၿမိဳ႕ျပတုိ႔ကုိ ၿဖိဳဖ်က္ႏိုင္ေသာ လက္နက္ျဖစ္၏။) ထုိလက္နက္အားျဖင့္ လူတုိ႔၏အႀကံအစည္တုိ႔ကို၎၊ 
ဘုရားသခင္ကုိ သိေသာပညာကို ဆီးတားေသာ မာန္မာန ရွိသမွ်တို႔ကုိ၎၊ ႏွိမ့္ခ်ေမွာက္လွန္၍  
ခပ္သိမ္းေသာ စိတ္တို႔ကုိ ဖမ္းသြား ခ်ဳပ္ထားလ်က္၊ ခရစ္ေတာ္၏စကားကို နားေထာင္ေစၾက၏။”  
ဤက်မ္းခ်က္သည္၊ သင္၏ ၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲ လက္နက္အေၾကာင္းကို ေျပာေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေဖၚျပထားေသာ  
လက္နက္အားလံုးသည္၊ သင့္ အေတြးကို အေျဖေပးေသာ သင့္စိတ္၀ိညာဥ္ကို ရည္ညႊန္းေနပါသည္။ 
စာတန္သည္၊ သင့္ကုိ လိမ္လည္ လွည့္ျဖားျခင္းမွလဲြ၍၊ သင့္အေပၚ တစ္ခုခုလုပ္ရန္ တန္ခိုးမရွိပါ။

ကၽြ ႏ္ုပ္တစ္ခုခုကုိ အျမန္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေျပာျပပါမည္။ အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ အမွန္ပါပဲ၊  
အခြင့္အာဏာ အလုံးစံု ရိွေတာ္မူ၏။ တန္ခိုးႏွင့္ အာဏာအားလုံးသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ေပၚထြက္လာ  
ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကုိယ္ေတာ္တုိင္၌သာ တန္ခိုးရွိေသာ တစ္ပါးတည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္  
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ အရာခပ္သိမ္းပင္လွ်င္ ကုိယ္ေတာ့္ထံမွ ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းျခင္း ျဖစ္သည္။  
ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးကို ကုိယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းေသာအခါ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ တန္ခိုးႏွင့္ အာဏာ  
အားလုံးရွိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကမၻာဦးက်မ္း(၁း၂၆)၌ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ဧ၀ တုိ႔ကုိ  
ဖန္ဆင္းၿပီးေသာအခါ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ “ေျမတျပင္လုံး အေပၚရွိသမွ်တို႔ကုိ၊... အုပ္စိုးေစ၊...” 
၎က်မ္းခ်က္ကို (ဆာလံ ၁၁၅း၁၆)ႏွင့္ အတူယွဥ္ၾကည့္ပါ။ “ေကာင္းကင္ကား၊ ထာ၀ရဘုရား၏  
ေကာင္းကင္ျဖစ္၏။ ေျမႀကီးကိုကား လူသားတုိ႔အား ေပးေတာ္မူၿပီ။” ဘုရားသခင္သည္  
ဖန္ဆင္းျခင္းျပဳေသာ ပုဂၢိဳလ္၏မူပိုင္အရ အရာခပ္သိမ္းကို ပိုင္ဆုိင္သူျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမႀကီးကုိ  
႐ုပ္ခႏၶာရွိေသာ လူသားတို႔အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အာဏာေပးေတာ္မူသည္။ စာတန္သည္ ေျမႀကီးကို  
အုပ္စိုးရန္၊ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာ ဘယ္ေသာအခါမွ် မရခဲ့ပါ။ စာတန္သည္ လူသားတုိ႔အား လွည့္စား၍  
အျပစ္လုပ္ေစျခင္းအားျဖင့္ ၎ကို ယူထားခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္သည္ လူသားကို တန္ခိုးေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ လူသားက်ဆံုးေသာအခါ သူသည္  
ဘုရားေပးခဲ့ေသာ တန္ခိုးႏွင့္အာဏာကို စာတန္လက္ထဲသုိ႔ အပ္ႏွံခဲ့ရသည္။ စာတန္သည္ လူသားကို  
ႏွိပ္စက္ရန္ (သုိ႔မဟုတ္) ေျမႀကီးကို အုပ္စိုးရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က ဘယ္ေတာ့မွ တန္ခိုး ေပးအပ္ျခင္း  
မခံခဲ့ရပါ။

သမၼာက်မ္းစာသည္ စာတန္ကို ဤေလာက၏ဘုရားဟု ေျပာပါေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္  
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၎ကုိ ဤေလာက၏ ဘုရား အျဖစ္ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာအေၾကာင္း မရွိပါ။ ဘုရားသခင္သည္ စာတန္ကုိ  
လူသားအထက္အဆင့္၌ ဘယ္ေတာ့မွ ေနရာခ်ထား မေပးပါ။ ေျမႀကီးေပၚ အုပ္စိုးမႈႏွင့္ အာဏာကို  
လူသားတို႔အား ကိုယ္ေတာ္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ စာတန္သည္ လူကိုႏွိပ္စက္ရန္၊ စိုးမိုးရန္၊ သူလုပ္သမွ်  
ျပ�နာအားလုံး ျဖစ္ေစရန္၊ လုပ္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ၊ လူသည္  
ဘုရားေပးထားသည့္ အာဏာကို စာတန္သို႔ အပ္ႏွံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္  
ဘုရားသခင္အတြက္ တကယ့္ျပ�နာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္  
နံ၀ိညာဥ္ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး၊ ကိုယ္ခႏၶာရွိေသာ လူသားကို ေျမႀကီးေပၚအုပ္စိုးရန္  
ကုိယ္ေတာ္အပ္ႏွံထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ခႏၶာရွိေသာ လူသားသာလွ်င္၊  
ေျမႀကီးေပၚမွာအုပ္စိုး၍ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ သက္ေရာက္ေစရန္ အာဏာႏွင့္တန္ခိုး ရွိၾကသည္။ စာတန္သည္  
ကၽြ ႏ္ုပ္ဆီသုိ႔ေရာက္လာၿပီး၊ သူ႔ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏အာဏာ လႊဲအပ္ႏွံရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ဖမ္းစားသည္။  
ဤအေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ စာတန္သည္ ၀င္ေနဖို႔ ကုိယ္ခႏၶာတစ္ခု လိုအပ္လာသည္။  
သမၼာက်မ္းစာ၌ စာတန္မာရ္နတ္သည္ ပိုင္ဆုိင္ထားရန္ ခႏၶာတစ္ခု လုိအပ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ၊  
စာတန္သည္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လူသား႐ုပ္ခႏၶာကုိယ္ကုိ အသံုးမျပဳပါက၊ ဘာတစ္ခုမွ်  
မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ နံ၀ိညာဥ္ျဖစ္ၿပီး၊ ႐ုပ္ခႏၶာကုိယ္ရွိေသာ  
လူသားကို အာဏာအပ္ႏွင္းထား ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ဤ အျမင္အရ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဆက္ႏႊယ္ကူညီ  
ေနေတာ္မူရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ မျဖစ္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ၊ ကုိယ္ေတာ္၏ သိကၡာေတာ္  
အေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဤအတြက္ တန္ခိုးႏွင့္အာဏာ မရွိပါ။ ကုိယ္ေတာ္သည္  
႐ုပ္ခႏၶာရွိေသာ လူသားကုိ အာဏာ အပ္ႏွင္းထားၿပီး၊ ကုိယ္ေတာ္၏ စကားေတာ္၌ သစၥာတည္  
ေနေစလိုပါသည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ ၎ကုိ ျပန္ယူၿပီး ဤသို႔ ေျပာလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။  
“ငါလုိခ်င္သလုိ ျဖစ္မလာဘူး။ ရပ္ေတာ့၊ အခ်ိန္ေစ့ၿပီ။ ငါတုိ႔ အသစ္ ျပန္စမယ္”ဟူ၍ မေျပာပါ။  
ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္၏ စကားေတာ္အားျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ တည္ၾကည္လ်က္  
ရွိေနပါသည္။ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္၊ ကုိယ္ေတာ္ ခ်ခင္းေပးႏိုင္မည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိ ေမ်ွာ္ၾကည့္  
ေတာ္မူသည္။ သို႔ေသာ္ ျပ�နာမွာ၊ လူအားလံုးသည္ ေဖါက္ျပန္တတ္ၿပီး၊ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္က  
စာတန္ကို အပ္ႏွံရန္ လုိလားေနၾကကုန္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ္ေတာ္ ျပဳလုပ္ရန္ ဘာရွိပါသလဲ။

ဘုရားသခင္ေနာက္ဆုံး ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္မွာ၊ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ လူသားတစ္ေယာက္အျဖစ္  
ေျမႀကီးေပၚ ၾကြလာေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္။ သင္သေဘာေပါက္လွ်င္ ၎မွာ ဧရာမ အမႈေတာ္ႀကီး  
ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ၊ စာတန္သည္ ျပ�နာႀကီး တက္ေလေတာ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္  
လူသားကို ေပးခဲ့ေသာတန္ခိုးကို အသံုးျပဳသည္။ ဤျပ�နာအားလုံးကုိ ဘုရားသခင္ တုိက္႐ိိုက္ ၀င္
မစြက္ခဲ့ပါ။ ျပ�နာမွာ၊ လူသည္ ဘုရားေပးထားသည့္ အာဏာကုိ စာတန္အား ဆႏၵေရွိရွိ တရား၀င္ 
ေပးခဲ့လုိက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စာတန္သည္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ အမွား လုပ္ခဲ့သည္။ သူ႔ကို 
လူသားက ေပးခဲ့သည့္ အာဏာႏွင့္တန္ခိုးကို လူသားဥစၥာအျဖစ္ ျပန္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  
ယခု ဘုရား ၾကြလာေတာ္မူၿပီး၊ နံ၀ိညာဥ္သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ၊ ႐ုပ္ခႏၶာအေသြးအသား သဏာာန္ႏွင့္  
ၾကြလာေတာ္ မူပါသည္။ စာတန္အတြက္ အေျခအေနမေကာင္းပါ။ အေၾကာင္းမွာ ဘုရားသခင္သည္  
ေကာင္းကင္ဘံုတြင္သာ အာဏာရွိသည္ မဟုတ္ဘဲ ေျမႀကီးေပၚသုိ႔ ဘုရားအပ္ႏွင္းသည့္အာဏာႏွင့္  
လူသားဘုရား ျဖစ္လာပါသည္။ (ေယာ ၅း၂၆-၂၇)၌ ေယ႐ႈမိန္႔ဆုိပါသည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊  
ခမည္းေတာ္သည္ ကုိယ္၌ အသက္ရွိေတာ္မူသည္နည္းတူ သားေတာ္သည္ မိမိ၌ အသက္ရွိရေသာ  
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အခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူ၏။ သားေတာ္သည္ လူသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားစီရင္ျခင္း အခြင့္ကုိလည္း  
အပ္ေပးေတာ္မူ၏။” ေယ႐ႈသည္ ကုိယ္ေတာ္၏ ႐ုပ္ခႏၶာကုိ ရည္ညႊန္းမိန္႔ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏ အာဏာကုိ လက္ေတြ႕က်င့္ရန္ ေရာက္လာပါသည္။  
စာတန္မာရ္နတ္သည္ ကုိယ္ေတာ္အား ေသြးေဆာင္ ေတာ္မူခဲ့ေသာ္လည္း ကုိယ္ေတာ္သည္ စာတန္ကို  
အပ္ႏွံေတာ္မမူ။ တုိက္ပြဲတိုင္း၌ စာတန္႐ံႈးခဲ့သည္။ ေယ႐ႈသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္ တုိ႔၏အျပစ္ မ်ားကိုယူ၍  
အေသခံေတာ္မူခဲ့ၿပီး မရဏာႏို္င္ငံသုိ႔ ေရာက္ၿပီးေနာက္ အသက္ရွင္ ထေျမာက္ ေတာ္မူခဲ့သည္။  
(မ�ဲ ၂၈း၁၈) ၌ဆုိပါသည္။ “ေကာင္းကင္ဘုံ၌၎၊ ေျမႀကီးေပၚ၌၎၊ စီရင္ပိုင္ေသာ အခြင့္တန္ခိုး  
ရွိသမွ်တို႔ကုိ ငါခံရၿပီ။” ေယ႐ႈသည္ အေသြးအသား ႏွင့္ေရာက္လာၿပီး၊ လူသား အလြဲအမွား ျပဳခဲ့ေသာ  
ဘုရားေပးထားသည့္ အာဏာကို ျပန္ယူေတာ္မူသည္။ ေကာင္းကင္ဘုံ၌၎၊ ေျမႀကီးေပၚ၌၎၊  
စီရင္ပိုင္ေသာ အခြင့္တန္ခိုးရွိသမွ်တုိ႔ကို ယခုကုိယ္ေတာ္ ခံယူလုိက္ပါၿပီ။ ဆက္လက္ က်မ္းခ်က္၌  
ကိုယ္ေတာ္ မိန္႔ဆိုသည္။ “သင္တုိ႔သြား၍ ” ဤအရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။ အမွန္ကုိယ္ေတာ္  
ရည္ရြယ္ေျပာဆုိသည္မွာ၊ “ေကာင္းကင္ဘုံ၌၎၊ ေျမႀကီး ေပၚ၌၎၊ စီရင္ပိုင္ေသာ အခြင့္တန္ခိုးရွိသမွ်တုိ႔ကို  
ယခု ငါခံရၿပီျဖစ္၍ သင္တို႔အား ငါ ေ၀မွ်ေပးသည္” ျဖစ္၏။ သုိ႔ပါေသာ္ျငားလည္း ဤ တစ္ႀကိမ္၌  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ဘုရားသခင္ ထူးထူးျခားျခား ျပန္ေပးေတာ္မူေသာ အာဏာသည္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ယုံၾကည္သူအျဖစ္၌  
ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အၾကား ပူးတြဲအာဏာျဖစ္သည္။  
၎သည္ အာဒံႏွင့္ဧ၀ တုိ႔ရရွိသကဲ့သုိ႔၊ တစ္ဦး တည္းပိုင္ အျဖစ္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ဘယ္ေတာ့မွ် ေပးခဲ့သည္  
မဟုတ္ေတာ့ပါ။ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔သည္ အာဏာကို လႊဲေပး၍ သူတုိ႔ကို စာတန္မာရ္နတ္ ႏွိပ္စက္ရန္  
အခြင့္ေပးခဲ့သျဖင့္၊ အရင္းခံအားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ကင္းမဲ့ရၾကကုန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔တြင္ေယ႐ႈခရစ္ႏွင့္  
အတူအာဏာကို မွ်ေ၀ ရခဲ့ၾကပါၿပီ။ ၎မွာ ဘဏ္တစ္ခုတြင္ ပူးတြဲဘဏ္စာရင္းတစ္ခု ဖြင့္ထားသည္ႏွင့္တူၿပီး၊ 
ေငြထုတ္ရန္ ခ်က္လက္မွတ္ အေပၚ လူႏွစ္ေယာက္ လက္မွတ္ထိုးေပးမွ ရမည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ 
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ အာဏာသည္ ေယ႐ႈခရစ္ႏွင့္အတူ ေ၀မွ်ယူ၏။ ကုိယ္ေတာ္ အာဏာသည္  
အသင္းေတာ္ႏွင့္အတူ ေ၀မွ်ယူ၏။

ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဆုံး႐ံႈးႏိုင္ပါေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ စာတန္အား ဘယ္ေတာ့မွ တရား၀င္  
အာဏာ လႊဲေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ စာတန္သည္ လံုးလုံးလ်ားလ်ား အာဏာကင္းမဲ့၏။ သင္သည္  
စာတန္လွည့္စားလာသည္ကုိ ကုိယ့္သေဘာႏွင့္ကုိယ္ အပ္ႏွံလုိက္ ျခင္းမွလြဲ၍၊ သင့္ဘ၀ထဲတြင္  
တစ္စံုတစ္ခုမွ် စာတန္လုပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ပါ။ သင့္ဘ၀၌ စာတန္ကို အာဏာလႊဲအပ္ႏိုင္ၿပီး၊ ထုိအတြက္  
သင့္ ကုိယ္တိုင္ကုိယ္က် ေ၀ဒနာ ခံစားရႏိုင္ပါေသာ္လည္း၊ လူသားအား ဘုရားသခင္ ေပးထားေသာ  
အာဏာသည္ စာတန္အတြက္ တစ္ဦးတည္းပုိင္ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္ထပ္ ျပန္ေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။  
၎ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ သခင္ေယ႐ႈအၾကား အပ္ႏွင္းေပးထား သည္ ျဖစ္၍၊ အျခားဘာကုိမွ် ထည့္မစဥ္းစားဘဲ၊ 
ကိုယ္ေတာ္သည္ သစၥာတည္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ သင့္အေနနွင့္ သိထားရမည္မွာ၊ သင္သည္ ယခုအခါ  
တန္ခိုးႏွင့္ အာဏာရွိသည္ကုိပင္ ျဖစ္သည္။ စာတန္သည္ ေတြးေတာမႈမ်ားႏွင့္ သင့္ကို တုိက္ခိုက္လာႏုိင္သည္။  
သင့္ လက္နက္သည္ ထိုေတြးေတာမႈမ်ားကို ဖမ္းခ်ဳပ္ထားရန္ ျဖစ္သည္။ စာတန္သည္ သင့္ခႏၶာကုိ  
ႏွိပ္စက္ရန္ ဆုိသည္မွာ မွားယြင္းေၾကာင္း ႏွင့္ အနာၿငိမ္းေစျခင္း က်မ္းခ်က္ကို သမၼာက်မ္းစာထဲ ရွာေတြ႕  
ႏိုင္ေၾကာင္း သိထားရမည္။ (ေယာ ၈း၃၂)၌ “သမၼာတရားကုိ သိၾကသျဖင့္၊ ထုိတရားသည္ သင္တို႔ကို  
လႊတ္လိမ့္မည္”ဟု ဆုိပါသည္။ သင္တုိ႔သည္ တန္ခိုးႏွင့္အာဏာ ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သင္တုိ႔အား  
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ဘုရားသခင္ ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ သင္သည္ ၎အရာကုိ ထုတ္မသုံးႏိုင္ဘဲျဖစ္ရသည့္တစ္ခုတည္းေသာ  
အေၾကာင္းမွာ သင္၏ ေတြး ေတာမႈမ်ားကို သင္သည္ ဖမ္းမခ်ဳပ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  
သင့္စိတ္ဓာတ္ကုိ ႏိုးၾကားေစရန္ႏွင့္ သင့္၌ ရွိသည္အရာကုိ အမွန္ သိရွိရန္အတြက္၊ ထုိ၀ိညာဥ္လက္နက္ကို  
သင္သည္ ထုတ္မသုံးခဲ့ေသးပါ။ သင္တုိ႔သည္ အာဏာႏွင့္ တန္ခိုး ရွိသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေတြ႕ႏိုင္ျခင္းသည္  
အားတက္စရာျဖစ္ေပသည္။

ထုိအရာမ်ားကို သင္တုိ႔အားလုံးသည္ သိရွိ၍၊ အာ႐ံုထားျခင္းအားျဖင့္၊ သင္တုိ႔သည္  
စာတန္တုန္လႈပ္ရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကရ မည့္အေၾကာင္း သင္တုိ႔အား ဘုရားသခင္ ဖြင့္ျပ ေပးေတာ္မူပါရန္  
ကၽြ ႏ္ုပ္ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါ၏။ စာတန္ကုိ သင္တို႔ တုန္လႈပ္ေနရ မည္ မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ  
သင္တုိ႔သည္ ဘုရားေပးေသာအာဏာႏွင့္ တန္ခိုးရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သင္တုိ႔သည္  
စာတန္ကုိ ဆီးတားလွ်င္ သင္တုိ႔ထံမွ ေျပးသြားလိမ့္မည္။(ယာကုပ္ ၄း၇)
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တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (ကမၻာ ၃း၁)ကို ဖတ္ပါ။ စာတန္ ရွိပါသည္။ စာတန္၏ အမွန္တန္ခိုးသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ကုိ  
လွည့္ျဖားႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းအထဲ၌သာ ရွိသည္။ ေျမြ(စာတန္)သည္ ဧ၀ကုိ လွည့္ျဖားဖို႔  
ဘာေမးခြန္းေမးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သနည္း။  

ကမၻာဦးက်မ္း ၃း၁ - “ေျမြသည္ ထာ၀ရအရွင္ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ  
ေျမတိရစၦာာန္တုိ႔ထက္ လိမၼာသည္ျဖစ္၍၊ မိန္းမအား၊  သင္တုိ႕သည္၊  
ဥယ်ာဥ္၌ရွိသမွ်ေသာအပင္တို႔၏အသီးကိုမစားရဟု ဧကန္စင္စစ္  
ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသေလာဟု ေမး၏။”

၂။   (ကမၻာ ၃း၁)ကို ဖတ္ပါ။ စာတန္သည္ လွည့္ျဖားျခင္းကို အသုံးျပဳခဲ့သည္မွာ ဘာေၾကာင့္ဟု  
သင္ထင္သနည္း။ 

၃။   (ကမၻာ ၁း၂၆,၂၈)ကုိ ဖတ္ပါ။ လူ၏အာဏာကို လူအား မည္သူ ေပးသနည္း။

ကမၻာဦးက်မ္း ၁း၂၆ - “တစ္ဖန္၊ ဘုရားသခင္က ငါတုိ႔ပံုသဏာာန္ႏွင့္  
တစ္ညီတစ္သဏာာန္တည္း  လူကို ဖန္ဆင္းၾကစို႔။ သူသည္ ပင္လယ္ငါးကုိ၎၊  
မိုးေကာင္းကင္ငွက္တုိ႔ကုိ၎၊ သားယဥ္တုိ႔ကုိ၎၊ ေျမတစ္ျပင္လုံးႏွင့္တကြ၊ ေျမေပၚမွာ  
တြားတတ္ေသာ တိရစၦာာန္အေပါင္းတုိ႔ကို၎ အုပ္စိုးေစဟု အမိန္႔ေတာ္ ရွိ၏။”

ကမၻာဦးက်မ္း ၁း၂၈း - “အခ်င္းတုိ႔၊ မ်ားျပားစြာ ေမြးဖြားၾကေလာ့။ ေျမႀကီးကို ျပည့္ေစ၍  
ႏိုင္ၾကေလာ့။  ပင္လယ္ငါး တို႔ကုိ၎၊ မိုးေကာင္းကင္ငွက္တုိ႔ကို၎၊  
အသက္ရွင္၍ေျမေပၚမွာလႈပ္ရွားတတ္ေသာတိရစၦာာန္အေပါင္းတို႔ကို၎ အုပ္စိုးၾက ေလာ့ဟု  
မိန္႔ေတာ္မူ၍ သူတုိ႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။” 

၄။   (ဆာလံ ၈း၄-၈)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ လူကုိ မည္သုိ႔ ဖန္ဆင္းခဲ့သနည္း။

ဆာလုု ၈းး၄-၈း - “လူသည္ အဘယ္သုိ႔ေသာ သူျဖစ္၍ ကုိယ္ေတာ္သည္ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူရ  
သနည္း။ လူသားသည္ အဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္၍ အၾကည့္အ႐ႈ ၾကြလာေတာ္မူသနည္း။  
သူ႔ကို ေကာင္းကင္တမန္ တုိ႔ေအာက္၌ အနည္းငယ္ႏွိမ့္ ေတာ္မူၿပီ။ သူ၏ေခါင္းကို  
ဘုန္းအသေရႏွင့္ ပတ္ရစ္ေတာ္မူၿပီ။ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရာမ်ားကို အုပ္စိုးေစ၍  
သုိးႏြား အစရွိေသာေျမတိရစၦာာန္၊ မိုးေကာင္းကင္ငွက္၊ ပင္လယ္ငါးႏွင့္ ပင္လယ္လမ္း၌  
သြားတတ္ေသာတိရစၦာာန္ မွစ၍ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႔ကုိ သူ၏ေျခေအာက္၌ ခ်ထားေတာ္မူၿပီ။”

၅။   (၂ ေကာ ၄း၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္က ဘာျဖစ္သည္ဟူ၍ ညႊန္းျပသနည္း။
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၂ ေကာ ၄း၄ - “ထုိသုိ႔ မယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔ကား၊ ဘုရားသခင္၏ ပံုသဏာာန္ေတာ္  
တည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းအသေရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာဧ၀ံေဂလိတရား၏အေရာင္သည္  
အလင္းကို မေပး ေစျခင္းငွါ၊ ဤေလာကကုိအစိုးရေသာဘုရားသည္ သူတုိ႔၏ဥာဏ္မ်က္စိကုိ  
ကြယ္ေစ၏။”

၆။   (မ�ဲ ၄း၈-၉)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္မ်ားသည္ ဆုိလိုခ်က္ကို အားျဖည့္ေပးပါသလား။

မ�ဲ ၄း၈း-၉ - “တစ္ဖန္ မာရ္နတ္သည္ ေယ႐ႈကို အလြန္ျမင့္လွစြာေသာ ေတာင္ေပၚသုိ႔  
ေဆာင္သြား၍၊ ဤေလာက၌ ရွိသမွ်ေသာ တုိင္းႏိုင္ငံတုိ႔ကုိ၎၊ ထိုတုိင္းႏိုင္ငံတို႔၏  
ဘုန္းစည္းစိမ္ကို၎ ျပညႊန္၍၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ငါ့ကုိ ညြတ္ပ်ပ္ကုိးကြယ္လွ်င္၊  
ယခုျပေလသမွ်တုိ႔ကုိ ငါေပးမည္ဟု ဆုိေလ၏။”

၇။   (မ�ဲ ၂၈း၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈ အေသခံ၍ အသက္ရွင္ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီးေနာက္၊  
ေကာင္းကင္ေပၚ၌၎၊ ေျမႀကီးေပၚ၌၎၊ တန္ခိုးအာဏာအားလုံးသည္ ယခုအခါ မည္သူ၌  
ရွိသနည္း။ 

မ�ဲ ၂၈းး၁၈း - “ေယ႐ႈသည္ အနီးအပါးသုိ႔ ခ်ဥ္းေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘုံ၌၎၊  
ေျမႀကီး ေပၚ၌၎၊ စီရင္ပိုင္ေသာအခြင့္တန္ခိုး ရွိသမွ်တုိ႔ကုိ ငါခံရၿပီ။”

၈။   (မ�ဲ ၂၈း၁၈-၁၉)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္ႏွင့္အညီ၊ အာဏာသည္ မည္သူ၌ရွိသည္ဟု  
ရည္ညႊန္းေဖၚျပသနည္း။ 

မ�ဲ ၂၈းး၁၉ - “သင္တုိ႔ သြား၍ လူမ်ဳိးတကာတုိ႔ကုိ ငါ့တပည့္ျဖစ္ေစလ်က္၊ ခမည္းေတာ္၊  
သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ နာမ၌ ဗတၱိဇံကို ေပးၾကေလာ့။”

၉။   (ဧဖက္ ၁း၁၉)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင့္တန္ခိုးေတာ္ ႀကီးျမတ္ျခင္းထက္ ပိုလြန္ျခင္းသည္  
မည္သူဆီ၌ရွိသနည္း။ 

ဧဖက္ ၁း၁၉ - “ယုံၾကည္ေသာ ငါတုိ႔၌ ျပေတာ္မူေသာ အလြန္ႀကီးလွစြာေသာ တန္ခိုးေတာ္ကား  
အဘယ္မွ်ေလာက္ႀကီးသည္ကုိ ၎၊ သင္တုိ႔သည္ သိေစျခင္းငွါ၊ သင္တုိ႔၏ ဥာဏ္မ်က္စိကို  
လင္းေစပါမည္ အေၾကာင္း ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၏။”



2-152

သင္ခန္းစာ ( ၆ )

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (ကမၻာ ၃း၁)ကို ဖတ္ပါ။ စာတန္ ရွိပါသည္။ စာတန္၏ အမွန္တန္ခိုးသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ကုိ  
လွည့္ျဖားႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းအထဲ၌သာ ရွိသည္။ ေျမြ(စာတန္)သည္ ဧ၀ကုိ လွည့္ျဖားဖို႔  
ဘာေမးခြန္းေမးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သနည္း။ 
ဘိရ�းသူခားင္္ျ�စ္က�း�တို႔�္ဘိရ�းသူခားင္္ျ�စ္က�း�တို႔�္ ( (ဧကနစ္္င္္ျစ္စ္္ဧကနစ္္င္္ျစ္စ္္  ဘိရ�းသူခားင္္ျမ်ား�န္ ��တို႔�္မူ်ားသူ�လု�။ဘိရ�းသူခားင္္ျမ်ား�န္ ��တို႔�္မူ်ားသူ�လု�။))

၂။   (ကမၻာ ၃း၁)ကို ဖတ္ပါ။ စာတန္သည္ လွည့္ျဖားျခင္းကို အသုံးျပဳခဲ့သည္မွာ ဘာေၾကာင့္ဟု  
သင္ထင္သနည္း။ 
စာတနသ္ည ္လူကို အက်ပ္ကုိင္၍ မခုိင္းႏုိင္ပါ။ လူ႕အာဏာကို စြန္လ့ႊတ္ရန၊္ စာတနသ္ည ္ 
လူကို လွည့္ျဖားရမည ္ျဖစ္သည။္

၃။   (ကမၻာ ၁း၂၆,၂၈)ကုိ ဖတ္ပါ။ လူ၏အာဏာကို လူအား မည္သူက ေပးသနည္း။ 
ထာ၀ရဘုရားသခင္

၄။   (ဆာလံ ၈း၄-၈)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ လူကုိ မည္သုိ႔ ဖန္ဆင္းခဲ့သနည္း။  
ကုိယ္ေတာ(္ဘုရားသခင္)၏ လက္ေတာႏွ္င့္ ဖနဆ္င္းေတာမူ္ေသာ အရာမ်ားကို အုပ္စုိးေစျခင္း

၅။   (၂ ေကာ ၄း၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္က ဘာျဖစ္သည္ဟူ၍ ညႊန္ျပသနည္း။  
စာတနသ္ည ္လူ၏အာဏာကို ယူ၍ ဤေလာကကုိ အစုိးရေသာဘုရား ျဖစ္လာသည။္  
(ဤေလာကစနစ္၊ ဤေခတ္) 

၆။   (မ�ဲ ၄း၈-၉)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္မ်ားသည္ ဆိုလုိခ်က္ကို အားျဖည့္ေပးပါသလား။ 
မွနပ္ါသည။္

၇။   (မ�ဲ ၂၈း၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈ အေသခံ၍ အသက္ရွင္ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီးေနာက္၊  
ေကာင္းကင္ေပၚ၌၎၊ ေျမႀကီးေပၚ၌၎၊ တန္ခိုးအာဏာအားလုံးသည္ ယခုအခါ မည္သူ၌  
ရွိသနည္း။ 
ေယရႈ

၈။   (မ�ဲ ၂၈း၁၈-၁၉)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္ႏွင့္အညီ အာဏာသည္ မည္သူ၌ ရွိသည္ဟု  
ရည္ညႊန္းေဖၚျပသနည္း။ 
ယုံၾကညသူ္

၉။   (ဧဖက္ ၁း၁၉)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင့္တန္ခိုးေတာ္ ႀကီးျမတ္ျခင္းထက္ ပိုလြန္ျခင္းသည္  
မည္သူဆီ၌ ရွိသနည္း။ 
ယုံၾကညေ္သာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆီသို႔  
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အျပစ္ေျဖရာဌာနအတြင္း အနာၿငိမ္းေစျခင္း

ယေန႔သင္ခန္းစာသည္ အနာၿငိမ္းျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈက ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ တန္ဖိုး  
ထားရွိေစခဲ့ေသာ အပိုင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ရွင္မာကုခရစ္၀င္က်မ္း အခန္းႀကီး(၂)ႏွင့္ ရွင္လုကာ  
ခရစ္၀င္က်မ္း အခန္းႀကီး(၅)တြင္ ေယ႐ႈသည္ ျပည့္သိပ္ေနေသာ လူအုပ္ႀကီးႏွင့္ အိမ္တစ္အိမ္အတြင္း  
ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးေနစဥ္၊ လက္ေျခေသေသာ လူတစ္ေယာက္ကို သူ႔မိတ္ေဆြမ်ားက အိမ္အမိုးေဖါက္၍  
ကုိယ္ေတာ္ထုိင္ေနသည့္ ေနရာေပၚသုိ႔ ေလ်ာခ်ခဲ့သည္။ ေယ႐ႈသည္ အ့ံဖြယ္နိမိတ္ျပ၍ သူ႔ကုိ  
အနာၿငိမ္းေစခဲ့သည္။ (မ�ဲ ၈း၁၄-၁၆) ၌ ေယ႐ႈသည္ လူေတြကုိ အနာၿငိမ္းေစ ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္၊  
သမၼာက်မ္းစာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။ “ထုိေနာက္မွ ေယ႐ႈသည္ ေပတ႐ုအိမ္သုိ႔ ၾကြ၍ ေပတ႐ု၏ ေယာကၡမသည္  
ဖ်ားနာစြဲလ်က္ တုံးလုံးေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူ၏။ ထုိမိန္းမ၏လက္ကုိ တုိ႔ေတာ္မူလွ်င္ သူသည္အဖ်ား  
ေပ်ာက္သျဖင့္ ထ၍ ဧည့္သည္၀တ္ကို ျပဳေလ၏။ ညဦးယံ၌ နတ္ဆုိးစြဲေသာ သူအမ်ားတုိ႔ကို အထံေတာ္သုိ႔  
ေဆာင္ခဲ့၍ ႏႈတ္ေတာ္ျမြက္ကာမွ်ႏွင့္ ထုိနတ္တုိ႔ကုိ ႏွင္ေတာ္မူ၏။ နာေသာသူ ရွိသမွ်တုိ႔ကုိလည္း  
သက္သာေစေတာ္မူ၏။” ထုိ ေနာက္ အခန္းငယ္-၁၇ သည္ ဤအျဖစ္မ်ားအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္  
ကုိေပး၏။ “ထုိအေၾကာင္းအရာမူကား၊ သူသည္ အကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အနာေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို ယူတင္ေဆာင္ရြက္  
ေလသည္ဟု ပေရာဖက္ေဟရွာယ ေဟာဖူးေသာစကား ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း ျဖစ္သတည္း။”  
ဤအျဖစ္၌ ေယ႐ႈသည္လူမ်ားစြာကိုသက္သာေစေတာ္မူခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ (ေဟရွာယ၅၃း၃-၅)  
က်မ္းခ်က္မွ အေၾကာင္းကုိျပန္၍ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ “မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကို ခံ၍၊ လူတို႔တြင္  
အယုတ္ဆုံးေသာသူ (သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို ပေရာဖက္ ျပဳျခငးဖစ္သည္။) ျဖစ္၏။ ၿငိဳျငင္ေသာသူ၊  
နာက်ဥ္းျခင္းေ၀ဒနာႏွင့္ ကၽြ မ္း၀င္ေသာသူ ျဖစ္၏။ သူတစ္ပါး မ်က္ႏွာလႊဲျခင္းကို ခံရေသာသူ ကဲ့သုိ႔  
ျဖစ္၏။ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကို ခံလ်က္ရွိ၍ ငါတို႔သည္ မ႐ိုေသၾက။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိသူသည္  
ငါတို႔အနာေရာဂါ ေ၀ဒနာမ်ားကုိ ယူတင္ ေဆာင္ရြက္ေလ၏။ ဒဏ္ခတ္ ေတာ္မူျခင္းကို၎၊  
ဘုရားသခင္ဆံုးမ၍ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူျခင္းကို၎ ခံရေသာသူျဖစ္သည္ဟု ငါတုိ႔သည္ ထင္မွတ္ၾကၿပီ။  
ထုိသူသည္ ငါတို႔ လြန္က်�းျခင္းအျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္စြာထုိးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကုိ ခံရေလ၏။  
ငါတို႔၏ၿငိမ္သက္ျခင္း ခ်မ္းသာကုိ ျဖစ္ေစေသာ ဆုံးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသုိ႔ ေရာက္၍  
သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတုိ႔သည္အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏။” (ကြင္းစကြင္းပိတ္ အတြင္းသည္  
ကၽြ ႏ္ုပ္၏ မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။)

၎တို႔သည္ တန္ခိုးပါေသာ က်မ္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾက၏။ လူအခ်ဳိ႕က ယုံၾကည္ၿပီး ေျပာၾကသည္။  
“ဟုတ္တယ္ေလ။ ၀ိညာဥ္ေရး ရာအျမင္နဲ႔ ေျပာေနတာပါ။” ကၽြ ႏ္ုပ္ တက္ေရာက္လာခဲ့ေသာ  
အသင္းေတာ္သည္ ခႏၶာကိုယ္ေရာဂါ အနာၿငိမ္းျခင္းကို မယုံၾကည္ၾကပါ။ ဤလုိမ်ဳိးက်မ္းခ်က္ကုိ  
သူတုိ႔ဖတ္ၿပီး၊ စိတ္၀ိညာဥ္သေဘာကုိ ယူလုိက္ၾကသည္။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ စိတ္ခံစားခ်က္ ဒဏ္ရာမ်ား  
ရွိၾကသည္ဟု သူတုိ႔ေျပာ ေနက်ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ထံ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ အသက္တာမ်ားကို အပ္ႏွံ  
လုိက္သည့္အခါ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကို အနာၿငိမ္းေစသည္။ အကယ္၍ ဤက်မ္းပုိဒ္ကို  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ စခဲ့သည့္က်မ္းပုိဒ္ႏွင့္အတူ ထားလုိက္ပါလွ်င္၊ ဤက်မ္းခ်က္ကို အသုံးခ်မႈသည္ အၿမဲတမ္း  
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အဆုံးသတ္ သြားပါသည္။ ေယ႐ႈသည္ သင့္စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကုိ သက္သာေစသည္မွာ မွန္ပါသည္။  
သုိ႔ေသာ္ ဤ က်မ္းခ်က္မ်ားသည္ ခႏၶာကုိယ္အတြက္ ႐ုပ္ပိုင္း အနာၿငိမ္းျခင္းအေၾကာင္း ေျပာဆုိ  
ေနျခင္းျဖစ္သည္။ (မ�ဲ ၈း၁၇)၌ ေျပာသည္မ်ားေၾကာင့္ သင္သည္ ျမင္ေတြ႕ ႏိုင္သည္။ ၎၌  
ေျပာထားသည္မွာ၊ ဤအနာၿငိမ္းျခင္းသည္၊ ပေရာဖက္ေဟရွာယ ေဟာဖူးေသာစကား ျပည့္စံုမည္  
အေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး၊ “သူခံရေသာ ဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတို႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ ရွိၾက၏။” ဟူ၍  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဖတ္လုိက္ရသည္။ ဤအရာသည္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ငါတို႔ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို ယူတင္  
ေဆာင္ရြက္ေသာ ျပည့္စံုျခင္းအေၾကာင္းကို ေျပာေနသည္။ ဤအရာသည္ ႐ုပ္ခႏၶာ အမွန္ ဖ်ားနာျခင္း၊  
နာက်င္ထုိးျခင္းႏွင့္ ေ၀ဒနာမ်ားကို ေျပာဆုိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈခံရေသာ ဒဏ္ခ်က္ေတာ္ အားျဖင့္  
ငါတို႔သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏ ဟုဆုိေသာ က်မ္းခ်က္ ျပည့္စံုေစရန္ လူအေပါင္း တုိ႔အား ႐ုပ္ခႏၶာ  
အနာၿငိမ္းေစေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာက (၁ ေပ ၂း၂၄) ၌ ဆက္ေျပာသည္။ “ငါတုိ႔သည္ အျပစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာ၌  
အေသျဖစ္၍၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အရာ၌ အသက္ရွင္ေစမည္အေၾကာင္း၊ ငါတုိ႔အျပစ္မ်ားကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္  
သစ္တုိင္မွာ ခံေတာ္မူၿပီ။ ဒဏ္ခ်က္ေတာ္မ်ားအားျဖင့္ သင္တုိ႔သည္ အနာ ေပ်ာက္လ်က္ ရွိၾက၏။” 
ဤတြင္ အတိတ္ကာလကုိ ေဖၚျပေသာ ႀကိယာကုိသုံးထားသည္။ ေယ႐ႈ ၾကြလာေတာ္မူခဲ့သည္။  
ကုိယ္ေတာ္ၾကြလာေတာ္မူျခင္း၏ အပိုင္းတစ္ခုသည္ သင္တို႔၏ ႐ုပ္ခႏၶာကို အနာၿငိမ္းေစဖို႔အတြက္  
ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ သင္တုိ႔ကို အျပစ္လႊတ္ရန္ ကုိယ္ေတာ္ ၾကြလာသည့္ အမွန္တရားကို ေသးသိမ္ေအာင္  
လုပ္ေနသည္ မဟုတ္ပါ။ ၎မွာ အေရးႀကီးပါသည္။ အျပစ္လႊတ္ျခင္းသည္ အရာခပ္သိမ္းသုိ႔ အ၀င္လမ္း  
တံခါးမႀကီးျဖစ္သည္။ သိရမည္မွာ ကိုယ္ေတာ္သည္ သင္တုိ႔ကုိ အျပစ္လႊတ္ဖို႔ တစ္ခုတည္းအတြက္  
ၾကြလာေတာ္မူျခင္း မဟုတ္ပါ။ သင္တုိ႔၏ အနာေရာဂါမ်ားကို သက္သာေစရန္အတြက္လည္း  
ၾကြလာေတာ္မူသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းအထဲ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ သုံးေသာ ဂရိစကားသည္ sozo  
ျဖစ္သည္။ မတူေသာ အရာမ်ားစြာ၌ အသုံးျပဳေသာ အလံုးစံု ျခံဳငံုမိသည့္ စကားလံုးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္  
သင္ အေသအခ်ာ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္၊ “အနာၿငိမ္းေစသည္” ဟုလည္း ဘာသာျပန္ဆုိႏိုင္ သည္။  
(ယာကုပ္ ၅း၁၄-၁၅)၌ ေတြ႕ရသည္။ “နာေသာသူရွိလွ်င္၊ သင္းအုပ္တုိ႔ကုိေခၚ၍ သူတုိ႔သည္ သခင္ဘုရား၏  
နာမေတာ္ကို အမွီျပဳလ်က္၊ လူနာကိုဆီႏွင့္လူး၍ သူ႔အေပၚမွာ ဆုေတာင္းေစ။ ထုိသုိ႔ျပဳလွ်င္ ယံုၾကည္ျခ
င္း၏ပဌနာသည္ လူနာကို ကယ္ဆယ္၍ သခင္ဘုရားသည္ သူ႔ကို ထေျမာက္ေစေတာ္မူမည္။ ” ဤတြင္  
“ကယ္ဆယ္သည္” ဆုိသည့္စကားလုံးသည္ ဂရိစကားလုံး sozo ျဖစ္၏။ ေျပာျပေနသည္မွာ  
ဖ်ားနာေသာသူတုိ႔၏ ခႏၶာမ်ား၌ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အနာၿငိမ္းျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္သည္။  
အျပစ္လႊတ္ျခင္းအတြက္ ဘာသာျပန္ ယူေသာ ဤအလားတူ စကားလုံးသည္ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္  
အႀကိမ္ရာခ်ီ အသုံးျပဳထားၿပီး၊ အနာၿငိမ္းေစသည္ ဟူ၍လည္း ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

ရွင္မ�ဲခရစ္၀င္က်မ္း အခန္းႀကီး(၁၀)၌ ေယ႐ႈသည္ တပည့္မ်ားကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ  
အခါ၊ နာေသာသူတုိ႔အား ခ်မ္းသာေပးရန္၊ ေသေသာသူတုိ႔ကုိ ထေျမာက္ေစရန္၊ ႏူေသာသူ  
တုိ႔ကုိသန္႔ရွင္းေစရန္၊ နတ္ဆုိးတုိ႔ကိုႏွင္ထုတ္ရန္ႏွင့္ သတင္းေကာင္း ၾကားေျပာၾကရန္ မိန္႔ေတာ္  
မူခဲ့သည္။ ႏို္င္ငံေတာ္ တည္လုနီးၿပီဆုိသည္ကို ေဟာေျပာၾကရန္ ကုိယ္ေတာ္ေျပာဆုိသည့္  
ေလသံအတုိင္း၊ နာေသာသူတုိ႔အား ခ်မ္းသာေပးရန္၊ ႏူေသာသူတုိ႔ကုိ သန္႔ရွင္းေစရန္၊ နတ္ဆိုးတုိ႔ကုိ 
ႏွင္ထုတ္ရန္ ကုိယ္ေတာ္ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ အနာၿငိမ္းေစျခင္းသည္ သင္တုိ႔အသက္တာ အထဲ  
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အျပစ္ေျဖရာဌာနအတြင္း အနာၿငိမ္းေစျခင္း

 
အျပစ္လႊတ္ျခင္း ကဲ့သုိ႔ျပည္စံုေစရန္ ေယ႐ႈၾကြလာေတာ္မူျခင္း၏ က႑ႀကီးတစ္ခု ကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိနည္းတူ သင္သည္ မည္သည့္အခါမွ် မစဥ္းစားမိသည္မွာ၊ သခင္ဘုရားသည္ သင္၏  
အျပစ္က်�းလြန္ျခင္း၌ အျပစ္တရားမွ တစ္ဆင့္ တစ္စံုတစ္ရာကို ေလ့လာယူႏိုင္ေၾကာင္း သင့္အား  
သြန္သင္ေပးလို ေတာ္မူသကဲ့သုိ႔၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ သင့္ကို ဖ်ားနာျခင္း ျဖင့္ေနထုိင္ရန္ ဘယ္ေသာ  
အခါမွ် လုိလားေတာ္မမူူျခင္း အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ဘ၀အထဲ ဖ်ားနာျခင္းကို  
ဖန္တီးသူ မဟုတ္ပါ။ တခ်ဳိ႕လူေတြ ဤသုိ႔ ေျပာတတ္သည္။ “ဟုတ္တယ္။ ဖ်ားနာျခင္းဟာ  
ဘုရားသခင္ဆီက တကယ့္ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဘုရားသခင္ဆီ  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ျပန္လွည့္ၾကတယ္။” မွန္ပါသည္။ အက်ပ္အတည္း ကာလမ်ားမွာ လူေတြ ဘုရားသခင္ဘက္သို႔  
လွည့္ၾကသည္ ဆုိေသာ္လည္း၊ သင္တို႔ကို သြန္သင္ရန္ ဖ်ားနာျခင္းကို ပို႔လုိက္သည္ မဟုတ္ပါ။  
သင္တုိ႔၌ အျပစ္ရွိေစ မည္ဆုိသည္ထက္၊ တစ္ခုမွ် ပို၍ ကုိယ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ေတာ္မူမည္ မဟုတ္ပါ။  
သင္သည္ အျပစ္လုပ္လ်က္ ေနထုိင္သြားလွ်င္၊ တစ္ခုခု ေလ့လာသိရွိႏိုင္ ပါသလား။ အကယ္၍ သင္သည္  
မတရားေမထုန္ (သို႔မဟုတ္) လိင္တူဆက္ဆံျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ေနထုိင္သျဖင့္၊ ေရာဂါရလိုက္သည္ဆုိလွ်င္၊  
သင့္ဘ၀ ေနထုိင္ပံု မွားခဲ့သည္ကို သင္သည္ ေလ့လာ ယူႏိုင္သလား။ အမွန္ပဲ ေလ့လာယူႏိုင္၏။  
သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကုိ ထုိသုိ႔ေသာ ဘ၀ပံုစံႏွင့္ ေနထုိင္ေစရန္အေၾကာင္း ျဖစ္ေစသည္  
မဟုတ္ပါ။ ကုိယ္ေတာ္သည္ သင့္ဘ၀အထဲ အျပစ္သင့္ေစသူ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း သင္သည္  
အျပစ္လုပ္မိျခင္းမွ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည္။ သင္သည္ နံရံကို ေခါင္းႏွင့္ ၀င္ေဆာင့္လုိက္ႏိုင္ၿပီး ထုိသို႔ျပဳရန္  
မသင့္ေၾကာင္းကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သင္သည္ နံရံကို သင့္႐ုပ္ခႏၶာ ဦးေခါင္းႏွင့္ ၀င္ေဆာင့္ရန္  
မလုိအပ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ အရာရာကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း  
တီိးေခါက္သင္ယူျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ သင့္ကုိ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေစၿပီး၊ တစ္စံုတစ္ရာ သြန္သင္ရန္ ဘုရားသခင္သည္  
သင့္ဘ၀အထဲ ဖ်ားနာျခင္းကို မေပး။ ေယ႐ႈသည္ သင့္ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ သင့္အနာ  
ေရာဂါမ်ားကိုလည္း သက္သာေစရန္၊ သင့္အတြက္ အေသခံ ေတာ္မူခဲ့သည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္  
သင္တုိ႔၏အျပစ္မ်ားကို ကုိယ္ေတာ္တိုင္ ကိုယ္ခႏၶာအေပၚ ယူတင္ ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ဒဏ္ခ်က္ေတာ္မ်ားအားျဖင့္  
သင္တုိ႔၏အနာ ေရာဂါမ်ားသည္ ေပ်ာက္ကင္း လ်က္ရွိ၏။

ဘုရားသခင္၏ သဘာ၀လြန္ အနာၿငိမ္းေစျခင္းသည္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အားလုံး ရႏိုင္ၾကၿပီး၊ ေယ႐ႈ  
အေသခံေတာ္မူ၍ ေပးလာေသာ အျပစ္ေျဖရာယဇ္၏ အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သင္သည္ အနာၿငိမ္းျခင္းကို  
လက္ခံမရရွိပါလွ်င္၊ သင့္ကုိ ဘုရားသခင္ စိတ္မပ်က္ပါ။ သင္သည္ ဘုရားသခင္အား ခ်စ္ရန္  
အနာၿငိမ္းျခင္းရွိရမည္ မဟုတ္ပါ။ အနာၿငိမ္းျခင္းကုိ မယံုၾကည္ ဘဲလ်က္၊ စိတ္ႏွလုံး အၾကြင္းမဲ့ႏွင့္ သင္သည္  
ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ႏိုင္ၿပီး၊ ေကာင္းကင္ဘုံသို႔ ေရာက္ႏိုင္ ပါေသးသည္။ အမွန္ကိုေျပာရလွ်င္၊ သင္သည္  
က်န္းမာစြာ မည္သုိ႔ သြားလာ ေနထုိင္ရမည္ကို မသိေသာေၾကာင့္ ယခု အလ်င္အျမန္ သိလာရန္အေၾကာင္း  
ရွိေကာင္း ရွိလာပါလိမ့္မည္။ ၎ကုိ ေပးရန္ ေယ႐ႈသည္ သင့္အတြက္ အေသခံေတာ္မူခဲ့သည္။  
ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို က်န္းမာေစလုိေတာ္မူ၏။
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သင္ခန္းစာ ( ၇ )

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (မ�ဲ ၈း၁၆-၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈ အနာၿငိမ္းေစေသာသူ မည္မွ် ရွိသနည္း။ 

မ�ဲ ၈းး၁၆-၁၇ - “ညဦးယံ၌ နတ္ဆုိးစြဲေသာသူအမ်ားတုိ႔ကို အထံေတာ္သုိ႔ ေဆာင္ခဲ့၍  
ႏႈတ္ေတာ္ျမြက္ကာမွ်ႏွင့္ ထုိနတ္တုိ႔ကို ႏွင္ ထုတ္ေတာ္မူ၏။ နာေသာသူ ရွိသမွ်တုိ႔ကို  
သက္သာေစေတာ္မူ၏။ ထုိအေၾကာင္းအရာမူကား၊ သူသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
၏အနာေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို ယူတင္ေဆာင္ရြက္ေလသည္ဟု ပေရာဖက္ေဟရွာယ  
ေဟာဖူးေသာစကား ျပည့္စံု မည္အေၾကာင္း ျဖစ္သတည္း။”

၂။   (ေဟရွာယ ၅၃း၃-၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ မည္သည့္အနာၿငိမ္းျခင္းအမ်ဳိးအစားကို  
ေျပာေနသနည္း။ 
ေဟရွွာာယ ၅၃း၃-၅ - “မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကုိခံ၍၊ လူတုိ႔တြင္ အယုတ္ဆုံးေသာသူ  
(သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ကို ပေရာဖက္ ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။) ျဖစ္၏။ ၿငိဳျငင္ေသာသူ၊  
နာက်ဥ္းျခင္းေ၀ဒနာႏွင့္ ကၽြ မ္း၀င္ေသာသူ ျဖစ္၏။ သူတစ္ပါးမ်က္ႏွာလႊဲျခင္းကိုခံရေသာသူ  
ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၏။ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကို ခံလ်က္ရွိ၍ ငါတုိ႔သည္ မ႐ိုေသၾက။ သုိ႔ေသာ္လည္း  
ထုိသူသည္၊ ငါတို႔ေရာဂါ ေ၀ဒနာမ်ားကို ယူတင္ ေဆာင္ရြက္ေလ၏။ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကို၎၊  
ဘုရားသခင္ဆံုးမ၍ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူျခင္းကို၎ ခံရေသာသူျဖစ္သည္ဟု ငါတုိ႔သည္ ထင္မွတ္ၾကၿပီ။  
ထုိသူသည္ ငါတုိ႔လြန္က်�းျခင္းအျပစ္ မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္စြာထုိးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကုိ  
ခံရေလ၏။ ငါတုိ႔၏ၿငိမ္သက္ျခင္း ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ေစေသာ ဆံုးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသို႔  
ေရာက္၍ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတုိ႔သည္ အနာ ေပ်ာက္လ်က္ ရွိၾက၏။”

၃။   (မ�ဲ ၈း၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏အနာေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားသည္ ဘာျဖစ္သြားသနည္း။

မ�ဲ ၈းး၁၇ - “ထုိအေၾကာင္းအရာမူကား၊ သူသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အနာေရာဂါ ေ၀ဒနာမ်ားကုိ  
ယူတင္ေဆာင္ရြက္ေလသည္ဟု ပေရာဖက္ေဟရွာယ ေဟာဖူးေသာစကား ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း  
ျဖစ္သတည္း။”

၄။   (၁ ေပ ၂း၂၄)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ေယ႐ႈျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာ အရာႏွစ္ခု  
သည္ ဘာလဲ။

၁ ေပး ၂း၂၄ - “ငါတုိ႔သည္ အျပစ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာအရာ၌ အေသျဖစ္၍၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း  
အရာ၌ အသက္ရွင္ေစမည္အေၾကာင္း၊ ငါတုိ႔အျပစ္မ်ားကို ကုိယ္ေတာ္တုိင္  
သစ္တုိင္ေပၚမွာခံေတာ္မူၿပီ။ ဒဏ္ခ်က္ေတာ္မ်ားအားျဖင့္ သင္တုိ႔သည္ အနာ ေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏။”

၅။   (ယာကုပ္ ၅း၁၄-၁၅)ကို ဖတ္ပါ။ အငယ္-၁၅ ၌ “ကယ္ဆယ္သည္”ဆုိသည့္ ဂရိစကားလုံးသည္  
sozo ျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္ဆုိရလွ်င္   “လႊဲအပ္ရန္၊ ကာကြယ္ရန္၊ အနာၿငိမ္းေစရန္၊  
ထိန္းသိမ္းေပးရန္၊ တစ္စုတည္းရွိေစရန္” ျဖစ္သည္။  သမၼာက်မ္းစာက “ကယ္တင္ျခင္း” ကို  
ညႊန္းေသာစကားလုံးႏွင့္ အတူတူျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းခ်က္အရ၎၊ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္  
ဂရိစကားလုံး အနက္ဖြင့္ခ်က္အရ၎၊ ကယ္တင္ျခင္း၌ ဘာေတြ ပါရွိသနည္း။ 
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အျပစ္ေျဖရာဌာနအတြင္း အနာၿငိမ္းေစျခင္း

ယာကုပ္ ၅း၁၄-၁၅ - “နာေသာသူရွိလွ်င္၊ သင္းအုပ္တုိ႔ကုိေခၚ၍ သူတုိ႔သည္ သခင္ဘုရား၏  
နာမေတာ္ကို အမွီျပဳလ်က္၊ လူနာကို ဆီႏွင့္လူး၍ သူ႔အေပၚမွာ ဆုေတာင္းၾကေစ။ ထုိသို႔ျပဳလွ်င္  
ယုံၾကည္ျခင္း၏ ပဌနာသည္ လူနာကုိ ကယ္ဆယ္၍ သခင္ဘုရားသည္ သူ႔ကုိထေျမာက္  
ေစေတာ္မူမည္။ ”

၆။   (မ�ဲ ၁၀း၇)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ တပည့္မ်ားကုိေစလႊတ္ေသာအခါ၊ သူတုိ႔ကုိ ဘာေျပာဆုိရန္  
ကိုယ္ေတာ္ မိန္႔မွာေတာ္မူ သနည္း။  

မ�ဲ ၁၀း၇ - “သြားစဥ္တြင္၊ ေကာင္းကင္ႏို္င္ငံေတာ္ တည္လုနီးၿပီဟု သိတင္းၾကားေျပာၾကေလာ့။” 

၇။   (မ�ဲ ၁၀း၈)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ သူတုိ႔ကို ဘာလုပ္ရန္ မိန္႔မွာေတာ္မူသနည္း။

မ�ဲ ၁၀း၈း - “နာေသာသူတုိ႔အား ခ်မ္းသာေပးၾကေလာ့။ ေသေသာသူတို႔ကုိ ထေျမာက္  
ေစၾကေလာ့။ ႏူေသာသူတုုိ႔ကုုိ သန္႔ရွင္း ေစၾကေလာ့။ နတ္ဆိုးတုိ႔ကုိလည္းႏွင္ထုတ္ၾကေလာ့။ 
သင္တုိ႔သည္ အဖိုးမေပးဘဲ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခံရၾကၿပီျဖစ္၍ အဖိုးမခံဘဲ ေပးကမ္းၾကေလာ့။” 

၈။   (မာကု ၁၆း၁၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ ကုိယ္ေတာ့္တပည့္ေတာ္မ်ားကုိ ဘာလုပ္ရန္ မိန္႔မွာ  
ေတာ္မူသနည္း။ 

မာကု ၁၆း၁၅ - “သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္ရွိသမွ်သုိ႔သြား၍၊ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါ  
အေပါင္းတုိ႔အား ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့။”

၉။   (မာကု ၁၆း၁၆)ကို ဖတ္ပါ။ ဧ၀ံေဂလိသတင္းကို တုံ႔ျပန္ၾကသူတုိ႔သည္ ဘာလုပ္ရၾကမည္နည္း။

မာကု ၁၆း၁၆ - “ယုံၾကည္၍ ဗတိၱဇံကိုခံေသာသူသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္လတံၱ႕။  
မယုံၾကည္ေသာသူမူကား အျပစ္စီရင္ျခင္းကို ခံရလတံၱ႕။ ”

၁၀။  (မာကု ၁၆း၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ နိမိတ္လကၡဏာသည္ ဘာလဲ။

မာကု ၁၆း၁၇ - “ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔၌ ျဖစ္အံ့ေသာနိမိတ္လကၡဏာဟူမူကား၊ ငါ၏နာမကို  
အမွီျပဳ၍ နတ္ဆုိးတို႔ကုိ ႏွင္ထုတ္ၾက လတၱံ႕။ ထူးျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ေျပာၾကလတံၱ႕။”

၁၁။  (မာကု ၁၆း၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ အျခားေသာနိမိတ္လကၡဏာသည္ ဘာလဲ။ 

မာကု ၁၆း၁၈း - “ေျမြတုိ႔ကို ဖမ္းကုိင္ၾကလတံၱ႕။ ေသေစတတ္ေသာ အဆိပ္အေတာက္ကုိ  
ေသာက္စားလွ်င္ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ ၾကလတံၱ႕။ မက်န္းမမာေသာ သူတုိ႔အေပၚမွာ  
လက္ကို တင္၍ ခ်မ္းသာေပးၾကလတံၱ႕ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”
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သင္ခန္းစာ ( ၇ )

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (မ�ဲ ၈း၁၆-၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈ အနာၿငိမ္းေစေသာသူ မည္မွ် ရွိသနည္း။ 
အျထံီ�တို႔�္သူ�� �ရ�က္လု�ၾကသူည္္�လုအူျ�းလံုးိအျထံီ�တို႔�္သူ�� �ရ�က္လု�ၾကသူည္္�လုအူျ�းလံုးိ

၂။   (ေဟရွာယ ၅၃း၃-၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ မည္သည့္အနာၿငိမ္းျခင္းအမ်ဳိးအစားကို  
ေျပာေနသနည္း။ 
ရုပ္ခႏၶာပုိင္းအပါအ၀င္၊ အနာၿငိမ္းေစျခင္း အမ်ဳိးအစား အားလုံး

၃။   (မ�ဲ ၈း၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏အနာေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားသည္ ဘာျဖစ္သြားသနည္း။ 
ေယရႈ  ယူတင္ေဆာင္ရြက္သြားသည။္

၄။   (၁ ေပ ၂း၂၄)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ေယ႐ႈျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာ အရာႏွစ္ခု  
သည္ ဘာလဲ။
ေယရႈ သည ္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ကုိယ္ေတာခ္ႏၶာေပၚမွာ ကိုယ္တုိင္ယူတင္သည။္  
ကၽြႏု္ပ္တို႔အနာၿငိမ္းေစျခင္းအတြက္ ဒဏ္ခ်က္ေတာမ္်ားကို ခံယူသည။္

၅။   (ယာကုပ္ ၅း၁၄-၁၅)ကို ဖတ္ပါ။ အငယ္-၁၅ ၌ “ကယ္ဆယ္သည္”ဆုိသည့္ ဂရိစကားလုံးသည္  
sozo ျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္ဆုိရလွ်င္၊   “လႊဲအပ္ရန္၊ ကာကြယ္ရန္၊ အနာၿငိမ္းေစရန္၊  
ထိန္းသိမ္းေပးရန္၊ တစ္စုတည္းရွိေစရန္” ျဖစ္သည္။  သမၼာက်မ္းစာက “ကယ္တင္ျခင္း”ကို  
ညႊန္းေသာစကားလုံးႏွင့္ အတူတူျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းခ်က္အရ၎၊ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္  
ဂရိစကားလုံးအနက္ဖြင့္ခ်က္အရ၎၊ ကယ္တင္ျခင္း၌ ဘာေတြ ပါရွိသနည္း။ 
အနာၿငိမ္းေစျခင္း 

၆။   (မ�ဲ ၁၀း၇)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ တပည့္မ်ားကုိေစလႊတ္ေသာအခါ၊ သူတို႔ကုိ ဘာေျပာ
ဆုိရန္ ကိုယ္ေတာ္ မိန္႔မွာေတာ္မူ သနည္း။  
ေကာင္းကင္ႏ္ုိင္ငံေတာ ္တညလု္နးီၿပီ

၇။   (မ�ဲ ၁၀း၈)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ သူတုိ႔ကို ဘာလုပ္ရန္ မိန္႔မွာေတာ္မူသနည္း။ 
နာေသာသူတို႔အား ခ်မ္းသာေပးၾကေလာ။့ ေသေသာသူတို႔ကုိ ထေျမာက္ေစၾကေလာ။့  
နတ္ဆုိးတို႔ကုိလညး္ ႏွင္ထုတ္ၾကေလာ။့

၈။   (မာကု ၁၆း၁၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ ကုိယ္ေတာ့္တပည့္ေတာ္မ်ားကုိ ဘာလုပ္ရန္  
မိန္႔မွာေတာ္မူသနည္း။ 
ေလာကီႏုိင္ငံအရပ္ရပ္ရိွသမွ်သို႔သြား၍၊ ေ၀ေနယ်သတာ ၀ါအေပါင္းတို႔အား  
ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာၾကေလာ။့
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၉။   (မာကု ၁၆း၁၆)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဧ၀ံေဂလိသတင္းကုိ တုံ႔ျပန္ၾကသူတုိ႔သည္ ဘာလုပ္ရၾကမည္နည္း။ 
ယုံၾကည၍္ ဗိတာ ိဇံကို ခံၾကသည။္

၁၀။  (မာကု ၁၆း၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ နိမိတ္လကၡဏာသည္ ဘာလဲ။ 
သူတို႔သည ္နတ္ဆုိးတို႔ကုိ ႏွင္ထုတ္၍၊ ထူးျခားေသာဘာသာစကားမ်ဳိးတို႔ကုိ ေျပာၾကသည။္

၁၁။  (မာကု ၁၆း၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ အျခားေသာနိမိတ္လကၡဏာသည္ ဘာလဲ။ 
မ်ားက�နး္မ်ားမ်ား��သူ�သူူတို႔��အျ�ပဳၚမွ်ား�	လုက္က�ိတို႔င္္ျ၍	ခား�မ္်ားးသူ��ပဳးၾကသူည္္။မ်ားက�နး္မ်ားမ်ား��သူ�သူူတို႔��အျ�ပဳၚမွ်ား�	လုက္က�ိတို႔င္္ျ၍	ခား�မ္်ားးသူ��ပဳးၾကသူည္္။
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ဤအရင္သင္ခန္းစာ၌ ဘုရားသခင္သည္ အနာၿငိမ္းေစလုိ ေတာ္မူသည္ႏွင့္ အနာ ၿငိမ္းျခင္းသည္  
အျပစ္ေျဖရာယဇ္၏ အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေျပာဆု္ိၾကပါမည္။ မ်ားစြာလည္း ေျပာစရာ ရွိေနပါသည္။  
အေၾကာင္းမွာ ၎ကုိ သင္လက္ခံသည္ျဖစ္၍ သမၼာက်မ္းစာ ထဲ၌လည္းေတြ႕ ျမင္ရသည့္တုိင္  
ေမးခြန္းေမးစရာမ်ားစြာ ျဖစ္လာပါေသးသည္။ “ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၌ ဘုရားသခင္ အနာၿငိမ္းေစေတာ္မူသည္  
ျဖစ္လွ်င္အျခားေသာသူမ်ား၌ အဘယ္ေၾကာင့္ အနာမၿငိမ္းေစ သနည္း။ ၎၌ အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ားစြာ  
ရွိသည္။ ကၽြ ႏု္ပ္ သိခဲ့သည္မ်ားကို ကၽြ ႏု္ပ္ လွန္ေလ်ာ ရွာၾကည့္မိသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ နားလည္ႏိုင္စြမ္း မရွိသည္ကို  
႐ိုးသားစြာ ေျပာျပလိုေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားစြာလည္း ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္  
အနာၿငိမ္းေစရန္ လိုလားေတာ္မူပါလွ်င္ လူေတြ ဘာေၾကာင့္ မသက္သာရသည့္ အေၾကာင္းကို ကၽြ ႏ္ုပ္  
ေျပာျပသြား လုိပါသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုမွာ မသိနားမလည္မႈ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ မသိမကၽြ မ္း၊  
နားမလည္သည့္တစ္ခုခုကို အက်ဳိးရွိေအာင္ မလုပ္ႏိုင္သည္မွာ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္အတြက္ေတာ့ တကယ့္ အျဖစ္မွန ္ 
ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

ကၽြ ႏု္ပ္သည္ ဘုရားသခင့္ အလုိေတာ္ကို အလိုလုိ ယုံၾကည္ျခင္းရွိရန္ သြန္သင္ခံယူသည့္ အခ်ိန ္ 
ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြ ႏု္ပ္၌ အခြင့္အာဏာ၊ အစြမ္းအစ (သုိ႔မဟုတ္) ထိုအတြက္  
ေျပာစရာတစ္ခုုမွ် မရွိခဲ့ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္၏မသိ နားမလည္မႈေၾကာင့္ အရာမ်ားစြာ ျဖစ္ပ်က္  
လာခဲ့ပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္တြင္ အေဖဆုံးခဲ့ပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္အသက္ ႏွစ္ဆယ္တစ္ႏွစ္  
ေရာက္သည့္အခါ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္ မ်က္စိေအာက္တြင္ လူသုံးေလးေယာက္ ေသသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။  
ထုိသူမ်ား သက္သာေစဖို႔ ကၽြ ႏု္ပ္ဆုေတာင္း ေနခဲ့ပါေသာ္လည္း ထင္ထင္ရွားရွား သက္သာလာသည္ကို  
ကၽြ ႏ္ုပ္ မျမင္ခဲ့ရ။ ဘုရားသခင့္အလုိေတာ္ မဟုတ္သည္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္ဘက္က မသိနားမလည္မႈ  
အေၾကာင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ မသိနားမလည္မႈသည္ အရာမ်ားစြာကို ျဖစ္ပ်က္ေစေသာ  
အေၾကာင္းျဖစ္ပါေသာ္လည္း၊ ထိုအတြက္ ဆင္ေျခေပးလုိ႔ မရပါ။ ကမၻာ့ေျမႀကီးဆြဲအားႏွင့္ တူပါသည္။  
လူတစ္ေယာက္ေယာက္က “ဘယ္ႏွယ့္လုပ္မလဲ။ ဆယ္ထပ္တိုက္ အေပၚကေန က်ဳပ္ထြက္ၿပီး  
လမ္းေလွ်ာက္လုိက္ရင္ ေသမယ္ဆုိတာ က်ဳပ္ မသိခဲ့ဘူး” ဟု ေျပာလာႏိုင္သည္။ ပညတ္တရားသက္ေရာက္မႈ  
အျပည့္အ၀သည္ သင့္အေပၚ ထိခိုက္မႈ ရွိလာသည္ကုိ သင္သည္ နားမလည္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ လူ မ်ားသည္  
ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မသိနားမလည္ျခင္း ရွိခဲ့ပါသည္။ အနာၿငိမ္းျခင္းစနစ္  
မည္သုိ႔ အလုပ္လုပ္သည္ကို သူတုိ႔ မသိရွိၾကသျဖင့္၊ မသိနားမလည္ျခင္းသည္ လူမ်ားစြာကို  
အသက္ေသဆုံးေနေစပါသည္။

အနာၿငိမ္းျခင္းကုိ လက္ခံရရွိျခင္းမွ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ တားဆီးေနေသာ ေနာက္ထပ္ အရာ တစ္ခုမွာ  
အျပစ္တရားျဖစ္သည္။ ဤအရာကုိ သင္ထုတ္ေျပာလုိက္လွ်င္ လူေတြ တကယ္ စိတ္ပ်က္ သြားၾကသည္။  
အေၾကာင္းမွာ အားလုံးေသာ ဖ်ားနာျခင္းသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္ တို႔အပိုင္းက အျပစ္တစ္ခုခု လုပ္မိေသာ  
ရလဒ္အျဖစ္၊ သင္ကေျပာသည္ဟုု သူတို႔ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူ လုိက္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  
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ထုိသုိ႔ ေကာက္ယူလွ်င္ မမွန္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာလိုသည့္အေၾကာင္းမွာလည္း ထုိသုိ႔မဟုတ္။  
ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္က်မ္း အခန္းႀကီး (၉) ၌ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုရွိပါသည္။ ေယ႐ႈသည္ ဗိမၼာန္ေတာ္ထဲမွ  
ထြက္လာေသာအခါ ကုိယ္ေတာ္၏ တပည့္မ်ားသည္ မ်က္စိမျမင္ေသာ သူတစ္ဦးကို လက္ညာိဳးထိုး၍  
ေျပာပါသည္။ (အငယ္- ၂) “တပည့္ေတာ္တို႔က၊ အရွင္ဘုရား၊ ဤသူသည္ အဘယ္သူ၏  
အျပစ္ေၾကာင့္ မ်က္စိကန္း သနည္း။ ကုိယ္အျပစ္ေၾကာင့္ ကန္းသေလာ။ မိဘအျပစ္ေၾကာင့္  
ကန္းသေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ ၾက၏။” တစ္နည္းေျပာရလွ်င္၊ သူတို႔က ထုိသူ၏အေပၚတြင္  
က်ေရာက္လာေသာ ဖ်ားနာျခင္း ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အေၾကာင္းသည္ ထုိသူ (သုိ႔မဟုတ္) ထုိသူ႕ မိဘတုိ႔၏  
အျပစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသေလာ ဟူ၍ ေမးျခင္းျဖင့္၊ ဖ်ားနာျခင္းသည္ တိုက္႐ိုက္ အျပစ္တရားႏွင့္  
ပတ္သက္ေၾကာင္းကို သူတို႔ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ေယ႐ႈ ျပန္ေျဖသည္မွာ သူႏွင့္သူ႔မိဘတုိ႔၏  
အျပစ္ေၾကာင့္ တစ္ခုမွ်မဟုတ္ေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ၎မွာ မိဘႏွင့္ သူ၏သားတို႔သည္ အစဥ္အၿမဲ  
အျပစ္လုပ္ၾကသည္ မဟုတ္ဘဲ သူတုိ႔၏အျပစ္ေၾကာင့္ သူတုိ႔သား၌ မ်က္စိမျမင္ျခင္း  
ျဖစ္ေစသည္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖ်ားနာျခင္းအားလုံးသည္ အျပစ္တရားႏွင့္  
ပတ္သက္ေနသည္ ဟုေျပာသည္မွာ မမွန္ပါ။ ၎တြင္ အျပစ္တရားသည္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္  
မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္မွာလည္း မမွန္ပါ။

ရွင္ေယာဟန္အခန္းႀကီး(၅)၌ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ေယ႐ႈသည္ ေဗေသသဒေရကန္နားသုိ႔  
ေရာက္ေသာအခါ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ လူတစ္ေယာက္ကို သဘာ၀လြန္ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ အနာၿငိမ္းေစ  
ခဲ့သည္။ ထိုေနရာတြင္ လူအမ်ားအျပားရွိေသာ္လည္း တစ္ေယာက္သာလွ်င္ အနာၿငိမ္းေစ ပါသည္။  
အခန္းႀကီး၏ အခန္းငယ္-၁၂ ေနာက္ပိုင္းအျဖစ္တြင္ ဂ်�းမ်ားက သူ႔ကုိ ေမးသည့္အခါ မည္သူသည္  
သူ႔ကုိ အနာ ၿငိမ္းေစခဲ့ေၾကာင္း သူမသိဟု ေျဖဆုိခဲ့သည္ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ေတြ႕ ခဲ့ရသည္။ “ယုဒလူတုိ႔ကလည္း  
ကုိယ္အိပ္ယာကို ေဆာင္၍ လွမ္းသြားေလာ့ဟု သင့္အားဆုိေသာ သူကား အဘယ္သူနည္းဟု  
ေမးျမန္းၾက၏။” အငယ္-၁၃၊ ၁၄ ၌ ဆုိပါသည္။ “ထုိသူကား အဘယ္သူျဖစ္ သည္ကို  
ေရာဂါကင္းေသာသူသည္ မသိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိအရပ္၌ လူစုေ၀းလ်က္ ရွိသည္ျဖစ္၍ ေယ႐ႈသည္  
မထင္မရွားထြက္ၾကြ ေတာ္မူ၏။ ထုိေနာက္မွ ေယ႐ႈသည္ ဗိမာန္ေတာ္၌ ထုိသူကိုေတြ႕ေတာ္မူလွ်င္၊  
သင္သည္ က်န္းမာျခင္းရွိ၏။ သာ၍ဆုိးေသာေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း ေနာက္တစ္ဖန္  
ဒုစ႐ိုက္ကုုိမျပဳႏွင့္ဟု  မိန္႔ေတာ္မူ၏။” ဤတြင္ ေယ႐ႈေျပာသည္မွာ၊ အျပစ္တရားသည္ ထိုသူ၏  
ေျခလက္ေသေသာ ေရာဂါထက္သာ၍ ဆိုးေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္လာေစမည္ကုိ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။  
ကုိယ္ေတာ္သည္ အျပစ္တရားႏွင့္ ဖ်ားနာျခင္းရလဒ္ကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။  
ရွင္ေယာဟန္အခန္းႀကီး (၅) ၌ လူတစ္ေယာက္ မ်က္စိကန္းသည္မွာ၊ ထိုသူ၏အျပစ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း  
ကုိယ္ေတာ္ေျပာဆုိခဲ့သည္လည္း ရွိ၏။ အေၾကာင္းအရာတခ်ဳိ႕ သဘာ၀လြန္ ျဖစ္ပ်က္သည္မ်ား  
ရွိတတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖ်ားနာျခင္း၊ ေရာဂါရျခင္းႏွင့္ ျပ�နာမ်ားသည္ အျပစ္တရားေၾကာင့္ တုိက္႐ိုက္ရလဒ္  
ထြက္သည့္ကာလမ်ား လည္းရွိပါသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ပ်က္လာသည္ဆုိလည္း၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အေပၚသုိ႔  
ထုိသုိ႔ျဖစ္လာေစေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဟု မဆုိလုိပါ။ ဥပမာ အားျဖင့္၊ လူတစ္ေယာက္သည္  
လိင္တူ ဆက္ဆံျခင္း ဘ၀ပံုစံႏွင့္ ေနထုိင္သည္ဆုိပါက၊ သဘာ၀ ေဖါက္ျပန္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူ  
ရမည္။ လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာေရာဂါမ်ားသည္ ထုိသုိ႔ေနထုိင္ၾကေသာ ဘ၀ပံုစံ မ်ားေၾကာင့္  
ျဖစ္လာပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထုိသုိ႔ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ဖန္တီးသူတစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ သဘာ၀ကုိ  
ပုန္ကန္ေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ၿပီး၊ ထုိနည္းတူ ေနထိုင္ရန္ ဘုရားသခင္သည္  
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ျပ႒ာာန္းေတာ္မူျခင္း မရွိပါ။ ဥပမာဆုိပါစို႔၊ သင္သည္ အျပင္ထြက္ၿပီး မေကာင္းေသာ အစားအစာကို  
စားသည္ဆုိလွ်င္၊ သင့္ခႏၶာသည္ ခံစားရလိမ့္မည္။ ဤတြင္ ထိုသုိ႔ျဖစ္လာေစရန္ ဘုရားသခင္  
လုပ္ေဆာင္သည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိေၾကာင့္ လူေတြ အနာမၿငိမ္းေစရျခင္း အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ  
အျပစ္တရားေၾကာင့္ ျဖစ္၏ ဆိုသည္မွာလည္း မွန္ပါသည္။

သင့္ဘ၀အထဲ သိသာေသာ အျပစ္တစ္ခုရွိသည္ျဖစ္၍ အနာၿငိမ္းေစရန္အတြက္  
ဘုရားသခင္အား သင္သည္ ယုံၾကည္သည္ ဆုိပါလွ်င္၊ အျပစ္လုပ္ေနသည္ကို သင္ ရပ္ပစ္ရမည္။  
သုိ႔မဟုတ္ပါက၊ သင့္ဘ၀တြင္ ဘုရားသခင္ မစေတာ္မူျခင္းကုိ လက္ခံႏိုင္သည့္ တိုက္႐ိုက္ အ၀င္လမ္း၀၌  
စာတန္ကို တားဆီးရန္ အခြင့္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ေန၏။ (ေရာမ ၆း၁၆)၌ ဆုိပါသည္။ “အၾကင္သူ၏  
အထံ၌ အေစခံကၽြ န္ျဖစ္ျခင္းငွါ၊ သင္တုိ႔၀င္၍ အေစခံ၏။ ထိုသူသည္ ေသျခင္းႏွင့္  
ယွဥ္ေသာအျပစ္တရားျဖစ္ေစ၊ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ေရာက္ျခင္း ႏွင့္ယွဥ္ေသာ နားေထာင္ျခင္း တရားျဖစ္ေစ၊  
သင္တုိ႔သည္ သခင္ျဖစ္သည္ကို မသိၾကသေလာ။” ဤတြင္ သင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းဆံုး ႐ႈံးသြားၿပီး၊  
ငရဲေရာက္သြားမည့္ အျမင္ႏွင့္ စာတန္သည္ သင့္သခင္ ျဖစ္လာမည္ကို ေျပာေနသည္ မဟုတ္ပါ။  
သုိ႔ေသာ္ ဆိုလုိသည္မွာ၊ သင္သည္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေစ၊ ခရစ္ယာန္မဟုတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အျပစ္ကို  
ထြက္လုပ္ေနပါလွ်င္ သင့္ဘ၀၌ စာတန္ကို အ၀င္ လမ္းဖြင့္ေပး ျခင္းျဖစ္လာပါသည္။ (ေယာဟန္ ၁၀း၁၀)၌  
ေျပာထားပါသည္။ သူခိုးသည္ ခိုးရန္၊ သတ္ရန္၊ ဖ်က္ဆီးရန္ ေရာက္လာသည္မွလြဲ၍ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္  
မရွိေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေယ႐ႈသည္ သင့္အား အသက္ေပးရန္ ေရာက္လာပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  
သင့္အား သင့္ဘ၀ထဲ ေယ႐ႈအသက္တာႏွင့္ က်န္းမာျခင္းကို ႀကိဳးစားေပးရန္ ေရာက္လာေသာ ကိုယ္ေတာ္ကုိ  
ရသလုိ သင့္ဘ၀အထဲ ဖ်ားနာျခင္းကုိ ႀကိဳးစားေပးေနေသာ စာတန္ကိုလည္း ရ၏။ သင္သည္ အျပစ္တရားကို  
လုပ္ေနလွ်င္ စာတန္ကုိ သင့္ကုိယ္သင္ အပ္ႏွံသျဖင့္ သင္ကုိယ္တုိင္ စာတန္ကို အာဏာလႊဲေပးလုိက္ၿပီး၊  
သင့္ဘ၀ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလည္း ေပးကမ္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သင္သည္ သင္လုိခ်င္ေသာ  
အနာၿငိမ္းျခင္းအားလုံးကုိရရန္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းေနေသာ္လည္း၊ သင့္အျပဳအမူက စာတန္ကို  
ေရာက္လာေစၿပီး၊ ဖ်ားနာျခင္းယူလာေစရန္ အခြင့္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္သည္  
အျပစ္လုပ္လ်က္ ေနထုိင္သည္ ျဖစ္လွ်င္ ရပ္ပစ္ဖို႔ လုိသည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္ထပ္မံ ေျပာလုိသည္မွာ၊ သင္သည္ ကိုယ့္စိတ္ခံစားမႈ အျမင္မ်ားကို စစ္ေဆးတတ္သူ  
ျဖစ္၍၊ “ဟုတ္ပါ့၊ ငါဟာ ငါ ျဖစ္သင့္ တာထက္၊ အၿမဲေလ်ာ့ေနတာကို သိပါတယ္” ဟုေျပာၿပီး၊ သင္သည္  
ဘုရားသခင္ အနာၿငိမ္းေစသည္ကို ယုံၾကည္ျခင္း၊ သင့္၌ မထုိက္တန္၍ ကိုယ္ေတာ္ မစေတာ္  
မမူသည္ကိုလည္း ယုံၾကည္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္ပင္လွ်င္၊ ဤအေျခအေနကို သင္ လက္ခံ ထားရေပေတာ့မည္။  
ဒါလည္း အမွန္ မွားပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ဘုရားသခင္ထံမွ အနာၿငိမ္းျခင္းကို  
ထုိက္တန္သျဖင့္ အစဥ္ လက္ခံရရွိသြားႏိုင္ ၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ဘုရားသခင္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္  
လုပ္ေဆာင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ကုိယ္ေတာ္ ရရွိခဲ့ေသးသည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္  
သင္၏သန္႔ရွင္းျခင္းအတြက္ သင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အရသာလွ်င္ သင့္ဘ၀ထဲမွာ  
ဘုရားသခင္ေရြ႕ေစျခင္းကို ဆက္ဆံဖို႔ မလုိအပ္ေတာ့မွာ ျဖစ္သည္။ ၎၏လုိအပ္ခ်က္မွာ သင့္အတြက္  
ေယ႐ႈ ျပဳေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္၌ သင္၏ ယုံၾကည္ျခင္းတုိ႔အေပၚ အေျခခံရမည္ ျဖစ္သည္။  
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္၊ သင္သည္ သင့္ကို စာတန္တားဆီးျခင္း မရွိရေစရန္ သင့္အျပဳ အမူမ်ားႏွင့္  
ကိုယ့္ကိုယ္တုိင္ အပ္ႏွံျခင္းမ်ားကို လ်စ္လ်�႐ႈ မေနႏိုင္ ေတာ့ပါ။ သင္သည္ ေနာင္တရ၍ သင့္ဘ၀အထဲ  
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စာတန္ထုိးေဖါက္ ၀င္ေရာက္လာရန္ အခြင့္ေပးေသာ သင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မည္သည့္အလုပ္မဆုိ 
ျဖတ္ေတာက္ပစ္လုိက္ပါလွ်င္၊ သင့္အေပၚ အနာၿငိမ္းျခင္းသည္ ပို၍လြယ္ကူျခင္း၊ ပို၍ေကာင္းမြန္ျခင္းတုိ႔ကို  
ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

အနာၿငိမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုမွာ၊ လူအခ်ဳိ႕တုိ႔က အဆိုးျမင္ၿပီး  
မ်ားစြာ အထင္မႀကီးျခင္းႏွင့္ အျခားသူတုိ႔၏ မယုံၾကည္ျခင္းမ်ားသည္ သင့္ကို ထိခိုက္မႈ ရွိလာႏိုင္သည္။  
ဤအတြက္ နမူနာအမ်ဳိးအစား တစ္ခုသည္၊ ရွင္မာကုခရစ္ ၀င္က်မ္းအခန္းႀကီး (၆) အထဲ၊  
ေယ႐ႈ၏ေမြးရပ္ေျမ၌ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအရပ္တြင္ လူမ်ားသည္ ေယ႐ႈကို ေမြးစကေလးဘ၀  
ကတည္းက သိရွိခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ေတာ္အား မေလးစားၾကပါ။ ကုိယ္ေတာ္၏ မိဘမ်ား၊  
ညီမ်ားႏွင့္ႏွမမ်ားကို သူတုိ႔ သိၾကသျဖင့္ လူအခ်ဳိ႕ေလးစားသမႈ ျပဳသကဲ့သုိ႔ သူတုိ႔ မျပဳႏိုင္ၾကပါ။  
(မာကု ၆း၄-၆)၌ ေျပာပါသည္။ “ေယ႐ႈကလည္း၊ ပေရာဖက္သည္ မိမိၿမိဳ႕၊ မိမိ အေဆြတုိ႔ေနရာ၊  
မိမိအိမ္မွတစ္ပါး အျခားေသာအရပ္၌ အသေရရွိသည္ဟု ထုိသူတုိ႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မက်န္းမမာေသာ  
သူအခ်ဳိ႕တုိ႔ အေပၚမွာ လက္ေတာ္ကုိတင္၍ အနာကုုိ ၿငိမ္းေစျခင္း မွတစ္ပါး အဘယ္တန္ခိုးေတာ္မွ်  
ထုိအရပ္၌ ျပေတာ္မမူႏိုင္။ ထုိသူတုိ႔သည္ မယုံၾကည္ၾကသည္ကို အ့ံၾသျခင္း ရွိေတာ္မူ၏။” ဤတြင္  
ေယ႐ႈသည္ ႀကီးမားေသာအမႈကို ျပဳမည္မဟုတ္ဟု မေျပာပါ။ ကိုယ္ေတာ္လုပ္ျပ ႏိုင္ပါသည္။ ေယ႐ႈသည္  
လူသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးေပၚသုိ႔ ၾကြလာ ေတာ္မူေသာ၊ ယုံၾကည္ျခင္း၌ အမွားမရွိေသာ  
ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုိယ္ေတာ့္ဘ၀ထဲသို႔ အျပစ္တရားထုိးေဖါက္  
၀င္ေရာက္လာျခင္း တစ္ခုမွ် မရွိခဲ့ပါ။ သုိ႔တိုင္ ကုိယ္ေတာ္သည္၊ လူေတြရဲ႕မယံုၾကည္ျခင္း  
အေၾကာင္းေၾကာင့္၊ သူတုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္္ေပး ႏိုင္သည္မ်ားကို ကန္႔သတ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  
ဤအတြက္ (မ�ဲ ၁၃း၅၈)၌ ေျပာခဲ့သည္မ်ားႏွင့္အတူ မွတ္ယူႏိုင္သည္။ “ၿမိဳ႕သားမ်ားတုိ႔သည္  
မယုံၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ထိုိအရပ္၌ မ်ားစြာေသာတန္ခိုးကို ျပေတာ္မမူ။” ဤတြင္ ေယ႐ႈကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
ေတြ႕ရ၏။ ကုိယ္ေတာ္တုိင္အားျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မထားျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ့္အသက္တာအထဲ စာတန္  
ထုိးေဖါက္လာေသာ အျပစ္တရား ဧကန္မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ္ေတာ့္အနီးတစ္၀န္းရွိ လူတုိ႔အတြက္  
ကိုယ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္မ်ားကို ကန္႔သတ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဤတြင္ အခ်ိန္မေရြး လူခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ အနာၿငိမ္းေစရန္မွာ ဘုရားသခင့္ အလိုေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  
ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာေနသည္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အမွန္တကယ္ အေရးႀကီး ပါသည္။ အကယ္၍  
သင္သည္ ယုံၾကည္ျခင္းရွိ၍၊ ေဆး႐ံုသုိ႔သြားၿပီး ဖ်ားနာသူ အားလုံး ကင္းမဲ့ေစရန္ သြားေရာက္  
အမွားလုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သင္သည္ သူတုိ႔အားလုံးကုိ  
အနာၿငိမ္းေစရန္ ဘုရားသခင္အလုိေတာ္ ရွိသည္ဟူ၍ သင္ယုံၾကည္ေန ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  
သူတုိ႔အားလံုး အနာၿငိမ္းေစရန္ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရွိသည္မွာ မွန္ပါေသာ္လည္း၊ ထိုသူတုိ႔၏  
ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵေကို ဆန္၍ ကိုယ္ေတာ္ေရြ႕ေစမည္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔ဖ်ားနာေနျခင္း  
အခြင့္ႏွင့္ အနာၿငိမ္းရန္ မလုိလာျခင္း အခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ ေပးလိမ့္မည္။  
သူတုိ႔အနာၿငိမ္းေစေရးအတြက္ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်အတင္းအက်ပ္ လုပ္မေပးႏိုင္ပါ။  
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၌ ယုံၾကည္ျခင္းရွိသည္ ပင္လွ်င္ သူတုိ႔ကုိ အနာၿငိမ္းေစမႈ မျပဳႏိုင္ပါ။ သူတုိ႔႐ုန္းကန္  
ထြက္လုိပါလွ်င္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ယုံၾကည္ျခင္းက ကူညီေပး ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ သူတုိ႔အတြက္  
မည္သူမွ်၀င္၍ မလုပ္ေပးႏိုင္ပါ။ ကားတစ္စီးကို ဂီယာထုိးမထားလွ်င္ သင္သည္ တြန္းေရႊ႕ႏုိင္ေသာ္လည္း၊  
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ကားရပ္ ဘရိတ္အုပ္ထား လွ်င္၊ သင္သည္ ေရွ႕တြန္းမရႏိုင္၊ ေနာက္တြန္းမရႏိုင္ ျဖစ္ပါမည္။ အကယ္၍  
လူတစ္ေယာက္သည္ အနားၿငိမ္းျခင္းကို ဆန္႔က်င္ ေနပါလွ်င္၊ သင္သည္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ။  
ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္၊ သင္သည္ ေဆး႐ံုတစ္႐ံုသို႔သြား၍ လူနာကင္းမဲ့ေစရန္ မလုပ္ႏိုင္ပါ၊ သုိ႔မဟုတ္၊  
အသင္းေတာ္ ၀တ္ျပဳပြဲတစ္ခုသုိ႔ သြား၍ လူတုုိ႔၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမရွိဘဲ လူတိုင္းအနာၿငိမ္းေစျခင္းကို  
ျမင္ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  မ်ားစြာေျပာရန္လည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေယ႐ႈသည္ လူေတြကို  
အနာၿငိမ္းေစရာတြင္၊ ေသသူကို အသက္ရွင္ေစေသာ အခါ၌ပင္လွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္  
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆီသြားၿပီး“ ငိုေၾကြျခင္း မရွိႏွင့္” ဟု ေျပာပါသည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ အေမတစ္ေယာက္ကို  
ငိုေၾကြးျခင္း မရွိရန္ေျပာၿပီး၊ ၎၏သားကို ေသျခင္းမွ ျပန္ရွင္ ေစေတာ္မူခဲ့သည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ယံု  
ၾကည္ျခင္းသည္ တစ္ေနရာရာ၌ အသံုးက်မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အပိုင္း၌လည္း  
ယုံၾကည္ျခင္းလုိအပ္ပါသည္။ အနာၿငိမ္းျခင္း၌ ပါ၀င္ေသာ အျခားအေၾကာင္းအရာ မ်ားလည္း အလြန္မ်ားစြာ  
ရွိပါသည္။ ဤတြင္ ကၽြ ႏု္ပ္ အနည္းငယ္ကိုသာ ေဆြးေႏြး ထားပါသည္။ သင္တို႔အတြက္  
အေထာက္အကူျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ မွတ္သားဖို႔လုိသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား 
အနက္တစ္ခုမွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတည္ေတာ္မူသည္ကို ျဖစ္သည္။ သင့္အတြက္  
အနာၿငိမ္းျခင္းသည္၊ ဘုရားသခင့္ အလုိေတာ္ ျဖစ္သည္ဆုိ ေသာ္လည္း၊ သင္သည္ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္  
မည္သုိ႔ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ ရမည္ကို ေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။ သင့္အတြက္ ကုိယ္ေတာ္ လုပ္ မေပးႏိုင္ပါ။  
သင့္အားျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရိွ၏။ ၎သည္ သင့္အတြင္းထဲက ရလာသည့္အရာ ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ သင္တုိ႔အထဲ ဘုရားတန္ခိုးေတာ္ စီး၀င္ေစရန္ႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္၏  
သဘာ၀လြန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အတူသင္တုိ႔သြားလာႏိုင္ၾကရန္ သင္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ စတင္  
အပ္ႏွံရာတြင္ အကူအညီ ျဖစ္ေစပါမည္အေၾကာင္း ကၽြ ႏ္ုပ္ဆုေတာင္းေပးပါ၏။
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တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (မ�ဲ ၈း၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ အနာၿငိမ္းရရွိေစရန္ ေယ႐ႈ ဘာလုပ္ေပးခဲ့သနည္း။

မ�ဲ ၈းး၁၇ - “ထုိအေၾကာင္းအရာမူကား၊ သူသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အနာေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို  
ယူတင္ ေဆာင္ရြက္ေလသည္ဟု ပေရာဖက္ေဟရွာယ ေဟာဖူးေသာစကား ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း  
ျဖစ္သတည္း။”

၂။   (ေဟာေရွ ၄း၆)ကုိ ဖတ္ပါ။ လူအခ်ဳိ႕သည္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အနာမၿငိမ္း  
ခဲ့ၾကပါ။

(က)		မ်ားသူ�န�းမ်ားလုည္္ျခားင္္ျး�ၾက�င္္ျ�၊	(	ဥ�ဏ္ကင္္ျးမ်ားျ�သူ�ၾက�င္္ျ�၊)
(ခား)				အျသူင္္ျး�တို႔�္သူ�� 	မ်ားတို႔က္�ရ�က္�သူ��ၾက�င္္ျ�၊
(ဂ)				လံု�ိလု�က္စ္ြ�မ်ား�က�င္္ျး�သူ��ၾက�င္္ျ�၊

ေဟာေရွွာ ၄း၆ - “ငါ့လူတုိ႔သည္ ပညာနည္းေသာေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးၾက၏။ သင္သည္ ပညာကို  
ပယ္ေသာေၾကာင့္၊ ငါ့ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေစျခင္းငွါ သင့္ကို ငါပယ္မည္။  
သင္၏ဘုရားသခင့္တရားကို သင္ေမ့ေလ်ာ့ေသာေၾကာင့္၊ သင္၏ သားသမီးတုိ႔ကို  
ငါေမ့ေလ်ာ့မည္။”

၃။   (ေယာ ၉း၁-၃)ကို ဖတ္ပါ။ ဤလူ၏မ်က္စိကန္းရျခင္းအေၾကာင္းကို တပည့္ေတာ္မ်ား မည္သုိ႔  
ေတြးထင္သနည္း။ သူတို႔ေတြးထင္သည္မွာ မွန္ကန္ပါသလား။ 

ေယာဟန ္၉း၁-၃ - “လမ္း၌သြားေတာ္မူစဥ္၊ အမိ၀မ္းတြင္းကပင္ မ်က္စိကန္းေသာ  
သူတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူ၏။ တပည့္ ေတာ္တုိ႔က၊ အရွင္ဘုရား၊  ဤသူသည္  
အဘယ္သူ၏ အျပစ္ေၾကာင့္ မ်က္စိကန္းသနည္း။  ကုိယ္အျပစ္ေၾကာင့္ ကန္းသေလာ။  
မိဘအျပစ္ေၾကာင့္ ကန္းသေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ ေယ႐ႈကလည္း၊  
ကုိယ္အျပစ္ေၾကာင့္မဟုတ္။ မိဘအျပစ္ေၾကာင့္ လည္းမဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္ကို  
သူ၌ ထင္ရွားေစမည္ အေၾကာင္းတည္း။”

၄။   (ေယာ ၅း၁၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ အျပစ္တရားသည္ ဖ်ားနာျခင္းတံခါးကိုဖြင့္ေပး ေသာ္လည္း  
အၿမဲမဟုတ္ပါ။ ဖ်ားနာျခင္းအျပင္အျပစ္တရားသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို မည္သည့္  
အရာမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ေသးသနည္း။ 

ေယာဟန ္၅း၁၄ - “ထုိေနာက္မွ ေယ႐ႈသည္ ဗိမာန္ေတာ္၌ ထိုသူကုိေတြ႕ေတာ္မူလွ်င္၊  
သင္သည္ က်န္းမာျခင္းရွိ၏။ သာ၍ဆုိး ေသာေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း ေနာက္တစ္ဖန္  
ဒုစ႐ိုက္ကို မျပဳႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” 
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၅။   (ေရာမ ၅း၁၂-၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ အျပစ္တရားသည္ ဖ်ားနာျခင္းကို အၿမဲျဖစ္ေစသည္ မဟုတ္လွ်င္၊  
အျခားေသာ ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းသည္ ဘာလဲ။ 

ေရာမ ၅း၁၂-၁၄ - “ဤအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ အျပစ္တရားသည္ တစ္ေယာက္ေသာသူ  
အားျဖင့္ ဤေလာကသုိ႔၀င္၍၊ အျပစ္ တရားအားျဖင့္ ေသျခင္းတရား၀င္သည္ႏွင့္အညီ၊  
လူအေပါင္းတုိ႔သည္ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔ေရာက္ရၾက၏။  ပညတ္တရားကို  
မထားမီ တိုင္ေအာင္ ဤေလာက၌ အျပစ္ရွိ၏။ အဘယ္ပညတ္တရားမွ် မရွိလွ်င္၊  
အျပစ္ရွိသည္ဟု မွတ္စရာ မရွိ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အာဒံလက္ထက္မွစ၍ ေမာေရွလက္ထက္တုိင္ေအာင္  
ေသျခင္းတရားသည္ အစိုးရ၏။ အာဒံျပစ္မွားသည္နည္းတူ မျပစ္မွားေသာသူတုိ႔ကုိပင္  
အစိုးရ၏။ ထုိအာဒံသည္ ေနာက္လာလတံၱ႕ ေသာသူ၏ ပံုပမာျဖစ္သတည္း။”

၆။   (တမန္ေတာ္ ၁၀း၃၈)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္အရ ဖ်ားနာျခင္းသည္၊ ဤသုိ႔အားျဖင့္  
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဘာလဲ။ 

တမနေ္တာ ္၁၀း၃၈း - “ထုိအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ  
၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္၎၊ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္၎၊ နာဇရက္ၿမိဳ႕သားေယ႐ႈကို ဘိသိက္ေပးေတာ္မူသျဖင့္၊  
ထုိသူသည္ ဘုရားသခင္၏ အခြင့္ေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူးျပဳလ်က္ မာရ္နတ္ညာဥ္းဆဲေသာ သူအေပါင္း  
တုိ႔အား ခ်မ္းသာကိုေပးလ်က္ လွည့္လည္ေတာ္မူ၏။”

၇။   (မ�ဲ ၁၃း၅၈)ကို ဖတ္ပါ။ အနာၿငိမ္းျခင္းသည္ ဤသို႔အားျဖင့္ တားဆီးခံရႏိုင္၏။ ဘာလဲ။ 

မ�ဲ ၁၃း၅၈း - “ၿမိဳ႕သားမ်ားတုိ႔သည္ မယုံၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္၊ ထိုိအရပ္၌  
မ်ားစြာေသာတန္ခိုးကို ျပေတာ္မမူ။”

၈။   (ယာကုပ္ ၅း၁၅)ကို ဖတ္ပါ။ ဖ်ားနာျခင္းကို ဘာက ကယ္တင္ေပးလိမ့္မည္နည္း။ -

ယာကုပ္ ၅း၁၅ - “ထုိသုိ႔ျပဳလွ်င္၊ ယုံၾကည္ျခင္း၏ ပဌနာသည္ လူနာကို ကယ္ဆယ္၍၊  
သခင္ဘုရားသည္ သူ႔ကို ထေျမာက္ေစ ေတာ္မူမည္။ သူသည္ အျပစ္ျပဳမိေသာ္လည္း  
ထုိအျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူမည္။”
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အနာၿငိမ္းျခင္း၌ အတားအဆီးမ်ား

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (မ�ဲ ၈း၁၇) ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ အနာၿငိမ္းရရွိေစရန္ ေယ႐ႈ ဘာလုပ္ေပးခဲ့သနည္း။ 
ကုိယ္ေတာသ္ည ္ကၽြႏု္ပ္တို႔  အနာေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို ယူတင္ေဆာင္ရြက္ေလသည။္

၂။   (ေဟာေရွ ၄း၆)ကို ဖတ္ပါ။ လူအခ်ဳိ႕သည္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အနာမၿငိမ္း  
ခဲ့ၾကပါ။
(က) မသိနားမလညျ္ခင္းေၾကာင့္၊ (ဥာဏ္ကင္းမ့ဲေသာၾကာင္)့

၃။   (ေယာ ၉း၁-၃)ကို ဖတ္ပါ။ ဤလူ၏မ်က္စိကန္းရျခင္းအေၾကာင္းကို တပည့္ေတာ္မ်ား မည္သို႔  
ေတြးထင္သနည္း။ 
အျပစ္ေၾကာင့္၊ သူတို႔ေတြးထင္သညမွ္ာ မွနက္နပ္ါသလား။ မမွနပ္ါ

၄။   (ေယာ ၅း၁၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ အျပစ္တရားသည္ ဖ်ားနာျခင္းတံခါးကို ဖြင့္ေပးေသာ္လည္း အၿမဲ  
မဟုတ္ပါ။ ဖ်ားနာျခင္းအျပင္ အျပစ္တရားသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို မည္သည့္အရာမ်ား  
ဖန္တီးေပးႏိုင္ေသးသနည္း။ 
ဖ်ားနာျခင္းထက္ သာ၍ ဆုိးေသာအရာမ်ားစြာ ေသသညအ္ထိတုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေစသည။္  
(ေရာမ ၆း၂၃း)

၅။   (ေရာမ ၅း၁၂-၁၄) ဖတ္ပါ။ အျပစ္တရားသည္ ဖ်ားနာျခင္းကို အၿမဲျဖစ္ေစသည္ မဟုတ္လွ်င္၊ 
အျခားေသာ ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းသည္ ဘာလဲ။  
လူသား က်ဆုံးျခင္း (ကမၻာဦးက်မ္း အခနး္ႀကီး-၃း)၊ အာဒံသည ္သူ၏အျပစ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္၊  
လူသားမ်ဳိးႏြယ္တစ္ခုလုံးသို႔  အျပစ္တရားႏွင့္ ဖ်ားနာျခင္းတို႔ကုိ လက္ဆင့္ကမ္းေပးခ့ဲသည။္

၆။   (တမန္ေတာ္ ၁၀း၃၈)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္အရ ဖ်ားနာျခင္းသည္ ဤသုိ႔အားျဖင့္  
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဘာလဲ။ 
စာတနမ္ာရ္နတ္ ညွဥ္းဆဲေသာအားျဖင့္ 

၇။   (မ�ဲ ၁၃း၅၈)ကို ဖတ္ပါ။ အနာၿငိမ္းျခင္းသည္ ဤသို႔အားျဖင့္ တားဆီးခံရႏိုင္၏။ ဘာလဲ။
မယုံၾကညၾ္ကေသာေၾကာင့္

၈။   (ယာကုပ္ ၅း၁၅)ကို ဖတ္ပါ။ ဖ်ားနာျခင္းကို ဘာက ကယ္တင္ေပးလိမ့္မည္နည္း။
ယုံၾကညျ္ခင္း၏ ပတၳနာ
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အျခားသူတို႔ကုိ အျပစ္လႊတ္ျခင္း 

ယေန႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ (မ�ဲ ၁၈း၂၁-၂၂)၌ ေဖၚျပသည့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းဘာသာရပ္ကို  
ေလ့လာသြားၾကမည္။ “ထုိအခါ ေပတ႐ုသည(္ေယ႐ႈထံ) ခ်ဥ္းကပ္၍၊ သခင္၊ ညီအစ္ကုိသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္   
ျပစ္မွား၍ အကၽြ ႏ္ုပ္သည္ သူ၏အျပစ္ကို ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ လႊတ္ရပါအံ့နည္း။ ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္  
လႊတ္ရပါအံ့ေလာဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ေယ႐ႈက၊ ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ လႊတ္ရမည္ကုိ ငါမဆုိ။  
အႀကိမ္ခုႏွစ္ဆယ္ခုႏွစ္လီ ေျမာက္ေအာင္ လႊတ္ရမည္ ငါဆုိ၏။” ေပတ႐ုသည္ သူ႔ကို ျပစ္မွားေသာသူ  
တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ခြင့္လႊတ္ေပးရမည္အေၾကာင္း ေမးျခင္း၌ သူသည္ အလြန္  
စိတ္ေကာင္းရွိသူဟု ေတြးေနမည္ဟု ကၽြ ႏ္ုပ္ထင္သည္။ “တစ္ရက္တြင္ ခုႏွစ္ႀကိမ္တဲ့လား။” ေယ႐ႈ  
ေျပာပါသည္။ “ေပတ႐ု၊ ခုႏွစ္ႀကိမ္မဟုတ္ဘူး။ အႀကိမ္ခုႏွစ္ဆယ္ ခုႏွစ္လီေျမာက္ေအာင္ လႊတ္ရမယ္။” 
၎မွာ (၄၉၀)အႀကိမ္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ အႀကိမ္(၄၉၀) ျပည့္ၿပီးေနာက္၊ သင္သည္ ခြင့္မလႊတ္ရဟု  
မဆုိလုိပါ။ ဤတြင္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ရက္အတြင္း က်�းလြန္မည့္၊ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ  
ျပစ္မႈအေရအတြက္ကို ေယ႐ႈ ေျပာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အျပစ္လႊတ္ျခင္းသည္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု  
ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနရမည္ကို ေယ႐ႈ ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ အျပစ္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္  
ခရစ္ယာန္တို႔အတြက္ မွန္ကန္ေသာ သေဘာထားျဖစ္သည္။ (လုကာ ၂၃း၃၄)၌ ေယ႐ႈ မိန္႔ဆုိခဲ့သည္။  
“အုိအဘ၊ သူတုိ႔၏အျပစ္ကုိ လႊတ္ေတာ္မူပါ။ သူတုိ႔သည္ ကိုယ္ျပဳေသာအမႈကို မသိၾက။..” ထုိ႔ျပင္  
ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔သည့္ လူစြမ္းေကာင္း သေတဖန္ကလည္း (တမန္ေတာ္ ၇း၆၀) ၌ ေျပာသည္။ “သခင္၊  
ဤသူတုိ႔ျပဳေသာ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္ကို မွတ္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊ ...” လူခပ္သိမ္းသည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းကို  
ခံရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ခရစ္ယာန္တို႔ စိတ္ႏွလုံးအထဲရွိသေဘာထားသည္ အစဥ္အၿမဲ  
အျပစ္လႊတ္ေပး ေနရမည္ ျဖစ္သည္။

ေယ႐ႈသည္ ရွင္မ�ဲခရစ္၀င္က်မ္း အခန္းႀကီး(၁၈)၏ အခန္းငယ္ (၂၃) မွဆက္၍ အျပစ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္  
ပတ္သက္ၿပီး ပံုဥပမာတစ္ခုကို ေျပာျပသည္။ “ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္၊ မိမိကၽြ န္မ်ားတုုိ႔ကုိ  
စာရင္းယူျခင္းငွါ အလိုရွိေသာ မင္းႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ တူ၏။ စာရင္းယူစဥ္တြင္၊ ေငြအခြက္တစ္သိန္း  
(ခန္႔မွန္းေဒၚလာဆယ္သန္း) ေၾကြးတင္ေသာသူ တစ္ေယာက္ကုိ ေရွ႕ေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ထုိသူသည္  
ေၾကြးဆပ္ရန္ မရွိေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္မွစ၍ သားမယားဥစၥာ ရွိသမွ်တို႔ကုိေရာင္း၍ ေၾကြးကိုဆပ္ေစဟု  
သူ၏သခင္စီရင္၏။ ထုိကၽြ န္သည္ ညြတ္ျပပ္၀ပ္တြားလ်က္၊ သခင္၊ ကၽြ န္ေတာ္ကို သည္းခံေတာ္မူပါ။  
ေၾကြးရွိသမွ်ကို ဆပ္ပါမည္ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊...” ယခု အေျခအေန ဤသို႔ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္သည္  
သူ႔သခင္ကို ေဒၚလာ(၁၀)သန္း အေၾကြးဆပ္ရန္ရွိသည္။ သူသည္ အေၾကြးဆပ္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္း  
မရွိေတာ့ပါ။ သူမေပးႏိုင္သည္ကုိ သူသိသလုိ၊ သူ႔သခင္ကလည္း သူမေပးႏိုင္သည္ကို သိသည္။  
ထုိေန႔ရက္ကာလ၌ ယေန႔ အေမရိကန္ျပည္လုိ ေဒ၀ါလီခံပစ္လုိ႔ မရပါ။ အေၾကြးဆပ္ရန္သင့္ ကုိယ္မွစ၍  
သားမယား ဥစၥာရွိသမွ်တို႔ကုိ သူတုိ႔ ေရာင္းခ်လုိက္မည္ျဖစ္၍ သင္သည္ ကၽြ န္ဘ၀ႏွင့္ ေနထိုင္ရပါေတာ့မည္။  
သင္သည္ အေၾကြးအကုန္အစင္ ေပးေခ်ၿပီးသည္တုိင္ေအာင္ ေထာင္ထဲ ေနရမည္။ ဘယ္ေတာ့မွ  
အေၾကြးမေက်လွ်င္၊ သင္သည္ တစ္သက္လံုး ေထာင္ထဲ၌ ေနရ ေတာ့မည္။ ဤလူသည္ လုပ္ေဆာင္ရန္  



2-169

အျခားသူတို႔ကို အျပစ္လႊတ္ျခင္း 

သူသိသည့္အရာ တစ္ခုတည္းကိုသာ လုပ္ခဲ့သည္။ သူသည္ သခင့္ေရွ႕တြင္ ဒူးေထာက္ပ်ပ္၀ပ္လ်က္၊   
သနားပါရန္ ငိုးေၾကြးေတာင္းပန္သည္။ “သခင္၊ ကၽြ န္ေတာ့္ကို သည္းခံေတာ္မူပါ၊ သခင္၊  
ကၽြ န္ေတာ္ေတာင္းပန္ပါသည္၊ ေၾကြးရွိသမွ်ကို ေပးဆပ္ပါမည္၊ ကၽြ န္ေတာ့္ကုိ အခ်ိန္ေပးပါ။”  
အခန္းငယ္-၂၇ ၌ ဘာျဖစ္လာသည္ကို ၾကည့္ပါ။ ထုိအခါ သခင္သည္ သနားျခင္းရွိသျဖင့္  
ေၾကြးရွိသမွ်ကုိလႊတ္၍ ခ်မ္းသာေပးေလ၏ဟု ဆုိပါသည္။ 

ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မေပးဆပ္ႏိုင္သည့္ အေၾကြးတင္လ်က္ရွိသည္။ အျပစ္၏ အဖိုးအခသည္  
ေသျခင္းဟု သမၼာက်မ္းစာက ဆုိထားသည္။ (ေရာမ ၆း၂၃)။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထာ၀ရလမ္းခြဲ  
သြားရေလမည္။ ကမၻာေပၚရွိ ေရႊေငြအကုန္လံုးႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကို ျပန္ေရြးထုတ္လုိ႔ မရႏိုင္ပါ။ ထုိအခါ  
ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား သနားျခင္း စိတ္ရွိၿပီး၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ မေပးႏိုင္ေသာ အေၾကြးကိုေပးရန္  
တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ကုိ ေလာကသုိ႔ ေစလႊတ္ ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္  
သနားျခင္းက႐ုဏာစိတ္ႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကိုၾကည့္႐ႈၿပီး မိန္႔ေတာ္ မူသည္။ “သင္တုိ႔အေၾကြးကို ငါခြင့္လႊတ္မည္။”  
အေၾကြးေဒၚလာ ဆယ္သန္းေလာက္ကုိ အလႊတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ဤသူသည္ သူ႔လုိအေစခံအေပါင္းအသင္းထဲမွ  
လူတစ္ေယာက္ဆီက အေၾကြး ေဒၚလာႏွစ္ဆယ္ေလာက္လုိမ်ဳိးကို ရစရာရွိသူ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသူကုိ  
သူေတြ႕လုုိ႔ ေျပာလုိက္ သင့္သည္မွာ၊ “ေဟး၊ ငါေတာ့ အေၾကြး ေဒၚလာဆယ္သန္း အလႊတ္ခံလုိက္ရၿပီကြ။  
မင္း့ဆီက ငါရစရာ ေဒၚလာႏွစ္ဆယ္ေလာက္က ဘာလုပ္ရမွာလဲ။ မင္းကို ငါ့လုိပဲ အေၾကြးကင္းတဲ့ လူလြတ္  
ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အေၾကြးကုိ ေမ့ပစ္လုိက္ေတာ့၊ ေပးစရာမလုိေတာ့ဘူး။ ငါက အေၾကြးေဒၚလာ  
ဆယ္သန္းေတာင္ အလႊတ္ခံခဲ့ရတာ။” ဒါက သူဒီလုိ ေျပာသင့္တာပါ။ သုိ႔ေသာ္ သူမေျပာ။ ၎က်မ္းပိုဒ္ရဲ႕  
အခန္းငယ္ (၂၈-၃၁) မွာ ဘာျဖစ္သလဲ ဖတ္ၾကည့္ရေအာင္။ “ထုိကၽြ န္သည္ ထြက္သြားရာတြင္  
မိမိေငြေဒနာရိတစ္ရာ ေၾကြးတင္ေသာ ကၽြ န္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကုိ ေတြ႕လွ်င္၊ လည္ပင္းကိုကုိင္ညာစ္၍  
ငါ့ေငြကုိဆပ္ေပးေလာ့ဟု ဆုိ၏။ ထုိကၽြ န္ခ်င္းသည္ ေၾကြးရွင္၏ ေျခရင္း၌ ျပပ္၀ပ္လ်က္ ကၽြ န္ေတာ္ကုိ  
သည္းခံေတာ္မူပါ။ ေၾကြးရွိသမွ်ကို ဆပ္ပါမည္ဟု ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း၊ ေငြရွင္သည္ နားမေထာင္ဘဲသြား၍  
ေၾကြးကိုမဆပ္မီ တုိင္ေအာင္ ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထား၏။ ထုိအမႈအရာကို အျခားေသာကၽြ န္ခ်င္းတုိ႔သည္  
ျမင္လွ်င္၊ အလြန္ နာၾကည္းေသာ စိတ္ႏွင့္သြား၍ ျပဳေလသမွ်တို႔ကို မိမိတုုိ႔သခင္၌ ၾကားေလွ်ာက္ၾက၏။”  
အေၾကြး ေဒၚလာဆယ္သန္းကုိ အလႊတ္ခံခဲ့ရေသာသူသည္ သူ႔ထံ၌ အေၾကြး ေဒၚလာႏွစ္ဆယ္  
ေလာက္တင္သူကို ေထာင္ထဲထည့္ခဲ့သည္။ သင္တုိ႔ စိတ္ကူးၾကည့္လုိ႔ရသလား။

အခန္းငယ္ (၃၂-၃၄)၌ ဆက္ပါသည္။ “ထိုိအခါ သခင္သည္ ထုိကၽြ န္ကိုေခၚ၍၊ ဟယ္  
ဆုိးညစ္ေသာကၽြ န္၊ သင္သည္ ငါ့ကုိ ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္၊ သင္၌တင္သမွ်ေသာ ေၾကြးကို  
ငါရွင္းလင္းေစ၏။ ငါသည္ သင့္ကုိသနားသကဲ့သုိ႔ သင္သည္လည္း ကၽြ န္ခ်င္း ကို မသနားအပ္သေလာ  
ဟုဆုိလ်က္၊ အမ်က္ထြက္၍ ေၾကြးရွိသမွ်ကို မဆပ္မီတုိင္ေအာင္ အာဏာသားတုိ႔လက္ကုိ အပ္ေလ၏။”  
ဤလူသည္ သူ႔ကၽြ န္ခ်င္းတစ္ေယာက္အေပၚ ဆက္ဆံပံု မမွန္ေသာေၾကာင့္၊ ေထာင္ထဲ  
ဆြဲသြင္းခံရေလသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သူ၏မူလ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ ျပန္႐ုပ္သိမ္း  
ခံလုိက္ရသည္။ အခန္းငယ္ (၃၅) ၌ ေယ႐ႈေျပာသည္။ “သင္တုိ႔သည္လည္း ညီအစ္ကို အခ်င္းခ်င္းတုိ႔ကို  
စိတ္ႏွလုံးပါလ်က္ အျပစ္မလႊတ္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ရွိေတာ္မူေသာ ငါ၏အဘသည္ ထုိနည္းတူ  
သင္တုိ႔ကုိ စီရင္ ေတာ္မူလတၱံ႕ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” ေသျခင္းႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ႏွင့္  
ထာ၀ရအဆက္ျပတ္ျခင္း အဖိုးအခေပးရမည္ျဖစ္ေသာ အျပစ္အားလုံး လႊတ္ျခင္း ခံရၿပီးေနာက္၊  
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သူတစ္ပါးကိုခြင့္လႊတ္ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းသည္ မမိုက္မဲေပဘူးလား။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္အား  
အသနားခံေတာင္းပန္လ်က္၊ “အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူပါ၊ သခင္ေယ႐ႈမွတစ္ဆင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္ကို  
သနားၾကင္နာေတာ္မူပါ” ဟု ဆုေတာင္းသျဖင့္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ျပဳသမွ် အရာမ်ားအားလုံးအတြက္  
အျပစ္မ်ား လႊတ္ျခင္းခံရၿပီးေနာက္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔က အမႈႀကီးသည္ဟုထင္၍ အေၾကာင္းအရာ  
အနည္းငယ္ေလးႏွင့္ အျခားသူတုိ႔ကုိ အျပစ္လႊတ္ေပးရန္ျငင္းဆန္ေနေသာသူကို ဘုရားသခင္သည္  
ဆုိးညစ္သူဟု သတ္မွတ္ေျပာဆုိပါသည္။

မၾကာမီက ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ အသင္းေတာ္တစ္ပါး၌ သင္းအုပ္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ အသင္းေတာ္  
ထဲဲ၌ အနာဂတ္အရာမ်ားကို ျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ေယာက္ ရွိသည္။ တစ္ေန႔ ကၽြ ႏ္ုပ္ဆီ  
သူလာၿပီးေမးပါသည္။ “သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က ျဖစ္လာမည့္အရာေတြ ကၽြ န္မကုိ  
ေျပာပါသလား၊ အနာဂတ္အရာေတြ ကၽြ န္မကို ျပသလား။ လူတစ္ေယာက္ေယာက္ ေသေတာ့မယ္  
ဆုိရင္ ကၽြ န္မသိေနတယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ကားအပ်က္အစီးနဲ႔ႀကံဳရမယ္ဆုိရင္လည္း ကၽြ န္မ  
သိေနတယ္။ အဲဒီလုိမ်ဳိးေတြ။” ကၽြ ႏ္ုပ္ ျပန္ေျဖပါသည္။ “က်ဳပ္အေျဖကုိ ခင္ဗ်ားႏွစ္သက္မွာ မဟုတ္ဘူး။  
ဘာလုိ႔ဆိုေတာ့ အဲဒါ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆီကလို႔ က်ဳပ္ မယုံပါဘူး။ အဲဒါ ေမွာ္၀င္  
နတ္ဆုိး၀ိညာဥ္လုိ႔ က်ဳပ္ထင္တယ္။ တမန္ေတာ္အခန္းႀကီး(၁၆)မွာ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုကုိ လုိက္  
ေႏွာင့္ယွက္တဲ့  ၀ိညာဥ္မ်ဳိးနဲ႔ တူပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ရွင္ေပါလုက ဆုံးမၿပီး၊ အဲဒီကေလးမ အထဲက  
ထြက္သြားဖို႔ အမိန္႔ေပးလုိက္တယ္။ ကေလးမလည္း အနာဂတ္အရာမ်ား ေျပာႏိုင္တဲ့ အစြမ္းေပ်ာက္ဆုံး  
သြားတယ္။ သိလား။” သူ၌ ရွိသည့္အစြမ္းသည္ ဘုရားအထံေတာ္က မဟုတ္ေၾကာင္း ဆက္ၿပီး  
ရွင္းျပလုိက္ပါသည္။ “သင့္အေနႏွင့္ ေယ႐ႈကို ရည္မွန္းၿပီးဆုေတာင္းပါ။ သခင္ဘုရား၊ ကၽြ န္မ ခရစ္ယာန္  
မျဖစ္ခင္ ကတည္းကပင္၊ ကၽြ န္မကို လာေျပာေနသည္မ်ား၊ သတင္းေပးသည္မ်ားသည္ ဘာပါလိမ့္။  
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ျဖစ္ပါသလား (သုိ႔မဟုတ္) အျခားတစ္ခုခု ျဖစ္ပါ သလား။”  
တစ္ေန႔က်ေတာ့ ကေလးမသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္ဆီ ျပန္ေရာက္လာၿပီး ေျပာပါသည္။ “ကၽြ န္မ သခင္ဘုရားနဲ႔  
စကားေျပာခဲ့ရတယ္။ မွန္တာေပါ့လုိ႔ ျပန္ေျပာသံၾကားရတယ္လုိ႔ ကၽြ န္မထင္တယ္။” ကၽြ ႏ္ုပ္  
ျပန္ေျပာလုိက္သည္။ “သခင္ဘုရားက မွန္တာေပါ့လို႔ ျပန္ေျပာတာ၊ ဘာျဖစ္ျဖစ္၊ ငါကေတာ့ သုိးထိန္းႀကီး  
တစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး။”

၁၉၈၆ ေစာေစာပိုင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္က ဘာျဖစ္ခဲ့သည္ကို သင္တို႔သိၾကသလား။  
Challenger ဆုိတဲ့ လြန္းပ်ံ အာကာသယာဥ္တစ္စင္းသည္ လူရွစ္ေယာက္လုိက္ပါဖို႔ စီစဥ္ ထားသည္။  
၎တို႔အထဲက တစ္ေယာက္သည္ ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ ေယာက္ျဖစ္၏။ ေမွာ္၀င္ ကေလးမသည္  
တယ္လီေဗးရွင္းၾကည့္ေနရင္း၊ အာကာသယာဥ္ႏွင့္လုိက္ပါမည့္ အမ်ဳိးသမီး စကား  
လာေျပာသည္ဆုိသည္။ “မနက္ျဖန္ က်မ Challenger နဲ႔ တက္သြားေတာ့မယ္။” ေျပာေနစဥ္  
၀ိညာဥ္တစ္ခု ကေလးမဆီ ေရာက္လာၿပီး ေျပာ သည္။ “အဲဒီ မိန္းမေသမယ္။ အဲဒီ မိန္းမ ေသမယ္။”  
ေနာက္တစ္ေန႔ Challenger ပစ္လႊတ္လုိက္သည့္အခါ၊ တစ္ကမၻာလုံးက ၾကည့္ေနတုန္း ေပါက္ကြဲၿပီး  
လုိက္ပါသူအားလုံး ေသကုန္ၾက၏။ ကေလးမ ကၽြ ႏ္ုပ္ဆီ ေပါက္ခ်လာၿပီး၊ “အစ္ကုိႀကီး ဒြန္၊ ကၽြ န္မကုိ  
လာေျပာတာ၊ သတင္းလာေပးတာ၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ကၽြ န္မထင္တယ္။  
ကၽြ န္မအတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါလား။” ထုိေန႔ည ၀တ္ျပဳပြဲၿပီးသည္ေနာက္ လူေတြ ျပန္သြားၾကေသာအခါ  
ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ သူ႔ကိုလက္တင္ၿပီး ဆုေတာင္းေပးလိုက္သည္။“ မစင္ၾကယ္ေသာ  
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နတ္ဆုိး၀ိညာဥ္၊ ကေလးမဆီက ထြက္သြားေလာ့။” ဘာမွ် ျဖစ္မလာပါ။ က်မ္းစာထဲမွာ ေယ႐ႈ၏  
တပည့္မ်ားသည္ လူငယ္တစ္ေယာက္ထဲက မစင္ၾကယ္ေသာ၀ိညာဥ္ကို ႀကိဳးစားေမာင္း ထုတ္ရာတြင္၊  
သူတုိ႔ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါ။ ေယ႐ႈ မိန္႔ေတာ္မူသည္။ “ထုိသူငယ္ကို ငါ့ထံ ယူလာၾက။” ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကၽြ ႏ္ုပ္  
ဆုေတာင္းရ၏။ “ဒီမွာ ဘာျဖစ္ေနသည္ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္သိသည္ဟု ထင္ခဲ့မိ ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဤကေလးမကို   
ကုိယ္ေတာ္ေရွ႕သုိ႔ ကၽြ ႏ္ုပ္ယူလာပါတယ္။ ဘာျဖစ္ ေနသည္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္အား ျပေတာ္မူပါအရွင္။” ကၽြ ႏ္ုပ္၏  
ဇနီးသည္လည္း ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ဆုေတာင္းေန၏။ ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္မွ ဥာဏ္သည္  
သူ႔ဆီေရာက္လာၿပီး ေျပာထုတ္ လာပါသည္။ “ဒါဟာ သူ႔အေမနဲ႔လုပ္ရမည့္ ကိစၥတစ္ခုပဲ။”  
ကၽြ ႏ္ုပ္သည္လည္း ကေလးမကို ေမးလိုက္သည္။ “မင္း့ အေမကိုမင္း ခြင့္လႊတ္ႏိုင္မလား။”  
ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာလုိက္သည့္ တစ္ခဏခ်င္း ကေလးမသည္ ေၾကာက္လန္႔တၾကား ေအာ္ဟစ္လိုက္သည္။  
“မျဖစ္ဘူး၊ အေမ ကၽြ န္မကို ေပးထားတာ။” ကၽြ ႏ္ုပ္ကလည္း၊ “မသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္၊ သင့္ကို  
ငါခ်ည္ေႏွာင္တယ္။” ကေလးမ ကုိလည္း အေမကို ခြင့္လႊတ္မလား အထပ္ထပ္ ေမးပါသည္။  
ေနာက္ဆုံးကေလးမသည္ သူ႔အေမကုိ ခြင့္လႊတ္ လုိက္ၿပီး၊ အေမသည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္  
မစေတာ္မူျခင္း အားျဖင့္ ထြက္ခြာ သြားပါသည္။ သူငယ္မသည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို  
ဆုံးျဖတ္၍လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း အားျဖင့္၊ အေမကို ထြက္ခြင့္ ေပးလုိက္ၿပီးေနာက္၊ သူမသည္  
ကယ္ဆယ္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္းကို လက္ခံရရွိ လုိက္ ပါေတာ့သည္။

ရွင္မ�ဲ ခရစ္၀င္က်မ္း အခန္းႀကီး (၁၈) ပံုဥပမာထဲ၌ ေယ႐ႈမိန္႔ေတာ္မူ သကဲ့သုိ႔ ကၽြ ႏ္ုပ္ ေျပာလုိ  
သည္မွာ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေကာင္းကင္ဘုံရွင္ ဘုရားသခင္က ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ အေၾကြး တစ္ပံု တစ္ပင္ႀကီးကို  
လႊတ္ေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္၏စိတ္ႏွလုံးထဲမွ သူတစ္ပါးကို ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ ၾကပါလွ်င္၊  
ႏွိပ္စက္ညာဥ္းဆဲသူ လက္ထဲသုိ႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ လႊဲအပ္ျခင္း ခံရၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ႏွိပ္စက္ညာဥ္းဆဲသူ  
ဆုိသည္မွာ ဘာလဲ။ မ်ဳိးစံု ရွိႏိုင္သည္။ နတ္ဆုိးအမာခံ နယ္ေျမမ်ား၊ ဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ား၊ ဖ်ားနာျခင္းမ်ား၊  
ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခား အေတာ္မ်ားမ်ား အရာေတြ ျဖစ္ပါသည္။ အျမစ္သည္ ခြင့္မလႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္း ခံရၾကၿပီးေနာက္၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း မရွိ ပါလွ်င္၊ စာတန္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ဘ၀ထဲ  
 ေျခကုပ္ေနရာ ေပးထားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခြင့္လႊတ္ရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ စိတ္ဆံုးျဖတ္ရမည့္အေၾကာင္း  
သမၼာက်မ္းစာက ေျပာထားပါသည္။ (မ�ဲ ၆း၉-၁၁)၌ သခင္ဘုရား၏ ဆုေတာင္းျခင္းအထဲတြင္၊  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အျပစ္လႊတ္ခံရသကဲ့သုိ႔ အျပစ္လႊတ္ၾကရန္ ေယ႐ႈ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

(မာကု ၁၁း၂၅-၂၆)၌ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ဆုေတာင္းေသာအခါ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ တစ္ခုခု  
မေက်နပ္သည္မ်ားရွိလွ်င္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ခြင့္လႊတ္ၾကရမည္ဟု ေျပာထားသည္။ ဘာကို ဆုိလုိသနည္း။  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔စိတ္ႏွလုံးထဲ ခြင့္မလႊတ္ျခင္းသည္ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ရွိေနမည္ နည္း။  
သခင္ဘုရားေရွ႕ေမွာက္သို႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ဆုေတာင္းေလ်ွာက္သည့္ အခ်ိန္ ေလာက္သာလွ်င္ ၾကာလိမ့္မည္။  
အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္အေပၚ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္မႈ အနည္း အက်ဥ္းကေလး ရွိေနသည္ျဖစ္လွ်င္၊  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ထုတ္ပစ္၍ ဆုေတာင္းရမည္။ “ဘုရားသခင္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္ သူတုိ႔ကုိ ယေန႔ လႊတ္လိုက္ပါမည္။  
သူတုိ႔အျပစ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္ခြင့္လႊတ္ပါသည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္၏ အျပစ္ ႀကီးစြာကို  
လႊတ္ေတာ္မူခဲ့သည္ျဖစ္၍ ဤအတြက္ ကၽြ ႏ္ုပ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်လုပ္ေဆာင္ ပါသည္။”

ဤသင္ခန္းစာကုိ ဖတ္ေနသူမည္သူမဆိုသည္ သူတို႔ဘ၀အထဲ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ျခင္း မ်ားအတြက္၊   
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ခြင့္လႊတ္ရမည့္ပုဂၢိဳလ္ ရွင္ေန ေသးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေသၿပီးေသာ္၎ ျဖစ္ေစ၊ ဤအခ်ိန္ တစ္ခဏ၌  
ထုိပုဂၢိဳလ္ကိုလႊတ္ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ႏိုင္ပါမည့္အေၾကာင္း ဆု ေတာင္းေပးပါ၏။ သူတို႔သည္  
ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ အေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔ ကုိယ္ေတာ္၏ တန္ခိုးေတာ္၊ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္  
သူတုိ႔ ၏နာက်င္မႈမ်ားကို သက္သာခြင့္ ေပးေတာ္မူပါရန္လည္း ဆုေတာင္း ပါ၏။ ဘုရားသခင္၊  
ကုိယ္ေတာ္အား ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ ေယ႐ႈခရစ္ ၏နာမေတာ္၌၊ အာမင္။
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တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (မ�ဲ ၁၈း၂၁)ကုိ ဖတ္ပါ။ ေပတ႐ုသည္ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ရန္ အႀကိမ္မည္မွ် ေပးသနည္း။      

မ�ဲ ၁၈းး၂၁ - “ထုိအခါ ေပတ႐ုသည္ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ သခင္၊ ညီအစ္ကိုသည္ အကၽြ ႏ္ုပ္ကုိ  
ျပစ္မွား၍၊ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ သူ၏အျပစ္ကိုဘယ္ ႏွစ္ႀကိမ္လႊတ္ရအ့ံနည္း။ ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္  
လႊတ္ရပါအ့ံေလာ ဟုေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ေယ႐ႈက၊...”

၂။   (မ�ဲ ၁၈း၂၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ရန္ အႀကိမ္ဘယ္ေလာက္ရွိရမည္ဟု  
ေယ႐ႈေျပာခဲ့သနည္း။ 

မ�ဲ ၁၈းး၂၂ - “ေယ႐ႈက၊ ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ လႊတ္ရမည္ဟု ငါမဆုိ။ အႀကိမ္ ခုႏွစ္ဆယ္   
ခုႏွစ္လီ ေျမာက္ေအာင္ လႊတ္ရမည္ ငါဆုိ၏။”

၃။   (မ�ဲ ၁၈း၂၃,၂၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤကၽြ န္သည္ သူ၏သခင္၌ ေငြဘယ္ေလာက္ အေၾကြးတင္ရွိေနသနည္း။ 

မ�ဲ ၁၈းး၂၃-၂၄ -“ထုိေၾကာင့္၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္၊ မိမိကၽြ န္မ်ားတုုိ႔ကို စာရင္းယူျခင္းငွါ  
အလုိရွိေသာ မင္းႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ တူ၏။ စာရင္းယူစဥ္တြင္ ေငြအခြက္တစ ္
သိန္းေၾကြးတင္ေသာ သူတစ္ေယာက္ကုိ ေရွ႕ေတာ္သုိ႔ ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။”

၄။   (မ�ဲ ၁၈း၂၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤကၽြ န္သည္ ေဒ၀ါလီခံရန္ စြဲတင္ခံရျခင္းမ်ဳိးမရွိႏိုင္ဟုဆိုသည့္အတြက္၊  
သူ ဘာျဖစ္သြားမည္နည္း။  

မ�ဲ ၁၈းး၂၅ - “ထိုသူသည္ ေၾကြးဆပ္ရန္ မရွိေသာေၾကာင့္၊ ကုိယ္မွစ၍ သားမယားဥစၥာရွိသမွ်တို႔ကုိ  
ေရာင္း၍ ေၾကြးကိုဆပ္ေစဟု သူ၏သခင္ စီရင္၏။”

၅။   (မ�ဲ ၁၈း၂၆)ကုိ ဖတ္ပါ။ ထုိကၽြ န္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မွာ ဘာလဲ။ 
အေၾကြးကုိ သူျပန္ဆပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသလား။ 

မ�ဲ ၁၈းး၂၆ - “ထုိကၽြ န္သည္ ညြတ္ပ်ပ္၀ပ္တြားလ်က္၊ သခင္၊ ကၽြ န္ေတာ္ကို သည္းခံေတာ္မူပါ။  
ေၾကြးရွိသမွ်ကို ဆပ္ပါမည္ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊..”

၆။   (မ�ဲ ၁၈း၂၇)ကုိ ဖတ္ပါ။ သခင္သည္ သူ႔ကၽြ န္ကို ဘာသေဘာထား ျပသခဲ့သနည္း။ 
ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အေၾကြး (အျပစ္တရား) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာသေ
ဘာထား ျပသခဲ့သနည္း။

မ�ဲ ၁၈းး၂၇ - “သူ၏သခင္သည္ သနားျခင္းရွိသျဖင့္၊ ေၾကြးရွိသမွ်ကုိ လႊတ္၍ ခ်မ္းသာေပးေလ၏။”
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၇။   (မ�ဲ ၁၈း၂၈)ကုိ ဖတ္ပါ။ အျပစ္လႊတ္ခံခဲ့ရေသာကၽြ န္သည္ သူ႔ကၽြ န္ခ်င္း၌ အေၾကြးရစရာ  
မည္မွ် ရွိသနည္း။

မ�ဲ ၁၈းး၂၈း - “ထုိကၽြ န္သည္ ထြက္သြားရာတြင္၊ မိမိေငြ ေဒနာရိတစ္ရာ ေၾကြးတင္ေသာ  
ကၽြ န္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕လွ်င္၊ လည္ပင္းကုိကုိင္ညာစ္၍ ငါ့ေငြကုိ ဆပ္ေပးေလာ့ဟု  
ဆုိ၏။”

၈။   (မ�ဲ ၁၈း၂၈)ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ န္ခ်င္းအေပၚ ထုိကၽြ န္၏ သေဘာထားသည္ ဘာလဲ။

၉။   (မ�ဲ ၁၈း၂၉-၃၀)ကို ဖတ္ပါ။ ထုိကၽြ န္သည္ သူ၏ကၽြ န္ခ်င္းကို ဘာလုပ္ခဲ့သနည္း။

မ�ဲ ၁၈းး၂၉-၃၀  -“ထုိကၽြ န္ခ်င္းသည္ ေၾကြးရွင္၏ေျခရင္း၌ ျပပ္၀ပ္လ်က္၊ ကၽြ န္ေတာ္ကုိ  
သည္းခံ ေတာ္မူပါ။ ေၾကြးရွိသမွ်ကို ဆပ္ပါ မည္ဟု  ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း၊ ေငြရွင္သည္  
နားမေထာင္ဘဲ သြား၍ ေၾကြးကုိ မဆပ္မီတုိင္ေအာင္၊  သူ႔ကို ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထား၏။”

၁၀။   (မ�ဲ ၁၈း၃၁-၃၃)ကို ဖတ္ပါ။ အျပစ္မလႊတ္ေသာကၽြ န္ကို သခင္သည္ မည္သည့္အမည္ႏွင့္  
ေခၚလုိက္သနည္း။

မ�ဲ ၁၈းး၃၁-၃၃ -“ထုိအမႈအရာကို အျခားေသာ ကၽြ န္ခ်င္းတို႔သည္ျမင္လွ်င္၊  
အလြန္နာၾကည္းေသာ စိတ္ႏွင့္သြား၍၊ ျပဳေလသမွ် တုိ႔ကုိ မိမိတုိ႔သခင္၌ ၾကားေလွ်ာက္ၾက၏။  
ထုိအခါ သခင္သည္ ထုိကၽြ န္ကုိေခၚ၍၊ ဟယ္ဆုိးညစ္ေသာကၽြ န္၊ သင္ သည္ ငါ့ကို  
ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္၊ သင္၌ တင္သမွ်ေသာ ေၾကြးကို ငါရွင္းလင္းေစ၏။ ငါသည္ သင့္ကုိသနား  
သကဲ့သုိ႔၊ သင္သည္လည္း ကၽြ န္ခ်င္းကုိ မသနားအပ္သေလာဟု ဆိုလ်က္၊...”

၁၁။   (မ�ဲ ၁၈း၃၃)ကုိ ဖတ္ပါ။ သခင္သည္ သူ႔ကၽြ န္ကို ဘာလုပ္သင့္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သနည္း။

မ�ဲ ၁၈းး၃၃ - “ငါသည္ သင့္ကိုသနားသကဲ့သုိ႔၊ သင္သည္လည္း ကၽြ န္ခ်င္းကို မသနားအပ္  
သေလာဟု ဆုိလ်က္၊...”

၁၂။   (မ�ဲ ၁၈း၃၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ သူ႔ကၽြ န္ဘာလုပ္ခဲ့သည္ကို သခင္သည္ ေတြ႕ရွိေသာအခါ၊ သူ၌  
စိတ္ခံစားခ်က္ မည္သို႔ ျဖစ္သနည္း။  

မ�ဲ ၁၈းး၃၄ - “အမ်က္ထြက္၍ ေၾကြးရွိိသမွ်ကို မဆပ္မီတုိင္ေအာင္၊ အာဏာသားတုိ႔လက္ကုိ  
အပ္ေလ၏။”

၁၃။   (မ�ဲ ၁၈း၃၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ အျပစ္မလႊတ္ေသာ ကၽြ န္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (သုိ႔မဟုတ္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္)
သည္၊ မူလက သူ႔အား ေပးထားသည့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းကုိ ျပန္႐ုပ္သိမ္း ခံလုိက္ရ ေစပါသလား။
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၁၄။   (မ�ဲ ၁၈း၃၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤပံုဥပမာ၏ ဆုိလုိခ်က္သည္ ဘာလဲ။

မ�ဲ ၁၈းး၃၅ - “သင္တို႔သည္လည္း ညီအစ္ကုိအခ်င္းခ်င္းတုိ႔ကုိ စိတ္ႏွလုံးပါလ်က္  
အျပစ္မလႊတ္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ ငါ၏အဘသည္ ထုိနည္းတူ သင္တုိ႔ကုိ  
စီရင္ေတာ္မူ လတ့ံဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (မ�ဲ ၁၈း၂၁)ကုိ ဖတ္ပါ။ ေပတ႐ုသည္ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ရန္ အႀကိမ္မည္မွ် ေပးသနည္း။     
ခုႏွစ္ႀကိမ္

၂။   (မ�ဲ ၁၈း၂၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ရန္ အႀကိမ္ဘယ္ေလာက္ရွိရမည္ဟု  
ေယ႐ႈေျပာခဲ့သနည္း။ 
အႀကိမ္ ေလးရာႏွင့္ ကုိးဆယ္ (သို႔မဟုတ္၊ အဆုံးမရိွ၊ အဆက္မျပတ္ ခြင့္လႊတ္ေပးရမည။္)

၃။   (မ�ဲ ၁၈း၂၃,၂၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤကၽြ န္သည္ သူ၏သခင္၌ ေငြဘယ္ေလာက္ အေၾကြးတင္  
ရွိေနသနည္း။ 
ေငြအခြက္တစ္သိနး္ (သို႔မဟုတ္) ေဒၚလာဆယ္သနး္၊ (ဘယ္ေတာမွ့ ဆပ္မရႏုိင္သည့္  
ေငြပမာဏ ျဖစ္ႏုိင္သည။္)

၄။   (မ�ဲ ၁၈း၂၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤကၽြ န္သည္ ေဒ၀ါလီခံရန္ စြဲတင္ခံရျခင္းမ်ဳိးမရွိႏိုင္ဟုဆိုသည့္အတြက္၊  
သူ ဘာျဖစ္သြား မည္နည္း။ 
သူကုိယ္တုိင္၊ သူမယားသားသမီးမ်ားႏွင့္ ဥစၥဳာရိွသမွ်တို႔ကုိ ကၽြနေ္စ်းကြက္တြင္ ေလလံတင္  
ေရာင္ခ်ၿပီး အေၾကြးဆပ္ရမည။္

၅။   (မ�ဲ ၁၈း၂၆)ကုိ ဖတ္ပါ။ ထုိကၽြ န္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မွာ ဘာလဲ။ 
သခင္သည ္သ႔ကုိသညး္ခံပါ။ အေၾကြးရိွသမွ်ကို သူေပးဆပ္မည။္ 

 အေၾကြးကို သူျပန္ဆပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသလား။  
မ်ားမ်ားေပးဆပ္ႏုိင္ပါ။ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

၆။   (မ�ဲ ၁၈း၂၇)ကုိ ဖတ္ပါ။ သခင္သည္ သူ႔ကၽြ န္ကို ဘာသေဘာထား ျပသခဲ့သနည္း။ 
သနားျခင္းႏွင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္း သေဘာထားတစ္ခု၊ 
ဘုရားသခင္သည္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကို၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အေၾကြး (အျပစ္တရား) ႏွင့္ပတ္သက္၍  
ဘာသေဘာထား ျပသခဲ့သနည္း။
သနားျခင္းႏွင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္း သေဘာထားတစ္ခု၊

၇။   (မ�ဲ ၁၈း၂၈)ကုိ ဖတ္ပါ။ အျပစ္လႊတ္ခံခဲ့ရေသာကၽြ န္သည္ သူ႔ကၽြ န္ခ်င္း၌ အေၾကြးရစရာ  
မည္မွ် ရွိသနည္း။
ေဒနာရိ တစ္ရာ (တစ္ေနတ့ြက္ လုပ္အားခ)

၈။   (မ�ဲ ၁၈း၂၈)ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ န္ခ်င္းအေပၚ ထုိကၽြ န္၏ သေဘာထားသည္ ဘာလဲ။ 
သညး္မခံ၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္မလႊတ္ေသာ သေဘာထားတစ္ခု
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၉။   (မ�ဲ ၁၈း၂၉-၃၀)ကို ဖတ္ပါ။ ထိုကၽြ န္သည္ သူ၏ကၽြ န္ခ်င္းကို ဘာလုပ္ခဲ့သနည္း။
ထုိကၽြနခ္်င္းကို သ႔အေၾကြး အနညး္ငယ္ေလးကို မေပးႏုိင္သည့္တုိင္ေအာင္ ေထာင္ထဲ  
ထည့္ ထားသည။္

၁၀။  (မ�ဲ ၁၈း၃၁-၃၃)ကို ဖတ္ပါ။ အျပစ္မလႊတ္ေသာကၽြ န္ကို သခင္သည္ မည္သည့္အမည္ႏွင့္ 
ေခၚလုိက္သနည္း။
ဟယ္ ဆုိးညစ္ေသာ ကၽြန၊္

၁၁။  (မ�ဲ ၁၈း၃၃)ကုိ ဖတ္ပါ။ သခင္သည္ သူ႔ကၽြ န္ကို ဘာလုပ္သင့္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သနည္း။
သခင္သည ္သ႔ကို သနားျခင္းရိွခ့ဲသည့္အတုိင္း၊ သူသည ္ကၽြနခ္်င္းအေပၚ သနားစိတ္  
ရိွသင့္ၿပီး၊ အခ်ဳပ္မွ လႊတ္၍ အေၾကြးကိုလညး္ ခြင့္လႊတ္ေပးရမညဟု္ ေျပာသည။္

၁၂။  (မ�ဲ ၁၈း၃၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ သူ႔ကၽြ န္ဘာလုပ္ခဲ့သည္ကို သခင္သည္ ေတြ႕ ရွိေသာအခါ၊ သူ၌  
စိတ္ခံစားခ်က္ မည္သို႔ ျဖစ္သနည္း။
အမ်က္ေဒါသ ထြက္၏။

၁၃။  (မ�ဲ ၁၈း၃၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ အျပစ္မလႊတ္ေသာ ကၽြ န္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္(သုိ႔မဟုတ္၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္)
သည္၊ မူလက သူ႔အား ေပးထားသည့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းကုိ ျပန္႐ုပ္သိမ္းခံလုိက္ရ ေစပါသလား။
မွနပ္ါသည။္

၁၄။  (မ�ဲ ၁၈း၃၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤပံုဥပမာ၏ ဆုိလုိခ်က္သည္ ဘာလဲ။
“သင္တို႔သည ္ညအီစ္ကုိအခ်င္းခ်င္းတို႔ကုိ စိတ္ႏွလုံးပါလ်က္၊ အျပစ္မလႊတ္လွ်င္၊  
ေကာင္းကင္ဘုံ၌ရိွေတာမူ္ေသာ ငါ၏ အဘသည၊္ ထုိနညး္တူ သင္တို႔ကုိ စီရင္ေတာမူ္လတ့ံဟု  
မိန္ေ့တာမူ္၏။” (မ�ဲ ၁၈း၃း၅ သတင္းစကား)
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အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း အပုိင္း(၁)

ယေန႔ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း အေၾကာင္း ေျပာၾကမည္။ ဦးဆံုး သင္တုိ႔ကို ကိန္းဂဏန္းတခ်ဳိ႕ ျပေပး  
ပါမည္။ မိသားစုယူနစ္ အားလုံး၏ ၇၅% သည္ အိမ္ေထာင္ေရးတုိင္ပင္မႈ အမ်ဳိးအစားတခ်ဳိ႕  
လုိအပ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ အိမ္ေထာင္ႏွစ္ခု အနက္တစ္ခုသည္ ကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ အဆံုးသတ္  
သြားေနသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳထားသည့္ ၅၀% တြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္တစ္ေယာက္သည္  
ပထမငါးႏွစ္အတြင္း အိမ္ေထာင္အေပၚ သစၥာေဖါက္ခဲ့ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္နယ္ပယ္၌ ပင္လွ်င္ လူေတြ  
ေျပာေနၾကသည္မွာ သင္းအုပ္မ်ား၏ ၃၀% ထက္ ပိုေသာ သင္းအုပ္မ်ားသည္ အသင္းေတာ္ထဲက  
လူတစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ မေတာ္မေလ်ာ္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး ရွိေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္ ျမင္မိသည္မွာ ဤကိန္းဂဏန္းသည္ တစ္ေနရာရာမွာ မွန္ေနမည္ဆိုလွ်င္ သမၼာက်မ္းစာ  
အေျခခံသေဘာတရားကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားမလည္ၾကေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း ဘာသာရပ္ႏွင့္ ၎ပတ္သက္ရာ၌ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ျခင္း  
အခ်ဳိ႕တုိ႔ကုိ၎၊ အိမ္ေထာင္ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို၎ ရွာေဖြ  
ေလ့လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဦးဆုံးကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာျပလုိသည္မွာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ အႀကံံအစည္ ျဖစ္သည္။  
၎ကို ကိုယ္ေတာ္ပံုစံခ်ေပး ခဲ့သည္။ (ကမၻာဦးက်မ္း ၂း၁၈)၌ “ထာ၀ရအရွင္ ဘုရားသခင္ကလည္း၊  
ေယာက္်ားသည္ တစ္ေယာက္တည္းမေနေကာင္း၊ သူႏွင့္ေတာ္ေသာ အေထာက္အမကို သူဖို႔  
ငါလုပ္ဦးမည္ဟု အႀကံရွိေတာ္မူ၏။” ဟု ေျပာပါသည္။ (ကမၻာဦးက်မ္း ၁း၃၁) ၌လည္း ဆိုထားသည္။  
“ဘုရားသခင္သည္ မိမိဖန္ဆင္းသမွ်ေသာ အရာတုိ႔ကုိ ၾကည့္႐ႈလွ်င္၊ အလြန္ေကာင္းသည္ကို  
ျမင္ေတာ္မူ၍ ညဦးႏွင့္နံနက္သည္ ဆ႒ာမေန႔ရက္ ျဖစ္ေလ၏။” ဤအရာသည္ ျပည့္စံုေသာ  
ဖန္ဆင္းျခင္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သင္မွတ္သားထားရမည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဆင္းၾကြလာေတာ္မူၿပီး  
လူႏွင့္အတူ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ေနေတာ္မူသည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ လူႏွင့္ အ့ံၾသဖြယ္ဆက္ဆံေရး  
ရွိခဲ့သည္။ ေန႔တုိင္း ညေနပိုင္း ေနေအးခ်ိန္တြင္ အာဒံႏွင့္ လာေရာက္ မိတ္ဖြဲ႕ေနသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ထင္ၾကသည္္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အျပည့္အ၀ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့လွ်င္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
ဘာတစ္ခုမွ် မလိုအပ္ေတာ့ဟု ဆိုသည္မွာ မွားပါသည္။ (ကမၻာဦး ၁း၃၁) ၌ ဖန္ဆင္းေသာ အရာမ်ားႏွင့္  
ပတ္သက္၍ “အလြန္ေကာင္းသည္”ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က “မေကာင္းပါ” ဟူ၍ ေျပာေသာ  
ပထမဦးဆံုး အရာသည္ (ကမၻာဦးက်မ္း ၂း၁၈)၌ ေတြ႕ရသည္။ “ေယာက္်ားသည္ တစ္ေယာက္တည္း  
မေနေကာင္း။” ထုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ျခင္းသည္ လူ၏ဘ၀ထဲ၌ တစ္ကုိယ္တည္းျဖစ္ျခင္းကို  
ေျဖရွင္းေပးရန္၊ လူ၌ အေဖၚရွိေစရန္ႏွင့္၊ လူ႔လုိအပ္ခ်က္ ျပည့္မီေစရန္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏  
အႀကံအစည္ေတာ္ ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ လက္စြဲလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္  
ဘုရားအလုိေတာ္ မ်ားကို လိုက္နာသြားပါလွ်င္ နာက်င္ခံစားရမႈမရွိဘဲ ၀မ္းေျမာက္စရာမ်ား  
ယူလာေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
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ကမၻာဦးက်မ္း (၂း၂၄) ၌ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက ပထမဦးဆုံး မ်ားစြာ  
ေျပာျပထားသည္။ “ထုိ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေယာက္်ားသည္ ကိုယ္မိဘကိုစြန္႔၍ ကုိယ္ခင္ပြန္း၌  
မွီ၀ဲသျဖင့္ ထုိသူတုိ႔သည္ တစ္သားတစ္ကိုယ္တည္း ျဖစ္ရလိမ့္ မည္။” အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္  
သင့္ဘ၀၌ အျခားဆက္ဆံေရးမ်ား အားလုံးကို ခ်န္ထားၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ  
အာ႐ံုထား ဆက္ဆံရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းအတုိင္း ဘုရားသခင္ ပံုစံခ်ထားခဲ့သည္။  
၎သည္ သုံးခု စုစည္းမႈ ဆက္ဆံေရး တစ္ခုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ဆိုလုိသည္ကို သင္တုိ႔နားလည္မည္  
မလည္မည္ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္မသိပါ။ အိမ္ေထာင္ေရးဆက္ဆံျခင္း၌ ဘုရား သခင္သည္ အာဒံႏွင့္ဧ၀တို႔ကုိ  
အတူတကြ ေခၚယူသည့္အခါ၊ ၎သည္ အာဒံက ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ဆံေနျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)  
ဧ၀က ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေနျခင္း ျဖစ္၏။ အာဒံႏွင့္ဧ၀သည္ ယူနစ္တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  
ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲ၌ ရွိသည္။ သမၼာက်မ္းစာ  
(၁ ေပ ၃း၇) ထဲ၌ ေျပာပါသည္။ “ထုိနည္းတူ၊ ေယာက္်ားတုိ႔၊ ဆုေတာင္း ျခင္းအမႈ၌ အဆီးအတား  
မရွိေစျခင္းငွါ၊ အသက္ရွင္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို ဆက္ဆံ၍  အေမြခံရေသာ သူခ်င္းကဲ့သုိ႔ သတိပညာႏွင့္  
ေလ်ာ္စြာ၊ ကိုယ္ခင္ပြန္းႏွင့္အတူေန၍ အားနည္းေသာ သူကို ျပဳသင့္သည္အတုိင္း သူ႔ကုိ  
(သင့္ဇနီးကုိ)ေစာင္မျပဳစုၾကေလာ့။” (ကမၻာ ၅း၁-၂) သည္လည္း တကယ္ေကာင္းေသာ  
က်မ္းခ်က္ျဖစ္သည္။ “အာဒံ၏ သားစဥ္ေျမးဆက္စာရင္း ဟူမူကား၊ လူကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ ေသာကာလ၌၊  
မိမိပံုသဏာာန္ ႏွင့္အညီ၊ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ လူေယာက္်ား၊ လူမိန္းမတုိ႔ကိုဖန္ဆင္း၍  
ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။ ဖန္ဆင္းေသာေန႔၌လည္း သူတုိ႔ကုိ အာဒံအမည္ျဖင့္ မွည့္ေတာ္မူ၏။” မွတ္သားပါ။  
အာဒံသည္ သူ႔မယားကို ဧ၀ ဟု မွည့္၏။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ဧ၀ တုိ႔ကုိ ယူနစ္တစ္ခုတည္း  
သတ္မွတ္၍ အာဒံဟု မွည့္ေခၚသည္။ ထုိေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးဆက္ဆံျခင္းတြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ငါ၊  
ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထုိမိန္းမဟူ၍ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာရေတာ့ပါ။ ငါႏွင့္ငါ့မိန္းမသည္ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္၍၊  
တစ္ေယာက္တည္း အျဖစ္ စုစည္းသြားလာရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဘုရားသခင္အား အေစခံၾကရန္  
ေခၚယူေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ ခံစားရၾကသည့္အသက္တာ ႏွင့္အညီ အေမြခံမ်ား ျဖစ္ၾက၏။”

ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ယခုေလးတင္ဖတ္ခဲ့ၿပီးသည့္ (ကမၻာ ၂း၂၄) ၌ ေယာက္်ားသည္ ကုိယ္မိဘကို စြန္႔၍  
ကုိယ္ခင္ပြန္း၌ မွီ၀ဲသျဖင့္၊ ထုိသူတုိ႔သည္ တစ္သားတစ္ကိုယ္တည္း (ဖက္တြယ္ေနသည္) ျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု  
ဆုိပါသည္။ ဤတြင္ “ဖက္တြယ္ေနသည္” ဆိုသည့္စကား သည္ စြဲကပ္ေနရန္၊ ေစာင့္ထိန္းရန္၊  
တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ရန္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္အားျဖင့္ တစ္သား တစ္ကုိယ္တည္း ျဖစ္လာရန္ ဆုိလုိ၏။

ယေန႔သင့္အိမ္ေထာင္ေရး၌ ျပ�နာတစ္ခု ျဖစ္လာသည္ ဆုိပါလွ်င္၊ သင့္ကုိ ေမးခြန္း အနည္းငယ္  
ကၽြ ႏ္ုပ္ေမးပါရေစ။ သင္လုပ္ေန ေသာအရာမ်ားအားလံုး၊ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိ သင္ဆက္ဆံ  
ေနပံုနည္းလမ္းမ်ား၊ သူတို႔ကုိ သင္ေျပာေနသည့္ စကားမ်ားသည္၊ တစ္သား တစ္ကုိယ္တည္း ျဖစ္လာဖို႔၊  
သင့္ကုိ အတူတကြ နီးစပ္မႈ ျဖစ္ေစပါသလား။ သုိ႔မဟုတ္၊ ေျပာသမွ် လုပ္သမွ်သည္ အိမ္ေထာင္သစၥာဖက္ဖို႔  
(သုိ႔မဟုတ္) ကြာရွင္းဖို႔ ျဖစ္ေနေစသလား။ အိမ္ေထာင္ ျပဳျခင္းအတြက္ ပညတ္ေတာ္မူခ်က္သည္  
ဖက္တြယ္စြဲကပ္ေနရန္၊ တစ္သားတစ္ကုိယ္တည္း ျဖစ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္လုပ္ေနသမွ်အရာ  
အားလုံးသည္ သင့္အိမ္ေထာင္ ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ ေဆာက္ေနသလား၊ ၿဖိဳခ်ေနသလား။ ၎အတြက္  
အေၾကာင္းအရာတခ်ဳိ႕ကို သင္ေလ့လာ မွတ္သားဖို႔လုိမည္။

အခ်စ္ကို စိတ္ခံစားမႈတစ္ခုဟု လူအခ်ဳိ႕ထင္ၾကသည္။ “မင္းကိုေတာ့ ခ်စ္ေနက်ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ငါ  
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အခ်စ္ကို စိတ္ကုန္ေနလုိ႔ မင္းကိုငါ ခ်စ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး။” သို႔ျဖစ္လွ်င္ ခၽြ တ္ယြင္းေသာမိသားစု ထဲက  
သင္ထြက္လာတာ ေနပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ လက္ထပ္ရန္၊ သင္းအုပ္ေရွ႕ (သုိ႔မဟုတ္)  
တရားသူႀကီးေရွ႕ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ထုိလူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကုိ သင့္ဘ၀ အပ္ႏွံရန္ႏွင့္၊ ေသသည့္  
တုိင္ေအာင္ လက္တြဲေနထိုင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံလက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္သည္  
ခၽြ တ္ယြင္းေသာ မိသားစုမွ ထြက္လာသူတစ္ ေယာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သင္သည္ အခ်စ္ကုိ ဘယ္အခါကမွ်  
နားမလည္ခဲ့၊ မိသားစုအထဲ အခ်စ္ကို ေဖၚထုတ္ခံစားျခင္းလည္း မရွိခဲ့၊ မိဘႏွစ္ပါး တုိ႔၏ ေမတၱာႏွင့္  
သတိေပးစကားလည္း ဘယ္တုန္းကမွ် မႀကံဳခဲ့ဖူး ျဖစ္လိမ့္မည္။ သင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ကေတာ့ ေမတၱာကုိ  
ခံစားရေသာမိသားစုမွ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္သည္ ဘာေၾကာင့္ဆုိသည္ကို  
မသိနားမလည္။ ဤလူတစ္ ေယာက္ကုိခ်စ္ခင္လုိသျဖင့္ ကုိယ္ကိုကုိယ္ ၀န္ခံအပ္ႏွံလုိက္သည့္တုိင္ အရင္က  
ေမတၱာကို ဘယ္တုန္းကမွ် ေဖၚထုတ္ခံစား လာရ သည္ မရွိျခင္းႏွင့္ သင္ကုိယ္တုိင္က ခၽြတ္ယြင္းေနေသာ  
အေၾကာင္းေၾကာင့္ သင္သည္ အ႐ံႈးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရ ႏုိုင္သည္။ အခြင့္အေရးရွိေန သည္မွာ  
ႏွစ္အနည္းငယ္ေလာက္ အိမ္ေထာင္ေရး အတုိင္ပင္ခံကို သြားေတြ႕ေနရမည္။ “ကၽြ ႏု္ပ္တို႔  
အတူတူမရွိေတာ့ဘူး၊ ကၽြ ႏ္ုပ္လည္းသူတုိ႔ကုိ ခ်စ္မရေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာျပရလိမ့္မည္။ ေကာင္းပါၿပီ။  
ယေန႔ သင့္အတြက္ သတင္းေကာင္းရွိပါသည္။ တကယ္လုိ႔ သင့္အိမ္ေထာင္ေရးတြင္  
ျပ�နာမ်ားရွိေနခဲ့လွ်င္ တည့္မတ္ေပးႏိုင္ေသာ အရာအခ်ဳိ႕ ရွိပါသည္။

သင္သည္ ေရခဲေသတၱာတစ္လုံးကို ၀ယ္ၿပီးေနာက္ ျပ�နာႀကံဳရေသာ အခါ၊ လက္စြဲ  
စာအုပ္ငယ္ကုိ ဖြင့္ၾကည့္ရမည္ကုိ သင္သိပါသည္။ လက္စြဲစာအုပ္ငယ္က သင့္အားဘာမွား ေနသည္ကို   
ေျပာျပမည္ (သုိ႔မဟုတ္) ျပင္ဆင္သူကို ေခၚဖို႔လုိက သင္သည္ ေခၚယူမည္။ ဤတြင္ သင့္အိမ္ေထာင္ေရး  
မွန္ကန္ဖို႔ ၾကည့္႐ႈရန္လက္စြဲစာအုပ္ ရွိသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ စကားေတာ္ဟု ေခၚသည္။  
သမၼာက်မ္းစာက ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ေျပာသည္မွာ (တိတု ၂း၄) ၌ ခ်စ္ျခင္းသည္ သင္ယူရႏိုင္သည့္အရာ၊  
ေလ့လာရယူႏိုင္သည့္အရာ ျဖစ္ေၾကာင္းေပတည္း။ (၁ ေယာ ၅း၃) ၌ ေျပာထားသည္။ “ပညတ္ေ
တာ္တုိ႔ကို ေစာင့္ျခင္းအရာသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ရာေရာက္၏။ ပညတ္ေတာ္တို႔ကုိ  
ေစာင့္ခဲသည္မဟုတ္။” ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ ပညတ္ေတာ္မ်ားသည္၊ ေမတၱာကို မည္သို႔ ျပရမည္ကုိ၎၊  
ၾကင္နာမႈႏွင့္ စိတ္ေစတနာေကာင္းျခင္းတုိ႔ကို မည္သုိ႔ထုတ္ေဖၚရမည္ကုိ၎၊ သင့္အိမ္ေထာင္ေရး  
ဆက္ဆံျခင္းအထဲ တစ္ဖက္သူ၏ အေရးအရာမ်ား မည္သုိ႔ ရွာေဖြျပဳစု ေပးရမည္ကုိ၎ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အား  
သြန္သင္ေပးလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အတြက္ အေျခအေန ရပ္၀န္း တစ္ခုလုံးကို  
ေျပာင္းလဲေပးလိမ့္မည္။

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ေရးဘာသာရပ္၏ နိဒါန္းသာ ျဖစ္သည္။ ဤအတြက္  
ေနာက္ထပ္သင္ခန္းစာမ်ားကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ေလ့လာသြားရၾကမည္။ “သင္တုိ႔ ဆက္လက္ ေလ့လာျခင္းမ်ား၌  
ဘုရားသခင္သည္ ယေန႔ သင္တို႔အား ေကာင္းႀကီး ေပးေတာ္မူပါေစေသာ”ဟု ကၽြ ႏ္ုပ္ဆုေတာင္းေပးပါ၏။  
ဤဘာသာရပ္ကို သင္တုိ႔ေလ့လာၿပီးသည္အတုိင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ သင္တုိ႔ အား  
ဥာဏ္ပညာအသိပညာမ်ား ပိုမိုေပးလာမည္ဟူ၍ ကၽြ ႏ္ုပ္ယုံၾကည္သည္။
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အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း အပိုင္း(၁)

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (ဧဖက္ ၅း၃၁-၃၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ (ဧဖက္ ၅း၃၁) သည္ (ကမၻာ ၂း၂၄)ကို ညႊန္းထားသည္။  
(ဧဖက္ ၅း၃၂)ကို ဆက္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ဤက်မ္းခ်က္၌ ဘုရားသခင္  
အမွန္ေျပာေနသည့္အေၾကာင္းအရာသည္ ဘာျဖစ္မည္ဟု သင္ထင္သနည္း။

ဧဖက္ ၅း၃၁-၃၂ - “ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ေယာက္်ားသည္ ကုိယ္မိဘကုိစြန္႔၍ ကိုယ္ခင္ပြန္း၌  
မွီ၀ဲသျဖင့္၊ ထုိသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ တစ္သားတစ္ကိုယ္တည္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ဤအရာသည္  
အလြန္နက္နဲေသာအရာျဖစ္ေပ၏။ ထုိသုိ႔ဆိုေသာ္၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အသင္းေတာ္ကို ရည္မွတ္၍  
ဆုိသတည္း။” 

၂။   (ယာကုပ္ ၄း၄-၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္မ်ားက ဘာကို သြန္သင္ေပးသနည္း။

ယာကုပ္ ၄း၄-၅ - “မတရားေသာေမထုုန္ွ၌ မွီ၀ဲေသာ ေယာက္်ားမိန္းမတုုိ႔၊  
ေလာကီမိတ္�ဟာယသည္ ဘုုရားသခင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ဘက္ျဖစ္သည္ကုုိ မသိၾကသေလာ။  
ဤေလာကႏွင့္ မိတ္�ဟာယဖြဲ႕လိုုေသာသူသည္ ဘုုရားသခင္၏ရန္သူျဖစ္၏။ က်မ္းစာခ်က္  
အခ်ည္းႏီွးသက္သက္ ျဖစ္သည္ဟူ၍၄င္း၊ ငါတုုိ႔၌ တည္ေနေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္  
ျင�စူေစခ်င္ေသာ သေဘာရွိသည္ ဟူ၍၄င္း ထင္ၾကသေလာ။”

၃။   (၁ ေပ ၃း၇)ကို ဖတ္ပါ။ သင္၏ ဇနီး၊ ခင္ပြန္းတုိ႔၌ စည္း႐ံုးျခင္းႏွင့္ ေမတၱာတရားမ်ားအားျဖင့္  
သင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္သြားလာေနထုိင္သင့္သနည္း။

၁ ေပ ၃း၇ - “ထုိနည္းတူ၊ ေယာက္်ားတုိ႔၊ ဆုေတာင္းျခင္းအမႈ၌ အဆီးအတား မရွိေစျခင္းငွါ  
အသက္ရွင္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို ဆက္ဆံ၍ အေမြခံရေသာသူခ်င္းကဲ့သို႔ သတိပညာႏွင့္ေလ်ာ္စြာ  
ကုိယ္ခင္ပြန္းႏွင့္အတူေန၍ အားနည္းေသာသူကုိ ျပဳသင့္သည္အတုိင္း သူတို႔ကုိ ေစာင့္မျပဳစု  
ၾကေလာ့။”

၄။   (ေယာ ၁၅း၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ သင့္အိမ္ေထာင္ေရးသည္ သင့္ဘ၀၏အရွင္သခင္အျဖစ္  
ခရစ္ေတာ္မရွိဘဲ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ေလာ။

ေယာ ၁၅း၅ - “ငါသည္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္၏။ သင္တို႔သည္ အခက္မ်ား ျဖစ္ၾက၏။  
အၾကင္သူသည္ ငါ၌တည္၍ ငါသည္လည္း သူ၌တည္၏။ ထုိသူသည္ မ်ားစြာေသာအသီးကို  
သီးတတ္၏။ ငါႏွင့္ကြာလွ်င္ သင္တုိ႔သည္ အဘယ္အမႈကုိမွ် မတတ္ႏိုင္ၾက။” 

၅။   (တိတု ၂း၄)ကို ဖတ္ပါ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ စိတ္ခံစားမႈတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္အရ  
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ 
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သင္ခန္းစာ ( ၁၀ ) 

တိတု ၂း၄ - “ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ကဲ့ရဲ႕ ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္စိမ့္ေသာငွါ၊  
အသက္ပ်ဳိေသာမိန္းမတုိ႔သည္ ကုိယ္ခင္ပြန္းကို ခ်စ္ေသာသူ၊ သားသမီးကို ခ်စ္ေသာသူ၊..” 

၆။   (၁ ေယာ ၅း၃)ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘုရားပညတ္ေတာ္၌ သြားလာေနထိုင္ၾကေသာအခါ၊  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္၊ 

၁ ေယာ ၅း၃ - “ပညတ္ေတာ္တို႔ကုိ ေစာင့္ျခင္းအရာသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ရာေရာက္၏။  
ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ခဲသည္ မဟုတ္။”

၇။   (မ�ဲ ၇း၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔အိမ္ေထာင္ေရး၌ ျပ�နာမ်ားရွိခဲ့လွ်င္၊  
၎ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းမွာ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္က မလုိက္နာႏိုင္ျခင္း၊ 

မ�ဲ ၇း၁၂ - “သင္တုိ႔သည္ ကုိယ္၌ သူတစ္ပါးျပဳေစလုိသမွ်အတိုင္း သူတစ္ပါး၌ ျပဳၾကေလာ့။  
ဤပညတ္ကား ပညတိၱက်မ္းႏွင့္ အနာဂတိၱက်မ္းတုိ႔၏ အခ်ဳပ္အခ်ာပင္ ျဖစ္သတည္း။” 

၈။   (၁ ေကာ ၁၃း၄)ကို ဖတ္ၿပီး၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္၊

(က)  စ္�တ္ို႔ခံားစ္�းရမ်ားႈ ျဖိုးေစ္္သူည္္။
(ခား)				ခံားစ္�းခား�က္	ရင္္ျး�ွးီမ်ားႈတို႔စ္္ခိား�ၾက�င္ျ�္	ျဖိုးေစ္္သူည္္။
(ဂ)				ၾကင္္ျန�မ်ားႈ	ျဖိုးေစ္္သူည္္။

၁ ေကာ ၁၃း၄ - “ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္  
ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္း မရွိ၊ ၀ါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာန မရွိ။ 
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (ဧဖက္ ၅း၃၁-၃၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ (ဧဖက္ ၅း၃၁) သည္ (ကမၻာဦး ၂း၂၄)ကို ညႊန္းထားသည္။  
(ဧဖက္ ၅း၃၂)ကို ဆက္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္၊ ဤက်မ္းခ်က္၌ ဘုရားသခင္ အမွန္ေျပာေနသည့္  
အေၾကာင္းအရာသည္ ဘာျဖစ္မည္ဟု သင္ထင္သနည္း။
ခရစ္ေတာႏွ္င့္ ကုိယ္ေတာ္အ့သင္းေတာအ္ၾကား ဆက္ဆံေရးတစ္ခု ျဖစ္၏။ (အိမ္ေထာင္ျပဳ  
ျခင္းတစ္ခု နညး္တူျဖစ္သည။္)

၂။   (ယာကုပ္ ၄း၄-၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္မ်ားက ဘာကို သြန္သင္ေပးသနည္း။
ဘုရားသခင္သည ္ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ အျပစ္ရိွသညဟု္ ထင္ေသာဘုရား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိ ကုိယ္ေတာ၌္  
အျမွ်ားနရွ္ွိ��န�စ္လု�သိူည္္။အျမွ်ားနရွ္ွိ��န�စ္လု�သိူည္္။

၃။   (၁ ေပ ၃း၇)ကို ဖတ္ပါ။ သင္၏ ဇနီး၊ ခင္ပြန္းတုိ႔၌ စည္း႐ံုးျခင္းႏွင့္ ေမတၱာတရားမ်ားအားျဖင့္၊ 
သင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္သြားလာေနထုိင္သင့္သနည္း။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ ဆုေတာင္းျခင္းအမႈ၌ အဆီးအတား မရိွေစျခင္းငါွ 

၄။   (ေယာ ၁၅း၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ သင့္အိမ္ေထာင္ေရးသည္ သင့္ဘ၀၏အရွင္သခင္အျဖစ္ ခရစ္ေတာ္
မရွိဘဲ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ေလာ။
မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါ။

၅။   (တိတု ၂း၄)ကို ဖတ္ပါ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ စိတ္ခံစားမႈတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ 
ဤက်မ္းခ်က္အရ ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာသည၊္ သြနသ္င္ေပးသည။္

၆။   (၁ ေယာ ၅း၃)ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘုရားပညတ္ေတာ္၌ သြားလာေနထုိင္ၾကေသာ
အခါ၊  ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္၊... 
ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာျဖင့္ သြားလာေနထုိင္ၾကသည။္

၇။   (မ�ဲ ၇း၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔အိမ္ေထာင္ေရး၌ ျပ�နာမ်ားရွိခဲ့လွ်င္၊  
၎ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းမွာ တစ္ေယာက္ေယာက္က မလုိက္နာႏိုင္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာ  
အားျဖင့္ မေနႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

၈။   (၁ ေကာ ၁၃း၄)ကို ဖတ္ၿပီး၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္၊ ....
(ဂ)   ၾကင္နာမႈ ျဖစ္သည။္
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အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း အပုိင္း(၂)

ယေန႔တြင္လည္း အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဘာသာရပ္ကုိ ေနာက္ထပ္ေလ့လာမည္။ ေမးခြန္းရွိသည္။ 
“အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ ဘာလဲ။ ထုိအေၾကာင္းကုိ သင္သည္ အၿမဲဘာေတြးမိ ေနသလဲ။  
သမၼာက်မ္းစာအလုိအရ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ အႀကံအစည္ေတာ္ ျဖစ္သည္။  
အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ အတူတကြေနျခင္း၊ တစ္သားတစ္ကုိယ္တည္းျဖစ္ျခင္း၊ ေပါင္းစည္းျခင္း  
ျဖစ္သည္။ (ကမၻာ ၂း၂၄) ၌ ေျပာထားသည္။ “ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ေယာက္်ားသည္ ကိုယ္မိဘကို   
စြန္႔၍ ကုိယ္ခင္ပြန္း၌ မွီ၀ဲသျဖင့္၊ (သူတို႔ ပူေပါင္းမိလိမ့္မည္။ ေယာက္်ားသည္ မိန္းမႏွင့္  
ဖက္တြယ္ေနရမည္။) ထုိသူတို႔သည္ တစ္သားတစ္ကုိယ္တည္း ျဖစ္ရ လိမ့္မည္။” အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္၊   
ပူးေပါင္းျခင္းထက္ပိုသည္ကုိ၎၊ တစ္သားတစ္ကုိယ္တည္း ျဖစ္ျခင္းထက္လည္း ပိုသည္ကို၎  
သင္သိပါသလား။ ဥပမာအားျဖင့္၊ (၁ ေကာ ၆း၁၅-၁၆) ၌၊ အကယ္၍ သင္သည္  
ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ ပူးေပါင္းလွ်င္၊ ျပည့္တန္ဆာ ႏွင့္အတူ  
တစ္သားတစ္ကုိယ္တည္း ျဖစ္လာသည္ဟု ေျပာထားသည္။ ထုိေနာက္ (ကမၻာ ၂း၂၄)မွ  
အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း ေဖၚျပခ်က္ကို ရည္ညႊန္း၍ စဥ္းစားပါ။ ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းသည္  
ကုိယ့္မယားႏွင့္ အလုိအေလ်ာက္ ကြာရွင္းသြားလိမ့္မည္ မဟုတ္ ေသာ္လည္း၊ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္  
ျပည့္တန္ဆာ၌ လိင္မွီ၀ဲေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ျပည့္တန္ဆာႏွင့္  
အိမ္ေထာင္ျပဳလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ ဘာလဲ။ အိမ္ေထာင္  
ျပဳျခင္းသည္ တစ္လုံးတစ္၀တည္း ျဖစ္သြားသည္ဟု ဆိုလွ်င္ အတူတကြ ပူးေပါင္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု  
ဆုိလွ်င္၊ တစ္သားတစ္ကုိယ္တည္း ျဖစ္သြားသည္ဟုဆုိလွ်င္၊ ဤအရာႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာကို  
မွီ၀ဲဆက္ဆံျခင္းတုိ႔အၾကား ဘာျခားနားေသးသနည္း။ ရွင္းပါသည္။ သင္သည္ ျပည့္တန္ဆာကို  
မွီ၀ဲလွ်င္ သင္သည္ ထုိျပည့္တန္ဆာႏွင့္အတူ တစ္သားတစ္ကုိယ္တည္း ျဖစ္သြားပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာက ေျပာသည္မွာ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္၊ တစ္လုံးတစ္၀တည္းျဖစ္ျခင္း၊  
အတူတကြ ပူးေပါင္းျခင္း၊ အတူတူ စည္း႐ံုးျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိထက္ပိုပါသည္။ ၎သည္  
ပဋိညာဥ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ အတူတကြ စည္း႐ံုးေနျခင္းျဖစ္သည္။ “ပဋိညာဥ္ ျပဳသည္” ဆိုသည့္  
ေဟၿဗဲစကားလုံးသည္ berith ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အတူတကြ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းအတြက္  
အႀကံအစည္ ျဖစ္သည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ကုိယ့္အပိုင္းကို ေသသည္အထိ  
လုပ္မည္ဟု အပ္ႏွံျခင္း၊ ေနာက္ဆုံးအပ္ႏွံျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု ျပည့္တန္ဆာဆီသုိ႔ ကၽြ ႏ္ုပ္  
၀င္သြားသည္ဆုိလွ်င္၊ ထုိသုိ႔ဆိုးညစ္ ယုတ္မာေသာအျပစ္ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္ လုပ္ခဲ့သည္ဆိုလွ်င္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္၏  
အပိုင္းကို ကၽြ ႏ္ုပ္ဇနီးထံ အပ္ႏွံထားသည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၏ အႏွစ္သာရသည္  
အစဦးဆုံး၌ အရာအားလုံးကို ေက်ာခုိင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာထားသည္။ ကိုယ္မိဘကုိ  
စြန္႔၍ ကုိယ္ခင္ပြန္း၌ မွီ၀ဲျခင္း ျဖစ္ေနရပါမည္။ “သင္သည္ ငါ၏ ခင္ပြန္း ျဖစ္ေလ၏။” ပေရာဖက္ ေယဇေက်လ  
ေျပာခဲ့သည္။ ၎သည္ ဤတစ္ေယာက္အတြက္ အားလုံးကို ေက်ာခိုင္းလိုက္ျခင္း၊ ဤ တစ္ေယာက္အတြက္ 
သင့္ကုိယ္ကုိ အပ္ႏွံျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထင္ရွားသည္ကား၊   
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အကယ္၍ သင္သည္၊ အိမ္ေထာင္ရွိလ်က္ႏွင့္ အျခား တစ္ေယာက္ဆီသြား၍ မတရား ေမထုန္ျပဳလွ်င္၊  
အိမ္ေထာင္အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းကို ခ်ဳိးေဖါက္၏။ ပဋိညာဥ္ျပဳျခင္း အားျဖင့္ ရွိထားေသာ  
တစ္လံုးတစ္၀ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) အပ္ႏွံျခင္း ပ်က္ေလ၏။ (ေယဇေက်လ ၁၆း၈)   
သည္ အိမ္ေထာင္ပဋိညာဥ္ကုိ ေခၚယူသည္။ ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာေစာင္ အခန္းႀကီး (၅) ၌  
အိမ္ေထာင္ေရးအေၾကာင္းကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ေလ့လာရသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္ကို ခ်စ္သကဲ့သုိ႔ 
လင္ေယာက္်ားသည္ ကိုယ္မိန္းမကို ခ်စ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေမတၱာပဋိညာဥ္ ျဖစ္သည္  
၎သည္ ေမတၱာပဋိညာဥ္ ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ ေမတၱာသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး  
အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အားလံုးကို ျခံဳငံုေျပာရလွ်င္ ေမတၱာသည္  
အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ျဖစ္ရမည္။

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ တစ္လုံးတစ္၀တည္း ရွိျခင္းအတြက္ ပဋိညာဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။  
(၁ ေပ ၃း၇) ၌ ေျပာသည္အတိုင္း၊ အကယ္၍ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္၊ အားနည္းေသာသူအျဖစ္ႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္  
အသက္တာကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အတူတူအေမြခံရေၾကာင္း သိမွတ္သူ အျဖစ္၊ မိမိဇနီးကုိ ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊  
တန္ဖိုးထားျခင္း မရွိလွ်င္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားသည္ အတားအဆီး ျဖစ္လာလိမ့္မည္။  
ေတြးၾကည့္ပါ။ အိမ္ေထာင္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ဘုရားသခင္ ပံုစံခ်ေပးထားသည့္ ေပါင္းစည္းမႈ၊  
လုိက္ဖက္ညီမႈအတြင္း ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ မေနထုိင္ ႏုိင္ၾကဘူးဆိုလွ်င္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ၀ိညာဥ္ေရး အသက္တာသည္   
ေႏွာင့္ယွက္ ခံရႏိုင္သည္။ (သုတံၱ ၂း၁၆-၁၇)တြင္၊ အသက္ငယ္စဥ္ လမ္းညႊန္ ႏွင့္ မိမိဘုရား၏  
ပဋိညာဥ္တရားဟုေခၚေသာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေသာ အိမ္ေထာင္ ပဋိညာဥ္ကို  
ပစ္ပယ္သည့္ အမ်ဳိးပ်က္မိန္းမ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ေျပာထားသည္။ ဤတြင္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္  
အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ လူတစ္ ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ျပဳေသာ ကတိသစၥာ ျဖစ္သည္။  
ထုိ႔ျပင္ ဘုရားသခင့္ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ျပဳေသာ ပဋိညာဥ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ လူေတြအေပၚ  
သင္းအုပ္အမႈျပဳေနသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္၊ ဘုရားသခင္သည္ ဦးစားေပးမႈတစ္ခုျဖင့္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္၏  
အိမ္ေထာင္ေရးအေပၚ ကၽြ ႏ္ုပ္ကုိ အာ႐ုံထား ေစေတာ္မူသည္။ အမွန္တကယ္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္၊  
အျခားလူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေပၚတြင္ ကၽြ ႏ္ုပ္၏ဘ၀ကုိ အာ႐ံုစိုက္ထားေစရန္ျဖစ္ၿပီး၊  
ကၽြ ႏ္ုပ္ဆိုခဲ့သည္အတိုင္း၊ ေမတၱာသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

(မ�ဲ ၇း၁၂)၌ ေျပာပါသည္။ သူတစ္ပါးသည္ ကိုယ္၌ျပဳေစ လုိသမွ်အတုိင္း သူတုိ႔၌  
ျပဳရန္ျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမွာ၊ ၎သည္ ပညတိၱက်မ္းႏွင့္ အနာဂတိၱက်မ္းတုိ႔၏ အခ်ဳပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  
ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၌ အုပ္ခ်ဳပ္သင့္သည္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း အတိအက်  
ျဖစ္ေပသည္။ ၎သည္ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား မပါ၊ အတၱအတြက္လည္း မဟုတ္၊ သူတစ္ပါးက ကုိယ္၌ျပဳ  
ေပးႏိုင္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္လည္း မဆုိင္ပါ။ သမၼာက်မ္းစာအထဲ (၁ ေကာ ၁၃း၄) ၌ ေမတၱာသည္  
ေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု ဆုိထားသည္။

၎၌ ဆိုလုိသည္မွာ၊ အျခားသူတုိ႔၏ ကိစၥရပ္မ်ားကုိရွာေဖြကူညီရန္၊ စိတ္ေကာင္းထားၿပီး  
ၾကင္နာတတ္ရန္၊ သူတစ္ပါးအတြက္အေကာင္းဆုံးကို အစဥ္ ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။  
ဤနည္းလမ္းအတိုင္း အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို ပံုစံခ်ထားသည့္ အေၾကာင္းရင္းသည္၊ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔  
ဘုရားသခင္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ဆက္ဆံေရးရွိသင့္သည့္ နမူနာတစ္ခု၊ ပံုစံငယ္တစ္ခုအျဖစ္  
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သင္ခန္းစာ ( ၁၁ )

ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ လက္စြဲစာအုပ္၌ လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ေဖၚ ျပေပးခဲ့သည္။  
ကုိယ္ေတာ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ေကာင္းေသာ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ႀကီးျမတ္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကို  
ထူေထာင္ရန္ ျပသေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ ရွိေနရန္ မွန္ေသာ ထာ၀ရ  
ဆက္ဆံေရး ပံုစံငယ္အမ်ဳိးအစား ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၌ ရွိေစလိုေတာ္မူ၍ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးသည္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔လုပ္ရမည့္ အပိုင္းကုိ ေသသည့္တုိင္ေအာင္ လုပ္ေနရသည့္ ယာယီကိစၥသာျဖစ္၏။  
သမၼာက်မ္းစာက ဆုိထားပါသည္။ ထေျမာက္ရာကာလ၌ အိမ္ေထာင္ ျပဳျခင္း၊ (သုိ႔မဟုတ္)  
ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း တစ္ခုမွ် မရွိပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ေကာင္းေသာအိမ္ေထာင္မႈကို  
နားလည္ေစလုိ ေတာ္မူသည္။ ၎မွာ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း၊ သူတစ္ပါးကို  
ကုိယ္က်ဳိးမပါေပးေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ ေျပာေန ပါသည္။ “သင္တုိ႔အား  
အမွန္ သေဘာေပါက္ေစလုိသည္မွာ၊ ငါႏွင့္ အိမ္ေထာင္ ဆက္ဆံေရး တစ္ခုထဲသုိ႔ သင့္တုိ႔ကို ငါေခၚယူ  
သည္။ ယာယီဆက္ဆံေရးတစ္ခု မဟုတ္၊ ႏွစ္အနည္းငယ္သာ တည္၍ ေနာင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည့္  
အရာလည္းမဟုတ္။ သင္တို႔ အေပၚ ထာ၀ရႏွင့္အစဥ္အၿမဲ ထင္ရွားေနမည္ျဖစ္သည့္  
ငါ၏ေမတၱာတရားအလုံးစံုရွိေသာ ထာ၀ရဆက္ဆံေရး တစ္ခု ျဖစ္၏။”

အိမ္ေထာင္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအခ်ဳိ႕ကို ကၽြ ႏ္ုပ္ ေျပာျပပါမည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ အခ်င္းခ်င္း  
ေပါင္းသင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ စီးပြားဖက္အျဖစ္ (သုိ႔မဟုတ္)  အစုစပ္လုပ္ငန္းမဟုတ္ပါ။ ကမၻာဦးက်မ္း  
အခန္းႀကီး (၄) ၌သိမွတ္ျခင္း တစ္ရပ္အျဖစ္၎၊ (၁ ေပ ၃း၇) ၌ အ သက္ရွင္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကုိ  
အေမြခံရေသာ သူခ်င္းကဲ့သုိ႔၎ သမၼာက်မ္းစာက ဆိုထားပါသည္။ အိမ္ေထာင္ ျပဳျခင္းသည္  
ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳရေသာ ပဋိညာဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။  
အခ်င္းခ်င္းအပ္ႏွံမႈ ပါရွိသည္။ ကနဦးအသင္းေတာ္သို႔ အျပစ္ တရားမ၀င္၊ ကနဦးအိမ္ေထာင္သုိ႔  
အျပစ္တရား ၀င္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လက္စြဲစာအုပ္ လုိအပ္သည္။ အိမ္ေထာင္  
လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ နာခံရမည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ဘ၀အထဲ ေမတၱာအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထူေထာင္ရမည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ေမးခြန္းေမးရၾကမည္။ “ေမတၱာသည္ ဘာလဲ။ တကယ့္ေမတၱာတရား အနက္သည္ အာ႐ံုထဲ၌  
အတၱကင္းမဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ (ေဟရွာယ ၅၃း၆) ၌ ေျပာသည္ အတုိင္း၊ ငါတိုု႔ ရွိသမွ်သည္ သုိးကဲ့သို႔  
လမ္းလြဲလ်က္၊ ကုိယ္လမ္းသို႔ အသီးသီးလုိက္သြားေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္  
အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၌၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ အာ႐ံုထားလ်က္၊ သူတုိ႔၏ ကိစၥမ်ားႏွင့္  
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ရွာေဖြျပဳစုၾကရသည္။

သမၼာက်မ္းစာ ဧဖက္ၾသ၀ါဒ စာေစာင္ထဲ၌ သင့္ဇနီးအား ခ်စ္ျခင္းသည္ သင့္ခႏၶာကုိယ္ကုိ  
ခ်စ္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုထားသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ခင္ပြန္းေယာက္်ားမ်ားသည္ ဘုရား ေပးထားသည့္  
ဇနီးကို ဂုုဏ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းရၾကမည္။ တန္ဖိုးထား ေပါင္းသင္းရမည္ကို ဆိုလုိသည္။ ကုိယ့္ခႏၶာကိုယ္ကို  
ကိုယ္ခ်စ္ရန္ဆိုသည္မွာ ကိုယ္ဘာသာကုိယ္ထိုင္လ်က္ ကိုယ္လက္ကုိယ္ကိုင္၊ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုဖြဖြေလး  
ပုတ္၍ “အုိး၊ ခ်စ္စရာေလး” ဟု ေျပာေနရမည္ မဟုတ္ပါ။ လံုး၀လည္း မဟုတ္ပါ။ သင့္ကုိယ္သင္ခ်စ္ရန္  
ဆိုသည္မွာ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ကာကြယ္၊ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ ျဖည့္ဆည္း၊ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ သတိထားေနျခင္း  
ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဇနီးမိန္းမကို အလကားရလုိက္သည္ဟု မထင္မွတ္သင့္ပါ။ သူ႔အားနည္းခ်က္ကုိ   
လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပေနရမည္ မဟုတ္ပါ။ မိန္းမကုိ ဟာသျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ရ။ နာက်င္ေစရေအာင္  
ဘယ္ေတာ့မွ် မလုပ္ရပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ကို ခ်စ္သကဲ့သို႔ ဇနီး၊ မိန္းမကို ခ်စ္ရန္ ျဖစ္သည္။
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ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ သင္တုိ႔အား ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းျခင္း၌ စိတ္ဓာတ္ျမာင့္တင္ေပးလုိသည္။  
ပထမဆုံး ကိုယ္ေတာ္သည္ သင့္ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူသည့္အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ။  
ဒုတိယအခ်က္ အေနႏွင့္ သင္လုပ္ရမည္မွာ၊ သင့္အား ဘုရားေပးထားေသာ သင္၏ အိမ္ေထာင္ဖက္  
ဇနီးမယားအတြက္ ကုိယ္ေတာ္အား ေက်းဇူးတင္လုိက္ပါ။ ဤတြင္ ျပ�နာရွိတဲ့ အပိုင္းျဖစ္သည္။  
သင္သည္ မိန္းမကို ဘယ္ေတာ့မွ ေက်းဇူးမတင္တတ္ခဲ့။ အၿမဲ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံေနခဲ့သည္။ ၎ကုိ  
သမၼာက်မ္းစာက အတၱဆန္သည္၊ အျပစ္လုပ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ အခန္းႀကီး (၅) ၌ 
ေယ႐ႈသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရႏွင့္ ေဆးေၾကာျခင္းအားျဖင့္ အသင္းေတာ္ကို စင္ၾကယ္ေစခဲ့သည္။ 
အသင္းေတာ္ကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္သာ မိန္႔ဆုိေတာ္မူသည္။ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိ သင္သည္  
စကားေျပာ ေသာအခါ၊ သင့္ေျပာစကား အဆင့္အတန္းအတုိင္းသာ သူတုိ႔ျမင့္တက္ ရၾကသည္။  
အကယ္၍၊ သင္သည္ “မင္းမေကာင္းဘူး၊ မင္း ႐ုပ္ဆုိးတယ္၊ မင္း ၀လြန္းတယ္”ဟု ေျပာလုိက္လွ်င္၊ 
သင့္အိမ္ေထာင္ေရးကို သင္သည္ ဖိႏွိပ္ေနၿပီး၊ တစ္လုံးတစ္၀တည္း မျဖစ္ဘဲ၊ လမ္းခြဲျခင္း၊ စိမ္းကားျခင္း   
ျဖစ္ေနေပမည္။ “အခ်စ္ကေလး၊ မင္းလုပ္ေပးတာေတြကို သိပ္ေက်းဇူးတင္တယ္။ တန္ဖိုးထားတယ္။    
ခ်စ္တယ္ကြယ္” ဆုိၿပီး၊ သင့္ရဲ႕ ၾကင္နာတဲ့ ေျပာစကားမ်ားအရ၊ သင့္အျပဳအမူ ႏွင့္အတူ ဇနီးသည္ကို  
အကာအကြယ္ေပးေနၿပီး၊ အိမ္ေထာင္ဖက္သည္ ထုိစကားလုံးအဆင့္အတန္းသုိ႔ ျမင့္တက္ေလ၏။

သင့္အိမ္ေထာင္ ဆက္ဆံေရး၌ ယေန႔ ျပ�နာမ်ားစြာ ျဖစ္ေနရသည္ကုိ သင္ေျပာခဲ့ေသာ  
စကားလံုးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သင္သည္ မျမင္ႏိုင္သေလာ။ သင္သည္ အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိ  
ျမာင့္တင္ေပးရမည့္အစား ႏွိမ့္ခ်ေနခဲ့သည္။ ယေန႔ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိ ေကာင္းေသာ စကားမ်ား  
ေျပာဆုိရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္ တုိက္တြန္းပါသည္။ အခ်စ္သည္ ခံစားခ်က္ မဟုတ္။ အခ်စ္ဆုိသည္မွာ သင္ ဘယ္လုိ  
ခံစားေနရသည္ျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ဖက္သား သူတစ္ပါး၏ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ရွာေဖြ ျပဳစုေပးျခင္း  
ျဖစ္သည္။ ၾကင္နာေသာ စကားမ်ားႏွင့္ ယေန႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါ။ သစ္သား ပရိေဘာဂအေပၚ  
ေရာင္တင္ဆီအထပ္ထပ္ သုတ္လိမ္းသကဲ့သုိ႔၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ တည္ေဆာက္ ယူရသည္။  
ေလးစားသမႈျပဳျခင္း၊ ခ်ီးက်�းျခင္း၊ တန္ဖိုးထားျခင္းတုိ႔ျဖင့္ သင္အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိ အခ်စ္စကားမ်ား  
စတင္ ေျပာဆုိပါ။ ျခားနားခ်က္ သင္ျမင္လာရပါလိမ့္မည္။ ဤအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကို သင္သည္  
တညေဆာက္သည္အတုိင္း ဘုရားသခင္သည္ သင့္အား ေကာင္းႀကီးေပးပါေစေသာ။
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တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (သုတၱံ ၁၈း၂၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္၊ -

(က)	�က�င္္ျး�သူ�အျမ်ားႈ	ျဖိုးေစ္္သူည္္။
(ခား)  �ၾက�က္စ္ရ��က�င္္ျးသူည္္။
(ဂ)		ဘိရ�းသူခားင္္ျကိ�	�ွစ္္သူက္�စ္၏။

သုတ� ု ၁၈းး၂၂ - “မယားကို ရေသာသူသည္ ေကာင္းေသာအရာကုိရ၍ ထာ၀ရဘုရား၏ ေက်း
ဇူးေတာ္ကုိ ခံရ၏။”

၂။   (ေဟၿဗဲ ၁၃း၄)ကို ဖတ္ပါ။ အိမ္ေထာင္မႈ၌ လိင္ဆက္ဆံေရးသည္။ (အိပ္ရာကုတင္)၊-

(က)	အျျပဳစ္္လုပ္ိဳသူည္္။
(ခား)  ည္စ္္ည္မ္်ားး�စ္သူည္္၊ ဆ�ိးည္စ္္ျခားင္္ျးျဖိုးေစ္္သူည္္။
(ဂ)		ည္စ္္ည္မ္်ားး�စ္သူည္္	မ်ားဟတ္ိို႔။

ေဟၿဗဲ ၁၃း၄ - “ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႔၌ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းအမႈႏွင့္ သစၥာသံ၀ါသျပဳျခင္းအမႈ
သည္ အသေရရွိေစေလာ့။ မတရားေသာ ေမထုန္ကိုျပဳေသာသူႏွင့္ သူ႔မယားကုိ ျပစ္မွားေသာ
သူကို ဘုရားသခင္ စစ္ေၾကာစီရင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။” 

၃။   (ေဒသနာ ၉း၉)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာအိမ္ေထာင္သည္ ဤဘ၀၌  
သင္၏ဘုရားသခင္ထံမွ ဆုေက်းဇူးတစ္ခုႏွင့္ အက်ဳိးကို ရလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မွန္လား၊ မွားလား။  

ေဒသနာ ၉း၉ - “ေနေအာက္မွာ ေပးသနားေတာ္မူေသာ အနတၱအသက္တာ ကာလပတ္လုံး 
သင္ခ်စ္ေသာမယားႏွင့္ ရႊင္လန္းစြာ အသက္ကာလကုိ လြန္ေစေလာ့။ ဤေရြ႕ကား၊ အသက္ရွ
င္၍ ေနေအာက္မွာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရာ၌ သင္ခံရေသာ အက်ဳိးေပတည္း။” 

၄။   (၁ ေယာ ၃း၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ တရားသူႀကီး Phillip Gilliam ၏ေဖၚ ျပခ်က္အရ၊ သူစီရင္ရသည့္   
ကေလးသူငယ္ တရား႐ံုးအမႈေပါင္း (၂၈,၀၀၀)သည္ မိဘႏွစ္ပါးအၾကား ေမတၱာစိတ္  
ေခါင္းပါးျခင္းက ကေလးသူငယ္ဆိုးသြမ္းမႈ၏ အႀကီးမားဆုံးအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ရေၾကာင္း  
သူသိခဲ့ရ သည္ဟု ဆိုသည္။ ေမတၱာစိတ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ မည္သုိ႔ ျပသရမည္နည္း။

၁ ေယာ ၃း၁၈း - “ခ်စ္သားတို႔၊ ငါတို႔သည္ စကားေျပာကာမွ်အားျဖင့္သာ  မခ်စ္ဘဲ၊  စိတ္ပါကုိ
ယ္ေရာက္  ဧကန္အမွန္ ခ်စ္ၾက ကုန္အံ့။”

၅။   (ဧဖက္ ၅း၂၈)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ပစ္ပယ္သည္ထက္၊ ကၽြ နု္ပ္၏  
ဇနီးမယားကို ဘယ္ေတာ့မွ ပစ္ပယ္ထားမည္မဟုတ္ပါ။ မွန္သလား၊ မွားသလား။ 
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ဧဖက္ ၅း၂၈း - “ထုိနည္းတူ၊ ေယာက္်ားတုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ကုိ ခ်စ္သကဲ့သုိ႔ မိမိခင္ပြန္းတုုိ႔ကို ခ်
စ္ရၾကမည္။ ခင္ပြန္းကိုခ်စ္ေသာ သူသည္  ကုိယ္ကို ခ်စ္ေသာသူျဖစ္၏။”

၆။   (၁ ေယာ ၃း၁၆)ကို ဖတ္ပါ။ သင္တုိ႔သည္ “မင္းကိုငါခ်စ္တယ္” ဆုိသည့္စကားလံုးကို  
အျပဳအမူႏွင့္အတူ ေနာက္ခံထားေျပာလွ်င္၊ လွပေပသည္။  ေယ႐ႈသည္ သူ၏စကားကို  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ အသက္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ ေနာက္ခံထား မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္  
သည္လည္း မိမိတုိ႔အသက္ကို မိမိတုိ႔၏ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်  
နည္းျဖင့္ အသက္ေပးသင့္ၾက၏။  သင္သည္ ေမတၱာျပခံရျခင္းကုုိ ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ လက္ေတြ႕  
နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕ကို ေ၀မွ်ေပးပါ။

၁ ေယာ ၃း၁၆ - “ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အဖို႔အလုိ႔ငွါ အသက္ေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည့္
အရာကုိ ငါတုိ႔သည္ေထာက္၍၊ ေမတၱာေတာ္ကို သိရၾကၿပီ။ ငါတုိ႔သည္လည္း ညီအစ္ကိုခ်င္း
တုိ႔အဖို႔အလုိငွါ အသက္ကို စြန္႔ရၾက၏။” 

၇။   (ဧဖက္ ၅း၂၅-၂၆)တုိ႔ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္၏ဇနီးသည္သည္ သူ႔အေပၚ ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာဆုိသည့္  
စကားအတုိင္း ေနထုိင္သြားလာသည္။ သူ႔အေပၚ ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာဆုိသည့္စကားသည္ သူ႔စြမ္းရည္ကို  
ျမင့္တင္ေပးေနသည္။ မွန္သလား၊ မွားသလား။ 

ဧဖက္ ၅း၂၅-၂၆ - “အခ်င္းေယာက္်ားတုိ႔၊ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူသ
ကဲ့သုိ႔၊ သင္တို႔လည္း ကုိယ္ခင္ပြန္းကို ခ်စ္ၾကေလာ့။ ထုုိအသင္းေတာ္ကို ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိ
အား ဆက္သအ့ံေသာငွါ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရ၌ ေဆးေၾကာ ျခင္းအားျဖင့္ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္း 
ေစမည္ အေၾကာင္း၊ ထုိအသင္းေတာ္ အဖို႔အလုိငွါ ကိုယ္ကုိကိုယ္ စြန္႔ေတာ္မူ၏။”

၈။   (ေရာမ ၈း၃၈-၃၉ ႏွင့္ ၁ ေယာ ၄း၁၉)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အျပဳအမူပါလ်က္  
ေျပာလာေသာ ရင္းႏွီးၿပီးသားစကားလံုးမ်ားအားျဖင့္ အဆြယ္ခံရသည္။ (သုိ႔မဟုတ္၊  
အခ်စ္ခံရသည္။) ဘုရားသခင္သည္၊ သမၼာက်မ္းစာကဲ့သို႔ေသာ ေမတၱာစာ၊ မွတ္တမ္းမ်ားမွ  
ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ရင္းႏွီးၿပီးသား စကားေတာ္မ်ားေျပာလာျခင္းအာျဖင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ဆြယ္ယူ၏။  
မွန္သလား၊ မွားသလား။ 

ေရာမ ၈းး၃၈း-၃၉ - “အေၾကာင္းမူကား၊ ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းက
င္တမန္ ျဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ မ်က္ေမွာက္အရာျဖစ္ေစ၊ ေ
နာင္လာလတံ့ေသာ အရာျဖစ္ေစ၊ အျမင့္ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ျဖစ္ေစ၊ ဤအရာမွစ၍ အဘယ္နိမၼိတ 
အရာမွ်သည္၊ ငါတုိ႔သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ ခံရေသာ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ငါတုိ႔ကုိ မ
ကြာေစႏိုင္ဟု ငါသည္ သေဘာက်လ်က္ ရွိ၏။” 

၁ ေယာ ၄း၁၉ - “ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔ကို ေရွ႕ ဦးစြာ ခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ငါတုိ႔သည္ 
ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ၾက၏။”
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၉။   (၁ ေယာ ၅း၃ ႏွင့္ ၂ ေယာ ၆ )တုိ႔ကုိ ဖတ္ပါ။ ေမတၱာကို မည္သုိ႔နားလည္ရမည္ကို၊  
ေယ႐ႈပညတ္ေတာ္မ်ားအားျဖင့္၊ ေဖၚျပခဲ့သည္။ သိေစခဲ့သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္  
ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္မွ ေမတၱာတရား၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္သည္။  
မွန္သလား၊ မွားသလား။ 

၁ ေယာ ၅း၃ - “ပညတ္ေတာ္တို႔ကုိ ေစာင့္ျခင္းအရာသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ရာေရာက္၏။  
ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို ေစာင့္ခဲသည္ မဟုတ္။

၂ ေယာ ၆ - “ပညတ္ေတာ္တို႔အတုိင္း က်င့္ေစာင့္ျခင္းအရာသည္၊ ခ်စ္ရာေရာက္၏။  
သင္တုိ႔သည္၊ ပညတ္ေတာ္ႏွင့္အညီ က်င့္မည္အေၾကာင္း၊ ေရွးဦးစြာကပင္  
သင္တုိ႔ၾကားရသည္အတိုင္း၊ ပညတ္ေတာ္သည္ ထိုသုိ႔ေသာသေဘာရွိ၏။”

၁၀။  (ေယာ ၁၄း၁၅)ကို ဖတ္ပါ။ ေမတၱာသည္ သင့္ခံစားခ်က္ကိစၥမဟုတ္ သင့္ဆႏၵေအရသာ  
ျဖစ္ရမည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲရွိ ပညတ္ ေတာ္မ်ားအားလုံးသည္ လူ႔ခံစားခ်က္အရ မဟုတ္ဘဲ  
လူ႔ဆႏၵေအေပၚမူတည္လ်က္ ျပ႒ာာန္းထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္မည္သုိ႔ ခံစားေန  
ရမည္ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာ၊ သုိ႔ေသာ္ အတိအက်ဆုိလွ်င္ သင္ မည္သို႔လုပ္ရမည္ကို  
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မွန္သလား၊ မွားသလား။ 

ေယာ ၁၄း၁၅ - “ငါ့ကုိခ်စ္လွ်င္ ငါ့ပညတ္တုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကေလာ့။” 

၁၁။  (ဂလာတိ ၅း၂၂-၂၃)ကို ဖတ္ပါ။ ေမတၱာသည္ သဘာ၀အတုိင္း ျဖစ္လာသည္မဟုတ္ပါ။  
ေမတၱာသည္ ေလ့လာရမည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္၊ လူသားထဲသုိ႔ ျဖစ္ဖြား  
လာခဲ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ ေမတၱာသည္ ေအာက္ပါတစ္ခုခု ျဖစ္၏။

(က)	လုသူူ�း၏	အျ�တို႔ြးအျ�ခားၚ	ျဖိုးေစ္္သူည္္။
(ခား)		လုသူူ�း၏	သူဘ�၀	ျဖိုးေစ္္သူည္္။
(ဂ)		ဘိရ�းသူခားင္္ျ၏	၀�ည္�ဥ္�တို႔�

ဂလုာတိ ၅း၂၂-၂၃ - “၀ိညာဥ္ပကတိ၏ အက်ဳိးမူကား၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊  
ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊  
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ ခ်ဳပ္တည္းျခင္း ေပတည္း။ ထုိသုိ႔ေသာအက်င့္ ကုိ အဘယ္တ
ရားမၽွ မျမစ္တား။

၁၂။  (ဧဖက္ ၅း၃၁-၃၂)ကို ဖတ္ပါ။ ေကာင္းေသာအိမ္ေထာင္သည္ မည္သည္၏ ပံုစံငယ္ကေလး  
ျဖစ္သနည္း။

ဧဖက္ ၅း၃၁-၃၂ - “ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေယာက္်ားသည္ ကုိယ္မိဘကုိစြန္႔၍ ကိုယ္ခင္ပြန္း၌  
မွီ၀ဲသျဖင့္၊ ထုိသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္၊ တစ္သားတစ္ကုိယ္တည္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ဤအရာသည္  
အလြန္နက္နဲေသာအရာျဖစ္ေပ၏။ ထုိသုိ႔ ငါဆုိေသာ္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အသင္းေတာ္ကို ရည္မွတ္၍  
ဆုိသတည္း။” 
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (သုတၱံ ၁၈း၂၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္၊-
(က) ေကာင္းေသာအမႈ ျဖစ္သည။္   
(ဂ)  ဘုရားသခင္ကို ႏွစ္သက္ေစ၏။

၂။   (ေဟၿဗဲ ၁၃း၄)ကို ဖတ္ပါ။ အိမ္ေထာင္မႈ၌ လိင္ဆက္ဆံေရးသည္ (အိပ္ရာကုတင္)၊-
(ဂ)  ညစ္ညမ္းေစသည ္မဟုတ္။

၃။   (ေဒသနာ ၉း၉)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာအိမ္ေထာင္သည္ ဤဘ၀၌ သင္၏  
ဘုရားသခင္ထံမွ ဆုေက်းဇူးတစ္ခုႏွင့္ အက်ဳိးကို ရလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မွန္လား၊ မွားလား။  
မွနသ္ည။္

၄။   (၁ ေယာ ၃း၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ တရားသူႀကီး Phillip Gilliam ၏ေဖၚျပခ်က္အရ၊ သူစီရင္ရသည့္  
ကေလးသူငယ္ တရား႐ံုးအမႈ ေပါင္း (၂၈,၀၀၀) သည္၊ မိဘႏွစ္ပါးအၾကား  
ေမတၱာစိတ္ေခါင္းပါးျခင္းက ကေလးသူငယ္ ဆိုးသြမ္းမႈ၏ အႀကီးမားဆုံး အေၾကာင္းရင္း  
ျဖစ္ရေၾကာင္း သူသိခဲ့ရသည္ဟု ဆုိသည္။ ေမတၱာစိတ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ မည္သုိ႔ ျပသရမည္နည္း။
အျပဳအမူ ႏွင့္ မွနေ္သာ အေလးအနက္ ဂရုစုိက္ ေပးျခင္းအားျဖင့္

၅။   (ဧဖက္ ၅း၂၈)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ပစ္ပယ္သည္ထက္၊ ကၽြ နု္ပ္၏  
ဇနီးမယားကို ဘယ္ေတာ့မွ ပစ္ပယ္ထားမည္ မဟုတ္ပါ။ မွန္သလား မွားသလား။ 
မွနသ္ည။္

၆။   (၁ ေယာ ၃း၁၆)ကို ဖတ္ပါ။ သင္တုိ႔သည္ “မင္းကိုငါခ်စ္တယ္” ဆုိသည့္စကားလုံးကို  
အျပဳအမူႏွင့္အတူ ေနာက္ခံထားေျပာလွ်င္၊ လွပေပသည္။  ေယ႐ႈသည္ သူ၏စကားကို  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အတြက္ အသက္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ ေနာက္ခံထား မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္  
သည္လည္း မိမိတုိ႔အသက္ကို မိမိတုိ႔၏ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်  
နည္းျဖင့္ အသက္ေပးသင့္ၾက၏။  မွန္ပါသည္။မွန္ပါသည္။  သင္သည္ ေမတၱာျပ ခံရျခင္းကုုိ ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ  
လက္ေတြ႕ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕ကို ေ၀မွ်ေပးပါ။

၇။   (ဧဖက္ ၅း၂၅-၂၆)တုိ႔ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္၏ဇနီးသည္သည္ သူ႔အေပၚ ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာဆုိသည့္  
စကားအတုိင္း ေနထုိင္သြားလာသည္။ သူ႔အေပၚ ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာဆုိသည့္ စကားသည္ သူ႔စြမ္းရည္ကို   
ျမာင့္တင္ေပးေနသည္။ မွန္သလား၊ မွားသလား။  
မွနပ္ါသည။္ (ဧဖက္ ၅း၂၆) ၌သုံးထားေသာ ဂရိစကားလုံးသည၊္ rhema “ႏႈတ္ေတာထ္ြက္  
စကား” ျဖစ္သည။္ 

၈။   (ေရာမ ၈း၃၈-၃၉ ႏွင့္ ၁ ေယာ ၄း၁၉)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အျပဳအမူပါလ်က္  
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ေျပာလာေသာ ရင္းႏွီးၿပီးသားစကားလံုးမ်ားအားျဖင့္ အဆြယ္ခံရသည္။ (သုိ႔မဟုတ္၊ အခ်စ္  
ခံရသည္။) ဘုရားသခင္သည္၊ သမၼာက်မ္းစာကဲ့သုိ႔ေသာ ေမတၱာစာ၊ မွတ္တမ္းမ်ားမွ၊ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔  
ရင္းႏွီးၿပီးသား စကားေတာ္မ်ားေျပာလာျခင္းအားျဖင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ဆြယ္ယူ၏။ မွန္သလား၊  
မွားသလား။ 
မွနပ္ါသည။္ ဘုရားသခင့္စကားေတာမ္်ားသည ္ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ ေမတာ ာစကားမ်ား  
ျဖစ္၏။

၉။   (၁ ေယာ ၅း၃ ႏွင့္ ၂ ေယာ ၆ )တုိ႔ကုိ ဖတ္ပါ။ ေမတၱာကို မည္သုိ႔နားလည္ရမည္ကို၊  
ေယ႐ႈပညတ္ေတာ္မ်ားအားျဖင့္ ေဖၚျပခဲ့သည္။ သိေစခဲ့သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏  
စကားေတာ္မွ ေမတၱာတရား၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္သည္။ မွန္သလား၊  
မွားသလား။  
မွနပ္ါသည။္

၁၀။  (ေယာ ၁၄း၁၅)ကို ဖတ္ပါ။ ေမတၱာသည္ သင့္ခံစားခ်က္ကိစၥမဟုတ္ သင့္ဆႏၵေအရသာ  
ျဖစ္ရမည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲရွိ ပညတ္ေတာ္မ်ား အားလုံးသည္ လူ႔ခံစားခ်က္အရ မဟုတ္ဘဲ၊  
လူ႔ဆႏၵေအေပၚ မူတည္လ်က္ ျပ႒ာာန္းထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္မည္သုိ႔ ခံစားေနရမည္ကို  
ဘယ္ေတာ့မွမေျပာ၊ သုိ႔ေသာ္ အတိအက်ဆိုလွ်င္ သင္မည္သုိ႔ လုပ္ရမည္ကုိ မိန္႔ေတာ္မူ၏။  
မွန္သလား၊ မွားသလား။ 
မွနပ္ါသည။္

၁၁။  (ဂလာတိ ၅း၂၂-၂၃)ကို ဖတ္ပါ။ ေမတၱာသည္ သဘာ၀အတုိင္း ျဖစ္လာသည္မဟုတ္ပါ။  
ေမတၱာသည္ ေလ့လာရမည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္၊ လူသားထဲသုိ႔ ျဖစ္ဖြား  
လာခဲ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ ေမတၱာသည္ ေအာက္ပါတစ္ခုခု ျဖစ္၏။
(ဂ)  ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္

၁၂။  (ဧဖက္ ၅း၃၁-၃၂)ကို ဖတ္ပါ။ ေကာင္းေသာအိမ္ေထာင္သည္ မည္သည္၏ ပံုစံငယ္ကေလး  
ျဖစ္သနည္း။
ခရစ္ေတာ ္ႏွင့္ သူ၏အသင္းေတာ္
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ဘုရားသခင္၏ေမတာ ာေတာအ္မ်ဳိးအစား 
(အပုိင္း-၁)

ယေန႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္အမ်ဳိးအစား အေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာၾကမည္။ 
(၁ ေကာ ၁၃း၁၃) ၌ ဤသုိ႔ ေျပာထား သည္။ “ယခုတြင္ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊  
ဤသုံးပါးတည္လ်က္ရွိ၏။ ဤသုံးပါးတို႔တြင္၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္အျမတ္ဆုံး ျဖစ္သတည္း။”  
ေနာက္ထပ္လည္း (၁ ေကာ ၁၄း၁) ၌ ေျပာပါသည္။ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို မီေအာင္ လုိက္ၾကေလာ့။  
၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးကို အလုိရွိသည္တြင္၊ ပေရာဖက္ျပဳရေသာအခြင့္ကို သာ၍ လုိခ်င္ေသာစိတ္  
ရွိၾကေလာ့။” သမၼာက်မ္းစာက ေျပာသည္မွာ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို မီေအာင္လုိက္၍ ေလ့လာလိုက္စားၿပီး၊  
၎ကုိ သင္၏အျမင့္ဆုံး ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ ထားရွိရန္ျဖစ္သည္။ အျခား ဘာသာျပန္က ဆုိသည္မွာ  
ခ်စ္ေမတၱာကို သင့္အႀကီးမားဆုံး ရွာေဖြျခင္းျပဳဖို႔ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဤဘ၀ထဲမွ  
ထာ၀ရကာလသုိ႔ ရွာမွီးယူရမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အရာျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏ အိမ္မ်ား၊ ကားမ်ား၊  
ေငြမ်ားကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ယူမသြားႏိုင္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ အားျဖင့္ ေယ႐ႈခရစ္က  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ေပးထားသည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ယူသြားၾကရလိမ့္မည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္  
ထာ၀ရတန္ဖိုးႏွင့္ အႏွစ္သာရရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အရာ ျဖစ္ေလသည္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အမွန္တကယ္ ဘာအဓိပၸာယ္ရွိသနည္း။ ကၽြ ႏ္ုပ္ဆုိလိုသည္မွာ ကၽြ ႏ္ုပ္ဇနီးကို  
ကၽြ ႏ္ုပ္ခ်စ္၏။ ေရခဲမုန္႔ကို ခ်စ္၏။ ပန္းသီးေပါင္မုန္႔ကုိ ခ်စ္၏။ ၎သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာ  
စကားအားျဖင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေဖၚျပရေသာ တစ္ခုတည္းေသာ စကားလုံး ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္  
ကၽြ ႏ္ုပ္က မိန္းမကုိ ခ်စ္သည္၊ ေနာက္ၿပီး ေၾကာင္ကုိလည္း ခ်စ္သည္ဟု ေျပာလွ်င္ ကၽြ ႏ္ုပ္မိန္းမသည္  
သေဘာက် ပါ့မလား။ လံုး၀ သေဘာက်မွာ မဟုတ္ပါ။ အခုကၽြ ႏု္ပ္ ဘာေျပာလုိက္သည္ကုိ သင္ျမင္  
ပါသလား။ ကၽြ ႏ္ုပ္က ခ်စ္သည္ဆုိသည့္ စကားလုံးကို သုံးသည့္အခါ၊ တခ်ဳိ႕က လိင္ကိစၥဟု ေတြးလိမ့္မည္။  
တခ်ဳိ႕က အလြန္ျပင္းျပပူေႏြးသည့္ လုိခ်င္စိတ္ဆႏၵေ ေတာင့္တမႈတစ္ခုဟု ေတြးၾက လိမ့္မည္။ လူေတြဆီမွာ  
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအတြက္ အဓိပၸာယ္ နားလည္မႈ အမ်ဳိးအစား အားလုံး ရွိၾကသည္။ ဂရိဘာသာစကားအားျဖင့္၊  
အဓိကစကားလုံး (၄)လုံးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ eros ျဖစ္သည္။ ၎စကားလုံးကို  
သမၼာက်မ္းစာ၌ သုံးမထားပါ။ လိင္ဆြဲေဆာင္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) လိင္ကိစၥအခ်စ္ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရပါသည္။  
ဘုရားသခင္က ေယာက္်ားသည္ ကုိယ္မိဘကုိ စြန္႔၍ ကိုယ္ခင္ပြန္း၌ မွီ၀ဲသျဖင့္ ထုိသူတုိ႔သည္  
တစ္သားတစ္ကုိယ္တည္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟူ၍ သူတုိ႔ကုိ ဘိသိက္ေပးစဥ္အခါ၊ ထုိသို႔ေသာ ခ်စ္ျခင္းအမ်ဳိးအစား  
ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ ေရွာလမုန္ သီခ်င္းသည္ အိမ္ေထာင္မဂၤလာဆက္ဆံေရးတြင္ ဘုရားသခင္  
ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည့္ လိင္ကိစၥ ခ်စ္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူေသာ  
အျခားခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အမ်ဳိးအစားသည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အားလုံးတုိ႔က လြတ္လပ္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ၾကသည္။  
သုိ႔ေသာ္ eros သည္ အိမ္ေထာင္မဂၤလာဆက္ဆံေရး၌ ဘုရားသခင္၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ ပါရွိေနပါသည္။
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ေနာက္ထပ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုမွာ storge ဟုေခၚသည္။ မိသားစုတစ္ခု  
ဆက္ဆံေရးထဲမွာ သဘာ၀အားျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ျမတ္ႏိုးသည့္ ခ်စ္ျခင္း ျဖစ္သည္။  
ထုိျပင္ ေနာက္တစ္ခုမွာ phileo ျဖစ္သည္။ ၎မွာ အျမစ္တည္ စကားလုံး philia မွ ယူလာသည္။  
ဤစကားလုံးကို ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ အႀကိမ္(၇၂) ႀကိမ္သုံးထားၿပီး၊ ေလးနက္စြာျဖင့္ ေမတၱာတရား  
အသြားအျပန္ႏွင့္ ေႏြးေထြးစြာခံစားမႈဟု အဓိပၸာယ္ ျဖစ္သည္။ အခ်စ္အေၾကာင္းကုိ ေတြး၍ လူအမ်ားဆုံး  
ေျပာေနၾကသည္မွာ အမွန္တကယ္ ခ်စ္ျခင္းဆုိသည္ကုိ “ငါ ခ်စ္မိသြားသည္၊ ငါ့အခ်စ္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သည္။”  
ဆုိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၌ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ဤအခ်စ္မ်ဳိးႏွင့္ သင့္အိမ္ေထာင္၌  
တည္ေဆာက္ထားသည္ဆုိပါလွ်င္၊ သင္၌ အျမင့္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္ကာလ ရွိသလို  
အနိမ့္ေရာက္အခ်ိန္ကာလတုိ႔ ရွိပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ ခ်စ္မိသြားႏိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၎အေပၚ သင့္အခ်စ္  
အလကားျဖစ္သြားႏိုင္သည္လည္း ရွိ၏။

သမၼာက်မ္းစာက ေျပာသည္မွာ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဘုရားသခင္၏  
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ဳိးႏွင့္ ခ်စ္ၾကရန္ ဆုိထားသည္။ ၎အခ်စ္မွာ agape ေမတၱာ ျဖစ္သည္။ agape   
ေမတၱာဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ဤတြင္ ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနသည္။ (၁ ေကာ ၁၃)  
အခန္းႀကီးတစ္ခုလုံးသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ပတ္သက္မႈအေၾကာင္းကို တစ္ခုလုံး အနက္ဖြင့္ ေပးထားျခင္း  
ျဖစ္သည္။ (၁ ေယာ ၅း၃) ၌ ဤသုိ႔ဆိုသည္။ “ပညတ္ေတာ္တုုိ႔ကို ေစာင့္ျခင္းအရာသည္ ဘုရားသခင္ကုိ 
ခ်စ္ရာေရာက္၏။” ေယ႐ႈ မိန္႔ဆုိ ေတာ္မူခ်က္မ်ားသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ခ်စ္ျခင္းကို ေဖၚျပ၏။ သုိ႔ေသာ္  
ကၽြ ႏ္ုပ္အတုိခ်ဳံး ေျပာျပရလွ်င္ (မ�ဲ ၇း၁၂) ကို ထုတ္ျပ လိုပါသည္။ “သင္တုိ႔သည္ ကုိယ္၌သူတစ္ပါး  
ျပဳေစလုိသမွ်အတုိင္း သူတစ္ပါး၌ ျပဳၾကေလာ့။ ဤပညတ္ကား ပညတိၱက်မ္းႏွင့္ အနာဂတိၱက်မ္း  
တုိ႔၏ အခ်ဳပ္အခ်ာပင္ ျဖစ္သတည္း။” အသင္းေတာ္ထဲက လူေတြအကုန္လုံးက က်ဳပ္ကုိ မခ်စ္ဘူး၊  
ဂ႐ုမစိုက္ဘူး၊ ဟုိဟာ၊ သည္ဟာ၊ ေျပာေနရမည္အေၾကာင္း မရွိပါ။ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာသည္မွာ၊  
တစ္ေယာက္ေယာက္က သင့္ကုိ တစ္ခုခု လာလုပ္ေပးေစလုိပါလွ်င္၊ သင္သည္ ထုိသူ႔ကို အရင္ဆံုး လုပ္ေပးရန္  
ျဖစ္သည္။ ဒါဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔၏ အေသြးအသား အလုိႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး၊  
ကုိယ့္အက်ဳိးအထက္မွာ အျခားသူတုိ႔၏ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာႏွင့္ အက်ဳိးရွိမႈမ်ားကို ရွာေပးရန္ စိတ္တုိင္းမက်  
ျဖစ္ေပၚေန တတ္၏။ ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာသည္မ်ား ဘုရားမပါဘဲ လက္ေတြ႕ထင္ရွားေစႏိုင္မည္ဟူ၍  
မေတြးၾကပါႏွင့္။ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာသည္မွာ ၀ိညာဥ္ပကတိ၏ အက်ဳိးသည္ ခ်စ္ျခင္းျဖစ္သည္။  
ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းျဖစ္သည္ ဆုိ၏။ ကုိယ္ေတာ္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏ အျမစ္ ျဖစ္၍၊  
ကုိယ္ေတာ့္ပညတ္ေတာ္ကို လုိက္နာျခင္းအားျဖင့္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ခ်စ္တတ္ရန္ သြန္သင္ေပးေသာအရွင္  
ျဖစ္၏။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အေသြးအသားဆႏၵေ တပ္မက္ျခင္း ရိွေနလင့္ကစား၊ မွန္ကန္ေသာ  
အေျခခံနိယာမအေပၚ၊ မွန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈ၊ ဆုံးျဖတ္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳရန္ ကုိယ္ေတာ္သည္  
ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ခြန္အားေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ xxxxxxxxxxxxxxxxx သာသနာနယ္တြင္ အမႈေဆာင္ေနစဥ္ လြန္ေသာ  
ႏွစ္မ်ား၏ တစ္ေန႔တြင္၊ အလုပ္လုပ္ၿပီး ထုံးစံအတုိင္း၊ ပန္းၿခံတစ္ခုအတြင္း ဆုေတာင္း ေရာက္ခဲ့သည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္ ဆုေတာင္းပါသည္။ “ဘုရားသခင္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္ အမွန္ အမႈေဆာင္ လုိပါတယ္။”   
ထုုိေန႔သည္အတန္အသင့္ ပူေႏြးေသာ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္ ေယာက္်ားေလး တစ္ေယာက္ႏွင့္  
မိန္းခေလးတစ္ေယာက္ ဒန္းလႊဲစီးေနသည္ကုိကၽြ ႏ္ုပ္ျမင္ေနသည္။ ဒန္းစင္ တစ္ေနရာလြတ္ေနသည္ကို  
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ေတြ႕သျဖင့္ ကၽြ ႏု္ပ္ ၀င္ထုိင္လုိက္သည္။ ကေလးမကေလးကို ကၽြ ႏ္ုပ္ စကား စေျပာပါသည္။  
“သာယာတဲ့ေန႔ပဲကြ၊ ဟုတ္ဘူးလား”။ ကေလးမ ျပန္ေျပာသည္။ “အဂၤလိပ္စကား သမီး မသိ။”  
ဒါနဲ႔ ဘယ္ကလာသလဲလုိ႔ ေမးလုိက္ေတာ့၊ ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံကပါ လုိ႔ဆုိတယ္။ ဤနယ္ေျမထဲ  
႐ိုေမးနီးယားလူမ်ဳိးတို႔ ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း ကၽြ ႏ္ုပ္သိသည္။ လူႀကီးေတြက ကၽြ ႏု္ပ္ကို ၾကည့္ေနၾကၿပီး၊  
သူတုိ႔ကေလးကို လာစကားေျပာသည့္အတြက္ အံ့ၾသေနသည္ ျဖစ္ေလာက္ သည္။ သူတုိ႔ဆီ  
ကၽြ ႏ္ုပ္ေရာက္သြားၿပီး စကားေျပာပါသည္။ “ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ က်ေနာ္ အကူအညီ ေပးခ်င္တယ္။” သူတို႔က၊  
“အကူအညီ ေပးခ်င္တယ္။ ခင္ဗ်ား ဘာေၾကာင့္ အကူအညီ ေပးခ်င္ ရသလဲ။ ခင္ဗ်ား က်ဳပ္တုိ႔ကို သိတာလဲ  
မဟုတ္ဘဲနဲ႔။” ေျပာပါသည္။ “ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ကုိ အကူအညီေပးဖို႔ ဘုရားသခင္  
အလုိေတာ္ရွိတယ္။” ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာျပသည္။ ထိုစဥ္က ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ (၁ ေယာ ၃း၁၈)ကုိ ဖတ္႐ႈအာ႐ံုျပဳ  
ဆင္ျခင္ေနခဲ့သည္။ “ခ်စ္သားတုိ႔၊ ငါတုိ႔သည္ စကားေျပာကာမွ်ျဖင့္သာ မခ်စ္ဘဲ စိတ္ပါကိုယ္ေရာက္  
ဧကန္အမွန္ ခ်စ္ၾကကုန္အ့ံ။” ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ပါးစပ္က ေျပာစကားမ်ား အားျဖင့္သာ ခ်စ္သည္မဟုတ္ဘဲ၊  
လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ျပရလိမ့္မည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ပိုက္ဆံကို ေဆာင္ေလ့မရွိတတ္ေသာ္လည္း ထုိေန႔က  
ကၽြ ႏ္ုပ္အိပ္ကပ္ထဲ ပိုက္ဆံ အနည္းငယ္ ပါသြားသည္။ “ပိုက္ဆံ အနည္းငယ္ က်ေနာ္ေပးခ်င္တယ္”  
ဆုိၿပီး၊ သူတို႔ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္ပိုက္ဆံ လွမ္းေပးပါသည္။ ထုိေန႔က ကၽြ ႏ္ုပ္ အစာေရွာင္ေသာေန႔တစ္ေန႔  
ျဖစ္သည့္အတြက္ စားစရာ အပိုလည္း ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုအစားအစာမ်ားကို ေပးပါသည္။  
“ခင္ဗ်ားတို႔ မိသားစု အိမ္မွာ စားဖို႔ပါ။” သူတို႔တစ္ေတြ အံ့ၾသ၍ ေမးလာသည္။ “ခင္ဗ်ား ဘယ္သူလဲ။”  
ကၽြ ႏု္ပ္ ေျပာျပပါသည္။ “ဘုရားသခင္က ဒီေန႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔နဲ႔ အခုလုိေတြ႕ဖို႔ ခ်ိန္းခ်က္ေပးတာပါ။ ေနာက္လည္း  
ခင္ဗ်ားတုိ႔နဲ႔ ကၽြ ႏ္ုပ္ ေတြ႕ပါဦးမယ္။”

ကၽြ ႏ္ုပ္ အိမ္ျပန္ေရာက္ၿပီး ႐ိုေမးနီးယန္းလူမ်ဳိးေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းကို မိန္းမကို  
ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ အမဲသားတုံးကုိ ေရခဲေသတၱာထဲမွ ထုတ္ယူၿပီး ခ်က္ပါသည္။ ေနာက္ေန႔မွာ  
အိမ္သံုးပစၥည္း ထုတ္ေရာင္းခ်ေသာအိမ္က ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ မ်ားပါေသာ ေသတၱာႀကီး တစ္ေသတၱာ  
၀ယ္ယူထားပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ကၽြ ႏု္ပ္ႏွင့္ဇနီးသည္တုိ႔သည္ စားစရာမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား  
ႏွင့္အတူ ပန္းၿခံသို႔ ထြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ႐ိုေမးနီးယန္းလူမ်ဳိးမ်ား၊ ကေလးမ်ား ရွိေနၾကပါသည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာပါသည္။ “ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ လက္ ေဆာင္ပစၥည္းေတြ ေပးဖို႔ ပါလာပါတယ္။  
ပစၥည္းကေလးေတာ့ ကားထဲမွာ ရွိပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေနတဲ့ေနရာ လုိက္ျပရင္၊ အဲဒီ ခင္ဗ်ားတုိ႔  
အိမ္ေတြမွာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြ ခ်ေပးခ်င္ပါတယ္။” သူတုိ႔ေနထုိင္တဲ့ အိပ္ခန္းတစ္ခန္း  
ေနအိမ္ေတြဆီ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ေရာက္ၾကတဲ့အခါ၊ ကၽြ န္ုပ္သည္ ပန္းကန္ ခြက္ေယာက္မ်ား၊ တြဲဖက္ေငြထည္  
ပစၥည္းမ်ားကို ေသတၱာႀကီးထဲက ထုတ္ယူၿပီး၊ တစ္ခုခ်င္း သူတုိ႔ကုိ စတင္ ေ၀ေပးပါသည္။ သူတုိ႔ကုိ  
ကၽြ ႏ္ုပ္ လက္ကမ္းေပးလုိက္စဥ္မွာ သူတုိ႔မ်က္ႏွာေပၚက မ်က္ရည္ လိမ့္ဆင္းက်လာၾကပါသည္။  
အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္က “ငါ ငိုခ်င္လာၿပီ၊ ငါ ငိုခ်င္လာၿပီ” လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ကလည္း၊  
“လာမည့္ တနလၤာေန႔ညမွာ ကၽြ န္ေတာ္အိမ္မွာ က်မ္းစာသင္တန္းေလး ရွိပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကို လာဖို႔   
ကၽြ န္ေတာ္ ဖိတ္ေခၚပါတယ္” လုိ႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ သူတုိ႔က “က်ဳပ္တုိ႔ လာခ်င္တယ္၊ လာခဲ့မယ္”  
လုိ႔ ျပန္ေျပာၾကပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြ န္ုပ္က “ခင္ဗ်ားတုိ႔ကို လာေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီပစၥည္းေတြ ေပးလုိ႔  
လာတာမ်ဳိး ေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး” ဟု ေျပာလုိက္တဲ့အခါ၊ သူတုိ႔ ျပန္ေျပာ ၾကပါသည္။ “မဟုတ္ပါဘူး၊  
က်ဳပ္တုိ႔လာမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ေတြ႕ခ်င္တယ္။”

သူတုိ႔မွာ ကားမရွိၾကတာေၾကာင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္လည္း သူတုိ႔ကုိ ကားနဲ႔လုိက္ေခၚၿပီး၊ ကၽြ န္ုပ္၏ ေနအိမ္  
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သင္ခန္းစာ ( ၁၂ )

က်မ္းစာ သင္တန္းဆီကုိ ေခၚယူခဲ့ပါ သည္။ မ်ားမၾကာမီ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကုိ ထိေတြ႕  
လာပါသည္။ သူတုိ႔ အဂၤလိပ္စာ ေကာင္းေကာင္း မေျပာႏိုင္ၾကပါေသာ္လည္း၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ သူတုိ႔အတြက္  
ဆုေတာင္းေပးသည့္အခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတုိ႔စိတ္ကို ထိေတြ႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏  
ခ်စ္ျခင္းသည္ သူတုိ႔အေပၚမွာ လက္ေတြ႕ထင္ရွား ျပေတာ္မူၿပီ။ မ်ားမၾကာမီမွာပဲ၊ ႐ိုေမးနီယန္း  
စံုတြဲတစ္တြဲႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္ ေတြ႕ဆုံရသည္။ ထုိဦးဆုံး စံုတြဲကို ကၽြ ႏု္ပ္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။  
“က်ဳပ္နဲ႔အတူလုိက္ၿပီး တျခား႐ိုေမးနီးယန္းစံုတြဲတစ္တြဲကို သြားေတြ႕ဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္မလား။” သူတုိ႔  
သေဘာတူ ၾကပါသည္။ တစ္ေန႔မွာ ကၽြ ႏ္ုပ္ ဖုုန္းလက္ခံရပါသည္။ “မစၥတာ Don, ခင္ဗ်ားအေၾကာင္း  
က်ဳပ္တို႔ ၾကားပါတယ္။ က်ဳပ္တို႔ အေဖၚမဲ့ ေအာက္ေျခထဲမွာ ေရာက္ေနၾကလုိ႔၊ ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္တုိ႔  
ေတြ႕ခ်င္ပါတယ္။” သုိ႔ႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ႐ိုေမးနီးယန္းစံုတြဲကို ေခၚၿပီး သူတုိ႔ဆီ သြားေတြ႕ ခဲ့ၾကပါသည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ၊ အစားအေသာက္မ်ား၊ လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔အတြက္ ပစၥည္းအမ်ဳိး အစားမ်ားစြာ  
ယူသြားၾကပါသည္။ သူတို႔ကုိ အလည္အပတ္သြားျခင္း၊ လက္ေဆာင္ ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ခဲ့ၿပီးသည့္အခါ  
အရာအားလံုး ေခ်ာေမြ႕ေနခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြ ႏ္ုပ္နဲ႔ပါလာတဲ့ ဦးဆုံး႐ိုေမးနီးယန္း စံုတြဲထဲက  
တစ္ေယာက္က ထုတ္ေျပာလုိက္သည္ အထိပါပဲ။ “ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်မ္းစာသင္တန္းကို လုိက္ခဲ့ဖို႔  
လုိတယ္။ ေယ႐ႈအေၾကာင္း ေျပာျပတယ္။ သိပ္အံ့ၾသဖို႔ ေကာင္းတယ္။” သူတုိ႔က ေျပာလာ၏။  
“ေနပါဦး၊ က်ဳပ္တုိ႔က ကြန္ျမ�နစ္တုိင္းျပည္ကလာတာ။ ဘုရားရွိလည္း က်ဳပ္တို႔ မဆိုင္ဘူး။ ဒီ ေယ႐ႈကိစၥ  
က်ဳပ္တုိ႔ မလုိခ်င္ဘူး။” ကၽြ န္ုပ္ ေျပာျပပါသည္။ “မိတ္ေဆြ ျဖစ္ၾကရေအာင္။” ကၽြ ႏ္ုပ္သည္  
သီတင္းပတ္ကုန္ရက္ေတြမွာ သူတို႔ကို ေခၚထုတ္ၿပီး၊ အ၀တ္အစား၊ ကုတ္အကၤ်ီႏွင့္ သူတုိ႔လုိခ်င္ေသာ  
ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ေပးပါသည္။ သူတို႔မွာ စိတ္ ကသိကေအာက္ႏွင့္ အင္တင္တင္ ျဖစ္ေနပါသည္။  
“ေကာင္းၿပီေလ၊ ခင္ဗ်ား ကုတ္အကၤ်ီ မလုိအပ္ဘူးလား။”  “လုိပါတယ္ဗ်ာ၊ ဒါေပမဲ့၊ ..”  “ဒါေၾကာင့္  
ဒီကုတ္အကၤ်ီကုိ ခင္ဗ်ားအတြက္ ၀ယ္လိုက္ၾကရေအာင္။” ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ သူတုိ႔အေပၚ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို  
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စတင္ပါသည္။ သူတုိ႔ က်မ္းစာ၀ိုင္းသုိ႔ မလာၾကပါ။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြ ႏ္ုပ္က “ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ  
အလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ အေမရိကန္တခ်ဳိ႕ က်မ္းစာ၀ိုင္းမွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေျပာလိုက္သည့္ အခါ သူတုိ႔  
ခ်က္ခ်င္းေရာက္လာၾကပါသည္။ က်မ္းစာသင္၀ိုင္း ညတစ္ညမွာ ဘုရားသခင္ကို ကၽြ ႏု္ပ္ မိုက္မိုက္မဲမဲ  
ဆုေတာင္းမိပါ တယ္။ “ဘုရားသခင္၊ ယေန႔ညမွာ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့အျခားဘာသာစကားေျပာတဲ့  
ဆုေက်းဇူးတစ္ခုကို ကၽြ ႏ္ုပ္အားေပးမွျဖစ္ေတာ့မယ္။ 

ဘာေၾကာင့္ဆုိေတာ့၊ ဒီမွာ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္းပင္လွ်င္ စကားအဆက္အသြယ္ ေကာင္းေကာင္း  
မရလို႔ ျဖစ္တယ္။” က်မ္းစာသင္၀ိုင္း ထဲမွာ အေမရိကန္လူမ်ဳိး တစ္ခ်ဳိ႕က သူတုိ႔ သက္ေသခံခ်က္ေတြ  
တင္ၾကေျပာၾက ပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ စတင္စကားေျပာ သည့္အခါ၊ ဒုတိယ ႐ိုေမးနီးယန္း အတြဲမွ အမ်ဳိးသမီးက  
စတင္ လင္းလက္ လာပါသည္။ တစ္ခုခု ထူးျခားသည္ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္ သိလိုက္ပါသည္။ က်မ္းစာသင္ၿပီး  
သည့္အခါ၊ “မင္းအတြက္  ငါ ဆုေတာင္းေပးမယ္” ဆုိၿပီး၊ ကၽြ ႏ္ုပ္ဆုေတာင္းေနစဥ္၊ ဘုရားသခင္သည္  
သူတုိ႔ကို တုိ႔ထိသျဖင့္၊ အခန္း ၀န္းက်င္တစ္ျပင္လုံး ကိုယ္ေတာ့္ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ေလ၏။ အမ်ဳိးသမီးက  
ေျပာပါသည္။ “ရွင္၊ သိလား၊ အေမရိကန္ေတြ သက္ေသခံ ေျပာဆုိေနတာ သူတုိ႔ဘာေျပာေနတာ ကၽြ န္မ  
ဘာမွမသိဘူး။ ဒါေပမဲ့၊ ရွင္ ထၿပီး၊ ေယ႐ႈ ေမတၱာေတာ္အေၾကာင္း စေျပာတဲ့အခါ ကုိယ္ေတာ္ ကၽြ န္မတုိ႔ကုိ  
ခ်စ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္မ်ားက ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ကၽြ န္မတို႔ ရရွိေစတာ  
ျဖစ္တယ္။ ရွင္ေျပာေနတဲ့ စကားလုံးတုိင္းကို ကၽြ န္မ နားလည္ေနတယ္၊ အျပည့္အ၀ကို နားလည္ေနတယ္္။  
အဲဒါ ဘုရား ျပဳေတာ္မူျခင္းပဲ ျဖစ္မယ္။ ဒါ ဘုရားသခင္ပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။” အက်ဳိးထြက္လာတာက၊  
႐ိုေမးနီးယန္း လူမ်ဳိးမ်ားသာ မဟုတ္ဘဲ၊ အသက္တာမ်ားစြာ ေျပာင္းလဲလာၾက၏။ 
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ေနာက္ေတာ့ ဘာျဖစ္လာသလဲဆုိတာ ကၽြ ႏု္ပ္ေျပာျပပါရေစ။ ကၽြ ႏ္ုပ္၏ေနအိမ္သည္  
တနလၤာေန႔ညမ်ားတြင္၊ ႏိုင္ငံတကာမွ လူေတြ၊ ႐ိုေမးနီးယား၊ ဘူေဂးရီးယား၊ ႐ုရွားက လူေတြႏွင့္  
ျပည့္ေနေတာ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူေတြရဲ႕ အသက္တာမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေစသည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ သူတုိ႔ကုိ ခ်စ္သည္ကုိ သူတုိ႔ သိၾကသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၀ိုင္းတြင္ အာဖရိကတုိက္မွ လူေတြလည္း  
ပါ၀င္လာသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ စကားေျပာဆိုရန္ အလြန္ခဲယဥ္း ေနပါေသာ္လည္း၊   
အရာတစ္ခုကိုေတာ့ သူတုိ႔သိလိုက္ၾကသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုုိ႔ ဆုေတာင္း ၾကေသာအခါ ဘုရားသခင္  
ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သူတုိ႔ကို ထင္ရွားျပေတာ္မူသည္။ ကၽြ ႏု္ပ္သည္ သူတုိ႔အတြက္ ဘာတစ္ခုမွ်  
လုပ္မေပးႏိုင္သည္ကို သူတို႔သိၾကမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြ ႏ္ုပ္ သူတို႔ကို ခ်စ္သည္ကုိေတာ့ သူတုိ႔ သိၾကသည္။  
ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ အသက္တာမ်ားႏွင့္ အျခားလူမ်ားစြာ၏ အသက္တာကုိ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။  
ဘယ္လို ျဖစ္သြားသည္ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္ ေျပာျပပါမည္။ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တစ္ေန႔  
ပန္းၿခံတစ္ခုတြင္၊ အျခား ကုိယ္အသားအေရ၊ အျခားေသာႏိုင္ငံသားတုိ႔ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္ ျမင္လုိက္ရသည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္၌ ပူပူေႏြးေႏြးေ မတၱာစိတ္ ခံစားမႈ မရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြ ႏ္ုပ္သိသည္မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္  
ဤသုိ႔ ျဖစ္သည္။ သင္၌ တစ္ေယာက္ေယာက္ လာလုပ္ေပးေစလုိသည္ မွန္သမွ်ကုိ သူတုိ႔၌  
သင္လုပ္ေပးလုိက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ခံစားေနရသည္မ်ားကို ဂရုမစိုက္ပဲ၊ သူတို႔အတြက္  
ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ရွာေဖြေပးခဲ့ပါသည္။ ဘာျဖစ္လာသည္ကို သင္တုိ႔ 
သိၾကသလား။ သူတုိ႔သည္ အလြန္ေက်းဇူးတင္ၾကၿပီး၊ သူတုိ႔အထဲ၌  philia ေမတၱာတရား  
ေပၚထြက္လာပါသည္။ ထုိေမတၱာသည္ ခံစားခ်က္ ရွိသျဖင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္ကုိ သူတုိ႔ ေျပာလာၾကသည္။  
“သင့္ကို ခ်စ္သည္။” ကၽြ ႏ္ုပ္ကုိ ဖက္ေပြ႕သည္။ နမ္းသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္၌ ျဖစ္လာသည္မွာ သူတုိ႔အတြက္  
ထုိေမတၱာအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင့္ဘ၀ထဲ၌ ခံစားခ်က္ရွိေသာ  
ေမတၱာတစ္မ်ဳိးကို အလုိရွိပါလွ်င္၊ agape  ခ်စ္ျခင္းကို ရွာေဖြပါ။ သင္ခံစား ေနရသည္မ်ားကို  
ေဘးဖယ္ၿပီး၊ အျခားသူတုိ႔၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာႏွင့္ အက်ဳိးရွိမႈမ်ားကို ရွာေဖြေပးပါ။ ဤအရာသည္  
ခံစားခ်က္ရွိေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတစ္ခု ေပၚထြက္ေစပါလိမ့္မည္။



2-198

သင္ခန္းစာ ( ၁၂ )

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (၁ ေယာ ၅း၃)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ကုိယ္ေတာ္၏ ___________  
အားျဖင့္ျပသသည္။ 

၁ ေယာ ၅း၃ - “ပညတ္ေတာ္တို႔ကုိ ေစာင့္ျခင္းအရာသည္၊ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ရာေရာက္၏။  
ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို ေစာင့္ခဲသည္ မဟုတ္။”

၂။   (ေရာမ ၁၃း၉-၁၀)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္ထဲ၌ ပညတ္ခ်က္က ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ  
ေဖၚျပထားသည္မ်ားကို ရွင္းျပပါ။

ေရာမ ၁၃း ၉-၁၀ - “အေၾကာင္းမူကား သူမယားကို မျပစ္မွားႏွင့္၊ လူအသက္ကုိ မသတ္ႏွင့္၊  
သူ႔ဥစၥာကို မခိုးႏွင့္၊ မမွန္ေသာ သက္ေသကို မခံႏွင့္၊ သူ႔ဥစၥာကို တပ္မက္ လိုခ်င္ေသာစိတ္  
မရွိေစႏွင့္ ဟူေသာ ပညတ္မွစ၍ အျခားေသာပညတ္ရွိသမွ် တို႔သည္ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ  
သူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္ေလာ့ဟူေသာပညတ္တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္၏။ ခ်စ္ျခင္း  
ေမတၱာရွိေသာသူသည္ ကုိယ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာသူ၏ အက်ဳိးကို မဖ်က္ဆီးတတ္။ ထိုေၾကာင့္  
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အက်င့္တရား ျပည့္စံုရာ ျဖစ္သတည္း။”

၃။   (ေရာမ ၁၂း၁၉-၂၁)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ရန္သူကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔စိတ္ထဲ မႏွစ္သက္ဘဲ မည္သုိ႔  
ခ်စ္ႏိုင္မည္နည္း။

ေရာမ ၁၂း၁၉-၂၁ - “ခ်စ္သူတုိ႔ သူတစ္ပါးသည္ သင္တုိ႔ကုိ ျပစ္မွားလွ်င္၊ ကုိယ္တုိင္ အျပစ္ျပန္၍  
မတံု႔ၾကႏွင့္။ အမ်က္ေတာ္ကုိ အခြင့္ေပးၾကေလာ့။ က်မ္းစာလာသည္ကား ငါသည္  
အျပစ္တရားကို စီရင္ပိုင္၏။ အျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ ငါဆပ္ေပး မည္ဟု ထာ၀ရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။  
ထုိေၾကာင့္ သင္၏ရန္သူသည္ မြတ္သိပ္လွ်င္ လုပ္ေကၽြ းေလာ။ ေရငတ္လွ်င္  
ေသာက္စရာဖိုု႔ေပးေလာ့။ ထုိသုိ႔ျပဳလွ်င္ သင့္ဦးေခါင္း၌ မီးခဲကို ပံုထားလိမ့္မည္။ အဆုိးအားျဖင့္  
အ႐ံႈး မခံႏွင့္။ အေကာင္းအားျဖင့္ အဆုိးကုိ ႏိုင္ေလာ့။”

၄။   (တိတု ၂း၄)ကုိ ဖတ္ပါ။  ဤက်မ္းခ်က္က ေမတၱာအေၾကာင္း ဘာေျပာထားသနည္း။

တိတု ၂း၄ - “ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ကဲ့ရဲ႕ ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္စိမ့္ေသာငွါ၊  
အသက္ပ်ဳိေသာမိန္းမတုိ႔သည္ ကုိယ္ခင္ပြန္းကုိ ခ်စ္ေသာသူ၊ သားသမီးကို ခ်စ္ေသာသူ၊ ...”

၅။   (၁ ေကာ ၁၃း၄-၈)ကုိ ဖတ္ပါ။ ေမတၱာတရား နိယာမမ်ားကုိ အေသးစိတ္ ေဖၚျပေပးပါ။

၁ ေကာ ၁၃း၄-၈း - “ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္  
ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္း မရွိ၊ မာန္မာန မရွိ၊ မေလ်ာက္ ပတ္စြာ မက်င့္တတ္၊ ကုိယ္အက်ဳိးကို  
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မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္ မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု မထင္တတ္၊ မတရားေသာအမႈ၌  
၀မ္းေျမာက္ျခင္း မရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ ၀မ္းေျမာက္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ဖံုးအုပ္  
တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယုံတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေမွ်ာ္လင့္တတ္၏။  
ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ကုိ သည္းခံတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ေဖါက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္  
အစဥ္ကင္းလြတ္၏။

၆။   (၁ ေယာ ၃း၁၈)ကုိ ဖတ္ပါ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ မည္သို႔ ေလ့က်င့္ရမည္နည္း။

၁ ေယာ ၃း၁၈း - “ခ်စ္သားတို႔ ငါတုိ႔သည္၊ စကားေျပာကာမွ်အားျဖင့္သာ မခ်စ္ဘဲ၊ စိတ္ပါ  
ကုိယ္ေရာက္ ဧကန္အမွန္ ခ်စ္ၾကကုန္အံ့။”
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (၁ ေယာ ၅း၃)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ကုိယ္ေတာ္၏ ကုိယ္ေတာ္ ့ 
ပညတ္္ေတာမ္်ား အားျဖင့္ျပသသည္။

၂။   (ေရာမ ၁၃း၉-၁၀)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္ထဲ၌ ပညတ္ခ်က္က ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေဖၚျပ ထား
သည္မ်ားကို ရွင္းျပပါ။
ေမတာ ာသည ္မိမိစပ္ဆုိင္သူမ်ားအေပၚ မွားယြင္းျခင္းႏွင့္ကင္း၏။  
ပညတ္ခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီသည ္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စပ္ဆုိင္သူမ်ားအေပၚ မညသိ္ု႔  တ့ံုျပနသ္ညကို္  
ျပသျခင္းအားျဖင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာကို ျပသသည။္

၃။   (ေရာမ ၁၂း၁၉-၂၁)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ရန္သူကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔စိတ္ထဲ မႏွစ္သက္ဘဲ မည္သုိ႔  
ခ်စ္ႏိုင္မည္နည္း။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရနသူ္သည ္အစာငတ္လွ်င္ အစားအစာကိုေပး၏။ သူတို႔  ေရငတ္လွ်င္  
ေသာက္စရာ တစ္ခုခုကို ေပး၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔  ခံစားေနရသညမ္်ားကို ဂရုမစုိက္ဘဲ၊  
သူတစ္ပါး၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔   
ရွာေဖြျပဳစုေပးႏုိင္သည။္

၄။   (တိတု ၂း၄)ကုိ ဖတ္ပါ။  ဤက်မ္းခ်က္က ေမတၱာအေၾကာင္း ဘာေျပာထားသနည္း။
ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာကုိ သြနသ္င္ေပးႏုိင္ၾက၏။ ခံစားခ်က္ သက္သက္မွ် မဟုတ္။

၅။   (၁ ေကာ ၁၃း၄-၈)ကုိ ဖတ္ပါ။ ေမတၱာတရား နိယာမမ်ားကုိ အေသးစိတ္ ေဖၚျပေပးပါ။
ေမတာ ာသညစိ္တ္ရွညတ္တ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတာ ာသည ္ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရိွ၊ 
၀ါၾကြားျခင္း မရိွ၊ မာနမ္ာနမရိွ၊ မေလ်ာက္ပတ္စြာ မက်င့္တတ္၊ ကုိယ္အက်ဳိးကို  
မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္ မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရိွသညဟု္ မထင္တတ္၊ မတရားေသာအမႈ၌  
၀မ္းေျမာက္ျခင္း မရိွတတ္၊ သမၼာတရား၌ ၀မ္းေျမာက္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို  
ဖုံးအုပ္ တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယုံတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို  
ေမွ်ာလ္င့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကုိ သညး္ခံတတ္၏။ ေမတာ ာသည ္ 
ေဖါက္ျပနျ္ခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ ကင္းလြတ္၏။

၆။   (၁ ေယာ ၃း၁၈)ကုိ ဖတ္ပါ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ မည္သို႔ ေလ့က်င့္ရမည္နည္း။
စကားေျပာရုံမွ်ႏွင့္သာ မခ်စ္ဘဲ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔  ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ခ်စ္ၾကရမည။္
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ဘုရားသခင္၏ေမတာ ာေတာအ္မ်ဳိးအစား  
(အပုိင္း ၂)

“ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္အမ်ဳိးအစား (အပိုင္း -၁)” တြင္ ပန္းၿခံ၌ ကၽြ ႏု္ပ္ေတြ႕ဆုံခဲ့ရသည့္  
႐ိုေမးနီးယန္း လူမ်ဳိးမ်ားအေၾကာင္းကို ကၽြ ႏု္ပ္ ေျပာျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၎၌ ဘာျဖစ္ခဲ့သည္ကို  
ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ အနည္းငယ္ ပိုမို ေျပာျပလုိပါ ေသးေသာ္လည္း၊ မေျပာမီ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ေျပာခဲ့သည့္  
ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ အေၾကာင္းအရာတခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း ျပဳလုိပါသည္။  
ေယ႐ႈခရစ္သည္ ေျမႀကီးမ်က္ႏွာေပၚ ေရာက္လာသမွ်အထဲ သမၼာက်မ္းစာ၌ မွတ္တမ္းတင္သမွ် အထိတုိင္  
အႀကီးမားဆုံးေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထုတ္ေဖၚ ျခင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ “သင့္အား ကၽြ ႏု္ပ္ခ်စ္သည္”  
စကားလံုးကို ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာခဲ့။ အံ့ၾသစရာ မေကာင္းေလာ။ အႀကီးမားဆံုးေသာ ေမတၱာတရား 
ထုတ္ေဖၚျခင္းတြင္ “သင့္ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္ခ်စ္သည္” ဟု ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိတာ  
သင္သိပါသလား။ ၎မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ စကားေျပာ သည္ထက္ ပိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
၎သည္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဆိုပါစို႔၊ ကၽြ ႏ္ုပ္၏ ဇနီးသည္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္က “မင္းကို ငါခ်စ္
တယ္” လုုိ႔ေျပာၿပီး၊ အျပင္ထြက္၍ မိန္းမကို သစၥာမရွိဘဲ၊ မိန္းမ လုိက္စားေနမည္ေလာ။ ကၽြ ႏ္ုပ္၏  
ဇနီးသည္ ကၽြ ႏု္ပ္စကားကို ယုံမည္ေလာ၊ ကၽြ ႏု္ပ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ယုံမည္ေလာ။ ကၽြ ႏ္ုပ္၏ လုပ္ေဆာ
င္ခ်က္ အားျဖင့္သာလွ်င္ ကၽြ ႏ္ုပ္၏မိန္းမ ကၽြ ႏု္ပ္ကို ယုံၾကည္လိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္  
ေမတၱာတရား၏ ၉၅% သည္ စကားေျပာအသံ မထြက္ပါ။ ၎သည္ သင္ေျပာေသာအရာမ်ား မဟုတ္ဘဲ  
သင္လုပ္ေသာ အရာမ်ား ျဖစ္သည္။ 

(၁ ေယာ ၃း၁၈)၌ ေျပာထားသည္။ “ခ်စ္သားတုိ႔၊ ငါတုိ႔သည္ စကားေျပာကာမွ် အားျဖင့္သာ  
မခ်စ္ဘဲ၊ စိတ္ပါကုိယ္ေရာက္ ဧကန္အမွန္ ခ်စ္ၾကကုန္အ့ံ။” ထို႔ေၾကာင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္  
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စကားေျပာသံ ျဖစ္ေလသည္။ (မ�ဲ ၂၅း၃၅-၃၆)၌ ေယ႐ႈ သည္ လုပ္ေဆာင္မႈ  
ႏိႈးေဆာ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေဖၚျပခဲ့သည္။ “ငါသည္ မြတ္သိပ္ေသာအခါ သင္တုိ႔သည္  
ေကၽြ းၾက၏။ ငါသည္ ေရငတ္ေသာအခါ သင္တုိ႔သည္ ေသာက္ဖို႔ ေပးၾက၏။ ငါသည္ ဧည့္သည္  
ျဖစ္ေသာအခါ သင္တုိ႔သည္ ဧည့္သည္၀တ္ကို ျပဳၾက၏။ ငါသည္ အ၀တ္ အခ်ည္းစည္း ရွိေသာအခါ  
သင္တုိ႔သည္ အ၀တ္ႏွင့္ ဖံုုးလႊမ္းၾက၏။ ငါသည္ အနာေရာဂါစြဲေသာအခါ သင္တို႔သည္ ၾကည့္႐ႈ ျပဳစုၾက၏။”  
အခန္းငယ္-၄၀ ၌ ဆက္ေျပာပါသည္။ “သင္တုိ႔သည္ ဤသူတည္းဟူေသာ င့ါညီတုိ႔တြင္ အငယ္ဆုံးေ
သာသူတစ္ေယာက္အား ျပဳၾကသမွ်တို႔ကုိ ငါ့အား ျပဳၾကၿပီ။” ေတြ႕သည္ မဟုတ္ေလာ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္  
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္၏။ ၎သည္ သင္တို႔ျပဳေသာ တစ္ခုခုေသာ အရာ ျဖစ္သည္။ (ေဟၿဗဲ ၆း၁၀) ၌  
ေျပာပါသည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တုိ႔သည္ သန္႔ရွင္း သူတို႔ကုိ၊ အထက္က လုပ္ေကၽြ းသည္သာမက၊  
ယခုပင္ လုပ္ေကၽြ းျခင္း အမႈကုိ၎၊ ထုိသုိ႔ ျပဳေသာအားျဖင့္၊ နာမေတာ္ကို ေထာက္၍ ျပေသာ  
ေမတၱာကုိ၎၊ ဘုရားသခင္သည္ ေမ့ေလ်ာ့သည့္တုိင္ေအာင္ အဓမၼအမႈကုိ ျပဳေတာ္မူသည္ မဟုတ္။” 
ရွင္မ�ဲ ခရစ္၀င္က်မ္း အခန္းႀကီး (၂၂) ၌လည္း၊ ေယ႐ႈသည္ အႀကီးမားဆုံး ပညတ္ေတာ္ကား  
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အဘယ္နည္းဟု အေမးခံရေသာအခါ၊ ကိုယ္ေတာ္က ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ရန္ႏွင့္ ကုိယ္အေပါင္း  
အသင္းမ်ားအား ခ်စ္ရန္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ဤပညတ္ခ်က္ ႏွစ္ခ်က္သည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ နားလည္ပါလွ်င္  
တစ္ခုတည္းသာ ျဖစ္သည္။ သင္တုိ႔သည္ အငယ္ဆံုးေသာ သူတည္းဟူေသာ ငါ့ညီအစ္ကိုတုိ႔ကုိ  
ေမတၱာျပလွ်င္၊ ခရစ္ေတာ္ကို ခ်စ္ေၾကာင္း အမွန္ျပသျခင္း ပင္ျဖစ္သည္ဟု ေယ႐ႈ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။   
သမၼာက်မ္းစာက သြန္သင္သည္မွာ အျခားသူမ်ားကို ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ ေယ႐ႈခရစ္ကုိ လက္ေတြ႕ခ်စ္ျပရန္  
အံ့ၾသဖြယ္အခြင့္အေရး ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၌ ရွိၾကသည္။

ေနာက္ဆုံးသင္ခန္းစာ၌ ပန္းၿခံတြင္ ႐ိုေမးနီးယန္း လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္ေတြ႕ဆုံခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းကို  
ေျပာျပခဲ့သည္။ သူတုိ႔ဘ၀မ်ား ေျပာင္းလဲသြားသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ကုိယ္ခံစား  
ေနရသည္ကုိဂ႐ုမစိုက္ဘဲ သူတုိ႔၏ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ရွာေပးခဲ့သည္။  
သူတုိ႔သည္ မတူေသာ ကိုယ္အသားအေရာင္ႏွင့္ တစ္ျပည္တစ္ႏိုင္ငံသားမ်ား  ျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္  
သိသည္။ ေယ႐ႈျပဳေတာ္မူ ခဲ့သည့္နည္းတူ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သူတစ္ပါးဆီသုိ႔ ေရာက္၍ သူတုိ႔၏  
ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာႏွင့္ အက်ဳိးရွိမႈမ်ားကုိ ရွာေဖြ ေပးေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္   
ထုတ္ေဖၚျပသေလသည္။ ကုိယ္ေတာ္ ေျပာဆုိပါသည္။ “အိုအဘ၊ ဤ အမႈအရာကို ကၽြ ႏ္ုပ္မွ  
လႊဲေတာ္မူပါ။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြ ႏ္ုပ္အလုိအတိုုင္း မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ကုိယ္ေတာ့္ အလုိအတုိင္း ျဖစ္ေစေတာ္မူပါ။”  
ဤတြင္ ေယ႐ႈ သည္ ကိုယ္ေတာ္ခံစားေနရသည္ကို လစ္လွ်�႐ႈ၍ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာႏွင့္  
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ရွာေဖြေပးခဲ့သည္။

တစ္ေန႔တြင္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ႐ိုေမးနီးယန္းတုိ႔ထံမွ ဖုုန္းအေခၚရခဲ့သည္။ သူတုိ႔ငိုေၾကြး ေနၾကကုန္၏။   
သူတုိ႔ အေမရိကန္ျပည္သို႔ ေရာက္ခဲ့သည္မွာ ခုႏွစ္ႏွစ္ခဲြ ၾကာခဲ့ၿပီ။ အခု သူတို႔သည္ Kansas ျပည္နယ္တြင္  
ေနထုိင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ ေနၾကသည္။ သူတို႔ ေျပာျပသည္။ “ငါတုိ႔ ဒီမွာ ႏိုင္ငံေရးခိုုလႈံခြင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား  
ေနာက္ဆုံး တင္ျပရမယ္လုိ႔ ေျပာလာတယ္။ အသနားခံစာ ရက္(၃၀) အခြင့္ေပးထားတယ္။ မတင္ျပႏိုင္ရင္  
ျပန္ပို႔မယ္တဲ့။” သာမန္အားျဖင့္ ဤႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး ခိုလံႈခြင့္ရသည္လူမ်ားသည္ ၂% မွ ၅%ထိသာ  
အခြင့္အေရး ရွိတတ္ပါသည္။ သူတုိ႔ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ေရွ႕ေနက အေျခခံအားျဖင့္  
အခြင့္အေရး နည္းလွသည္ဟုေျပာသည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္က ထုိသူမ်ားကို ကူညီဖို႔ ဆုေတာင္းၿပီး ႀကိဳးစားၾကရန္ ေျပာျပပါသည္။ ဘယ္လုိ ကူညီ  
မည္နည္း။ ကၽြ ႏု္ပ္ မသိ။ သူတုိ႔ကို ေနရပ္ ျပန္ပို႔ျခင္းသည္ အလြန္မတရားဟု ကၽြ ႏ္ုပ္ ေတြးမိ ပါသည္။  
အထူးသျဖင့္ သူတို႔သားသမီးမ်ားသည္ ႐ိုေမးနီးယန္းစကား မေျပာၾကေတာ့ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က  
xxxxxxxxx ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ဆီ ဖုုန္းဆက္ေပးပါသည္။ သူေျပာျပသည္မွာ၊ xxxxx ျပည္နယ္က  
အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ xxxxxxxxx ကုိ ဆက္သြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့  
ဤရိုေမးနီးယန္းမ်ားသည ္xxxxxx ျပည္နယ္မွာ ေနထိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သိပ္ေကာင္းသြားသည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္၏ အမ်ဳိးသမီးမိတ္ေဆြ Kim သည္၊  အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ xxxxxxx အတြက္  
အလုပ္လုပ္ေနသူ ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ Kim ႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး၊ သူသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ xxxxxxxxxx ၌ ဤကိစၥမ်ား 
 လုပ္ကုိင္ေနသူ ေလးေယာက္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသူ ျဖစ္သည္။ Kansas ျပည္နယ္၊ xxxxxxxxx အရပ္မွ  
႐ိုေမးနီးယန္း လူမ်ဳိးအသုိက္အ၀န္းတုိ႔၏ စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထုိး၍ အသနားခံစာတင္ျပၾကရသည္။  
“သူတုိ႔ လူေကာင္းေတြ ျဖစ္တယ္။ အခြန္ေဆာင္သည္၊ အလုပ္ႀကိဳးစားၾကသည္။ သူတုိ႔ကို ဤႏိုင္ငံတြင္  
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ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္အမ်ဳိးအစား (အပိုင္း ၂)

ရွိေနရန္ လုိလားသည္။” ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြက္ သတင္းစာ စာမ်က္ႏွာအျပည့္ ေဖၚထုတ္  
ေရးသာျခင္း ရွိလာသည္။ အံ့ၾသဖြယ္လကၡဏာ ျဖစ္လာသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အစိုးရ  
အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားက ဒီမွာ ဘာျဖစ္ေနသည္ကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္ သြားၾက  
ေသာေၾကာင့္၊ ႐ိုေမးနီးယန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္စာ တစ္ေစာင္ထြက္လာပါသည္။ အရင္စာကို  
ပယ္ဖ်က္ၿပီး၊ ဤ႐ိုေမးနီးယန္းမ်ား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္ခြင့့္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္စာ  
ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ Kansas ျပည္နယ္၊ xxxxxxx အရပ္သို႔ သြားသည္။ ကၽြ ႏု္ပ္၏ မိတ္ေဆြမ်ားသည္  
ကၽြ ႏ္ုပ္လာမည္ကို မသိၾက။ ကၽြ ႏ္ုပ္ ေရာက္သြားသည့္အခါ၊ သူတုိ႔သည္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္  
Sam Brownback ကိုဖုုန္းဆက္ ေနၾကၿပီး၊ သူတို႔ႏုိင္ငံေရး ခိုလႈံခြင့္ ရဖို႔ အကူအညီ ေပးသည့္အတြက္  
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာေနၾကသည္။ သူသည္ ကိုယ္တုိင္ကုိယ္က် လက္ခံစကားေျပာ ေနရမည့္  
အေျခအေန မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထိုေန႔သည္ သမၼတ ကလင္တန္၏ သံသယ စြဲတင္ခ်က္  
ၾကားနာျခင္း ေနာက္ဆုံးေန႔ရက္ ျဖစ္ေနသည္။ xxxx ႏွင့္ xxxx သတင္း႒ာာန ကင္မရာမ်ား  
႐ိုက္ကူးေနၾကသည္။ အစီအစဥ္ ဆုိင္းငံ့လုိက္သည္ႏွင့္ လူေတြ ကၽြ ႏု္ပ္ဆီ ေျပးလာၾကၿပီး ဖက္ၾက  
သည္။ ေမးသူေတြ ေမးေနၾက၏။ “သင္ ဘယ္သူလဲ၊ ဒီလူေတြကို သင္ ဘယ္လုိသိသလဲ။” ကၽြ ႏ္ုပ္သည္  
ျဖစ္စဥ္ အားလုံးကို ေျပာျပရသည္။ သူတုိ႔ကုိ ဘယ္လုိေတြ႕သည္ကအစ၊ (မ�ဲ ၇း၁၂) ၌ ေယ႐ႈ  
မိန္႔ေတာ္မူခ်က္ႏွင့္ ဘုရားသခင္အတြက္ေၾကာင့္ သူတုိ႔၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာႏွင့္ အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ား  
ရွာေဖြေပးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမ်ား ေျပာျပခဲ့သည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အားကစား႐ံုႀကီးသုိ႔ သြားၾကသည္။ ေရာင္စံုေဘာ္လုံး ျဖ�နီျပာတို႔ ဆြဲခ်ိတ္ထားၿပီး၊  
လူေတြ မ်ဳိးခ်စ္သီခ်င္းမ်ား သီဆုိေနၾကသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား ၀င္သြားသည့္အခါ လူေတြ  
ေအာ္ဟစ္ႀကိဳဆိုၾကၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ ငိုၾကသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ စကားေျပာသည္။ “ဒီေန႔ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၂)  
ရက္ေန႔ဟာ၊ ဒီ႐ိုေမးနီးယန္းေတြကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္၊ xxxxx မိသားစုေန႔ ျဖစ္လာပါတယ္။” သူတုိ႔သည္  
႐ိုေမးနီးယန္းမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳရန္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ xxxxxxxxxx ရွိ၊ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ဆီမွ  
သယ္ေဆာင္လာေသာ အေမရိကန္ အလံကုိယူလာၿပီး၊ ႐ိုေမးနီးယန္းမ်ားအား အခမ္းအနားျဖင့္ ေပးၾကသည္။  
ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္သည္ သူတုိ႔သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံး တရား၀င္ေနထုိင္ခြင့္ျပဳသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
လက္ကမ္းေပးပါသည္။ သူတုိ႔ အားလုံးသည္လည္း သက္ေသခံစကားေျပာဆုိၾကၿပီး၊ ကၽြ ႏု္ပ္ကို  
ဆုေတာင္းေပးရန္ ဖိတ္ေခၚ ၾကသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ စကားေျပာခြင့္ရ၏။ “ဒီေန႔ ငါတုိ႔ လူတစ္ဦးကို အလုံအေလာက္  
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မေျပာၾကေသးဘူး။ ထုိသူဟာ အနႏၱတန္ခိုးေတာ္ရွင္ ဘုရားသခင္ပဲျဖစ္တယ္။  
လြန္ခဲ့တဲ့ ခုႏွစ္ႏွစ္ခြဲေလာက္က၊ xxxxxxxxx ပန္းၿခံထဲမွာ၊ က်ေနာ္ ဘုရားထံ ဆုေတာင္း ေနတယ္။  
အဲဒီေန႔မွာ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္အတူ လူတခ်ဳိ႕ဆီေရာက္ သြားလုိေၾကာင္း ဘုရားသခင္ထံ  
က်ေနာ္ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္သည္ ဤ ႐ုိေမးနီးယန္း လူမ်ဳိးေတြဆီ ေရာက္သြားေတာ့ တာပါပဲ။”  
ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ျဖစ္စဥ္ေတြ ျပန္ေျပာျပၿပီးေနာက္၊ ႐ိုေမးနီးယန္း ဘက္သုိ႔လွည့္၍ ေျပာဆုိပါသည္။  
“ဘုရားသခင္ သင္တုိ႔ကို ကူညီမစ ေတာ္မူတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ႀကိဳဆုိပါတယ္။”

ျဖစ္လာသည္မ်ား အားလုံးသည္ တန္ခိုးနိမိတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ လူမွန္ ေနရာမွန္ႏွင့္ အခ်ိန္မွန္  
ျဖစ္သည္ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္သိခဲ့သည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ား မတုိင္မီ တစ္ႏွစ္က ကၽြ ႏ္ုပ္၏မိတ္ေဆြ Kim က  
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Senator Brownback ကို ကၽြ ႏ္ုပ္ရွိရာ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx မွာ ကၽြ ႏ္ုပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္  
အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ Kim က သူ႔ဆရာကုိ “ရွင္ Mr. Don နဲ႔ ေတြ႕ဖို႔လိုတယ္” လုိ႔  
ေျပာခဲ့သည္။ ဘာေၾကာင့္လဲေတာ့ ကၽြ ႏ္ုပ္ မသိပါဘူး။ ကၽြ ႏ္ုပ္လည္း သက္ေတာင့္သက္သာ မရွိပါဘူး။  
ကၽြ ႏ္ုပ္ အနည္းငယ္ သိလိုက္တာက၊ ဘုရားသခင္သည္ မိသားစုတစ္ခုကုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ႏွင့္  
ကုိယ္ေတာ့္ ေမတၱာကို ဖြင့္ျပၿပီး၊ အကူအညီေပးရန္ ႐ိုး႐ိုးေလး စတင္ စီစဥ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ  
ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေယ႐ႈမိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္အတုိင္း သူတစ္ပါးက ကုိယ္၌ ျပဳေစလုိပါက သူတုိ႔၌  
ကုိယ္က ျပဳလုပ္ေပးရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ ၎သည္ သူတုိ႔အတြက္ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ႏိုင္သည့္  
တန္ခိုး နိမိတ္လကၡဏာျဖစ္ၿပီး၊ ယေန႔ သူတုိ႔ ေျပာျပပါလိမ့္မည္။ “ဒါဟာ ဘုရားသခင္ မစေတာ္မူျခင္းပဲ။”  
႐ိုေမးနီးယန္းအမ်ဳိးသမီး Anka ေျပာျပပါသည္။ “က်မ ယုံၾကည္ျခင္းက တုန္လႈပ္ တယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း  
ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတည္ေသာဘုရားျဖစ္တယ္။ က်မတုိ႔ကို အေမရိကန္ျပည္မွာ ေနခြင့္ေပးတယ္။”

ယခု လူတစ္ပံုတစ္ေခါင္းတုိ႔က ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအတြက္ ငိုေၾကြး၍ တမ္းတေနၾကကုန္၏။  
သူတုိ႔ရႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ၊ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ စကားေတာ္မွ  
ေမတၱာတရားအေျခခံ နိယာမတရားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အားလုံး စိတ္ဆုံးျဖတ္  
လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္အခါ သူတုိ႔ ရရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ခ်စ္ျခင္းသည္ ၾကင္နာတတ္၏။ သူတစ္ပါး  
ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာကို ရွာ၏။ ေယ႐ႈသည္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚ တက္သည့္အခါ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာကို ရွာေပးသည့္နည္းတူ ျဖစ္၏။ သင္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာမ်ဳိးႏွင့္  
ခ်စ္တတ္ရန္၊ ဤအေျခခံနိယာမတရား၏ အမွန္အကန္အဓိပၸာယ္ကို ပို၍ ေလ့လာသြားျခင္းအားျဖင့္  
ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔အား ယေန႔ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစေသာ။
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တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (မ�ဲ ၇း၁၂ )ကို ဖတ္ပါ။ သင့္ကုိယ္ပိုင္စကားလုံးျဖင့္ ေရႊစည္းမ်ဥ္း ဘာျဖစ္သည္ကို ရွင္းျပပါ။

မ�ဲ ၇း၁၂ - “သင္တို႔သည္ ကုိယ္၌ သူတစ္ပါး ျပဳေစလုိသမွ်အတိုင္း သူတစ္ပါး၌ ျပဳၾကေလာ့။  
ဤပညတ္ကား ပညတိၱက်မ္းႏွင့္ အနာဂတိၱက်မ္းတုိ႔၏ အခ်ဳပ္အခ်ာ ျဖစ္သတည္း။” 

၂။   (မ�ဲ ၇း၁၂ ) ကို ဖတ္ပါ။ အခ်စ္ကို ေတြ႕ ရွိရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္  
လူမွန္ကို ေတြ႕ဖို႔ ႀကိဳးစားရွာၾကသည္။ သင္သည္ လူမွန္တစ္ေယာက္ကို ရွာေတြ႕ဖို႔ႀကိဳးစား  
မည္လား၊ (သုိ႔မဟုတ္)လူမွန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားမည္ေလာ။

၃။   (၁ ေယာ ၅း၃)ကို ဖတ္ပါ။ အခ်စ္သည္ စိတ္ခံစားမႈလား၊ (သုိ႔မဟုတ္) သင္ျပဳလုပ္လုိက္သည့္  
တစ္စံုတစ္ရာသည္ အခ်စ္လား။

၁ ေယာ ၅း၃ - “ပညတ္ေတာ္တို႔ကုိ ေစာင့္ျခင္းအရာသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ရာေရာက္၏။  
ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ခဲသည္ မဟုတ္။” 

၄။   (၁ ေယာ ၃း၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ ကိုယ့္ခင္ပြန္း (သုိ႔မဟုတ္) ဇနီးကို “မင္းကုိ  
ငါခ်စ္တယ္”ေျပာၿပီး၊ အျပင္ထြက္ေသာအခါ အိမ္ေထာင္ေရးေဖါက္ျပန္မႈ ျပဳလုပ္ေနသည္ဆုိပါလွ်င္၊  
ထုိေယာက္်ား/မိန္းမသည္၊ သင့္အေျပာကို ယုံမည္ေလာ။ သင့္အျပဳအမူကို ယုံမည္ေလာ။

၁ ေယာ ၃း၁၈း - “ခ်စ္သားတို႔၊ ငါတို႔သည္ စကားေျပာကာမွ်ႏွင့္ မခ်စ္ဘဲ၊ စိတ္ပါကုိယ္ေရာက္  
ဧကန္အမွန္ ခ်စ္ၾကကုန္အ့ံ။”

၅။  (ေရာမ ၅း၆-၈) ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းကဲ့သုိ႔ ခံစားရသည္ဟု သင္ ထင္ပါသလား။

ေရာမ ၅း၆-၈း - “ငါတုိ႔သည္ အက်ဳိးနည္းရွိစဥ္တြင္ အခ်ိန္တန္မွ ခရစ္ေတာ္သည္  
မတရားေသာသူတုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံ ေတာ္မူ၏။  
ေျဖာင့္မတ္ေသာသူအတြက္ေၾကာင့္ အေသခံမည့္သူ ရွိခဲ၏။ သူေတာ္ေကာင္းအတြက္ေၾကာင့္  
အေသခံ ၀ံ့ ေသာသူ ရွိေကာင္းရွိလိမ့္မည္ မွန္ေစေတာ့။ ငါတုိ႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္၊  
ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္  
ငါတို႔ကုိ အဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတုိ႔အား ထင္ရွားစြာ ျပေတာ္မူ၏။”

၆။   (ဂလာတိ ၅း၂၂)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘ၀ကုိ ဗဟိုခ်က္ျပဳလ်က္၊ ဘုရားသခင္မပါဘဲ  
အမွန္တကယ္ ခ်စ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။

ဂလုာတိ ၅း၂၂- “၀ိညာဥ္ပကတိ၏ အက်ဳိးမူကား၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ 
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၇။   (၁ ေယာ ၄း၈) ကုိ ဖတ္ပါ။ အျခားသူမ်ားကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အမွန္ခ်စ္တတ္ဖို႔ အကူအညီေပးရန္  
ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ဘုရားသခင္လုိအပ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ________  
_______ _______ ျဖစ္ေသာ တစ္ပါးတည္းေသာ အရွင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

၁ ေယာ ၄း၈း - “ခ်စ္ျခင္း မရွိေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ကုိ မသိ။ အေၾကာင္းမူကား  
ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္ မူ၏။

၈။   (၁ ေကာ ၁၃း၅)ကို ဖတ္ပါ။ ေအာက္ေဖၚျပပါ စကားလုံးမ်ားထဲမွ  
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေဖၚျပခ်က္ႏွင့္ မဆုိင္ေသာစကားလုံးမ်ားကိုေရြးပါ။ ႐ိုင္းစိုင္းမႈ၊  
တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္မႈ၊ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္မႈ၊

သုတ� ု ၁၀း၁၂ - “မုန္းေသာစိတ္သည္ ရန္ေတြ႕ရာသို႔ တုိက္တြန္းတတ္၏။ ခ်စ္ေသာစိတ္မူကား  
ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တုိ႔ကုိ ဖံုးအုပ္ တတ္၏။”

၉။   (၁ ေကာ ၁၃း၈) ကို ဖတ္ပါ။ သင္သည္ ဤဘ၀မွ ေနာင္ဘ၀သို႔(သုိ႔မဟုတ္) သခၤ်ဳိင္းကိုေက်ာ္၍၊  
သင္ႏွင့္အတူ ယူသြားႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာအရာသည္ ဘာလဲ။

၁ ေကာ ၁၃း၈း - “ေမတၱာသည္ ေဖါက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ ကင္းလြတ္၏။  
ပေရာဖက္ဥာဏ္ေသာ္၎၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဘာသာ စကားကုိ ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ေသာ္၎၊  
သိပၸံ အတတ္ ေသာ္၎ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။”

၁၀။  (သုတၱံ ၁၀း၁၂ ႏွင့္ ၁ ေကာ ၁၃း၅) ကို ဖတ္ပါ။  “ေမတၱာတရားသည္ အမွားလုပ္ခဲ့သည့္တုိင္  
မွတ္တမ္းထားျခင္း မရွိတတ္။” “ေမတၱာသည္ အျပစ္မည္မွ်ေလာက္အထိ ဖံုးလႊမ္းေပးႏိုင္ သနည္း။”

သုတ� ု ၁၀း၁၂ - “မုန္းေသာစိတ္သည္ ရန္ေတြ႕ရာသို႔ တုိက္တြန္းတတ္၏။ ခ်စ္ေသာစိတ္မူကား  
ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တုိ႔ကုိ ဖံုးအုပ္ တတ္၏။”

၁ ေကာ ၁၃း၅ - “မေလ်ာက္ပတ္စြာ မက်င့္တတ္။ ကုိယ္အက်ဳိးကို မရွာတတ္။ ေဒါသအမ်က္  
မထြက္တတ္။ အျပစ္ရွိသည္ ဟု မထင္တတ္။”
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ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္အမ်ဳိးအစား (အပိုင္း ၂)

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (မ�ဲ ၇း၁၂ )ကို ဖတ္ပါ။ သင့္ကုိယ္ပိုင္စကားလံုးျဖင့္၊ ေရႊစည္းမ်ဥ္း ဘာျဖစ္သည္ကုိ ရွင္းျပပါ။
သင့္အတြက္ တစ္ေယာက္ေယာက္က လာလုပ္ေပးရန ္သင္အလုိရိွသညအ္ရာကို သူတစ္ပါး၌  
လုပ္ေပးလုိက္ပါ။

၂။   (မ�ဲ ၇း၁၂ ) ကို ဖတ္ပါ။ အခ်စ္ကို ေတြ႕ရွိရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္၊ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္  
လူမွန္ကို ေတြ႕ဖို႔ ႀကိဳးစားရွာၾကသည္။ သင္သည္ လူမွန္တစ္ေယာက္ကို ရွာေတြ႕ဖို႔  
ႀကိဳးစားမည္လား၊ (သို႔မဟုတ္) လူမွန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားမည္ေလာ။
လူမွန ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာရန၊္

၃။   (၁ ေယာ ၅း၃)ကို ဖတ္ပါ။ အခ်စ္သည္ စိတ္ခံစားမႈလား၊ (သုိ႔မဟုတ္) သင္ျပဳလုပ္လုိက္သည့္  
တစ္စံုတစ္ရာသည္ အခ်စ္လား။
၎မွာ ဘုရားသခင္၏ စညး္မ်ဥ္းနယိာမ (ပညတ္ေတာမ္်ား) ထဲတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔  သြားလာျခင္း  
အားျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔  ျပဳလုပ္ေပးလုိက္သည့္ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္သည။္

၄။   (၁ ေယာ ၃း၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ ကိုယ့္ခင္ပြန္း (သုိ႔မဟုတ္) ဇနီးကို “မင္းကုိ  
ငါခ်စ္တယ္” ေျပာၿပီး၊ အျပင္ထြက္ေသာအခါ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖါက္ျပန္မႈ ျပဳလုပ္  
ေနသည္ဆုိပါလွ်င္၊ ထုိ ေယာက္်ား/မိန္းမသည္၊ သင့္အေျပာကို ယုံမည္ေလာ၊ သင့္အျပဳအမူကို  
ယုံမည္ေလာ။
သင္၏ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည ္စကားေျပာျခင္းထက္ အသံ ပုိ၍  
က်ယ္ေလာင္ ပါလိမ့္မည။္

၅။  (ေရာမ ၅း၆-၈) ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းကဲ့သုိ႔ ခံစားရသည္ဟု သင္ ထင္ပါသလား။
မဟုတ္ပါ။ သို႔ တုိင္ ကုိယ္ေတာသ္ည ္ခံစားေနသညကို္ အေလးထားေတာမ္မူဘဲ  
ကၽြႏု္ပ္တို႔  အားလုံး၏ အက်ဳိးေက်းဇူးႏွင့္ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကို ရွာေပးခ့ဲသည။္

၆။   (ဂလာတိ ၅း၂၂)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘ၀ကုိ ဗဟိုခ်က္ျပဳလ်က္၊ ဘုရားသခင္မပါဘဲ  
အမွန္တကယ္ ခ်စ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။
အမွန ္မခ်စ္ႏုိင္ပါ။

၇။   (၁ ေယာ ၄း၈) ကုိ ဖတ္ပါ။ အျခားသူမ်ားကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အမွန္ခ်စ္တတ္ဖို႔ အကူအညီေပးရန္  
ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ဘုရားသခင္လုိအပ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ခား�စ္္ျခားင္္ျး�မ်ားခား�စ္္ျခားင္္ျး�မ်ား
တၱို႔�တၱို႔�  ျဖစ္ေသာ၊ တစ္ပါးတည္းေသာအရွင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
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သင္ခန္းစာ ( ၁၃) 

၈။   (၁ ေကာ ၁၃း၅)ကို ဖတ္ပါ။ ေအာက္ေဖၚျပပါ စကားလုံးမ်ားထဲမွ  
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေဖၚျပခ်က္ႏွင့္ မဆုိင္ေသာစကားလုံးမ်ားကိုေရြးပါ။ ႐ိုင္းစိုင္းမႈ၊  
တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္မႈ၊ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္မႈ၊
ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာေဖၚ ျပခ်က္္ႏွင့္ မဆုိင္ေသာစကားလုံးမ်ား အားလုံးျဖစ္သည။္ ရုိင္းစုိင္းမႈ၊  
တစ္ကုိယ္ေကာင္း ဆနမ္ႈ၊ ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္မႈ၊

၉။   (၁ ေကာ ၁၃း၈) ကို ဖတ္ပါ။ သင္သည္ ဤဘ၀မွ ေနာင္ဘ၀သုိ႔၊သုိ႔မဟုတ္၊ သခၤ်ဳိင္းကိုေက်ာ္၍၊  
သင္ႏွင့္အတူ ယူသြားႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာအရာသည္ ဘာလဲ။
ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာသည ္ထာ၀ရအဆုံးထိ ရိွလိမ့္မည။္

၁၀။  (သုတၱံ ၁၀း၁၂ ႏွင့္ ၁ ေကာ ၁၃း၅) ကို ဖတ္ပါ။ “ေမတၱာတရားသည္ အမွားလုပ္ခဲ့သည့္တုိင္  
မွတ္တမ္းထားျခင္း မရွိတတ္။”
“ေမတာ ာသည ္အျပစ္မညမွ္်ေလာက္အထိ ဖုံးလႊမ္းေပးႏုိင္သနညး္။” အျပစ္အားလုံးကို  
ဖုံးအပ္၏။
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သင္ခနး္စာ ( ၁၄ ) 

ဘ႑ာေရး (အပုိင္း- ၁)

ေယ႐ႈသည္ သင္တုိ႔ကို ဘ႑ာေရးအရ အဘယ္မွ် စီးပြားျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္ေစလုိေၾကာင္း၊  
ယေန႔ ကၽြ ႏု္ပ္ေျပာျပ သြားပါမည္။ ဤအရာသည္ လူတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥ တစ္ခုလည္း  
ျဖစ္သည္။ သင္တို႔သည္ ေနထုိင္ရန္ လုိအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ အျခား သူမ်ားကို ေကာင္းႀကီးေပးရန္  
ေငြလုိသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဤနယ္ေျမ၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကို တစ္ေယာက္တည္း ခ်န္ထားၿပီး ဤသုိ႔  
ေျပာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ “သင္တုိ႔ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အပိုင္းကို ငါ တာ၀န္ယူမည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္တို႔ 
ဘ႑ာေရးအပိုင္းအတြက္ ငါဂ႐ုမစိုက္။ သင္တုိ႔ ကုိယ္တိုင္ လုပ္ယူၾက။” မေျပာပါဘူး။ သင္တုိ႔၏ ကုိယ္ခႏၶာ၊ 
စိတ္၀ိညာဥ္၊ နံ၀ိညာဥ္တုိ႔ကုိ နည္းလမ္းတုိင္း၌ သင္တုိ႔ကို ဘုရားသခင္ ခ်စ္၏။ သင္တုိ႔အတြက္  
ကုိယ္ေတာ္သည္ ေထာက္ပံ့ျခင္း ျပဳေတာ္မူသည္။ ဘ႑ာေငြႀကီးပြားျခင္း အဆင့္အခ်ဳိ႕ လုိအပ္သည္ဟု  
လူအမ်ားဆံုးက လက္ခံထားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘာသာေရးသည္ အေျခခံအားျဖင့္  
ေငြေၾကးအလွ်ံပယ္ၾကြယ္၀ ျခင္းကို ဆန္႔က်င္၍ ရပ္တည္ေနပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေလာဘတပ္မက္ျခင္းကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဆန္႔က်င္  
သြန္သင္ပါေသာ္လည္း၊ ဘ႑ာေငြေၾကးသည္၊ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ျဖစ္ေၾကာင္း အလြန္ရွင္းလင္းစြာ  
ေျပာထားပါသည္။ (၃ ေယာ ၂)၌ တမန္ေတာ္ ရွင္ေယာဟန္က ဤသို႔ ေျပာပါသည္။ “အခ်င္းခ်စ္သူ၊  
သင္၏စိတ္ႏွလုံးသည္ ေကာင္းစားသကဲ့သုိ႔၊ သင္သည္ အရာရာ၌ ေကာင္းစားျခင္းႏွင့္  
က်န္းမာျခင္းရွိမည္အေၾကာင္း ငါဆုေတာင္း၏။” ဘယ္ေလာက္ အားေကာင္းေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေပလဲ။  
ရွင္ေယာဟန္ ေျပာသည္မွာ “အရာရာ၌”ျဖစ္သည္။ ၎၌ေျပာေနသည္မွာ၊ အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္း၊  
စိတ္ခံစားရျခင္း၊ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္တုိ႔အား  
အရာရာတုိင္း၏ အထက္မွာ ေကာင္းစားျခင္းႏွင့္ က်န္းမာျခင္း ရွိေစလုိသည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ သင္၏  
ခႏၶာကုိယ္၊ စိတ္၀ိညာဥ္၊ နံ၀ိညာဥ္တုိ႔ကို တုိးတက္ ႀကီးပြားေစလုိေတာ္မူသည္။ ၎သည္ သင္အတြက္  
ဘုရားအလုိေတာ္ ျဖစ္ပါ၏။

ဘာသာေရးသမား အေတာ္မ်ားမ်ားက ဘုရားသခင္သည္ သင္တုိ႔ကို ဆင္းရဲစြာ ေနေစလုိေၾကာင္း၊  
ဆင္းရဲျခင္းသည္ ဘုရား၀တ္ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပိုဆင္းရဲေလေလ၊ ပို၍  
ဘုရား၀တ္ေမြ႕ေလ်ာ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အမွန္လည္း ေျပာတတ္ၾကသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္  
ထုိသုိ႔ေသာ အေတြးအေခၚႏွင့္ ႀကီးျပင္းလာသူျဖစ္ၿပီး၊ တရားေဟာဆရာသည္ သိပ္မ်ားမ်ားစားစား  
ပုိင္ဆုိင္မႈမရွိ၊ ခရစ္ယာန္ဆုိ လည္း ဘာမွ်မရွိဘဲ အလုပ္လုပ္သူ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤအခ်က္ကို  
သမၼာက်မ္းစာအထဲ၌ အေထာက္အထားႏွင့္ သက္ေသျပႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါ။ အာျဗဟံသည္ သူ႔အခ်ိန္၌  
အခ်မ္းသာဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။ အလြန္ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ေသာေၾကာင့္၊ ရွင္ဘုရင္မ်ားသည္ သူတုိ႔ တုိင္းျပည္မွ  
ထြက္ခြာသြား ေစလုိၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ အာျဗဟံ၏ ၾကြယ္၀မႈက သူတုိ႔ တုိင္းျပည္၏ ၾကြယ္၀မႈကို  
ထိခုိက္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ဣဇက္ ႏွင့္ ယာကုပ္ တုိ႔၌လည္း အမွန္ျဖစ္ခဲ့သည္။  
ေယာသပ္သည္ ေကာင္းစားျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အလ်ံပယ္ ေပါၾကြယ္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။  
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ဘုရင္ဒါ၀ိဒ္သည္ ဗိမာန္ေတာ္တည္ေဆာက္ရန္ သူ႔ကုိယ္ပိုင္ ဘ႑ာေငြတုိက္မွ ၂.၅ ဘီလီယံ  
ေဒၚလာတန္ဖိုးရွိေသာ ေရႊႏွင့္ေငြမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံ ဆက္ကပ္ ခဲ့သည္။ ဒါ၀ိဒ္၏သား  
ေရွာလမုန္သည္၊ ေျမႀကီးမ်က္ႏွာ ျပင္ေပၚေနထိုင္ခဲ့သမွ်အထဲ အခ်မ္းသာဆုံး ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္  
ျဖစ္သည္။ သင္သည္ သမၼာက်မ္းစာအတြင္းက်က် ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဘုရားသခင္ကို အမွန္တကယ္   
ဆက္ကပ္အမႈေဆာင္ေသာ သူမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးအရ ေကာင္းႀကီး ခံစားရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

မရွိဘဲ ႐ုန္းကန္အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကသည့္ နမူနာျပစရာ လူေတြရွိပါသည္။ ရွင္ေပါလုက (ဖိလိပၸိ ၄း၁၃)  
၌ ေျပာခဲ့သည္မွာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အရာရာကုိ သူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ သူ၌ရွိသည့္  
အေျခအေန ဘာျဖစ္ျဖစ္ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲ လ်က္ရွိေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ မည္သုိ႔ နစ္နာေစ၊  
မည္သုိ႔ ျပည့္လွ်ံေစမည္ကို သိ၏ဟု ဆုိသည္။ ဘုရားသခင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားအတြက္ ဆင္းရဲျခင္း၊  
ခက္ခဲျခင္းမ်ား ျဖတ္ေလွ်ာက္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ား ရွိ၏။ သုိ႔ေသာ္ သင္သည္ ပို၍ဆင္းရဲေလေလ  
ပို၍ ဘုရား၀တ္ေမြ႕ေလ်ာ္ေလေလ ျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပခ်က္ကို က်မ္းစာအထဲ ေတြ႕ရႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါ။  
ဤသည္မွာ မမွန္ပါ။ မမွန္ေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွားႀကီး သက္ေသခံ ႏိုင္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္  
ေလာဘတက္ျခင္းသည္ မ်ားယြင္းေၾကာင္း ေျပာထားတာရိွသည္။ (၁ တိ ၆း၁၀)တြင္ ဤသုိ႔ ေျပာသည္။  
“အေၾကာင္းမူကား၊ ေငြကိုတပ္မက္ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာ အမႈအေပါင္းတုိ႔တြင္ မူလအျမစ္  
ျဖစ္သတည္း။...”  လူအခ်ဳိ႕က ေငြသည္ မေကာင္းေသာအမႈ အားလုံး၏မူလအျမစ္ ျဖစ္၏ဟု  
ဆုိသည္၊ လူအခ်ဳိ႕က ေငြကုိတပ္မက္ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာအမႈအားလုံး၏ မူလအျမစ္ ျဖစ္၏ဟု  
ေျပာဆုိသည္။ ေငြကို တပ္မက္ၿပီး ေငြအေၾကြေစ့ပင္ မရွိေသာ သူမ်ားရွိတတ္သည္။ အျခားလူတုိ႔၌  
ႀကီးစြာၾကြယ္၀ခ်မ္း သာပါေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ ေငြကုိ တပ္မက္ျခင္းမရွိဘဲ အသုံးျပဳ ေနၾကသည္။

(တရားေဟာ ၈း၁၈)၌ ဘ႑ာေငြ ေပါၾကြယ္၀ျခင္း၏ အမွန္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာျပ ထားသည္။  
ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလတုိ႔အား ေျပာေနသည္။ သူတုိ႔သည္ အရင္ ဘယ္အခါကမွ် မရခဲ့ဘူးသည့္  
က်န္းမာျခင္းႏွင့္ စည္းစိမ္ၾကြယ္၀ျခင္း လမ္းသုိ႔၀င္၍ ေတြ႕ႀကံဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိေနသည္။  
“သင္၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားကိုသာ ေအာက္ေမ့ရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏ဘုိးေဘး တုိ႔အား၊  
က်ိန္ဆုိေတာ္မူေသာ ပဋိညာဥ္တရားေတာ္ကို ယေန႔ ကဲ့သို႔ တည္ေစလုိေသာငွါ၊ စည္းစိမ္ရတတ္ေသာ  
အစြမ္းသတိၱကို ဘုရားသခင္ ေပးေတာ္မူ၏။” ဤ က်မ္းခ်က္ အရ ၾကြယ္၀ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္  
သင့္ကုိယ္ပိုင္ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ သုံးစြဲရန္ အလွ်ံပယ္ ေပးထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္၊ သင္သည္  
ဘုရားသခင့္ ပဋိညာဥ္ကုိ ဤေျမႀကီးေပၚ တည္ေစႏိုင္ရန္ အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္၊  
သင္သည္ ေကာင္းႀကီးေပးတတ္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းႀကီးခံစားရလိမ့္မည့္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။  
(ကမၻာဦး ၁၂း၂) ၌ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံကို ေျပာပါသည္။ “ငါသည္သင့္ကုိ လူမ်ဳိးႀကီး ျဖစ္ေစမည္။  
ငါေကာင္းႀကီးေပး၍ သင္၏နာမကုိ ႀကီးျမတ္ေစမည္။ သင္သည္ ေကာင္းႀကီးခံရေသာသူ ျဖစ္လိမ့္မည္။”  
သင္သည္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေကာင္းႀကီးမေပးႏိုင္မီ၊ သင္သည္ ေကာင္းႀကီး ခံရသူ ျဖစ္ဖို႔လုိသည္။

သင္သည္ ဘုရားသခင္ စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ဖို႔ ဧကန္အရာမ်ား၊ ဧကန္လုိအပ္ခ်က္မ်ား လုိအပ္သည္ဆိုလွ်င္  
၎သည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သည့္ကိစၥသုိ႔ ေက်ာ္ေရာက္သြားလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အား  
ႀကီးပြားေစလုိေတာ္မူ၍ သင့္အား ကိုယ္ေတာ့္ေငြမ်ား အပ္ႏွင္းလာသည္ ဆုိလွ်င္၊ သင္သည္ ေကာင္းႀကီးခံရျခင္း  
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ (၂ ေကာ ၉း၉)၌ ဆုိထားသည္။ “သင္တုိ႔သည္ အရာရာ၌ သံုးေလာက္ေသာဥစၥာ အမ်ဳိးမ်ဳိး 

အစဥ္ရွိ၍၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ  
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မဂၤလာ ေက်းဇူးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျပည့္စံုျခင္းငွါ ဘုရားသခင္ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူ၏။” ဤတြင္ သင့္အား  
ဘုရားသခင္ ေကာင္းစားျခင္းေပးမည့္ အေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္  
အမ်ဳိးမ်ဳိး၌ ၾကြယ္၀ျပည့္စံုလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ သမၼာက်မ္းစာ အရ ေကာင္းစားျခင္း အဓိပၸာယ္  
ဖြင့္ဆုိျခင္းကဲ့သုိ႔ အမွန္ တူေနသည္။ ေကာင္းစားျခင္းဆုိသည္မွာ ဘာလဲ။ အိမ္ေကာင္း၊ ကားေကာင္း၊  
အ၀တ္အစား ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ စားပြဲေပၚ စားစရာအျပည့္ရွိေနျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသလား။ ဤက်မ္းခ်က္က  
ဆိုသည္မွာ သင့္အတြက္ လုိအပ္ျခင္းမ်ားအားလုံး ရရွိၿပီး ေကာင္းေသာအက်င့္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္  
ျပည့္စံုျခင္းဟူ၍ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ဘုရားသခင္က သင့္ႏွလုံးသားကို ထိေတြ႕၍  
ေပးေစလုိေသာအရာမ်ားကို မေပးႏိုင္ဟုခံစားေနရပါလွ်င္ အကယ္၍ သင္သည္ အျခားသူ တစ္ေယာက္ကုိ  
ေကာင္းႀကီးေပးလုိေသာ္လည္း မတတ္ႏိုင္ ျဖစ္ေနသည္ဆုိပါလွ်င္၊ ထုိအခါသင္သည္ သမၼာက်မ္းစာက  
ေျပာသည့္အတုိင္း သင့္၌ ေကာင္းစားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ  
သင့္၌ သုံးေလာက္ေသာဥစၥာ အမ်ဳိးမ်ဳိးအစဥ္ရွိ၍၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၌ ၾကြယ္၀ျပည့္စံု  
ေနေစရမည္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

သမၼာက်မ္းစာအလုိ ေကာင္းစားျခင္းသည္ သင့္အလုိျပည့္စံုေအာင္ မေပးႏိုင္ေသာ္လည္း  
သင္သည္ သူတစ္ပါးကို ေကာင္းႀကီးေပးသူ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကုိယ့္အတြက္ တစ္ခုတည္း  
ၾကည့္ေသာသူသည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သူ ျဖစ္ေလသည္။ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္က  
“ငါ ဘုရားသခင္ကုိ ပိုလို႔ ယုံၾကည္ခ်င္တယ္” ေျပာေနၿပီး၊ အျခားသူေတြက သူ႔တုိ႔ကုိ ေလာဘ  
လြန္က်�းသည္၊ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္သည္ဟု ေတြးေနသည္ဆုိလွ်င္ ထုိအရာသည္ အေၾကာင္းရင္း  
အေပၚ မူတည္လိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို ပို၍လုိအပ္သျဖင့္ အိမ္ႀကီးႀကီးႏွင့္  
ကားေကာင္းေကာင္း ရဖို႔ဆုေတာင္းသည္ဆိုလွ်င္ က်မ္းစာအလို သေဘာထား အမွန္ မေရာက္ႏိုင္ပါ။  
အကယ္၍ သင္သည္ လုိအပ္သည္ ထက္ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ရထားသည္ဟု ျမင္ၿပီး သူတစ္ပါးကို  
ေကာင္းႀကီးေပးလုိေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ ပို၍ရမည္ဟု ယုံၾကည္သည္ ဆုိလွ်င္၊  
ဤသေဘာထားသည္ သင့္အေပၚမွာ ကုိယ္ေတာ္ရွိေစလုိသည့္ သေဘာထား ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္  
သင့္ကုိ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ ေစလုိေတာ္မူ၏။ ၎သည္ ကုိယ္ေတာ္၏ အလုိေတာ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။

ရွင္မ�ဲခရစ္၀င္ အခန္းႀကီး(၆)သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔လုိအပ္သည့္ အရာမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာထား  
သည္။ ၎၌ ေျပာသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကုိ ဦးစြာရွာလွ်င္  
က်န္အရာမ်ားအားလုံးကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ထည့္ေပါင္းေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္၏။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို  
ဦးထိပ္ထားပါလွ်င္ ကုိယ္ေတာ္သည္ အျခားအရာအားလုံးကုိ ေပးကမ္း ေတာ္မူလိမ့္မည္။ သင္လုိသမွ်  
လုံေလာက္စြာရသျဖင့္ သင္သည္ အျခားသူမ်ားအား ေကာင္းႀကီးေပးသူ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္သည္  
သင့္ကုိ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ ေစလုိေတာ္မူ၏။ သုိ႔ေသာ္ ဤနယ္ပယ္တြင္ သင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္  
သင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တကယ့္အေျခခံ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ဤစာတမ္းသည္ သင့္အတြက္ စိန္ေခၚခ်က္ ျဖစ္ပါေစ။ သင္သည္ သင့္ကို ႀကီးပြားခ်မ္းသာ  
ေစလုိေသာ ဘုရားသခင္၏အေကာင္းဆံုး မစေတာ္မူျခင္းကို ယေန႔ စတင္ယုံၾကည္သြားႏိုင္ရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္ ဆုေ  
တာင္းေပးလုိက္ပါ၏။
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သင္ခန္းစာ ( ၁၄ ) 

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (၂ ေကာ ၈း၇-၈)ကို ဖတ္ပါ။ သင္သည္ အျခားသူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္ကို ေပးကမ္းသည့္အခါ၊  
ဤအရာကို နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ သင္သည္ သက္ေသေပးႏိုင္ပါသလား။  

၂ ေကာ ၈းး၇-၈း - “ထုိသုိ႔ႏွင့္အညီ သင္တုိ႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္း၊ တရားေဟာျခင္း၊ ဥာဏ္ရွိျခင္း၊  
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာသတိႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊ ငါတုိ႔ကိုခ်စ္ျခင္းမွစေသာ အလံုးစံုတုိ႔ႏွင့္  
ၾကြယ္၀ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ထုိေက်းဇူးႏွင့္လည္း ၾကြယ္၀ျပည့္စံုျခင္းျဖစ္ေစသတည္း။ ထုိသို႔ဆုိေသာ္၊  
ပညတ္အားျဖင့္ ငါဆုိသည္ မဟုတ္။  အျခားေသာသူတုိ႔၏ ႀကိဳးစား အားထုတ္ျခင္းကို အစြဲျပဳ၍၊  
သင္တုိ႔၏ေမတၱာသည္၊ မွန္သည္ မမွန္သည္ကုိ စံုစမ္းေသာ အားျဖင့္ ဆုိသတည္း။” 

၂။   (၂ ေကာ ၈း၁၃-၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အားလုံးသည္ အတူတကြ ေပးကမ္းၾကသည့္အခါ၊  
ဘုရားသခင္သည္ ဘာအမ်ဳိးအစားတစ္ခုခု လုပ္ေပးလာႏိုင္သနည္း။  

၂ ေကာ ၈းး၁၃-၁၅ - “ဤအမႈအရာ၌ အျခားသူတုိ႔သည္ ခ်မ္းသာရ၍ သင္တုိ႔သည္  
ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ ငါအႀကံရွိသည္ မဟုတ္။ မ်ားမ်ား ရေသာသူ မပို။ နည္းနည္းရေသာသူ မလို  
ဟူေသာ က်မ္းစကားႏွင့္အညီ၊ မွ်ျခင္းတရားကို ေထာက္၍၊ ယခု၌သင္တုိ႔ ၏စည္းစိမ္သည္  
သူတုိ႔၏ ဆင္းရဲကို မစသျဖင့္၎၊ ေနာင္၌ သူတုိ႔၏စည္းစိမ္သည္ သင္တုိ႔၏ဆင္းရဲျခင္းကို  
မစသျဖင့္ ၎ အညီအမွ် ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ငါအႀကံရွိ၏။

၃။   (၂ ေကာ ၈း၁၃-၁၄)ကို ဖတ္ပါ။  လူတစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္းသည္ အလိုဆႏၵေ မည္သုိ႔ ျပည့္၀ လာႏိုင္သနည္း။

၄။   (ဧဖက္ ၄း၂၈)ကို ဖတ္ပါ။ သူခိုးျဖစ္ခဲ့သူတစ္ေယာက္သည္ ဘယ္ေတာ့မွ ခိုးျခင္းအမႈ  
မျပဳေတာ့ေသာ္လည္း၊ ထုိအစား အလုပ္ စလုပ္ၿပီး ကုိယ္ပိုင္ရပ္တည္ေနထုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ဤက်မ္းခ်က္ (ဧဖက္ ၄း၂၈)၌ သူတုိ႔ ဘာလုပ္သင့္သည္ဟု ေျပာထားသနည္း။  

ဧဖက္ ၄း၂၈း - “ခိုးတတ္ေသာသူသည္ ေနာက္တစ္ဖန္ မခိုးဘဲ၊ ဆင္းရဲေသာသူအား  
ေပးကမ္းေ၀ငွရန္ ရွိေစျခင္းငွါ၊ မိမိလက္ႏွင့္ ေကာင္းေသာအလုပ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ အားထုတ္ေစ။” 

၅။   (ကမၻာ ၁၃း၂၊ ၁၂း၂)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျခင္းႏွင့္အတူ အာျဗဟံကုိ  
ယုံၾကည္စိတ္ခ်၏။ အေၾကာင္းမွာအာျဗဟံသည္ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္မစဥ္းစားဘဲ  
သူတစ္ပါးအတြက _________ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ ၁၃း၂ - “ထုိအခါ အာၿဗံသည္ သုိး၊ႏြား စသည္တုိ႔ကုိ၎၊ ေရႊေငြကုိ၎ အလြန္ရတတ္၏။”

ကမၻာ ၁၂း၂ - “ငါသည္ သင့္ကုိ လူမ်ဳိးႀကီး ျဖစ္ေစမည္။ ငါ ေကာင္းႀကီးေပး၍ သင္၏နာမကို  
ႀကီးျမတ္ေစမည္။ သင္သည္ ေကာင္းႀကီးခံရေသာသူ ျဖစ္လိမ့္မည္။” 
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ဘ႑ာေရး (အပိုင္း- ၁)

၆။   (၁ တိ ၆း၁၇-၁၈)ကို ဖတ္ပါ။  ဥစၥာပစၥည္း ခ်မ္းသာသူမ်ား သူတို႔ေငြေၾကးႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ရန္  
အရာ(၃)ခုသည္ ဘာလဲ။

၁ တိ ၆း၁၇-၁၈း - “ဤဘ၀၌ ေငြရတတ္ေသာသူတုိ႔သည္၊ မာန္မာနစိတ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္၍  
မၿမဲေသာစည္းစိမ္ကို မကုိးစားဘဲ၊ ငါတို႔ ခံစားဖို႔ရာ အလုံးစံုတို႔ကုိ ၾကြယ္၀စြာ ေပးသနားေတာ္မူေသာ   
အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားရမည္ အေၾကာင္းႏွင့္၊ သူတစ္ပါးအား  
ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းေသာအက်င့္၌ ၾကြယ္၀ျပည့္စံုျခင္း၊ စြန္႔ႀကဲခ်င္ေသာေစတနာ စိတ္ရွိျခင္း၊  
အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံျခင္း၊.......” 

၇။   ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္အတူ သင့္ကို ဘုရားသခင္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ ႏိုင္ပါသလား။
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သင္ခန္းစာ ( ၁၄ ) 

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (၂ ေကာ ၈း၇-၈)ကို ဖတ္ပါ။ သင္သည္ အျခားသူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္ကို ေပးကမ္းသည့္အခါ၊  
ဤအရာကို နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ သင္သည္ သက္ေသေပး ႏိုင္ပါသလား။ 
သင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာသည ္စစ္မွနပ္ါေစ။

၂။   (၂ ေကာ ၈း၁၃-၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အားလုံးသည္ အတူတကြ ေပးကမ္းၾကသည့္အခါ၊  
ဘုရားသခင္သည္ ဘာအမ်ဳိးအစားတစ္ခုခု လုပ္ေပးလာႏိုင္သနည္း။ 
သာတူညမွီ်မႈ၊  ဤအမႈကို လူတုိင္းကလညး္ သူတို႔တတ္ႏုိင္သမွ် ေပးသင့္၏။

၃။   (၂ ေကာ ၈း၁၃-၁၄)ကို ဖတ္ပါ။  လူတစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္းသည္ အလိုဆႏၵေ မည္သုိ႔  
ျပည့္၀လာႏိုင္သနည္း။
သင္တို႔ တတ္ႏုိင္သမွ်၊ သင္တို႔တတ္ႏုိင္သည့္အခ်နိတ္ြင္ ေပးကမ္းျခင္းအားျဖင့္

၄။   (ဧဖက္ ၄း၂၈)ကို ဖတ္ပါ။ သူခိုးျဖစ္ခဲ့သူတစ္ေယာက္သည္ ဘယ္ေတာ့မွ ခိုးျခင္းအမႈ  
မျပဳေတာ့ေသာ္လည္း၊ ထုိအစား အလုပ္ စလုပ္ၿပီး၊ ကုိယ္ပိုင္ရပ္တည္ ေနထုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။  
ဤက်မ္းခ်က္ (ဧဖက္ ၄း၂၈)၌ သူတုိ႔ ဘာလုပ္သင့္သည္ဟု ေျပာထားသနည္း။  
ဆင္းရဲသူမ်ား၊ လုိအပ္ေနသည့္သူမ်ားအား ေပးကမ္းရမည။္

၅။   (ကမၻာ ၁၃း၂၊  ၁၂း၂)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျခင္းႏွင့္အတူ အာျဗဟံကုိ  
ယုံၾကည္စိတ္ခ်၏။ အေၾကာင္းမွာ အာျဗဟံသည္ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ မစဥ္းစားဘဲ သူတစ္ပါးအတြက္  
ေကာင္းႀကီးေပးသူ ျဖစ္သည္။

၆။   (၁ တိ ၆း၁၇-၁၈)ကို ဖတ္ပါ။  ဥစၥာပစၥည္းခ်မ္းသာသူမ်ား သူတို႔ ေငြေၾကးႏွင့္အတူ  
ေဆာင္ရြက္ရန္အရာ(၃)ခုသည္ ဘာလဲ။
ေကာင္းေသာအမႈမ်ားျပဳပါ။ သူဆင္းရဲတို႔အား ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ေပးကမ္းပါ။ ဘုရားသခင္  
သူတို႔ကုိ ေပးကမ္း မစထားေသာအရာ ဘာျဖစ္ျဖစ္ အျခားသူမ်ားကို ေ၀မွ်ေပးကမ္းပါ။

၇။   ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္အတူ သင့္ကို ဘုရားသခင္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ ႏိုင္ပါသလား။
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ဘ႑ာေရး (အပုိင္း- ၂)

ယေန႔ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ဘ႑ာေရးအေၾကာင္းကုိ ပိုမိုေျပာၾကမည္။ ေနာက္ဆုံးအခန္း၌  
ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကုိ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေစရန္ အလုိေတာ္ရွိေၾကာင္း ကၽြ ႏ္ုပ္ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။  
ယခု ၎တို႔ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ အဓိကအခ်က္အခ်ဳိ႕ အေၾကာင္းကို ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာျပေပးပါမည္။  
(လုကာ ၆း၃၈) ၌ ေျပာထားပါသည္။ “သူတစ္ပါးအား ေပးၾကေလာ့။ ေပးလွ်င္ သူတစ္ပါးသည္  
သင္တုိ႔အား ေပးၾကလိမ့္မည္။ အမွန္ျခင္႐ံုမွ်မက၊ သိပ္ႏွက္လ်က္၊ လႈပ္လ်က္၊ လွ်ံလ်က္ရွိျခင္းႏွင့္  
သင္တုိ႔ရင္ခြင္၌ ေပးၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္ခ်ိန္၊ တင္းပမာဏႏွင့္ သင္တုိ႔သည္  
သူတစ္ပါးအား ေပး၏။ ထိုပမာဏအတုိင္း ကုိယ္ခံရၾကမည္။” စည္းမ်ဥ္းနိယာမ တရားမ်ားစြာ  
ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင္သည္ ေပးကမ္းျခင္းမရွိဘဲ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပႏိုင္လိမ့္မည္  
မဟုတ္ပါ။ 

သင္တုိ႔သည္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းအေၾကာင္း ေျပာေသာအခါ လူအမ်ားအျပားက ေျပာတတ္သည္။  
“ေကာင္းၿပီ။ ဘုရားသခင္က က်ဳပ္ကုိ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ဳပ္မွာ ေပးစရာကို  
မရွိတာ။” ေယ႐ႈသည္ က်မ္းစာထဲမွာ မုဆုိးမတစ္ေယာက္၊ သူမရဲ႕ပုိင္ဆုိင္မႈ နည္းနည္းေလး ႏွစ္ျပားကို  
အလွ�ခံပံုးထဲ ပစ္သြင္းတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပသည္ကုိ သင္ ဖတ္မိပါ လိမ့္မည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္  
လူခ်မ္းသာတုိ႔ ေငြအပံုႀကီး ထည့္၀င္လွ�ခဲ့သည္ကို ကိုယ္ေတာ္ ၾကည့္ေန ခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္  
တပည့္ေတာ္မ်ားကို အတူတကြေခၚ ၍ ဤမုဆုိးမသည္ ထုိသူတုိ႔ထက္ ပို၍ ေပးလွ�ၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။  
ကုိယ္ေတာ္ ေျပာျပရသည့္ အေၾကာင္းမွာ၊ လူခ်မ္းသာတုိ႔သည္ သူ တို႔၏အလွ်ံပယ္ ၾကြယ္၀ျခင္းထဲက  
ထုတ္ယူေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ မုဆုိးမသည္ ဆင္းရဲျခင္းထဲက ရွိသမွ် ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္၏ဟု ရွင္းျပ  
သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးအားျဖင့္ သင္၏ ဆုေက်းဇူး ပမာဏကို တန္ဖိုးထားသည္  
မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္၊ အတိအက် ေျပာရလွ်င္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ သင္တို႔ေပးကမ္းသည့္ တစ္စံုတစ္ရာ၏  
ရာခိုင္ႏႈန္းကို သိမွတ္ေတာ္မူ၏။ အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္က “ငါ့မွာ ဘာမွ် ေပးစရာမရွိဘူး” ဟုဆုိလွ်င္  
မွားပါသည္။ တစ္ခုမွ် မရွိဘူး ဆုိရင္ေတာင္၊ သင့့္အ၀တ္အစား တစ္ထည္ထည္ကုိ ယူ၍ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ  
ႏိုင္သည္။ လူတုိင္းမွာ ေပးစရာတစ္ခုရွိကုိ ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္း ေပးစရာမရွိပါဘူးဟု အျငင္းပြား  
ေနတာကို ဖယ္ရွား လုိက္ပါ။ အမွန္တရားကို ထည့္တြက္ေျပာရရင္၊ သင္၌ တစ္စံုတစ္ရာ နည္းနည္းေလး  
သာရွိသည္ဟု သင္ျမင္မိသည့္အခ်ိန္တြင္၊ သင္က ထုတ္ယူေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ လုိက္ျခင္းသည္၊  
အျခားအခ်ိန္၌ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲခဲ့သည္ထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမို ႀကီးမားေနႏိုင္ပါသည္။ ဆယ္ေဒၚလာ  
ေလာက္သာ ရွိသူတစ္ေယာက္က ငါးေဒၚလာကုိ ေပးလွ�ျခင္းသည္၊ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ  
ပိုင္ဆုိင္ၿပီး၊ တစ္မီလီယံေဒၚလာ ေပးလွ�သည့္လူထက္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ဆုေက်းဇူးကို ေပးလွ�ျခင္း  
ျဖစ္ေပသည္။ ဘုရားသခင္သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္း ေပးလွ�ႏိုင္ေစရန္ ျပ႒ာာန္း  
ေပးထားပါသည္။

ေပးကမ္းရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ကို ဘုရားသခင္ ေျပာေနရပါသနည္း။ ဤတြင္  
အေၾကာင္းအရာ မ်ားစြာ ပါ၀င္ေနေသာ္ လည္း အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ သင့္ဘ၀က႑တုိင္း၌  
ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ေနရန္ ကုိယ္ေတာ္အလုိေတာ္ရွိျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  
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အကယ္၍ ဘုရားသခင္ မရွိဟု ဆုိလွ်င္ ၿပီးေတာ့၊ “ေပးပါ။ ထုိပမာဏအတိုင္း သင္သည္ ျပန္ရ  
လိမ့္မည္” ဟု ဘုရားသခင္မိန္႔ဆုိေသာ စကားသည္ မမွန္ဟုဆိုလွ်င္၊ သင္၌ရွိသည့္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု  
ကိုယူ၍ ေပးကမ္းလုိက္ျခင္းသည္ သင္ လုပ္ခဲ့သမွ်အရာအထဲ အမိုက္မဲဆံုးအရာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။  
သင္သည္ အလုိရွိသမွ်အားလုံးရဖို႔ ပန္းတုိင္ဆီသုိ႔ သြားေနသည္ထက္၊ တကယ္လုိ႔ ဘုရားသခင္  
သင့္အား ေကာင္းႀကီးေပးမည့္ ကတိေတာ္မရွိလွ်င္ သင္သည္ ပန္းတုိင္မွေ၀းရာသို႔ အမွန္တကယ္  
သြားေန သလုိ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေပးကမ္းႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းသည္  
ယုံၾကည္ျခင္းကို ယူတင္ရ၏။ ၎သည္ ကုိယ္ေတာ္မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း သင့္အေနႏွင့္ လုိက္လုပ္ရန္  
အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖစ္၏။ 

ရွင္လုကာခရစ္၀င္အခန္းႀကီး(၁၆)တြင္ သူေဌးကိုလိမ္ေသာ ဘ႑ာစိုးတစ္ေယာက္ အေၾကာင္း  
ပံုဥပမာ ေျပာထားသည္။ ေနာက္ဆုံး ဤသုိ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္လာသည္။ ကုိယ္ေတာ္က အဆုံးသတ္ေျပာသည္မွာ  
မၿမဲေသာေလာ ကီစည္းစိမ္(ေငြေၾကး)ကုိ သုံးရာတြင္ သင္တုိ႔သည္ သစၥာမရွိလွ်င္ မွန္ေသာစည္းစိမ္ကို  
သင္တုိ႔၌ အဘယ္သူအပ္မည္နည္း။ အကယ္၍ သင္သည္ ေသးငယ္ေသာအရာမ်ား၊ ေငြေၾကးအပါအ၀င္မ်ား၌  
ဘုရားသခင္ကို ယုံၾကည္မႈ ရွိမထားလွ်င္ ၀ိညာဥ္ေရးရာတန္ဖိုးကဲ့သုိ႔ေသာ ပိုမိုအေရးႀကီးေသာအရာမ်ားကုိ  
သင္၌အဘယ္သုိ႔ ေပးအပ္ထားရ မည္နည္း။ ဤကဲ့သို႔ေသာ က်မ္းခ်က္သည္ ဘ႑ာစိုးအငယ္ေလး  
အဆင့္အတန္းရွိသူတစ္ေယာက္၏ ေငြေၾကး ကုိင္တြယ္မႈအေၾကာင္း၌ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္  
သင့္ဘ႑ာေငြေၾကးကုိ ဘုရားသခင္ထံ ယံုၾကည္စိတ္ခ် မထားႏိုင္လွ်င္ သင္၏ထာ၀ရလားရာအတြက္  
ကုိယ္ေတာ္ကို သင္မည္သို႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ထားႏိုင္မည္နည္း။ ေယ႐ႈခရစ္သည္ သင္၏အျပစ္မ်ားကုိ  
ခြင့္လႊတ္ၿပီး၊ သင္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ထာ၀ရေနသြားရမည္ကို ဘယ္လုိ ယုံၾကည္ႏိုင္ပါ မည္နည္း။  
ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အားျဖင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သခင္ဘုရား၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းကို တည္ထားရသည္ဆုိေသာ  
၀ိညာဥ္ေရးရာ ကိစၥမ်ားသည္ ေငြထက္ ပို၍ မ်ားစြာအေရးႀကီးပါ ေပသည္။ ေငြသည္ သာမညကိစၥ  
ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၎သည္ ဘုရားသခင္အား ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရန္ အစျပဳရေသာ ေအာက္ေျခမ်ဥ္းေၾကာင္း  
ျဖစ္ပါသည္။

(သုတၱံ ၁၁း၂၄)၌ ေျပာပါသည္။ ၾကည့္ရသည္မွာ လုိအပ္သည္ထက္ပို၍ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းျခင္း  
အခ်ဳိ႕ရွိေသာ္လည္း၊ ဥစၥာတိုးပြားေသာ သူရွိေသး၏ဟုဆိုသည္။ တခ်ဳိ႕လူတုိ႔က သူတုိ႔၌ရိွသမွ်ကုိ  
သိမ္းဆည္းသုိေလွာင္ေလ့ ရွိတတ္ၾက၏။ ၎သည္ သူတို႔အထဲမွာ ေနာက္ဆုံး ဆင္းရဲျခင္းကို  
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

အကယ္၍ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို  
ဦးစြာရွာေဖြပါလွ်င္၊ ထုိအရာမ်ားကုိ သင့္ ဆီမွာ ကုိယ္ေတာ္ ထည့္ေပါင္းေပးလိမ့္မည္။ အကယ္၍  
သင္သည္ သင့္ဘ႑ာေရးကုိ ကူညီရန္ ဘုရားသခင ္လုိအပ္သည္ဟု ဆိုၿပီး၊ ကုိယ္ေတာ့္အကူအညီရဖို႔  
သင္ဆုေတာင္းေနသည္ဆုိလွ်င္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ႏို္င္ငံေတာ္ကုိ ေရွ႕ ဦးစြာရွာျခင္း  
မရွိပါလွ်င္ သင့္ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေပးကမ္းျခင္းတုိ႔ကို ဘုရားသခင္၌ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ထားျခင္းဆုိသည့္  
ယုံၾကည္ျခင္းအဆင့္သုိ႔ သင္သည္ တက္လွမ္းေနသည္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ သင္သည္လည္း ဘုရားသခင္ကို  
အမွန္တကယ္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္သူ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။
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ဘ႑ာေရး (အပိုင္း- ၂)

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (ေယာ ၃း၁၆)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ကုိ ေပးကမ္းေစရန္ ဘာက လႈံ႕ေဆာ္ေနသနည္း။

ေယာ ၃း၁၆ - “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔  
မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကုိ ရေစ ျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌  
တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။”

၂။   (၁ ေကာ ၁၃း၃)ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ေပးကမ္းျခင္း၏ အရင္းခံအေၾကာင္းသည္ ဘာျဖစ္ရမည္နည္း။

၁ ေကာ ၁၃း၃ - “သူတစ္ပါးကုိ ငါေကၽြ းေမြး၍ ဥစၥာရွိသမွ်ကို စြန္႔ႀကဲသည္သာမက၊ ကုိယ္ခႏၶာကုိ  
မီး႐ိႈ႕ေစျခင္းငွါ အပ္ေသာ္လည္း၊ ေမတၱာမရွိလွ်င္ ငါ၌ အက်ဳိးမရွိ။” 

၃။   (ယာကုပ္ ၂း၁၅-၁၆)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္၏ အဓိပၸာယ္ကို ရွင္းျပပါ။

ယာကုပ္ ၂း၁၅-၁၆ -“ ညီအစ္ကုိႏွမတုိ႔သည္ အ၀တ္အခ်ည္းစည္းရွိ၍၊  
ေန႔တုိင္းစားရေသာအစာမရွိေသာအခါ၊ သင္တို႔တြင္ တစ္စံု တစ္ေယာက္ေသာသူက ၿငိမ္၀ပ္စြာ  
သြားၾကေလာ့။ ေႏြးၾကေလာ့။ ၀ၾကေလာ့ ဟုေျပာလ်က္၊ သူတုိ႔ကုိယ္ႏွင့္ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ  
အသုံး အေဆာင္ကို မေပးဘဲေနလွ်င္ အဘယ္အက်ဳိး ရွိသနည္း။”

၄။   (လုကာ ၆း၃၈)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္က သင့္ကုိ ဘာေျပာေနသနည္း။

လုုကာ ၆း၃၈း - “သူတစ္ပါးအား ေပးၾကေလာ့။ ေပးလွ်င္ သူတစ္ပါးသည္ သင္တုိ႔အား  
ေပးၾကလိမ့္မည္။ အမွန္ ျခင္႐ံုမွ်မက၊ သိပ္ႏွက္လ်က္၊ လႈပ္လ်က္၊ လွ်ံလ်က္ ရွိျခင္းႏွင့္  
သင္တုိ႔ရင္ခြင္၌ ေပးၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္ ခ်ိန္တင္းပမာဏႏွင့္  
သင္တုိ႔သည္ သူတစ္ပါးအား ေပး၏။ ထိုပမာဏအတိုင္း ကုိယ္ခံရၾကမည္။”

၅။   (ဧဖက္ ၁း၈)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္၏ၾကြယ္၀ျခင္းကို ေပးသလား၊(သုိ႔မဟုတ္)  
ကုိယ္ေတာ္၏ၾကြယ္၀ျခင္းႏွင့္အညီ ေပးသလား။ ျခားနားခ်က္ကုိ ရွင္းျပပါ။ 

ဧဖက္ ၁း၈း - “ငါတုိ႔၌ အတုိင္းထက္အလြန္ မ်ားလွစြာေသာ ေက်းဇူးေတာ္သည္  
ၾကြယ္၀ျပည့္စံုသည္ႏွင့္အညီ၊ ထုိသားေတာ္၏ အေသြးအားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း  
တည္းဟူေသာ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို ငါတုိ႔သည္ ခံရၾက၏။” 

၆။   (သုတၱံ ၁၉း၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ဆင္းရဲသားမ်ားကုိ ေပးကမ္းသည့္အခါ သင္ ဘာလုပ္သနည္း။ 
____________ ____________ ဘုရားသခင္ ျပန္ေပးပါသလား။ _____________
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သင္ခန္းစာ ( ၁၅ )

သုတ� ု ၁၉း၁၇ - “ဆင္းရဲသားကို သနားေသာသူသည္ ထာ၀ရဘုရားအား ေခ်းငွါးေသာသူ  
ျဖစ္၍ သူျပဳေသာအမႈ၏ အက်ဳိးကို ဆပ္ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။” 

၇။   (ဆာလံ ၄၁း၁-၃)ကို ဖတ္ပါ။  ဆင္းရဲသားမ်ားအား ေပးကမ္းသူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္  
ျပဳေတာ္မူေသာအရာ(၅)ခုကို ေရးခ်ပါ။

ဆာလုု ၄၁း၁-၃ - “ဆင္းရဲေသာသူကုိ  ေအာက္ေမ့ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။  
ခဲယဥ္းေသာကာလ၌ ထိုသူကို ထာ၀ရဘုရား ကယ္ေတာ္မူမည္။ ထာ၀ရဘုရားသည္  
ေစာင့္မ၍ အသက္ခ်မ္းသာ ေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ ထုိသူသည္ ျပည္ေတာ္၌ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို  
ခံရလိမ့္မည္။ ထုိသူကုိ ရန္သူတိုု႔အလုိသုိ႔ ကိုယ္ေတာ္သည္ အပ္ေတာ္မမူပါ။ သူသည္  
နာဖ်ား၍ တုံးလုံးေနေသာအခါ ထာ၀ရဘုရားသည္ ေထာက္ပင့္ေတာ္မူမည္။ နာ၍ေနစဥ္ကာလ  
ကုိယ္ေတာ္သည္ သူ၏အိပ္ယာ ရွိသမွ်တုိ႔ကု္ိ လွန္ျပန္ေတာ္မူမည္။”
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ဘ႑ာေရး (အပိုင္း- ၂)

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (ေယာ ၃း၁၆)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ကုိ ေပးကမ္းေစရန္ ဘာက လႈံ႕ေဆာ္ေလသနည္း။
ကုိယ္ေတာ၏္ ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာေတာ္

၂။   (၁ ေကာ ၁၃း၃)ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ေပးကမ္းျခင္း၏ အရင္းခံအေၾကာင္းသည္ ဘာျဖစ္ရမည္နည္း။  
ခ်စ္ျခင္း _ ၎မွာ မိမိဘယ္လုိခံစားေနရသညကုိ္ အေလးမထားဘဲ၊ သူတစ္ပါး၏ေကာင္းက်ဳိး  
ခ်မ္းသာႏွင့္ အက်ဳိ္းေက်းဇူးမ်ားကို ရွာေဖြေပးျခင္း ျဖစ္သည။္ (မ�ဲ ၇း၁၂)

၃။   (ယာကုပ္ ၂း၁၅-၁၆)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္၏ အဓိပၸာယ္ကို ရွင္းျပပါ။  
ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာအားလုံး၏ ၉၅ % သည ္စကားသံ မထြက္ပါ။ ၎သည ္ကၽြႏု္ပ္တို႔  အေျပာ၌  
မရိွဘဲ ကၽြႏုု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္သည့္အရာမ်ား၌ ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာ ရိွ၏။

၄။   (လုကာ ၆း၃၈)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္က သင့္ကုိ ဘာေျပာေနသနည္း။
ေပးကမ္းျခင္း၌ သင္အသုံးျပဳလုိက္သည့္ ပမာဏ ဘာျဖစ္ျဖစ္ (ႀကီးသညျ္ဖစ္ေစ၊  
ငယ္သည ္ျဖစ္ေစ) သင္အသုံးျပဳသည့္ပမာဏ အတုိင္း၊ သင္ ျပနလ္ည ္ရရိွလိမ့္မည။္

၅။   (ဧဖက္ ၁း၈)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္၏ၾကြယ္၀ျခင္းကို ေပးသလား (သို႔မဟုတ္)  
ကုိယ္ေတာ္၏ၾကြယ္၀ျခင္းႏွင့္ အညီေပးသလား။ ျခားနားခ်က္ကုိ ရွင္းျပပါ။ 
ကုိယ္ေတာ၏္ၾကြယ္၀ျခင္းႏွင့္အည ီေပးပါသည။္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေရြ းႏုုတ္ကယ္တင္ရန ္ 
ကုိယ္ေတာ၏္ တစ္ပါးတညး္ေသာ သားေတာအ္ပါအ၀င္ အရာအားလုံးကို ေပးသည။္

၆။   (သုတၱံ ၁၉း၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ဆင္းရဲသားမ်ားကုိ ေပးကမ္းသည့္အခါ သင္ ဘာလုပ္သနည္း။  
ထာ၀ရဘုရားအား ေခ်းငာွးသည။္ ဘုရားသခင္ ျပန္ေပးပါသလား။ ျျပနေ္ပးပါသည။္

၇။   (ဆာလံ ၄၁း၁-၃)ကို ဖတ္ပါ။  ဆင္းရဲသားမ်ားအား ေပးကမ္းသူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္  
ျပဳေတာ္မူေသာအရာ(၅)ခုကို ေရးခ်ပါ။
ကုိယ္ေတာသ္ည ္ခက္ခဲေသာကာလ၌ သူတို႔ကုိ ကယ္ဆယ္သည။္ သူတို႔ကုိ ကာကြယ္သည။္  
ကုိယ္ေတာသ္ည ္သူတို႔ကုိ ေကာင္းစားေစသည။္ သူတို႔ကုိ ရနသူ္လက္မွ  
ကယ္လႊတ္ေတာမူ္သည။္ ကုိယ္ေတာသ္ည ္သူတို႔ကုိ အနာၿငိမ္းေစ၏။ ၎မွာ ျပနလ္ည ္ 
က်မ္းမာလာေစရန ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည။္
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သင္ခနး္စာ ( ၁၆ )

သင့္ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား၌ အေျဖမရေသာအခါ 
လုပ္ရမည့္ နညး္လမ္းမ်ား

ယေန႔ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ သင့္ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား၌ အေျဖမရဟူ၍ ထင္ရသည့္အခါ၊ ဘာလုပ္ရမည္ကို  
ကၽြ ႏု္ပ္ ေျပာျပေပးမည္။ ဤတြင္ သင့္ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား၌ အေျဖမရ ဟူ၍ “ထင္ရသည့္အခါ” ဆုိသည့္  
အျဖစ္မွန္ကုိ အေလးအနက္ထား ေျပာလုိပါသည္။ အမွန္တရား သည္ ဤသုိ႔ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္  
ယုံၾကည္ျခင္း၌ ကုိယ္ေတာ့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ႏွင့္အညီ ဆုေတာင္းသည့္ ဆုေတာင္းျခင္း တစ္ခုခုကို  
အၿမဲ၊ အၿမဲတမ္း အေျဖေပးေနပါသည္။ (၁ ေယာ ၅း၁၄-၁၅)၌ ေျပာထားသည္။ “ငါတုိ႔သည္  
ဘုရားသခင့္အထံေတာ္၌ ရဲရင့္ျခင္း အေၾကာင္း ဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ  
တစ္စံုတစ္ခုေသာဆုကို ေတာင္းလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ ေတာ္မူ၏။ ဆုေတာင္းသမွ်ေသာ  
စကားတို႔ကုိ နားေထာင္ေတာ္မူသည္ကို ငါတုိ႔သိလွ်င္၊ အထံေတာ္၌ ေတာင္းေသာဆု တုုိ႔ကိုရမည္ဟု  
သိရၾက၏။” ဤက်မ္းခ်က္တြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ မ်ားစြာရွိ၏။ ဘုရားသခင္သည္ အၿမဲ အေျဖေပးေနသည္။  
သုိ႔ေသာ္ အေျဖေပးေန သည္ကဲ့သုိ႔ အၿမဲဆင္တူျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ (မ�ဲ ၇း၇-၈) ၌ ဆုိသည္။ “ 
ေတာင္းၾကေလာ့၊ ေတာင္းလွ်င္ရမည္။ ရွာၾကေလာ့၊ ရွာလွ်င္ေတြ႕မည္။ တံခါးကို ေခါက္ၾကေလာ့၊  
ေခါက္လွ်င္ ဖြင့္မည္။ ေတာင္းေသာသူ မည္သည္ကား ရ၏။ ရွာေသာသူလည္း ေတြ႕၏။  
ေခါက္ေသာသူအားလည္း တံခါးကို ဖြင့္၏။” ဤက်မ္းခ်က္မ်ားက ေျပာေနသည္မွာ ဆုေတာင္းျခင္းကုိ  
ဘုရားသခင္ အေျဖေပးေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔တုိင္လည္း ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္းက ကိ ယ္ဘ၀အထဲ  
ေတြးေနမိသည့္အခ်ိန္အခါ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ၎မွာ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းရာ၌ အခ်ိန္မွန္ကန္မႈ၊  
အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္မႈ၊ အလြန္အကၽြ ံလည္း တစ္ကုိယ္ေကာင္းမဆန္ဘဲ အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေနသည့္တုိင္  
ဆုေတာင္း အေျဖ မရႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘုရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ေျပာသည္မွာ ဆုေတာင္းပါ။ ေတာင္းလွ်င္ရမည္ ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ အေတြ႕အႀကံဳအရ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဆုေတာင္းပါသည္။ မရဘူး ျဖစ္ေနသည္။ ဘယ္ဟာ  
မွန္ပါသလဲ။ အေျဖက သင့္ကုိ အံ့ၾသေစ ပါလိမ့္မည္။ အျဖစ္မွန္သည္ ႏွစ္ခုစလံုး အေျဖမွန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ  
ရွိေနသည္။ လူအမ်ားဆံုးက ေတြးမိၾကသည္။ ခဏေနပါဦး။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္  
ေျပာတာ ကို္ယ္ေတာ္အေျဖေပးမယ္ ဆုိတယ္။ အေျဖေပးတာ က်ဳပ္တို႔ မေတြ႕ရပါဘူး။ (ေယာ ၄း၂၄)၌  
ေျပာထားသည္။ “ဘုရားသခင္သည္ နံ၀ိညာဥ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ကုိ ကုိးကြယ္ေသာ  
သူတုိ႔သည္ နံ၀ိညာဥ္ႏွင့္၎၊ သစၥာတရားႏွင့္၎ ကုိးကြယ္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏  
ဆုေတာင္းျခင္း အေျဖမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ နယ္ပယ္ထဲ၌ အလုပ္လုပ္  
ေပးေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕ထင္ရွားေစရန္ ဆိုသည္မွာ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အပိုင္း၌ ယုံၾကည္ျခင္း  
လုိအပ္သည္။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ၀ိညာဥ္ေလာကမွ အရာမ်ားကို ယူ၍ ၎တုိ႔ကုိ ႐ုပ္ေလာကထဲ  
ေျပာင္းေရႊ႕ယူျခင္း ျဖစ္၏။ ၎ကို အေျခခံအားျဖင့္ (ေဟၿဗဲ ၁၁း၁)၌ ေျပာထားသည္။ “ယုံၾကည္ျခင္းသည္  
ေမွ်ာ္လင့္သည့္အရာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း ျဖစ္၏။ မျမင္ေသးေသာအရာကို သိမွတ္စြဲလမ္းျခင္း ျဖစ္၏။”  
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သင့္ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား၌ အေျဖမရေသာအခါလုပ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား

ဤတြင္ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ သက္ေသျပေသာအရာမ်ား မရွိဟု မဆုိပါ။ ၎တုိ႔ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္  
၎တို႔သည္ ႐ုပ္ေလာကအားျဖင့္ ျမင္ရေသာအရာ မဟုတ္ဘဲ၊ ၀ိညာဥ္ေလာကအားျဖင့္ မျမင္ရႏိုင္သည္  
မဟုတ္ပါ။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ၀ိညာဥ္ေလာကကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ လက္ကမ္း ေပးၿပီး၊ ႐ုပ္ေလာကထဲသို႔  
ထုိအရာမ်ားကို ေရာက္ရွိလာေစ၏။

၎သည္ ေရဒီယုိႏွင့္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင္ျခင္းမ်ဳိးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္သံႏွင့္ ေရဒီယုိ ထုတ္လႊင့္႐ံုမ်ားသည္  
တစ္သမတ္တည္း ထုတ္လႊင့္ေနၾကသည္။ သင္သည္ အခန္း တစ္ခုထဲ ထုိင္ေနရင္း ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားကို  
ျမင္ရၾကားရႏိုင္သည္ မဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔သည္ သင့္အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ မရွိဟု မဆုိႏိုင္ပါ။ သင္သည္  
ေရဒီယိုကိုဖြင့္၍ လုိင္းကို မိေအာင္ ဖမ္းလိုက္ ပါလွ်င္၊ သင္သည္ ၾကားရလိမ့္မည္။ ထုိအခါ ေရဒီယုိသည္  
သင္မျမင္ရသည့္ နယ္ပယ္မွ ထုတ္လႊင့္ခ်က္ကုိ ဆြဲယူၿပီး၊ သင္၏လူသားနားႏွင့္ ၾကားႏိုင္ေသာ နယ္ပယ္ထဲသုိ႔  
ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ ေပးလိုက္ပါသည္။ သင္၏ဆုေတာင္းျခင္းကို ဘုရား အေျဖေပးသည္မွာ ထုိသုိ႔  
အလားတူေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ ၀ိညာဥ္ နယ္ပယ္ထဲ၌ ထိုအရာမ်ား ေပးလာၿပီး၊  
သင္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဆြဲယူ၍ ႐ုပ္ေလာကထဲသို႔ ယူလာရမည္ ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ေလာကႏွင့္  
၀ိညာဥ္ေလာကသည္ အခ်င္းခ်င္းၿပိဳင္တူ ေရြ႕လ်ားေနၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေရြ႕လ်ားေတာ္မူၿပီး၊  
သင့္ဆုေတာင္းခ်က္ကုိ အေျဖေပး ေနေသာ္လည္း၊ သင္သည္ မျမင္ရေသာ ၀ိညာဥ္ နယ္ပယ္ႏွင့္  
ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ေနထုိင္သည့္ ႐ုပ္ေလာကအၾကား  ဟာကြက္ကို ယုံၾကည္ျခင္း တံတား မထုိးမခ်င္း၊ ၎တုိ႔ကို  
႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအေနႏွင့္ သင္ဘယ္ေသာအခါမွ် ျမင္ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဥပမာအားျဖင့္၊ ဘုရားသခင္၏လူ ပေရာဖက္ဒံေယလသည္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ဖြင့္ေပးပါရန္  
ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းလ်က္ေန၏။ ဤအခ်ိန္အတြက္ ဇာတ္လမ္းကို ကၽြ ႏ္ုပ္ အတုိခ်ဳံးရပါမည္။  
ထာ၀ရဘုရားသည္ ေကာင္းကင္တမန္ ဂါေျဗလကိုလႊတ္၍၊ ဒံေယလ ထံေပၚလာၿပီး၊ ဆုေတာင္း  
အေျဖကို ေပးေလ၏။ (ဒံေယလ ၉း၂၂-၂၃)၌ ဆုိပါသည္။ “ဂါေျဗလသည္၊... ႏႈတ္ဆက္လ်က္၊  
အခ်င္း ဒံေယလ၊ ငါသည္ သင္၌ ဥာဏ္ပညာ တုိးပြားေစမည္အေၾကာင္း ထြက္လာၿပီ။ သင္သည္  
ဆုေတာင္းစျပဳေသာအခါ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ သင့္အား ၾကားေျပာျခင္းငွါ၊ ငါေရာက္လာၿပီ။  
သင္သည္ အလြန္ခ်စ္အပ္ေသာသူ ျဖစ္၏။ ထုိေၾကာင့္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ အခ်က္ကုိ ဆင္ျခင္၍ နားလည္ရေသာ  
အခြင့္ရွိ၏။” အဓိကအခ်က္ ဤသုိ႔ျဖစ္၏။ ဂါေျဗလ ေျပာသည္မွာ၊ ဒံေယလ စတင္ဆုေတာင္းေနစဥ္  
ဘုရားသခင္ထံမွ အမိန္႔ေတာ္ေရာက္၍ သူ႔အတြက္ ဆုေတာင္းအေျဖကို ယူလာေပးရျခင္းဟု ဆုိသည္။  
အကယ္၍ ဆုေတာင္းအေျဖ ေရာက္လာဖို႔ အခ်ိန္မည္မွ် ၾကာသည္ကုိ သင္သည္ ဖတ္ၾကည့္လွ်င္၊  
အခ်ိန္သုံးမိနစ္ၾကာသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္။ ဘုရားသခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ  
ထင္ရွားေစျခင္းအၾကား ေနာက္က်အခ်ိန္ သံုးမိနစ္မွ်သာ ျဖစ္သည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အထင္သက္သက္မ်ားစြာ ေျပာၾကသည္မွာ ဘုရားသခင္သည္ အမွန္တကယ္  
ဘုရားျဖစ္လွ်င္ ကုိယ္ေတာ့္အလုိေတာ္ တစ္စံုတစ္ရာသည္ လက္ေဖ်ာက္တီးၿပီး ေနရမည္ မဟုတ္ေလာ။  
သုိ႔ေသာ္ ထုိအေျပာ မမွန္ပါ။ ဤျဖစ္ရပ္၌ ဘုရားသခင္ အမိန္႔ေပးလုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂါေျဗလ အတြက္  
အကြာအလွမ္းကုိ ၿခံဳငံုမိေစဖို႔ ပ်မ္းမွ် သုံးမိနစ္ အခ်ိန္ယူရသည္။ ဤတြင္ အေၾကာင္း ျပခ်က္ အားလုံးကုိ  
ကၽြ ႏ္ုပ္ မေျပာႏိုင္ပါ။ တကယ္လည္း မလုိအပ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္ ရွင္းျပလုိေသာ အခ်က္မွာ ဘုရားသခင္  
အမိန္႔ေတာ္ေပးၿပီး သည့္အခ်ိန္မွစ၍ လက္ေတြ႕ထင္ရွားျခင္း မတုိင္မီ ေနာက္က်ခ်ိန္ ပ်မ္းမွ်သံုးမိနစ္ခန္႔  
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သင္ခန္းစာ ( ၁၆ )

ရွိသည့္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ယခု ၎သည္ ဆုေတာင္းျခင္း အေျဖရဖို႔ အၾကာဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္ၾကသည္ ဆိုပါလွ်င္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ လူအမ်ားဆုံးက ဆုပ္ကိုင္ထားသင့္ၾကပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ဤအတိုင္းလည္း အၿမဲတမ္း မဟုတ္ပါ။

ဒံေယလအခန္းႀကီး (၁၀) တြင္ ထိုသူပင္ ဆုေတာင္းျခင္းျပဳေလရာ၊ ဒီတစ္ခါ အေျဖ  
ေရာက္လာဖို႔အတြက္ အခ်ိန္သုံးပတ္ၾကာခဲ့သည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ဒါကုိ ဖတ္မိၿပီး ေျပာၾက  
လိမ့္မည္။ “ဘုရားသခင္က ဒံေယလ ဆုေတာင္းျခင္းတစ္ခုကို သုံးမိနစ္အၾကာမွာ အေျဖေပးၿပီး၊  
ေနာက္တစ္ခုက်ေတာ့ သုံးပတ္ၾကာမွ ဘာလုိ႔အေျဖ ေပးရတာတုန္း။” (ဒံေယလ ၁၀း၁၁-၁၂)၌  
ေျပာပါသည္။ “သူကလည္း၊ အလြန္ ခ်စ္အပ္ေသာသူ ဒံေယလ၊ ငါ့စကားကို နားလည္အံ့ေသာငွါ  
မတ္တပ္ ေနေလာ့။ သင္ရွိရာသို႔ ငါ့ကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူု၍ ယခု ငါလာၿပီဟု ဆုိလွ်င္၊ ငါသည္  
တုန္လႈပ္လ်က္ မတ္တပ္ေန၏။ ထုိအခါ သူကလည္း၊ အခ်င္း ဒံေယလ၊ မေၾကာက္ႏွင့္။ သင္သည္  
နားလည္ျခင္းငွါ၎၊ သင္၏ဘုရားေရွ႕မွာ ကိုယ္ကိုကုိယ္ ဆံုးမျခင္းငွါ၎၊ စိတ္ျပဌာန္းေသာ ပထမေန႔  
မွစ၍ သင္၏စကားကို ၾကားေတာ္မူၿပီ။ ထုိစကားေၾကာင့္လည္း ငါ ေရာက္လာၿပီ။” ဤတြင္ ေျပာသည္မွာ၊ 
ဘုရားသခင္သည္ ဒံေယလဆုေတာင္းေသာ ပထမဆုံးေန႔ ကတည္းကပင္ တမန္ကုိ  
ေစလႊတ္ခဲ့သည့္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆုေတာင္းအေျဖ လက္ေတြ႕ ထင္ရွားေစရန္  
အခ်ိန္သုံးပတ္ ၾကာခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတည္ေသာ ဘုရား ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာအထဲ  
ေျပာသည္မွာ ကုိယ္ေတာ္သည္ မေန႔ ယေန႔ ေနာင္ကာလ အစဥ္အၿမဲ မေျပာင္းမလဲ ေနေတာ္မူ၏ ဟူ၍  
ျဖစ္သည္။ (ေဟၿဗဲ ၁၃း၈)။

အကယ္၍ သင္သည္၊ ဒံေယလအခန္းႀကီးို အတူတကြထားေလ့လာလွ်င္၊ ဆုေတာင္းျခင္း  
ႏွစ္ခုစလံုး၏ အေျဖကို ခ်က္ခ်င္း ဘုရားသခင္ အေျဖ ေပးခဲ့သည္ဟု ကၽြ ႏ္ုပ္ ယုံၾကည္သည္။ တစ္ခုသည္  
သုံးမိနစ္ၾကာၿပီး၊ အျခားတစ္ခုမွာ သုံးပတ္ၾကာသည္မွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မူေသမဟုတ္ျခင္းကုိ  
လုိလားေတာ္မူျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာလုိသည့္ အခ်က္ ဤသုိ႔ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္  
ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားကို အေျဖေပးသည္။ အရာခပ္သိမ္းကို ကိုယ္ေတာ္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ သုိ႔ေသာ္  
ဆုေတာင္းျခင္းကို ကုိယ္ေတာ္ အေျဖေပးေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ အေျဖသည္ သင့္၌ ထင္ရွားလာျခင္းအၾကား၊  
ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ရွိေနတတ္ ပါသည္။ သင္သည္ ယံုၾကည္ရမည္။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္  
၀ိညာဥ္နယ္ေျမအထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနယ္ေျမထဲသုိ႔ အေျဖကုိ ယူေဆာင္လာဖို႔ ျဖစ္သည္။  
ထုိ႔ေၾကာင့္ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ပါ၀င္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္ေပ၏။

ထုိ႔အတူ၊ ဒံေယလအခန္းႀကီး(၁၀) အငယ္(၁၃)တြင္လည္း ေတြ႕ ႏိုင္သည္။ “ေပရသိႏိုင္ငံကို  
အစိုးရေသာ မင္းမူကား၊ အရက္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရက္ပတ္လုံး ငါ့ကုိ ဆီးတား၏။ ေနာက္တစ္ခါ  
အျမတ္ဆုံးေသာ မင္းစုထဲက မိေကၡလသည္ ငါ့ကို အကူလာ၍ ငါသည္ လည္း ထုိအရပ္၌ ေပရသိ  
မင္းႀကီးတုိ႔ထံမွာ ဆုိင္းလင့္၍ ေနရ၏။” ဤအရာသည္ လူသားပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း  
ေျပာဆိုေန ျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ နတ္ဆိုး အေႏွာင့္အယွက္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ စာတန္သည္ ျဖစ္စဥ္အတြင္း  
အျခား အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဆုေတာင္းျခင္း  
အေျဖကိုုေပးလာေသာ္လည္း၊ စာတန္သည္ အျခားေသာ သူမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၎ကိုတားဆီးပါသည္။  
နမူနာအေနႏွင့္ သင္သည္ သင့္ဘ႑ာေငြေၾကးအတြက္ ယံုၾကည္ျခင္းရွိေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ 
ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သင့္အား ေငြလာေပးမည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ကုိယ္ေတာ္သည္ အေမရိကန္ေငြစကာ�  
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သင့္ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား၌ အေျဖမရေသာအခါလုပ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား

(သုိ႔မဟုတ္) ဤေလာကကမၻာ၏ ေငြေၾကးမ်ားကို အတုအပျပဳလုပ္မည္လည္း မဟုတ္ပါ။ ကုိယ္ေတာ္သည္  
ေငြကို မုိးျပတင္းဖြင့္၍ခ  ်ေပးျခင္း၊ သင့္အိပ္ကပ္ထဲ ေရာက္ေစျခင္းမ်ဳိးတုိ႔ကုိ လုပ္ေပးသြားမည္ မဟုတ္ပါ။  
(ရွင္လုကာ ၆း၃၈) က ေျပာထားသည္။ “သူတစ္ပါးအား ေပးၾကေလာ့။ ေပးလွ်င္ သူတစ္ပါးသည္  
သင္တုိ႔အား ေပးၾကလိမ့္မည္။ အမွန္ ျခင္႐ံုမွ်မက၊ သိပ္ႏွက္လ်က္၊ လႈပ္လ်က္၊ လွ်ံလ်က္ ရွိျခင္းႏွင့္၊  
သင္တုိ႔ရင္ခြင္၌ ေပးၾကလိမ့္မည္။” ဘုရားသခင္သည္ လႈပ္ရွားေတာ္မူ၍ သင့္ဆုေတာင္းအေျဖကို ေပးလိမ့္မည္။  
သုိ႔ေသာ္ လူေတြဆီက တစ္ဆင့္သာ ေရာက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ လူအခ်ဳိ႕သည္ ေလာဘႏွင့္  
ေႏွာင္ဖြဲ႕ေနတတ္ၾကသည္။ ထိုသူတုိ႔သည္ သင္ႏွင့္ စိတ္ဆုိးျခင္း (သို႔မဟုတ္) သူတုိ႔အား  
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစရန္ သင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ရွိလွ်င္၊ စာတန္မာရ္နတ္သည္ သူတုိ႔မွတစ္ဆင့္  
သင့္ဆုေတာင္းအေျဖ ထင္ရွားေစျခင္းကုိ တားဆီးပါေတာ့သည္။ သင္သည္ ဆုေတာင္းေသာအခါ၊  
အထူးသျဖင့္ ဘ႑ာေငြအတြက္ဆုိလွ်င္၊ အျခားလူတခ်ဳိ႕သည္ သင့္ ေငြဘ႑ာေရး အတြက္ နိမိတ္လကၡဏာ  
ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိမွတ္လက္ခံထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ သူတုိ႔ အတြက္လည္း သင္သည္  
ဆုေတာင္းေပးရပါမည္။

ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတည္ေတာ္မူသည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အေျခခံလ်က္  
ယုံၾကည္ျခင္း၌ ဆုေတာင္းၾကသည့္ ဆုေတာင္းျခင္း မည္သည့္တစ္ခုကိုမဆုိ မပ်က္မကြက္  
အေျဖေပးေတာ္မူ ပါသည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ အၿမဲအေျဖေပး ပါေသာ္လည္း၊ သင္သည္  
အျခားအေျပာင္းအလဲအေပၚ တည္လ်က္ လာေသာေၾကာင့္၊ အေျဖထင္ရွားျခင္းကို သင္သည္  
မျမင္ႏိုင္ ျဖစ္ေနရ၏။ ဤစာတမ္းသည္ သင့္ယုံၾကည္ျခင္းကို တည္ေဆာက္ရန္ အကူအညီ  
ရပါေစေၾကာင္းႏွင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား အတြက္အၿမဲအေျဖေပးေနသည္ကို  
သင္သည္ အသိရွိထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြ ႏ္ုပ္ ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါသည္။
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သင္ခန္းစာ ( ၁၆ )

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (မ�ဲ ၇း၇-၈)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ဆုေတာင္းၾကလွ်င္၊ ဘုရားသခင္ဆီက ဘာကို ေမွ်ာ္လင့္  
ႏိုင္ၾကသနည္း။

မ�ဲ ၇း၇-၈း - “ေတာင္းၾကေလာ့။ ေတာင္းလွ်င္ ရမည္။ ရွာၾကေလာ့။ ရွာလွ်င္ ေတြ႕မည္။  
တံခါးကို ေခါက္ၾကေလာ့။ ေခါက္လွ်င္ဖြင့္မည္။ ေတာင္းေသာသူမည္သည္ကား ရ၏။  
ရွာေသာသူလည္း ေတြ႕၏။ ေခါက္ေသာသူအားလည္း တံခါးကုိ ဖြင့္၏။”

၂။   (မ�ဲ ၇း၇-၈)ကို ဖတ္ပါ။  ဘုရားသခင္ထံ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဆုေတာင္းလွ်င္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဘာ  
ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ ၾကသနည္း။

၃။   (မ�ဲ ၇း၇-၈)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ တံခါးေခါက္လွ်င္၊ ဘာျဖစ္လာဖို႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
ေမွ်ာ္လင့္ထား ၾကသနည္း။

၄။  (ေယာ ၁၀း၃၅)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ့္ႏႈတ္ကပတ္စကား၌ ကတိေတာ္  
ရွိသည္ထက္ တစ္ခုခု ေလ်ာ့၍ ေပးလိမ့္မည္ေလာ။  

ေယာ ၁၀း၃၅ - “ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုု ခံရေသာသူတုိ႔ကုိ ဘုရားဟူ၍ ေခၚရလွ်င္၎၊  
က်မ္းစကားကုိ မပယ္ရလွ်င္၎၊...”

၅။   (ယာကုပ္ ၄း၁-၃)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ထံမွလက္ခံျခင္းအတြက္ ဤလူမ်ား ဘာေၾကာင့္  
ေႏွာင့္ယွက္ၾကသနည္း။

ယာကုပ္ ၄း၁-၃ -“သင္တို႔တြင္ စစ္တုိက္ျခင္း၊ ရန္ေတြ႕ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္  
ျဖစ္သနည္း။ သင္တို႔အဂၤါမ်ား၌စစ္ၿပိဳင္ေသာ ကိေလသာ ကာမစိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္  
မဟုတ္ေလာ။ သင္တုိ႔သည္ တပ္မက္၍ မရၾက။ လူအသက္ကုိ သတ္၍၎၊ အလြန္လုိခ်င္ေသာ  
ေလာဘစိတ္ ရွိ၍၎ အလုိမျပည့္စံုႏိုင္ၾက။ ရန္ေတြ႕ျခင္း၊ စစ္တုိက္ျခင္းကို လည္း ျပဳ၍  
မရၾက။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆုမေတာင္းဘဲ ေနၾက၏။ ဆုေတာင္းလွ်င္လည္း ကာမဂုဏ္ခံစားစရာဖို႔  
ရွိေစျခင္းငွါ အလြဲေတာင္း ေသာေၾကာင့္ မရၾက။

၆။   (၁ ေပ ၃း၇)ကို ဖတ္ပါ။  သင္သည္ သင့္အေပါင္းအေဖၚကုိ မတရားဆက္ဆံလွ်င္၊  
သင့္ဆုေတာင္းျခင္းအသက္တာ၌ ဘာအက်ဳိး ထြက္လာမည္နည္း။  

၁ ေပ ၃း၇ - “ထုိနည္းတူ၊ ေယာက္်ားတုိ႔၊ ဆုေတာင္းျခင္းအမႈ၌ အဆီးအတား မရွိေစျခင္းငွါ၊  
အသက္ရွင္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ဆက္ဆံ၍ အေမြခံရေသာသူခ်င္းကဲ့သုိ႔၊ သတိပညာႏွင့္ေလ်ာ္စြာ၊  
ကုိယ္ခင္ပြန္းႏွင့္အတူေန၍ အားနည္းသူကုိ ျပဳ သင့္သည္အတိုင္း သူ႔ကုိ ေစာင့္မ ျပဳစုၾကေလာ့။”
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သင့္ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား၌ အေျဖမရေသာအခါလုပ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား

၇။   (၁ ေယာ ၅း၁၄-၁၅)ကို ဖတ္ပါ။ သင့္ ဆုေတာင္းျခင္းအေျဖရရန္ အဓိကေသာ့ခ်က္သည္ ဘာလဲ။

၁ ေယာ ၅း၁၄-၁၅ - “ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္အထံေတာ္၌ ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္းဟူမူကား၊  
ငါတို႔သည္ အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ တစ္စံု တစ္ခုေသာဆုကုိ ေတာင္းလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္  
နားေထာင္ ေတာ္မူ၏။ ဆုေတာင္းသမွ်ေသာ စကားတုိ႔ကုိ နားေထာင္ေတာ္မူသည္ကို  
ငါတို႔သိလွ်င္၊ အထံေတာ္၌ ေတာင္းေသာဆုတုိ႔ကုိ ရမည္ဟု သိရၾက၏။”

၈။   (မာကု ၁၁း၂၄)ကို ဖတ္ပါ။  သင္ ဆုေတာင္းေသာအခါ၊ သင္သည္ ဘာလုပ္ရသနည္း။

မာကု ၁၁း၂၄ - “ထုိ႔ေၾကာင့္ ငါဆိုသည္ကား၊ သင္တုိ႔သည္ ဆုေက်းဇူးကို ရမည္ဟု  
ယုံၾကည္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ဆုေတာင္းသမွ်တို႔ကုိ ရၾကလိမ့္မည္။”
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သင္ခန္းစာ ( ၁၆ )

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (မ�ဲ ၇း၇-၈)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ဆုေတာင္းၾကလွ်င္၊ ဘုရားသခင္ဆီက ဘာကို ေမွ်ာ္လင့္  
ႏိုင္ၾကသနည္း။
လက္ခံရရိွရန ္ကၽြႏု္ပ္တို႔  ေမွ်ာလ္င့္ႏုိင္ၾကသည။္

၂။   (မ�ဲ ၇း၇-၈)ကို ဖတ္ပါ။  ဘုရားသခင္ထံ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဆုေတာင္းလွ်င္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
ဘာေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ၾကသနည္း။
ရွာေတြ႕ရန္

၃။   (မ�ဲ ၇း၇-၈)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ တံခါးေခါက္လွ်င္၊ ဘာျဖစ္လာဖို႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသနည္း။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အား  ဖြင့္ေပးမညဆုိ္သညကုိ္

၄။   (ေယာ ၁၀း၃၅)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ့္ႏႈတ္ကပတ္စကား၌  
ကတိေတာ္ရွိသည္ထက္ တစ္ခုခု ေလ်ာ့၍ ေပးလိမ့္မည္ေလာ။  
မေလ်ာပ့ါ။

၅။   (ယာကုပ္ ၄း၁-၃)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ထံမွလက္ခံျခင္းအတြက္ ဤလူမ်ား ဘာေၾကာင့္  
ေႏွာင့္ယွက္ၾကသနည္း။
သူတို႔ရညရ္ြယ္ခ်က္ႏွင့္ စိတ္ႏွလုံးသည ္မွားယြင္းျခင္းရိွ၏။ အရာအားလုံးသည ္သူတို႔ႏွင့္  
သက္ဆုိင္ၿပီး သူတို႔အတြက္ ျဖစ္၏။ လုံး၀တစ္ကုိယ္ေကာင္း ဆနျ္ခင္းသည ္သူတို႔၏  
အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေနသည။္

၆။   (၁ ေပ ၃း၇)ကို ဖတ္ပါ။  သင္သည္ သင့္အေပါင္းအေဖၚကုိ မတရားဆက္ဆံလွ်င္၊  
သင့္ဆုေတာင္းျခင္း အသက္တာ၌ ဘာအက်ဳိး ထြက္လာမည္နည္း။ 
သင့္ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားသည ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္လာ၏။

၇။   (၁ ေယာ ၅း၁၄-၁၅)ကို ဖတ္ပါ။ သင့္ ဆုေတာင္းျခင္းအေျဖရရန္ အဓိကေသာ့ခ်က္သည္ ဘာလဲ။
အလုိေတာႏွ္င့္အည ီဆုေတာင္းပါ။

၈။   (မာကု ၁၁း၂၄)ကို ဖတ္ပါ။  သင္ ဆုေတာင္းေသာအခါ၊ သင္သည္ ဘာလုပ္ရသနည္း။
သင္ လက္ခံရရိွေၾကာင္းကို ယုံၾကညပ္ါ။ သို႔ ဆုိလွ်င္ သင္ လက္ခံရလိမ့္မည္



တပည့္ေတာ္ျဖစ္ 
သာသနာျပဳလုပ္ငန္းသင္တန္း

အဆင့္ ( ၃ ) 
သင္ခန္းစာ ( ၁၆ ) 



မာတိကာဇေယား
အဆင္ ့( ၃ )

သင္ခန္းစာ (၁) ဘုရားသခင့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ  3-229

သင္ခန္းစာ (၂) သင္းအုပ္တို႔ ဆုေက်းဇူး အသံံုးျပဳျခင္း  3-236
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ဘုရားသခင့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြနး္မႈ

သင္သည္ အျခားသူတုိ႔ကို အေစခံ အမႈေဆာင္ေနျခင္း မွတစ္ဆင့္၊ ဘုရားသခင္၏ စီးဆင္းျခင္းကို  
မည္သုိ႔စတင္ႏိုင္ေၾကာင္း  တစ္စံုတစ္ရာကုုိ ကၽြ ႏ္ုပ္ေ၀ငွ သြားလိုပါသည္။ သင္၌ တန္ခိုးႏွင့္အတူ  
ဘုရားသခင္၏ ဘိသိက္ခံရျခင္း ရွိေသာ္လည္း၊ ၎တို႔ကုိ သူတစ္ပါးထံ မည္သို႔ မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ ပါမည္နည္း။  
ဤတြင္ သင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ သမၼာတရားက်မ္းခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါသည္။ ဖိေလမုန္- ၆ ၌  
ရွင္ေပါလု ေျပာပါသည္။ “သင္သည္ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ ဆက္ဆံေသာ အရွိန္ႀကီး၍၊  
သူတစ္ပါးတုိ႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္အဖို႔ အလုိ႔ငွါ၊ ငါတုိ႔၌ ေကာင္းေသာအရာရွိသမွ်တုိ႔ကုိ ၀န္ခံမည္အေၾကာင္း  
ငါ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၏။” သူတစ္ပါးကို သင္မွတစ္ဆင့္ ဘုရားသခင္၏ စီးဆင္းမႈ ရွိေစေသာ  
ပထမဦးဆုံး ေျခလွမ္းသည္ သင့္အတြင္း၌ ေကာင္းေသာ အရာမ်ားရွိေၾကာင္း ဦးစြာ  
သင္အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ သင္၌ မရွိသည္မ်ားကို သင္သည္ ေပးပစ္ႏိုင္၏။ သုိ႔ေသာ္  
သင့္အတြင္း၌ ရွိေနသည္ကို သင္သည္ သိလုိက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အရာမ်ားစြာသည္ အလိုအေလ်ာက္  
စတင္ျဖစ္ပ်က္လာပါသည္။ သင့္ဘ၀ထဲ ဘုရားသခင္ ျပဳေတာ္မူခဲ့သမွ်ကို သက္ေသခံ ေျပာဆုိ၍သင့္  
စိတ္ဓာတ္ တက္ၾကြေနသည္ကို သူတစ္ပါးတုိ႔အား  ေ၀မွ်ေပးလာႏိုင္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖင့္ လူအခ်ဳိ႕သည္  
အလုိအေလ်ာက္ အကူအညီ ရလာပါလိမ့္မည္။ 

(၁ ေယာ ၄း၇-၈)၌ ဤသုိ႔ေျပာသည္။ “ခ်စ္သူတုိ႔၊ ငါတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾက ကုန္အ့ံ။  
အေၾကာင္းမူကား၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္၏။ ... ဘုရားသခင္  
ျဖစ္ဖြားေတာ္မူေသာသူ ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ကို သိေသာသူလည္း ျဖစ္၏။.... အေၾကာင္းမူကား၊  
ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” အျခားသူမ်ားဆီသို႔ သင့္ထံမွ ေမတၱာတရား  
စီဆင္းသြားမႈကုိ ဘယ္အခ်ိန္ မဆုိ သင္အေနႏွင့္ ခံစားမိျခင္းသည္၊ ၎မွာ၊ သင့္ထံမွ ထိုသူတုိ႔ဆီသုိ႔  
ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္စီးဆင္းသြားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အမွန္ေတာ့ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ” အတြက္  
ဂရိစကားလုံးအားျဖင့္ အဓိက(၄)လံုးရွိေလရာ အျမင့္ဆံုးသည္ agape ေမတၱာ ျဖစ္သည္။ ၎သည္  
ဘုရားသခင္၏ သဘာ၀လြန္ ေမတၱာေတာ္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ႀကိဳက္သည္  
(သုိ႔မဟုတ္) လုိလားသည္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အဆင့္ျမင့္ပံုစံတုိ႔အၾကား ျခားနားမႈကုိ  
သင္ လက္ခံဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္ေယာက္ ဆီသုိ႔ သင့္ထံမွဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္  
စီးဆင္းသြားသည္ကုိ သင္ သိျမင္သည့္အခ်ိန္ ဘယ္အခါျဖစ္ျဖစ္၊ ၎သည္ ကုိယ္က်ဳိးရွာ ျခင္းမဟုတ္ဟူ၍  
ျဖစ္သည္။ သင္သည္၊ ဘုရားသခင့္ ေမတၱာေတာ္ အမ်ဳိးအစား၏ အရည္အခ်င္းကုိ ေျပာထားသည့္၊  
(၁ ေကာ ၁၃း၄-၈) ကိုဖတ္႐ႈၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္၊ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ႏိုင္သည္။ သင္သည္  
ခ်စ္ျခင္းဟူ၍ ေခၚဆုိလုိက္သည္ကုိ စိစစ္ၾကည့္ဖို႔လုိၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ အမ်ဳိးအစား  
အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေသခ်ာေစရမည္။ ထုိေမတၱာေတာ္သည္ တစ္ကုိယ္ေကာင္းမဆန္၊ (သုိ႔မဟုတ္) 
ကိုယ္အက်ဳိးကုိ မရွာတတ္ပါ။ ဆုိလုိသည္မွာ သင့္ကုိ သူတုိ႔က ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္  
လူတစ္ေယာက္ကို သင္ခ်စ္သည္မ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ သင္သည္ ဤကဲ့သုိ႔ ႀကီးထြားလာၿပီး၊  
ကုိယ္ေတာ့္ေမတၱာေတာ္အမ်ဳိးအစားကုိ ခြဲျခားသိျမင္သည္ဆုိလွ်င္  ထုိ႔ေနာက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေယာက္  
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ဆီသုိ႔လည္း သင့္ထံမွ စီးဆင္းသြားသည္ဟု သင္ ခံစားရလွ်င္ ၎မွာ ဘုရားသခင္ လႈပ္ရွားေန  
ျခင္းျဖစ္၏။ သင္သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ သင့္ဆီမွ ဘုရား ေမတၱာေတာ္ စီးဆင္းသြားသည္ဟု  
သိျမင္သည္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္း သင့္ အေနႏွင့္ လုပ္ရမည့္ အရာတစ္ခုမွာ အားေပးစကားလုံးအခ်ဳိ႕  
ႏွင့္ေျပာဆုိျခင္း (သို႔မဟုတ္) အျပဳအမႈတစ္ခုခုႏွင့္ လုိက္ပါ သြားရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ခုခု  
လုပ္ေဆာင္ပါ။

ကၽြ ႏ္ုပ္ဆုေတာင္းေနစဥ္ ကၽြ ႏ္ုပ္စိတ္ထဲသုိ႔ လူတစ္ေယာက္ ေရာက္လာသည့္ အခါမ်ဳိး ရွိတတ္  
ပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ သူတို႔အတြက္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ က႐ုဏာတရားမ်ဳိး ထားရလိမ့္မည္။  
ဤသုိ႔ျဖစ္လာဖို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္ရွာမေတြ႕ပါ။ သဘာ၀ လြန္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္  
ထုိသူကုိ ဖုုန္းႏွင့္ေခၚဆုိျခင္း၊ စာေရးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) နည္းလမ္းတခ်ဳိ႕ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းျပဳ၍  
ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ အႀကိမ္တုိင္း အားလံုးနီးပါးမွာပဲ ထိုသူတုိ႔ ေျပာတတ္ ပါသည္။ “မိတ္ေဆြ၊  
မင္းဆီကတစ္ဆင့္ ဘုရားသခင္ ငါ့ကုိ စကားေျပာတာပဲ။ ဒီနည္းနဲ႔ ငါ့ဘ၀ကို ဘုရားသခင္  
ထိေတြ႕လာတယ္။” ဒါ ဘယ္လုိ ျဖစ္သည္ဆုိတာ သင္ သိပါသလား။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ရ သည့္ အေၾကာင္းမွာ၊  
ဤေမတၱာေတာ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္ခံစားမိသည္။ ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ဤ အၾကင္နာ ေမတၱာသည္  
ထုိသူ႔ဆီသုိ႔ ကၽြ ႏ္ုပ္ထံမွ စီးဆင္းသြားသည္။ ထုိသို႔ ယခု ကၽြ ႏ္ုပ္ စိတ္ခံစားမိ ေသာအခါ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္  
သိလုိက္သည္မွာ၊ ထုိအရာသည္ ကၽြ ႏု္ပ္ မဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္ ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္သည္  
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ကၽြ ႏု္ပ္သည္ အျခားသူကုိ ခ်စ္ေသာအခါ၊ ၎မွာ ကုိယ္ ေတာ္သည္  
ကၽြ ႏ္ုပ္မွတစ္ဆင့္ အျခားသူကို ခ်စ္ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ေယ႐ႈ အေစခံျပဳစု  
ေတာ္မူခဲ့သည္။ (မ�ဲ ၁၄း၁၄)၌ ေျပာထားသည္။ “ေယ႐ႈသည္ ထြက္ၾကြ၍ လူအေပါင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႕  
ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ သနားျခင္းစိတ္ရွိ၍ လူနာရွိသမွ်တို႔ကုိ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူ၏။” ေယ႐ႈမွတစ္ဆင့္  
ဘုရားသခင့္ တန္ခိုးေတာ္ စီဆင္းသည့္ နည္းလမ္းသည္ ကုိယ္ေတာ္အေစခံ ျပဳစုေနေသာ လူတုိ႔၌  
ကုိယ္ေတာ္ခံစားရသည့္ သနားျခင္း ခ်စ္ေမတၱာစိတ္မွတစ္ဆင့္ ျဖစ္သည္။ (မ�ဲ ၈း၂-၃) ၌  
ဂ်�းပညတ္ခ်က္အရ မသန္႔ရွင္း၍ မကိုင္မထိရေသာ ႏူနာစြဲသူတစ္ေယာက္ (မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်  
သူ႔ဆီသို႔လာ၍ မတုိ႔ထိရ။ တုိ႔ထိသူသည္ ညစ္ညမ္းၿပီး သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ မသန္႔မရွင္း ျဖစ္လိမ့္မည္)  
သည္ အသံကိုလႊင့္ၿပီး၊ အေ၀းမွ ေယ႐ႈကို ေအာ္ေျပာေနသည္။ “သခင္ အလုိေတာ္ရွိလွ်င္ ကၽြ န္ေတာ္ကို  
သန္႔ရွင္းေစႏိုင္ေတာ္မူသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ေယ႐ႈကလည္း ငါအလုိ ရွိသည္။ သန္႔ရွင္းျခင္းသုိ႔  
ေရာက္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊ လက္ေတာ္ကိုဆန္႔၍ ထုိသူကုိ တုိ႔ေတာ္မူ၏။ ထုိခဏျခင္းတြင္  
ႏူနာေပ်ာက္၍ သန္႔ရွင္းျခင္းသုိ႔ ေရာက္၏။” ကုိယ္ေတာ္သည္ ႏူနာစြဲေသာသူကို  
သနားျခင္းစိတ္ရွိေတာ္မူသျဖင့္ လက္ေတာ္ကုိဆန္႔၍ တို႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ သင္သည္ သမၼာက်မ္းစာကို  
ေလ့လာလွ်င္ ေနရာမ်ားစြာ၌ ဤသို႔ေသာ သနားျခင္းစိတ္၊ ဤသုိ႔ေသာ ဘုရား၀တ္၌  
ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာေမတၱာတုိ႔ကို သင္သည္ ေတြ႕ရလိမ့္မည္။ ၎သည္ စိတ္ ခံစားခ်က္မဟုတ္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
ထဲမွ စီးဆင္းသြားသည့္ သနားျခင္း က႐ုဏာစိတ္ ျဖစ္ပါသည္

 ေယ႐ႈသည္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ ေပၚဆြဲထားခံရစဥ္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အနီးတစ္၀ိုက္လူတုိ႔ကုိ  
ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူ၍ ဤသုိ႔ဆုိ၏။ “အုိ အဘ၊ သူတုိ႔အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူပါ။ သူတုိ႔သည္  
ကုိယ္ျပဳေသာအမႈကုိ မသိၾကဟု ျမြက္ဆုိေတာ္မူ၏။” (လုကာ ၂၃း၃၄) ထုိသူတုိ႔ သည္ ကုိယ္ေတာ္အား  
လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚတင္၍ သတ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္တုိင္ သူတုိ႔အေပၚ သနားျခင္းစိတ္ရွိေတာ္မူလ်က္  
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ဘုရားသခင့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ

အျပစ္ လႊတ္ပါရန္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းေပးေနျခင္း ျဖစ္၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ၾကက္သီးေမြးညင္းထ  
ေၾကာက္ေနမည္မဟုတ္သည္ကုိ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သိ၏။ စိတ္ခံစားခ်က္ျဖစ္ေနသည္လည္းမဟုတ္။ ၎သည္  
ေရြခ်ယ္မႈတစ္ခု ျဖစ္၏။ သုိ႔ပါေသာ္ျငားလည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ ခံစားခဲ့ၿပီး၊ ၎ကို လူအေပါင္းတုိ႔ဆီသို႔  
ျဖန္႔လႊတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဒုတိယ ေမြးဖြားျခင္းခံၿပီးသူ သင္တုိ႔တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ သင္တို႔အထဲတြင္  
ဘုရားသခင္ အသက္ရွင္ ေနပါသည္။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔စတင္ခဲ့တဲ့ (၁ ေယာ ၄း၈) က်မ္းခ်က္ႏွင့္အညီ၊  
ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာျဖစ္ ေတာ္မူသည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔မွတစ္ဆင့္  
အျခားသူမ်ားအား ကုိယ္ေတာ္၏ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစလုိေတာ္မူသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ေစရန္  
ဤသနားျခင္းက႐ုဏာေတာ္ကို ကိုယ္ေတာ္ ျဖန္႔လႊတ္ပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ သူတစ္ပါးဆီသုိ႔  
ကုိယ္အထဲမွ စီးဆင္းသြားသည္ကုိ ခံစားမိ လိမ့္မည္။ သင္သည္ ျပဳလုပ္သည့္အခါ တံု႔ျပန္ေပးဖို႔  
လုိအပ္ပါသည္။

သင္သည္ အထူးတစ္စံုတစ္ရာ အၿမဲလုပ္ေနရမည္ မဟုတ္။ “ဤသုိ႔ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္”  
ဆုိၿပီး ျဖစ္ေစရမည္လည္း မဟုတ္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ သင္သည္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကုိ  
က႐ုဏာေမတၱာစိတ္ ခံစားမိလွ်င္၊ သင္သည္ သူတုိ႔ဆီသြား၍ ပုုခံုးေပၚ လက္တင္ၿပီး ေျပာရန္ ျဖစ္သည္။  
“ဘုရားသခင္ သင့္ကုိ ခ်စ္တယ္။ ငါလည္း ခ်စ္တယ္။” ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ အသင္းေတာ္ တစ္ပါးမွ  
ႏႈတ္ထြက္ရမည့္ အေနအထားရွိခဲ့သည္။ လူေတြက ကၽြ န္ေတာ့္အေၾကာင္း လိမ္ညာ ေျပာခဲ့ၾကသည္။   
တစ္ေယာက္ဆုုိလ်ွင္ ကၽြ န္ေတာ္က သူ႔ကုိသတ္မည္ဟုု ၿခိမ္းေျခာက္ေၾကာင္း လိမ္ေျပာ ခဲ့သည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္သည္လည္း အလြန္စိတ္ဓာတ္က်သျဖင့္၊ “ဘုရားသခင္ ဘာျဖစ္တာလဲ။ မည္သူမွ် ကၽြ ႏ္ုပ္  
လုပ္ေဆာင္မည္ကိစၥကို အေလးမထားၾကပါ” ဟု ျမည္တမ္းေနမိသည္။ ထုိသုိ႔ စာတန္ႏွင့္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိက္ခိုက္ေနရစဥ္ ရပ္ေ၀းမွမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ကၽြ ႏ္ုပ္ဆီ ဖုုန္းဆက္လာသည္။ သူက  
မိနစ္အနည္းငယ္ေလာက္ စကားေျပာေနစဥ္ ကၽြ ႏ္ုပ္က ဘာအတြက္ ဖုုန္းေခၚသလဲဟု ေမးပါသည္။  
သူက “မင္းကို ငါသတိရလုိ႔ မင္းကို ငါခ်စ္ေၾကာင္း ေျပာမလို႔ပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေမတၱာေတာ္သည္လည္း  
မင္းဆီေရာက္ၿပီး ခံစားမိဖို႔ ငါဆုေတာင္းေပးေနတယ္၊ မင္းကိုလည္း ငါတန္ဖိုးထားတယ္”  
ဆုိၿပီးေျပာလာပါသည္။ သူသည္ဒီမွာ ကၽြ ႏ္ုပ္ဘ၀ထဲ ဘာျဖစ္ေနသည္ကို မသိ၊ သို႔ေသာ္  
ဘုရားသခင္ အသုံးျပဳေတာ္မူ၏။ ကုိယ္ေတာ္သည္ ထုိသူမွတစ္ဆင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္အားခ်စ္သည္ကို  
ကၽြ ႏ္ုပ္သိပါၿပီ။ ထုိအျဖစ္အပ်က္က ကၽြ ႏ္ုပ္ကုိ အမႈေတာ္ျမတ္ထဲ ဆက္လက္ရွိေနေစခဲ့ၿပီး  
ကၽြ ႏု္ပ္၏ အသက္တာကို ေျပာင္းလဲ ေစခဲ့သည္။

စကားလံုးႀကီးတခ်ဳိ႕ကို အႀကီးအက်ယ္(သုိ႔မဟုတ္) လုိအပ္ခ်က္အျဖစ္ ေျပာေနရန္ မရွိပါ။ သုိ႔တုိင္  
ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သင့္ထံမွတစ္ဆင့္ ထုိေမတၱာေတာ္ စီးဆင္းသြားသည္ကုိ  
သင္သိျမင္သည့္အခ်ိန္ ဘယ္အခါမဆုိ ဘုရားသခင့္ ေမတၱာေတာ္၊ ဘုရားသခင္၏ အသက္ေတာ္  
သင့္ဆီမွတစ္ဆင့္ စီးဆင္းသြားသည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကုိ သင္ အာ႐ံုခံမိလွ်င္ ေနာက္ကို  
လုိက္ပါသြားရမည္။ တစ္စံုတစ္ရာ အေရာက္သြားၿပီး တစ္ခုခု ေျပာ၍ လူအခ်ဳိ႕ကုိ ေကာင္းခ်ီးေပးရမည္။  
ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ့္စကား ေတာ္ကို သင္၌ ထည့္သြင္းမည္။ သင့္အား ကုိယ္ေတာ္သုံးသျဖင့္  
သင္သည္ သင့္၀န္းက်င္လူတုိ႔အေပၚ သနားေမတၱာထားလ်က္ အမႈေတာ္ေဆာင္သြားေသာအခါ၊  
လူမ်ားစြာကုိ ကိုယ္ေတာ္ ကယ္လႊတ္ ေတာ္မူပါလိမ့္မည္။
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သင္ခန္းစာ ( ၁  )

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

 မွတ္ခ်က္။ ။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အထဲ ဘာထည့္သြင္းေပး၍  
အျခားသူမ်ားဆီသုိ႔ အက်ဳိးျဖစ္ ထြန္းေစသည္ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အား ဘယ္လုိ သိရွိေစေၾကာင္း  
ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ စစ္ေဆးၾကည့္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

၁။   (ဖိေလမုန္ -၆)ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ထံမွတစ္ဆင့္ စီးဆင္းသြားေစရန္ ဘုရားသခင္အား  
အခြင့္ေတာ္ေပးရမည့္ ပထမအဆင့္ သည္ ဘာျဖစ္မလဲ။ 

ဖိေလုမုန-္ ၆ - “ဆုေတာင္းေသာအခ်က္ဟူမူကား၊ သင္သည္ ယုံၾကည္ျခင္းကို  
ဆက္ဆံေသာအရွိန္ႀကီး၍၊ သူတစ္ပါးတုိ႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္ အဖို႔အလုိငွါ၊ ငါတုိ႔၌ ေကာင္းေသာ  
အရာရွိသမွ်တုိ႔ကုိ ၀န္ခံမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၏။”

၂။   (၁ ေယာ ၄း၇-၈)ကို ဖတ္ပါ။ အျခားသူမ်ားကို ခ်စ္ရာေရာက္မည့္ အမွန္တကယ္ အရင္းအျမစ္သည္  
ဘာလဲ။

၁ ေယာ ၄း၇-၈း - “ခ်စ္သူတုိ႔ ငါတို႔သည္အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကကုန္အ့ံ။ အေၾကာင္းမူကား  
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ ၏။ ခ်စ္တတ္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္  
ျဖစ္ဖြားေတာ္မူေသာသူျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ကို သိေသာသူ လည္းျဖစ္၏။ ခ်စ္ျခင္း  
မရွိေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ကုိမသိ။  အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္သည္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ  
ျဖစ္ေတာ္မူ၏။”

၃။   Andrew ထုတ္ေျပာခဲ့သည္။ “သင့္အထဲက ေမတၱာစီးဆင္းသြားသည့္ ဘယ္အခ်ိန္အခါမဆုိ  
သင့္အထဲမွ ဘုရားသခင္ စီးဆင္းေလသည္ ျဖစ္၏။” ဤအမွန္တရားကို (၁ ေယာ ၄း၇)၌  
ဘာစကားလုံးက သက္ေသျဖစ္ေစသနည္း။

၁ ေယာ ၄း၇ - “ခ်စ္သူတုိ႔ ငါတို႔သည္အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကကုန္အ့ံ။ အေၾကာင္းမူကား  
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ ၏။ ခ်စ္တတ္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္  
ျဖစ္ဖြားေတာ္မူေသာသူ ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ကို သိေသာသူ လည္း ျဖစ္၏။”

၄။   (၁ ေကာ ၁၃း၄-၈)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ ၀ိေသသ  
လကၡဏာအခ်ဳိ႕သည္ ဘာေတြလဲ။

၁ ေကာ ၁၃း၄-၈း _ “ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္  
ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ၀ါၾကြားျခင္းမရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ မေလ်ာက္ပတ္စြာ မက်င့္တတ္၊ ကုိယ္အက်ဳိးကို  
မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္ မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု မထင္တတ္၊ မတရားေသာအမႈ၌  
၀မ္းေျမာက္ျခင္း မရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ ၀မ္းေျမာက္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို  
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ဘုရားသခင့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ

ဖံုးအုပ္ တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကုိ ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေမွ်ာ္လင့္တတ္၏။  
ခပ္သိမ္းေသာအရာ ကိုသည္းခံတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ေဖါက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္  
၏။ ပေရာဖက္ဥာဏ္ေသာ္၎၊ အမ်ဳိး မ်ဳိးေသာ ဘာသာစကားကိုေျပာႏိုင္ေသာ အခြင့္ေသာ္၎၊  
သိပၸံအတတ္ေသာ္၎ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

၅။ (မ�ဲ ၁၄း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ အျခားသူမ်ားအား အမႈေဆာင္ေပးရန္အတြက္ ေယ႐ႈကုိ မည္သုိ႔  
လႈပ္ရွားေစသနည္း။

မ�ဲ ၁၄း၁၄ - “ ေယ႐ႈသည္ ထြက္ၾကြ၍ လူမ်ားအေပါင္းတို႔ကုိ ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ သနားျခင္း  
စိတ္ေတာ္ရွိ၍ လူနာရွိသမွ်တုိ႔ကုိ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူ၏။” 

၆။   (မ�ဲ ၂၅း၃၇-၄၀)ကုိ ဖတ္ပါ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သနားျခင္းက႐ုဏာတုိ႔ႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔  
သြားေရာက္သည့္အခါ၊ လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္မည္သူ႔ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ခ်စ္ခင္ဂ႐ုတစိုက္ ျပဳလုပ္သနည္း။ 

မ�ဲ ၂၅း၃၇-၄၀-“ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႔က၊ သခင္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ မြတ္သိပ္ေတာ္မူုသည္ကုိ  
အဘယ္အခါ၌ အကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျမင္၍ ကုိယ္ေတာ္ကို လုပ္ေကၽြ းပါသနည္း။ ေရငတ္ ေတာ္မူသည္ကုိ  
အဘယ္အခါ၌ အကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ျမင္၍ ကုိယ္ ေတာ္ကိုေသာက္ဖို႔ ေပးပါသနည္း။ ဧည့္သည္  
ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို အဘယ္အခါ၌ အကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ျမင္၍ ဧည့္သည္၀တ္ကုိ ကုိယ္ေတာ္အား  
ျပဳပါသနည္း။ အ၀တ္အခ်ည္းစည္းရွိေတာ္မူသည္ကို အဘယ္အခါ၌ အကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ျမင္၍  
ကုိယ္ေတာ္ကို အ၀တ္ႏွင့္ ဖံုးလႊမ္းပါသနည္း။  အနာစြဲေတာ္မူသည္ကို၎၊ ေထာင္ထဲမွာ  
ေနေတာ္မူသည္ကုိ၎ အဘယ္အခါ၌ အကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္ျမင္၍ အထံေတာ္သုိ႔ ေရာက္ပါသနည္းဟု  
ျပန္၍ ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ မင္းႀကီးက ငါ အမွန္ဆုိသည္ကား၊ သင္တုိ႔သည္ ဤသူတည္းဟူေသာ  
ငါ့ညီတုိ႔တြင္ အငယ္ဆုံးေသာသူတစ္ေယာက္အား ျပဳၾကသမၽွတုိ႔ကုိ ငါ့အား ျပဳၾကၿပီဟု ျပန္၍  
မိန္႔ေတာ္မူလတ့ံ။” 

ေဟၿဗဲ ၆း၁၀ - “အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းသူတုိ႔ကုိ အထက္က လုပ္ေကၽြ းသည္  
သာမက၊ ယခုပင္ လုပ္ေကၽြ းျခင္း အမႈကုိ၎၊ ထုိသုိ႔ျပဳေသာအားျဖင့္ နာမေတာ္ကို  
ေထာက္၍ျပေသာ ေမတၱာကုိ၎ ဘုရားသခင္သည္ ေမ့ေလ်ာ့သည္တုိင္ေအာင္၊ အဓမၼအမႈကုုိ  
ျပဳေတာ္မူသည္ မဟုတ္။”
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သင္ခန္းစာ ( ၁  )

အေျဖ ေသာခ့်က္

မွ်ားတ္ို႔ခား�က္။	။	ဤသူင္္ျခားနး္စ္�တို႔ြင္္ျ	ဘိရ�းသူခားင္္ျသူည္္	ကၽြ�္ပ္ိဳတို႔��အျထီျ	ဘ�ထီည္္�သူြင္္ျး�ပဳး၍	 
အျျခား�းသူူမ်ား��းဆီသူ�� 	အျက�ဳ�းျဖိုးေစ္္	ထီြနး္�စ္သူည္္က�ိ	ကၽြ�္ပ္ိဳတို႔��အျ�း	ဘယ္္လု�	ိသူ�ရွွိ��စ္�ၾက�င္္ျး	 
ကၽြ�ိပ္္ဳတို႔�� 	စ္စ္္�ဆးၾကည္္�ၾကမ်ားည္္	ျဖိုးေစ္္သူည္္။

၁။   (ဖိေလမုန္ -၆)ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ထံမွတစ္တင့္ စီးဆင္းသြားေစရန္ ဘုရားသခင္အား  
အခြင့္ေတာ္ေပးရမည့္ ပထမအဆင့္သည္ ဘာျဖစ္မလဲ။ 
ေယရႈ ခရစ္နာမ၌ ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌သြင္းေပးေတာမူ္သည့္ ေကာင္းေသာအရာ  
ရိွသမွ်ကို လက္ခံရန၊္

၂။   (၁ ေယာ ၄း၇-၈) ကို ဖတ္ပါ။ အျခားသူမ်ားကို ခ်စ္ရာေရာက္မည့္ အမွန္တကယ္  
အရင္းအျမစ္သည္ ဘာလဲ။
ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည။္ အေၾကာင္းမွာ၊ ဘုရားသခင္သည ္ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာ ျဖစ္ေတာမူ္၏။  
(၁ ေယာ ၄းး၈)

၃။   Andrew ထုတ္ေျပာခဲ့သည္။ “သင့္အထဲက ေမတၱာစီးဆင္းသြားသည့္ ဘယ္အခ်ိန္အခါမဆုိ၊  
သင့္အထဲမွ ဘုရားသခင္ စီးဆင္းေလသည္ ျဖစ္၏။” ဤအမွန္တရားကို (၁ ေယာ ၄း၇)၌  
ဘာစကားလုံးက သက္ေသျဖစ္ေစသနည္း။
ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာသည ္ဘုရားသခင္ထံေတာမွ္ ျဖစ္၏။ (ကုိယ္ေတာသ္ည ္ 
အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည။္)

၄။   (၁ ေကာ ၁၃း၄-၈)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ ၀ိေသသ လကၡဏာ  
အခ်ဳိ႕သည္ ဘာေတြလဲ။

• ေမတာ ာသည ္စိတ္ရွညတ္တ္၏။ ၎သညပ္စၥဳဳပၸနက္ာလျပႀကိယာျဖင့္ေရးထားသည။္  
ဆုိလုိသညမွ္ာ ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာသညစ္ဥ္ဆက္မျပတ္ ထုိနညး္ ျပဳမူသညဟူ္၍ ျဖစ္သည။္

• ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ၎သည ္ေက်ဇူးျပဳတတ္ျခင္းအမႈ၌ကုိယ္တုိင္လက္ေတြ႕  
ျပျခင္းျဖစ္သည။္ ဆုိလုိသညမွ္ာ ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာသည ္စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုိနညး္  
ျပဳမူသညဟူ္၍ ျဖစ္သည။္

• ေမတာ ာသည ္ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရိွ။ ၎သည ္သူတစ္ပါး၏ေကာင္းေသာအနာဂတ္(သို႔မဟုတ္)  
ေအာင္ျမင္မႈ၌ မေက်မခ်မ္း မျဖစ္ပါ။

• ၀ါၾကြားျခင္း မရိွ။ လူတစ္ေယာက္ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ပတ္သက္၍  
၀ါၾကြားျခင္းမရိွသလုိေလလုံးထြားျခင္းမရိွ။ စိတ္ႀကီး၀င္ျခင္းမရိွပါ။
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ဘုရားသခင့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ

• မာနမ္ာန မရိွ။ ကုိယ္ကိုကုိယ္ ၀ါးမ်ဳိျခင္း မရိွတတ္။ စိတ္ႀကီး၀င္ျခင္း မရိွ။ အထက္စီး  
ဆနျ္ခင္း မရိွ။ 

• မေလ်ာက္ပတ္စြာ မက်င့္တတ္။ အျဖစ္မွနကို္ ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းကို ကိုယ္တုိင္ မျပဳလုပ္တတ္ပါ။  
ရုိင္းစုိင္းေသာ အျပဳအမူမရိွပါ။ 

• ကုိယ္အက်ဳိးကို မရွာတတ္။ ကုိယ့္ကိုကုိယ္၌သာ ဗိဟုိျပဳျခင္း မရိွပါ။

• ေဒါသအမ်က္ မထြက္တတ္။ လြယ္လင့္တကူ အမ်က္ မထြက္တတ္ပါ။ အလ်င္အျမန ္ 
စိတ္မထိနး္ႏုိင္ မရိွပါ။

• အျပစ္ရိွသညဟု္ မထင္တတ္။ အျခားသူတစ္ပါး အဆုိးျဖစ္ေအာင္ အစဥ္ေတြးဆေနျခင္းမရိွ။  
အမွားရိွသညဟု္လညး္ မျမင္တတ္ပါ။ 

• မတရားေသာအမႈ၌၀မ္းေျမာက္ျခင္းမရိွတတ္။ မတရားေသာအမႈ (သို႔မဟုတ္) မွားေသာအရာ  
မ်ား၌ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာရ္ႊ င္ျခင္း မရိွပါ။ သမၼာတရား၌ ၀မ္းေျမာက္တတ္၏။

• ခပ္သိမ္းေသာအရာကိုသညး္ခံတတ္၏။ အစဥ္အၿမဲ အေထာက္အပ့ံေပးသည။္ ဘယ္ေသာ  
အခါမွ် ပ်က္ကြက္သည ္မရိွ။

• ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယုံတတ္၏။ ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာသည ္အစဥ္အၿမဲ ယုံတတ္၏။

• ေမတာ ာသည ္ေဖါက္ျပနျ္ခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ အစဥ္အၿမဲ စိတ္ရွညသ္ညး္ခံ  
တတ္၏။ အဆုံးထက္တုိင္သို႔ေရာက္၍ အစဥ္အၿမဲ တညေ္နသည။္

၅။   (မ�ဲ ၁၄း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ အျခားသူမ်ားအား အမႈေဆာင္ေပးရန္အတြက္ ေယ႐ႈကုိ မည္သုိ႔  
လႈပ္ရွားေစသနည္း။
ကုိယ္ေတာသ္ည ္အျခားသူမ်ားဆီသို႔  သနားျခင္းကရုဏာႏွင့္ လႈပ္ရွားေတာမူ္၏။  
အဘိဓါနစ္ာအုပ္က “သနားျခင္းကရုဏာ” ကို “စာနာေထာက္ထားေသာ ခံစားမႈ” ဟူ၍  
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသည။္

၆။   (မ�ဲ ၂၅း၃၇-၄၀)ကုိ ဖတ္ပါ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သနားျခင္းက႐ုဏာတုိ႔ႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ သြားေ
ရာက္သည့္အခါ၊ လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ မည္သူ႔ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ခ်စ္ခင္ဂ႐ုတစိုက္ ျပဳလုပ္သနည္း။ 
ေယရႈ ကုိယ္ေတာတုိ္င္ ျဖစ္သည။္ (ေဟၿဗဲိ ၆း၁၀) ၌ ၾကည့္ပါ။
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သင္းအုပ္တို႔  ဆုေက်းဇူး အသုံံးျပဳျခင္း

ယေန႔ သင္တုိ႔လက္ခံရလိုက္တဲ့ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို သင္တို႔ ဘယ္လုိရယူၿပီး၊  
သူတစ္ပါးႏွင့္အတူ ဘယ္လုိ မွ်ေ၀သည္၊ သူတစ္ပါးအား ဘယ္လုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အမႈေဆာင္  
ေပးရမည့္အေၾကာင္းကို ေျပာဆုိၾကမည္။ (၁ ေပ ၄း၁၁) ၌ ေျပာထား ပါသည္။ “ေဟာေျပာေသာသူသည္  
ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ႏွင့္အညီ ေဟာေျပာေစ။” “ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ (Oracles of God)  
စကားအသုံးသည္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးတုိ႔ အသန္႔ရွင္းဆုုံး ဌာနေတာ္ရွိ ပဋိညာဥ္ ေသတၱာေတာ္ထဲသုိ႔  
ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္မ်ားကို ထည့္သိမ္းေသာ အခ်ိန္အခါ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို ေနာက္ျပန္ညႊန္းဆို  
ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎ကို ဘုရားစကားေတာ္ “ဗ်ာဒိတ္ေတာ္” ဟူ၍ သူတုိ႔ေခၚဆုိၿပီး၊ “ဘုရားသခင္၏  
ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ႏွင့္အညီ ေဟာေျပာေစ” ဟု ဆိုလုိက္သည္တြင္ အဓိပၸာယ္မွာ ဘုရားသခင္၏  
ႏႈတ္ေတာ္ႏွင့္အညီ ေဟာေျပာပါဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ ႏႈတ္ျမြက္ေတာ္မူသည့္အတိုင္းျဖစ္ပါလွ်င္  
ေဟာေျပာပါေလ။ က်မ္းခ်က္က ဆက္ေျပာထားသည္။ “ဘုရားသခင္သည္ အရာရာ၌ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္  
ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစမည္ အေၾကာင္း၊.. အျခားေသာအမႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္  
ေပးသနားေတာ္မူေသာ အစြမ္းသတိၱအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေစ။ ထုိဘုရားသခင္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္  
ဘုန္းအသေရ အစြမ္းသတိၱ ရွိေတာ္မူေစသတည္း။” ဤတြင္ေျပာသည္မွာ သင္သည္ သူတစ္ပါးကို  
သင့္ကိုယ္ပိုင္ အစြမ္းအစႏွင့္မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ ေပးေတာ္မူေသာ အစြမ္းအစႏွင့္  
အေစခံအမႈေဆာင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ခရစ္ယာန္အသက္တာႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကီးဆုံးအရာတစ္ခုမွာ သင္(သုိ႔မဟုတ္) ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ စကားေျပာဆုိ ျခင္းႏွင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ပိုင္အစြမ္းအစအားျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားမွ်ေ၀  
ေပးကမ္းလိုက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေရာက္ လာၿပီး၊ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အထဲတြင္  
ကိန္း၀ပ္ ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔မွတစ္ဆင့္ မိန္႔ဆုိ၍ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အားျဖင့္  
အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ တုိက္႐ိုက္ ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔မွတစ္ဆင့္ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ ေတာ္စီးဆင္းသြားေလသည္။ အကယ္၍  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သူတစ္ပါးကို စတင္ေ၀မွ် ေပးကမ္းသည့္အခါ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ သတိရမိရမည္မွာ ၎သည ္
၀ိညာဥ္ေတာ္ ဆုေက်းဇူးျဖစ္၍ ထုိအတြက္ ျပဳစုရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္၏  
ခႏၶာကိုယ္ထဲရွိ လူတစ္ဦး ခ်င္းစီတိုင္းကို လက္ခံလ်က္ သူတုိ႔အား သီးသန္႔ဆုေက်းဇူးမ်ား  
ေပးကမ္းေတာ္မူပါသည္။ (၁ ေကာ ၁၂)၌ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္ တုိ႔တစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္းကို  
ကုိယ္ေတာ္၏အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ မတူေသာဆုေက်းဇူးမ်ား ေပးကမ္းေတာ္မူသည္။ (အငယ္_၄-၆)  
၌ ဤသုိ႔ ဆုိထားသည္။ “ဆုေက်းဇူးေတာ္ အထူးထူးအေထြေထြ ရွိျငားေသာ္လည္း  
၀ိညာဥ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း ရွိ၏။ ဓမၼဆရာအမႈ အထူးထူး အေထြေထြ ရွိျငားေသာ္လည္း  
သခင္တစ္ပါးတည္း ရွိ၏။ ျပဳျပင္ျခင္းအမႈ အထူးထူးအေထြေထြ ရွိျငားေသာ္လည္း၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႔၌  
ျပဳျပင္သမွ်ကုုိ ျပဳျပင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ တစ္ပါးတည္းရွိ၏။” ဤအဓိပၸာယ္မွာ (အခန္းငယ္-၇)၌  
ေျပာသည္အတုိင္း ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အားလုံး၏ အတြင္း၌ အရာခပ္သိမ္းကို ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာ  
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ျပဳလုပ္ေတာ္မူေၾကာင္ းျဖစ္သည္။ “ေကာင္းေသာအက်ဳိးအလုိ႔ငွါသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို လူအသီးသီးတို႔အား  
ထင္ရွားစြာ ေပးေတာ္မူလ်က္ရွိ၏။” 

ဤက်မ္းခ်က္မ်ားက ေျပာသည္မွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္း၏အထဲသို႔  
သဘာ၀လြန္အစြမ္းမ်ားကုိ ထည့္ေပးေတာ္မူေၾကာင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္ မခံစားမိတတ္၊ သတိ  
မထားမိတတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအရာသည္ ဘုရားစကားေတာ္မွ ကတိေတာ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အကယ္၍  
သင္သည္ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ ဧ၀ံေဂလိေဟာေျပာျခင္း ဤသင္ခန္းစာတြဲသို႔ ေရာက္လာသည္ႏွင့္အမွ်၊  
သင္သည္ ေယ႐ႈကုိသခင္ဘုရားအျဖစ္ ထားႏွင့္ၿပီဆုိပါလွ်င္ အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ဘ၀ထဲတြင ္ 
ဘုရားသခင္ထံမွ လက္ခံရရွိၿပီး သူတစ္ပါးအတြက္ ဘယ္လုိ အသုံးခ်သြားမည္ကို ေလ့လာသြားခဲ့ပါလွ်င္၊  
ထုိအခါ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခိုးသည္ သင့္ အတြင္း၌ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကၽြ ႏု္ပ္  
ကတိေပးႏိုင္သည္။ သင္သည္ အျခားသူတုိ႔၏ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကုိ သင့္အထဲ၌ ရရွိလာသည္။  
ဘုရားသခင္သည္ လူတစ္ေယာက္ေယာက္အတြက္ သင့္အတြင္း၌ တန္ခိုးနိမိတ္လကၡဏာ မ်ဳိးေစ့ပံုစံကို  
သြင္းေပး ေတာ္မူသည္။ သင္သည္ ထုိသူတို႔၏ ဘ၀မ်ားအထဲသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးကမ္း သြားႏိုင္ရန္မွာ  
သင့္အေပၚ မူတည္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာထားသည္မွာ ၎အရာမ်ားကို ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္  
လူ တစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္းသုိ႔ ေပးကမ္းထားေၾကာင္းျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရမရွိဘဲ က်န္  
မေနေစရပါ။ (၁ ေကာ ၁၂)၌ သီးျခား ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆုေက်းဇူး (၉) မ်ဳိးစာရင္းကို ျပထားသည္။  
ပညာတရား၊ ထုိးထြင္း ျခင္းတရား၊ အနာေရာဂါၿငိမ္းေစနိုင္ေသာအခြင့္၊ တန္ခိုးကုိျပႏိုင္ေသာအခြင့္  
စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ေရာမၾသ၀ါဒစာေစာင္အခန္းႀကီး (၁၂)၌လည္း အျခားေသာ ဆုေက်းဇူးစာရင္း  
ရွိေသးေသာ္လည္း ကၽြ ႏ္ုပ္ ရွင္းျပဖို႔အခ်ိန္ မရေတာ့ပါ။ ၎တုိ႔ကုိ သင္တို႔ကုိယ္တုိင္ ေလ့လာရန္  
လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ သတိထားရမည္မွာ သင္တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းသည္ အထူးဘိသိက္ခံရစဥ္အတြင္း  
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူခဲ့သည္ျဖစ္၍ အျခားသူမ်ားအတြက္ အမႈေဆာင္ ႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွါ  
သီးသန္႔စြမ္းရည္ရရွိၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူတုိင္းသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္လုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း  
အမႈေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ေတာ့မဟုတ္။ သင့္အေနႏွင့္ သြန္သင္ျခင္းဆုေက်းဇူးကို မရႏိုင္ေသာ္လည္း  
ခရစ္ေတာ္၏ကုိယ္ခႏၶာထဲရွိ လူတုိင္းသည္ အျခားသူတုိ႔ႏွင့္ သူတို႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းကို ေ၀မွ်ေပးျခင္းအားျဖင့္   
သင္ၾကားေပးႏိုင္ၾကသည္။ သင္ၾကားေပးရန္ အထူးသျဖင့္ ေခၚယူခံရသည့္လူအခ်ဳိ႕ ရွိသလုိ  
ေဟာေျပာရန္ႏွင့္ အသင္းေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ေခၚယူျခင္း ခံရသည့္ လူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။  
ေရာမၾသ၀ါဒစာေစာင္ (၁၂) ၏ဆုေက်းဇူးစာရင္းအနက္ တစ္ခုသည္ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္ျခင္း  
ဆုေက်းဇူးရသူမ်ားရွိေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။ သင္တုိ႔ထဲတြင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္  
သတိမထားမိတတ္ဘဲ စြမ္းရည္ (သုိ႔မဟုတ္) ဆုေက်းဇူးမ်ား ရွိေနတတ္ ၾကပါသည္။ သင္သည္  
သူတစ္ပါးကို ေကာင္းႀကီးေပးလုိေသာ စိတ္ဆႏၵေရွိတတ္ ၾကပါသည္။ သင္သည္ အခန္းတစ္ခန္းထဲသုိ႔  
၀င္ေရာက္ၿပီး အျပင္းအထန္မဟုတ္ဘဲ နာမက်န္း ျဖစ္ေနသူမ်ားကိုေတြ႕ ျမင္ရတတ္သူမ်ဳိးျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။  
သင္သည္ၾကင္နာမႈျပ၍ ကူညီေပး ႏိုင္မည္ကုိသိရွိၿပီး သူတုိ႔ကို သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေစရန္ႏွင့္  
အေစခံအမႈေဆာင္ေပးရန္ စိတ္ဆႏၵေ ရွိလာပါသည္။ ၎သည္ ဘုရားသခင္၏ သဘာ၀လြန္  
ဆုေက်းဇူးတစ္ခု ျဖစ္သည္ကို သင္သိပါသလား။

လူအခ်ဳိ႕သည္ ေပးကမ္းျခင္း ဆုေက်းဇူးျဖစ္ေသာ ေငြရွာႏိုင္စြမ္းရွိ၍ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္းကို ပံ့ပိုးေပးရန္  
ေခၚယူခံရေၾကာင္း (ေရာမ ၁၂)၌ ေျပာပါသည္။ ၎မွာ သူတုိ႔၏ ဆုေက်းဇူးျဖစ္၍ သူတုိ႔ဘ၀၌  
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သင္ခန္းစာ ( ၂ )

ေခၚယူခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ သင္တုိ႔လူအခ်ဳိ႕သည္ ထုိကဲ့သုိ႔ အရာခပ္သိမ္း အတြက္ ေခၚယူခံရ  
ႏိုင္ပါသည္။ လူအခ်ဳိ႕သည္ အားေပးတုိက္တြန္းျခင္း ဆုေက်းဇူးရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕တုိ႔၌ ထုံးစံအတုိင္း  
ကူညီျခင္း ဆုေက်းဇူးႏွင့္အတူ အသင္းေတာ္က ေခၚယူရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုေက်းဇူး ရရွိၾကသည္။  
၎တို႔သည္ အသင္းေတာ္ ထူေထာင္ျခင္းတစ္ခုတည္း၌သာ မဟုတ္ဘဲ လူတုိ႔၌ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အေျခခံ  
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သျဖင့္ အရာမ်ဳိးစံုကို ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။  
သင္တုိ႔အထဲက လူတခ်ဳိ႕သည္ စိတ္ပ်က္ေနသူမ်ားကို အားေပး ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကေသာ္လည္း ကၽြ ႏ္ုပ္သည္  
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သြန္သင္ေနရင္း တစ္ခုခု ကူညီ လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္း ဘယ္ေသာအခါမွ် မရွိခဲ့ဖူးပါ။  
သင္သည္ သဘာ၀လြန္ အစြမ္းအစ ရွိသည္ျဖစ္၍ သူတုိ႔ ဆီသြားၿပီး လက္တင္ဆုေတာင္းျခင္း၊  
ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔ကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ ေျပာခ်င္သည္မွာ သင္သည္  
ဤအရာကုိ “ဒါ ကၽြ န္ေတာ္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ အရည္အေသြး ပါပဲေလ”ဟု ဆိုၿပီး၊ သဘာ၀အတိုင္း  
ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ ႐ႈျမင္ေနရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိဖို႔ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဤပုဂၢိဳလ္အမ်ဳိးအစားအျဖစ္  
ကုိယ့္ကိုကုိယ္ အတန္းအစား တစ္ခု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါေသာ္လည္း သင္သိရမည္မွာ သင့္အား  
ဆုေက်းဇူးမ်ား၊ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္မ်ားကုိ ေပးသနား ေတာ္မူေသာဘုရား သခင္သည္ သင့္အထဲသုိ႔  
ထုိသဘာ၀လြန္ အစြမ္းအစထည့္သြင္း ေပးထားေၾကာင္းကို ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖင့္ ၎အမွန္ဧကန္အရာမ်ား   
ကုိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ေစရန္ သင့္အား မ်က္ျမင္တစ္ဆုံးျမင္ကြင္းဆီသို႔ ဦးတည္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ သူတစ္ပါးကုိ အမႈေဆာင္ေပးေသာအခါ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာထား သည္မွာ  
ဘုရားသခင္သည္ သင့္အထဲ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အမႈေဆာင္ရြက္ျခင္းအရာမ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း  
ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အခ်ိန္ျပည့္အသက္ေမြးအလုပ္ (သုိ႔မဟုတ္) အလုပ္ခြင္ထဲ (သုိ႔မဟုတ္)  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔က်ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ သင္းအုပ္အမႈေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုိအပ္ ပါသည္။ အကယ္၍  
သင့္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကုိ၎၊ အလုပ္ခြင္ထဲက လူကို၎ သင္းအုပ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ၊  
သင့္ကုိယ္ပိုင္ အစြမ္းအစႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ မဟုတ္ဘဲ သင့္အား ဘုရားေပးေသာ အစြမ္းအစႏွင့္  
အလုပ္လုပ္ဖို႔လုိအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္အား ရွာေဖြ ၾကရန္ႏွင့္ သင့္အထဲ၌  
ကုိယ္ေတာ္အပ္ႏွင္းထားသည့္ ဆုေက်းဇူးကို ရွာေတြ႕ၾကရန္ သင္တုိ႔ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိက္တြန္းလုုိပါသည္။  
အကယ္၍ သင္သည္အသက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ သင္၏ သာသနာနယ္ဆုိင္ရာ  
ဆုေက်းဇူးအတြက္ ေခၚယူခံရျခင္း မရွိလွ်င္လည္း၊ ၎ကို ထည့္မတြက္ဘဲ မေနပါႏွင့္။ သင္တို႔  
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတုိင္းအတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သဘာ၀လြန္ စြမ္းရည္မ်ားကို သင္တုိ႔  
အထဲ၌ သြင္းေတာ္မူသည္ကို သင္တုိ႔သည္ လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိေနာက္ သင္တို႔၌  
ဘုရားသခင္ အပ္ႏွင္းေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူးျဖင့္ သူတစ္ပါးတုိ႔အား အေစခံအမႈေဆာင္ရၾကမည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္ အခ်ိန္ယူ၍ ေလ့က်င့္ရလိမ့္မည္။ သင္သည္ ပထမပိုင္းတြင္ ျပည့္စံုေအာင္  
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ယူရန္ မေၾကာက္ရြံ႕ပါႏွင့္။ သင္သည္  
အမွားျပဳလုပ္မိလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ ပလႅင္ေတာ္ထက္မွ ေလ်ာ့က်လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။  
သုိ႔ေသာ္ သင့္စိတ္ႏွလံုး ႐ိုးသားျခင္းကို အျခားသူမ်ား ျမင္ၾကပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ တစ္စံုတစ္ခုကို  
ျပည့္စံုေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ သည့္တုိင္ သင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ သူတုိ႔အေပၚ အမႈေဆာင္  
ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားအေပၚ အမႈေဆာင္ရြက္ျခင္းကို စတင္ပါ။ သင္သည္ ဘုရားသ
ခင္ေပးေသာဆုေက်းဇူးရွိသည္ကို သိမွတ္လ်က္ ကိုယ္ေတာ္ ေပးအပ္ထားေသာသဘာ၀လြန္  
ဆုေက်းဇူးမ်ားကုိ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ ေ၀မွ်ေပးကမ္းပါ။
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တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (၁ ေပ ၄း၁၁)ကုိ ဖတ္ပါ။ မည္သူ႔ထံမွ အစြမ္းအစႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အမႈေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။

၁ ေပ ၄း၁၁ - “ဘုရားသခင္သည္ အရာရာ၌ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွား  
ေစမည္အေၾကာင္း၊ ေဟာေျပာေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ႏွင့္အညီ  
ေဟာေျပာေစ။ အျခားေသာအမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ ေပးသနားေတာ္မူေသာ  
အစြမ္းသတိၱ အတုိင္းေဆာင္ရြက္ေစ။  ထုိဘုရားသခင္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းအသ  
ေရ အစြမ္းသတိၱ ရွိေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္။

၂။   (၁ ေကာ ၁၂း၄)ကို ဖတ္ပါ။ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ား ေထြျပားျခင္းႏွင့္  
မတူေသာအမ်ဳိးအစားမ်ား ရွိၾကေသာ္လည္း၊ ၎အရာအားလုံးအျမစ္သည္ မည္သူျဖစ္သနည္း။ 

၁ ေကာ ၁၂း၄ - “ဆုေက်းဇူးေတာ္ အထူးထူးအေထြေထြ ရွိျငားေသာ္လည္း ၀ိညာဥ္ေတာ္  
တစ္ပါးတည္းရွိ၏။”

၃။   (၁ ေကာ ၁၂း၆)ကို ဖတ္ပါ။ ေအာက္ပါ ေဖၚ ျပခ်က္အမွန္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

(က)		ဘိရ�းသူခားင္္ျ၏	လုပ္ိဳ�ဆ�င္္ျျခားင္္ျးသူည္္	နည္္းလုမ္်ားး	တို႔စ္္လုမ္်ားးတို႔ည္္းသူ�	ရွွိ�၏။
(ခား)     လုမွူ်ားတို႔စ္္ဆင္္ျ� ဘိရ�းသူခားင္္ျ၏လုပ္ိဳ�ဆ�င္္ျျခားင္္ျးသူည္္ မ်ားတို႔�ူသူ�နည္္းလုမ္်ားးမ်ား��း ရွွိ�ၾကသူည္္။
(ဂ)				တို႔ရ�း�ဟ�ဆရ�မွ်ားတို႔စ္္ဆင္္ျ�	ဘိရ�းသူခားင္္ျ	လုပ္ိဳ�ဆ�င္္ျသူည္္။

၁ ေကာ ၁၂း၆ - “ျပဳျပင္ျခင္းအမႈ အထူးထူးအေထြေထြရွိျငားေသာ္လည္း၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႔ကို  
ျပဳျပင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ တစ္ပါးတည္းရွိ၏။”

၄။   (၁ ေကာ ၁၂း၇)ကို ဖတ္ပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ မ်က္ေမွာက္ရွိျခင္းႏွင့္  
၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားသည္၊ ေကာင္းေသာအရာအားလုံးအတြက္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီ အေပၚ  
ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၁ ေကာ ၁၂း၇ - “ေကာင္းေသာအက်ဳိးအလုိ႔ငွါ၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို လူအသီးသီးတုိ႔အား ထင္ရွားစြာ  
ေပးေတာ္မူလ်က္ ရွိ၏။”

၅။   (၁ ေကာ ၁၂း၈-၁၀)ကို ဖတ္ပါ။ လူေတြကုိ ဘုရားသခင္ေပးကမ္းထားေသာ  
အခ်ဳိ႕ေသာ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဆုေက်းဇူးမ်ားကို အဓိပၸာယ္ရွင္းျပ၍ စာရင္းျပဳစုေပးပါ။ 
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၁ ေကာ ၁၂း၈း-၁၀ - “အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ တစ္ေယာက္ေသာသူအား  
ပညာတရားကို ေပးေတာ္မူ၏။ ထုိ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ တစ္ေယာက္ေသာသူအား ထိုးထြင္းျခင္း  
တရားကို ေပးေတာ္မူ၏။ ထုိ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ တစ္ေယာက္ေသာသူအား ယုံၾကည္ျခင္းကို  
ေပးေတာ္မူ၏။ ထုိ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ တစ္ေယာက္ေသာသူအား အနာေရာဂါကို ၿ 
ငိမ္းေစႏိုင္ေသာ အခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ တစ္ေယာက္ေသာသူအား  
တန္ခိုးကိုျပႏိုင္ေသာအခြင့္ကို၎၊ တစ္ေယာက္ေသာသူအား ပေရာဖက္ျပဳႏိုင္ေသာအခြင့္ကုိ၎၊  
တစ္ေယာက္ေသာသူအား စိတ္၀ိညာဥ္တုိ႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ေသာအခြင့္ကုိ၎၊  
တစ္ေယာက္ေသာသူအား အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘာသာစကား ကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ ကုိ၎၊  
တစ္ေယာက္ေသာသူအား ထုိဘာသာစကား၏ အနက္ကုိ ေဖၚျပႏိုင္ေသာ အခြင့္ကုိ၎  
ေပးေတာ္မူ၏။”

၆။   (ေရာမ ၁၂း၆-၈)ကို ဖတ္ပါ။ ဤတြင္ လူေတြကို ဘုရားသခင္ေပးကမ္းေသာ  
၀ိညာဥ္ေရးရာဆုေက်းဇူးမ်ားကို အဓိပၸာယ္ရွင္းျပ၍ စာရင္းျပဳစုေပးပါ။

ေရာမ ၁၂း၆-၈း - “ထုိသုိ႔ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္အတုိင္း ငါတုိ႔သည္  
အသီးသီးအျပားျပားေသာ ဆုမ်ားကို ခံရသည္ျဖစ္၍၊  ပေရာဖက္အရာရွိလွ်င္၊ ယုံၾကည္ျခင္း  
ပမာဏကို ရသည္အတုိင္း ပေရာဖက္ျပဳၾကကုန္အ့ံ။ ဓမၼဆရာ အရာရွိလွ်င္၊ ဓမၼဆရာ၏အမႈကို  
ေဆာင္ရြက္ၾကကုန္အ့ံ။ ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးေသာသူသည္ ထုိအမႈကို ေဆာင္ရြက္ေစ။ ႏိႈးေဆာ္  
ေသြးေဆာင္ေသာသူသည္ ထုိအမႈကို ေဆာင္ရြက္ေစ။ အစြန္႔အႀကဲေ၀ငွေသာ သူသည္  
လ်စ္လ်�ေသာ စိတ္ႏွင့္ ေ၀ငွေစ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာသူသည္ လံု႔လ၀ိရိယႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစ။  
မစသနားျခင္း အမႈကို ျပဳေသာသူသည္ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ျပဳေစ။

၂ တိ ၄း၁၁ - “လုကာတစ္ေယာက္တည္းသာ ငါ့ထံမွာ ရွိ၏။ မာကုကို သင္ႏွင့္အတူ ေခၚခဲ့ေလာ့။  
သူသည္ ဆရာအမႈကို ျပဳရာမွာ ငါ အက်ဳိးရွိ၏။ 

၇။   ဤဆုေက်းဇူးမ်ားအနက္ တစ္ခုခုသည္ သင့္ထံမွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ သင္  
သတိျပဳမိပါသလား။ သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ၎ဆုေက်းဇူးသည္ ဘာလဲ။ 

၈။   (၁ ေကာ ၁၂း၇)ကုိ ဖတ္ပါ။ ထိုဆုေက်းဇူးအားျဖင့္ မည္သူသည္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းရရွိမည္နည္း။

၁ ေကာ ၁၂း၇ - “ေကာင္းေသာအက်ဳိးအလုိငွါသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို လူအသီးအသီးတုိ႔အား  
ထင္ရွားစြာေပးေတာ္မူလ်က္ရွိ၏။”
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (၁ ေပ ၄း၁၁)ကုိ ဖတ္ပါ။ မည္သူ႔ထံမွ အစြမ္းအစႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အမႈေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။
ဘုရားသခင္၏ အစြမ္းသတာ ိ ျဖင့္

၂။   (၁ ေကာ ၁၂း၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ား ေထြျပားျခင္းႏွင့္ မတူေသာ အမ်ဳိးအစားမ်ား  
ရွိၾကေသာ္လည္း၊ ၎အရာအားလုံးအျမစ္သည္ မည္သူနည္း။  
ဘုရားသခင္ / သန္ရွ့င္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္

၃။   (၁ ေကာ ၁၂း၆)ကို ဖတ္ပါ။ ေအာက္ပါ ေဖၚျပခ်က္အမွန္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
(ခ)  လူမွတစ္ဆင့္ ဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည ္မတူေသာနညး္လမ္းမ်ား  
ရိွၾကသည။္

၄။   (၁ ေကာ ၁၂း၇)ကို ဖတ္ပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ မ်က္ေမွာက္ရွိျခင္းႏွင့္ ၀ိညာဥ္  
ဆုေက်းဇူးမ်ားသည္၊ ေကာင္းေသာ အရာ အားလုံးအတြက္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔တစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚ  
ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မွန္သလား/ မွားသလား။ 
မွနပ္ါသည။္

၅။   (၁ ေကာ ၁၂း၈-၁၀)ကို ဖတ္ပါ။ လူေတြကုိ ဘုရားသခင္ေပးကမ္းထားေသာ  
အခ်ဳိ႕ေသာ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဆုေက်းဇူးမ်ားကို အဓိပၸာယ္ရွင္းျပ၍ စာရင္းျပဳစုေပးပါ။
• ပညာတရား- ဘုရားသခင္၏ စိတ္ႏွလုံးႏွင့္အႀကံအစညေ္တာမွ္ သဘာ၀လြန ္ 

ဖြင့္ျပေတာမူ္ျခင္းတစ္ခု ျဖစ္သည။္(တမန ္ေတာ ္၂၇း၂၁-၂၅)ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။
• ထုိးထြင္းျခင္းတရား- အမွနတ္ရား (သို႔မဟုတ္) အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခုကို ဘုရားသခင္ထံမွ  

သဘာ၀လြန ္ဖြင့္ျပေတာမူ္ျခင္း တစ္ခု ျဖစ္သည။္ (တမနေ္တာ ္၉း၁၁-၁၂)ကုိ ဖတ္ၾကည့္ပါ။
• ယုံၾကညျ္ခင္း- ေတြးေတာျခင္းမရိွ၊ ဆင္ေျခေပးျခင္းမရိွ၊ ဘုရားသခင္အား ယုံၾကညေ္သာ  

သဘာ၀လြန ္အရညအ္ခ်င္းျဖစ္ ၏။ (၁ ေကာ ၁၃းး၂)ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။
• အနာေရာဂါကို ၿငိမ္းေစႏုိင္ေသာအခြင့္ - လူ႕အေထာက္အပ့ံ (သို႔မဟုတ္) ေဆး၀ါး  

အကူအည ီမပါဘဲ၊ အနာေရာဂါကိုသက္ သာေစေသာ သဘာ၀လြနအ္ရညအ္ခ်င္း  
ျဖစ္၏။ (မာကု ၁၆း၁၈)ကို ဖတ္ပါ။

• တနခုိ္းကိုျပႏုိင္ေသာအခြင့္ - သဘာ၀တရားကို ဆန္က့်င္လ်က္ တနခုိ္းနမိိတ္မ်ား  
ထုတ္လႊတ္ေပးေသာ သဘာ၀လြနၾ္ကား ၀င္ စြက္ဖက္ျခင္း ျဖစ္သည။္ (ေဟၿဗဲိ ၂း၃း-၄း)ကို  
ဖတ္ၾကည့္ပါ။

• ပေရာဖက္ျပဳႏုိင္ေသာအခြင့္ - ဘုရားသခင္လႈံ႕ေဆာေ္သာအားျဖင့္ ေဟာေျပာသူက  
အမည ္မသိဘာသာစကားႏွင့္ ေျပာဆုိေသာ သဘာ၀လြန ္ႏႈတ္ျမြက္စကားမ်ား  
ျဖစ္သည။္ (တ၁၁း၂၇-၂၈၊ ၁ ေကာ ၁၄းး၃း) တို႔ကုိ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ စိတ္၀ိညာဥ္တို႔ကုိ  
ပုိင္းျခား၍သိႏုိင္ေသာအခြင့္ - ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ ္(သို႔မဟုတ္)  
၀ိညာဥ္ေတာလု္ပ္ရွားမႈမွ သဘာ၀လြန ္ဖြင့္ျပေတာမူ္ျခင္းတစ္ခု ျဖစ္သည။္  
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(တမနေ္တာ ္၁၆း၁၆-၁၈)ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘာသာစကားကို  
ေျပာႏုိင္ေသာအခြင့္ - ဘုရားသခင္လႈံ႕ေဆာေ္သာအားျဖင့္ အမညမ္သိ ဘာသာစ
ကားႏွင့္ ေျပာဆုိေသာ သဘာ၀လြန ္ႏႈတ္ျမြက္စကားမ်ား ျဖစ္သည။္  
(၎မွာ စကားေျပာဆုိေနသူက မသိျခင္းျဖစ္သည။္) (တမနေ္တာ ္၂း၄း-၁၁)ကုိ  
ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ထုိဘာသာစကား၏ အနက္ကုိ ေဖၚ ျပႏုိင္ေသာအခြင့္ - ဘုရားသခင္  
လႈံ႕ေဆာေ္သာအားျဖင့္၊ အမညမ္သိ ဘာသာစကား တစ္ခုကုိ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ေပးေသာ  
သဘာ၀လြန ္ႏႈတ္ျမြက္ စကားမ်ား ျဖစ္သည။္ (၁ ေကာ ၁၄းး၁၃း-၁၄း)ကို ဖတ္ပါ။

၆။   (ေရာမ ၁၂း၆-၈)ကို ဖတ္ပါ။ ဤတြင္ လူေတြကို ဘုရားသခင္ေပးကမ္းေသာ  
၀ိညာဥ္ေရးရာဆုေက်းဇူးမ်ားကိုအဓိပၸာယ္ရွင္းျပ၍ စာရင္းျပဳစုေပးပါ။
• ပေရာဖက္ျပဳေသာသူူ -  ဘုရားသခင္လႈံ႕ေဆာေ္သာအားျဖင့္ ေဟာေျပာသူက အမည ္ 

မသိဘာသာစကားႏွင့္ ေျပာဆုိ ေသာ သဘာ၀လြန ္ႏႈတ္ျမြက္စကားမ်ား ျဖစ္သည။္
• ဓမၼဆရာအမႈကိုျပဳေသာသူူ - အျခားသူတို႔ကုိ လက္ေတြ႕က်က် ျပဳစုျခင္းအားျဖင့္  

အမႈေတာေ္ဆာင္ျခင္းျဖစ္သည။္ (၂ တိ ၄းး၁၁)ဖတ္ပါ။
• ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးေသာသူူ -ပညာတရားညႊနၾ္ကားေပးရနရွ္င္းျပျခင္း  

၊အေသးစိတ္ရွင္းျပျခင္း။ (တမနေ္တာ ္၁၃းး၁)ကို ဖတ္ပါ။
• ႏိႈးေဆာေ္သြးေဆာင္ေသာသူူ - ေဆာၾ္သျခင္း၊ အႀကံေပးျခင္း၊ အားေပးျခင္း၊  

အေရးတႀကီး ေတာင္းခံျခင္း၊ ႏိႈးေဆာျ္ခင္း၊ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစျခင္း  
(သို႔မဟုတ္) သတိေပးျခင္း ျပဳလုပ္ရန၊္ (တမနေ္တာ ္၁၃းး၁၅)ကို ဖတ္ပါ။

• အစြန္အ့ႀကဲေ၀ငေွသာသူ - ဘုရားသခင္ႏွင့္ အျခားသူတို႔အား၊ ဆုေက်းဇူးမ်ားကို  
ရက္ေရာစြာ ေ၀မွ်ေပးကမ္်ားးျခင္း။ (သုတာ ံ ၂၂း၉)ဖတ္ပါ။

• အုပ္ခ်ဳပ္ေသာသူ - ဦးေဆာင္ျခင္း၊သို႔မဟုတ္၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႈ။ (တမနေ္တာ ္၂၀း၂၈)ကို  
ဖတ္ပါ။

• မစသနားျခင္းအမႈကို ျပဳေသာသူ - အျပစ္က်ဴးလြနသူ္ (သို႔မဟုတ္) ဒုကၡသည ္ 
တစ္ေယာက္ေယာက္အေပၚ သနားျခင္း ကရုဏာ ျပဳျခင္း။ (မ�ဲ ၅း၇) ကို ဖတ္ပါ။

၇။   ဤဆုေက်းဇူးမ်ားအနက္ တစ္ခုခုသည္ သင့္ထံမွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ သင္  
သတိျပဳမိပါသလား။ သို႔ျဖစ္လွ်င္၎ဆုေက်းဇူးသည္ ဘာလဲ။ 

၈။   (၁ ေကာ ၁၂း၇)ကုိ ဖတ္ပါ။ ထိုဆုေက်းဇူးအားျဖင့္ မည္သူသည္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းရရွိမည္နည္း။
လူတို႔�င္ိး/သင္တို႔သည ္ဆုေက်းဇူးမ်ားအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ အျခားသူမ်ားကိုကူညႏုိီင္သည။္  
သင္သည ္သင္မွတစ္ဆင့္ ဘုရားသခင္လုပ္ေဆာင္ေတာမူ္သညကို္ အခြင့္ေပးျခင္း  
ျဖစ္၏။
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တနခုိ္းနမိိတ္မ်ားက ဘုရားဘုနး္ေတာထ္င္
ရွားေစသည။္

ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ေအာက္၌ သြားလာၿပီး၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ကိုယ္ေတာ္ေပးေသာ  
ဆုေက်းဇူးမ်ားမွတစ္ဆင့္ အျခားသူမ်ားကို အမႈေဆာင္ရသည့္အေၾကာင္း ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာခဲ့ၾကၿပီး  
ျဖစ္သည္။ ယခု ကၽြ ႏ္ုပ္တစ္စံုတစ္ခုအေၾကာင္း ေ၀မွ်ေပးလုိပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဘုရားသခင္၏  
ဘုန္းေတာ္ကုိ ဖြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္၏ သဘာ၀လြန္အစြမ္းသတိၱကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အသုံးျပဳရန္  
ကိုယ္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေ၀မွ်ေပးလုိပါသည္။ ဤအတြက္ သက္ေသျပရန္  
က်မ္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း၊ အနည္းငယ္ေလာက္ကုိသာ ကၽြ ႏ္ုပ္ ေထာက္ျပလုိပါသည္။  
ရွင္မ�ဲခရစ္၀င္က်မ္း အခန္းႀကီး (၉)၌ ေျခလက္ေသေနေသာ လူတစ္ေယာက္ကုိ ေယ႐ႈ ေရာဂါေပ်ာက္  
ကင္းေစခဲ့သည့္အေၾကာင္း သာဓကရွိပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို ရွင္မာကု ခရစ္၀င္က်မ္း အခန္းႀကီး(၂)၌  
ပိုအေသးစိတ္က်က် ကၽြ ႏ္ုပ္ ရွင္းျပသြားပါမည္။ (မ�ဲ ၉း၈) ၌ ေျပာသည္။ “လူအစုအေ၀းတုိ႔သည္  
ျမင္လွ်င္ အံ့ၾသျခင္းရွိ၍၊ လူတို႔အား ဤသုိ႔ေသာအခြင့္ကုိ အပ္ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏  
ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾက၏။” ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးသည္ တန္ခိုးနိမိတ္လကၡဏာ ျဖစ္သည္။ ဘုရား  
ဘုန္းေတာ္ကုိ ထင္ရွားေစလိမ့္မည္ဆုိသည္ကို သင္သိပါသလား။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္၊  
ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား နိမိတ္ လကၡဏာ အစြမ္းသတိၱကို ေပးအပ္လုိေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သင္သည္ အျခားသူမ်ားကုိ စတင္ေ၀မွ်ေသာအခါ၊ သူတုိ႔အတြက္ သဘာ၀တရားျဖစ္တတ္မႈ  
ဟူ၍ သူတုိ႔သံသယႏွင့္ ေမးခြန္းေမး လာၾကမည္။ “ေကာင္းၿပီေလ၊ မင္းေျပာေနတာအမွန္လုိ႔ ငါ ဘယ္လုိ  
သိရႏိုင္မလဲ။” ကၽြ ႏု္ပ္တစ္ခါက T. L. Osborne အေၾကာင္းကို ၾကားဖူးသည္။ သူသည္  
လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို သခင္ဘုရားဆီသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ ထင္ရွားေသာ ဧ၀ံေဂလိဆရာ  
တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ပထမဦးဆုံး ျပည္ပမစ္ရွင္အမႈေတာ္ နယ္ေျမ၌  
ေတြ႕ႀကံဳရသည့္သူ႔အေတြ႕အႀကံဳကို ေျပာျပသည္။ သူက လူေတြကုိ သက္ေသခံဖို႔ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း  
သူတုိ႔သည္ သူေျပာသည္ကုိ မယုံၾကည္ၾက။ “မင္းရဲ႕ စာအုပ္အနက္က အျခားစာအုပ္ အနက္ထက္  
ဘာမ်ား ကြဲျပားေနလုိ႔လဲ။” သုိ႔ႏွင့္ T. L. Osborne က ေတြးမိသည္။ ဒီလူေတြကို  
သမၼာက်မ္းစာမွန္ကန္ေၾကာင္း ဘယ္လုိ သိေစရမလဲ။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရား စကားေတာ္ျဖစ္သည္ကုိ  
ကၽြ ႏ္ုပ္ ယုံၾကည္ျခင္းရွိေသာ္လည္း၊ သူတို႔ကို ဘယ္လုိ သိျမင္ ေစရမလဲ။

သူသည္ မစ္ရွင္နယ္တြင္ ႐ံႈးနိမ့္၍ စိတ္ပ်က္ၿပီး အိမ္ျပန္လာ၍ ဘုရားသခင္ကုိ ရွာပါ ေတာ့သည္။  
ဘုရားသခင္က သူ႔ကို သဘာ၀လြန္အစြမ္းသတိၱကို အသုံးခ်ရန္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ တန္ခိုးနိမိတ္လကၡဏာႏွင့္  
အံ့ဖြယ္ရာမ်ားသည္ ဘုရားသခင့္စကားေတာ္ကို ခိုင္လံုေၾကာင္း သက္ေသေပးျခင္းရ ည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္  
လူတုိ႔၏ဘ၀ကုိ ေျပာင္းလဲေစ လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ (၁ ေပ ၁း၂၂,၂၃)၌ ေျပာထားသည္။ “သင္တုိ႔သည္  
ေဖါက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္ေသာ မ်ဳိးေစ့အားျဖင့္ ျဖစ္ပြားသည္မဟုတ္။ မေဖါက္ျပန္ မပ်က္စီးတတ္ေသာ  
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မ်ဳိးေစ့တည္းဟူ ေသာအသက္ရွင္၍ အစဥ္အၿမဲတည္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏  
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္၊....” ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္သည္ လူ႔ဘ၀မ်ားစြာကို  
ေျပာင္းလဲ ေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎သည္ ဘုရားသခင္ အမွန္တကယ္ စကားေျပာေနေၾကာင္း  
သူတုိ႔ကို ယံုၾကည္လာေစရန္ ဘယ္လုိ လုပ္ရမည္နည္း။ ေကာင္းပါၿပီ။ ၎သည္ တန္ခိုး နိမိတ္လကၡဏာ၏  
ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔က ဘုရားသခင္သည္ လူတစ္ေယာက္ကို အနာၿငိမ္း  
ေစလုိေတာ္မူေၾကာင္း တရားေဟာေျပာသည့္အခါ၊ သူတုိ႔အေပၚမွာ ေယ႐ႈနာမ၌ ေျပာဆုိလ်က္  
လက္ေတြ႕ထင္ရွားျပသရျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔မ်က္စိမ်ား ျမင္ရ၍၊ နားမၾကားသူမ်ား နားၾကားရျခင္းသည္  
ဘုရားသခင္ျပဳေတာ္မူေၾကာင္း သက္ေသျဖစ္ေစ ရသည္။ တန္ခိုးနိမိတ္မ်ားသည္ လူကိုေျပာင္းလဲေစမည္  
မဟုတ္ေသာ္လည္း သင္ ေဟာေျပာေသာ ဘုရားသခင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သူတို႔ယုံၾကည္လာေစရန္  
သူတုိ႔အေပၚ အေၾကာင္းခံ ျဖစ္ေစ လိမ့္မည္။ 

ဤအတြက္ နမူနာက်မ္းခ်က္သည္ (မာကု ၂း၁-၉) ျဖစ္သည္။ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားေသာ  
ေျခလက္ေသသူ၏ ေရွ႕ဆက္ အေသးစိတ္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ “ေနာက္တစ္ေန႔သ၌ ကုိယ္ေတာ္  
(ေယ႐ႈ) သည္ ကေပရေနာင္ၿမိဳ႕သို႔ ၀င္ျပန္၍ အိမ္၌ရွိေတာ္မူသည္ကုိ ၾကားၾကလွ်င္၊ တံခါးျပင္နားမွာ  
ေနစရာမရွိေအာင္ လူမ်ားတုုိ႔သည္ အလ်င္အျမန္စုေ၀းၾကသည္ျဖစ္၍ သူတုိ႔အား တရားေဟာေတာ္မူ၏။  
ထုိအခါ လက္ေျခေသေသာသူ တစ္ေယာက္ကုိ လူေလးေယာက္သည္ ထမ္း၍ အထံေတာ္သုိ႔ ေ 
ဆာင္ခဲ့ၾက၏။ လူစုေ၀းလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ေတာ္ရင္းသုိ႔ မခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္သျဖင့္၊  
ကုိယ္ေတာ္ရွိရာအေပၚမွာ အမိုးကိုေဖါက္ထြင္းၿပီးမွ လူနာႏွင့္တကြ အိပ္ရာ ကုတင္ကုိေလွ်ာ့ခ်ၾက၏။  
ေယ႐ႈသည္ ထုိသူတုိ႔၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ျမင္လွ်င္၊ လက္ေျခ ေသေသာသူအား၊ ငါ့သား၊ သင့္အျပစ္ကို  
လြတ္ေစၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိအရပ္၌ ထိုင္ေသာ က်မ္းျပဳဆရာအခ်ဳိ႕တုိ႔က၊ ဤသူသည္  
ဘုရားကုိလြန္က်�း၍ အဘယ္ေၾကာင့္ဤသုိ႔ ေျပာရသနည္း။ ဘုရားသခင္မွတစ္ပါး  အဘယ္သူသည္  
အျပစ္ကုိ လႊတ္ႏိုင္သနည္းဟု စိတ္ထဲမွာ ထင္မွတ္ၾက၏။ သူတုိ႔၏စိတ္ထဲမွာ ထိုသုိ႔ထင္မွတ္ျခင္းရွိသည္ကို  
ေယ႐ႈသည္ မိမိဥာဏ္အားျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းသိေတာ္မူလွ်င္၊ သင္တုိ႔ စိတ္ထဲမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသုိ႔  
ထင္မွတ္ၾကသနည္း။ လက္ေျခ ေသေသာသူအား အဘယ္စကားကို သာ၍ ေျပာလြယ္သနည္း။  
သင့္အျပစ္ကို လြတ္ေစၿပီဟု ေျပာလြယ္သေလာ။ သင္ထေလာ့။ ကိုယ္အိပ္ယာကိုေဆာင္၍  
လွမ္းသြားေလာ့ဟု ေျပာလြယ္သေလာ။” အမွန္ေတာ့ ထုိအရာ ႏွစ္ခုစလုံးသည္ လက္ေတြ႕ နည္းက်  
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ အျပစ္လႊတ္ရန္ ဆုိသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္သလုိ၊ ေျခလက္ေသေသာ  
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ေရာဂါ အနာၿငိမ္းေစရန္ ဆိုသည္မွာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထုိေၾကာင့္  
ဘုရားသခင္သည္ ဤတစ္ခုကုိ လုပ္ႏိုင္သည္ဆုိလွ်င္ အျခားတစ္ခုကိုလည္း အမွန္တတ္ႏိုင္ေတာ္မူပါသည္။

(အခန္းငယ္_၁၀-၁၂) ၌ ေယ႐ႈေျပာပါသည္။ “လူသားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာအျပစ္ လႊတ္ပိုင္သည္ကို  
သင္တုိ႔သိေစျခင္းငွါ၊ ထေလာ့။ ကုိယ္အိပ္ယာကုိေဆာင္၍ ကုိယ္အိမ္သုိ႔ သြားေလာ့ဟု သင့္အား  
ငါဆိုသည္ဟု လက္ေျခေသေသာသူအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိသူသည္ လည္း ခ်က္ခ်င္းထ၍  
အိပ္ယာကုိေဆာင္လ်က္ လူအေပါင္းတုိ႔ေရွ႕ မွာ ထြက္သြား၏။ ထုိလူအေပါင္းတုိ႔သည္  
မိန္းေမာေတြေ၀ျခင္း ရွိ၍၊ ဤကဲ့သုိ႔ တစ္ခါမွ် မျမင္စဖူးဟု ေျပာဆုိ၍ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို  
ခ်ီးမြမ္းၾက၏။” ေယ႐ႈသည္ ႏႈတ္ျမြက္ေျပာေသာအခါ အလြန္ ရွင္းလင္းေအာင္ ေျပာဆိုသည္။  
“လူသားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ အျပစ္လႊတ္ပိုင္သည္(ေလျဖတ္လူနာကုိ ကုိယ္ေတာ္ေျပာဆိုသည္)ကို  
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တန္ခိုးနိမိတ္မ်ားက ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစသည္။

သင္တုိ႔သိေစျခင္းငွါ၊...” ကုိယ္ေတာ္သည္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစလိုက္ေသာေၾကာင့္၊ လူေတြ  
သိရွိလာၾကသည္မွာ၊ ကိုယ္ေတာ့္စကား ေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ ႐ုပ္ခႏၶာကုိယ္ေလာက၌ ကုိယ္ေတာ္  
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဆိုပါလွ်င္၊ အျပစ္လႊတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာကိစၥမ်ား ၌လည္း တတ္စြမ္း  
ႏိုင္မည္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈသည္ ကိုယ္ေတာ္၏စကားကို သက္ေသထူရန္ တန္ခိုး  
နိမိတ္လကၡဏာကို အသုံးျပဳေတာ္မူသည္။ 

ေနာက္ထပ္အလားတူ အေၾကာင္းအရာကို (ေဟၿဗဲ ၂း၂-၃)၌ ေျပာထားသည္။  
“ေကာင္းကင္တမန္မ်ား အားျဖင့္ ထားေတာ္မူေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္သည္တည္၍ ျပစ္မွာက်�းလြန္ျခင္း  
အမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔သည္ ခံထုိက္ေသာအျပစ္ဒဏ္ကို ခံရသည္မွန္လွ်င္၊ အစအဦး၌ သခင္  
ဘုုရားေဟာေတာ္မူ၍ ေဒသနာစကားကို ၾကားရေသာ သူတုိ႔သည္၊ ယုံေလာက္ေသာ သက္ေသအားျဖင့္  
ငါတို႔အား ဆင့္ဆုိ၍ ေဟာေျပာေသာ၊ ဤမွ်ေလာက္ႀကီးစြာေသာ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းတရားကို  
ငါတို႔သည္ နားမေထာင္ဘဲေနလွ်င္၊ အျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ အဘယ္သုိ႔ လြတ္ၾကလိမ့္မည္နည္း။” ဤတြင္  
ေျပာသည္မွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ စကားေတာ္ကို သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခိုးအားျဖင့္  
အတည္ျပဳေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ (မာကု ၁၆း၂၀)ႏွင့္ အတူတကြ ထည့္တြက္ႏိုင္သည္။  
“သခင္ဘုရားသည္ မစေတာ္မူသည္ႏွင့္၎၊သူတုိ႔၌ျဖစ္ေသာ နိမိတ္လကၡဏာအားျဖင့္  
ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို တည္ေစေတာ္မူသည္ႏွင့္၎၊ ...” ဤတြင္ ကၽြ ႏ္ုပ္ ေျပာဆုိေန သည့္အခ်က္မွာ၊  
ဘုရားသခင္သည္ အျခားသူတုိ႔အေပၚ သင္တုိ႔အမႈေဆာင္ရြက္ရန္ ကိုယ္ေတာ္၏သဘာ၀လြန္အစြမ္းသတိၱႏွင့္  
တန္ခိုး မ်ားကို သင္တုိ႔၌ အသုံးခ်ရန္ အလုိေတာ္ရွိေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္  
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ တန္ခိုးနိမိတ္ မ်ား ျပသသည္မွာ၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ သူတို႔ကို  
အမွန္စကားေျပာေနေၾကာင္း လူေတြကို အတည္ျပဳေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္၊  
ဘုရားသခင္သည္ လူတို႔ႏွလံုးသားအထဲမွာ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ရေစလုိေတာ္မူေသာ္လည္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ  
လူတစ္ေယာက္၏ႏွလုံးသား လမ္းေၾကာင္းသည္ ၎တုိ႔ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္စိတ္ခံစားမႈေၾကာင့္  
ျဖတ္ေက်ာ္ထြက္သြားရသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ထိုနယ္ေျမကုိရွင္းေပး ႏိုင္ၿပီး၊ လူတစ္ေယာက္ကုိ  
လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးႏိုင္ပါလွ်င္၊ သူတုိ႔ပြင့္လင္းလာ၍ လက္က်န္ သူတုိ႔ဘ၀အထဲ၌ သခင္ဘုရားကို  
ထိေတြ႕ ခြင့္ေပးလ်က္၊ ကုိယ္ေတာ္ထံ သူတို႔ဘ၀ အလုံးစံုကို တကယ္အပ္ႏွံလာပါလိမ့္မည္။

(၁ ေကာ ၂း၁-၅)၌ ရွင္ေပါလုသည္ ေကာရိန္သုၿမိဳ႕သားတုိ႔အား ကုိယ္ေတာ္ထံ  
သူ၏ဦးဆံုးခ်ဥ္းကပ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ့ သည္။ “ညီအစ္ကုိတုိ႔၊ ငါသည္  
သင္တုိ႔ရွိရာသုိ႔ေရာက္လာေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ သက္ေသခ်က္ကုိ ထူးျမတ္ေသာစကားႏွင့္  
ထူးျမတ္ေသာပညာအားျဖင့္ သင္တုိ႔အား ျပသ၍ ေရာက္လာသည္မဟုတ္။ အေၾကာင္းမူကား၊  
ေယ႐ႈခရစ္တည္းဟူေသာ လက္၀ါးကပ္တုိင္မွာ အေသခံေတာ္မူေသာ သခင္မွတစ္ပါး၊ အဘယ္အရာမွ်  
သင္တုိ႔တြင္ ငါမသိမမွတ္ဟု ငါစိတ္ျပဌာန္းျခင္း ရွိ၏။ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ငါရွိေနေသာအခါ အားနည္းျခင္း၊  
အလြန္ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္ျခင္းႏွင့္တကြ ငါရွိေန၏။ သင္တုိ႔၏ယုံၾကည္ျခင္းသည္ လူပညာအားျဖင့္  
မတည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ တည္ေစျခင္းငွါ၊ ငါ့စကား၊ ငါ့ေဒသနာသည္  
လူပညာႏွင့္ယွဥ္ေသာ ျဖားေယာင္းေသာ စကားႏွင့္တကြ ရွိသည္မဟုတ္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏  
နိမိတ္လကၡဏာတန္ခိုုးေတာ္ႏွင့္တကြ ရွိ၏။” သူရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာသည္မွာ၊ စကားအားျဖင့္  
အေလးထားေျပာဆုိလ်က္ သူေရာက္လာသည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုးေတာ္ကို  
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လက္ေတြ႕ ျပသလ်က္ ေရာက္လာေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ျဖင့္၊သူတုိ႔၏ယုံၾကည္ျခင္းသည္ လူ႔ပညာ  
အားျဖင့္မတည္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ တည္ေနမည္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးသည္ ထိုသို႔ အ့ံဖြယ္ယုတၱိရိွျခင္း ျဖစ္သည္။ သင္သည္ သမၼာတရားကို  
ျမင္လုိက္ရသည္ႏွင့္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ သင္မသိခဲ့ရသည္ကုိ၎၊ အျခားသူမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္  
လက္မခံ မယုံၾကည္ၾကသည္ကုိ၎ သင္အံ့ၾသျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးသည္  
ယုတိၱရွိျခင္းတစ္ခုတည္း မဟုတ္ေသးပါ။ ၎သည္ မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တကယ္ေတြ႕ ႀကံဳရလုိက္  
ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ ယေန႔ အသက္ရွင္ ေနေသာဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌  
မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း တန္ခိုးႏွင့္ အတိအက် ထင္ရွားျပလုိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည္။  
(ေဟၿဗဲ ၁၃း၈)၌ ေျပာထားသည္။ “ေယ႐ႈခရစ္သည္ မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလ အစဥ္အၿမဲ မေျပာင္းမလဲ  
ေနေတာ္မူ၏။ ” (တမန္ေတာ္ ၁၀း၃၈)၌ ဆုိသည္။ “ထုိအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္  
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္၎၊ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္၎၊ နာဇရက္ၿမိဳ႕သားေယ႐ႈကုိ ဘိသိက္ေပး  
ေတာ္မူသျဖင့္၊ ထုိသူ သည္ ဘုရားသခင္၏အခြင့္ေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူးျပဳလ်က္ မာရ္နတ္ ညာဥ္းဆဲေသာသူ  
အေပါင္းတုိ႔အား ခ်မ္းသာကိုေပးလ်က္ လွည့္လည္ ေတာ္မူ၏။” ကုိယ္ေတာ္သည္ စကားေတာ္၌  
အခိုင္အမာတည္လ်က္ တန္ခိုးနိမိတ္လကၡဏာမ်ားသည္လည္း သတင္းေကာင္းစကားဆီသို႔  
လူေတြကုိဆြဲယူရန္ ေခါင္းေလာင္းထိုးလိုက္သကဲ့သို႔ ေနရာယူထားသည္။ ၎တို႔သည္  
ဘုရားဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစခ့ဲၿပီ။ က်မ္းခ်က္မ်ားစြာသည္ ယင္းနိမိတ္လကၡဏာမ်ားက ဘုရားသခင့္  
ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစေၾကာင္း ေျပာေနသည္။ အကယ္၍  ေယ႐ႈသည္ လူေတြရဲ႕ အသက္တာမ်ားကို  
ျပဳစုရန္၊ ေျပာင္းလဲေစရန္အတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးကို အသံုး ျပဳခဲ့သည္ဆိုလွ်င္  
ကုိယ္ေတာ္ျပဳသည္ထက္ ပိုေကာင္းေအာင္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ဘယ္လုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ေတြးမိၾကသနည္း။  
အကယ္၍ ေယ႐ႈသည္ ကုိယ္ ေတာ့္သတင္းစကားကိုလက္ခံရန္ လူေတြကိုေခၚယူဖို႔  
တန္ခိုးနိမိတ္မ်ားဆြဲထုတ္ခဲ့ပါလွ်င္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သဘာ၀လြန္ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္  
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ ေလာကကုိ ယုံၾကည္လက္ခံလာေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္မႈကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဘယ္လုိ  
ေတြးယူႏိုင္မည္နည္း။ အမွန္က တန္ခိုးနိမိတ္မ်ားသည္ ဘုရားဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစျခင္း ျဖစ္သည္။  
၎တို႔သည္ လူေတြကိုေခၚယူေသာ ေခါင္းေလာင္းတစ္ခု ျဖစ္၏။ ၎သည္ ထမင္းစား  
ေခါင္းေလာင္းထုိးလုိက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ ၎သည္ သင့္ကို အစာျဖည့္ ေပးဖို႔လည္း ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္  
၎သည္ သင့္ကုိ အာ႐ံုစိုက္ေစေသာေခါင္းေလာင္းသံ ျဖစ္၏။ ေခါင္းေလာင္းမရွိလွ်င္ လူအခ်ဳိ႕  
အစာစားရဖို႔ လြတ္သြား ႏိုင္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးနိမိတ္ေတာ္ကို မျပလွ်င္၊  
လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္၊ ဘုရားသခင္ အမွန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္သည္ သူတုိ႔ စိတ္ႏွလုံးကို  
ေျပာင္းလဲေစ၍ သူတုိ႔အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း အမွန္တရားသိဖို႔  
လြဲေခ်ာ္သြားႏိုင္ၾကပါသည္။

သင္တုိ႔ သိနားလည္ဖို႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိက္တြန္းလုိသည္မွာ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔တစ္ဦးခ်င္းစီ  
အားျဖင့္လုိက္ပါၿပီး၊ အျခားသူတုိ႔ အသက္တာထဲသုိ႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔မွတစ္ဆင့္ ထုိနိမိတ္လကၡဏာမ်ား 
 ျပလုိေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ သင္တုိ႔အခ်ိဳ႕ေျပာႏိုင္သည္။ “ဒါေပမဲ့၊ အဲဒါ က်ဳပ္ကုိ  
ၿခိမ္းေျခာက္သလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ လူတစ္ေယာက္ကို က်ဳပ္ဆုေတာင္းေပးလုိက္ၿပီး၊ အဲဒီလူ ေရာဂါ  
မေပ်ာက္ဘူး ဆုိရင္ ဘာျဖစ္မလဲ။ အဲဒါ ျဖစ္လာမယ္ဆုိတာ၊ က်ဳပ္ဘယ္လုိ သိရမလဲ။” တန္ခိုးနိမိတ္မ်ား  
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ျပျခင္းသည္ သင္ ျပဳသည့္အလုပ္ မဟုတ္ေၾကာင္း သင္သိထားဖို႔ လုိပါသည္။ ထုိအရာမ်ားကုိ  
ဘုရားသခင္ျပဳေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္။ တန္ခိုးနိမိတ္အလုပ္လုပ္၍ လူတစ္ ေယာက္  
ခ်မ္းသာရာရသည္ဆုိလွ်င္၊ သင္သည္ တာ၀န္ခံယူရမည္ မဟုတ္သလုိ၊ အလုပ္မျဖစ္ခဲ့လွ်င္၊ သင္သည္  
ကဲ့ရဲ႕ရမည္ မဟုတ္ပါ။ သင့္အလုပ္မွာ ဆုေတာင္းေန႐ံုျဖစ္ၿပီး၊ အနာၿငိမ္းေစေသာသူသည္  
ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ ဘုရားသခင္ သည္ အံ့ၾသဖြယ္နည္းလမ္းျဖင့္  
သင့္အား အသုံးျပဳလုိေတာ္မူသည္။ သင္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္အတူ တည္ေနလ်က္ အျခား  
သူတုိ႔အေပၚ ဘုရားသခင္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ေတာ္မူသည္ကို ျမင္ၿပီး သင့္ဘ၀အထဲ ထုိအရာမ်ားကို  
က်င့္သုံးပါ။ ဘုရားသခင္၏ အံ့ဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာႏွင့္ သဘာ၀လြန္ တန္ခိုးေတာ္သည္ ယေန႔ သင္တို႔  
မွတစ္ဆင့္ စတင္စီးဆင္းပါေစေသာ။
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သင္ခန္းစာ ( ၃ )

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။  တန္ခိုးနိမိတ္လကၡဏာတစ္ခုသည္ ဘာလဲ။ 

၂။  (မာကု ၂း၁၀-၁၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈ၏နိမိတ္လကၡဏာသည္ ကိုယ္ေတာ္၌ တန္ခိုးရွိေၾကာင္းကို   
ဘာလက္ေတြ႕ ျပသနည္း။

မာကု ၂း၁၀-၁၂ - “လူသားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ အျပစ္လႊတ္ပုိင္သည္ကို သင္တုိ႔သိေစျခင္းငွါ၊  
ထေလာ့။ ကုိယ္အိပ္ယာကိုေဆာင္၍ ကိုယ္အိမ္သုိ႔သြားေလာ့ဟု သင့္အား ငါဆုိသည္ဟု  
လက္ေျခေသေသာသူအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိသူသည္လည္း ခ်က္ခ်င္းထ၍ အိပ္ယာကုိေဆာင္လ်က္  
လူအေပါင္းတုိ႔ေရွ႕ မွာ ထြက္သြား၏။ ထုိလူအေပါင္းတုိ႔သည္ မိန္းေမာေတြ ေ၀ျခင္း ရိွ၍၊ ဤက့ဲသုိ႔  
တစ္ခါမွ် မျမင္စဖူးဟုေျပာဆုိ၍ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။ ”

၃။  (မာကု ၁၆း၁၅-၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ဘာလုပ္ရၾကမည္နည္း။

မာကု ၁၆း၁၅-၁၈း - “သင္တုိ႔သည္၊ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္ရွိသမွ်သုိ႔သြား၍  
ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔အား ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့။ ယံုၾကည္၍ ဗတိၱဇံကုိ  
ခံေသာသူသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ေရာက္လတံ့။ မယုံၾကည္ေသာ သူမူကား၊ အျပစ္  
စီရင္ျခင္းကို ခံရလတ့ံ။ ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔၌ ျဖစ္အံ့ေသာနိမိတ္လကၡဏာဟူမူကား၊ ငါ၏နာမကို  
အမွီျပဳ၍ နတ္ဆုိးတို႔ကုိ ႏွင္ထုတ္လတ့ံ။ ထူးျခားေသာဘာသာစကားမ်ဳိးတုိ႔ကို ေျပာၾကလတ့ံ။  
ေျမြတုိ႔ကို ဖမ္းကိုင္ ၾကလတ့ံ။ ေသေစတတ္ေသာ အဆိပ္အေတာက္ကုိ ေသာက္စားလွ်င္  
ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾကလတ့ံ။ မက်န္း မမာေသာသူတုိ႔အေပၚမွာ လက္ကုိတင္၍  
ခ်မ္းသာ ေပးၾကလတ့ံဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”

၄။  (တမန္ေတာ္ ၈း၅-၈,၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ လူေတြ ဘာကို ျမင္၍ ဘယ္လို တံု႔ျပန္ၾကသနည္း။

တမနေ္တာ ္၈းး၅-၈း,၁၂ - “ဖိလိပၸဳသည္လည္း၊ ရွမာရိၿမိဳ႕သုိ႔သြား၍၊ ခရစ္ေတာ္၏အေၾကာင္းကို  
ေဟာေလ၏။ လူအစုအေ၀းတုိ႕သည္ ၾကား၍ ဖိလိပၸဳျပဳေသာ နိမိတ္လကၡဏာတုိ႔ကို  
ျမင္ေသာအခါ၊ သူ၏စကားကုိ တညီတညြတ္တည္း နားေထာင္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊  
နတ္ဆုိးစြဲေသာ သူတို႔၏အထဲမွ နတ္ဆုိးတုိ႔သည္ ျပင္းစြာေသာအသံႏွင့္ ေအာ္ဟစ္လ်က္  
ထြက္သြားၾက၏။ ကိုယ္မလႈပ္ႏိုင္ေသာသူ၊ ေျခမစြမ္းေသာသူအမ်ားတို႔သည္လည္း  
ပကတိအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ၾက၏။ ........ ဖိလိပၸဳသည္၊ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္၎၊  
ေယ႐ႈခရစ္၏နာမေတာ္ႏွင့္၎ စပ္ဆိုင္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား ကိုေဟာေျပာ၍ ထုိသူတုိ႔သည္  
ယုံၾကည္ေသာအခါ ေယာက္်ား မိန္းမတုိ႔သည္ ဗတိၱဇံကို ခံၾက၏။” 

၅။  (တမန္ေတာ္ ၃း၁၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပတ႐ုသည္ သူ၏ကုိယ္ပိုင္ သန္႔ရွင္းေသာ  
နိမိတ္လကၡဏာ  ထုတ္ျပရျခင္းအေၾကာင္းကုိ ဘာေျပာသနည္း။
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တမနေ္တာ ္၃း၁၂ - “ေပတ႐ုသည္ ျမင္လွ်င္၊ ဣသေရလလူတုိ႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤအမႈကုိ  
အံ့ၾသၾကသနည္း။ ဤသူသည္ လွမ္း သြားႏိုင္ေသာအခြင့္ကို ငါတုိ႔သည္ ကုိယ္တန္ခိုး  
ကုိယ္သီလအားျဖင့္ ေပးဘိသကဲ့သုိ႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါတုိ႔ကို ေစ့ ေစ့ ၾကည့္႐ႈၾကသနည္း။”

၆။  (တမန္ေတာ္ ၃း၁၆)ကုိ ဖတ္ပါ။ တန္ခိုးနိမိတ္လကၡဏာ ဘယ္လုိ ျဖစ္လာသနည္း။

တမနေ္တာ ္၃း၁၆ - “ထုိသခင္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုသခင္၏နာမေတာ္သည္ သင္တုိ႔  
သိျမင္ေသာ ဤသူအား အစြမ္းကို ေပးေတာ္မူၿပီ။ ထုိသခင္ေၾကာင့္ရေသာ  
ယုံၾကည္ျခင္းသည္ သင္တုိ႔ မ်က္ေမွာက္တြင္ ဤသူ၌ ေစ့စံုျခင္းအခြင့္ကို ေပး၍ ရွိေလၿပီ။” 

၇။  ဓမၼသစ္က်မ္းထဲ၌ တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားအားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ တန္ခိုးနိမိတ္လကၡဏာျဖစ္သည့္  
ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိသလား။

မာကု ၉း၃၈း-၃၉ - “ေယာဟန္ကလည္း၊ အရွင္ဘုရား၊ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ မလိုက္ဘဲလ်က္၊  
ကုိယ္ေတာ္၏နာမကိုအမွီျပဳ၍၊ နတ္ဆုိး တုု႔ိကုိႏွင္ထုတ္ေသာသူတစ္ေယာက္ကုိ  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ေတြ႕ပါ၏။ သူသည္ အကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ မလုိက္ေသာေၾကာင့္၊ အကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္   
ျမစ္တားၾကပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ ေယ႐ႈက ထိုသူကုိ မျမစ္တားၾကႏွင့္။ ငါ့နာမကို  
အမွီ ျပဳလ်က္ တန္ခိုးကုိျပ၍ ငါ့ကို အလြယ္တကူ ကဲ့ရဲ႕ ႏိုင္ေသာသူ တစ္ေယာက္မွ် မရွိ။”

တမနေ္တာ ္၈းး၅-၇ -  “ဖိလိပၸဳသည္လည္း၊ ရွမာရိၿမိဳ႕သုိ႔သြား၍ ခရစ္ေတာ္၏အေၾကာင္းကို  
ေဟာေလ၏။ လူအစုအေ၀းတုိ႕သည္ ၾကား၍ ဖိလိပၸဳျပဳေသာနိမိတ္လကၡဏာတုိ႔ကုိ ျမင္ေသာအခါ၊  
သူ၏စကားကို တညီတညြတ္တည္း နားေထာင္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ နတ္ဆုိးစြဲေသာ  
သူမ်ားတုိ႔၏အထဲမွ နတ္ဆုိးတုိ႔သည္ ျပင္းစြာေသာအသံႏွင့္ ေအာ္ဟစ္လ်က္ ထြက္သြားၾက၏။  
ကုိယ္မလႈပ္ႏိုင္ေသာသူ၊ ေျခမစြမ္းေသာသူအမ်ားတုိ႔သည္လည္း ပကတိအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ၾက၏။”

တမနေ္တာ ္၉း၁၀-၁၈း - “ထုိအခါ အာနနိအမည္ရိွေသာ တပည့္ေတာ္တစ္ေယာက္သည္  
ဒမာသက္ၿမိဳ႕ ၌ ရိွ၏။ ထုိသူကို သခင္ ဘုရားသည္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားျဖင့္၊ အာနနိဟူ၍  
ေခၚေတာ္မူလွ်င္၊ အာနနိက၊ သခင္ဘုရား အကၽြ ႏ္ုပ္ရိွပါသည္ဟု ေလွ်ာက္၏။ သခင္ဘုရားကလည္း၊  
သင္သည္ထ၍ လမ္းေျဖာင့္ အမည္ရိွေသာ လမ္းသုိ႔သြားေလာ့။ ေရွာလုအမည္ ရိွေသာ တာ႐ႈ  
ၿမိဳ႕သားကို ယုဒ၏အိမ္၌ ရွာေဖြေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူသည္ ဆုေတာင္းလ်က္ ေန၏။  
မိမိ မ်က္စိကို ျမင္ျပန္ေစျခင္းငွါ၊ အာနနိအမည္ရိွေသာသူသည္ ၀င္၍၊ မိမိအေပၚ၌လက္တင္သည္ကို  
ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အား ျဖင့္ ျမင္ေလၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။  အာနနိကလည္း၊ သခင္ဘုရား၊ ထုိသူသည္  
ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ ၌ ကုိယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းသူတုိ႔ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ပင္ ညာဥ္းဆဲသည္ကို  
လူမ်ားေျပာ၍အကၽြ ႏု္ပ္ၾကားရပါၿပီ။ ဤအရပ္၌လည္း ကိုယ္ေတာ္ကို  
ပဌနာျပဳေသာသူရိွသမွ်တုိ႔ကို ခ်ည္ေႏွာင္ရမည္အခြင့္ကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီးတုိ႔ထံ၌  
ရပါသည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္၏။ သခင္ဘုရား ကလည္း၊ ထုိသူကား တစ္ပါးအမ်ဳိးတုိ႔ႏွင့္  
ရွင္ဘုရင္တုိ႔ထံ၌၎၊ ဣသေရလအမ်ဳိးရိွရာ သုိ႔၎၊ ငါ၏နာမကို ပုိ႔ေဆာင္ေစျခင္းငွါ  
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သင္ခန္းစာ ( ၃ )

ငါေရြးေကာက္ေသာ တန္ဆာျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူသည္ ငါ၏ နာမေၾကာင့္  
အဘယ္မွ်ေလာက္ပင္ ဆင္းရဲခံရမည္ကို ငါသည္သူ႔အားျပမည္။ ထုိေၾကာင့္ သင္သြားေလာ့ဟု  
အာနနိအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အာနနိသည္လည္း သြား၍ အိမ္သုိ႔ေရာက္လွ်င္၊ ေရွာလုအေပၚ၌  
မိမိလက္ကုိတင္၍၊ ညီေရွာလု၊ သင္လာေသာလမ္း၌ သင့္အား ထင္ရွားေတာ္မူေသာ  
သခင္ေယ႐ႈသည္ သင္၏မ်က္စိ ျမင္ျပန္ေစျခင္းငွါ၎၊ သင့္ကုိ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္  
ျပည့္ေစျခင္းငွါ၎ ငါ့ကုိ ေစခန္႔ေတာ္မူသည္ဟု ေျပာဆုိ၏။ ထိုခဏ၌ ေရွာလု၏ မ်က္စိမွ  
ငါးေၾကးကြာက်သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၍၊ မ်က္စိျမင္ျပန္သျဖင့္၊ ထ၍ ဗတိၱဇံကိုခံၿပီးလွ်င္၊  
အစာအဟာရကုိ သံုးေဆာင္ ၍ အားျဖည့္ေလ၏။”

၈။  (၁ ေကာ ၁း၇)ကုိ ဖတ္ပါ။ တန္ခိုးနိမိတ္ျပႏိုင္ေသာဆုေက်းဇူးသည္ ဘယ္အခါ  
ရပ္စဲသြားလိမ့္မည္နည္း။

၁ ေကာ ၁း၇ - “ထုိေၾကာင့္ သင္တုိ႔သည္ ငါတုိ႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ ေပၚထြန္းေတာ္မူျခင္းကို  
ေမွ်ာ္လင့္၍ေနစဥ္၊ ဆုေတာ္ တစ္စံု တစ္ခုမွ် မေလ်ာ့ဘဲ စံုလင္လ်က္ ရွိၾက၏။” 
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တန္ခိုးနိမိတ္မ်ားက ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစသည္။

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။  တန္ခိုးနိမိတ္လကၡဏာတစ္ခုသည္ ဘာလဲ။   အံ့မခန္းေသာ (သုိ႔မဟုတ္) ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္  
မဟုတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္၊ ဘုရားသခင္၏
တနခုိ္းေတာထ္င္ရွားေစျခင္းဟု ဆင္ျခင္သုံးသပ္ခံရ၏။ ၎သည ္သဘာ၀တရားအေပၚမွာ  
ဘုရားသခင္၏ တနခုိ္းေတာက္ ၾကား၀င္ျခင္းတစ္ရပ္လညး္ ျဖစ္၏။

၂။  (မာကု ၂း၁၀-၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ ၎က်မ္းခ်က္၌ ေယ႐ႈ၏နိမိတ္လကၡဏာသည္ ကိုယ္ေတာ္၌  
တန္ခိုးရွိေၾကာင္းကို ဘာလက္ေတြ႕ ျပ သနည္း။     
အျပစ္မ်ားကို ခႊင့္လႊတ္ရန္

၃။  (မာကု ၁၆း၁၅-၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ဘာလုပ္ရၾကမည္နည္း။
ဧ၀ံေဂလိတရား ေဟာေျပာျခင္း၊ ေျပာင္းလဲလာသူမ်ားအား ဗိတာ ိဇံေပးျခင္း၊ နတ္ဆုိးကို  
ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ ဘာသာစကားအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေျပာဆုိျခင္း၊ မက်နး္မာသူတို႔ကုိ  
ခ်မ္းသာေပးျခင္း၊

၄။  (တမန္ေတာ္ ၈း၅-၈,၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ လူေတြ ဘာကို ျမင္၍ ဘယ္လို တံု႔ျပန္ၾကသနည္း။
သူတို႔သည ္တနခုိ္းနမိိတ္မ်ားကို ျမင္ၿပီး (အငယ္-၇)၊ ေယရႈ ကို ယုံၾကညၾ္ကသျဖင့္၊  
ေရ၌ဗိတာ ိဇံကုိ ခံၾက၏ (အငယ္-၁၂)။

၅။  (တမန္ေတာ္ ၃း၁၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပတ႐ုသည္ သူ၏ကုိယ္ပိုင္ သန္႔ရွင္းေသာ  
နိမိတ္လကၡဏာ  ထုတ္ျပရျခင္းအေၾကာင္းကုိ ဘာေျပာသနည္း။
လူတစ္ေယာက္ကုိ အနာၿငိမ္းေစသညမွ္ာ ေပတရု၏ကိုယ္ပုိင္သန္ရွ့င္းျခင္း (သို႔မဟုတ္)  
တနခုိ္းမဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ ျပဳ ေတာမူ္ျခင္း ျဖစ္သည။္

၆။  (တမန္ေတာ္ ၃း၁၆)ကုိ ဖတ္ပါ။ တန္ခိုးနိမိတ္လကၡဏာ ဘယ္လုိ ျဖစ္လာသနည္း။
ေယရႈ ၏နာမ ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ၌္ ယုံၾကညျ္ခင္း အားျဖင့္ 

၇။  ဓမၼသစ္က်မ္းထဲ၌ တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားအားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ တန္ခိုးနိမိတ္လကၡဏာျဖစ္သည့္  
ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိသလား။
ရိွပါသည။္ အမညမ္သိ ခရစ္ေတာ၏္ေနာက္လုိက္တစ္ေယာက္ (မာကု ၉း၃း၈-၃း၉)၊ ဖိလိပၸဳ  
(တမနေ္တာ ္၈း၅-၇)၊ အာနန ိ(တမနေ္တာ ္၉း၁၀-၁၈)

၈။  (၁ ေကာ ၁း၇)ကုိ ဖတ္ပါ။ တန္ခိုးနိမိတ္ျပႏိုင္ေသာဆုေက်းဇူးသည္ ဘယ္အခါ ရပ္စဲသြားလိမ့္  
မည္နည္း။
သခင္ေယရႈ  ၾကြလာေတာမူ္ျခင္း၌၊ ....  ၎မွာ ကုိယ္ေတာ ္ျပနလ္ည ္ၾကြလာေတာမူ္ေသာအခါ၊
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သင္ခနး္စာ (၄)

ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာေ္သာဆက္ဆံေရး၏ 
တနခုိ္းအစြမ္း

 

ယေန႔ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းတန္ခိုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိၾကမည္။  
ဤအေၾကာင္းကို သင္သည္ ဆင္ျခင္ေတြးဆသည့္အခါ၊ သမၼာက်မ္းစာတစ္အုပ္လုံးသည္ ဤ  
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ “အသင္းေတာ္”  
စကားလံုးသည္၊ ဂရိစကားလုံး “ekklesia” ျဖစ္ၿပီး၊ အဓိပၸာယ္မွာ၊ “ေခၚယူလုိက္သည့္အုပ္စု”  
ျဖစ္သည္။ ဘုရားႏႈတ္က ပတ္ေတာ္အထဲတြင္ သင္ၾကည့္သည့္အခါ အသင္းေတာ္(သုိ႔မဟုတ္)  
ဘုရားသခင္၏ လူမ်ားသည္ အတူတကြ စည္းေ၀းၾကရန္ အားေပး တုိက္တြန္းျခင္း ခံရ၏။ အတူတကြ   
ဆုေတာင္းၾကရန္ တုိက္တြန္းျခင္းခံရၿပီး၊ ေန႔စဥ္ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ အားေပးၾကရန္ ျဖစ္သည္။  
သူတုိ႔သည္ အတူတကြ သြားလာၾကသည့္အခါ၊ ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း ဆက္္ဆံေရး  
တန္ခိုးအားျဖင့္ တုိက္တြန္းအားေပး ခံယူျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍သင္သည္ “အသင္းလူႀကီး”  
စကားလံုးကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္သည့္အခါ၊ ၎သည္၊ သမၼာက်မ္းစာ ထဲ၌ အႀကိမ္မ်ားစြာ  
အသုံးျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး၊ အသက္ႀကီးသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္၊ ရင့္က်က္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္၊  
ခရစ္ေတာ္၏ အသက္တာႏွင့္ သြားလာေနသူ တစ္စံုတစ္ေယာက္၊ အိမ္ေထာင္ေရး ဘ၀၊ မိသားစုဘ၀၌  
ေအာင္ျမင္သူတစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ေဖၚျပရန္ အသုံးျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္  
ကၽြ ႏ္ုပ္၏အိမ္ေထာင္ေရး၌ ျပ�နာ ႀကံဳရပါလွ်င္၊ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူတစ္ေယာက္  
လြန္ေသာႏွစ္မ်ားက ဘုရား၀တ္ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း ဥာဏ္ပညာရွိေသာသူ တစ္ေယာက္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္  
သြားေတြ႕လုိ႔ရပါလိမ့္မည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ သေဘာေပါက္နားလည္ဖို႔ လုိသည္မွာလည္း၊ သမၼာက်မ္းစာသည္ ခရစ္ေတာ္၏  
ကုိယ္ခႏၶာကုိ ႐ုပ္ခႏၶာတစ္ခုကဲ့သုိ႔ ေဖၚျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎၌ လက္၊ မ်က္စိ၊ နားႏွင့္ အျခား  
မတူေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း၏ အစိတ္အပိုင္း  
အားလုံးျဖစ္ၾကသည္။ အခ်င္းခ်င္း၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းထံမွ  
ခြန္အားကို ဆြဲယူၾကသည္။ ခႏၶာကိုယ္၏ အရြတ္အခ်င္းခ်င္း၊ အစိတ္အပိုင္းအခ်င္းခ်င္း၌၊ 
၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ဆုေက်းဇူးမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ကုိယ္ပိုင္စြမ္းရည္မ်ား၊ ၎တုိ႔၏ ခြန္အားႏွင့္ဥာဏ္ရည္အေပၚ  
ကုိယ္ပိုင္ေပးအပ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ပါရွိသည္။

(ယာကုပ္ ၅း၁၆)၌ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာပါသည္။ “အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္၊  
ကုိယ္အျပစ္ကုိ ေဖၚျပေတာင္းပန္ ၾကေလာ့။ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္း အခ်င္းခ်င္းတုိ႔အဖို႔ ဆုေတာင္း  
ၾကေလာ့။ သူေတာ္ေကာင္း ဆုေတာင္း၍ အရွိန္ႀကီးေသာပဌနာသည္ အလြန္တန္ခိုးပါ၏။” ဤ  
အရာသည္ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းဆက္ဆံေရး၏ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ တန္ခိုးနမူနာတစ္ခု  
ျဖစ္သည္။
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ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာဆက္ဆံေရး၏ တန္ခိုးအစြမ္း

ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကိုယ္ထဲ၌ လြဲေနေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခုရွိသည္ကို သင္သိသလား။ ၎ကု ိ
 ကၽြ ႏ္ုပ္ေတြးမိသည့္ အေၾကာင္းမွာ၊ ယုံၾကည္သူ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္မႈကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အလြန္  
အေလးထားၾကၿပီး၊ ဘုရားသခင္ကို တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေနျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း မဆက္မသြယ္ဘဲေနျခင္း  
ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တြင္ Dr. Loren Lewis ဆုိသည့္ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ ရွိသည္။ သူသည္  
ဂုဏ္အသေရရွိ လူႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ အေတာ္ေလး ရင္းႏွီးဆက္ဆံ  
ခဲ့ၾကသည္။ သူသည္ ဂရိစာေပပညာရွင္ျဖစ္၍ ဂရိစာကို တုိက္႐ိုက္ ဖတ္ျပႏိုင္သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ  
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုုခုကုုိ ကၽြ ႏု္ပ္အေျဖမထုတ္ႏိုင္ ျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္ သူ႔ဆီသြားၿပီး၊ ၎  
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂရိစာေပက ဘာေျပာသည္ကုိ ေမးျမန္းခဲ့ရသည္။ ဂရိဘာသာ ႀကိ
ယာစကားလုံး၏ ကာလျပသဏာာန္ကိုလည္း သူ႔အားကၽြ ႏ္ုပ္ သြားေမးရသည္။ သူသည္ ကၽြ ႏု္ပ္၏  
သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းကိုအမ်ားႀကီး အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ထိုသူႏွင့္ကၽြ ႏု္ပ္ အခ်ိန္မ်ားစြာ  
ေနခဲ့သည္။ သူသည္ ဥာဏ္ပညာရွိသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္၏။ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူ တစ္ေယာက္လည္း  
ျဖစ္၏။ ေအာင္ျမင္ေသာအိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာမိသားစုလည္း ရွိ၏။ 

ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ့္အျပစ္ကို၀န္ခံရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အားလုံး၌ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္ရွိသည္။ ယခု  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ အျပစ္မ်ားကို ဘုရားသခင္အား ၀န္ခံရန္ က်မ္းစာက ေျပာထားသည္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္သိ  
ပါသည္။လူတစ္ေယာက္ထံ သင့္အျပစ္မ်ားအား သူတုိ႔ခြင့္လႊတ္ႏိုင္သည့္အခါ  
သင့္အျပစ္မ်ားကုိ၀န္ခံႏိုင္သည္ဟူ၍ ကၽြ ႏ္ုပ္မေျပာလုိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကၽြ ႏ္ုုပ္တုိ႔သည္  
ဘုရားသခင္ထံ တုိက္႐ိုက္သြားဖို႔ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္  
ကိုယ့္အသက္တာ၌ တာ၀န္ ယူတတ္ဖုိ႔ေတာ့ လိုသည္။ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းဆက္ဆံေရးရွိမႈ  
တန္ခိုးသည္ တာ၀န္ ယူတတ္မႈအတြက္ႏွင့္ ဘုရားသခင္အား ရွာေဖြရန္ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ကုိ  
အားေပးသူတစ္ေယာက္ေယာက္ရွိဖို႔ အတြက္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၌လုိအပ္ေသာ အစြမ္းသတိၱျဖစ္သည္။  
ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒစာေစာင္၌ သမၼာက်မ္းစာက ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ကို ေျပာေနသည္မွာ ေန႔စဥ္  
တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ တုိက္တြန္းေနရန္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အတူတကြ ေတြ႕ဆုံစည္းေ၀းျခင္းကို  
မေရွာင္လႊဲရန္၊  တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္အား ေပး၍ေနရန္ႏွင့္ အျပစ္၏ လွည့္ျဖားခံရျခင္းအားျဖင့္  
စိတ္ႏွလုံးခိုင္မာေသာ ကၽြ ႏ္ုပ္အထဲမွ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို အခ်င္းခ်င္း သတိေပးေနၾကရန္ျဖစ္သည္။  
ဤအရာမ်ား အားလုံးသည္ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းဆက္ဆံေရး အေရးႀကီးေၾကာင္းကို  
ေျပာဆုိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဆုိးေသာဘက္၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားကုိ မ႐ိုမေသဆက္ဆံေနျခင္း  
အေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ ဘုရားကုိ မ႐ိုမေသ ဆက္ဆံေနျခင္းသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးႏွင့္အေတြးကို  
မည္သုိ႔ ထိခိုက္ ႏိုင္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ  သမၼာက်မ္းစာက အႀကိမ္မ်ားစြာ သတိေပးေနပါသည္။ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔  
မသိရမီကပင္ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ မလိုခ်င္သည့္အရာမ်ား ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၌ ျဖစ္လာႏိုင္၏။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ရသည့္  
အေၾကာင္းမွာ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔မကာကြယ္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ တိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္  
ပတ္စည္းျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (သုတံၱ ၁၁း၁၄, ၁၃း၂၀ ႏွင့္ ၁ ေကာ ၁၅း၃၃)။  
သမၼာက်မ္းစာက (၂ ေကာ ၆း၁၄)၌ “တရားေသာအမႈသည္ မတရားေသာအမႈကုိ အဘယ္သုိ႔  
လက္ခံႏိုင္မည္နည္း” ဟု ဆုိထားပါသည္။

သင္သည္ ခရစ္ယာန္အသက္တာႏွင့္ သြားလာပါလွ်င္၊ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း ဆက္ဆံေရးႏွင့္  
သင့္ကုိယ္ကို ပတ္စည္းထားရန္ အားယူၿပီးလွ်င္၊ ဆုိးေသာလမ္းသုိ႔ သင့္ကို ဆြဲေခၚေနသူမ်ားမွ  
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သင္ခန္းစာ (၄)

လြတ္ေျမာက္ေနေစပါ။ ၎မွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသျဖင့္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ဘ၀ အထဲ၌ ရွိၾကေသာ  
ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သည့္ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္အတူ၊ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
ထက္ျမက္ေနေစၾကၿပီး၊ (သုတံၱ ၂၇း၁၇) တာ၀န္ယူတတ္မႈလည္း ရွိေနေစရပါမည္။ ဤအရာမ်ားကုိ  
သင္သည္ အာ႐ံုထား၍ေတြးဆဆင္ျခင္သြားပါလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အား ေကာင္းႀကီးေပး  
ပါေစသတည္း။
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ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာဆက္ဆံေရး၏ တန္ခိုးအစြမ္း

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။  (၁ ေကာ ၁၅း၃၃)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား  
ဘာသြန္သင္ေပးသနည္း။

၁ ေကာ ၁၅း၃၃- “အလြဲမယူၾကႏွင့္။ မေကာင္းေသာသူတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖၚ ျခင္းအားျဖင့္  
ေကာင္းေသာ အက်င့္ဓေလ့ ယုိယြင္းတတ္၏။”

၂။  (၁ ေကာ ၁၂း၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ခရစ္ယာန္ဘ၀ႏွင့္ပတ္သက္၍  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ဘာျပသသနည္း။

၁ ေကာ ၁၂း၁၂ - “ဥပမာကား၊ ကုိယ္တစ္ခုတည္း၌ အဂၤါအမ်ားရွိသည္ျဖစ္၍၊  
ထုိတစ္ခုတည္းေသာ ကုုိယ္၏ အဂၤါအေပါင္းတုိ႔သည္ မ်ားလ်က္ႏွင့္ ကုိယ္တစ္ခုတည္းျဖစ္သကဲ့သုိ႔၊ 
ထုိနည္းတူ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္၏။”

၃။  (ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၄)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္မွ ဘုရား၀တ္ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဘာေလ့လာယူႏိုင္သနည္း။ 

ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၄ - “ထုိမွတစ္ပါး၊ ေမတၱာစိတ္ရွိေစျခင္းငွါ၎၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကုိ  
က်င့္ေစျခင္းငွါ၎၊ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ရေသာ အခြင့္ကိုရွာ၍ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကုိ  
တစ္ေယာက္ ေထာက္စာၾကည့္႐ႈ ၾကကုန္အံ့။”

၄။  (ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၅)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္မွ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
ဘာေလ့လာယူႏိုင္သနည္း။

ေဟၿဗဲ  ၁၀း၂၅ - “လူအခ်ဳိ႕တို႔၏ထံုးစံရွိသည္အတုိင္း၊ အခ်င္းခ်င္းစည္းေ၀းျခင္းအမႈကုိ  
မေရွာင္မလႊဲၾကႏွင့္။ အခ်င္းခ်င္းတုိ႔ကို တုိက္ တြန္း ႏိုုးေဆာ္ၾကေလာ့။ ကာလအခ်ိန္  
ေရာက္လုနီးသည္ကုိ ေထာက္သျဖင့္၊ သာ၍ ႀကိဳးစားၾကေလာ့။” 

၅။  (သုတၱံ ၅း၂၂-၂၃)ကိုဖတ္ပါ။ ဘုရားကုိမ႐ိုမေသျပဳျခင္းမွ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွလုံးသားကို အဘယ္ေၾကာင့္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ေစာင့္ၾကပ္ရမည္နည္း။

သုတ� ု ၅း၂၂-၂၃ -“အဓမၼလူသည္ မိမိျပဳေသာ အဓမၼအျပစ္ျဖင့္ ဖမ္းမိျခင္း၊ မိမိအျပစ္ႀကိဳးတို႔ျဖင့္  
ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ သူသည္ အလြန္မိုက္ေသာေၾကာင့္ မွားယြင္း၍ သြန္သင္ျခင္းကို  
မခံရဘဲ ေသသြားရလိမ့္မည္။”

၆။  (၂ တိ ၂း၂၂) ကုိ ဖတ္ပါ။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းတုိ႔ကိုမည ္
သူတုိ႔ႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အတူလုိက္စားသြားရမည္နည္း။  
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၂ တိ ၂း၂၂ - “လူပ်ဳိတို႔၏ တပ္မက္ျခင္း ကိေလသာစိတ္ကို ၾကဥ္ေရွာင္ေလာ့။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊  
သစၥာရွိျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ စင္ၾကယ္ ေသာစိတ္ရွိ၍၊ သခင္ဘုရားကုိ ပဌနာျပဳေသာသူတုိ႔ႏွင့္  
အသင့္အတင့္ေနျခင္းတုိ႔ကုိ မီေအာင္လုိက္ေလာ့။”

၇။  (ေဟၿဗဲ ၁၃း၇)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ အမွတ္ရပံုစံေဖၚယူရန္ မည္သူ႔ေနာက္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
လုိက္ရမည္နည္း။

ေဟၿဗဲ ၁၃း၇ - “ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို သင္တုိ႔အား ေဟာေျပာ၍၊ သင္တုိ႔ကုိ  
အုပ္ေသာသူတုိ႔ကုိ ေအာက္ေမ့ ၾကေလာ့။ သူတုိ႔သည္ အဘယ္သုိ႔ က်င့္ႀကံျပဳမူ၍ စုေတ့သည္ကို  
ေစ့ေစ့ဆင္ျခင္လ်က္၊ သူတုိ႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို မွီေအာင္လုိက္ၾကေလာ့။”
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ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာဆက္ဆံေရး၏ တန္ခိုးအစြမ္း

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။  (၁ ေကာ ၁၅း၃၃)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား  
ဘာသြန္သင္ေပးသနည္း။
မေကာင္းေသာသူတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖၚ ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ဓေလ့ ယုိယြင္း  
တတ္သည။္

၂။  (၁ ေကာ ၁၂း၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ခရစ္ယာန္ဘ၀ႏွင့္ပတ္သက္၍  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ဘာျပသသနည္း။
ရုပ္ခႏၶာကုိယ္နညး္တူ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလုံးသည ္ခရစ္ေတာ၏္ခႏၶာကုိယ္၌  
အျခားအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို လုိအပ္သည။္

၃။  (ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၄)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္မွ ဘုရား၀တ္ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း ဆက္ဆံေရးႏွင့္  
ပတ္သက္ၿပီး ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ဘာေလ့လာယူႏိုင္သနည္း။ 
ခ်စ္တတ္ရန၊္ ေကာင္းေသာအက်င့္ က်င့္ရန၊္ အျခားသူမ်ားကုိ ဘုရား၀တ္ေမြ႕ေလ်ာျ္ခင္း  
ဆက္ဆံေရး၌ ေထာက္စာၾကည့္ရႈ  ၾကမည။္

၄။  (ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၅)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္မွ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဘာ  
ေလ့လာယူႏိုင္သနည္း။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္အတူတကြစညး္ေ၀းရန၊္ မိတ္ဖြဲ႕ေနရနႏွ္င့္ အခ်င္းခ်င္း အားေပးၾကရန ္ 
လုိအပ္သည။္

၅။  (သုတၱံ ၅း၂၂-၂၃) ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားကိုမ႐ိုမေသျပဳျခင္းမွ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွလုံးသားကို အဘယ္ေၾကာင့္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ေစာင့္ၾကပ္ရမည္နည္း။
အလြနမုိ္က္ေသာေၾကာင့္ မွားယြင္း၍ သြနသ္င္ျခင္းကို မခံရေစရန၊္ (အငယ္-၂၃း)

၆။  (၂ တိ ၂း၂၂) ကုိ ဖတ္ပါ။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းတုိ႔ကို  
မည္သူတုိ႔ႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အတူလုိက္စားသြားရမည္နည္း။  
စင္ၾကယ္ေသာစိတ္ရိွ၍၊ သခင္ဘုရားကို ပတၳနာျပဳေသာသူတို႔ႏွင့္အတူ 

၇။  (ေဟၿဗဲ ၁၃း၇)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ အမွတ္ရပံုစံေဖၚယူရန္ မည္သူ႔ေနာက္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
လုိက္ရမည္နည္း။
ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာကို္ သင္တို႔အား ေဟာေျပာေသာ သင္တို႔၏  
သင္းအုပ္မ်ား
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ညာဥး္ပနး္ႏွိပ္စက္ျခင္း

ယေန႔ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ညာဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ (မ�ဲ ၁၀း၁၆-၂၃) ရိွ  
ေယ႐ႈ၏ စကားေတာ္တို႔ကို ေလ့လာ သြားၾကမည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္မ်ားကုိ  
တုိက္လွန္ျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ေစလုိသည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္မ်ားအား တုိက္လွန္ျခင္း  
ရွိလာလိမ့္မည္ကို သိေစလုိေတာ္မူသည္။ ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာသူ၊ ခရစ္ေတာ္ ဗဟုိျပဳ  
ေနထိုင္ေသာသူ အေပါင္းတို႔ သည္၊ ညာဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္။(၂တိ ၃း၁၂)  
၎သည္ သင္ ဆံုးမလုိ႔ရႏိုင္သည့္ တစ္စံုတစ္ရာ မဟုတ္ပါ။ ရန္သူစာ တန္သည္ ေနာက္ကြယ္၌  
ရွိေနႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ညာဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္ျခင္းသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအတြက္ ရပ္တည္ေနသည့္  
အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းငွါ အလိုရွိေသာသူ  
အေပါင္းတို႔သည္ ညာဥ္းဆဲျခင္းကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္ဟု ဆိုထားသည္။ ေယ႐ႈသည္  
ကိုယ္ေတာ့္တပည့္ေတာ္မ်ားအား ျပင္ဆင္ထားၾကရန္ (မ�ဲ ၁၀း၁၆)၌ ေျပာထားသည္။  
“ေတာေခြးစုထဲသုိ႔ သုိး တုိ႔ကိုေစလႊတ္သကဲ့သို႔ သင္တုိ႔ကုိ ငါေစလႊတ္၏။” “behold (ရႈၾကေလာ့)”  
စကားလံုးက ေျပာသည္မွာ၊ “ငါေျပာတာ နားေထာင္ၾက၊ မိတ္ေဆြတို႔၊ မင္းတုိ႔ကို ငါ ဒီလုိျဖစ္ေစခ်င္တယ္။  
၀ံပုေလြၾကားထဲကုိ သုိးေတြလုိ မင္းတုိ႔ကို ငါ ပို႔လႊတ္လုိက္မယ္။” သုိးသည္ ခုခံမႈမရွိဆုံးႏွင့္  
မွီခိုေနတတ္သည့္ သတၱ၀ါမ်ဳိးုျဖစ္သည္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္သိထားသည္။ သုိးသည္ အစြယ္မရွိ။ ေျမြတစ္ေကာင္လုိ  
အဆိပ္လည္း မရွိ။ ဘယ္လိုမွ တိုက္လွနႏ္ိုင္ျခင္း မရွိေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္။ ၎၌ရွိေသာ  
တစ္ခုတည္းေသာ အကာအကြယ္မွာ သိုးထိန္းျဖစ္သည္။

သုိးထိန္းတစ္ေယာက္၏တာ၀န္သည္ သုိးအုပ္ထဲသုုိ႔ ေတာေခြးမေရာက္လာေစရန္  
ေစာင့္ထိန္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေယ႐ႈက ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ေျပာဆုိခဲ့သည္။ “ေတာေခြးစုထဲသုိ႔  
သိုးတို႔ကို ေစလႊတ္သကဲ့သို႔ သင္တို႔ကို ငါေစလႊတ္၏။” အ့ံၾသဖို႔ မေကာင္းဘူး လား။  
ကုိယ္ေတာ္ေျပာဆုိလုိက္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ၊ တိုက္လွနျ္ခင္းအတြက္ သူတုိ႔၌  
ကုိယ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ (ဧဖက္ ၆း၁၂)၌ ေျပာပါသည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊  
ငါတို႔သည္ အေသြးအသားရွိေသာ ရန္သူတုိ႔ႏွင့္ ဆိုင္ၿပိဳင္တုိက္လွန္ရၾကသည္ မဟုတ္။ အထြဋ္အျမတ္  
တုိ႔ႏွင့္၎၊ အာဏာစက္တုိ႔ႏွင့္၎၊ ေလာကီေမွာင္မိုက္၌ အစိုးတရျပဳလုပ္ေသာမင္းတုိ႔ႏွင့္၎၊  
မိုးေကာင္းကင္၌ေနေသာ နတ္ဆိုးတုိ႔ႏွင့္၎ ဆုိင္ၿပိဳင္တုိက္လွန္ရၾက၏။” ထုိအခါ၌ ခုခံတုိက္လွန္ျခင္း  
ရွိလိမ့္မည္။ ခရစ္ယာန္ဘ၀အပိုင္းတစ္ခုသည္ တိုက္လွနျ္ခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအရာကို သိရန္  
သင္တို႔၌ ေယ႐ႈအလိုေတာ္ရွိ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုအတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကရန္အလုိ ေတာ္ရွိသျဖင့္  
ဤသုိ႔ေျပာသည္။ “ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္တုိ႔သည္ ေျမြကဲ့သုိ႔ လိမၼာလ်က္၊ ခ်ဳိးငွက္ကဲ့သုိ႔ အဆိပ္ကင္းလ်က္ 
ရွိၾကေလာ့။” (မ�ဲ ၁၀း၁၆)။ “လိမၼာပါ” ဆုိသည့္စကားလံုးသည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္၌  
သင္တုိ႔သည္ ျပ�နာကို ႏိႈးဆြေနရန္ လုိအပ္ျခင္းရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ သင္ႏွင့္အတူ  
ျပ�နာမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္သြားရာတြင္ ဥာဏ္ပညာ ရွိရမည့္အေၾကာင္းကို ဆုိလိုသည္။ ေျမြကဲ့သို႔  
လိမၼာ၍ ခ်ဳိးငွက္တစ္ေကာင္ကဲ့သုိ႔ အႏၱရာယ္ မျပဳဘဲ ျဖစ္ေနရမည္။
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ထုိေနာက္ကိုယ္ေတာ္ ဆက္ေျပာသည္။ “လူတုိ႔ကုိ သတိျပဳၾက။”(မ�ဲ ၁၀း၁၇)။ ရန္သူစာတန္သည္  
လူကုိ အသုံးျပဳသြားလိမ့္ မည္။ (ဧဖက္ ၂း၂)၌ “အာကာသေကာင္းကင္၏တန္ခိုးကိုအစိုးရေသာ  
မင္းတည္းဟူေသာ ျငင္းဆန္ေသာသူတို႔၌ ျပဳျပင္ေသာ၀ိညာဥ္ ၏အလုိႏွင့္အညီ” ရိွမည္ဟု ဆုိထားသည္။  
စာတန္သည္ ကၽြ ႏ္ုုပ္တုိ႔ကုိဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္ရန္၊ ေယ႐ႈခရစ္ကို ဆန္႔က်င္ တုိက္ခိုက္ရန္၊  
ဘုရားစကားေတာ္ကို ဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္ရန္ လူကို အသုံးျပဳလာပါလိမ့္မည္။ “လူတုိ႔ကုိ သတိျပဳၾက။  
အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တို႔ကုိ လႊတ္႐ံုးသို႔ အပ္ႏွံၾကလိမ့္မည္။ တရားစရပ္ တို႔၌ ႐ိုက္ၾကလိမ့္မည္။”  
(မ�ဲ ၁၀း၁၇)။ ေပါလုကေျပာပါေသးသည္။(၂ ေကာ ၁၁း၂၄-၂၅) ၌ဆိုပါသည္။ “ငါးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္  
ယုဒလူတုိ႔လက္တြင္ ဒဏ္ခ်က္ေလးဆယ္တစ္ခုယုတ္ ငါ ခံခ့ဲရၿပီ။ သုံးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္  
ႀကိမ္လံုးႏွင့္႐ိုက္ျခင္းကို၎၊...” ေယ႐ႈခရစ္အတြက္ေၾကာင့္၊ ေယ႐ႈ၏ သတင္းစကားေၾကာင့္၊ ဧ၀ံေဂလိ  
သတင္းစကားေၾကာင့္ျဖစ္ရ၏။ ေယ႐ႈ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ ကုိယ္ေတာ္သည္ ၿမိဳ႕၀န္မင္းေရွ႕  
ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အုပ္စိုးသူမ်ားပင္လွ်င္၊ ေယ႐ႈခရစ္၏ အႀကံအစည္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ရန္  
တစ္ခါတစ္ရံ အသုံးျပဳခံရလိမ့္မည္ ဆုိသည္။ သင္တုိ႔သည္ ၿမိဳ႕၀န္မင္းႏွင့္ ဘုရင္မ်ားေရွ႕ေမွာက္သုိ႔  
ခရစ္ေတာ္ အတြက္ေၾကာင့္ ထိုသူတုိ႔အတြက္ (သုိ႔မဟုတ္) သူတုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္လ်က္  
သက္ေသခံရန္အတြက္ ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ Xxxxx က်မ္းစာေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ဧ၀ံေဂလိ ေဟာေျပာျခင္း  
သင္ခန္းစာကို ကၽြ ႏ္ုပ္ သြန္သင္ေပးေန ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေတြကို  
ဧ၀ံေဂလိေဟာေျပာျခင္းၾသ၀ါဒစာေစာင္တစ္ခုကုိ မည္သုိ႔ အသုံးျပဳရမည္ႏွင့္ ကုိယ္တိုင္ကိုယ္က်  
သက္ေသခံျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ဆုံးသူမ်ားထံ ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ လမ္းျပေပးေနပါသည္။ တစ္ခါ  
ကၽြ ႏ္ုပ္ကုိယ္တုိင္လည္း လူငါးဆယ္တစ္ရာဆီ အေရာက္ သြားျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္  
တစ္ရက္ႏွစ္ရက္အၾကာ ၿမိဳ႕ထဲမွ Mary Anne ဆုိသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးထံမွ ဖုုန္းအေခၚ ကၽြ ႏ္ုပ္  
လက္ခံရခဲ့သည္။ “မင္း၊ ဒီလို ထြက္ေျပးလို႔ မရဘူးေလ။ ေယ႐ႈခရစ္အေၾကာင္း မင္း ငါ့ကို လာေျပာလုိ႔  
မျဖစ္ဘူး၊ မင္း ဒီလုိ ေရွာင္ေျပးလုိ႔ မရဘူး” တဲ့။ က်ဳပ္ကလည္း “ဘာျဖစ္ျဖစ္ေလ၊  
ကၽြ န္ေတာ့္တယ္လီဖုုန္းနံပါတ္ ဘယ္ကရလိုက္သလဲ။” ဆိုေတာ့ “တယ္လီဖုုန္းစာအုပ္ထဲက ရတာေပါ့”  
ဟု သူျပန္ေျဖသည္။ က်ဳပ္ကလည္း “မင္း၊ လူလိမ္ပဲ၊ ငါ့နာမည္၊ ငါ့လိပ္စာ၊  
တယ္လီဖုုန္းစာအုပ္အထဲ မရွိဘူးကြ” “ဘာျဖစ္ျဖစ္ တယ္လီဖုုန္းစာအုပ္ထဲကပဲ ငါရတာ၊ နက္ျဖန္ ပုလိပ္  
မင္းဆီေရာက္လာမယ္၊ ဒါပဲ” တဲ့။ ကၽြ ႏ္ုပ္ ကုိယ္ကုိယ္ကို ေတြးမိသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္  
တကယ္ အမွန္တရားလား။ ေနာက္ရက္၌ ကၽြ ႏ္ုပ္ဆီ ပုလိပ္ ေရာက္လာၿပီး၊ ႏွစ္နာရီၾကာေအာင္ သူတုိ႔  
ကၽြ ႏ္ုပ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ ဘာေျပာေနသည္ကို သင္တုိ႔ျမင္သလား။  
လမ္းေပၚကို အျပစ္ရွိသူေတြ ေရာက္သြား တဲ့အခါ၊ ပုလိပ္ေတြ သူတုိ႔အခ်ိန္ ႏွစ္နာရီၾကာေအာင္  
သုံးခဲ့ၾကတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ အတြက္ေၾကာင့္၊ ဧ၀ံေဂလိ သတင္းစကား  
အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ တကယ္ မွန္ပါသလား။ သင္သည္ ႏႈတ္ကပတ္  
စကားေတာ္၌ ရပ္တည္လွ်င္၊ သင္သည္ ရဲရဲရင့္ရင့္ သက္ေသခံပါလွ်င္၊ သင္သည္ ေယ႐ႈကို ရဲရဲရင့္ရင့္  
ေၾကညာပါလွ်င္၊ သင္သည္ လူေတြေရွ႕ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ဘ၀ႏွင့္ ရဲရဲရင့္ရင့္ ေနျပပါလွ်င္၊ ထိုတြင္  
ဆန္႔က်င္မႈ ေရာက္လာပါလိမ့္မည္။ ထုိတြင္ မေကာင္းဆုိး၀ါး အင္အားစုရွိမည္။ ေကာင္းေသာ  
အင္အားစုလည္း ရိွမည္။ ေယ႐ႈသည္ ကုိယ္ေတာ့္တပည့္ေတာ္မ်ားကုိ ျပင္ျပင္ ဆင္ဆင္ ေနေစလုိသည္။  
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(မ�ဲ ၁၀း၁၉)၌ ေယရႈမိန္႔ဆုိပါသည္။ “သင္တုိ႔ကုိ အပ္ႏွံေသာအခါ အဘယ္သို႔ ေျပာရမည္ကို  
မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ေျပာရေသာစကားကို ထုိခဏခ်င္းတြင္ သင္တုိ႔သည္ ရၾကလိမ့္မည္။” ဘုရားသခင္၏  
၀ိညာဥ္ႏွင့္အတူ သင္တုိ႔သည္ အသက္ႀကီးသူ သေတဖန္ကဲ့သို႔ ဥာဏ္ပညာကိုရလိမ့္မည္။ လူတုုိ႔သည္  
သူေျပာထုတ္လုိက္ေသာ ဥာဏ္ပညာကုိ မတိုင္တြယ္ ႏို္င္ၾကပါ။ ေယ႐ႈက (အငယ္ ၂၂-၂၃) ၌  
ေျပာပါသည္။ “လူအေပါင္းတုိ႔သည္လည္း ငါ၏နာမေၾကာင့္ သင္တုိ႔ကုိ မုန္းၾကလိမ့္မည္။ အၾကင္သူသည္  
အဆုံးတုိင္ေအာင္ တည္ၾကည္၏။ ထုိသူသည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ တစ္ၿမိဳ႕၌ သင္တုိ႔ကုိ  
ညာဥ္းဆဲလွ်င္ တစ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေျပးၾကေလာ့။” ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္ျခင္း၊ ေယ႐ႈခရစ္၏  
အႀကံအစည္ေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ႏႈတ္ကပတ္တရားကုိ နားေထာင္သူ  
သကသ္က္ထက္ ေဟာေျပာသူ ျဖစ္ပါလွ်င္ သင့္ဆီသိုု႔ အမွန္ေရာက္လာလိမ့္မည္။

မၾကာမီ ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္က ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ပန္းၿခံတစ္ခု၌ ဒန္းစီေနေသာ သက္ႀကီးအမ်ဳိးသမီး  
တစ္ေယာက္ကုိ ေတြ႕လုိက္ရသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ ကုိယ္ကုိကုိယ္ ေတြးမိသည္။ ဒီမိန္းမ အရွက္ကင္း လိမ့္မယ္၊  
ငါ့ကို နာက်င္ေအာင္ လုပ္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔။ သုိ႔ႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ သူႏွင့္အတူ ဒန္းအတူစီးဖို႔  
ခြင့္ေတာင္းလိုက္ၿပီး ၀င္ထုိင္၍ စကားစျမည္ ေျပာဆုိပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သိလုိက္သည္မွာ သူ႔အမည္  
Jane ဟု ေခၚသည္။ “ဒါနဲ႕ Jane ဘာ အလုပ္လုပ္သလဲ”ဟု ကၽြ ႏ္ုပ္ေမးလိုက္ပါသည္။ “က်မ မိန္းမအုိ  
တစ္ေယာက္ပါ။ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။ အနားယူေနတာေပါ့” ဟု သူျပန္ေျပာ ပါသည္။ သူ  
ေမးပါသည္။ “ဒါနဲ႔ရွင္ ဘာအလုပ္လုပ္သလဲ” ဆုိေတာ့ ကၽြ ႏု္ပ္က “ပါရာ အသင္းေတာ္မွာ  
သာသနာအလုပ္ လုပ္ပါတယ္။ ပါရာအသင္းေတာ္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုပါ။” ျပန္ေျဖ ပါသည္။ ခ်က္ခ်င္းပဲ  
ထုိမိန္းမ မ်က္ႏွာအမူအယာ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး၊ ေအာ္ေျပာလာသည္။ “ဘုရားအေၾကာင္း ငါ့ကို  
လာမေျပာနဲ႔၊ ေယ႐ႈအေၾကာင္း ငါ့ကို လာမေျပာနဲ႔။” ကၽြ ႏ္ုပ္ကလည္း၊ “အုိ Jane  ဒီလုိ  
မေျပာသင့္ပါဘူး” ဟု ေဖ်ာင္းဖ်ပါသည္။ မိန္းမက “ေယ႐ႈသာ အခု ငါ့ေရွ႕ ေရာက္လာရင္ ငါ  
သူ႔မ်က္ႏွာကို တံေတြးနဲ႔ ေထြးမယ္ကြ”ေျပာသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္က “အုိ Jane မင္းဒီလုိမ်ဳိး မေျပာသင့္ဘူးကြယ္”  
ဟု ေျပာလိုက္သည္။ အသင္းေတာ္ထဲမွာ မင္းဒီလုိ ေျပာထြက္ရင္ လူအမ်ားႀကီးကို နာက်င္ေစ  
ပါလိမ့္မယ္ကြယ္၊ ဒီလို မေျပာပါနဲ႔” ဟု ေျပာတဲ့အခါ မိန္းမက ဆက္ၿပီးေျပာသည္။ “မဟုတ္ဘူး။  
ငါေျပာတာ ငါ့ကို ဒီလုိလာမေျပာနဲ႔။ ေယ႐ႈခရစ္အေၾကာင္းနဲ႔ ဘုရားသခင္ မင္းမိသားစုအေပၚ  
ေကာင္းေၾကာင္းေတြကုိ မင္းင့ါကို ဆက္ေျပာေတာ့မယ္။ ငါ မင္းကုိ ေျပာခြင့္မေပးဘူး။ မင္း လာမေျပာနဲ႔။”  
ကၽြ ႏ္ုပ္ ေဖ်ာင္းဖ်ပါသည္။ “အုိ Jane၊ ေက်ဇူးျပဳၿပီး နားေထာင္ပါ။ ေယ႐ႈအေၾကာင္း မင္းကို  
ငါေျပာျပမယ္။” ထုိအခါ မိန္းမက “မင္းကို ငါေျပာေနတယ္ေနာ္။ မင္း ပါးစပ္ပိတ္။ ”မိန္းမသည္  
လည္ႀကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ထားေသာ သူ႔ေခြးကေလးကို ဆြဲယူလုိက္ၿပီး၊ ထုိင္ေနစဥ္ပင္ “အား ...”ဟု ေအာ္ၿပီး  
ေခြးကုိဆြဲ၍ ထြက္သြားေလ၏။ ဤတြင္ မိန္းမတစ္ေယာက္သည္ မထိန္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္  
သူ႔အထဲ၌ ၀ိညာဥ္ထုိးႏွက္ေလ၏။ မနာခံေသာ၀ိညာဥ္ ျဖစ္သည္။ မိန္းမသည္ ရန္သူစာတန္၏  
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ခံေနရသည္။ ကၽြ ႏ္ုုပ္ကုိယ္ကၽြ ႏ္ုပ္ ေတြးၾကည့္သည္။ ငါဟာ လူေတြ ေအာ္ေငါက္တာ  
ခံရေလ့မရွိပါလား။ လူေတြ ငါ့မ်က္ႏွာၾကည့္ၿပီး ျင�စူတာ ခံရေလ့ မရွိပါလား။  သုိ႔ေသာ္လည္း ဘာမွ်  
လုပ္ရန္မရွိေသာ္လည္း ကၽြ ႏ္ုပ္ သနား၏။ ဘာမွ် မရွိေသာ္လည္း Jane ကုိ ေမတၱာသက္၏။ မိန္းမသည္  
ထိန္းခ်ဳပ္မႏိုင္ျဖစ္ေနသည္။ ကၽြ ႏု္ပ္သည္ လုံး၀ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္၏။ ကၽြ ႏု္ပ္သည္ အိမ္ျပန္၍  
ဆုေတာင္းမိသည္။ “ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ သိေတာ္မူ၏။ နိမိတ္လကၡဏာႀကီးတစ္ခုက ကၽြ ႏ္ုပ္၌  
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းေပပဲ။ တစ္ေယာက္ေယာက္ ကၽြ ႏ္ုပ္ မ်က္ႏွာၾကည့္ ေအာ္ေငါက္သည့္အခါ၊ ကၽြ ႏု္ပ္  
ဘာမွ် မလုပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြ ႏ္ုပ္ သည္ ထုိသူကုိ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ သနားျခင္း ျဖစ္မိပါ၏။”
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ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္၏နာမ၌ ျပင္ပသုိ႔ထြက္သည့္အခါ၊ ညာဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း  
ရွိလာလိမ့္မည္။ ေယ႐ႈခရစ္၏နာမ အတြက္ႏွင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ျငင္းပယ္ခံရသည့္အခါ ေယ႐ႈကုိ ေၾကညာရန္  
တူညီေသာဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ရဲရင့္ေစ၏။ ထိုတူညီေသာ  
၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အေျခအေနတစ္ခုခု၌ သက္သာခြင့္ႏွင့္ ခြန္အားကို ေပးေတာ္မူ ပါလိမ့္မည္။
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တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။  (၂ တိ ၃း၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာသူသည္ ဘာ ေတြ႕ ႀကံဳရမည္နည္း။

၂ တိ ၃း၁၂ - “ေယ႐ႈခရစ္၏ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ၊ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၍ ေနျခင္းငွါ  
အလုိရွိေသာသူ အေပါင္းတုိ႔သည္ ညာဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္။” 

၂။  ညာဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္မည္နည္း။

၃။  (မာကု ၄း၁၆-၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ေဘးဒုကၡႏွင့္ ညာဥ္းဆဲျခင္းသည္ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္  
ေရာက္လာရသနည္း။

မာကု ၄း၁၆-၁၇ - “ေက်ာက္ေပါေသာအရပ္၌ ႀကဲျခင္းအေၾကာင္းအရာကား၊  
တရားစကားကုိၾကား၍ ၀မ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းခံယူေသာ္လည္း၊ စိတ္ႏွလုံး၌ အျမစ္မစြဲ၊  
ခဏသာတည္သျဖင့္၊ တရားစကားေၾကာင့္ အမႈအခင္းႏွင့္ ညာဥ္းဆဲျခင္းကိုခံရေသာအခါ  
ခ်က္ခ်င္းေဖါက္ျပန္တတ္သည္ဟု ဆုိလုိသတည္း။”

၄။  (တမန္ေတာ္ ၈း ၁,၄)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕႔၌ ညာဥ္းဆဲခံရျခင္းသည္၊ ဘာရလဒ္ ထြက္သနည္း။ 

တမနေ္တာ ္၈းး ၁,၄ - “ထုိအခါ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕၌ရွိေသာအသင္းေတာ္သည္ ျပင္းစြာေသာ  
ညာဥ္းဆဲျခင္းကို  ခံရသျဖင့္၊ တမန္ေတာ္ တုိ႔မွတစ္ပါး၊ သင္း၀င္သူအေပါင္းတုိ႔သည္  
ယုဒျပည္၊ ရွမာရိျပည္ အရပ္ရပ္၌ အႏွံ႔အျပား ကြဲျပားၾက၏။ ........ ထို႔ေၾကာင့္  
အရပ္ရပ္သုိ႔ကြဲျပားေသာသူတုိ႔သည္ လွည့္လည္၍ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာ  
ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာၾက၏။” 

၅။  (မ�ဲ ၅း၁၀-၁၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ညာဥ္းဆဲျခင္းခံရသူတုိ႔အေပၚ၌ ရိွေသာေကာင္းႀကီးမဂၤလာမွာ၊

မ�ဲ ၅း၁၀-၁၂ -“ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေၾကာင့္ ေႏွာင့္ယွက္ညာဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရေသာသူတုိ႔သည္  
မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထုိသူတုိ႔၏ႏိုင္ငံေတာ္  
ျဖစ္၏။ ငါ့ေၾကာင့္ သင္တုိ႔ကုိ ကဲ့ရဲညာဥ္းဆဲ၍ မမွန္ဘဲလ်က္ အျပစ္တကာတင္ၾကေသာအခါ၊  
သင္တုိ႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ဘုံ၌  
သင္တုိ႔၏ အက်ဳိးသည္ ႀကီးလွေပ၏။ သင္တို႔ေရွ႕က ေပၚထြန္းေသာ ပေရာဖက္တုိ႔ကုိ  
ထုိနည္းတူ ညာဥ္းဆဲ ၾကၿပီ။”

၆။  (မ�ဲ ၅း၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအတြက္ႏွင့္ ညာဥ္းဆဲ  
ခံရေသာအခါ အနာဂတ္၌ သူတို႔ ဘာကုိ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ၾကသနည္း။   
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မ�ဲ ၅း၁၂ - ၀မ္းေျမာက္ရႊင္ျမ�းျခင္းရွိၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္ဘုံ၌  
သင္တုိ႔၏ အက်ဳိးသည္ ႀကီးလွေပ၏။ သင္ တို႔ေရွ႕က ေပၚထြန္းေသာ ပေရာဖက္တုိ႔ကုိ  
ထုိနည္းတူ ညာဥ္းဆဲ ၾကၿပီ။”

၇။  (တမန္ေတာ္ ၉း၄-၅)ကို ဖတ္ပါ။ ေရွာလုသည္ မည္သူ႔ကုိ ညာဥ္းဆဲ ေနသနည္း။

တမနေ္တာ ္၉း၄-၅ - “ေရွာလုသည္ ေျမေပၚမွာလဲ၍ေနစဥ္၊ ေရွာလု၊ ေရွာလု၊ အဘယ္ေၾကာင့္  
ငါ့ကုိ ညာဥ္းဆဲသနည္းဟု မိမိအား ေျပာေသာစကားသံကိုၾကားလွ်င္၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္  
အဘယ္သူနည္းဟု ေမးေလွ်ာက္၏။ သခင္ဘုရားကလည္း၊ ငါကား သငည္ာဥ္းဆဲေသာ  
ေယ႐ႈ ျဖစ္သတည္း။”

၈။  (တမန္ေတာ္ ၉း၁)ကုိ ဖတ္ပါ။ အမွန္တကယ္၌ ေရွာလုသည္ မည္သူ႔ကုိ ညာဥ္းဆဲ ေနသနည္း။

တမနေ္တာ ္၉း၁ - “ေရွာလုသည္ကား၊ သခင္ဘုရား၏တပည့္ေတာ္တုိ႔တစ္ဘက္၌ ၿခိမ္းေျခာက္၍  
အေသသတ္ျခင္းငွါ ျပင္းစြာ အသက္႐ွ�သျဖင့္၊ ...” 

၉။  (ဂလာတိ ၆း၁၂) ကုိဖတ္ပါ။ ဂလာတိၾသ၀ါဒစာေစာင္၌ ယုဒလူတုိ႔သည္ ဧ၀ံေဂလိတရား၌  
ဘာသာေရးပညတ္ခ်က္ ေစာင့္ျခင္းထည့္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾက၏။ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္  
သူတုိ႔သည္ ဘာကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္နည္း။

ဂလုာတိ ၆း၁၂ - “မိမိတုိ႔အေသြးအဆင္း တင့္တယ္ေစခ်င္ေသာသူ ရွိသမွ်တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏  
လက္၀ါးကပ္တုိင္ေၾကာင့္ ခံရေသာညာဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔ ကင္းလြတ္လုိ၍ သင္တုိ႔ကို  
အေရဖ်ားလီွးျခင္းကို ခံေစျခင္းငွါ အႏိုင္အထက္ ေသြးေဆာင္တတ္ၾက၏။”
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သင္ခန္းစာ (၅)

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။  (၂ တိ ၃း၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာသူသည္ ဘာေတြ႕ ႀကံဳရမည္နည္း။
ညွဥ္းပနး္ႏိွပ္စက္ျခင္း

၂။  ညာဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို သင္ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္မည္နည္း။
ယုံၾကညျ္ခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ အၿမဲဒုကၡေပးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ဒဏ္ရာရေစျခင္း

၃။  (မာကု ၄း၁၆-၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ေဘးဒုကၡႏွင့္ ညာဥ္းဆဲျခင္းသည္ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္  
ေရာက္လာရသနည္း။
ႏႈတ္ကပတ္ေတာအ္ေၾကာင္း အတြက္ေၾကာင့္၊.... ၎မွာ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို ဖ်က္ထုတ္ပစ္ရန ္ 
ျဖစ္သည။္

၄။  (တမန္ေတာ္ ၈း ၁,၄)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕႕ ၌ ညာဥ္းဆဲခံရျခင္းသည္ ဘာရလဒ္ ထြက္သနည္း။
လူေတြ ေနရာအႏံွ႕သို႔  ေရာက္သြားၾကၿပီး၊ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာကို္ ေဟာေျပာၾက၏။

၅။  (မ�ဲ ၅း၁၀-၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ ညာဥ္းဆဲျခင္းခံရသူတုိ႔အေပၚ ၌ ရွိေသာေကာင္းႀကီးမဂၤလာမွာ၊
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား အတြက္ေၾကာင့္၊

၆။  (မ�ဲ ၅း၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအတြက္ႏွင့္ ညာဥ္းဆဲ ခံရေသာအခါ  
အနာဂတ္၌ သူတုိ႔ ဘာကုိ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ၾကသနည္း။  
ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ႀကီးစြာေသာအက်ဳိးကို ရျခင္း

၇။  (တမန္ေတာ္ ၉း၄-၅)ကို ဖတ္ပါ။ ေရွာလုသည္ မည္သူ႔ကုိ ညာဥ္းဆဲ ေနသနည္း။
ေယရႈ

၈။  (တမန္ေတာ္ ၉း၁)ကုိ ဖတ္ပါ။ အမွန္တကယ္၌ ေရွာလုသည္ မည္သူ႔ကုိ ညာဥ္းဆဲ ေနသနည္း။
သခင္ဘုရား၏ တပည့္ေတာမ္်ား (ခရစ္ယာနမ္်ား)

၉။  (ဂလာတိ ၆း၁၂) ကုိဖတ္ပါ။ ဂလာတိၾသ၀ါဒစာေစာင္၌ ယုဒလူတုိ႔သည္ ဧ၀ံေဂလိတရား၌  
ဘာသာေရး ပညတ္ခ်က္ေစာင့္ျခင္း ထည့္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾက၏။ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင ္ 
သူတုိ႔သည္ ဘာကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္နည္း။
ခရစ္ေတာ၏္ လက္၀ါးကပ္တုိင္တရားအတြက္ႏွင့္ ညွဥ္းပနး္ႏိွပ္စက္ခံစားရျခင္း၊_ တစ္နညး္  
ေျပာရလွ်င္၊ ကယ္တင္ျခင္းသည ္ခရစ္ေတာ၌္ ယုံၾကညျ္ခင္း တစ္ခုတညး္အားျဖင့္  
ေက်းဇူးေတာေ္ၾကာင့္ ရေၾကာင္း ေဟာေျပာျခင္းမွ ရလာမည့္ ညွဥ္းဆဲျခင္းကို သူတို႔   
ေရွာင္ထြက္လုိျခင္း ျဖစ္သည။္
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သင္ခနး္စာ (၆)

ဘုရင္ ႏွင့္ ဘုရင္၏ႏုိင္ငံေတာ္

ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၌ ဣသေရလႏိုင္ငံကို အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးမွ ထူးျခားေန ေစသည္မွာ  
theocracy ဆုိသည့္ ဘုရားသခင္ ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက နိုင္ငံကုိ  
အုပ္စိုးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ႏိုင္ငံကုိ ဘုရားသခင္ တုိက္႐ိုက္ အုပ္စိုးေနျခင္း ျဖစ္သည္။  
(ေဟရွာယ ၄၃း၁၅) ဣသေရလတို႔၏ ေနာက္ပိုင္းသမိုင္း၌ အျခားေလာက တုိင္းျပည္မ်ားနည္းတူ  
ႏိုင္ငံကုိ ေျမႀကီးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဘုရင္မ်ားက အုပ္စိုးေစရန္ သူတို႔လုိလား လာၾကသည္။ (၁ ရာ ၈း၅-၁၉)  
ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ အခြင့္ေပးၿပီး၊ သူတုိ႔အတြက္ ေရွာလုကို ဘုရင္အျဖစ္  
သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္သည္။(၁ ရာ ၁၀း၂၄-၂၅) ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရွာလု၏ မနာခံျခင္းေၾကာင့္  
ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ စိတ္ႏွလုံးေနာက္သုိ႔ လိုက္ပါေသာ ဒါ၀ိဒ္ကို ဘုရင္အျဖစ္ ေျမာာက္တင္ေပးခဲ့သည္။  
(တမန္ေတာ္ ၁၃း၂၁-၂၂၊ ၃ရာ ၁၅း၃) ရွင္ဘုရင္သည္ မျမင္ရသည့္ ဘုရားသခင္၏ ျမင္ရႏိုင္ေသာ  
လူကုိယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ (တရားေဟာ ၁၇း၁၄-၂၀) ရွင္ဘုရင္သည္  
ဘုရားသခင့္ေနာက္ေတာ္သုိ႔ လုိက္ပါေနလွ်င္ ႏုိင္ငံသည္ ေကာင္းစားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ရွင္ဘုရင္သည္  
ဘုရားသခင့္ေနာက္သုိ႔ လုိက္ပါရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္၊ ၎၏ႏိုင္ငံသည္ အက်ဥ္းက်ခံရျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔  
ေရာက္လိမ့္မည္။ (၁ ရာ ၁၅း၂၂-၂၃) ဘုရားသခင္သည္ ဘုရင္တစ္ေယာက္ ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ၊  
ဘုရားသခင္သည္ ပေရာဖက္ကို ေစလႊတ္၍ ထုိသူကို ဆီႏွင့္ဘိသိက္ေပး၏။ ၎မွာ ဤသူအေပၚသုိ႔  
အာဏာ လႊဲအပ္ရန္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ တုိင္းျပည္အုပ္စိုးရန္ သူ႔ကုိ  
ဘိသိက္ ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ဘုရား၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ႔အေပၚေရာက္လာၿပီး၊  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ အုပ္စိုးရန္ သူ႔စိတ္ႏွလုံးကို ေျပာင္းလဲေစ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္  
ဘုရားသခင္သည္ သူႏွင့္အတူ ရွိေနေတာ္မူသည္။ (၁ ရာ ၁၀း၁,၆-၇,၉) ဤသို႔ အုပ္စိုးရန္ ဘိသိက္ေပးျခင္း  
(ဘုရင္အျဖစ္ႏွင့္) သည္ ေမရွိ ၾကြလာေတာ္မူမည္ဆုိသည့္ စိတ္ကူးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္သည္။  
“ဘိသိက္ေပးသည္” ဆုိသည့္စကားလုံးသည္ ေဟၿဗဲဘာသာစကားလုံး “Mashiac” (အသံထြက္ ေမရွိ)  
ျဖစ္ၿပီး၊ ဂရိဘာသာျပန္ခ်က္အရ christos (ျမန္မာ-ခရစ္ေတာ္) ျဖစ္သည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း  
ပေရာဖက္မ်ားက အနာဂတ္တြင္ ေမရွိ (ဘိသိက္ခံေသာအရွင္) ၾကြလာ ေတာ္မူ၍၊  
ေကာင္းကင္ဘံုဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္အခါမွ် မပ်က္သုဥ္းေတာ့မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို  
တည္ေထာင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပေရာဖက္ျပဳခဲ့ၾကသည္။(ဒံ ၂း၄၄၊ ၇း၁၄ ႏွင့္ ၂၂) သင္  
သတိထားမိမည္ဆုိလွ်င္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၌ ဂ်�းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍  
ေျပာဆုိေသာအခါ ကုိယ္ေတာ္ ဘာကိုရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဘယ္ေသာအခါမွမရွင္းျပခဲ့ပါ။ ၎သည္  
သူတုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ၾကည့္ေျမာ္ေနၾကသည့္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း သေဘာထားအျမင္ ျဖစ္ေနပါသည္။  
(ေဟရွာယ ၉း၆-၇၊ ၁၁း၁-၆။ ဒံ ၂း၄၄၊ ၇း၁၃-၁၄,၁၈ ႏွင့္၂၇)ႏိုင္ငံေတာ္ကို အေျခခံက်က် နားလည္  
သေဘာေပါက္ျခင္း မရွိဘဲ၊ ေယ႐ႈေျပာေသာ သတင္းစကားကုိ နားလည္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္  
ေယ႐ႈေျပာေသာ သတင္းစကားျဖစ္ၿပီး၊ ကုိယ္ေတာ့္တပည့္ေတာ္မ်ားကို ေဟာေျပာရန္  
ကုိယ္ေတာ္ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ တစ္ခုတည္းေသာအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ (မာကု ၁း၁၄-၁၅၊ လုကာ  
၉း၁-၂၊ တမန္ေတာ္ ၂၈း၂၃-၃၁၊ လုကာ ၁၆း၁၆ ႏွင့္ မ�ဲ ၂၄း၁၄) ဤ သတင္းစကားသည္  
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“ကယ္တင္ျခင္း” အျဖစ္ (သုိ႔မဟုတ္) “ထာ၀ရအသက္” ေပးျခင္းအျဖစ္လည္း ညႊန္းဆိုသည္။  
(ေဟၿဗဲ ၂း၃၊ မ�ဲ ၁၉း၁၆, ၁၉း၂၃။ တမန္ေတာ္ ၂၈း၂၃-၂၄,၂၈ ႏွင့္ ၃၀-၃၁) “ဘုရားသခင္၏  
ႏိုင္ငံေတာ္” စကား အသံုးအႏႈန္းအတြင္း၌ ရွိျခင္းသည္ ဘုရားသခင္အုပ္စိုးျခင္း ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  
လူအုပ္စုတစ္ခု၏ခံယူခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ႏို္င္ငံေတာ္ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္မွာ၊ အေျခအေနတစ္ခု  
ရွိရပါမည္။ စိတ္ႏွလုံးေျပာင္းလဲဖို႔ လုိသည္။ ဤေျပာင္းလဲေသာ စိတ္ႏွလုံးသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္  
ေနာင္တရ ျခင္းဟုေခၚသည္။ ၎သည္ ဘုရားသခင္ဆီသို႔ စိတ္ႏွလုံး ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိျခင္း၊  
ဤနည္းျဖင့္ ၎သည္ စာတန္၊ အျပစ္တရားတို႔မွ လွည့္ျပန္ လာခဲ့ၿပီး၊ ၎၏လမ္းခရီးသည္  
ဘုရားသခင္၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္၏ လမ္းခရီးဆီသုိ႔ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္လွည့္  
ျပန္လာသည့္အခါ၊ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ထာ၀ရအသက္ကို (ေယ႐ႈသြန္းေသာ အေသြးေတာ္အားျဖင့္  
ဆုတစ္ရပ္အေနႏွင့္) ေပးေတာ္မူသည္။ (ေရာမ ၆း၂၃) “သတင္းေကာင္းတရား” သည္  
“ေက်းဇူးေတာ္သတင္းေကာင္း” (သုိ႔မဟုတ္) “ဘုရားသခင္၏ ႏို္င္ငံေတာ္” အေၾကာင္းကို  
ေဟာေျပာျခင္းကဲ့သုိ႔ ညႊန္းဆုိပါသည္။ (တမန္ေတာ္ ၂၀း၂၄-၂၅)။ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္  
ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ထူးျခားသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာ (မ�ဲ ၂၀း၁-၁၆) ကိုေဆာင္ၿပီး၊ ေယ႐ႈ၏  
သာသနာနယ္ထဲ၌ တိတ္ဆိတ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ျခင္းျဖင့္ ေရာက္လာသည္။ (မ�ဲ ၁၃း၃၃) ၎သည္  
အနာဂတ္ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္တကြ မ်က္ျမင္ရသည့္ ၿပီးျပည့္စံုျခင္းျဖင့္ ေရာက္လာပါလိမ့္မည္။  
(မ�ဲ ၁၃း၃၆-၄၃)
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တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။  (ဒံေယလ ၂း၄၄)ကို ဖတ္ပါ။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းပေရာဖက္မ်ားက အနာဂတ္တြင္ ေမရွိ  
(ဘိသိက္ခံေသာအရွင္) ၾကြလာေတာ္မူ၍ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္ အခါမွ်  
ပ်က္သုဥ္းေတာ့မည္မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေထာင္ လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  
ပေရာဖက္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံေတာ္လဲ။

(က)  �ွစ္္တို႔စ္္�ထီ�င္္ျအျတို႔ြက္ တို႔ည္္ရွွိ�မ်ားည္္���င္ိ္ျငံ္ျ
(ခား)				မ်ားည္္သူည္္�အျခားါမွ်ား�	ပဳ�က္သိူဥ္းျခားင္္ျး	ရွွိ�မ်ားည္္မ်ားဟတ္ိို႔�သူ�	��င္ိ္ျငံ္ျ�တို႔�္
(ဂ)				�လု�ကီ��င္ိ္ျငံ္ျ�တို႔�္တို႔စ္္ခိား

ဒုေယလု ၂း၄၄ - “ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္ႏိုင္ေသာႏိုင္ငံတစ္ခုကို ထုိမင္းႀကီးမ်ားလက္ထက္၌  
ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ ဘုရားသခင္သည္ တည္ေထာင္ေတာ္မူမည္။ ထုိႏိုင္ငံသည္ အျခားေသာ  
လူမ်ဳိး တို႔လက္သုိ႔ မေရာက္ရဘဲ၊ အထက္၌ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံရွိသမွ်တုိ႔ကုိ ခ်ဳိးဖဲ့ဖ်က္ဆီး၍  
အစဥ္အၿမဲ တည္လိမ့္မည္။”

၂။   (မ�ဲ ၄း၁၇,၂၃)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈ၏သတင္းစကားသည္ ဘာလဲ။

မ�ဲ ၄း၁၇,၂၃- “ထုိအခါမွစ၍ ေယ႐ႈက၊ ေနာင္တရၾကေလာ့။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္  
တည္လုနီးၿပီ ဟူေသာတရားကုိ ေဟာစျပဳ ေတာ္မူ၏။ ... ေယ႐ႈသည္ တရားစရပ္တုိ႔၌  
ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးလ်က္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာလ်က္၊ လူတုိ႔တြင္  
အနာေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ၿငိမ္းေစလ်က္၊ ဂါလိလဲျပည္တစ္ျပည္လုံးကုိ ေဒသစာရီ  
လွည့္လည္ေတာ္မူ၏။”

၃။   (မာကု ၁း၁၄-၁၅)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ --_ ၏သတင္းေကာင္းတရားကို ေဟာေျပာသည္။

မာကု ၁း၁၄-၁၅ - “ေယာဟန္သည္ ေထာင္ထဲသုိ႔ေရာက္သည္ေနာက္၊ ေယ႐ႈသည္ ဂါလိလဲျပည္သုိ႔  
ၾကြေတာ္မူလွ်င္၊ အခ်ိန္ျပည့္စံုၿပီ၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္တည္လုနီးၿပီ၊ ေနာင္တရၾကေလာ့။  
ဧ၀ံေဂလိတရားကို ယံုၾကည္ၾကေလာ့ဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိ  
တရားကုိ ေဟာေတာ္မူ၏။” 

၄။   (လုကာ ၄း၄၃)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင့္ထံေတာ္မွ ၾကြလာေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းမွာ၊

လုုကာ ၄း၄၃ - “ကုိယ္ေတာ္ကလည္း၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကို 
အျခားေသာၿမိဳ႕ ရြာတို႔၌ ငါေဟာ ေျပာရမည္။”

၅။   (ေယာဟန္ ၄း၂၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ သမၼာက်မ္းစာ၌ ေယ႐ႈသည္ ဂ်�းတုိ႔အား ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ 
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ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုသည့္အခါ ဘာကိုဆုိလုိေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ ၎မွာ ေအာက္ပါ  
သူတုိ႔သိထားၾကသည့္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း သေဘာထားတစ္ခုခုျဖစ္သလား။

(က)		သူူတို႔�� 	သူ�ထီ�းသူည္္�	နည္္းနည္္း�လုးအျ�ၾက�င္္ျးအျရ�အျတို႔�င္ိ္ျး
(ခား)				သူူတို႔��က	ဘယ္္�တို႔��မွ်ား	ျဖိုးေစ္္မ်ားလု�ပဳါဟ�ူသူ�	အျ�တို႔ြးအျတို႔�င္ိ္ျး
(ဂ)     သူူတို႔��  ၾကည္္��မွ်ား��္�စ္�င္္ျ�စ္�း�နသူည္္�အျတို႔�င္ိ္ျး

ေယာဟန ္၄း၂၅ - “မိန္းမကလည္း၊ ေမရွိၾကြလာေတာ္မူသည္ဟုု အကၽြ ႏ္ုပ္သိပါ၏။ ေရာက္ေတာ္မူ  
ေသာအခါ အကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အား အလုံးစံုတို႔ကုိ ေဖၚျပေတာ္မူမည္ဟု ေလွ်ာက္ျပန္၏။ (ေမရွိအနက္ကား  
ခရစ္ေတာ္ဟု ဆုိလုိသတည္း။)”

၆။   (လုကာ ၉း၁-၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ တပည့္ေတာ္(၁၂)ေယာက္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အရာ(၃)ခုသည္  
ဘာလဲ။

လုုကာ ၉း၁-၂ - “တစ္က်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာ တပည့္ေတာ္တုိ႔ကုိ စုေ၀းေစေတာ္မူၿပီးမွ နတ္ဆုိး  
အေပါင္းတုိ႔ကုိႏိုင္ေသာ တန္ခိုးႏွင့္ အနာေရာဂါတုိ႔ကုိ ၿငိမ္းေစျခင္းငွါ အခြင့္တန္ခိုးကို  
ေပးေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာေစ ျခင္းငွါ၎၊ လူနာတုိ႔ကို  
ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ၎ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍၊ ...”

၇။   (လုကာ ၁၀း၁-၂,၈-၉)ကုိ ဖတ္ပါ။ တပည့္(၇၀)ကုိ ဘာ သတင္းစကား ေၾကညာရန္ ေယ႐ႈ  
မိန္႔ေတာ္မူသနည္း။

လုုကာ ၁၀း၁-၂, ၈း-၉ - “ထုိေနာက္မွ သခင္ဘုရားသည္ အျခားေသာတပည့္ေတာ္ခုႏွစ္က်ိပ္  
တုိ႔ကုိ ခန္႔ထားေတာ္မူ၍၊ ကိုယ္တုိင္ ၾကြေလအံ့ေသာၿမိဳ႕ရြာအရပ္ရပ္သို႔ ေရွ႕ေတာ္၌ ႏွစ္ေယာက္စီ၊  
ႏွစ္ေယာက္စီ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ သူတုိ႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ စပါးရိတ္စရာမ်ားစြာရွိ၏။  
ရိတ္ေသာသူတုိ႔သည္ နည္းၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာသူ တို႔ကုိ စပါးရိတ္ေစျခင္းငွါ  
စပါးရွင္ ေစလႊတ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းၾကေလာ့။...... အၾကင္ၿမိဳ႕သို႔ သင္တုိ႔၀င္၍  
ၿမိဳ႕သားတုိ႔သည္ လက္ခံ၏။ ထုိၿမိဳ႕၌ သင္တုိ႔ေရွ႕ မွာထည့္သမွ်ကို စားၾကေလာ့။  
လူနာမ်ားကို ခ်မ္းသာေပး ေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သင္တုိ႔၌ တည္ေထာင္ေသာ  
အခ်ိန္နီးၿပီဟု သူတို႔အား ေဟာေျပာၾကေလာ့။”

၈။   (လုကာ ၂၃း၂)ကို ဖတ္ပါ။ ဂ်�းတို႔၏ကိုယ္ပိုင္အနက္ဖြင့္ခ်က္ႏွင့္အညီ “ခရစ္ေတာ္” 
ဟူေသာစကားလုံး၏အဓိပၸာယ္မွာ ဤသုိ႔ ျဖစ္သည္။  

လုုကာ ၂၃း၂ - “ဤသူသည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို လွည့္ျဖား၍၊ မိမိသည္  
ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဆုိလ်က္၊ ကဲသာဘုရင္ကုိ အခြန္မဆက္ႏွင့္ဟု  
ျမစ္တားသည္ကုိ အကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ေတြ႕ ပါၿပီဟု အျပစ္တင္ၾက၏။”
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၉။   (တမန္ေတာ္ ၁၇း၇)ကုိ ဖတ္ပါ။ ေရာမလူမ်ဳိးတို႔၏ တရားႏွင့္ ဖီလာျဖစ္၍ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု၏  
သြန္သင္ျခင္းကို ဂ်�းတုိ႔ေျပာဆုိ ေနသည္မွာ၊      

တမနေ္တာ ္၁၇း၇ - “ယာသုန္သည္လည္း သူတုိ႔ကုိ လက္ခံပါၿပီ။ ထုိသူအေပါင္းတုိ႔သည္  
ကဲသာဘုရင္၏ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍ ေယ႐ႈအမည္ရွိေသာ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးရွိသည္  
ဆုိတတ္ပါ၏ဟု ဟစ္ေၾကာ္လ်က္၊..”

၁၀။  (တမန္ေတာ္ ၁၉း၈-၁၀)ကို ဖတ္ပါ။ ဧဖက္ၿမိဳ႕ ၌ အျခားသူမ်ားကုိ ေပါလုက ရဲရင့္စြာျဖင့္ ျငင္းခံု၍  
ဆြဲေဆာင္ေျပာဆုိေသာ ပတ္သက္ရာအေၾကာင္းမွာ၊      

တမနေ္တာ ္၁၉း၈း-၁၀ - “ထုိေနာက္မွ ေပါလုသည္  တရားစရပ္သုိ႔၀င္၍ သုံးလပတ္လံုး  
ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏွီးေႏွာ၍ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္သျဖင့္  
ရဲရင့္စြာ ေဟာေျပာေလ၏။ အခ်ဳိ႕ေသာသူတုိ႔သည္ ခိုင္မာေသာ စိတ္ရွိ၍ မယုံၾကည္ဘဲေနလ်က္၊  
လူမ်ားေရွ႕မွာ ထုိဘာသာကို ကဲ့ရဲ႕ေသာအခါ၊ ေပါလုသည္ သူတုိ႔အထဲမွ ထြက္သြား၍  
တပည့္ေတာ္ တုိ႔ကုိ  အသီးအျခား ခြဲထားၿပီးမွ၊ တုရႏၷဳ အမည္ရွိေသာ သူ၏ စာသင္စရပ္၌  
ႏွစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ေန႔တုိင္း ေဟာေျပာေသာအားျဖင့္၊ အာရွိျပည္သားျဖစ္ေသာ ယုဒလူ၊ ေဟလသလူ  
အေပါင္းတုိ႔သည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ၾကားရၾက၏။” 

၁၁။  (တမန္ေတာ္ ၂၈း၂၃-၃၁)ကုိ ဖတ္ပါ။ အခန္းငယ္-၃၁ ၌ ၎တြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု  
ဘာအေၾကာင္း ေဟာေျပာေနသနည္း။

တမနေ္တာ ္၂၈းး၂၃-၃၁ - “ေန႔ရက္ကုိ ခ်ိန္းခ်က္၍ လူမ်ားတုုိ႔သည္ ေပါလုတည္းခိုရာအရပ္သုိ႔  
လာၾကသည္ရွိေသာ္၊ ေပါလုသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏိုုင္ငံေတာ္အေၾကာင္းကို သက္ေသခံ  
သျဖင့္၎၊ ထုိသူတုိ႔သည္ ေယ႐ႈ၏အေၾကာင္းကို ယုံၾကည္ ေစျခင္းငွါ၊ေမာေရွ၏  
ပညတိၱက်မ္းႏွင့္ အနာဂတိၱက်မ္းတုိ႔ကုိ အမွီျပဳ၍ ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္သျဖင့္၎၊ နံနက္  
အခ်ိန္မွ စ၍ညအခ်ိန္ တုိင္ေအာင္ ထုတ္ေဖၚ ေဟာေျပာေလ၏။ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ ေပါလု၏စကားကို  
ယုံၾက၏။  အခ်ဳိ႕တုုိ႔သည္ မယုံဘဲေနၾက၏။ ထုိသုိ႔ အခ်င္းခ်င္း သေဘာကြဲျပား၍ သြားၾက၏။  
သြားၾကစဥ္တြင္ ေပါလုသည္ စကားတစ္ခြန္းကို ေျပာလုိက္သည္မွာ၊  
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ပေရာဖက္ ေဟရွာယအားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္ ဟူမူကား၊ 
သင္တုိ႔သည္ ၾကားလ်က္ပင္ အနက္ကုိနားမလည္ဘဲ ၾကားၾကလိမ့္မည္။ ျမင္လ်က္ပင္  
အာ႐ံုမျပဳဘဲျမင္ ၾကလိမ့္မည္ဟု ထုိလူမ်ဳိးရွိရာသုိ႔ သြား၍ ေျပာေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊  
သူတုိ႔ မ်က္စိမျမင္၊ နားမၾကား၊ စိတ္ႏွလုံး မသိ၊ အက်င့္ မေျပာင္းလဲ၊ သူတုိ႔အနာေရာဂါကို  
ငါ မၿငိမ္းေစရသည္တုိင္ေအာင္ သူတုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးသည္ မိုက္လ်က္၊ နားသည္ ထုိင္းလ်က္၊  
ကုိယ္မ်က္စိကိုပိတ္လ်က္ ရွိၾက၏ဟု ငါတုိ႔ဘုိးေဘးမ်ားအား ေလ်ာက္ပတ္စြာ မိန္႔ေတာ္မူၿပီ။  
ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို တစ္ပါး အမ်ဳိးသားတုိ႔အား  
ေပးလုိက္သည္ျဖစ္၍၊ သူတုိ႔သည္ နားေထာင္မည့္အရာကို သင္တုိ႔ သိမွတ္ၾကေလာ့ဟု  
ေပါလုေျပာဆိုၿပီးမွ၊ ယုုဒလူတုုိ႔သည္ သြား၍ အခ်င္းခ်င္း မ်ားစြာေသာ ေဆြးေႏႊး ႏီွးေႏွာျခင္း  



3-270

သင္ခန္းစာ (၆)

ရွိၾက၏။ ထုုိေနာက္မွ ေပါလုုသည္ ႏွစ္ႏွစ္ပတ္လုုံး မိမိငွါးေသာအိမ္၌ ေနသျဖင့္ မိမိထံသုိ႔  
လာေသာသူအေပါင္းတုိ႔ကုိ ဧည့္ခံ၍ အဘယ္သူမွ် မျမစ္တားဘဲ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္  
အေၾကာင္းကို အတိအလင္းေဟာေျပာ၍၊ သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ အေၾကာင္းမ်ားကုိ သြန္သင္   
ျပသလ်က္ ေန၏။”

၁၂။  (မ�ဲ ၂၄း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ေလာကအဆုံးတုိင္ ေဟာေျပာရန္ဆုိသည္မွာ ဘာသတင္းစကား  
ျဖစ္ပါသလဲ။

မ�ဲ ၂၄း၁၄ - “လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔အား သက္ေသျဖစ္မည္အေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ  
ဧ၀ံေဂလိတရားကုိ ေလာကီႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္ရွိသမွ်တုိ႔၌ ေဟာရလိမ့္မည္။ သုိ႔ၿပီးမွ အဆုံးသည္  
ျ ဖစ္လတ့ံ။” 

၁၃။  (တမန္ေတာ္ ၂၀း၂၄-၂၅)ကို ဖတ္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ႏိုင္ငံေတာ္သတင္းေကာင္းတရား နည္းတူ  
ရည္ညႊန္းေျပာဆုိေသာသတင္းေကာင္းတရားမွာ၊  

တမနေ္တာ ္၂၀း၂၄-၂၅ - “သုိ႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ  
ဧ၀ံေဂလိတရားကို သက္ေသခံေစျခင္းငွါ၊ သခင္ ေယ႐ႈ၏လက္မွ ငါခံခဲ့ၿပီးေသာ  
ဓမၼဆရာအမႈတည္းဟူေသာ ငါေဆာင္ရြက္စရာ အမႈကုိ ၀မ္းေျမာက္စြာ ၿပီးစီးေစမည္အေၾကာင္း၊  
ထုိညွဥ္းဆဲျခင္းအမႈ တစ္စံု တစ္ခုကိုမွ် ငါသည္ ပမာဏမျပဳ။ ကိုယ္အသက္ကုိလည္း ႏွေျမာျခင္း  
မရွိ။ ယခုမူကား၊ ငါလွည့္လည္၍ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာရာ၊  
သင္တုိ႔ရွိသမွ်သည္ ေနာက္တစ္ဖန္ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ရၾကဟု ငါသိ၏။” 

၁၄။  (လုကာ ၁၆း၁၆)ကို ဖတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံနားလည္မႈမရွိဘဲ၊ ေယ႐ႈ၏  
သတင္းစကားကိုနားလည္ သေဘာေပါက္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေယ႐ႈေျပာေသာ  
သတင္းစကားျဖစ္ၿပီး၊ တပည့္ေတာ္မ်ားအား ကုိယ္ေတာ္ ညႊန္ၾကားေသာ တစ္ခုတည္းေသာ  
အေၾကာင္းအရာမွာ၊_

(က)		�ဟ��ျပဳ�ျခားင္္ျး
(ခား)				လု�စ္္လု�ဴရွိႈ�နျခားင္္ျး
(ဂ)				ခား�င္္ျ�ခား� �န�္တို႔ြးဆ�နျခားင္္ျး

လုုကာ ၁၆း၁၆ - “ေယာဟန္ မေရာက္မီတုိင္ေအာင္၊ ပညတိၱက်မ္းႏွင့္ အနာဂတၱိက်မ္းရွိ၏။  
ေယာဟန္လက္ထက္မွစ၍ ဘုရားသခင္ ၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာ
လ်က္ ရွိ၏။ လူမ်ားတုုိ႔သည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို အႏိုင္အထက္ ၀င္ၾက၏။”

၁၅။  (မ�ဲ ၆း၁၀)ကို ဖတ္ပါ။ အေျခခံအားျဖင့္၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ဆုိသည္မွာ ဘုရားသခင္   
အုပ္စိုးေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းခ်က္အခန္းငယ္တြင္ မည္သုိ႔ ေဖၚျပထားသနည္း။



3-271

ဘုရင္ ႏငွ့္ ဘုရင္၏ႏိုင္ငံေတာ္

မ�ဲ ၆း၁၀ - “ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ပါေစေသာ။ အလုိေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌   
ျပည့္စံုသကဲ့သို႔ ေျမႀကီးေပၚမွာ ျပည့္စံုပါ ေစေသာ။” 

၁၆။  (ေကာ ၁း၁၃-၁၄ ႏွင့္ ေရာမ ၁၄း၉)ကုိ ဖတ္ပါ။ စကားေ၀ါဟာရအထဲ “ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္” 
သည္၊ လူအုပ္စုတစ္ခု၏ အႀကံအစည္ျဖစ္သည္။ ၎မွာ၊_

(က)		သူူတို႔��စ္�တ္ို႔�ွလံုးိထီျသူ�� 	�ယ္ရွိႈက�ိ	ဆိ�တို႔�င္္ျးသူည္္။
(ခား)     ဘိရ�းသူခားင္္ျ၏အျပ္ိဳစ္�ိးျခားင္္ျးကိ�	၀နခံ္ားသူည္္။	(စ္�တို႔နအ္ျပ္ိဳစ္�ိးျခားင္္ျးပဳယ္္ခား�ပဳစ္္၏။)  

က�ိယ္္�တို႔�္၏	အျျပဳစ္္လုႊတ္ို႔ျခားင္္ျးကိ�	လုက္ခံား	ရရွွိ�သူည္္။
(ဂ)				အျသူင္္ျး�တို႔�္သူ�� 	ဆက္သူြယ္္သူည္္။

ေကာ ၁း၁၃-၁၄ - “ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးမွလည္း ငါတုိ႔ကုိႏႈတ္၍ ခ်စ္ေတာ္မူေသာသားေတာ္၏  
ႏိုင္ငံသုိ႔ သြင္းေတာ္မူ၏။ ထုိသားေတာ္ ၏ အေသြးအားျဖင့္  
အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကုိ ငါတုိ႔သည္ ခံရၾက၏။”

ေရာမ ၁၄း၉ - “အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသေသာသူတုိ႔ကုိ၎၊ ရွင္ေသာသူတုိ႔ကို၎၊  
အစိုးရေသာအရွင္ ျဖစ္လုိ ေသာငွါ အေသခံ၍၊ ခံၿပီးမွ အသက္ရွင္ျပန္ေတာ္မူ၏။”

၁၇။  (မ�ဲ ၄း၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္အထဲသုိ႔ ၀င္ႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွါ၊ စိတ္ႏွလုံး  
ေျပာင္းလဲျခင္း လုိအပ္သည္။ ဤစိတ္ႏွလံုးေျပာင္းလဲျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာက ေျပာသည္မွာ၊

(က)	အျျပဳစ္္ဒဏ္ခားတ္ို႔ျခားင္္ျး
(ခား)			ပဳ	ည္တ္ို႔တို႔ရ�း	လုပ္ိဳ�ဆ�င္္ျမ်ားႈမ်ား��း
(ဂ)    �န�င္္ျတို႔ရျခားင္္ျ

မ�ဲ ၄း၁၇ - “ထုိအခါမွစ၍ ေယ႐ႈက ေနာင္တရၾကေလာ့။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ တည္လုနီးၿပီ  
ဟူေသာတရားကို ေဟာစျပဳေတာ္ မူ၏။”

၁၈။  (တမန္ေတာ္ ၂၆း၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ သင့္အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ျခင္းလက္ခံရရွိဖို႔အတြက္ သင္
တုိ႔သည္ ---- မွ အလင္းသုိ႔ကူးေျမာက္၍ စာတန္၏ ----_ ထဲမွ -------- ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း  
ေရာက္ရွိပါမည္ေလာ။

တမနေ္တာ ္၂၆း၁၈း - “သင္သည္၊ ယခုျမင္ရေသာအေၾကာင္းအရာတုိ႔ႏွင့္၊ ေနာက္မွ ငါသည္  
သင့္အားထင္ရွားလတ့ံေသာအေၾကာင္း အရာတုိ႔မွာ၊ အမႈေဆာင္ရြက္ေသာသူ၊ သက္ေသခံေသာသူ  
အရာ၌ သင့္ကုိခန္႔ထားေစျခင္းငွါ ငါသည္ သင့္အားထင္ ရွား၏။ တစ္ပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္  
ေမွာင္မိုက္မွအလင္းသုိ႔ ကူးေျမာက္၍ စာတန္၏အာဏာထဲမွ ဘုရားသခင့္ အထံေတာ္သုိ႔  
ေျပာင္းလဲေသာအားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္း ေက်းဇူးကိုခံရမည္အေၾကာင္းႏွင့္၊ သင့္ကုိ  
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သင္ခန္းစာ (၆)

ယုံၾကည္ေသာသူ အားျဖင့္ သန္႔ရွင္းျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာသူတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံ၍  
အေမြခံရမည္အေၾကာင္း၊ သူတုိ႔၏ မ်က္စိကုိ ဖြင့္ေစျခင္း ငွါ၊ သူတုိ႔ဆီသုိ႔ သင့္ကုိ  
ငါေစလႊတ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” 

၁၉။  (ေယဇေက်လ ၃၆း၂၆-၂၇ ႏွင့္ တမန္ေတာ္ ၁၁း၁၅-၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏လမ္းခရီး၌  
သြားလာရန္ အေၾကာင္းျဖစ္ေစမည့္ ႏွလံုးသားအသစ္၊ ၀ိညာဥ္အသစ္ကို သင္သည္  
လက္ခံရၿပီးၿပီေလာ။  

ေယဇေေက်လု ၃၆း၂၆-၂၇ - “စိတ္ႏွလံုးသစ္ကို ငါေပးမည္။ သေဘာသစ္ကို သြင္းထားမည္။  
သင္တုိ႔ ကုုိယ္ခႏၶာထဲက ေက်ာက္ႏွလုံး ကိုႏႈတ္၍၊ အသားႏွလုံးကို ေပးမည္။ ငါ့၀ိညာဥ္ကိုလည္း  
သင္တုိ႔အထဲသို႔ သြင္းေပးသျဖင့္၊ သင္တုိ႔သည္ ငါ၏တရား လမ္းသို႔လုိက္၍  
ငါစီရင္ေတာ္မူခ်က္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ၾကလိမ့္မည္။” 

တမနေ္တာ ္၁၁း၁၅-၁၈း - “ငါသည္ ေဟာေျပာစျပဳစဥ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္  
ေရွ႕ဦးစြာ ငါတုိ႔အေပၚသုိ႔ သက္ေရာက္ေတာ္ မူသည္နည္းတူ၊ ထုိသူတို႔အေပၚသုိ႔လည္း  
သက္ေရာက္ေတာ္မူ၏။ ေယာဟန္သည္ ေရ၌ ဗတိၱဇံကုိ ေပး၏။ သင္တုိ႔သည္  
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတိၱဇံကို ခံရၾကလိမ့္မည္ဟု သခင္ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကုိ  
ထုိအခါ ငါေအာက္ေမ့၏။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို ယုံၾကည္ေသာ ငါတုိ႔အား ဘုရားသခင္သည္  
ဆုေက်းဇူးကို ေပးေတာ္မူသည္ နည္းတူ၊ ထုိသူတို႔အားလည္း ေပးေတာ္မူသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊  
ငါသည္ အဘယ္သုိ႔ေသာသူ ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ ကို ဆိီးတားႏိုင္သနည္းဟု ေပတ႐ုဆုိ၏။  
ဤအေၾကာင္းအရာတို႔ကုိ ထုိသူတုိ႔သည္ ၾကားလွ်င္ မျငင္းဘဲေန၍၊ အကယ္စင္စစ္  
ဘုရားသခင္သည္ အသက္ရွင္ ေစျခင္းအလို႔ငွါ၊ ေနာင္တ တရားကို တစ္ပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔အားလည္း  
ေပးေတာ္မူၿပီဟု ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။”

၂၀။  (လုကာ ၁၈း၁၃-၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ သင့္အျပစ္မ်ား ခြင့္လႊတ္ျခင္းရဖို႔အတြက္ သင္သည္  
ဘုရားသခင္ကုိ ဆုေတာင္းၿပီးၿပီေလာ။

လုုကာ ၁၈းး၁၃-၁၄ - “အခြန္ခံမူကား၊ အေ၀းကရပ္၍ ေကာင္းကင္သုိ႔ မေမွ်ာ္မၾကည့္၀ံ့ဘဲ  
ရင္ဘတ္ကို ခတ္လ်က္၊ အုိ ဘုရားသခင္၊ အျပစ္မ်ားေသာအကၽြ ႏ္ုပ္ကို  
သနားျခင္းက႐ုဏာစိတ္ရွိေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းေလ၏။ ငါဆုိသည္ကား၊ ထုိသူတုိ႔ သည္  
အျပစ္ေျပလ်က္ မိမိအိမ္သို႔ ျပန္သြား၏။ ဖာရိရွဲမူကား အျပစ္မေျပ။ အေၾကာင္းမူကား၊  
ကုိယ္ကိုကုိယ္ ခ်ီးေျမွာက္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသုိ႔ ေရာက္လတ့ံ။ ကုိယ္ကုိကိုယ္  
��ွမ္်ား�ခား��သူ�သူူ	မ်ားည္္သူည္္က�း၊	ခား�းီ�ျမွ်ား�က္ျခားင္္ျးသူ�� 	�ရ�က္လုတံို႔�ဟ	ိမ်ား�န္ ��တို႔�္မူ်ား၏။”
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။  (ဒံေယလ ၂း၄၄)ကို ဖတ္ပါ။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းပေရာဖက္မ်ားက အနာဂတ္တြင္ ေမရွိ  
(ဘိသိက္ခံေသာအရွင္) ၾကြလာေတာ္မူ၍၊ ေကာင္းကင္ဘုံရွင္ ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္  
အခါမွ် ပ်က္သုဥ္းေတာ့မည္ မဟုတ္သည့္ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေထာင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  
ပေရာဖက္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္လဲ။
(ခ)  မညသ္ည့္အခါမွ် ပ်က္သုဥ္းျခင္း ရိွမညမ္ဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္

၂။   (မ�ဲ ၄း၁၇,၂၃)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈ၏သတင္းစကားသည္ ဘာလဲ။
ေနာင္တရၾကေလာ။့ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ ္တညလု္နးီၿပီ 

၃။   (မာကု ၁း၁၄-၁၅)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကို  
ေဟာေျပာသည္။

၄။   (လုကာ ၄း၄၃)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင့္ထံေတာ္မွ ၾကြလာေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းမွာ၊
ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာႏွ္င့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာရန ္ျဖစ္၏။ 

၅။   (ေယာဟန္ ၄း၂၅)ကို ဖတ္ပါ။ သမၼာက်မ္းစာ၌၊ ေယ႐ႈသည္ ဂ်�းတုိ႔အား ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍  
ေျပာဆုိသည့္အခါ ဘာကုိဆုိလုိေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ ၎မွာ ေအာက္ပါ သူတုိ႔သိထားၾကသည့္  
ဓမၼေဟာင္းက်မ္း သေဘာထားတစ္ခုခုျဖစ္သလား။
(ဂ)  သူတို႔  ၾကည့္ေျမာေ္စာင့္စားေနသည့္အတုိင္း

၆။   (လုကာ ၉း၁-၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ တပည့္ေတာ္(၁၂)ေယာက္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အရာ(၃) 
ခုသည္ ဘာလဲ။
နတ္ဆုိးတို႔ကုိ ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ အနာေရာဂါၿငိမ္းေစျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ ္ 
အေၾကာင္းကို ေဟာေျပာရန္

၇။   (လုကာ ၁၀း၁-၂,၈-၉)ကုိ ဖတ္ပါ။ တပည့္(၇၀)ကုိ ဘာ သတင္းစကား ေၾကညာရန္ ေယ႐ႈ  
မိန္႔ေတာ္မူသနည္း။
ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာအ္ေၾကာင္းကုိ ေၾကညာရန္

၈။   (လုကာ ၂၃း၂)ကို ဖတ္ပါ။ ဂ်�းတို႔၏ကိုယ္ပိုင္အနက္ဖြင့္ခ်က္ႏွင့္အညီ၊ “ခရစ္ေတာ္”ဟူေသာ  
စကားလံုး၏ အဓိပၸာယ္မွာ ဤသုိ႔ ျဖစ္သည္။      ရွင္ဘုရင္ရွင္ဘုရင္

၉။   (တမန္ေတာ္ ၁၇း၇)ကုိ ဖတ္ပါ။ ေရာမလူမ်ဳိးတို႔၏ တရားႏွင့္ ဖီလာျဖစ္၍ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု၏  
သြန္သင္ျခင္းကို ဂ်�းတုိ႔ ေျပာဆုိေနသည္မွာ   ေယ႐ႈအမည္ရွိေသာ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးေယ႐ႈအမည္ရွိေသာ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါး  
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၁၀။  (တမန္ေတာ္ ၁၉း၈-၁၀)ကို ဖတ္ပါ။ ဧဖက္ၿမိဳ႕ ၌ အျခားသူမ်ားကုိ ေပါလုက ရဲရင့္စြာျဖင့္ ျငင္းခံု၍  
ဆြဲေဆာင္ေျပာဆုိေသာ ပတ္သက္ရာအေၾကာင္းမွာ၊ ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာအ္ေၾကာင္း 

၁၁။  (တမန္ေတာ္ ၂၈း၂၃-၃၁)ကုိ ဖတ္ပါ။ အခန္းငယ္-၃၁ ၌ ၎တြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု  
ဘာအေၾကာင္းေဟာေျပာေနသနည္း။
ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာအ္ေၾကာင္းႏွင့္၊ သခင္ေယရႈ ခရစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္း  
အရာ မ်ားကို ေဟာေျပာ၏။ 

၁၂။  (မ�ဲ ၂၄း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ေလာကအဆုံးတုိင္ ေဟာေျပာရန္ဆုိသည္မွာ ဘာ သတင္းစကား  
ျဖစ္ပါသလဲ။
ႏုိင္ငံေတာႏွ္င့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား 

၁၃။  (တမန္ေတာ္ ၂၀း၂၄-၂၅)ကို ဖတ္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ႏိုင္ငံေတာ္သတင္းေကာင္းတရား နည္းတူ  
ရည္ညႊန္းေျပာဆုိေသာ သတင္းေကာင္းတရားမွာ၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာႏွ္င့္ယွဥ္ေသာ  
ဧ၀ံေဂလိတရား ျဖစ္သည။္

၁၄။  (လုကာ ၁၆း၁၆)ကို ဖတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံနားလည္မႈမရွိဘဲ၊  
ေယ႐ႈ၏သတင္းစကားကိုနားလည္ သေဘာေပါက္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္  
ေယ႐ႈေျပာေသာသတင္းစကားျဖစ္ၿပီး၊ တပည့္ေတာ္မ်ားအား ကုိယ္ေတာ္  
ညႊန္ၾကားေသာတစ္ခုတည္းေသာအေၾကာင္းအရာမွာ၊_
(က) ေဟာေျပာျခင္း

၁၅။  (မ�ဲ ၆း၁၀)ကို ဖတ္ပါ။ အေျခခံအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ဆုိသည္မွာ  
ဘုရားသခင္အုပ္စိုးေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းခ်က္အခန္းငယ္တြင္ မည္သုိ႔ ေဖၚျပထား  
သနည္း။
ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာသ္ည ္ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ျပည့္စုံသက့ဲသို႔  ေျမႀကီးေပၚမွာ ျပည့္စုံ  
ပါေစေသာ

၁၆။  (ေကာ ၁း၁၃-၁၄ ႏွင့္ ေရာမ ၁၄း၉)ကို ဖတ္ပါ။ စကားေ၀ါဟာရအထဲ “ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္” 
သည္၊ လူအုပ္စုတစ္ခု၏ အႀကံအစည္ျဖစ္သည္။ ၎မွာ၊_
(ခ)  ဘုရားသခင္၏အုပ္စုိးျခင္းကို ၀နခံ္သည။္ (စာတနအု္ပ္စုိးျခင္းပယ္ခ်ပစ္၏။)  
ကုိယ္ေတာ၏္အျပစ္လႊတ္ျခင္းကို လက္ခံ ရရိွသည။္

၁၇။  (မ�ဲ ၄း၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္အထဲသုိ႔ ၀င္ႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွါ၊  
စိတ္ႏွလုံးေျပာင္းလဲျခင္း လိုအပ္သည္။ ဤစိတ္ႏွလုံးေျပာင္းလဲျခင္းကုိ သမၼာက်မ္းစာက  
ေျပာသည္မွာ၊_
(ဂ)  ေနာင္တရျခင္း
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၁၈။  (တမန္ေတာ္ ၂၆း၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ သင့္အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ျခင္းလက္ခံရရွိဖို႔အတြက္၊ 
 သင္တုိ႔သည ္ ေမွာင္မုိက္မ ွ အလင္းသုိ႔ကူးေျမာက္၍၊ စာတန္၏  အာဏာ ထဲမွ၊ ဘုရားသခင့္  
ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း ေရာက္ရွိပါမည္ေလာ။

၁၉။  (ေယဇေက်လ ၃၆း၂၆-၂၇ ႏွင့္ တမန္ေတာ္ ၁၁း၁၅-၁၈)ကုိ ဖတ္ပါ။  
ဘုရားသခင္၏လမ္းခရီး၌ သြားလာရန္ အေၾကာင္းျဖစ္ေစမည့္၊ ႏွလုံးသားအသစ္၊  
၀ိညာဥ္အသစ္ကို သင္သည္ လက္ခံရၿပီးၿပီေလာ။  ေျဖပါ။ -------------

၂၀။  (လုကာ ၁၈း၁၃-၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ သင့္အျပစ္မ်ား ခြင့္လႊတ္ျခင္းရဖို႔အတြက္၊ သင္သည္  
ဘုရားသခင္ကုိ ဆုေတာင္းၿပီးၿပီေလာ။ ေျဖပါ။  
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ကယ္တင္ျခင္း၊ ယုံၾကညျ္ခင္း၏ ရညရ္ြယ္ခ်က္

ဆုိပါစို႔။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္၏ မဂၤလာေဆာင္ရက္ေန႔တြင္ သင္းအုပ္ေရွ႕ ၌သူရပ္ ေနစဥ္၊  
သင္းအုပ္က ဤစကားမ်ားကို ႐ုတ္တရက္ စတင္ေျပာလာပါမည္။ “ဤမိန္္းမကို သင့္အတြက္  
ထမင္းခ်က္ေပးဖို႔၊ သင့္အိမ္ကို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေပးဖို႔၊ ပန္းကန္မ်ားေဆး ေပးဖို႔ အတြက္သင္  
ယူႏိုင္မည္ေလာ။ ဒီမိန္းမကုိ ဒီေန႔ကစ၍ အိမ္ၾကမ္းခင္းကို ဖုန္စုပ္စက္ႏွင့္ စုပ္ခိုင္းဖို႔၊ သင္တို႔ႏွစ္ဦး  
အသက္ရွင္ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး အိမ္ပရိေဘာဂမ်ား ဖုန္ရွင္းခိုင္းဖို႔ လက္ထပ္ယူႏိုင္မည္ေလာ။” ထုိစဥ္  
ခ်က္ခ်င္း မယားျဖစ္မည့္မိ္န္းမက ေအာ္ေျပာလိမ့္မည္။ “ေတာ္ပါၿပီ။ မင္း့အတြက္ အဲဒါေတြလုပ္ေပးဖို႔  
လူတစ္ေယာက္ကုိ မင္းလုိခ်င္ရင္ အိမ္ေဖၚမတစ္ေယာက္ကို ငွားလုိက္ပါ။ ကၽြ န္မလုိခ်င္တာရွင္  
ကၽြ န္မကုိခ်စ္ဖို႔နဲ႔ လက္ရွိ ကၽြ န္မ ျဖစ္သည္အတိုင္း ကၽြ န္မကုိ လက္ထပ္ယူဖို႔ပါ။ ကၽြ န္မ အရွိအတုိင္းကို  
ရွင္လက္ထပ္ ယူမယ္ဆုိရင္ကၽြ န္မ ရွင့္အတြက္ အားလုံး လုပ္ေပးပါမယ္။ ကၽြ န္မကို ရွင္ယူဖို႔ ကၽြ န္မ  
လုိလားတယ္။ ကၽြ န္မဘ၀တစ္ခုလုံးကို ကၽြ န္မရဲ႕ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ယူဖိုု႔ သက္သက္ဆုုိရင္  
ကၽြ န္မရွင့္ကို လက္ထပ္ မယူႏိုင္ဘူး။”

A.W. Tozer က ဤသုိ႔ ေရးသားခဲ့သည္။ “အခု ဓမၼဆရာအခ်ဳိ႕ ဘယ္ေတာ့မွ သတိ မထားမိ  
သည္မွာ ထူးဆန္းသည္ ထင္ရ၏။ အ မွန္ေတာ့၊ ကယ္တင္ျခင္း၊ ယုံၾကည္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္  
ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ထက္ အျခားအရာ မရွိေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ “ကယ္တင္သူ  
ျဖစ္ျခင္း” မဟုတ္သလို၊ ခရစ္ေတာ္၏ “သခင္ျဖစ္ျခင္း” လည္း မဟုတ္ပါ၊ သုိ႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္  
ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သာျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္၏အာဏာပုိင္ရွင္မႈအေပၚ ယံုၾကည္ေသာ  
တစ္ေယာက္ကုိ ကယ္တင္ျခင္းေပးေနသည္ မဟုတ္သလို၊ ယုံၾကည္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကဲ့သုိ႔ ခရစ္ေတာ္၏  
အာဏာတစ္ခုကို တင္ျပေနသည္လည္း မဟုတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းအေပၚ (သုိ႔မဟုတ္)  
လက္၀ါးကပ္တုိင္တရားအေပၚ (သို႔မဟုတ္) ကယ္တင္ရွင္၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္မႈအေပၚ ယုံၾကည္ရန္  
တြန္းအားေပး ခံေနရသည္လည္း မဟုတ္ပါ။ ထုိအရာအားလုံးသည္ ခရစ္ေတာ္ပုဂၢိဳလ္၌  
ဖြဲ႕စည္းပါရွိေနေသာ္လည္း၊ ၎တုိ႔ သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ခြဲျခား၍ မေနသလုိ တစ္ခုခုသည္လည္း  
က်န္အရာမ်ားမွ သီးျခားခြဲထြက္ တည္ရွိမေနပါ။  ခရစ္ေတာ္၏ အာဏာတစ္ခုကို လက္ခံရန္ႏွင့္  
အျခားတစ္ခုကို ျငင္းပယ္ရန္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၌ ပုိမိုေလ်ာ့နည္းေသာ အေျခအေနရွိၾကသည္။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ထုိသုိ႔  
အေျခအေန ရရွိမႈ နားလည္ယူျခင္းသည္ ေခတ္သစ္ကာလ မွားယြင္းေသာသက္၀င္ယုံၾကည္မႈ ျဖစ္သည္။  
ကၽြ ႏု္ပ္ ထပ္ေျပာပါမည္။ မွားယြင္းေသာ ယုံၾကည္မႈတိုင္း၏နည္းတူ ၎သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားအၾကား  
ဆုိးညစ္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ရွိေနပါသည္။ (The Root of the Righteous, pp. 84-86)

ဆုိလုိခ်က္ကို သင္တုိ႔ နားလည္ပါသလား။ ခရစ္ေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု (ကုိယ္ေတာ့္  
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား) ကို ခရစ္ေတာ္ မဟုတ္ဘဲ ခရစ္ေတာ္၏ အာဏာတစ္ခုအျဖစ္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဘာေၾကာင့္  
အေရးတႀကီး လုပ္ေနၾကသနည္း။ ဆုိလိုသည္မွာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၌ ဇနီးတစ္ေယာက္ကုိ ဇနီးပုဂၢိဳလ္ကုိ  
ယူသည္မဟုတ္ဘဲ သင့္ထမင္းခ်က္အျဖစ္ ယူထားသည္ႏွင့္တူ၏။
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ကယ္တင္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။  (ေယာ ၁း၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ “လူမ်ားစြာတုိ႔ လက္ခံရၾကသည္မွာ၊

(က)		က�ိယ္္�တို႔�္	(သူခားင္္ျ�ယ္ရွိႈခားရစ္္�တို႔�္)
(ခား)				ကယ္္တို႔င္္ျရွွိင္္ျအျျဖိုးေစ္္	�ယ္ရွိႈ
(ဂ)				သူခားင္္ျအျျဖိုးေစ္္	�ယ္ရွိႈ
(ဃ)		ယ္ဇ္ပိဳ�ရ�ဟ�တ္ို႔အျျဖိုးေစ္္	�ယ္ရွိႈ	ဘိရ�းသူခားင္္ျ၏သူ�းမ်ား��း	ျဖိုးေစ္္လု�ရန	္သူူတို႔��အျ�း	က�ိ

ယ္္�တို႔�္သူည္္	အျခားြင္္ျ��ပဳး�တို႔�္မူ်ား၏။

ေယာ ၁း၁၂ - “ထုိသူကို လက္ခံသမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကိုယုံၾကည္ေသာသူတို႔အား၊  
ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ ရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။”

၂။  (တမန္ေတာ္ ၁၆း၃၁)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မည္သူ႔ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ယုံၾကည္  
(၎မွာ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ျခင္း ၊သုိ႔မဟုတ္၊ အပ္ႏွံျခင္း) ရမည္နည္း။ 

တမနေ္တာ ္၁၆း၃၁- “ထုိသူတုိ႔ကလည္း၊ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကုိ ယံုၾကည္ေလာ့။ ယံုၾကည္လွ်င္  
သင္ႏွင့္ သင္၏အိမ္သူအိမ္သားတို႔ သည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆုိလ်က္၊...”

၃။  (လုကာ ၆း၄၆)ကို ဖတ္ပါ။ “သခင္ဘုရား” ဆုိသည့္စကားလုံးသည္ ဘာကို သြယ္၀ိုက္ ညႊန္းဆုိသနည္း။

လုုကာ ၆း၄၆ - “ငါ့စကားကုိ နားမေထာင္ဘဲလ်က္၊ ငါ့ကို သခင္၊ သခင္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္  
ေခၚ ၾကသနည္း။”

၄။  (မ�ဲ ၁း၂၁)ကို ဖတ္ပါ။ “ေယ႐ႈ” ဆုိသည့္ စကားလုံးသည္ ဘာကုိ သြယ္၀ိုက္ညႊန္းဆုိသနည္း။

မ�ဲ ၁း၂၁ - “သားေယာက္်ားကုိ ဖြားျမင္လိမ့္မည္။ ထုိသားသည္ မိမိလူတုိ႔ကုိ အျပစ္မွ ကယ္ခၽြ တ္ 
မည့္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေယ႐ႈဟူေသာအမည္ျဖင့္ မွည့္ရမည္ဟု ေကာင္းကင္တမန္ ဆုိ၏။”

၅။  (လုကာ ၂၃း၂)ကို ဖတ္ပါ။ “ခရစ္ေတာ္” ဆုိသည့္ စကားလုံးသည္ ဘာကို သြယ္၀ိုက္ ညႊန္းဆုိသနည္း။

လုုကာ ၂၃း၂ - “ဤသူသည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို လွည့္ျဖား၍ မိမိသည္ ခရစ္ေတာ္တည္း  
ဟူေသာ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆုိလ်က္၊ ကဲသာဘုရင္ကုိ အခြန္မဆက္ႏွင့္ဟု ျမစ္တားသည္ကို  
အကၽြ ႏ္ုပ္ေတြ႕ပါၿပီဟု အျပစ္တင္ၾက၏။”

၆။  (ေရာမ ၁း၁၆)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္အရ ဧ၀ံေဂလိ (သုိ႔မဟုတ္) သတင္းေကာင္း  
တရားဆိုသည္မွာ၊
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သင္ခန္းစာ (၇)

ေရာမ ၁း၁၆ - “ငါသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဧ၀ံေဂလိတရားေၾကာင့္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိ။  
အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုတရားသည္ ေရွ႕ဦးစြာ၌  ယုဒလူ၊ ေနာက္၌ ေဟလသလူ၊  
ယုံၾကည္သမွ်ေသာ သူအေပါင္းတုိ႔ကို ကယ္တင္ေစေသာ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္  
ျဖစ္၏။” 

၇။  (ေရာမ ၁း၁-၃)ကုိ ဖတ္ပါ။ ထင္ရွားသည္ (သုိ႔မဟုတ္) ပတ္သက္ျခင္းရွိသည့္ ဘုရားသခင္  
ဗဟုိျပဳ ဧ၀ံေဂလိတရားသည္၊ ------- ကုိယ္ေတာ္၏သား (သို႔မဟုတ္) ကုိယ္ေတာ့္သား  
အားလုံး၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သလား။

ေရာမ ၁း၁-၃ - “ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာေစျခင္းငွါ၊  ေရြးခ်ယ္ခြဲထား၍ တမန္ေတာ္အရာ၌  
ခန္႔ထားေသာ ေယ႐ႈခရစ္၏ ကၽြ န္ ငါေပါလုသည္၊...(ေရွးက မိမိ ပေရာဖက္မ်ားအားျဖင့္၊  
သန္႔ရွင္းေသာက်မ္းစာ၌ ကတိထားေတာ္မူေသာဧ၀ံေဂလိ တရားကို ေဟာေစျခင္းငွါ၊)...  
လူဇာတိအားျဖင့္ ဒါ၀ိဒ္အမ်ဳိးျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေတာ္မူ၍ သန္႔  
ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္အားျဖင့္၊....”

၈။  (ေယာဟန္ ၆း၅၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ သင္သည္ တစ္စံုတစ္ရာ စားေသာက္ေသာအခါ ဘာ ေပၚလြင္  
သနည္း။

ေယာဟန ္၆း၅၄ -“ငါ၏အသားကိုစား၍ ငါ၏အေသြးကိုလည္း ေသာက္ေသာသူသည္၊  
ထာ၀ရ အသက္ကုိ ရ၏။ ထိုသူကို ေနာက္ဆုံး ေသာေန႔၌ ငါ ထေျမာက္ေစမည္။”

၉။  (ဂလာတိ ၃း၂၇)ကို ဖတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ ခရစ္ေတာ္ထဲသို႔ ဗတၱိဇံခံယူေသာအခါ  
သူတုိ႔ ယူတင္ေပးလုိက္သည္မွာ၊ --------------- ခရစ္ေတာ္၏ ဘာအပိုင္းကုိ သူတုိ႔  
ယူတင္ေပးလိုက္သနည္း။ 

ဂလုာတိ ၃း၂၇ - “ခရစ္ေတာ္၌ ဗတိၱဇံကုိ ခံေသာသူရွိသမွ်တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယူတင္  
၀တ္ဆင္ေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။” 

၁၀။  (တမန္ေတာ္ ၉း၅-၆)ကို ဖတ္ပါ။ ေရွာလုသည္ ေျပာင္းလဲလာေသာအခါ ေယ႐ႈအား  
ဘာေမးခြန္းႏွစ္ခု ေမးသနည္း။

တမနေ္တာ ္၉း၅-၆ -“သခင္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အဘယ္သူနည္းဟု ေမးေလွ်ာက္၏။  
သခင္ဘုရားကလည္း၊ ငါကား သင္ ညာဥ္းဆဲ ေသာ ေယ႐ႈ ျဖစ္သတည္း။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊  
ထ၍ ၿမိဳ႕သုိ႔၀င္ေလာ့။ သင္ျပဳရမည့္အမႈကို ေျပာလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။”

၁၁။  (ေရာမ ၇း၄)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္သူႏွင့္ လက္ထပ္ရမည္နည္း။ -------- ----------- 
ကုိယ္ေတာ္၏ မည္သည့္အပိုင္းႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ လက္ထပ္ရမည္နည္း။  
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ေရာမ ၇း၄ - “ထုိနည္းတူ၊ ငါ့ညီအစ္ကုိတုိ႔၊ သင္တုိ႔သည္ အျခားေသာသူတည္းဟူေသာ  
ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ သူ၏မယားျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ  
တုိးပြားမည္အေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ ကိုယ္ခႏၶာအားျဖင့္ ေသ၍ ပညတ္တရားႏွင့္ ကြာၾက၏။”

၁၂။  ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ေကာင္းေသာမဂၤလာေဆာင္ျခင္း၌ သင္သည္ ၀မ္းေျမာက္ပါသလား။ -----  
သင္သည္ ကုိယ္ေတာ္အား ဆုေတာင္းသလား၊ ဆက္သြယ္သလား၊ ခ်စ္သလား၊  
ကုိးကြယ္သလား။ 
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သင္ခန္းစာ (၇)

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။  (ေယာ ၁း၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ “လူမ်ားစြာတုိ႔ လက္ခံရၾကသည္မွာ၊
(က) ကုိယ္ေတာ ္(သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ)္ ဘုရားသခင္၏သားမ်ား ျဖစ္လာရန္ သူတုိ႔အား  
ကုိယ္ေတာ္သည္ အခြင့္ေပးေတာ္မူ၏။

၂။  (တမန္ေတာ္ ၁၆း၃၁)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မည္သူ႔ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ယုံၾကည္  
(၎မွာ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ျခင္း၊သုိ႔မဟုတ္၊ အပ္ႏွံျခင္း) ရမည္နည္း။    
သခင္ ေယရႈ  ခရစ္ေတာ ္

၃။  (လုကာ ၆း၄၆)ကို ဖတ္ပါ။ “သခင္ဘုရား” ဆိုသည့္စကားလုံးသည္ ဘာကို သြယ္၀ိုက္  
ညႊန္းဆုိသနည္း။
သခင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ သူေဌး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘ၀မ်ားကို ထိနး္ခ်ဳပ္ရန ္အခြင့္ရိွသည့္ သခင္။  
ဤစကားလုံးသည ္ဘုရားသခင္ဟူ၍လညး္ သြယ္၀ိုက္ညႊနး္ဆုိသည။္

၄။  (မ�ဲ ၁း၂၁)ကို ဖတ္ပါ။ “ေယ႐ႈ”ဆုိသည့္ စကားလုံးသည္ ဘာကို သြယ္၀ိုက္ညႊန္းဆုိသနည္း။
ကယ္တင္ရွင္ ေယရႈ

၅။  (လုကာ ၂၃း၂)ကို ဖတ္ပါ။ “ခရစ္ေတာ္” ဆုိသည့္ စကားလံုးသည္ ဘာကို သြယ္၀ိုက္ညႊန္းဆုိသနည္း။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ေမရိွ ျဖစ္ေသာ ေယရႈ

၆။  (ေရာမ ၁း၁၆)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္အရ ဧ၀ံေဂလိ (သုိ႔မဟုတ္) သတင္းေကာင္းတရားဆုိသည္မွာ၊
ခရစ္ေတာကုိ္ယ္ေတာတုိ္င္ ျဖစ္သည။္ ကုိယ္ေတာ၏္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအားလုံး ပါ၀င္သည။္

၇။  (ေရာမ ၁း၁-၃)ကုိ ဖတ္ပါ။ ထင္ရွားသည့္ (သုိ႔မဟုတ္) ပတ္သက္ျခင္းရွိသည့္ ဘုရားသခင္  
ဗဟုိျပဳ ဧ၀ံေဂလိတရားသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ၊္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သခင္ ေယရႈ ခရစ္ေတာ ္ 
ျဖစ္၏။ ကုိယ္ေတာ္၏သား (သို႔မဟုတ္) ကုိယ္ေတာ့္သား အားလုံး၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သလား။  
ကုိယ္ေတာ၏္ အလုံးစုံ 

၈။  (ေယာဟန္ ၆း၅၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ သင္သည္ တစ္စံုတစ္ရာ စားေသာက္ေသာအခါ၊  
ဘာေပၚလြင္သနည္း။
၎၌ ရိွသမွ်အားလုံးကို သင္ သုံးေဆာင္သည။္ ေျပာရရင္၊ သင္သည ္စားလုိက္သည့္အတုိင္း  
သင့္ဘ၀၊ သင့္ခြနအ္ား ျဖစ္လာသည။္

၉။  (ဂလာတိ ၃း၂၇)ကို ဖတ္ပါ။ လူတစ္ေယာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ထဲသုိ႔ ဗတိၱဇံခံယူေသာအခါ သူတုိ႔  
ယူတင္ေပးလိုက္သည္မွာ၊ ခရစ္ေတာ္ကို ယူတင္၏။ခရစ္ေတာ္ကို ယူတင္၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ဘာအပိုင္းကို သူတုိ႔  
ယူတင္ေပးလိုက္သနည္း။ 
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ကုိယ္ေတာ၏္ အလုံးစုံ

၁၀။  (တမန္ေတာ္ ၉း၅-၆)ကို ဖတ္ပါ။ ေရွာလုသည္ ေျပာင္းလဲလာေသာအခါ၊ ေယ႐ႈအား  
ဘာေမးခြန္းႏွစ္ခု ေမးသနည္း။
ကုိယ္ေတာသ္ည ္အဘယ္သူနညး္။ ကုိယ္ေတာသ္ည ္ကၽြႏု္ပ္အား မညသိ္ု႔  ျပဳေစလုိ ေတာမူ္  
သနညး္။

၁၁။  (ေရာမ ၇း၄)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္သူႏွင့္ လက္ထပ္ရမည္နည္း။  
သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာႏွ္င့္၊ 
ကုိယ္ေတာ္၏ မည္သည့္အပိုင္းႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ လက္ထပ္ ရမည္နည္း။  
ကုိယ္ေတာ၏္ အလုံးစုံ ႏွင့္

၁၂။  ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ေကာင္းေသာ မဂၤလာေဆာင္ျခင္း၌ သင္သည္ ၀မ္းေျမာက္ပါသလား။ ---_     
သင္သည္ ကုိယ္ေတာ္အား ဆုေတာင္းသလား၊ ဆက္သြယ္သလား၊ ခ်စ္သလား၊  
ကုိးကြယ္သလား။ 
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သင္ခနး္စာ (၈း)

ဘုရားပညတ္ေတာတိ္ု႔ကို မွနက္နစ္ြာလုိက္နာျခင္း

တစ္ေန႔ ၌ ကၽြ ႏ္ုပ္ႏွင့္ Joe သည္ ကန္ေစာင္းတြင္  Bill ႏွင့္ Steve တို႔ႏွင့္ စကားေျပာေနသည္။  
ေမးခြန္းေပၚထြက္လာသည္။ “ဘုရားသခင္အေၾကာင္း၊ ေယ႐ႈအေၾကာင္း တစ္ခါမွ် မၾကားဘူးတဲ့  
လူတစ္ေယာက္ဟာ ဘုရားေရွ႕မွာ ဘယ္လုိ တာ၀န္ခံယူဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္မလဲ။ ကၽြ ႏ္ုပ္ ရွင္းျပသည္။  
“Bill မင္း Steve အိမ္ အလည္ေရာက္ေနတယ္ ဆိုပါစို႔။ ကဲ၊ Steve အျပင္သြားလုိ႔ သူ႔မိန္းမ အိမ္မွာ  
က်န္ေနမယ္။ တကယ္လုိ႔ မင္းက အဲဒီမိန္းမနဲ႔ ေဖါက္ျပန္ဆက္ဆံမိရင္၊ သူငယ္ခ်င္းမိန္းမအေပၚ  
စည္းကမ္း ခ်ဳိးေဖါက္မိတဲ့အတြက္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမယ္လို႔ မင္းခံစားေနမယ္ မဟုတ္လား။ အဲဒီျပစ္ဒဏ္  
က်ခံရတဲ့အာ႐ံုနဲ႔ တာ၀န္ရွိမႈခံစားခ်က္ ဘယ္ကေရာက္လာတယ္ ထင္သလဲ။ ေတြ႕ပါသလား။  
ဘုရားသခင္သည္ ပညတ္တရားႏွင့္ သင္တို႔၏အေတြးအျမင္ ၾကည္လင္မႈမွတစ္ဆင့္ အမွန္တရားကို  
အာ႐ံုခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အမွားလုပ္မိသည့္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံရျခင္းမ်ားကုိ လူတုိင္းအား အသိတရား  
ေပးထားပါသည္။ ပညတ္တရားႏွင့္ အသိအျမင္ ၾကည္လင္ျခင္းတုိ႔သည္ လူတစ္ေယာက္၏  
ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊ စြပ္စြဲျခင္း၊ ဆင္ေျခေပးျခင္း တစ္ခုခု ျဖစ္ေစေသာ ကုိယ္ကိုကုိယ္  
စီရင္ျခင္းတာ၀န္မ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ (ေရာမ ၂း၁၄-၁၅)

Bill က  ဤအထိေတာ့ သူသည္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြ ႏ္ုပ္ကုိ ေျပာျပ  
ေနသည္။ သူသည္ ကယ္တင္ရွင္လုိအပ္မည္ဟူ၍ သူ တကယ္ မျမင္မိေၾကာင္း ေျပာေနသည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္သည္လည္း ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း အခန္းႀကီး (၂၀) ကိုဖြင့္၍ ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါးအေၾကာင္း  
သူ႔ကို စတင္ဖတ္ျပသည္။ “Bill မင္းဘ၀မွာ ဘုရားသခင္ကို ပထမေနရာမွာ အၿမဲထားသလား။  
ဘုရားကုိ ေလာကအရာ တစ္ခုခုထက္ မင္းအၿမဲ ပိုခ်စ္ခဲ့ပါသလား။ တကယ္လုိ႔ မဟုတ္ခဲ့ရင္၊ မင္းဟာ  
ပထမပညတ္ေတာ္ကို ခ်ဳိးေဖါက္လုိက္တာပါပဲ။”(ထြက္ ၂၀း၃) ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္မွာ  
အျခားအရာ တစ္ခုခုကိုမင္း ခ်ီးေျမာာက္ပူေဇာ္ခဲ့ပါသလား။ လုပ္ခဲ့ရင္၊ မင္းဟာ ဒုတိယပညတ္ေတာ္ကို  
ခ်ဳိးေဖါက္ လိုက္တာပါပဲ။ ”(ထြက္ ၂၀း၄) “မင္းဟာ ေယ႐ႈခရစ္ရဲ႕ နာမေတာ္ကို စာေလးလုံးျပ စကားလုံးနဲ႔  
အသုံးျပဳဖူးခဲ့ ပါသလား။ အဲဒါဆုိ မင္းဟာ တတိယ ပညတ္ေတာ္ကို ခ်ဳိးေဖါက္လိုက္ တာပါပဲ။”(ထြက္ ၂၀း၇)။  
“မင္းဟာ ဘုရားသခင္ အား ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ဖို႔ ေန႔တစ္ေန႔ကို အၿမဲ ခြဲေ၀ သတ္မွတ္ ထားပါသလား။  
အဲဒါဆုိ၊ မင္းဟာ စတုတၳပညတ္ကို ခ်ဳိးေဖါက္လုိက္ တာပါပဲ။”(ထြက္ ၂၀း၈)။ “မင္းငယ္စဥ္အခါက  
မင္းအေဖအေမေတြကို အၿမဲ တ႐ိုတေသ ျပဳစုခဲ့သလား။ မလုပ္ခဲ့ရင္ မင္း ပဥၥမပညတ္ကုိ ခ်ဳိးေဖါက္လုိက္ၿပီ။” 
(ထြက္ ၂၀း၁၂) “မင္း လူတစ္ေယာက္ကို အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ဆုိးဖူးပါသလား။ ဒါဆုိ မင္း  
ဆ႒ာမပညတ္ကုိ ခ်ဳိးေဖါက္ခဲ့ လုိက္ၿပီ။”(ထြက္ ၂၀း၁၃ ႏွင္ မ�ဲ ၅း၂၁-၂၂)။ “မင္းဟာ  
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ကာမဆက္ဆံလုိစိတ္နဲ႔ ၾကည့္မိဖူးသလား။ အဲဒါ၊ သတၱမပညတ္ကို မင္း  
ခ်ဳိးေဖါက္လိုက္ၿပီ။” (ထြက္ ၂၀း၁၄ ႏွင့္ မ�ဲ ၅း၂၇-၂၈)။ “မင္းဟာ ကိုယ္မပိုင္တဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုခုကို  
ေကာက္ယူဖူးသလား။ အဲဒါ၊ မင္းက အ႒ာမပညတ္ကုိ ခ်ဳိးေဖါက္ လုိက္တာပါပဲ။ (ထြက္ ၂၀း၁၅)။  
“မင္းးဟာ အမွန္ေတြကိုပဲ အၿမဲ ေျပာေလ့ေျပာထ ရွိသလား။ မဟုတ္ရင္၊ မင္းဟာ န၀မပညတ္ေတာ္ကို  
ခ်ဳိးေဖါက္လိုက္တာ ျဖစ္တယ္။” (ထြက္ ၂၀း၁၆)။ “မင္းဟာ သူတစ္ပါးပိုင္တဲ့အရာ တစ္ခုခုကို လုိခ်င္စိတ္  
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ျဖစ္မိဖူးသလား။ ဒါဆုိရင္ မင္းဟာ ဒ�မ ပညတ္ေတာ္ကို ခ်ဳိးေဖါက္လုိက္တာ ျဖစ္တယ္။” (ထြက္ ၂၀း၁၇)။   
“ေယ႐ႈက အျပစ္သား ေတြကိုကယ္တင္ဖို႔ ေရာက္လာတာလို႔ ဘာေၾကာင့္ ေျပာရတယ္ဆုိတာ မင္း  
ျမင္ၿပီလား။” (မာကု ၂း၁၆-၁၇)။

ငါတို႔ အလုံအေလာက္ ေကာင္းပါတယ္လုိ႔ ေတြးမိေနတဲ့ဲ ျပ�နာ (သုိ႔မဟုတ္)  ေကာင္းကင္ဘုံ  
ေရာက္ဖို႔ လုံေလာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါသည္ ဆုိျခင္းသည္ ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါး စလုံးကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
ခ်ဳိးေဖါက္ေနၾကျခင္း အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ (ယာကုပ္ ၂း၁၀)က ကၽြ ႏ္ုပ္ တုိ႔အား ေျပာေနသည္မွာ  
ပညတ္ေတာ္အားလုံးကုိ ေစာင့္သူ မည္သူမဆုိသည္ ပညတ္တစ္ခ်က္ကို ေစာင့္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္၊  
ပညတ္ေတာ္ကို ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ ခံရပါလိမ့္မည္။ ပညတ္တရားသည္ သင့္အား  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိေစရန္ မည္သည့္အခါမွ် လကၡဏာ မေဆာင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ သင့္ အျပစ္ရွိျခင္းကို ဖြင့္ျပဖို႔  
တစ္ခုတည္းေသာအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ (ေရာမ ၃း၁၉-၂၀)

ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အားလုံး ကယ္တင္ရွင္ လိုအပ္ပါသည္။ “ကယ္တင္ရွင္” ဆုိသည့္ စကားလုံးသည္  
အျပစ္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္းမွ သင့္အား ကယ္လႊတ္ႏိုင္ေသာ အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူခ်က္  
ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈသည္ ပ်က္စီးျခင္းမွ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ထာ၀ရအသက္ကို  
ရၾကမည္ ျဖစ္သည္။ (မ�ဲ ၁း၂၁)

ေကာင္ကင္ဘုံေရာက္ရန္ လုံေလာက္စြာေကာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ႏွင့္ညီေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ (၂ ေကာ  ၅း၁၁) ဧ၀ံေဂလိ  
သတင္းေကာင္းတရားသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အျပစ္မ်ားကုိ ေယ႐ႈ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူ လိမ့္မည္ တစ္ခုတည္း  
မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္ေတာ္၏ ကိုယ္ပိုင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ဆုေက်းဇူး တစ္ခုအေနျဖင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ကုိ  
လြတ္လပ္စြာ ကိုယ္ေတာ္ ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ (ေရာမ ၅း၁၇) {“ထုိမွတစ္ပါး၊ လူတစ္ေယာက္သည္   
ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္ ထုိတစ္ေယာက္ေသာ သူအားျဖင့္ ေသျခင္းတရားသည္ အစိုးရ၏။  
ေက်းဇူးေတာ္ၾကြယ္၀ျခင္းကို၎၊ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ သြင္းေတာ္မူျခင္းကို၎ ခံရေသာ သူတုိ႔သည္  
တစ္ေယာက္ေသာသူတည္းဟူေသာ ေယ႐ႈခရစ္ အားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္ သာ၍ စိုးစံရၾကလတ့ံ။”} 
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သင္ခန္းစာ (၈)

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (မာကု ၂း၁၆-၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ မည္သူ႔ကုိ ကယ္တင္ရန္ ေယ႐ႈ ေရာက္လာရသနည္း။ 

မာကု ၂း၁၆-၁၇ - “ထုိသုိ႔ အခြန္ခံေသာသူ၊ ဆိုးေသာသူတုိ႔ႏွင့္အတူ စားေတာ္မူသည္ကို  
က်မ္းျပဳဆရာ ဖာရိရွဲတုိ႔သည္ ျမင္လွ်င္၊ ဤသူသည္ အခြန္ခံေသာသူ၊ ဆုိးေသာသူတုိ႔ႏွင့္  
အဘယ္ေၾကာင့္ စားေသာက္သနည္းဟု တပည့္ေတာ္တုိ႔အား ဆို၏။ ေယ႐ႈသည္ ၾကားေတာ္မူလွ်င္၊  
က်န္းမာေသာသူတုိ႔သည္ ေဆးသမားကို အလုိမရွိၾက။ နာေသာသူတုိ႔ သာ လွ်င္ အလုိရွိၾက၏။  
ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ကုိ ေနာင္တသုိ႔ ေခၚ ျခင္းငွါ ငါ လာသည္မဟုတ္၊ ဆုိးေသာသူတုိ႔ကုိ  
ေခၚ ျခင္းငွါ ငါ လာသတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” 

၂။   (ေရာမ ၂း၁)ကို ဖတ္ပါ။ သူတစ္ပါးကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ စစ္ေၾကာစီရင္ေသာအခါ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိယ္တိုင္၌  
ဘာလုပ္ေနသနည္း။ ---------- အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

ေရာမ ၂း၁ - “သူတစ္ပါးကုိ စစ္ေၾကာစီရင္ေသာသူ၊ သင္သည္ ကုိယ္အျပစ္ကို မဖံုးႏိုင္ရာ။  
အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ စစ္ ေၾကာစီရင္ေသာအမႈကုိပင္ ကိုယ္တုိင္ျပဳသည္ျဖစ္၍၊  
သူတစ္ပါးကို စစ္ေၾကာစီရင္သည္တြင္ ကိုယ္အျပစ္ရွိ ေၾကာင္းကုိ စီရင္ဆုံးျဖတ္ရာေရာက္၏။” 

၃။   (ယာကုပ္ ၂း၁၀)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ ဘုရားသခင့္ပညတ္ေတာ္အမ်ားဆုံးကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ေစာင့္၍  
အနည္းငယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုခုကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ပ်က္ကြက္လွ်င္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၌ ဘာအျပစ္ရွိသနည္း။

ယာကုပ္ ၂း၁၀ - “အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ပညတ္တရားအလုံးစံုကို ေစာင့္ေရွာက္သည္တြင္  
တစ္စံုတစ္ခု မွားမိလွ်င္၊ ပညတ္တရားအလုံးစံုကုိ လြန္က်�းေသာအျပစ္ ရွိ၏။” 

၄။   (ဂလာတိ ၃း၁၀)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္ပညတ္ေတာ္ကို  
ေစာင့္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ရယူသြားၾကမည္ဆိုပါလွ်င္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အဘယ္မွ်ေလာက္  
ပညတ္ေစာင့္ရန္လုိသနည္း။ ----------- ထုိပညတ္ေတာ္မ်ားကို ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ေစာင့္သြားရၾကမည္နည္း။ ------ ------ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လုံေလာက္စြာ ေကာင္းေအာင္  
ႀကိဳးစား ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းမရႏိုင္ေၾကာင္းကုိ သင္တုိ႔ ျမင္ၾကပါသလား။ 

ဂလုာတိ ၃း၁၀ - “ပညတ္တရား၏အက်င့္ကုိ အမွီျပဳေသာသူရွိသမွ်တုိ႔သည္ အက်ိန္ႏွင့္  
စပ္ဆုိင္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညတိၱက်မ္းစာ၌ ပါသမွ်ေသာ စကားတုိ႔ကုိ အၿမဲမက်င့္ေသာ  
သူတုိင္း က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကုိ ခံေစသတည္းဟု က်မ္းစာလာ၏။” 

၅။  (ဂလာတိ ၂း၁၆)ကို ဖတ္ပါ။ တရားမွ်တေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ ေပးကမ္း ေတာ္မူေသာ  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၏ ဆုေက်းဇူးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ကိုမွန္ကန္စြာ ရပ္တည္ေနႏိုင္ျခင္း၊  
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ဘုရားပညတ္ေတာ္တို႔ကုိ မွန္ကန္စြာလိုက္နာျခင္း

ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ယူတင္ေပးသည္။ အျပစ္သားတုိ႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္  
ခရစ္ေတာ္၌ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေပးကမ္း၏။ ၎သည္ ခရစ္ေတာ္၏ အေသခံျခင္းႏွင့္  
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တည္းႏွင့္ အားလုံးအတြက္ လိုက္ပါလာသည္။  
(၁ ေကာ ၁၅း၃-၄ႏွင့္ ေရာမ ၄း၂၅) လူတစ္ေယာက္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသုိ႔ မေရာက္ႏိုင္သည္မွာ ဘာလဲ။
လူတစ္ေယာက္ ဘယ္လုိ ကယ္တင္ျခင္းရႏိုင္သနည္း။ ပညတ္တရားအားျဖင့္ လူ မည္မွ်  
ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ ေရာက္ႏိုင္ၾကသနည္း။ 

ဂလုာတိ ၂း၁၆ - “ေယ႐ႈခရစ္ကို ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔  
ေရာက္ၾကသည္ကို၊ အျပစ္ထင္ရွားေသာ တစ္ပါးအမ်ဳိး သား မဟုတ္ဘဲ၊ ဇာတိအမ်ဳိးအားျဖင့္၊  
ယုဒလူျဖစ္ေသာငါတို႔သည္၊ အမွန္သိသည္ႏွင့္အညီ၊ ပညတ္တရား၏အက်င့္ အားျဖင့္  
ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ မေရာက္၊ ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္၊ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ ေရာက္ျခင္းငွါ၊  
ငါတို႔ပင္ ေယ႐ႈခရစ္ကို ယုံၾကည္ၾကၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညတ္တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္  
အဘယ္သူမွ် ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ မေရာက္ႏိုင္ရာ။” 

၆။   (ေရာမ ၆း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာ သင္သည္၊ 

(က)	ပဳည္တ္ို႔�အျ�က္၌	ရွွိ�သူည္္။
(ခား)		�က�းဇူး�တို႔�္�အျ�က္၌	ရွွိ�သူည္္။

ေရာမ ၆း၁၄ - “ကုိယ္အဂၤါမ်ားကိုလည္း သုစ႐ိုက္လက္နက္ျဖစ္ေစ၍၊ ဘုရားသခင္အား  
ဆက္ၾကေလာ့။ သင္တို႔သည္ ပညတ္ တရားလက္၌ မရွိ။ ေက်းဇူးတရားလက္၌ ရွိေသာေၾကာင့္  
အျပစ္တရားသည္ သင္တုိ႔ကုိ မအုပ္စိုးရ။” 

၇။   (ေယဇေက်လ ၁၈း၂၀)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ ပညတ္တရားေအာက္၌ ရွိလွ်င္၊  
သင့္အျပစ္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္သည္ဘာျဖစ္မည္နည္း။  

ေယဇေေက်လု ၁၈းး၂၀ - “ျပစ္မွားေသာသူသည္ အေသခံရမည္။ သားသည္ အဘ၏အျပစ္ကို  
မခံရ။ အဘသည္ သား၏အျပစ္ကို မခံရ။ တရားေသာသူသည္ တရားစြာျပဳျခင္း အက်ဳိးကို၎၊  
မတရားေသာသူသည္ မတရားစြာျပဳျခင္း အျပစ္ကုိ၎ ခံရလိမ့္မည္။

၈။   (ေရာမ ၄း၆-၈) ကို ဖတ္ပါ။ ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္၌ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အျပစ္မ်ားႏွင့္အတူ  
လုပ္ေဆာင္မည့္ အရာ(၃)ခုသည္ ဘာလဲ။ 

ေရာမ ၄း၆-၈း - “ထုိ႔အတူ၊ ဘုရားသခင္သည္ အက်င့္ကုိ မေထာက္ဘဲလ်က္ ေပးေတာ္မူေသာ  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ ရေသာသူ၏ မဂၤလာကို ဒါ၀ိဒ္သည္ ရည္မွတ္၍ ဆုိသည္ကား၊ အျပစ္မွလႊတ္ျခင္း၊  
ဒုစ႐ိုက္အျပစ္ကို ဖံုးအုပ္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ေသာ သူတုိ႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ ထာ၀ရဘုရား အျပစ္တင္  
ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ လြတ္ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏ဟု ေျပာဆုိ သတည္း။”
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၉။   (ေရာမ ၅း၁)ကို ဖတ္ပါ။ ယခု ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိၾကသည့္အခါ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
အက်ဳိးခံစားရမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးသည္ ဘာလဲ။

ေရာမ ၅း၁ -  “ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ငါတုိ႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္းရွိ၍ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္လွ်င္၊  
ငါတို႔ သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရား သခင့္ ေရွ႕ေတာ္၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ခံစားၾက၏။” 

၁၀။  (ေရာမ ၅း၉)ကို ဖတ္ပါ။ ယခု ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေယ႐ႈ၏အေသြးအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းကို  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ရၿပီးသည့္အခါ ဘယ္ကေန ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းရလိမ့္မည္နည္း။ 

ေရာမ ၅း၉ -  “သုိ႔ျဖစ္၍ ယခုတြင္ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ၿပီးမွ၊  
ထုိသခင္အားျဖင့္ အျပစ္ငရဲမွကယ္ခၽြ တ္ ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည္ဟုသာ၍ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ရွိ၏။”

၁၁။  (ေရာမ ၁၀း၄)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ ---------------- ရရွိလုိက္ေသာ  
ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကဲ့သုိ႔ ပညတ္တရားသည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ စံုလင္ျခင္း ရွိ၏။

ေရာမ ၁၀း၄ - “ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း၊  
ပညတ္တရားသည္ ခရစ္ေတာ္အား ျဖင့္ စံုလင္ျခင္း ရွိ၏။” 

၁၂။  (၁ ေကာ ၁း၃၀)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈခရစ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ---------------  
----------------- ႏွင့္ ------------------ ျဖစ္ေစသည္။

၁ ေကာ ၁း၃၀ - “ထုိသခင္အားျဖင့္ သင္တုိ႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္၌ တည္ေနၾက၏။ ထုိသခင္မူကား၊  
ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူသည္ အတုိင္း ငါတုိ႔၌ ပညာမွစ၍ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၊  
ေရြးႏႈတ္ျခင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” 

၁၃။  (ဖိလိပၸိ ၃း၉)ကို ဖတ္ပါ။ ေမာေရွ၏ ပညတ္တရားေအာက္၌ သင္သည္ သြားလာေသာအခါ၊  
သင့္ကုိယ္ပိုင္အျဖစ္ သင္ရယူဖို႔ ႀကိဳးစားေနသည္မွာ ------------------------

ဖိလိုပၸိ ၃း၉,၁၁ - “ပညတ္တရားအားျဖင့္ရေသာ ကိုယ္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို မကုိးစားဘဲ၊ ခရစ္ေတာ္ကို  
ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ရေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ေၾကာင့္  
ဘုရားသခင္ ေပးေတာ္မူေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုကုိးစားသျဖင့္၊ ခရစ္ေတာ္ကို အျမတ္ရ၍  
ထုိသခင္၌ တည္ပါမည္အေၾကာင္း၊..” 

၁၄။  (၁ ေကာ ၁၁း၁)ကို ဖတ္ပါ။ ခရစ္ယာန္မ်ားအျဖစ္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏  
ပညတ္တရားေအာက္၌ အသက္ရွင္ေနထိုင္ၾက၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ပညတ္တရားသည္ နာခံရန္  
စည္းမ်ဥ္းစနစ္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ၎သည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးကိုတုံ႔ျပန္၍ အသက္ ရွင္ေနထုိင္ရျခင္း  
ျဖစ္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ---------------------------



3-287
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၁ ေကာ ၁၁း၁ - “ငါသည္ ခရစ္ေတာ္၏နည္းတူ က်င့္သကဲ့သုိ႔ သင္တုိ႔လည္း ငါ့နည္းတူ  
က်င့္ၾကေလာ့။”

၁၅။  (ေရာမ ၈း၃)ကို ဖတ္ပါ။ ပညတ္တရားသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ကယ္တင္ျခင္းမေပးပါ။  
ပညတ္တရားသည္ မွားေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏အားနည္းျခင္း အေၾကာင္း၌  
---------------- ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မေစာင့္ထိန္းႏိုင္ၾကပါ။

ေရာမ ၈းး၃ - “ဇာတိပကတိေၾကာင့္ ပညတ္တရားသည္ အားနည္း၍ မတတ္ႏိုင္ေသာအမႈကို  
ဘုရားသခင္ျပဳေတာ္မူျခင္းငွါ၊ အျပစ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဇာတိပကတိ၏သဏာာန္ကိုေဆာင္ေသာ  
မိမိသားေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍ အျပစ္ ေျဖဖို႔ရာ ဇာတိပကတိ၌ အျပစ္ကို ဒဏ္ေပးေတာ္မူ၏။” 
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (မာကု ၂း၁၆-၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ မည္သူ႔ကုိ ကယ္တင္ရန္ ေယ႐ႈ ေရာက္လာရသနည္း။  
အျပစ္သားမ်ား

၂။   (ေရာမ ၂း၁)ကို ဖတ္ပါ။ သူတစ္ပါးကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ စစ္ေၾကာစီရင္ေသာအခါ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိယ္တိုင္၌  
ဘာလုပ္ေနသနည္း။
ကုိယ့္ကုိယ္ကို ကုိယ္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန၏္။ ၎မွာ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိယ္ကုိ ကုိယ္တုိင္စီရင္ေၾကာင္း  
ေၾကညာျခင္းျဖစ္၏။  
အျဘယ္္�ၾက�င္္ျ�နည္္း။	
အျ�ၾက�င္္ျးမွ်ား�၊	သူူတို႔စ္္ပဳါးကိ�	ကၽြ�္ပ္ိဳတို႔�� 	စီ္ရင္္ျသူည္္ဆ�ိ�သူ�္လုည္္း၊	 အျ�ၾက�င္္ျးမွ်ား�၊	သူူတို႔စ္္ပဳါးကိ�	ကၽြ�္ပ္ိဳတို႔�� 	စီ္ရင္္ျသူည္္ဆ�ိ�သူ�္လုည္္း၊	 
သူူတို႔�� ျပဳဳသူည္္�အျရ�မ်ား��းအျတို႔�င္ိ္ျး	ကၽြ�္ပ္ိဳတို႔�� 	ျပဳဳၾက၏။သူူတို႔�� ျပဳဳသူည္္�အျရ�မ်ား��းအျတို႔�င္ိ္ျး	ကၽြ�္ပ္ိဳတို႔�� 	ျပဳဳၾက၏။

၃။   (ယာကုပ္ ၂း၁၀)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ ဘုရားသခင့္ပညတ္ေတာ္အမ်ားဆုံးကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ေစာင့္၍  
အနည္းငယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုခုကို ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ပ်က္ကြက္လွ်င္၊  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၌ ဘာအျပစ္ရွိသနည္း။
အားလုံးအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔  အျပစ္ရိွသည။္

၄။   (ဂလာတိ ၃း၁၀)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္ပညတ္ေတာ္ကို  
ေစာင့္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ရယူသြားၾကမည္ဆုိပါလွ်င္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အဘယ္မွ်ေလာက္  
ပညတ္ေစာင့္ရန္လုိသနည္း။ ပညတ္ အားလုံး။  ထုိပညတ္ေတာ္မ်ားကို  
ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ေစာင့္သြားရၾကမည္နည္း။ 
ပညတ္ေတာ၌္ အၿမဲဆက္လက္ေစာင့္ေနရမည။္ (ခၽြတ္ေခ်ာမ္ႈ တစ္ခုမွ်မရိွရ) ကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္ 
လုံေလာက္စြာ ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း မရႏုိင္ေၾကာင္းကို  
သင္တို႔  ျမင္ၾကပါသလား။ ျမင္ပါသည။္

၅။  (ဂလာတိ ၂း၁၆)ကို ဖတ္ပါ။ တရားမွ်တေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ ေပးကမ္းေတာ္မူေ
သာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၏ ဆုေက်းဇူး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ကို မွန္ကန္စြာ ရပ္တည္ေ
နႏိုင္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ယူတင္ေပးသည္။ အျပစ္သားတုိ႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခ
င္းသည္ ခရစ္ေတာ္၌ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေပးကမ္း၏။ ၎သည္ ခရစ္ေတာ္၏ အေသခံျခ
င္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တည္းႏွင့္ အားလုံးအတြက္ လုိက္ပါလာသည္။
(၁ ေကာ ၁၅း၃-၄ ႏွင့္ ေရာမ ၄း၂၅)။ လူတစ္ေယာက္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသုိ႔ မေရာက္ႏိုင္သည္
မွာ ဘာလဲ။ သူ၏ကုိယ္ပုိင္ အက်င့္အားျဖင့္ မေရာက္ႏုိင္ပါ။ ၎မွာ ပညတ္တရား၏  
အက်င့္ျဖစ္သည။္ လူတစ္ေယာက္ ဘယ္လုိ ကယ္တင္ျခင္းရႏိုင္သနည္း။ ေယ႐ႈခရစ္၌ 
 ယုံၾကည္ျခင္း(စိတ္ခ်ရျခင္း)အားျဖင့္၊  ပညတ္တရားအားျဖင့္ လူမည္မွ်ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာ
က္ႏိုင္ၾကသနည္း။ 
ဘယ္လူသားမွ်မရိွ။ လူပုဂိဳဳလ္တစ္ေယာက္မွ်မရိွ။
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ဘုရားပညတ္ေတာ္တို႔ကုိ မွန္ကန္စြာလိုက္နာျခင္း

၆။   (ေရာမ ၆း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာ သင္သည္၊ 
(ခ) ေက်းဇူးေတာေ္အာက္၌ ရိွသည။္

၇။   (ေယဇေက်လ ၁၈း၂၀)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ ပညတ္တရားေအာက္၌ ရွိလွ်င္၊  
သင့္အျပစ္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္သည္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။      
ေသျခင္း

၈။   (ေရာမ ၄း၆-၈) ကို ဖတ္ပါ။ ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္၌ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အျပစ္မ်ားႏွင့္အတူ  
လုပ္ေဆာင္မည့္ အရာ(၃)ခုသည္ ဘာလဲ။ 
သူတို႔ကို အျပစ္လႊတ္၏။ သူတို႔အျပစ္မ်ားကို ဖုံးအုပ္၏။ သူတို႔ကို အျပစ္တင္  
မစြပ္စြဲေတာပ့ါ။ (အျပစ္မတင္ပါ။) ကုိယ္ေတာ ္တာ၀နယူ္သည။္

၉။   (ေရာမ ၅း၁)ကို ဖတ္ပါ။ ယခု ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိၾကသည့္အခါ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အ
က်ဳိးခံစားရမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးသည္ ဘာလဲ။ 
ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ၿငိမ္သက္ျခင္းရ၏။ (ကုိယ္ေတာသ္ည ္ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ အမ်က္ေ
တာ ္မရိွၿပီ။)

၁၀။  (ေရာမ ၅း၉)ကို ဖတ္ပါ။ ယခု ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေယ႐ႈ၏အေသြးအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းကို 
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ရၿပီးသည့္အခါ၊ ဘယ္ကေန ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းရလိမ့္မည္နည္း။  
အမ်က္ေတာ ္(ကၽြႏု္ပ္တို႔  အျပစ္မ်ားအတြက္ စီရင္ျခင္း)

၁၁။  (ေရာမ ၁၀း၄)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင့္ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအားျဖင့္  
ရရိွလုိက္ေသာ ရညမွ္နး္ခ်က္တစ္ခုက့ဲသို႔  ပညတ္တရားသည ္ခရစ္ေတာအ္ားျဖင့္  
စုံလင္ျခင္းရိွ၏။

၁၂။  (၁ ေကာ ၁း၃၀)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈခရစ္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ပညာ၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊  
သန္ရွ့င္းျခင္း ႏွင့္ ေရြ းႏုုတ္ျခင္း ျဖစ္ေစသည။္

၁၃။  (ဖိလိပၸိ ၃း၉)ကို ဖတ္ပါ။ ေမာေရွ၏ ပညတ္တရားေအာက္၌ သင္သည္ သြားလာေသာအခါ  
သင့္ကုိယ္ပိုင္အျဖစ္ သင္ရယူဖို႔ ႀကိဳးစားေနသည္မွာ   ေျဖာင့္မတ္ျခင္း

၁၄။  (၁ ေကာ ၁၁း၁)ကို ဖတ္ပါ။ ခရစ္ယာန္မ်ားအျဖစ္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏  
ပညတ္တရားေအာက္၌ အသက္ရွင္ေနထိုင္ၾက၏။ ခရစ္ေတာ္၏ ပညတ္တရားသည္ နာခံရန္  
စည္းမ်ဥ္းစနစ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ၎သည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးကို တုံ႔ျပန္၍ အသက္ရွင္ေနထုိင္ရျခင္း  
ျဖစ္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္၊   ခရစ္ေတာ ္

၁၅။  (ေရာမ ၈း၃)ကို ဖတ္ပါ။ ပညတ္တရားသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ကယ္တင္ျခင္းမေပးပါ။ ပညတ္တရားသည္  
မွားေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏အားနည္းျခင္း အေၾကာင္း၌၊  ဇာတိပကတိကို   
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မေစာင့္ထိန္းႏိုင္ၾကပါ။
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သင္ခနး္စာ (၉)

ပညတ္တရားေအာက္၌ မရိွဘဲ 
ေက်းဇူးေတာေ္အာက္၌ ရိွျခင္း

လြန္ခဲ့တဲ့ညက ကၽြ ႏု္ပ္သည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊ သူလုပ္ခဲ့တဲ့အမွား (အျပစ္ေတြ)  
အားလုံးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံလုိက္ရတဲ့အေၾကာင္းကို အိပ္မက္မက္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္  
သူ႔အနားမွာရွိေနၿပီး၊ အမွားလုပ္ခဲ့မိေၾကာင္း ေျပာလာသည့္အခါတုိင္း၊ အမ်ဳိးသားသည္ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာစြာ  
ေခါင္းညာိတ္လိုက္ၿပီး၊ သူ႔ခါးပတ္ကုိ ခၽြတ္၍ မိန္းမကုိ ႐ိုက္ပါသည္။ အကယ္၍ မိန္းမသည္  
စကားမွား၍ေသာ္၎၊ အမွားတစ္စံုတစ္ရာ လုပ္ခဲ့မိ၍ေသာ္၎၊ မိန္းမကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပး၏။  
မိန္းမသည္ ေထာ့နဲ႔ေထာ့နဲ႔ ေလွ်ာက္ၿပီး၊ ႀကိဳးစားၿပံဳး၍ ကုိယ္ေနဟန္ထား ေကာင္းစြာ ရွိေနသည္။  
သို႔ေသာ္လည္း သူ႔ကို ျပ�နာျဖစ္ေစမည့္အရာမ်ားကုိ ဆက္လုပ္ျပေနသည္။

၎မွာ ႀကီးမားေသာအရာမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ အမ်ဳိးသားက မိန္းမလုပ္သည့္ အလြန္  
ေသးငယ္ေသာ အမွားေလးျဖင့္ မိန္းမကို႐ိုက္ေနသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေတာ့ဟု ထင္ရသည္။  
မိန္းမကလည္း သူ႔ကုိ ျပ�နာျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား လုပ္ေနျခင္းကုိ မလႊဲေရွာင္ႏိုင္ပါ။  
မိန္းမအတြက္ ကၽြ ႏ္ုပ္စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရသည္ကုိ ကၽြ ႏု္ပ္ မွတ္မိေနသည္။ အမ်ဳိးသားက  
မိန္းမကို အၿမဲ႐ိုက္ေနသည့္ ဗဟုိခ်က္မွ မိန္းမ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္ အကူအညီေပးလုိေနသည္။  
ထိုေနာက္ ကၽြ ႏ္ုပ္ အိပ္ရာႏိုးလာေတာ့၏။

ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ လုပ္အားခႏွင့္မဆုိင္၊ မထုိက္မတန္ဘဲ မ်က္ႏွာသာ  
ရျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏စြမ္းရည္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆင္ျခင္စဥ္းစားေနသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏  
စိတ္ႏွလုံးသည္ ေက်းဇူးေတာ္၌ တည္ေထာင္ထားသည့္အခါ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မွတစ္ဆင့္  
(သုိ႔မဟုတ္) ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၏ ကုိယ္ပိုင္ခြန္အားႏွင့္အရည္အခ်င္း၌ ဘုရားသခင့္ ပညတ္ေတာ္ တုိ႔ကုိ  
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏လက္ခံမႈကုိ ရယူရန္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ  
 ႀကိဳးစားၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင့္ ပညတ္ေတာ္ကို ခ်ဳိးေဖါက္၍ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ရရွိသည့္  
အ႐ိုက္ခံရျခင္းမွ ေနာက္ဆုံး ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ေရွာင္ထြက္ႏိုင္စြမ္း ရွိလာပါလိမ့္မည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ သည္  
ေယ႐ႈအားျဖင့္ ကယ္လႊတ္ခံရပါ၏။

အခြင့္အေရးေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အဓိပၸာယ္မွာ လူတစ္ေယာက္ဆီမွ  
အတည္ျပဳျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ျခင္း (သုိ႔မ ဟုတ္) ေကာင္းႀကီးရျခင္းျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္၏  
အခြင့္အေရးေပးျခင္းကို သင္ရလုိေသာအခါ သင္ဘာလုပ္သနည္း။ သင္သည္ ႀကိဳးစားၿပီး၊ သူတို႔  
စိတ္ေက်နပ္ေစရန္ အားလုံး ေျပာဆိုပါလိမ့္မည္။ သူတုိ႔ မေက်နပ္တာ ဘာတစ္ခုမွ် မရွိေစရပါ။  
၎မွာ တစ္ခ်ိန္လုံး မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ တကယ္လည္း ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ေအာင္  
လုပ္ေပးႏိုင္ပါသလား။ ၎မွာ ေျမႀကီးဆြဲ အားကို ဖီဆန္သလို ျဖစ္၏။ တစ္ခဏေတာ့ သင္သည္  
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ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္၌ ရွိျခင္း

 
လုပ္ႏိုင္ပါေသာ္လည္း၊ ေနာက္ဆံုးမွာ သင္႐ံႈးပါလိမ့္မည္။ ၎အရာသည္ သင့္ထက္ ပိုမို ခြန္အား ႀကီးပါသည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ အိပ္မက္မက္သည့္ မိန္းမႏွင့္ အမ်ဳိးေတာ္ပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ခံစားမိသည္မွာ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္  
အားလုံး မွန္ကန္ေအာင္ အထူး ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေသာအခါ၊ ကိစၥအေသးေလးတစ္ခု လြဲေခ်ာ္သည္ႏွင့္  
ဆုံး႐ံႈးေလ၏။ ကၽြ ႏ္ုပ္ထင္သည္မွာ တစ္ရက္တာ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဘာမွ် မပ်က္စီးဘဲ၊  
ကၽြ ႏု္ပ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ တစ္စံုတစ္ရာ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီလုိ  
 ျဖစ္မလာဘူး။ ကၽြ ႏ္ုပ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္ကို မစံုမလင္ အၿမဲတမ္း ျဖစ္လာေစသည္။ 
ကၽြ ႏ္ုပ္ေတြးေနသည္မွာ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ ဘုရားသခင္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္စိတ္ပ်က္မိသည့္ တစ္ခုတည္း  
မဟုတ္ဘဲ၊ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိလည္း ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ၿပီး ကိုယ္ကိုကုိယ္ ႐ိုက္ႏွက္ေနမိ သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္  
ကုိယ္တိုင္ အ႐ံႈးသမား ျဖစ္၏။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ မိမိ၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ စြမ္းရည္မဲ့ျခင္းကို အာ႐ံုစိုက္ေနခဲ့သည္။  
ဘယ္ေတာ့မွ အဆင္ေျပမလာ၊ ဘယ္ေတာ့မွလည္း အဆင့္မီေအာင္ လံုလုံေလာက္ေလာက္  
ေကာင္းမလာပါ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ကၽြ ႏု္ပ္ကုိ ကယ္တင္ရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္ လိုအပ္ေနပါၿပီ။

ဘုရားသခင္သည္ သနားၾကင္နာျခင္းျဖင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကို အကူအညီေပးရန္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။  
ကုိယ္ေတာ့္နာမေတာ္သည္ ေယ႐ႈ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္၌၎၊ ဘုရားသခင့္  
ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အစြမ္းမဲ့ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း မွ၎၊ ကယ္လႊတ္ရန္  
ေယ႐ႈကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ေယ႐ႈသည္ ကိုယ္ေတာ္ မေစာင့္ႏိုင္ေသာ ပညတ္တရားအတြက္  
ျပစ္ဒဏ္ကို ခံယူလုိက္ေသာေၾကာင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေသရမည္ မဟုတ္ ေတာ့ဘဲ၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္  
ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ထာ၀ရ အသက္ကို ရႏိုင္ၾကသည္။ ေယ႐ႈသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ဆုေက်းဇူးကို  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ေပးေသာေၾကာင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိၿပီး၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ေရွ႕၌  
သန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္တကြ ပညတ္တရား လုိအပ္ခ်က္အလုံးစံုႏွင့္လည္း ကုိက္ညီႏို္င္ၾက၏။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္  
ကုိယ္ေတာ္၏အေသခံျခင္း၊ သၿဂၤဳိဟ္ခံရျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ေတာ္မူျခင္းမ်ား၌  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ျပဳေတာ္မူသမွ် အားျဖင့္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္း ရိွၾကသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္  
လုပ္အားခႏွင့္ ေတာင္းဆုိ၍မရ၊ မထိုက္မတန္ုဘဲ ဘုရားသခင္၏ အခြင့္ အေရးေပးျခင္းကို ရၾက၏။  
၎ကုိ ေက်းဇူးေတာ္ဟု ေခၚသည္။ 

ဤကဲ့သုိ႔ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ သင့္စိတ္ႏွလုံးသည္ သံသယမရွိဘဲ၊ အေျခက်ေနလ်က္၊ ဤအရာကို  
ကုိယ္ေတာ္ျပဳေတာ္မူသည္မွာ သင္တုိ႔ကို ကုိယ္ေတာ္ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကုိ သိလာရသည္။  
သင့္စိတ္ႏွလုံးကို ၿမဲၿမံေစျခင္း၊ လုံၿခံဳေစျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ေစျခင္းႏွင့္ ကုိယ္ေတာ့္ ေက်းဇူးေတာ္၌  
မယိမ္းမယုိင္ ရွိေနေစသည္။ ၎မွာ ေယ႐ႈသည္ အရာအားလုံး ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ေပးေတာ္မူေၾကာင္း  
ေမးခြန္းမေမး၊ သံသယမျဖစ္ေသာ စိတ္ႏွလံုးကို ထူေထာင္လ်က္၊ ေယ႐ႈ၌ ေယ႐ႈအားျဖင့္  
ခ်မ္းသာေသာဘ၀ႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ေနထိုင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ယံုၾကည္ ျခင္းကို  
အစအဦးစီရင္၍ စုံလင္ေစေတာ္မူေသာ သခင္ေယ႐ႈအစား ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ အားနည္းျခင္း၊ မွားယြင္းျခင္းႏွင့္  
အျပစ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေျမာ္ၾကည့္ၿပီး၊ အာ႐ံုစိုက္ေနပါလွ်င္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးသည္ ၀မ္းနည္းေနရၿပီး  
ဘုရားသခင္ထံမွ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔လက္ခံႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏စိတ္ႏွလုံးသည္ အလုံးစံု ကုိယ္ေတာ့္ဥစၥာ ျဖစ္ေနရမည္။ ထုိအရာသည္ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔၌  
ျဖည့္ဆည္းခံရျခင္းႏွင့္ ရပ္တည္ျခင္း၌ ရွိေနရမည္အေၾကာင္း ျဖစ္၏။ “ႏွလုံးသည္  
အသက္၏အေျခအျမစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သင္၏ႏွလုံးကို အထူးသျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့။”  
(သုတၱံ ၄း၂၃)
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သင္ခန္းစာ (၉)

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   ဤသင္ခန္းစာ၌ “ေက်းဇူးေတာ္”စကားလုံးသည္ မည္သုိ႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသနည္း။ 

၂။   ေက်းဇူးေတာ္၌ စိတ္ႏွလုံးကိုထူေထာင္ၿပီးေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အားလက္ခံျခင္းကိုရွာရန္  
ဘယ္ေတာ့မွမႀကိဳးစားရေတာ့ပါ။ ၎မွာ ---------------- 

၃။  (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ Don ၏အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ သူ႔ကုိ အၿမဲမစံုမလင္ရွိေစသည္။  
ဤက်မ္းခ်က္ႏွင့္အညီ ကၽြ ႏ္ုပ္ တုိ႔ ဘယ္လုိ စံုလင္ေအာင္ လုပ္ရမလဲ။ 

ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၄ - “အေၾကာင္းမူကား၊ စင္ၾကယ္ေသာသူတုိ႔သည္ ထာ၀ရစံုလင္ျခင္းအက်ဳိးကို  
ရေစျခင္းငွါ တစ္ခါတည္း ပူေဇာ္ျခင္း အားျဖင့္ ျပဳေတာ္မူ၏။” 

၄။  (ေရာမ ၅း၁၇) ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ------------- ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အား  
ေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိလ်က္၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ေရွ႕  
သန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္ပညတ္တရား လုိအပ္ခ်က္အားလုံးအေပၚ တည္ရွိေနႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ေရာမ ၅း၁၇ - “ထုိမွတစ္ပါး၊ လူတစ္ေယာက္သည္ ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္ ထုိတစ္ေယာက္ေသာ  
သူအားျဖင့္ ေသျခင္းတရားသည္ အစိုးရ၏။ ေက်းဇူးေတာ္၏ ၾကြယ္၀ျခင္းကို၎၊ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔  
သြင္းေပးေတာ္မူျခင္းကို၎ ခံရေသာသူတုိ႔သည္ တစ္ေယာက္ေသာသူတည္း ဟူေသာ  
ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္ သာ၍ စိုးစံရၾကလတ့ံ။” 

၅။  (ေဟရွာယ ၂၆း၃)ကုိ ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ယုံၾကည္ျခင္းကို အစအဦးစီရင္၍  
စံုလင္ေစေတာ္မူေသာသခင္ေယ႐ႈအစား ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏ အားနည္းျခင္း၊ မွားယြင္းျခင္းႏွင့္  
အျပစ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီး၊ အာ႐ံုစိုက္ေနပါလွ်င္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးသည္  
၀မ္းနည္းေနရၿပီး ဘုရားသခင္ထံမွ တစ္စံုတစ္ရာမွ် ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔လက္ခံႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။   
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏စိတ္ႏွလုံးသည္ မည္သည့္အေပၚ ရွိေနရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္နည္း။ 

ေဟရွွာာယ ၂၆း၃ -“စိတ္ႏွလံုး တည္ၾကည္ေသာသူသည္ ကုိယ္ေတာ္၌ ခိုလံႈေသာေၾကာင့္   
ၿငိမ္သက္ျခင္းသက္သက္ရွိမည္အေၾကာင္း ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။” 

၆။  (ဧဖက္ ၃း၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏စိတ္ႏွလုံးသည္ အလုံးစံုကုိယ္ေတာ့္ဥစၥာ ျဖစ္ေနရမည္။  
၎မွာ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဤသုိ႔ ျဖစ္လာသည့္အခါ၊ -------------------------------

ဧဖက္ ၃း၁၇ - “ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ သင္တုိ႔၏စိတ္ႏွလုံးထဲ၌  
က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ ၾကြယ္၀ျပည့္စံုျခင္းႏွင့္ညီေလ်ာ္စြာ သင္တုိ႔အား  
ေပးသနား ေတာ္မူ၍ ေမတၱာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ တုိက္ျမစ္က်ျခင္း ရွိသျဖင့္၊ ..” 



3-293

ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္၌ ရွိျခင္း

၇။  (ေရာမ ၄း၅) ကို ဖတ္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္းသည္ လုပ္အားခအျဖစ္ ရယူရန္ (သုိ႔မဟုတ္)  
ဘုရားသခင့္ေက်းဇူးေတာ္၏ အခမဲ့ဆုေက်းဇူးတစ္ခု အက်ဳိးရမႈ ျဖစ္သေလာ။ 

ေရာမ ၄း၅ - “အက်င့္မရွိေသာသူမည္သည္ကား၊ မတရားေသာသူ၏အျပစ္ကို ေျဖေသာသူကုုိ  
အျပစ္ကုိယုံၾကည္လွ်င္ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္းကုိ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သို႔ မွတ္လ်က္ ရွိ၏။” 

၈။   (ေရာမ ၅း၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း (ဘုရားႏွင့္ မွန္ကန္စြာရပ္တည္ျခင္း) သည္  
ဆုေက်းဇူးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထို ဆုေက်းဇူးကုိသင္သည္ ရယူရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ေလာ။ 
ဆုေက်းဇူးတစ္ခုကို သင္သည္ဘယ္လုိ ရယူႏိုင္သနည္း။    

ေရာမ ၅း၁၇ - “ထုိမွတစ္ပါး၊ လူတစ္ေယာက္သည္ ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္ ထုိတစ္ေယာက္ေသာ  
သူအားျဖင့္ ေသျခင္းတရားသည္ အစိုးရ၏။ ေက်းဇူးေတာ္၏ ၾကြယ္၀ျခင္းကို၎၊ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔  
သြင္းေပးေတာ္မူျခင္းကို၎ ခံရေသာသူတုိ႔သည္ တစ္ေယာက္ေသာသူတည္း ဟူေသာ  
ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္ သာ၍ စိုးစံရၾကလတ့ံ။” 

၉။  (ေရာမ ၆း၂၃)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္၌ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္၏ အခမဲ့ဆုေက်းဇူးသည္ ဘာလဲ။

ရာမ ၆း၂၃ - “အျပစ္တရား၏အခကား ေသျခင္းေပတည္း။ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ  
ဆုေက်းဇူးေတာ္ကား၊ ငါတုိ႔သခင္ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း။” 

၁၀။  (တိတု ၃း၅)ကို ဖတ္ပါ။ သင္တုိ႔၏ ေကာင္းေသာအက်င့္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္  
သင္တုိ႔၏ကယ္တင္ျခင္းကို အဘယ္မွ် ျဖည့္ဆည္းေပးသနည္း။

ေတိတု ၃း၅ - “ငါတုိ႔က်င့္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်င့္အားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိသနားျခင္း  
က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ဒုတိယေမြးျခင္း ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေဆးေၾကာျခင္းအားျဖင့္၎၊  
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းအားျဖင့္၎ ငါတုိ႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။” 

၁၁။  (ေရာမ ၆း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္၌ ရွိျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ကို  
သင့္ကုိယ္ပိုင္စကားႏွင့္ ရွင္းျပပါ။

ေရာမ ၆း၁၄ - “သင္တိုု႔သည္ ပညတ္တရားလက္၌ မရွိ။ ေက်းဇူးတရားလက္၌ ရွိေသာေၾကာင့္  
အျပစ္တရားသည္ သင္တုုိ႔ကုုိ မအုုပ္စိုုးရ။

၁၂။  (ေရာမ ၁၁း၆)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ ဘုရားသခင့္ေကာင္းႀကီးမ်ားသည္  
ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အား ေပးလာသည္ျဖစ္လွ်င္၊ ၎တုိ႔သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ -------
အားျဖင့္ မဟုတ္ပါ။
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ေရာမ ၁၁း၆ - “ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ရွိလွ်င္၊ ကုိယ္က်င့္ေသာအက်င့္အားျဖင့္ မရွိ။ ရွိလွ်င္  
ေက်းဇူးသည္ ေက်းဇူး မဟုတ္။ ကုိယ္က်င့္ေသာအက်င့္အားျဖင့္ ရွိလွ်င္၊ ေက်းဇူးအားျဖင့္  
မရ်ိ။ ရွိလွ်င္ ကုိယ္က်င့္ေသာအက်င့္သည္ အက်င့္ မဟုတ္။” 

၁၃။  (ေရာမ ၃း၂၄)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္၏အဓိပၸာယ္ကို သင့္ကုိယ္ပိုင္စကားႏွင့္ ရွင္းျပပါ။

ေရာမ ၃း၂၄ - “ေယ႐ႈခရစ္ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္ အဖိုးကို မေပးဘဲ၊ ဘုရားသခင္၏  
ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာ သုိ႔ ေရာက္ရၾက၏။” 

၁၄။  (ဧဖက္ ၁း၇)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္မ်ား ခြင့္လႊတ္ခံရျခင္းသည္ ဤသုိ႔ႏွင့္အညီ ျဖစ္၏။ 

ဧဖက္ ၁း၆-၇ - “ေက်းဇူးေတာ္သည္ ၾကြယ္၀ျပည့္စံုသည္ႏွင့္အညီ၊ ထိုသားေတာ္၏အေသြးအားျဖင့္  
အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း တည္းဟူေသာ ေရြးႏုုတ္ေတာ္မူျခင္းေက်းဖူးကို ငါတုိ႔သည္ ခံရၾက၏။”  
ခပ်သိမ်းသော သတိပညာတော်နှင့်လျော်စွာ ငါတ့ုိ၌  
အတုိင်းထက်အလွန်များလှစွာသော ကျေးဇူးတော်သည် ကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်နှင့်အညီ၊”  
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   ဤသင္ခန္းစာ၌ “ေက်းဇူးေတာ္” စကားလုံးသည္ မည္သုိ႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသနည္း။ 
လုပ္အားႏွင့္ရယူျခင္း မဟုတ္၊ မတုိက္မတနရ္လုိက္ေသာ အခြင့္အေရးေပးခံရျခင္း ႏွင့္  
ဘုရားသခင္၏ အစြမ္း

၂။   ေက်းဇူးေတာ္၌ စိတ္ႏွလုံးကို ထူေထာင္ၿပီးေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အား လက္ခံျခင္း
ကို ရွာရန္ ဘယ္ေတာ့မွ မႀကိဳးစားရေတာ့ပါ။ ၎မွာ  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

၃။  (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၄)ကုိ ဖတ္ပါ။ Don ၏အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ သူ႔ကုိ အၿမဲမစံုမလင္ရွိေစသည္။  
ဤက်မ္းခ်က္ႏွင့္အညီ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဘယ္လုိ စံုလင္ေအာင္လုပ္ရမလဲ။ 
ေယရႈ ခရစ္ ေပးကမ္းေတာမူ္ျခင္းအားျဖင့္ ကုိယ္ေတာသ္ည ္ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ အစဥ္အၿမဲ  
စုံလင္ျခင္းရိွေတာမူ္သည။္

၄။  (ေရာမ ၅း၁၇) ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ဆုေက်းဇူး ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား  
ေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိလ်က္၊ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ေရွ႕  
သန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္ ပညတ္တရား လုိအပ္ခ်က္အားလုံးအေပၚ တည္ရွိေနႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။

၅။  (ေဟရွာယ ၂၆း၃)ကို ဖတ္ပါ။  ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းကို အစအဦးစီရင္၍ စံုလင္ေစ ေတာ္မူေသာ  
သခင္ေယ႐ႈအစား ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏ အားနည္းျခင္း၊ မွားယြင္းျခင္းႏွင့္ အျပစ္မ်ားကို  
ဆက္လက္ေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီး အာ႐ံုစိုက္ေနပါလွ်င္၊ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးသည္ ၀မ္းနည္းေနရၿပီး  
ဘုရားသခင္ထံမွ တစ္စံုတစ္ရာမွ် ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ လက္ခံႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏  
စိတ္ႏွလုံးသည္ မည္သည့္အေပၚ ရွိေနရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္နည္း။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္ႏွလုံးသည ္ဘုရားသခင္၌ တညေ္နရမည။္

၆။  (ဧဖက္ ၃း၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏စိတ္ႏွလုံးသည္ အလုံးစံုကုိယ္ေတာ့္ဥစၥာ ျဖစ္ေနရမည္။  
၎မွာ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဤသုိ႔ ျဖစ္လာသည့္အခါ၊  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ျဖည့္ဆညး္ခံရျခင္းႏွင့္ ရပ္တညျ္ခင္း

၇။  (ေရာမ ၄း၅)ကို ဖတ္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္းသည္ လုပ္အားခအျဖစ္ ရယူရန္ (သုိ႔မဟုတ္) ဘုရားသခင့္  
ေက်းဇူးေတာ္၏ အခမဲ့ဆုေက်းဇူးတစ္ခု အက်ဳိးရမႈ ျဖစ္သေလာ။ 
ဘုရားသခင့္ ေက်းဇူးေတာ၏္ အခမ့ဲ ဆုေက်းဇူးတစ္ခု

၈။   (ေရာမ ၅း၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း(ဘုရားႏွင့္ မွန္ကန္စြာရပ္တည္ျခင္း)သည္  
ဆုေက်းဇူးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထိုဆုေက်းဇူးကုိ သင္သည္ ရယူရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ေလာ။   
မလုပ္ေဆာင္ရပါ။  ဆုေက်းဇူးတစ္ခုကို သင္သည္ ဘယ္လုိ ရယူႏိုင္သနည္း။
ရုိးရုိးေလး ေရာက္ရိွရယူလုိက္ျခင္းအားျဖင့္၊
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၉။  (ေရာမ ၆း၂၃)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္၌ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္၏ အခမဲ့ဆုေက်းဇူးသည္ ဘာလဲ။
ထာ၀ရအသက္၊ (ထာ၀ရေသျခင္း အစား)

၁၀။  (တိတု ၃း၅)ကို ဖတ္ပါ။ သင္တုိ႔၏ ေကာင္းေသာအက်င့္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ သင္တုိ႔၏  
ကယ္တင္ျခင္းကို အဘယ္မွ် ျဖည့္ဆည္းေပးသနည္း။  
ဘာမွ မျဖည့္ဆညး္ေပးပါ။

၁၁။  (ေရာမ ၆း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္၌ ရွိျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ကို  
သင့္ကုိယ္ပိုင္စကားႏွင့္ ရွင္းျပပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည ္အျပစ္တရား၏တုိက္တနေ္သာအရာကုိ မရဘဲ ထုိအစား၊ ေယရႈ ခရစ္အားျဖင့္  
ဘုရားသခင္၏ အေကာင္းဆုံးအရာမ်ားကိုရ၏။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ လက္ခံေတာမူ္ျခင္းႏွင့္  
အျပစ္ လႊတ္ခံရျခင္းသညက္ၽြႏုု္ပ္အဖို႔ ျဖစ္၏။ (ဘုရားသခင္ သနားသျဖင့္ေပးေသာ  
ဆုေက်းဇူးမ်ား အားလုံး)

၁၂။  (ေရာမ ၁၁း၆)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ ဘုရားသခင့္ေကာင္းႀကီးမ်ားသည္  
ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အား ေပးလာသည္ျဖစ္လွ်င္၊ ၎တုိ႔သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏  အက်င့္    
အားျဖင့္ မဟုတ္ပါ။

၁၃။  (ေရာမ ၃း၂၄)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္၏အဓိပၸာယ္ကို သင့္ကုိယ္ပိုင္စကားႏွင့္ ရွင္းျပပါ။
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း(တရားမွ်တျခင္း)သည ္ယုံၾကညသူ္မ်ားအား ေပးလာေသာ ဘုရားသခင့္  
ေက်းဇူးေတာ၏္ အခမ့ဲ ဆုေက်းဇူးတစ္ခု ျဖစ္သည။္ အေၾကာင္းမွာ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚ၌  
ခရစ္ေတာ၏္ ေရြ းႏုုတ္ေတာမူ္ျခင္းအမႈေတာေ္ၾကာင့္ ျဖစ္သည။္

၁၄။  (ဧဖက္ ၁း၇)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္မ်ား ခြင့္လႊတ္ခံရျခင္းသည္ ဤသုိ႔ႏွင့္အညီ ျဖစ္၏။ 
ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ ္ၾကြယ္၀ျခင္းႏွင့္အညီ
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အျပစ္တရားစြဲ ဦးေႏွာက္ မလုိအပ္ေတာပ့ါ။

တစ္ေန႔တြင္ အရက္မူးသမားတစ္ေယာက္သည္ သူ႔ကားထဲ၀င္၍ လမ္းေၾကာင္းအမွားအတုိင္း  
စေမာင္းလာပါသည္။ သူသည္ အျခားကားအုပ္စု တစ္ခုႏွင့္ ထိပ္တုိက္ ၀င္တုိက္ပါေတာ့သည္။ ဤ  
မေတာ္တဆမႈတြင္ ဆယ့္ရွစ္အရြယ္ ကေလးမေလးတစ္ေယာက္ ေသ၏။ ကေလးမေလး၏ မိသားစုသည္  
ထုိသူကုိ တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ တရားစြဲဆုိမႈ၌ ေပါင္စတာလင္ေငြ ၁.၅ သန္း ေလ်ာ္ေၾကးခ်မွတ္ လိုက္သည္။  
ေလ်ာ္ေၾကးေငြယူမည့္အစား မိသားစုသည္ ေပါင္စတာလင္ေငြ ၉၃၆ ေပါင္ကုိ ယူရန္ အတည္ျပဳေပးသည္။  
အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ၊ ထိုေငြပမာဏကို တရားခံက သီးသန္႔ပံုစံျဖင့္ ေပးသြင္းရန္  
သူတုိ႔လိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အရက္မူး ကားေမာင္းသျဖင့္ ဘာျဖစ္ခဲ့သည္ကုိ  
တရားခံသတိရေစရန္ သူတို႔လုိလားသည္။ သူသည္ ေသသြားေသာ ကေလးမေလး၏ အမည္ႏွင့္  
တစ္ပတ္လွ်င္ ေပါင္စတာလင္ တစ္ေပါင္အတြက္ ခ်က္လက္မွတ္ေရး၍ မိသားစုထံ ပို႔ေပးသြားရမည္   
ျဖစ္သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပါင္စတာလင္ ၁.၅သန္းေပးရန္ အစား၊ ေပါင္စတာလင္ ၉၃၆  
ေပါင္သာေပးရန္၊ သက္သာေသာ ေျဖရွင္းျခင္းကို သင္တို႔ ေတြးၾကည့္ႏိုင္သည္။ ပထမပိုင္း တစ္ပတ္ကို  
ေပါင္စတာလင္တစ္ေပါင္ ခ်က္လက္မွတ္ေပးသြင္းျခင္းသည္ လြယ္ကူ ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္  
ခဏၾကာလာေသာအခါ၊ ေသသြားေသာ ကေလးမအမည္ႏွင့္ ခ်က္လက္မွတ္ ေရးပို႔ရျခင္းသည္ 
သူ႔အေတြး၌ စတင္လႊမ္းမိုးလာပါသည္။ အပတ္စဥ္တုိင္း သူသည္ ေသသြားေသာ ကေလးမအေၾကာင္း  
ေတြး၍ စိတ္ဓာတ္ က်ဆင္းလာပါသည္။ ႏွစ္အေတာ္ၾကာလာေသာအခါ၊ ေနာက္ဆုံး ေငြေပးသြင္းျခင္းကို  
သူရပ္လုိက္သည္။ မိသားစုက သူ႔ကုိ တရား႐ံုးျပန္တင္ၿပီး ေငြေပးသြင္းမႈကို ျပည္လည္ဆက္လုပ္ေစခဲ့သည္။   
ၿပီးခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္၊ ခုႏွစ္ႏွစ္အတြင္း သူသည္ ေလးႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္) ငါးႀကိမ္ ေငြေပးသြင္းရန္  
ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ပ်က္ကြက္တိုင္းလည္း သူသည္ တရား႐ံုးသုိ႔ ျပန္စြဲတင္ခံရၿပီး၊ ေငြေပးသြင္းျခင္းကို  
တစ္ဖန္ ျပန္လုပ္ခဲ့ရသည္။ မိသားစုက ေျပာသည္မွာ သူတုိ႔သည္ စိတ္ဆုိးျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္၊  
ထုိသူ ဘာလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ျပန္လည္ အမွတ္ရေစလုိျခင္း သက္သက္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ဤအေၾကာင္းကို သင္သည္ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ မိသားစုသည္ အက်ဥ္းသားျဖစ္ေနရသလုိ  
ထုိသူသည္လည္း ေငြေပးေခ်ျခင္း ျပဳေနရသည္။ မိသားစုသည္ အပတ္စဥ္တုိင္း ခ်က္လက္မွတ္  
လက္ခံရရွိျခင္းမွ သူတုိ႔၏ဆုံး႐ံႈးမႈက သူတို႔ကို သတိေပးေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔အာ႐ံုထဲမွာ  
သူတုိ႔သမီး ေသဆုံးျခင္းကို သူတုိ႔ေနာက္၌ ခ်န္မထားႏိုင္ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

ထုိသူကလည္း ယခု မိသားစုကို ျပန္တရားစြဲေနသည္။ သူ႔စြပ္စြဲခ်က္မွာ “ျပစ္ဒဏ္သည္  
ရက္စက္ညာဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း” အေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္သည္။ သူက “ဒါ ကၽြ န္ေတာ့္ကို  
သတ္ေနတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္ဘ၀ကို ပ်က္စီးေအာင္လုပ္ေနတယ္။ အတိတ္ကုိ ကၽြ န္ေတာ္ ေမ့မရေအာင္  
လုပ္ထားၿပီး၊ ကၽြ န္ေတာ့္ဘ၀ကို ဘယ္ေတာ့မွ ေရွ႕ဆက္မသြားရေအာင္ လုပ္ထားတယ္” ဟု  
ဆုိသည္။ 
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ဤျဖစ္ရပ္ကုိ စဥ္းစားမိၿပီး ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ အလားတူ စီရင္ျခင္းေအာက္၌ ခံစားရၾကေသာ  
ခရစ္ယာန္ အေျမာက္အမ်ားကို ကၽြ ႏ္ုပ္ေတြ႕ခဲ့ဖူးပါသည္။ “ေယ႐ႈက အကုန္ ေပးဆပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ” ဟု  
သူတုိ႔ကုိ ေျပာျပလုိ႔သိၿပီးသည့္တုိင္ ဘာသာေရးတာ၀န္ကို အပတ္စဥ္ေငြေပးဆပ္ျခင္းတစ္ခုကို  
သူတုိ႔ျပဳရန္ ရွိသကဲ့သုိ႔ သူတုိ႔၌ ခံစားခ်က္ရွိေနေသး၏။ သူတုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္လက္ခံလိမ့္မည္  
မဟုတ္ပါ။
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အျပစ္တရားစြဲ ဦးေႏာွက္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   ဤအျဖစ္မ်ဳိးႏွင့္ ဆက္လက္သြားေနစဥ္ ဤလူသည္ မိသားစုႏွင့္ မည္သည့္ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး  
ရွိေနႏိုင္သနည္း။

၂။   (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁)ကို ဖတ္ပါ။ ပညတ္တရား မတတ္ႏိုင္သည္မွာ ဘာလဲ။

ေဟၿဗဲ ၁၀း၁ - “တစ္နည္းကား၊ ပညတ္တရားသည္ ေနာက္ျဖစ္လတံ့ေသာ မဂၤလာအက်ဳိးတုိ႔၏  
ေသခ်ာေသာပံုသဏာာန္ကို မျပ၊ အရိပ္ကုိသာ ျပသည္ ျဖစ္၍၊ ႏွစ္စဥ္မျပတ္   
ပူေဇာ္ေသာယဇ္အားျဖင့္ အထံေတာ္သုိ႔  ခ်ဥ္းကပ္ေသာ သူတုိ႔ကုိ စံုလင္ျခင္းအျဖစ္၌  
မတည္ေစႏိုင္ရာ။” 

၃။   (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁)ကို ဖတ္ပါ။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းအရ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔၌  
စံုလင္ေစရန္ စိတ္မခ်ရေၾကာင္း လကၡဏာတစ္ရပ္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အား ေပးသည္ကုိ ဤက်မ္းခ်က္က  
ဘာေျပာထားသနည္း။

၄။   (ေဟၿဗဲ ၁၀း၂)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ အျပစ္တရားကုိ အမွန္တကယ္  
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည္ဆုိလွ်င္၊ ၀တ္ျပဳသူတုိ႔အတြက္ ဘာလုပ္ေပးလိမ့္မည္နည္း။

ေဟၿဗဲ ၁၀း၂ - “တည္ေစႏိုင္လွ်င္၊ ၀တ္ျပဳေသာသူတုိ႔သည္ တစ္ခါတည္းႏွင့္ စင္ၾကယ္ျခင္းသုိ႔  
ေရာက္ၿပီးမွ၊ ေနာက္တစ္ဖန္ သံေ၀ဂ တရားရစရာအေၾကာင္း အလွ်င္းမရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊  
ထုိယဇ္တုိ႔ကို တစ္ခါတည္းသာ ပူေဇာ္၍၊ ေနာက္တစ္ ဖန္ မပူေဇာ္ဘဲ ေနရၾကမည္ မဟုတ္ေလာ။” 

၅။  အရက္မူးသမား ယာဥ္ေမာင္းကုိ ဘာလုပ္ေစရန္ အတင္းအၾကပ္ လုပ္ခိုင္းလိုက္သနည္း။

၆။   (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ့္လူမ်ားအား ------------ အားျဖင့္  
စံုလင္ေစေတာ္မူသည္။

(က)		�က�င္္ျး�သူ�အျက�င္္ျ�
(ခား)				အျသူင္္ျး�တို႔�္သူ�� 	သူြ�းတို႔က္ျခားင္္ျး
(ဂ)				ပဳည္တ္ို႔�တို႔�္(၁၀)ပဳါးက�ိ	�စ္�င္္ျ�ျခားင္္ျး
(ဃ)		�ယ္ရွိႈ၏	ပူဳ�ဇ�္ျခားင္္ျး	(ယ္ဇ္ပူဳ�ဇ�္ျခားင္္ျး)

ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၄ - “အေၾကာင္းမူကား၊ စင္ၾကယ္ေသာသူတုိ႔သည္ ထာ၀ရစံုလင္ျခင္းအက်ဳိးကို  
ရေစျခင္းငွါ တစ္ခါတည္းပူေဇာ္ျခင္း အားျဖင့္ ျပဳေတာ္မူ၏။

၇။   (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈ၏ ပူေဇာ္ျခင္းသည္ (ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ရသည္။) 
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ယုံၾကည္သူမ်ားကို ျပည့္၀ေစသညမ္ွာ၊_

(က)		သူူတို႔�� 	�န�က္တို႔စ္္ႀက�မ္်ား	အျျပဳစ္္	ထီပ္ဳလုပ္ိဳသူည္္�တို႔�င္ိ္ျ�အျ�င္္ျ	
(ခား)				သူူတို႔��၏အျတို႔�တ္ို႔	အျျပဳစ္္မ်ား��းမွ်ား		
(ဂ)				အျၿမ်ားျတို႔မ္်ားး

၈။  (ကမၻာ ၂၀း၁-၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ ဤဇာတ္လမ္းထဲ ေဖၚျပထားသည့္ လူႏွစ္ေယာက္မွာ မည္သူေတြလဲ။

ကမၻာ ၂၀း၁-၁၈း - “တစ္ဖန္ အာျဗဟံသည္ ေတာင္ျပည္သုိ႔ ခရီးသြားသျဖင့္၊ ကာေဒရွၿမိဳ႕ႏွင့္  
႐ႈရၿမိဳ႕ စပ္ၾကားမွာေန၍၊ ေဂရာၿမိဳ႕ ၌ တည္းခို၏။ ထုိအခါ မိမိမယား စာရာသည္  
မိမိႏွမျဖစ္သည္ဟု သူတစ္ပါးတို႔အား အာျဗဟံဆုိေသာေၾကာင့္၊ ေဂရာ မင္းႀကီးအဘိမလက္သည္  
မိမိလူကုိေစလႊတ္၍ စာရာကို ယူေစ၏။ ညဥ့္အခ်ိန္တြင္ အိပ္မက္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္  
အဘိမလက္ဆီသုိ႔ ၾကြလာ၍၊ သင္သည္ လူေသျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္  
ယူေသာမိန္းမသည္ သူ႔မယားျဖစ္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အဘိမလက္သည္ ထိုမိန္းမႏွင့္  
မေပါင္းေဖာ္ေသးသည္ျဖစ္၍၊ အုိဘုရားရွင္၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာလူမ်ဳိးကို ကြက္မ်က္ေတာ္မူမည္ေလာ။  
သူသည္ ငါ့ႏွမျဖစ္၏ဟု ကၽြ ႏ္ုပ္အား ေယာက္်ားဆုိသည္ မဟုတ္ပါ ေလာ။ သူသည္ ငါ့ေမာင္ျဖစ္၏ဟု  
မိန္းမလည္း ဆုိသည္မဟုတ္ပါေလာ။ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သေဘာရွိ၍၊ သန္႔ရွင္းေသာလက္ႏွင့္  
ဤအမႈကုိ ကၽြ ႏု္ပ္ျပဳပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ဆုိ၏။ ထိုအိပ္မက္၌ ဘုရားသခင္ကလည္း၊ မွန္ေပ၏။  
သင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာႏွင့္ ျပဳသည္ကို ငါသိ၏။ သင္သည္ ငါ့ကုိ မျပစ္မွားေစျခင္းငွါ၊  
သင့္ကုိ ငါဆီးတားၿပီ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိမိန္းမႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ရေသာအခြင့္ကုိ ငါမေပး။  
ယခုမွာ၊ သူ၏မယားကို သူအား ျပန္ေပးေလာ့။ သူသည္ ပေရာဖက္ ျဖစ္၏။ သင့္အဖို႔  
ဆုေတာင္းလွ်င္၊ သင္သည္ အသက္ခ်မ္းသာရလိမ့္မည္။ ျပန္၍ မေပးဘဲေနလွ်င္၊ သင္မွစ၍၊  
သင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ သူအေပါင္းတုိ႔သည္၊ ဧကန္အမွန္ေသမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ နံနက္ေစာေစာ  
အဘိမလက္သည္ ထ၍၊ မိမိကၽြ န္အေပါင္းတုိ႔ကို ေခၚၿပီးမွ၊ အမႈအရာအလုံးစံုကို ေျပာျပသျဖင့္၊  
ထုိသူတို႔သည္ အလြန္ေၾကာက္ၾက၏။ အာျဗဟံကုိလည္း အဘိမလက္ေခၚ၍၊ သင္သည္ ငါတို႔၌  
အဘယ္သုိ႔ ျပဳသနည္း။ သင့္ကုိ ငါတုိ႔သည္ အဘယ္သုိ႔ ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္ သင္သည္  
ငါ၌၎၊ ငါ့ႏိုင္ငံ၌၎ ႀကီးစြာေသာအျပစ္ ကုိ ေရာက္ေစသနည္း။ သင္သည္ မျပဳအပ္ေသာအ
မႈကုိ ငါ၌ျပဳပါသည္တကားဟု ဆုိေလ၏။ တစ္ဖန္ အဘိမလက္က၊ သင္သည္  
အဘယ္အမႈကုိျမင္၍ ဤသုိ႔ ျပဳသနည္းဟု အာျဗဟံကုိေမးလွ်င္၊ အာျဗဟံက  
ဤအရပ္သားတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုမေၾကာက္၊ အကၽြ ႏု္ပ္၏မယားအတြက္ အကၽြ ႏ္ုပ္ကုိ  
သတ္ၾကလိမ့္မည္ဟု အကၽြ ႏ္ုပ္ထင္ေသာေၾကာင့္၊ ထုိသုိ႔ ျပဳမိပါၿပီ။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူသည္  
ကၽြ ႏ္ုပ္ႏွမ မွန္ပါ၏။ ကၽြ ႏု္ပ္အဘ၏ သမီးျဖစ္၏။ အမိ၏သမီး မဟုတ္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ မယားလည္း   
ျဖစ္ပါ၏။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္ကုုိ အဘ၏အိမ္မွေခၚ၍ လည္ေစေတာ္မူေသာ အခါ၊  
အကၽြ ႏ္ုပ္က သင္သည္ ငါ၌ျပဳရေသာေက်းဇူးဟူမူကား၊ ငါသည္ သင္၏ေမာင္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ  
ေရာက္ေလရာရာ၌ ေျပာရမည္ဟု၊ မယားကို မွာထားပါသည္ဟု ျပန္ေျပာေလသည္။ ထုိအခါ  
အဘိမလက္သည္ သုိး၊ ႏြား၊ ကၽြ န္ေယာက္်ား၊ ကၽြ န္မိန္းမတုိ႔ကုိယူ၍ အာျဗဟံအား ေပးေလ၏။  
မယား စာရာကုိလည္း ျပန္ေပး၏။ အဘိမလက္ကလည္း၊ ငါ့ေျမသည္ သင့္ေရွ႕မွာ ရွိ၏။  
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အျပစ္တရားစြဲ ဦးေႏာွက္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။

အလုိရွိသည္အတုိင္း ေနပါဟု အမိန္႔ရွိ၏။ စာရာကိုလည္း သင္ႏွင့္ သင့္အေပါင္းအေဖာ္တုိ႔အဖို႔၊  
မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားကို ၀ယ္စရာဖို႔၊ သင္၏ေမာင္အား ေငြတစ္ေထာင္ကို ငါေပးၿပီဟု အမိန္႔ရွိသျဖင့္၊  
သူသည္လည္း အရာရာ၌ အဆံုးအမ ခံရ၏။ အာျဗဟံသည္လည္း၊ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္း၍၊   
ဘုရားသခင္သည္ အဘိမလက္ႏွင့္ သူ၏မယား၊ သူ၏ကၽြ န္မ တုိ႔ကုိ အနာေပ်ာက္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊  
သူတုိ႔သည္ သားကို ဖြားၾက၏။ အထက္က အာျဗဟံ၏မယား စာရာေၾကာင့္ ထာ၀ရဘုရားသည္  
အဘိမလက္၏ အိမ္သူ၊ မိန္းမတစ္ေယာက္မွ် ပဋိသေႏၶ မယူေစျခင္းငွါ စီရင္ေတာ္မူ သတည္း။” 

၉။   (ကမၻာ ၂၀း၂,၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤဇာတ္လမ္းထဲ လိမ္လည္လွည့္ျဖားေသာသူသည္ မည္သူနည္း။

ကမၻာ ၂၀း၂,၅ -“ထုိအခါ မိမိမယား စာရာသည္ မိမိႏွမျဖစ္သည္ဟု သူတစ္ပါးတုိ႔အား အာျဗဟံ  
ဆုိေသာေၾကာင့္၊ ေဂရာမင္းႀကီး အဘိမလက္သည္ မိမိလူကုိေစလႊတ္၍ စာရာကို ယူေစ၏။ .....  
သူသည္ ငါ့ႏွမျဖစ္၏ဟု အကၽြ ႏ္ုပ္အား ေယာက္်ား ဆုိသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ သူသည္  
ငါ့ေမာင္ျဖစ္၏ဟု မိန္းမလည္း ဆိုသည္မဟုတ္ပါေလာ။ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သေဘာရွိ၍၊  
သန္႔ရွင္းေသာ လက္ႏွင့္ ဤအမႈကုိ အကၽြ ႏု္ပ္ျပဳပါၿပီဟုေလွ်ာက္ဆုိ၏။”

၁၀။  (ကမၻာ ၂၀း၇)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အတည္  
မျပဳသည္မွာ ကၽြ ႏု္ပ္အေနႏွင့္ အေသအခ်ာသိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ မည္သူ႔ဘက္က  
ရပ္တည္ေပးသနည္း။ အာျဗဟံ လား၊ အဘိမလက္ လား။

အဘယ္ေၾကာင့္နညး္။ (ကမၻာ ၁၅း၁,၁၈ ႏွင့္ ယာကုပ္ ၂း၂၃း)ကို ဖတ္ပါ။ ---------

ကမၻာ ၂၀း၇ - “ယခုမွာ၊ သူ၏မယားကို သူအား ျပန္ေပးေလာ့။ သူသည္ ပေရာဖက္ ျဖစ္၏။  
သင့္အဖို႔ ဆုေတာင္းလွ်င္၊ သင္သည္ အသက္ခ်မ္းသာရလိမ့္မည္။ ျပန္၍ မေပးဘဲေနလွ်င္၊  
သင္မွစ၍၊ သင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္၊ ဧကန္အမွန္ေသမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”

ကမၻာ ၁၅း၁,၁၈း -“ထုိေနာက္မွ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားျဖင့္၊ ထာ၀ရဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္  
အာၿဗံသုိေရာက္၍၊ အခ်င္းအာၿဗံ၊ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ငါသည္ သင္၏အကြယ္အကာ ျဖစ္၏။ သင္၏  
အက်ဳိးသည္ အလြန္ႀကီးလွ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ...... ထုိေန႔၌ ထာ၀ရဘုရားသည္ အာၿဗံႏွင့္  
ပဋိညာဥ္ ျပဳေတာ္မူလ်က္၊ အဲဂုတၱဳျမစ္မွစ၍ ျမစ္ႀကီးတည္းဟူေသာ၊ ဥဖရက္ျမစ္ တုိင္ေအာင္၊  
ဤျပည္ကို၎၊ ...” 

ယာကုပ္ ၂း၂၃ - “အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ကုုိ ယံုုၾကည္သည္ျဖစ္၍ သူ၏ယုုံၾကည္ျခင္းကို  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သုုိ႔ မွတ္ေတာ္မုူ၏ ဟူေသာ က်မ္းစကားျပည့္စုုံေလ၏။ အာျဗဟံသည္လည္း၊  
ဘုုရားသခင္၏ အေဆြဟူ၍ ေခၚေ၀ၚျခင္းကုုိခံရ၏။” 

၁၁။  (ကမၻာ ၂၀း၇, ၁၇-၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ အာျဗဟံသည္ အမွားျပဳလ်က္ပင္လွ်င္၊ မည္သူ႔ကုိ အျခားသူ  
အတြက္ ဆုေတာင္းေပးရမည္ ဟု ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသနည္း။
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သင္ခန္းစာ (၁၀)

(က)	အျ�ျဗဟံသူည္္	အျဘ�မ်ားလုက္အျတို႔ြက္	ဆိ�တို႔�င္္ျး�ပဳးရမ်ားည္္။
(ခား)		အျဘ�မ်ားလုက္သူည္္	အျ�ျဗဟံအျတို႔ြက္	ဆိ�တို႔�င္္ျး�ပဳးရမ်ားည္္။
(ဂ)		သူူတို႔��သူည္္	သူူတို႔��အျခား�င္္ျးခား�င္္ျးအျတို႔ြက္	ဆိ�တို႔�င္္ျး�ပဳးရမ်ားည္္။

ကမၻာ ၂၀း၇, ၁၇-၁၈း - “ယခုမွာ၊ သူ၏မယားကို သူအား ျပန္ေပးေလာ့။ သူသည္  
ပေရာဖက္ ျဖစ္၏။ သင့္အဖို႔ ဆုေတာင္းလွ်င္၊ သင္သည္ အသက္ခ်မ္းသာ ရလိမ့္မည္။ ျပန္၍  
မေပးဘဲေနလွ်င္၊ သင္မွစ၍၊ သင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာသူ အေပါင္းတုိ႔သည္၊ ဧကန္အမွန္ေသမည္ဟု   
မိန္႔ေတာ္မူ၏။ .... အာျဗဟံသည္လည္း၊ ဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္း၍၊ ဘုရားသခင္သည္၊  
အဘိမလက္ႏွင့္ သူ၏မယား၊ သူ၏ကၽြ န္မတုိ႔ကုိ အနာေပ်ာက္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္  
သားကို ဖြားၾက၏။ အထက္က အာျဗဟံ၏မယား စာရာေၾကာင့္၊ ထာ၀ရဘုရားသည္၊  
အဘိမလက္၏ အိမ္သူ၊ မိန္းမ တစ္ေယာက္မွ် ပဋိသေႏၶ မယူေစျခင္းငွါ စီရင္ေတာ္မူသတည္း။”

၁၂။  (ေရာမ ၈း၃၁)ကို ဖတ္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ဆုံး႐ံႈးရလွ်င္ပင္ မည္သူသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္ဘက္၌  
ရွိသနည္း။

ေရာမ ၈းး၃၁ - “သုိ႔ျဖစ္၍ ဤအရာမ်ားတုုိ႔၌ အဘယ္သို႔ ေျပာစရာရွိသနည္း။ ဘုရားသခင္သည္  
ငါတို႔ဘက္၌ ရွိေတာ္မူလွ်င္၊ အဘယ္သူသည္ ငါတို႔တစ္ဘက္၌ ေနႏိုင္မည္နည္း။” 

၁၃။  (ေရာမ ၄း၈)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အမွားျပဳတတ္လွ်င္ပင္ ဘုရားသခင္သည္ သူျပဳလိမ့္မည္  
မဟုတ္ေၾကာင္း ဘယ္အရာကုုိေျပာသနည္း။

ေရာမ ၄း၈း - “ထာ၀ရဘုရား အျပစ္တင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ လြတ္ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏ဟု  
ေျပာဆုိသတည္း။”

၁၄။  (ေဟၿဗဲ ၈း၁၂-၁၃)ကို ဖတ္ပါ။ ဓမၼသစ္က်မ္း၌ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္ျပဳလိမ့္မည္  
မဟုတ္ေၾကာင္းကို မည္သည့္ကတိေတာ္ ေပးသနည္း။ 

ေဟၿဗဲ ၈းး၁၂-၁၃ -“ထုိအခါ ငါသည္ သူတုိ႔အျပစ္မ်ားကို သည္းခံမည္။ သူတုိ႔ျပစ္မွားျခင္း၊  
လြန္က်�းျခင္းမ်ားကုိ မေအာက္ေမ့ဘဲ ေနမည္ဟု ထာ၀ရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ပဋိညာဥ္  
တရားသစ္ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္တြင္ ပထမပဋိညာဥ္တရားကို ေဟာင္းေစေတာ္မူ၏။  
ေရြ႕ေလ်ာ့၍ ေဟာင္းေသာအရာမည္သည္ကား၊ ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္လုနီးသတည္း။”

၁၅။  (ဧဖက္ ၂း၅, ၈-၉)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္သို႔ ကယ္တင္ျခင္းရသနည္း။ 

ဧဖက္ ၂း၅, ၈း-၉ -“ဒုစ႐ိုက္အျပစ္၌ ေသလ်က္ရွိေနေသာ ငါတုိ႔ကုိ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ  
အသက္ရွင္ေစေတာ္မူၿပီ။..... ယံုၾကည္ ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔  
ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ေရာက္သည္ မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ သနားေတာ္မူရာ  
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ျဖစ္သတည္း။ ကုိယ္ကုသုိလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္ သည္မဟုတ္။  
သုိ႔ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ် ၀ါၾကြားစရာ အခြင့္မရွိ။” 

၁၆။  (တိတု ၃း၅)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ မည္သုိ႔ ကယ္တင္ျခင္း မရႏိုင္သနည္း။ 

တိတု ၃း၅ - “ငါတုိ႔က်င့္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အက်င့္အားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိသနားျခင္း  
က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ဒုတိယေမြးျခင္း ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေဆးေၾကာျခင္းအားျဖင့္၎၊  
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းအားျဖင့္၎ ငါတုိ႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။” 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္မညသိ္ု႔  ကယ္တင္ျခင္းရသနညး္။  

၁၇။  (ဧဖက္ ၁း၅)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ------- အားျဖင့္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ကုိ  
ကယ္တင္ေတာ္မူသည့္ အတြက္၊ ထာ၀ရကာလ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ကုိယ္ေတာ္အား  
ခ်ီးမြမ္းမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ(ေယ႐ႈခရစ္) ------_ ----------ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အား  
ကုိယ္ေတာ္ ျပဳေတာ္မူလိမ့္မည္။

ဧဖက္ ၁း၅ - “ထုိဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာသားေတာ္ေၾကာင့္၊ ငါတုိ႔အား  
ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္၏ ဘုန္းအသေရကုိ ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ ...”
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။  ဤအျဖစ္မ်ဳိးႏွင့္ ဆက္လက္သြားေနစဥ္ ဤလူသည္ မိသားစုႏွင့္ မည္သည့္ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး  
ရွိေနႏိုင္သနည္း။
အျပစ္ခြင့္မလႊတ္ျခင္း၊ မုနး္တီးခါးသီးျခင္းႏွင့္ ခုိက္ရနျ္ဖစ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ အျပည့္ရိွေသာ 
ဆက္ဆံေရး

၂။  (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁)ကို ဖတ္ပါ။ ပညတ္တရား မတတ္ႏိုင္သည္မွာ ဘာလဲ။
၀တ္ျပဳျခင္း၌ စုံလင္ျခင္းအေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ (ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ ၊သို႔မဟုတ္၊  
အျပစ္ အနာအဆာ မရိွေစရ။)

၃။  (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းအရ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔၌ စံုလင္ေစရန္  
စိတ္မခ်ရေၾကာင္း လကၡဏာတစ္ရပ္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အား ေပးသည္ကို ဤက်မ္းခ်က္က ဘာေျပာ 
ထားသနည္း။
သူတို႔  ထပ္တလဲလဲျပနလု္ပ္ၾကသည၊္ ေနစ့ဥ္၊ အပတ္စဥ္ႏွင့္ လစဥ္၊ တကယ့္အျဖစ္မွန၌္  
သူတို႔ထပ္တလဲလဲလုပ္ျခင္းသည ္အျပစ္တရားျပ�နာကို တစ္သမတ္တညး္ သူတို႔   
မေျဖရွင္းႏုိင္ေၾကာင္း ျဖစ္သည။္

၄။  (ေဟၿဗဲ ၁၀း၂)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ အျပစ္တရားကုိ အမွန္တကယ္  
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည္ဆုိလွ်င္၊ ၀တ္ျပဳသူတုိ႔အတြက္ ဘာလုပ္ေပးလိမ့္မည္နည္း။
၎သည ္ဘယ္ေတာမွ့အျပစ္မလုပ္မိေစရန ္သူတို႔ကုိအသိႏုိးၾကားမႈရေစပါသည။္  
(ဆုံးရံႈ းျခင္း အားျဖင့္ အၿမဲအားမေပးျခင္းအသိ)

၅။  အရက္မူးသမား ယာဥ္ေမာင္းကုိ ဘာလုပ္ေစရန္ အတင္းအၾကပ္ လုပ္ခိုင္းလိုက္သနည္း။
သ႔အျပစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၿမဲ ေတြးမိေနေစျခင္း

၆။  (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ့္လူမ်ားအား ------- အားျဖင့္  
စံုလင္ေစေတာ္မူသည္။
(ဃ) ေယရႈ ၏ ပူေဇာျ္ခင္း (ယဇ္ပူေဇာျ္ခင္း)

၇။  (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈ၏ ပူေဇာ္ျခင္းသည္ (ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ရသည္။)  
ယုံၾကည္သူမ်ားကို ျပည့္၀ေစသည္မွာ၊_
(ဂ) အၿမဲတမ္း

၈။  (ကမၻာ ၂၀း၁-၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ ဤဇာတ္လမ္းထဲ ေဖၚျပထားသည့္ လူႏွစ္ေယာက္မွာ မည္သူေတြလဲ။
အာျဗိဟံ ႏွင့္ အဘိမလက္



3-305
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၉။  (ကမၻာ ၂၀း၂,၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤဇာတ္လမ္းထဲ လိမ္လည္လွည့္ျဖားေသာသူသည္ မည္သူနည္း။
အာျဗိဟံ

၁၀။  (ကမၻာ ၂၀း၇)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အတည္မျပဳသည္မွာ  
ကၽြ ႏု္ပ္အေနႏွင့္ အေသအခ်ာ သိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ မည္သူ႔ဘက္က  
ရပ္တည္ေပးသနည္း။ အာျဗဟံ လား၊ အဘိမလက္ လား။ 
အာျဗိဟံ  

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ (ကမၻာ ၁၅း၁,၁၈ ႏွင့္ ယာကုပ္ ၂း၂၃)ကို ဖတ္ပါ။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ္အာျဗိဟံသည ္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပဋိညာဥ္ရိွသူျဖစ္ျခင္း၊  
ဘုရားသခင္၏မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

၁၁။  (ကမၻာ ၂၀း၇, ၁၇-၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ အာျဗဟံသည္ အမွားျပဳလ်က္ပင္လွ်င္ မည္သူ႔ကုိ အျခားသူ  
အတြက္ ဆုေတာင္းေပးရမည္ ဟု ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသနည္း။
(က) အာျဗိဟံသည ္အဘိမလက္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးရမည။္

၁၂။  (ေရာမ ၈း၃၁)ကို ဖတ္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ဆုံး႐ံႈးရလွ်င္ပင္ မည္သူသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္ဘက္၌  
ရွိသနည္း။
ဘုရားသခင္

၁၃။  (ေရာမ ၄း၈) ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အမွားျပဳတတ္လွ်င္ပင္၊ ဘုရားသခင္သည္  
ကုိယ္ေတာ္ျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းဘာ ေျပာသနည္း။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို စြပ္စြဲျခင္း၊ ၎မွာ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ  
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားႏွင့္ ထိနး္ခ်ဳပ္ထားျခင္း (မျပဳ)

၁၄။  (ေဟၿဗဲ ၈း၁၂-၁၃)ကို ဖတ္ပါ။ ဓမၼသစ္က်မ္း၌ ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္ျပဳလိမ့္မည္  
မဟုတ္ေၾကာင္းကို မည္သည့္ကတိေတာ္ ေပးသနည္း။ 
ဘုရားသခင္သည ္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို အမွတ္ထားျခင္း(သို႔မဟုတ္) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌  
ထိနး္ခ်ဳပ္စြဲထားျခင္းကုိ ျပဳေတာမူ္မည ္မဟုတ္။

၁၅။  (ဧဖက္ ၂း၅, ၈-၉)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္သို႔ ကယ္တင္ျခင္းရသနည္း။ 
ကုိယ္ေတာ္ေ့က်းဇူးေတာအ္ားျဖင့္ ၎မွာ၊ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚ ကုိယ္ေတာ၏္မထုိက္မတန ္ 
ဦးစားေပးျခင္းႏွင့္ သနားၾကင္နာေတာမူ္ျခင္း ျဖစ္သည။္

၁၆။  (တိတု ၃း၅)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔ မည္သုိ႔ ကယ္တင္ျခင္း မရႏိုင္သနည္း။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပဳခ့ဲသည့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အက်င့္အားျဖင့္၊ 
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 ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္သို႔ ကယ္တင္ျခင္း ရသနည္း။ 
ကုိယ္ေတာ၏္ သနားၾကင္နာေတာမူ္ျခင္းႏွင့္အည၊ီ ဒုတိယ ေမြးျခင္းအားျဖင့္  
(ျပနလ္ညျ္ဖစ္ဖြားေစျခင္း) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ ေဆးေၾကာေတာမူ္ၿပီး၊ သန္ရွ့င္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ ္ 
အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အသစ္ျဖစ္ေစ၏။

၁၇။  (ဧဖက္ ၁း၅)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ ္ အားျဖင့္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ကုိ  
ကယ္တင္ေတာ္မူသည့္အတြက္ ထာ၀ရကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ကုိယ္ေတာ္အား  
ခ်ီးမြမ္းမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ (ေယ႐ႈခရစ္)  ၌ လက္ခံေတာမူ္ျခင္းကို    
ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အား ကုိယ္ေတာ္ ျပဳေတာ္မူလိမ့္မည္။
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ကၽြႏ္ုပ္ အခ်စ္ခံရၿပီ။ ကၽြႏ္ုပ္ လွပလို႔  
ေနသည။္

တစ္ေန႔ ကၽြ ႏု္ပ္၏႐ံုးသုိ႔ Michael ေရာက္လာၿပီး သူ႔ေနာက္လိုက္တပည့္တစ္ေယာက္ႏွင့္  
ပတ္သက္၍ အလြန္လွ်ဳိ႕၀ွက္ရမည့္ သတင္းအခ်ဳိ႕ကို လာေျပာျပခဲ့သည္။ ကၽြ ႏု္ပ္သည္ Xxxxx  
က်မ္းစာေကာလိပ္၌ ဘာသာရပ္တစ္ခုကုိ ေဟာေျပာသင္ၾကားေနစဥ္ Patricia ဆုိသည့္ အမ်ဳိးသမီးသည္  
တရားေရးရာ ေခ်ပခ်က္မွတ္စုတစ္ေစာင္ ကိုယ္တိုင္ေရးေနသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ သူ႔မွတ္စုထဲတြင္  
ဤေၾကညာခ်က္ ပါ၀င္သည္။ “ကၽြ န္မ အခ်စ္ခံရၿပီ။ ကၽြ န္မ လွပလုိ႔ ေနသည္။” စသည္ျဖင့္။  
Patricia သည္ မိမိကုိယ္ကုိမိမိ ဂ႐ုတစိုက္ျပဳသည့္နည္းႏွင့္ အၿမဲ၀တ္ဆင္ ေနထုိင္ တတ္သည့္  
အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ Patriciaေျပာထြက္ခဲ့သည့္ ထုိစကားလုံး မ်ား၏  
တကယ့္အေၾကာင္းရင္းမွာ သူ႔အေနႏွင့္ အခ်စ္ခံရျခင္း၊ လွပျခင္း မခံစားရသည့္ အျဖစ္မွန္ႏွင့္  
ပစ္ပယ္ခံရ၊ အခ်စ္ မခံရသည့္ ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လူသားမ်ားအျဖစ္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အားလုံးသည္ တူညီေသာအေျခခံ လုိအပ္ခ်က္အေနႏွင့္ ခ်စ္ျခင္း၊  
လက္ခံျခင္း၊ တန္ဖိုးထားျခင္း ခံယူလို ေသာဆႏၵေရွိၾကသကဲ့သုိ႔ ကုိယ္၌တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း  
အျမင္တစ္ခုႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔မွန္္ကန္ျခင္း ရွိေၾကာင္းသိျခင္း ရွိလုိၾကသည္။ ယေန႔  
ဘာသာေရးမ်ားစြာသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ အခ်စ္မခံရျခင္း၊ တန္ဖိုးမရွိျခင္း၊ လက္ခံမႈမရျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစသည္။  
ယုံၾကည္ သူမ်ားအေပၚ စာတန္အသုံးျပဳေနေသာ အႀကီးဆုံး အမာခံနယ္ေျမသည္ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္  
ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ ရႈတ္ခ်ခံရျခင္းကို ခံစားေနေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္  
အစပိုင္း၌ အေတာ္အတန္ ၀ိညာဥ္ေရးရာခံစားခ်က္ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။

ဤတြင္ ေမးခြန္းေမးလုိပါသည္။ ေယ႐ႈထံ ပထမဦးစြာ သင္တုိ႔ေရာက္ရွိလာသည့္ အခါ  
သင့္ကုိ ေယ႐ႈခ်စ္သည္သာမက ကုိယ္ေတာ္အား သင္တုိ႔လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္သည္  
သင္တုိ႔၌ စံုလင္ေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္အေၾကာင္း သင္တုိ႔ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားကုိ  
ေျပာျပ၍ သိရွိခဲ့ရပါသလား။ အမွန္ေတာ့ ကုိယ္ေတာ္ေပးလာေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္သင္တုိ႔  
အၿမဲလုိအပ္ေနမည့္ အလုံးစံုေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ (၁ ေကာ ၁း၃၀) က ေျပာပါသည္။  
“ထုိဘုရားသခင္အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္၌ တည္ေနၾက၏။ ထိုသခင္မူကား၊ ဘုရားသခင္  
စီရင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ငါတုိ႔၌ ပညာမွစ၍ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေရြးႏႈတ္ျခင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။”   
ဤက်မ္းခ်က္သည္ ဧ၀ံေဂလိတရား သတင္းေကာင္းျဖစ္သည္။ “ငါသည္ ခရစ္ေတာ္၏  
ဧ၀ံေဂလိတရားေၾကာင့္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိတရားသည္ ေရွ႕ဦးစြာ၌ ယုဒလူ၊  
ေနာက္၌ ေဟလသလူ၊ ယံုၾကည္သမွ်ေသာ သူအေပါင္းတို႔ကုိ ကယ္တင္ေစေသာ ဘုရားသခင္၏  
တန္ခိုးေတာ္ျဖစ္၏။ အဘယ္သုိ႔ျဖစ္သနည္းဟူမူကား၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္  
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အသက္ရွင္လိမ့္မည္ဟု က်မ္းစာလာသည္ႏွင့္အညီ၊ ယုံၾကည္ျခင္း၌တည္ေသာ ဘုရားသခင္၏  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားသည္ ယုံၾကည္ျခင္းဖို႔ အလုိ႔ငွါ ဧ၀ံေဂလိတရားျဖင့္ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။” 
(ေရာမ ၁း၁၆-၁၇)။ “အက်င့္မရွိေသာသူမည္သည္ကား၊ မတရားေသာ သူ၏အျပစ္ကို  
ေျဖေသာသူကိုယုံၾကည္လွ်င္၊ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ကဲ့သုိ႔ မွတ္လ်က္ရွိ၏။”  
(ေရာမ ၄း၅)။ ဘုရားသခင္သည္ ယုံၾကည္ျခင္း၌ ယုံၾကည္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ကိစၥအတြက္ ယုံၾကည္ျခင္း  
ရွိရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ကို ေခၚယူခဲ့သည္ မဟုတ္ပါ။ ကုိယ္ေတာ္၌ စိတ္ခ် ယုံၾကည္မႈ၊ အားထားယံုၾကည္မႈ၊  
မွီခိုအားကုိယုံၾကည္မႈ ရွိရန္ ျဖစ္သည္။

ကုိယ္ေတာ္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (၁ ေယာ ၄း၈) သုိ႔ေသာ္လည္း သင္သည္  
ပို၍ လက္ခံရႏိုင္သည္။ ပို၍ ခံစားရႏိုင္သည္။ ၎ကုိ သင္သည္ ယုံၾကည္ျခင္းရွိေလေလ၊ သင္  
ကုိယ္တိုင္က ဘုရားသခင္ကို ပို၍ ခ်စ္ေလေလ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ သမၼာက်မ္းစာက ေျပာပါသည္။  
“ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကုိ ေရွ႕ ဦး စြာ ခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ  
ခ်စ္ၾက၏။” (၁ ေယာ ၄း၁၉)။ ဤအရာကုိ ေတြးပါ၊ ယံုၾကည္ပါ၊ လက္ခံယူပါ။
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တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။   (ေရာမ ၈း၃၈-၃၉ )ကို ဖတ္ပါ။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္ မည္သုိ႔ ဆြဲေဆာင္ခံယူခဲ့ရသနည္း။

ေရာမ ၈းး၃၈း-၃၉ -“အေၾကာင္းမူကား၊ ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္တမန္  
ျ ဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ မ်က္ေမွာက္အရာျဖစ္ေစ၊ ေနာင္လာ  
လတံ့ေသာအရာျဖစ္ေစ၊ အျမင့္ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ျဖစ္ေစ၊ ဤအရာမွစ၍ အဘယ္နိမၼိတအရာမွ်သည္  
ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ခံရေသာ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ ႏွင့္ ငါတုိ႔ကုိ မကြာေစႏိုင္ဟု  
ငါသည္ သေဘာက်လ်က္ရွိ၏။”

၂။   ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ပါေမာကၡတစ္ေယာက္အျဖစ္ႏွင့္ က်မ္းစာေကာလိပ္မွာ ရွိစဥ္ မွတ္စုအခ်ဳိ႕  
လက္ကမ္းရခဲ့ၿပီး ၎၌ ေရးသားခ်က္တစ္ခုမွာ “ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဆုိသည္မွာ ယုံၾကည္သူ  
တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ဘုရားသခင္က ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္း ထုိသို႔ေၾကညာျခင္းအားျဖင့္  
တရားေရးအမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို လုပ္ယူလုိ႔မရပါ။” ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ကိုယ္တုိင္  
က်မ္းစာေလ့လာေသာအခါ သိျမင္လာရသည္မွာ၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ဆုေက်းဇူး တစ္ခုုျဖစ္ၿပီး၊  
ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္၌ သင့္အား ေျဖာင့္မတ္ရန္ လုပ္ေပးေသာ အရာျဖစ္သည္။ (ေရာမ  
၅း၁၉)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈခရစ္၏ နာခံျခင္းမွတစ္ဆင့္ (ပညတ္ေတာ္ကို ေစာင့္၍  
လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚသုိ႔ တက္ျခင္း) အေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္လာသည္မ်ားမွာ၊ 

(က)		�ျဖိုးေ�င္္ျ�မ်ားတ္ို႔ျခားင္္ျးကိ�	�ၾကည္�ယူ္သူည္္။	
(ခား)				�ျဖိုးေ�င္္ျ�မ်ားတ္ို႔ျခားင္္ျးရွွိ�သူည္္ဟ	ိထီင္္ျသူည္္။	
(ဂ)    	�ျဖိုးေ�င္္ျ�မ်ားတ္ို႔ျခားင္္ျး	ျဖိုးေစ္္�စ္သူည္္။

ေရာမ ၅း၁၉ - “အေၾကာင္းမူကား၊ တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ နားမေထာင္ေသာအားျဖင့္၊  
လူမ်ားတုုိ႔သည္ အျပစ္ေရာက္သည္ နည္းတူ၊ တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ နားေထာင္ေသာအားျဖင့္၊  
လူမ်ားတုုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ ေရာက္ရၾက၏။” 

၃။   (၂ ေကာ ၅း၂၁)ကို ဖတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္  
ကင္းစင္ေသာသူ(ေယ႐ႈ)ကို ငါတုိ႔ အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။  
အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတုိ႔သည္--------------_။

၂ ေကာ ၅း၂၁ - “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္ေသာသူကို  
ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိ ေသာသူ ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတုိ႔သည္၊  
ထုိသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူ ျဖစ္မည္အေၾကာင္းတည္း။”

၄။   (ေကာလာ ၁း၂၁-၂၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ေျမႀကီးေပၚသုိ႔လာၿပီး၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အျပစ္အတြက္ 
အေသခံေတာ္မူ၏။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ျပစ္တင္မခံရျခင္း၊ 
အျပစ္မဲ့ျခင္း ရွိေသာလူမ်ားအျဖစ္ ဘုရားေရွ႕ ၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ရပ္ေနရၾကသည္မွာ၊ - 
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(က)		သူင္္ျတို႔��အျ�မ္်ား�ထီ�င္္ျဖိုးေက္၏	မ်ား�က္စ္��အျ�က္၌	ျဖိုးေစ္္သူည္္။	
(ခား)				သူင္္ျ�မ်ား�တ္ို႔�ဆြမ်ား��း၏	မ်ား�က္စ္��အျ�က္၌	ျဖိုးေစ္္သူည္္။	
(ဂ)				ဘိရ�းသူခားင္္ျ၏	မ်ား�က္စ္��အျ�က္၌	ျဖိုးေစ္္သူည္္။

ေကာေလုာ ၁း၂၁-၂၂ - “အထက္က ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကြာရွင္း၍၊  
ဆုိးညစ္ေသာအက်င့္ကိုက်င့္သျဖင့္ စိတ္ႏွလုံး၌ ရန္သူျဖစ္ေသာ သင္တုိ႔ကုိ ကုိယ္ခႏၶာေတာ္၌  
အေသခံေတာ္မူေသာအားျဖင့္ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္လ်က္အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္ကင္းလြတ္  
လ်က္ရွိေသာ သင္တုိ႔ကုိ ေရွ႕ေတာ္၌ ဆက္သမည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ ယခု မိတ္သဟာယ  
ဖြဲ႕ေစေတာ္မူ၏။”

၅။   (ဧဖက္ ၁း၆)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ့္ေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ထာ၀ရကာလ  
တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ကုိယ္ေတာ္အား ခ်ီးမြမ္းၾကမည္။ အေၾကာင္းမွာ ကုိယ္ေတာ္သည္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ျပဳေတာ္မူေသာ၊ -------------

ဧဖက္ ၁း၆ - “ေက်းဇူးေတာ္သည္ ၾကြယ္၀ျပည့္စံုသည္ႏွင့္အညီ၊ ထုိသားေတာ္၏အေသြးအားျဖင့္  
အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း တည္းဟူေသာ ေရြးႏုုတ္ေတာ္မူျခင္းေက်းဖူးကို ငါတုိ႔သည္ ခံရၾက၏။” 

၆။   (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္၏ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚ ယဇ္တင္  
ပူေဇာ္ခံျခင္းအားျဖင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ စံုလင္ျခင္း ရွိၾကသနည္း။

(က)		သူင္္ျသူည္္	�န�င္္ျတို႔စ္္ဖိုးေန	္အျျပဳစ္္ျပဳဳသူည္္�တို႔�င္ိ္ျ�အျ�င္္ျ
(ခား)				သူင္္ျသူည္္	အျသူင္္ျး�တို႔�္သူ�� 	သူြ�းတို႔က္သူည္္�တို႔�င္ိ္ျ�အျ�င္္ျ
(ဂ)				အျၿမ်ားျတို႔မ္်ားး

ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၄ - “အေၾကာင္းမူကား၊ စင္ၾကယ္ေသာသူတုိ႔သည္ ထာ၀ရစံုလင္ျခင္းအက်ဳိးကို  
ရေစျခင္းငွါ၊ တစ္ခါတည္းပူေဇာ္ျခင္း အားျဖင့္ ျပဳေတာ္မူ၏။” 

၇။   (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၅-၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ပဋိညာဥ္တရားသစ္ထဲတြင္ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔အျပစ္မ်ားကို အမွတ္ထားရန္  
ကုိယ္ေတာ့္ ကတိေတာ္မွာ၊_

(က)		ကၽြ�္ပ္ိဳတို႔�� 	အျျပဳစ္္ျပဳဳလုပ္ိဳသူည္္�အျခား� �နတ္ို႔�င္ိ္ျး	
(ခား)				ကၽြ�ိပ္္ဳတို႔��၏	ဆယ္္ဖိုးေ��တို႔စ္္ဖိုးေ�� �င္ျြကိ�	မ်ား�ပဳး�သူ�အျခားါ
(ဂ)				အျမွ်ားတ္ို႔ဘယ္္�တို႔��မွ်ား	မ်ားထီ�း�တို႔��ပဳါ။

ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၅-၁၇ -“ထုိသုိ႔ႏွင့္အညီ၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါတုိ႔အား သက္ေသ  
ေပးေတာ္မူသည္မွာ၊ ေနာင္ကာလအခါ သူတုိ႔၌ ငါေပးေသာ ပဋိငႈညာဥ္တရားဟူမူကား၊  
ငါထာ၀ရ ဘုရားသည္ ငါ့ပညတ္တုိ႔ကုိ သူတုိ႔ႏွလံုးထဲမွာ ေပးသြင္း မည္။ သူတုိ႔စိတ္၀ိညာဥ္၏ 

 အေပၚမွာ ေရးထားမည္ဟု အထက္ကမိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ တစ္ဖန္တံု၊ သူတုိ႔ျပစ္မွားျခင္း၊  
လြန္က်�းျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ငါ မေအာက္ေမ့ဘဲ ေနမည္ဟု လာသတည္း။” 
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၈။   (ေရာမ ၆း၁-၂)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အျပစ္အားလုံးထက္  
ပိုႀကီးမားပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အျပစ္ဆက္လုပ္သင့္သည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုေၾကာင့္ ကုိယ္ေတာ့္  
ေက်းဇူးေတာ္သည္ ႀကီးစြာ ျပသလာႏိုင္သလား။ 

ေရာမ ၆း၁-၂ - “ထုိသုိ႔မွန္လွ်င္၊ အဘယ္သုိ႔ ေျပာရမည္နည္း။ ေက်းဇူးေတာ္ပြားမ်ားေစျခင္းငွါ  
အျပစ္တရားကို က်င့္၍ ေနရမည္ ေလာ။ ထုိသို႔မေနရ။ အျပစ္တရားမွ စုေတ့ေသာသူတုိ႔သည္  
ထုိတရား၌ အဘယ္သုိ႔ ရွင္ရဦးမည္နည္း။” 

၉။   (ေဟၿဗဲ ၉း၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ေယ႐ႈ အက်ဳိးရွိေစခဲ့ေသာ ေရြးႏုုတ္ျခင္းအမ်ဳိးအစား  
(ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အျပစ္အားလုံးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္) သည္ ဘာလဲ။  

(က)		�လု�ကီ�ရး�ရြး�ိတ္ိို႔ျခားင္္ျး	
(ခား)				တို႔စ္္ပဳ�ိင္္ျးတို႔စ္္စ္	�ရြး�ိတ္ိို႔ျခားင္္ျး	
(ဂ)				ထီ�၀ရ	�ရြး�ိတ္ိို႔ျခားင္္ျး	

ေဟၿဗဲ ၉း၁၂ - “ငါတုိ႔အဖို႔ ထာ၀ရေရြးႏႈတ္ျခင္း ေက်းဇူးကို ခံရ၍ ဆိတ္အေသြး၊ ႏြားကေလး  
အေသြးႏွင့္မဟုတ္၊ မိမိအေသြးေတာ္ ႏွင့္ သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲသုိ႔ တစ္ခါတည္း ၀င္ေတာ္မူ၏။”

၁၀။  (ေရာမ ၈း၃၃)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေသာသူအား တရားစြဲတင္ေသာသူ  
တစ္ေယာက္ေယာက္၏ အမည္ကုိ ေရးပါ။

ေရာမ ၈းး၃၃ - “ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာသူတုိ႔ကုိ အဘယ္သူသည္  
အျပစ္တင္မည္နည္း။ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစ ေသာသူကား၊ ဘုရားသခင္ေပတည္း။”

၁၁။  (ေရာမ ၈း၃၄)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင့္လူအား ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေသာ (တရားစီရင္ျခင္းသုိ႔  
တင္ျပေသာ) သူ တစ္ေယာက္ေယာက္၏ အမည္ကို ေရးပါ။ 

ေရာမ ၈းး၃၄ - “အျပစ္စီရင္ေသာသူကား အဘယ္သူနည္း။ အေသခံ၍ ခံသည္သာမက၊  
ေသျခင္းမွ ထေျမာက္၍ ဘုရားသခင္၏ လက္်ာဘက္၌ေနလ်က္၊ ငါတုိ႔အဖို႕  
ဆုေတာင္းေသာ သူကား ခရစ္ေတာ္ ေပတည္း။”

၁၂။  (ေရာမ ၈း၃၅)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတာၱမွ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ကုိ  
ခြဲထုတ္ႏိုင္ေသာသူ တစ္ေယာက္ေယာက္၏ အမည္ကုိ ေရးပါ။ 

ေရာမ ၈းး၃၅ - “ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ငါတုိ႔ကုိ အဘယ္သူ ကြာေစမည္နည္း။”

၁၃။  (ေရာမ ၈း၃၁)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤတပည့္ေတာ္ျဖစ္ သင္ခန္းစာ၏ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္သည္ ဘာလဲ။

ေရာမ ၈းး၃၁ - “သုိ႔ျဖစ္၍ ဤအရာမ်ားတို႔၌ အဘယ္သုိ႔ ေျပာစရာရွိသနည္း။ ဘုရားသခင္သည္  
ငါတို႔ဘက္၍ ရွိေတာ္မူလွ်င္၊ အဘယ္သူသည္ ငါတုိ႔တစ္ဘက္၌ ေနႏိုင္မည္နည္း။”
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သင္ခန္းစာ (၁၁)

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။   (ေရာမ ၈း၃၈-၃၉ )ကို ဖတ္ပါ။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္ မည္သုိ႔ ဆြဲေဆာင္ခံယူခဲ့ရသနည္း။ 
ေပါလု ဆြဲေဆာင္ခံရသညမွ္ာ၊ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာမွ ငါတို႔ႏွင့္ဘယ္အရာမွ်  
မကြာေစ ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊  
ေကာင္းကင္တမန ္ျဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာတနခုိ္းျဖစ္ေစ၊  
မ်က္ေမွာက္အရာျဖစ္ေစ၊ ေနာင္လာ လတ့ံေသာအရာျဖစ္ေစ၊ အျမင့္ျဖစ္ေစ၊  
အနမ့္ိျဖစ္ေစ၊ အဘယ္နမိၼိတအရာမွသည ္ငါတို႔သခင္ေယရႈ ခရစ္အားျဖင့္ခံရေသာ  
ဘုရားသခင္၏ေမတာ ာေတာႏွ္င့္ ငါတို႔ကုိ မကြာေစႏုိင္ဟု ရွင္ေပါလုသည ္ 
သေဘာက်လ်က္ရိွ၏။

၂။   ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ ပါေမာကၡတစ္ေယာက္အျဖစ္ႏွင့္ က်မ္းစာေကာလိပ္မွာရွိစဥ္ မွတ္စုအခ်ဳိ႕  
လက္ကမ္းရခဲ့ၿပီး၊ ၎၌ ေရးသားခ်က္တစ္ခုမွာ “ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ၊  ယုံၾကည္သူ  
တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ဘုရားသခင္က ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္း ထုိသို႔ေၾကညာျခင္းအားျဖင့္  
တရားေရးအမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ လုပ္ယူလုိ႔ မရပါ။” ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ကုိယ္တုိင္  
က်မ္းစာေလ့လာေသာအခါ သိျမင္လာရသည္မွာ၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏  
မ်က္ေမွာက္၌ သင့္အား ေျဖာင့္မတ္ျခင္း လုပ္ေပးေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ဆုေက်းဇူးတစ္ခု  
ျဖစ္သည္။ (ေရာမ ၅း၁၉)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈခရစ္၏နာခံျခင္း မွတစ္ဆင့္ (ပညတ္ေတာ္ကို  
ေစာင့္၍ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚသုိ႔ တက္ျခင္း) အေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္လာသည္ မ်ားမွာ၊ 
(ဂ) ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္ေစသည။္

၃။   (၂ ေကာ ၅း၂၁)ကို ဖတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္  
ကင္းစင္ေသာသူ(ေယ႐ႈ)ကို ငါတုိ႔ အတြက္ေၾကာင့္အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။  
အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ၌္ ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည။္

၄။   (ေကာေလာ ၁း၂၁-၂၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ေျမႀကီးေပၚသို႔လာၿပီး၊  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အျပစ္အတြက္ အေသခံေတာ္မူ၏။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းျခင္း၊  
ျပစ္တင္မခံရျခင္း၊ အျပစ္မဲ့ျခင္းရွိေသာလူမ်ားအျဖစ္ ဘုရားေရွ႕ ၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ ရပ္ေနရၾကသည္မွာ၊ 
(ဂ) ဘုရားသခင္၏ မ်က္စိေအာက္၌ ျဖစ္သည။္

၅။   (ဧဖက္ ၁း၆)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ့္ေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ထာ၀ရကာလ  
တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ကုိယ္ေတာ္အားခ်ီးမြမ္းၾကမည္။ အေၾကာင္းမွာ ကုိယ္ေတာ္သည္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ျပဳေတာ္မူေသာ ခ်စ္ေသာသူ၌ (ခရစ္ေတာ၌္) လက္ခံျခင္းကို ရ၏။

၆။   (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္၏ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚ ယဇ္တင္ ပူေဇာ္ခံျခင္း  
အားျဖင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ စံုလင္ျခင္း ရွိၾကသနည္း။
(ဂ) အၿမဲတမ္း
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ေနသည္။

၇။   (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၅-၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ ပဋိညာဥ္တရားသစ္ထဲတြင္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ အျပစ္မ်ားကို အမွတ္
ထားရန္ ကုိယ္ေတာ့္ ကတိေတာ္မွာ၊_
(ဂ) ဘယ္ေတာမွ့ အမွတ္ မထားေတာပ့ါ။

၈။   (ေရာမ ၆း၁-၂)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အျပစ္အားလုံးထက္ ပိုႀကီးမား
ပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ အျပစ္ဆက္လုပ္သင့္သည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုေၾကာင့္ ကုိယ္ေတာ့္ ေက်းဇူးေတာ္
သည္ ႀကီးစြာျပသလာႏိုင္သလား။  
မလုပ္ႏုိင္ပါ။ ဘုရားျမစ္တား၏။

၉။   (ေဟၿဗဲ ၉း၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ေယ႐ႈ အက်ဳိးရွိေစခဲ့ေသာ ေရြးႏုုတ္ျခင္းအမ်ဳိး
အစား (ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အျပစ္ အားလံုးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္) သည္ဘာလဲ။
(ဂ) ထာ၀ရ ေရြ းႏုုတ္ျခင္း

၁၀။  (ေရာမ ၈း၃၃)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေသာသူအား တရားစြဲတင္ေသာသူတစ္ေ
ယာက္ေယာက္၏အမည္ကုိ ေရးပါ။ 
တစ္ေယာက္မွ် မရိွပါ။

၁၁။  (ေရာမ ၈း၃၄)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင့္လူအား ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေသာ (တရားစီရင္ျခင္းသုိ႔ တင္ျ
ပေသာ) သူ တစ္ေယာက္ေယာက္၏ အမည္ကုိ ေရးပါ။      
တစ္ေယာက္မွ် မရိွပါ။

၁၂။  (ေရာမ ၈း၃၅)ကို ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတာၱမွ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ကုိ ခြဲထု
တ္ႏိုင္ေသာသူ တစ္ေယာက္ေယာက္၏ အမည္ကုိ ေရးပါ။     
တစ္ေယာက္မွ် မရိွပါ။

၁၃။  (ေရာမ ၈း၃၁)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤတပည့္ေတာ္ျဖစ္ သင္ခန္းစာ၏ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္သည္ ဘာလဲ။
ဘုရားသခင္သည ္ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ျဖစ္၏။ မညသူ္တစ္ေယာက္မွ် ကၽြႏု္ပ္တို႔  တစ္
ဘက္ မရပ္ေနႏုိင္ပါ။
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သင္ခနး္စာ (၁၂)

ကယ္တင္ျခင္းအက်ဳိးတရား (အပုိင္း - ၁)

တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ ယံုၾကည္ျခင္းအမႈသည္ ဆက္တိုက္မျဖစ္လွ်င္ “ကယ္တင္ျခင္း” ရႏိုင္ သလား။  
၎သည္ ရပ္စဲသြားႏိုင္သလား။ ကတိေတာ္ကို လက္ခံရႏိုင္ေသးသလား။ အာျဗဟံ ယုံၾကည္ခဲ့သည္မွာ  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ သူ၌မွတ္ယူခံခဲ့ရသည္။ (ကမၻာ ၁၅း၆) အကယ္၍ အာျဗဟံ၏ ယုံၾကည္ျခင္း  
ရပ္စဲသြားလွ်င္ မွတ္ယူခံရသည့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ရပ္စဲ လိမ့္မည္ေလာ။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သိေသာ “ယုံၾကည္ျခင္း”သည္ ျပည့္စံုေသာ တစ္ႀကိမ္တည္း ျပဳေသာအမႈ (aorist tense)   
ျဖင့္ အစျပဳ ၏။ သို႔ေသာ္ ဂရိဘာသာစကား ပစၥဳပၸန္ႀကိယာျပစကားလုံး အားျဖင့္ ယူသုံးထားသျဖင့္  
ခရစ္ယာန္အသက္တာကို ဆက္သြားရသည္။

ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာစကားလံုး အားျဖင့္ သုံးထားေသာ ၎ညႊန္ၾကားခ်က္သည္ ဆက္တုိက္၊  
ထပ္တလဲလဲ၊ အသံုးခ်ျခင္းရွိေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာစကားလံုး အားျဖင့္  
အသုံးျပဳေသာအခါ၊ အကယ္၍ က်မ္းစာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါစကားလံုး (သုိ႔မဟုတ္)  
ေ၀ါဟာရမ်ား အသုံးျပဳထားလွ်င္ သမၼာက်မ္းခ်က္၌ စာဖတ္သူမ်ားနားလည္မႈကို သိသာထင္ရွားစြာ  
တုိးျမာင့္ေပး သြားရလိမ့္မည္။ ယင္းစကားလုံးမ်ားမွာ ထပ္တလဲလဲ၊ ၎မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ အဖန္ဖန္၊  
တစ္သမတ္တည္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္၊ ထုံးစံအတုိင္း၊ အေလ့အက်င့္ (သုိ႔မဟုတ္) ဘ၀ပံုစံတစ္ခုကဲ့သုိ႔  
တံု႔ဆုိင္းျခင္း အလ်ဥ္းမရွိ ျဖစ္၏။ 

ေအာက္ပါက်မ္းခ်က္မ်ားကုိ ဆင္ျခင္စဥ္းစားၿပီး၊ ဂရိဘာသာစကား ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာ စကားလုံး  
အသုံးအားျဖင့္၊ ၎၌ မည္သုိ႔အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို ေလ့လာပါ။

ေယာ ၃း၁၆ _ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိ ယံုၾကည္ေသာ(ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာစကားလုံး၊- ယုံၾကည္သည္ႏွင့္ 
ဆက္လက္ယုံၾကည္သည္) သူအေပါင္းတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ မေရာက္။ ထာ၀ရအသက္ကုိ  
ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူ သည့္တုိင္ေအာင္  
ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။

ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၄ _ အေၾကာင္းမူကား၊ စင္ၾကယ္ေသာ(ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာစကားလုံး၊- သီးျခားထားျခင္းႏွင့္ 
ဆက္လက္ သီးျခားထားျခင္း၊) သူတုိ႔သည္ ထာ၀ရစံုလင္ျခင္းအက်ဳိးကို ရေစျခင္းငွါ တစ္ခါတည္း  
ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပဳေတာ္မူ၏။

၁ ေယာ ၃း၉ _ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ဖြားေစေတာ္မူေသာသူ မည္သည္ကား ဒုစ႐ိုက္ကုိ မျပဳတတ္  
(ပစၥဳပၸန္ျပ ႀကိယာစကားလံုး၊ -သူသည္ သူ႕ဘ၀ပံုစံ၌ ဆက္လက္ဒုစ႐ိုက္ျပဳျခင္း မရွိ၊ ေနာင္တ  
မလုိအပ္သည့္ စိတ္ႏွလံုးကိုျပျခင္း)။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူ၌ မ်ဳိးေစ့ေတာ္ တည္လ်က္  
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ကယ္တင္ျခင္းအက်ဳိးတရား (အပိုင္း - ၁)

(ပစၥဳပၸန္ျပ ႀကိယာစကားလံုး၊- ဘုရားသခင္၏ မ်ဳိးေစ့ေတာ္ တည္ၿမဲေနသည္ႏွင့္ ဆက္လက္  
တည္ၿမဲေနသည္) ရွိ၏။ ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ဖြားေစေတာ္မူေသာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  
ဒုစ႐ိုက္ကုိ မျပဳႏိုင္ (ပစၥဳပၸန္ျပ ႀကိယာစကားလုံး၊ - သူ႔ဘ၀ပံုစံအျဖစ္၊ (သုိ႔မဟုတ္)  
တံု႔ဆုိင္းျခင္းအလ်ဥ္းမရွိျခင္း၊)။

မာကု ၁း၁၅ - အခ်ိန္ျပည့္စံုၿပီ၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တည္လုနီးၿပီ၊ ေနာင္တရၾက  
(ပစၥဳပၸန္ျပ ႀကိယာစကားလံုး၊ - ေနာင္တရပါႏွင့္၊ အေျခအေန(သုိ႔မဟုတ္) ထြက္ေပၚလာသည့္  
လုိအပ္ခ်က္ မၾကာခဏ ရွိသည့္အတုိင္း ေနာင္တရပါ။) ေလာ့။ ဧ၀ံဂလိတရားကို ယုံၾကည္  
(ပစၥဳပၸန္ျပ ႀကိယာစကားလံုး၊ - ယံုၾကည္သည္ႏွင့္ ဆက္လက္ယုံၾကည္သည္၊) ေလာ့ ဟူေသာ  
ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကုိ ေဟာေတာ္မူ၏။

ေယာ ၅း၂၄ - ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား၊ ငါ့စကားကုိနားေထာင္၍ င့ါကို ေစလႊတ္ေတာ္ မူေသာသူကို  
ယုံၾကည္ (ပစၥဳပၸန္ျပ ႀကိယာစကားလုံး၊- ယုံၾကည္သည္ႏွင့္ ဆက္လက္ ယုံၾကည္သည္) ေသာသူသည္  
ထာ၀ရအသက္ကုိ ရသည္ျဖစ္၍ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို မခံရ။ ေသျခင္းမွ အသက္ရွင္ျခင္းသုိ႔  
ကူးေျမာက္ေသာသူျဖစ္။

လုုကာ ၁၅း၇ - ထုိနည္းတူ ေျဖာင့္မတ္၍ ေနာင္တရ (ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာ စကားလုံး၊- ေနာင္တရသည္ႏွင့္  
ဆက္လက္ ေနာင္တရသည္) စရာအေၾကာင္း မရွိေသာသူ ကုိးဆယ့္ကုိးေယာက္တုိ႔၌  
ေကာင္းကင္သားတုိ႔သည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိသည္ထက္၊ ေနာင္တရေသာလူဆုိး တစ္ေယာက္၌ သာ၍  
၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾကသည္ဟု ငါဆုိ၏။

တမနေ္တာ ္၁၇း၃၀ - ဘုရားသခင္သည္ မိုက္မဲေသာအခ်ိန္ကာလတုိ႔ကို အမႈမထားဘူးေသာ္လည္း၊ ယခုမွာ  
ကုိယ္အျပစ္ကိုျမင္၍ ေနာင္တရ (ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာစကားလုံး၊- ေနာင္တရသည္ႏွင့္ ဆက္လက္  
ေနာင္တရသည္) ၾကေလာ့ဟု ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တုိ႔၌ရွိေသာ လူအေပါင္းတို႔အား ပညတ္ေတာ္မူ၏။  
(ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာ စကားလံုး၊- ႏွင့္ ဆက္လက္ပညတ္ေတာ္မူသည္)။”

ေယာ ၆း၄၇ - ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား ငါ့ကိုယုံၾကည္ (ပစၥဳပၸန္ျပ ႀကိယာစကားလုံး၊-  
ယုံၾကည္သည္ႏွင့္ ဆက္လက္ယုံၾကည္ သည္၊) ေသာသူသည္ ထာ၀ရအသက္ကုိ ရ၏

ေရာမ ၄း၅ - အက်င့္မရွိေသာသူ မည္သည္ကား၊ မတရားေသာသူ၏ အျပစ္ကုိေျဖေသာသူကို  
ယုံၾကည္ (ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာစကားလုံး၊- ယုံၾကည္သည္ႏွင့္ ဆက္လက္ယံုၾကည္သည္) လွ်င္၊  
သူ၏ယုံၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ မွတ္လ်က္ရွိ၏။

တမနေ္တာ ္၂၆း၂၀ - လူတုိ႔သည္ ေနာင္တရ (ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာစကားလံုး၊-ေနာင္တရသည္ႏွင့္  
ဆက္လက္ ေနာင္တရသည္) ရမည္။ ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ ထုိက္တန္ေသာ အက်င့္ကုိက်င့္ရမည္  
(ပစၥဳပၸန္ျပ ႀကိယာစကားလံုး၊- ႏွင့္ သင့္ေနာင္တရျခင္းကို သက္ေသေပးေသာ အက်င့္ (သုိ႔မဟုတ္)  
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သည္၊)။ ဘုရားသခင္အထံေတာ္သုိ႔  ေျပာင္းလဲ  
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သင္ခန္းစာ (၁၂)

(ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာ စကားလံုး၊-ႏွင့္ ဆက္လက္ေျပာင္းလဲသည္) ရမည္ဟူ၍ ဒမာသက္ၿမိဳ႕ ၌ ေရွ႕ဦးစြာ  
ေဟာေျပာၿပီးလွ်င္၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕မွစ၍ ယုဒျပည္အရပ္ရပ္၌ ေနေသာသူတုိ႔အား၎၊ တစ္ပါး  
အမ်ဳိးသားတုိ႔အား၎ ေဟာေျပာပါ၏။ 

သုံးသပ္ခ်က္။သုံးသပ္ခ်က္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာစကားလံုးကုိ အႀကိမ္ေပါင္း ရာခ်ီ အသုံးျပဳ ထားသည္။  
ဤအေၾကာင္း ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ က်မ္းခ်က္အားလုံးကိုုျပရန္ ကၽြ ႏု္ပ္ အာ႐ံုမထားႏိုင္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္း၊ 
ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သမၼာတရားသည္၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိေၾကာင္းကုိ၊  
Arminianism ႏွင့္ Calvinism သီၾသလုိဂ်ီႏွစ္ခုစလုံးက၊ ၎တို႔သည္ မတူေသာ ႐ႈေထာင့္မွ  
ေရာက္လာၾကသည့္တုိင္၊ လက္ခံသြန္သင္ ေပးၾကသည္။ ထာ၀ရအာမခံခ်က္ကုိ ဖြင့္ဟ ေၾကညာေသာ  
Calvinism ကယ္လ္ဗင္ေနာက္လုိက္မ်ားက စစ္မွန္ေသာ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ထိမိလဲက်ျခင္း  
(သုိ႔မဟုတ္) ဆုံး႐ံႈးျခင္း ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း၊ သုိ႔ျဖစ္လင့္ကစား၊ သူတုိ႔သည္ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္းကို  
ထိန္းသိမ္းရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သြန္သင္ေပးၾကသည္။ (၁ေကာ ၁း၈) ထာ၀ရအာမခံခ်က္ျဖင့္  
ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔သည္ မွန္ေသာခရစ္ယာန္မ်ားအေနႏွင့္ အျပစ္တရား၌ေသျခင္းကို   
ႀကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎၌ဆက္ရွိေနလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တုိ႔ကို ယံုၾကည္ၾကသည္။ 
(ေရာမ ၆း၁-၃)။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ခရစ္ေတာ္မွလံုး၀လွည့္ထြက္သြားၾကေသာ သူတုိ႔သည္ အစစ္အမွန္  
ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း ဘယ္တုန္းကမွ် မရခဲ့ေၾကာင္းကုိ ျပေနပါသည္။ (၁ ေယာ ၂း၁၉)

Arminian သီၾသလိုဂ်ီက သြန္သင္သည္မွာ စစ္မွန္ေသာယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္  
ယုံၾကည္ျခင္းမွ က်ဆုံးသြားႏိုင္ေၾကာင္း သြန္သင္သည္။ သူတုိ႔က ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယုံၾကည္ၿပီး  
သြန္သင္ေပးသည္မွာ က်ဆုံးသြားေသာသူတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ကယ္တင္ျခင္း ကိုဆုံး႐ံႈးလက္လႊတ္  
ရၾကသည္ဟုဆိုသည္။ သူတုိ႔စနစ္၌ ေနာင္တရျခင္းသက္ေသျဖစ္ေသာ အက်ဳိးထြက္မရွိျခင္း ႏွင့္အတူ  
ဆက္တိုက္ မနာခံျခင္း(သုိ႔မဟုတ္) ဒုစ႐ိုက္ကို တမင္သက္သက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖင့္  
ေနထုိင္ၾကေသာ အမည္ခံခရစ္ယာန္တုိ႔အတြက္ ေနရာေပး ထားျခင္း မရွိပါ။

တမန္ေတာ္ ရွင္ေယာဟန္ေျပာခဲ့ပါသည္။ “ကုိယ္အျပစ္မရွိဟု ငါတုိ႔သည္ဆုိလွ်င္ ကုိယ္ကိုကုုိယ္  
လွည့္ျဖားၾက၏။ ငါတုိ႔၌ သစၥာတရား မရွိ။” (၁ ေယာ ၁း၈) ရွင္ေယာဟန္ ဆက္ေျပာပါသည္။  
“ဘုရားသခင္ ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူေသာသူမည္သည္ကားဒုစ႐ိုက္ကုိမျပဳတတ္။” (၁ ေယာ ၃း၉)  
ဤတြင္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ၀ိေရာဓိသေဘာကို ေတြ႕ရ၏။ သုိ႔ေသာ္ က်မ္းစာ၌ ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္ျခင္း  
တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ခရစ္ယာန္အားလုံး အျပစ္ရွိသည္။ (၁ ေယာ ၁း၈) သုိ႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္အားလံုး  
နာခံျခင္းရွိသည္။ (၁ ေယာ ၂း၃) အျပစ္တရားႏွင့္ ေလာကီအက်င့္ဓေလ့သည္ ခရစ္ယာန္မ်ား၌  
ရွိေနေသးေသာ္လည္း ဒုစ႐ိုက္သည္ သူတုိ႔၏ ဆရာသခင္ (သို႔မဟုတ္) ခြဲျခားသိျမင္မႈ  
ညာဥ္ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ။ (၁ ေယာ ၃း၉) စစ္မွန္ေသာေနာင္တႏွင့္ ယုံၾကည္ျခင္းသည္  
စံုလင္ျခင္းမရရွိသည့္တုိင္ စိတ္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ႏွလံုးေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ လမ္ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲျခင္း  
လုိအပ္သည္။ (တမန္ေတာ္ ၂၆း၁၈၊ ၁ ေယာ ၁း၈)။ “အက်ဳိးထြက္မ်ား”သည္ ယုံၾကည္ျခင္း  
လက္ေတြ႕ဘ၀ႏွင့္ စစ္မွန္ျခင္းတုိ႔ကို စမ္းသပ္မႈအျဖစ္ ရွိေနေသး၏။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ မွန္ေသာ  
ယုံၾကည္သူမ်ား အျပဳအမူကို လႊမ္းမိုးၿပီး ပူးတြဲပါ၀င္လာေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အက်ဳိးထြက္မ်ားျဖင့္  
ခိုင္ၿမဲေသာ သဘာ၀လြန္ စြဲၿမဲသည့္ယုံၾကည္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကုိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္  
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ကုိက္ညီသည့္ အက်ဳိးထြက္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒစာေစာင္အခန္းႀကီး(၁၁)၏ ယံုၾကည္ျခင္း  
နမူနာမ်ား၌ ျပသထားသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔  
ယုံၾကည္သည္အတုိင္း အက်ဳိးထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။(ယာကုပ္ ၂း၁၈)၌ ေျပာပါသည္။  
“သုိ႔ျဖစ္၍ သင္သည္ အက်င့္မရွိဘဲ သင္၏ယုံၾကည္ျခင္းကိုျပေလာ့။ ငါမူကား အက်င့္အားျဖင့္  
ငါ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ျပမည္။” တမန္ေတာ္မ်ားက အက်င့္တရားကို ဆန္႔က်င္ေသာလမ္းေၾကာင္းျဖင့္  
ေျပာဆုိေသာအခါ၊ သူတုိ႔သည္ ပညတ္ေတာ္၏အက်င့္ကို ညႊန္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆုိလိုသည္မွာ၊  
လူတစ္ေယာက္ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ရရွိရန္ တစ္ခုခုလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) သူတုိ႔၏  
ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ အက်င့္က်င့္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ကယ္တင္ျခင္းအက်ဳိးထြက္ကိုလည္း ေျပာဆုိသည္။ ၎မွာေကာင္းေသာ  
အက်င့္ (သုိ႔မဟုတ္) ယုံၾကည္ျခင္း အက်င့္မ်ား ျဖစ္၏။ ၎တုိ႔မွာ ေနာင္တတရားႏွင့္ ယုံၾကည္ျခင္း  
တုိ႔မွ ေရွ႕ဆက္ျဖစ္လာေသာ အက်င့္မ်ား(သုိ႔မဟုတ္) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ (တမန္ေတာ္  
၂၆း၂၀၊ မ�ဲ ၃း၇-၁၀၊ ၁ သက္ ၁း၃ ႏွင့္ ယာကုပ္ ၂း၁၄-၂၆)၊ ၎တုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္း  
သက္ေသမ်ားကို ျပေနသည္။ ေနာင္တနွင့္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွစ္ခုစလုံးအၾကား ေဖၚျပေသာ  
ညီညြတ္မႈသည္၊ ၎တုိ႔ႏွစ္ခုစလုံး၌ အလားတူေသာအက်ဳိး၊ (သုိ႔မဟုတ္) သက္ေသျဖစ္သည့္  
ေကာင္းေသာ အက်င့္မ်ား ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ငါတို႔သည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔  
ေရာက္ရေသာ္လည္း၊ ေကာင္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္သည္တုိင္ေအာင္ ကယ္တင္ျခင္း ခံရၾက၏။  
(အားျဖင့္ ႏွင့္ တုိင္ေအာင္ ကယ္တင္ ျခင္းခံရျခင္း၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာအတြက္၊ ဧဖက္ ၂း၈-၁၀၊)  
အက်င့္မ်ားသည္၊ ယံုၾကည္ျခင္း၏ လက္ေတြ႕ဘ၀ စမ္းသပ္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္၏  
ဘ၀ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၌ ေနာက္ဆုံး အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ မရွိေသာ ေက်းဇူးေတာ္သည္  
ဘုရား သခင္၏မွန္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံ မစဥ္းစားႏိုင္ပါ။(တိတု ၂း၁၁-၁၂)  
ေယ႐ႈသြန္သင္သည္မွာ၊ မွန္ေသာယုံၾကည္သူ မ်ားကို အက်ဳိးထြက္မ်ားအားျဖင့္ သိရပါလိမ့္မည္။  
(မ�ဲ ၃း၈၊ ၇း၁၆-၂၀၊ ၂၅း၃၄-၄၀၊ ေယာဟန္ ၁၃း၃၅၊ ၁၄း၂၃၊ တမန္ေတာ္ ၂၆း၂၀၊ ေရာမ ၂း၆-၁၁၊  
ယာကုပ္ ၂း၁၄-၁၈ ႏွင့္ ၁ ေယာ ၃း၁၀)။
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တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။  ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာစကားလံုး အားျဖင့္ သုံးထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္၌ ရွိေစဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထား  
သည္မွာ၊ ----------------------------

၂။  (ေယာဟန္ ၃း၁၆)ကို ဖတ္ပါ။ ဂရိဘာသာစကား၏ ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာစကားလုံးအရ (ေယာ ၃း၁၆)၌  
ဘာေဖၚ ျပထားသနည္း။

ေယာဟန ္၃း၁၆ -“ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယုံၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္း  
သုိ႔မေရာက္၊  ထာ၀ရအသက္ကုိ ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္  
မိမိ၌တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသား တုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။” 

၃။  (၁ ေယာ ၃း၉)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ဘြားေစေသာ မည္သူမဆုိသည္ ဒုစ႐ိုက္မလုပ္။  
ဤတြင္ ဘာကိုဆိုလုိသနည္း။

၁ ေယာ ၃း၉ - “ဘုရားသခင္ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူေသာ သူမည္သည္ကား၊ ဒုစ႐ိုက္ကုိ မျပဳတတ္။  
အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူ၌ မ်ဳိးေစ့ ေတာ္တည္လ်က္ရွိ၏။ ထုိသူသည္ ဘုရားသခင္  
ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူေသာ သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒုစ႐ိုက္ကုိ မျပဳႏိုင္။” 

၄။  (လုကာ ၁၅း၇)ကို ဖတ္ပါ။ အျပစ္သားတစ္ေယာက္အေပၚ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ၀မ္းေျမာက္မႈ  
ရွိသည္မွာ၊ ----------------------------

လုုကာ ၁၅း၇ - “ထုိနည္းတူ ေျဖာင့္မတ္၍ ေနာင္တရစရာ အေၾကာင္းမရွိေသာသူ ကုိးဆယ့္  
ကုိးေယာက္တုိ႔၌ ေကာင္းကင္သား တုိ႔သည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိသည္ထက္၊ ေနာင္တရေသာ  
လူဆုိးတစ္ေယာက္၌ သာ၍ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾကသည္ဟု ငါဆုိ၏။” 

၅။  (တမန္ေတာ္ ၁၇း၃၀)ကို ဖတ္ပါ။ ေနရာအႏွံ႔ရွိ လူအေပါင္းတုိ႔ကို ဘုရားသခင္ ပညတ္ေတာ္မူ  
သည္မွာ၊ -----------------------

တမနေ္တာ ္၁၇း၃၀ -“ဘုရားသခင္သည္ မိုက္မဲေသာအခ်ိန္ကာလတို႔ကုိ အမႈမထားဘူး  
ေသာ္လည္း၊ ယခုမွာ ကုိယ္အျပစ္ကို ျမင္၍ ေနာင္တရၾကေလာ့ဟု  
ခပ္သိမ္းေသာအရပ္တုိ႔၌ရွိေသာ လူအေပါင္းတုိ႔အား ပညတ္ေတာ္မူ၏။” 

၆။  (တမန္ေတာ္ ၂၆း၂၀)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္၌ ဘာေဖၚ ျပထားသနည္း။

တမနေ္တာ ္၂၆း၂၀ -“လူတုိ႔သည္ ေနာင္တရရမည္။ ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ ထုိက္တန္ေသာ  
အက်င့္ကုိ က်င့္ရမည္။ ဘုရားသခင္အထံေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရမည္ဟူ၍ ဒမာသက္ၿမိဳ႕၌  
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ေရွ႕ဦးစြာ ေဟာေျပာၿပီးလွ်င္၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕မွစ၍ ယုဒျပည္အရပ္ရပ္  
၌ေနေသာသူတုိ႔အား၎၊ တစ္ပါး အမ်ဳိးတုိ႔အား၎ ေဟာေျပာပါ၏။” 

၇။  (၁ ေယာ ၂း၃)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကိုယ္တုိင္ကုိယ္က် ဆက္ဆံေရးရွိျခင္း၊ ၎မွာ  
ကုိယ္ေတာ္ကုိသိျခင္း၏ အက်ဳိးသည္ ဘာလဲ။ 

၁ ေယာ ၂း၃ - “ထုိသခင္ကို ကုိယ္တုိင္သိကၽြ မ္းသည္ကို အဘယ္သို႔သိရသနည္းဟူမူကား၊  
ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ သိရသတည္း။”

၈။  (ယာကုပ္ ၂း၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ “သင္သည္အက်င့္မရွိဘဲ သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုျပေလ့(လုပ္ျပရန္မျဖစ္ႏိုင္)။ 
ငါမူကား --- အားျဖင့္ ငါ၏ ယုံၾကည္ျခင္းကို ျပမည္”ဟု ယာကုပ္ေျပာသည္။

ယာကုပ္ ၂း၁၈း - “တစ္နည္းကား၊ သင္သည္ ယုံၾကည္ျခင္းရွိ၏။ ငါသည္ အက်င့္ရွိ၏။  
သုိ႔ျဖစ္၍ သင္သည္ အက်င့္မရွိဘဲ၊ သင္၏ ယုံၾကည္ျခင္းကို ျပေလာ့။ ငါမူကား၊ အက်င့္အားျဖင့္  
ငါ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ျပမည္ဟု ေျပာစရာရွိ၏။” 

၉။  (၁ သက္ ၁း၃)ကုိ ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္ျခင္းမွ ေရွ႕ဆက္ျဖစ္လာေသာ အက်င့္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္  
မ်ားက ရည္ညႊန္းသည္မွာ၊

၁ သက္ ၁း၃ - “ငါတုိ႔အဘ တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌၊ သင္တုိ႔သည္ ယုံၾကည္ေသာ  
စိတ္ႏွင့္ အက်င့္ကိုက်င့္ျခင္း၊ ခ်စ္ေသာစိတ္ႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း၊ ငါတုိ႔ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို  
ေမွ်ာ္လင့္ေသာစိတ္ႏွင့္ တည္ၾကည္ျခင္းတုိ႔ကို ငါတို႔သည္ အစဥ္မျပတ္ ေအာက္ေမ့လ်က္၊..” 

၁၀။  (ဂလာတိ ၂း၁၆,၂၁)ကို ဖတ္ပါ။ ပညတ္တရား၏အက်င့္မ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔   
ႀကိဳးစားရန္အလုိ႔ငွါ လူတုိ႔က်င့္ေသာအက်င့္မ်ား ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္၊ -------------------  
(အငယ္ - ၂၁)။ သူတုိ႔ ကယ္တင္ခ်င္း မရႏိုင္ၾက၊ ၎တုိ႔၌ ကယ္တင္ျခင္းတန္ခိုး မရွိပါ။

ဂလုာတိ ၂း၁၆,၂၁ -“ေယ႐ႈခရစ္ကို ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ေရာက္ၾကသည္ကို၊  
အျပစ္ထင္ရွားေသာ တစ္ပါးအမ်ဳိး တို႔ မဟုတ္ဘဲ၊ ဇာတိအမ်ဳိးအားျဖင့္ ယုဒလူျဖစ္ေသာ  
ငါတို႔သည္၊ အမွန္သိသည္ႏွင့္အညီ၊ ပညတ္တရား၏အက်င့္ အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ မေရာက္၊  
ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ ေရာက္ျခင္းငွါ၊ ငါတို႔ပင္ ေယ႐ႈခရစ္ကို  
ယုံၾကည္ၾကၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ပညတ္တရား၏အက်င့္အားျဖင့္ အဘယ္သူမွ်  
ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔  မေရာက္ႏိုင္ရာ။ .... ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ငါမပယ္။  
ပညတ္တရားကုိ အမွီျပဳ၍ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ႏိုင္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ အခ်ည္းႏွီး  
အေသခံေတာ္မူၿပီ။”
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၁၁။  (ေရာမ ၂း၇-၁၀)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ မည္သည့္ လူအုပ္စုႏွစ္စု၏ အက်ဳိးမ်ားကို  
ေဖၚ ျပေနပါသလဲ။

ေရာမ ၂း၇-၁၀ - “ေကာင္းေသာအက်င့္ကုိ အၿမဲက်င့္၍၊ ဘုန္းအသေရကုိ၎၊ မေဖါက္ျပန္ေသာ  
ဇာတိကို၎၊ ရွာေသာ သူတုိ႔အား ထာ၀ရအသက္ကုိ ေပးေတာ္မူလတံ့။  
ျငင္းဆန္ေသာသေဘာရွိ၍၊ သမၼာတရားကုိ နားမေထာင္ဘဲ မတရားသျဖင့္  
က်င့္ေသာသူတုိ႔ကုိကား၊ ျပင္းစြာေသာေဒါသအမ်က္ ထြက္ေတာ္မူလတံ့။ ေရွ႕ဦးစြာ၌ ယုဒလူ၊  
ေနာက္၌ ေဟလသ လူ၊ ဆိုးညစ္ေသာအမႈကုိ ျပဳေသာသူ ရွိသမွ်တုိ႔သည္ ႀကီးစြာေသာ  
ဒုကၡေ၀ဒနာကို ခံရၾကလတ့ံ။” 



3-321
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။  ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာစကားလံုးအားျဖင့္ သုံးထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္၌ ရွိေစဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္မွာ၊
စဥ္ဆက္မျပတ္၊ ထပ္တလဲလဲႏွင့္ အသုံးခ်ျခင္း ရိွေစဖို႔

၂။  (ေယာဟန္ ၃း၁၆)ကို ဖတ္ပါ။ ဂရိဘာသာစကား၏ ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာစကားလုံးအရ၊ (ေယာ ၃း၁၆)၌  
 ဘာ ေဖၚ ျပထားသနည္း။
ဘုရားသခင္၏ သားေတာကို္ယုံၾကညေ္သာ (ပစၥဳဳပၸနျ္ပႀကိယာစကားလုံး၊-  
ယုံၾကညသ္ညႏွ္င့္ ဆက္လက္ ယုံၾကညသ္ည၊္) သူအေပါင္း တို႔သညပ္်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္၊  
ထာ၀ရအသက္ကုိ ရေစျခင္းငါွ၊ ဘုရားသခင္သညမိ္မိ၌ တစ္ပါးတညး္ေသာ သားေတာကို္  
စြန္ေ့တာမူ္သည့္ တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကုိ ခ်စ္ေတာမူ္၏။

၃။  (၁ ေယာ ၃း၉)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ဘြားေစေသာ မည္သူမဆုိသည္ ဒုစ႐ိုက္မလုပ္။ 
ဤတြင္ ဘာကိုဆိုလုိသနည္း။
ဘုရားသခင္ျဖစ္ဖြားေစေတာမူ္ေသာ သူမညသ္ညက္ား ဒုစရုိက္ကုိ မျပဳတတ္ 
(ပစၥဳဳပၸနျ္ပႀကိယာ စကားလုံး၊- သူသည ္သူ႕ဘ၀ပုံစံ၌ ဆက္လက္၍ ဒုစရုိက္ျပဳျခင္းမရိွ၊  
ေနာင္တမလုိအပ္သည့္ စိတ္ႏွလုံးကိုျပျခင္း)။

၄။  (လုကာ ၁၅း၇)ကို ဖတ္ပါ။ အျပစ္သားတစ္ေယာက္အေပၚ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ၀မ္းေျမာက္မႈ  
ရွိသည္မွာ၊_
ေနာင္တရၿပီး၊ ဆက္လက္၍ ေနာင္တရျခင္းရိွေသာအျပစ္သား

၅။  (တမန္ေတာ္ ၁၇း၃၀)ကို ဖတ္ပါ။ ေနရာအႏွံ႔ရွိ လူအေပါင္းတုိ႔ကို ဘုရားသခင္ ပညတ္ေတာ္မူ  
သည္မွာ၊_
ေနာင္တရရန ္ႏွင့္ ဆက္လက္၍ ေနာင္တရရန္

၆။  (တမန္ေတာ္ ၂၆း၂၀)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္၌ ဘာေဖၚ ျပထားသနည္း။
လူတို႔သည ္ေနာင္တရ (ပစၥဳဳပၸနျ္ပႀကိယာ စကားလုံး၊-ေနာင္တရသညႏွ္င့္ ဆက္လက္  
ေနာင္တရသည)္ရမည။္ ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ ထုိက္တနေ္သာအက်င့္ကုိ က်င့္ရမည။္  
(ပစၥဳဳပၸနျ္ပ ႀကိယာစကားလုံး၊-ႏွင့္ သင့္ေနာင္တရျခင္းကို သက္ေသေပးေသာအက်င့္  
(သို႔မဟုတ္) လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သည။္) ဘုရားသခင္အထံေတာသိ္ု႔   
ေျပာင္းလဲ (ပစၥဳဳပၸနျ္ပႀကိယာစကားလုံး၊- ႏွင့္ဆက္လက္ေျပာင္းလဲသည)္ ရမညဟူ္၍  
ဒမာသက္ၿမိဳ႕၌ ေရွ႕ဦးစြာ ေဟာေျပာၿပီးလွ်င္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕မွစ၍ ယုဒျပညအ္ရပ္ရပ္၌  
ေနေသာသူ အေပါင္းတို႔  အား၎၊ တစ္ပါးအမ်ဳိုးသားတို႔အား၎ ေဟာေျပာ၏။
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၇။  (၁ ေယာ ၂း၃)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကိုယ္တုိင္ကုိယ္က် ဆက္ဆံေရးရွိျခင္း၊ ၎မွာ  
ကုိယ္ေတာ္ကုိ သိျခင္း၏ အက်ဳိးသည္ ဘာလဲ။ 
ကုိယ္ေတာ ္မိန႕္ေတာမူ္သမွ်ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ကုိယ္ေတာပ္ညတ္ေတာမ္်ားကို  
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

၈။  (ယာကုပ္ ၂း၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ “သင္သည္ အက်င့္မရွိဘဲ၊ သင္၏ယုံၾကည္ျခင္းကို ျပေလာ့  
(လုပ္ျပရန္ မျဖစ္ႏိုင္)။ ငါမူကား အက်င့္ (သို႔မဟုတ္) မိမိလုပ္သမွ်  အားျဖင့္ ငါ၏  
ယုံၾကည္ျခင္းကို ျပမည္” ဟု ယာကုပ္ေျပာသည္။

၉။  (၁ သက္ ၁း၃)ကုိ ဖတ္ပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမွ ေရွ႕ဆက္ျဖစ္လာေသာ အက်င့္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္  
မ်ားက ရည္ညႊန္းသည္မွာ၊
ယုံၾကညျ္ခင္း၏အက်င့္မ်ား

၁၀။  (ဂလာတိ ၂း၁၆,၂၁)ကို ဖတ္ပါ။ ပညတ္တရား၏အက်င့္မ်ားသည္၊ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႔  
 ႀကိဳးစားရန္အလုိ႔ငွါ လူတုိ႔က်င့္ေသာ အက်င့္မ်ားျဖစ္သည္။ (သုိ႔မဟုတ္) ေျဖာင့္မတ္ျခင္း  
(အငယ္- ၂၁)။ သူတုိ႔ကယ္တင္ျခင္း မရႏိုင္ၾက။ ၎တို႔၌ ကယ္တင္ျခင္း တန္ခိုးမရွိပါ။

၁၁။  (ေရာမ ၂း၇-၁၀)ကို ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္သည္ မည္သည့္ လူအုပ္စုႏွစ္စု၏ အက်ဳိးမ်ားကို  
ေဖၚ ျပေနပါသလဲ။
ယုံၾကညသူ္မ်ား ႏွင့္ မယုံၾကညသူ္မ်ား
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ကယ္တင္ျခင္းအက်ဳိးတရား (အပုိင္း -၂)

ဤက်မ္းခ်က္ကုိ သတိျပဳၾကည့္ပါ။ “ထုိသုိ႔ေသာ လကၡဏာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏သားတုိ႔ႏွင့္  
မာရ္နတ္၏သားတုိ႔သည္ ထင္ရွားၾက ၏။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို မက်င့္ေသာသူ၊ မိမိညီအစ္ကိုကုိ  
မခ်စ္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မဆုိင္။”(၁ ေယာ ၃း၁၀) ၎၌ “ဤသုိ႔ျဖင့္ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔  
ကုိယ္တိုင္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ကယ္တင္ျခင္း ရယူသည္” ဟု မေျပာ။ “ဘုရားသခင္၏ သားမ်ား  
မည္သူျဖစ္ၾကသည္ကုိ ဤသုိ႔ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ သိရွိရၾကသည္။” ေယ႐ႈသည္ ဤနည္းတူ ေျပာသည္။  
“ထုိပေရာဖက္တုိ႔၏ အက်င့္ကုိေထာက္ေသာ္ သူတုိ႔၏သေဘာကို သိရၾကလိမ့္မည္။”

သမၼာက်မ္းစာ၌ ကယ္တင္ျခင္းကုိ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင့္ ဘုရားသခင္မိန္႔ဆုိေတာ္မူသည္။  
(၁) ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ရသည္။(ဧဖက္ ၂း၈-၉) (၂)။  
ေကာင္းေသာ အက်င့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကယ္တင္ျခင္းရသူတုိင္းက က်င္လည္ေနရၾကမည္။ 
(ဧဖက္ ၂း၁၀) ယုံၾကည္သူမ်ား၏အက်ဳိးထြက္မ်ားကို ေျပာထုတ္ရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဘာေၾကာင့္  
ေၾကာက္ေနရၾက သနည္း။ ဤအေၾကာင္းကိစၥႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ေရွာင္ဖယ္လိုျခင္း မရွိပါ။  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိၿပီး ကုိယ္ေတာ့္အုပ္စိုးမႈေအာက္ရွိသည္ကုိ ဤတြင္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
သိရႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း ရွိပါသည္။

၁ ေယာ ၂း၃-၅ _ ထုိသခင္ကုိ ကိုယ္တုိင္သိကၽြ မ္းသည္ကုိ အဘယ္သုိ႔သိရသနည္းဟူမူကား၊  
ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ သိရသတည္း။ ထုိသခင္ကုိငါသိ၏ဟု ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ  
မေစာင့္ဘဲလ်က္ ဆုိေသာသူသည္ မုသာကိုသုံးေသာသူျဖစ္၍ ထိုသူ၌သစၥာ မရွိ။ ထုိသခင္၏  
စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္ေသာသူ မည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အမွန္   
ျပည့္စံု၏။ ငါတို႔သည္ ထုိသခင္ရွိေၾကာင္းကို ထုိသို႔အားျဖင့္ သိရၾက၏။

အကယ္၍ သင္သည္ ဘုရားသခင္ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ သိလွ်င္၊ မွန္ကန္ေသာ  
အရာမ်ားကိုျပဳေသာသူတိုင္း ဘုရားသခင္ ျဖစ္ဖြားေစေတာ္မူေၾကာင္းကို သင္သည္ သိရ၏။  
(၁ ေယာ ၂း၂၉)။ (အာ႐ံုရပါသလား။ ဘုရားသခင့္သဘာ၀ေတာ္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း  
ရွိ၏။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ေလ့က်င့္ေသာသူတုိင္းသည္ ဘုရားသခင္၏သဘာ၀ကို မွ်ေ၀ေပးျခင္း  
သက္ေသကုိရ၏။ ေယာဟန္ ေျပာသည့္အတုိင္း၊ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ဖြားေစေတာ္မူသည္။)

၁ ေယာ ၃း၅-၁၀ _ ကုိယ္ေတာ္သည္ ငါတုိ႔၏အျပစ္မ်ားကုိ ေဆာင္သြားျခင္းငွါ ထင္ရွားေပၚထြန္း  
ေတာ္မူသည္ကို သင္တုိ႔သိၾက၏။ ကုိယ္ေတာ္၌လည္း အျပစ္မရွိ။ ကိုယ္ေတာ္၌ တည္ေနေသာသူမည္သည္ကား၊ 
ဒုစ႐ိုက္ကုိ မျပဳတတ္။ (ဂရိဘာသာစကားအရ  ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာ ျဖစ္သည္။ ဤစကားလုံးသည္  
စဥ္ဆက္မျပတ္၊ အေလ့အထရွိမႈ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ျပသည္။ က်မ္းစာဖတ္သူမ်ား သည္၊ အဆက္မျပတ္၊  
ထပ္တလဲလဲ၊ မၾကာမၾကာ၊ အဆက္ျပတ္သည္မရွိ၊ တစ္သမတ္တည္း၊ မဆုတ္မနစ္၊ စြဲၿမဲစြာ၊  
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အေလ့အထရွိရွိ၊ ဘ၀ပံုစံတစ္ခုကဲ့သုိ႔) စသည့္ စကားလုံးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအားျဖင့္  
က်မ္းခ်က္ဖတ္႐ႈနားလည္မႈကို သိသိသာသာ တိုးျမ(င့္ယူႏိုင္ၾကသည္။) ဒုစ႐ိုက္ကုိ ျပဳတတ္ေသာ 
(ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာ) သူမည္သည္ကား၊ ကုိယ္ေတာ္ကို မသိမျမင္ရေသး။ ခ်စ္သားတုိ႔၊ သင္တုိ႔ကုိ အဘယ္သူမွ်  
မလွည့္ျဖားေစႏွင့္။ အၾကင္သူသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကုိ က်င့္၏၊ (ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာ- ထပ္တလဲလဲ  
စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ျပဳသည္။) ကုိယ္ေတာ္ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူသည္နည္းတူ ထုိသူသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိ၏။ မာရ္နတ္သည္  
ေရွ႕ ဦးစြာမွစ၍ ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳေသာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ အၾကင္သူသည္ ဒုစ႐ိုက္ကုိျပဳ၏။(ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာ-  
၎တို႔၏သဘာ၀အတုိင္း၊ ဘ၀ပံုစံအေလ့အက်င့္) ထုိသူသည္ မာရ္နတ္ႏွင့္ဆုိင္၏။ မာရ္နတ္အမႈတုုိ႔ကုိ  
ပယ္ဖ်က္ျခင္းငွါ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ ထင္ရွားေပၚထြန္းေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင ္
ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူေသာ သူမည္သည္ကား ဒုစ႐ိုက္ (ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာ-၎မွာ သူတုိ႔ဘ၀ပံုစံအတိုင္း  
ေနာင္တရျခင္းမရွိေသာ ႏွလုံးသား၊) ကုိမျပဳတတ္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူ၌ မ်ဳိးေစ့ေတာ္ တည္လ်က္ရွိ၏။  
ထုိသူသည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူေသာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒုစ႐ိုက္ကုိမျပဳႏိုင္။ (ပစၥဳပၸန္ျပ  
ႀကိယာ-ဆုိင္းင့ံမႈမရွိ၊) ထုိသုိ႔ေသာ လကၡဏာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏သားတို႔ႏွင့္ မာရ္နတ္၏သားတုိ႔သည္  
ထင္ရွားၾက၏။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို မက်င့္ (ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာ) ေသာသူ၊ မိမိညီအစ္ကုိကုိ မခ်စ္  
(ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာ) ေသာသူ မည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မဆုိင္။ (ရွင္ေယာဟန္က၊ “ထုိသုိ႔ေသာ  
လကၡဏာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏သားတုိ႔ႏွင့္ မာရ္နတ္၏သားတို႔သည္ ထင္ရွားၾက၏” ဟုေျပာသည္။  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို မေလ့က်င့္ေသာသူတို႔သည္ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္၏  
သဘာ၀ေတာ္သည္ သူတုိ႔၌ မရွိၾကပါ။ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း သက္ေသသည္ အေရးမႀကီးေပဘူးလား။)

၁ ေယာ ၃း၁၄ - ငါတုိ႔သည္ ညီအစ္ကိုခ်င္းတုုိ႔ကုိ ခ်စ္ေသာေၾကာင့္၊ ေသျခင္းမွ အသက္ရွင္ျခင္းသုိ႔  
ကုိယ္ကူးေျမာက္သည္ကုိ ကိုယ္သိရၾက၏။ မိမိညီအစ္ကိုကုိ မခ်စ္ေသာသူသည္ ေသျခင္း၌တည္၏။

၁ ေယာ ၄း၆ -  ငါတုိ႔မူကား၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ၾက၏။  ဘုရားသခင္ကိုသိေသာသူသည္  
ငါတို႔ (တမန္ေတာ္မ်ား၏) စကားကုိ နားေထာင္တတ္၏။ ဘုရားသခင္ႏွင့္မစပ္ဆုိင္ေသာသူသည္  
ငါတို႔ (တမန္ေတာ္မ်ား၏) စကားကိုနားမေထာင္တတ္။ ထိုအရာကုိ ငါတုိ႔သည္ ေထာက္၍ သမၼာ  
၀ိညာဥ္ကို၎၊ မိစၦာာ၀ိညာဥ္ကုိ၎ သိရၾက၏။

၁ ေယာ ၄း၈း - ခ်စ္ျခင္းမရွိေသာသူသည္ ဘုရားသခင္ကိုမသိ။ အေၾကာင္းမူကား၊  
ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ယုံၾကည္သူတို႔၏  
အမွတ္အသားျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘုရားသခင္၏သဘာ၀သည္  ခ်စ္ျခင္း  
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။)

၁ ေယာ ၅း၂ - ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္၍ (ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာ- ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္အား   
အဆက္မျပတ္ ခ်စ္ျခင္း) ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ၾကလွ်င္ (ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာ-အဆက္မျပတ္  
ေစာင့္ျခင္း)၊ ဘုရားသခင္၏ သားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ၾကသည္ကို ငါတုိ႔ သိရၾက၏။

၁ ေယာ ၅း၁၈း-၁၉ - ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္သမွ်ေသာသူတုိ႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ 
(ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာ-၎မွာသူတုိ႔ဘ၀ပံုစံအတုိင္း ေနာင္တ ရျခင္းမရွိေသာ ႏွလုံးသား) ကုိ  
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မျပဳတတ္သည္ကုိငါတိ္ု႔ သိၾက၏။ ဘုရားသခင္ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူေသာသူသည္၊  
မိမိကုိမိမိေစာင့္ေရွာက္ (ပစၥဳပၸန္ျပႀကိယာ-အဆက္မျပတ္ေစာင့္ျခင္း) သျဖင့္၊ မာရ္နတ္သည္  
ထုုိသူကိုမထိမခိုက္ႏိုင္ရာ။ ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ သည္ကုိ၎၊  
ေလာကီသားအေပါင္းတုိ႔သည္ မာရ္နတ္၏လက္၌ ရွိၾကသည္ ကို၎ ငါတို႔ သိၾက၏။  
တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤအရာမ်ားအားလုံးကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား  
မွ်ေ၀ေပးေနသနည္း။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာ သင္တုိ႔သည္ ထာ၀ရ  
အသက္ကုိ ကုိယ္တိုင္ရသည္ဟု သိေစျခင္းငွါ၊ ဤအရာမ်ားကို သင္တုိ႔အား ငါေရး၍  
ေပးလုိက္၏။ (၁ ေယာ ၅း၁၃)

န�ဂိံး။န�ဂိံး။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အက်ဳိးမ်ားသည္  
ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း၏ သက္ေသမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သင္တုိ႔ကိုယ္တုိင္သည္ ဘုရား၀တ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း  
မရွိေသာဘ၀ပံုစံႏွင့္ ေနထုိင္စဥ္အတြင္း သင့္ကို  ကိုယ္ေတာ္ (ဘုရားသခင္)ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္းကို  
စိတ္ခ်မႈ မရရွိၾကပါ။ ထုိၾသတၱပၸစိတ္က သင့္အား ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေန၏။ ဘုရားသခင္ကို  
စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ မထားႏိုင္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပတ႐ုသည္ သင္အား ဘုရားသခင္ ေခၚယူျခင္း၊  
ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ အာမခံရွိေၾကာင္းကို သတိေပးပါသည္။(၂ ေပ ၁း၁၀) က်မ္းခ်က္က သင့္စိတ္ႏွလုံး၌  
စိတ္ခ်ေနေစလုိသည္မွာ၊ ဘုန္းအသေရထင္ရွားသည့္ သတင္းေကာင္းတရားႏွင့္ ညီေသာ  
ေနထုိင္မႈဘ၀ပံုစံတစ္ခုအားျဖင့္ သင့္အား အမွန္တကယ္ကုိယ္ေတာ္ ပိုင္ဆိုင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း  
ျဖစ္သည္။ “ဤသို႔ျဖင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းရၾကသည္” ဟု ကၽြ ႏ္ုပ္ မေျပာပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္ ေျပာသည္မွာ၊  
“ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည္ကို ငါတို႔သိၾက၏။” ျဖစ္ပါသည္။
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တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။  (တမန္ေတာ္ ၈း၁၃၊ ၁၈-၂၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ရွင္ေယာဟန္ၾသ၀ါဒစာ ပထမေစာင္သည္ မွန္ေသာ  
ယုံၾကည္သူ၏ “အက်ဳိးထြက္” (သုိ႔မဟုတ္) သက္ေသႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာျပေနျခင္း  
ျဖစ္သည္။ ၎သည္ စိတ္ထဲမွ ေပၚထြက္လာေသာ အလုံးစံုကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္သူ၏ 
စိတ္ႏွလုံးသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ (ရွိမုန္၏စိတ္ႏွလုံးကဲ့သုိ႔) ေတြ႕ေသာအခါ သူတို႔  
ဘာလုပ္ၾကသနည္း။

တမနေ္တာ ္၈းး၁၃, ၁၈း-၂၂ - “ရွိမုန္သည္လည္း ကုိယ္တုိင္ယုံၾကည္သည္ျဖစ္၍ ဗတၱိဇံကိုခံၿပီးမွ  
ဖိလိပၸဳထံ၌ မွီ၀ဲဆည္းကပ္သျဖင့္၊ ထူးဆန္းေသာ၊ တန္ခိုးႀကီးေသာ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကိုျမင္၍  
မိန္းေမာေတြေ၀လ်က္ရွိေလ၏။ .....တမန္ေတာ္တုိ႔ လက္ကို တင္ေသာအားျဖင့္၊ သန္႔ရွင္းေသာ  
၀ိညာဥ္ေတာ္ သက္ေရာက္သည္ကုိ ရွိမုန္ျမင္လွ်င္၊ ေငြကိုယူေဆာင္ခဲ့၍၊ အကၽြ ႏ္ုပ္၏လက္တင္ျခင္းကို  
ခံရေသာသူသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ခံေစမည္အေၾကာင္း အကၽြ ႏ္ုပ္အားအခြင့္ေပးပါဟု  
ေတာင္းေသာ္ ေပတ႐ုက ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေငြႏွင့္၀ယ္ယူမည္ဟု  
အႀကံရွိေသာေၾကာင့္ သင္ႏွင့္တကြ သင္၏ေငြသည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္ပါေစ။ သင္သည္  
ဤအမႈအရာႏွင့္ မဆက္ဆံေသာသူ ျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏စိတ္ႏွလုံးသည္  
ဘုရားသခင့္ ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမရွိ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္၌ ယခု ဆုိးညစ္ေသာအမႈကုိ  
ေနာင္တရေလာ့။ သင့္စိတ္ႏွလံုး၌ ႀကံစည္ျခင္း အျပစ္ကို လႊတ္ေကာင္းလႊတ္လိမ့္မည္ျဖစ္၍  
ဘုရားသခင္ကုိ ေတာင္းပန္ေလာ့။”

၂။  (၂ ေပ ၁း၅-၁၁)ကုိ ဖတ္ပါ။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ ဘုရားသခင္ ေခၚယူျခင္း၊  
ေရြးေကာက္ျခင္း ရွိသူတုိ႔အထဲ၌ အမွန္ရွိေၾကာင္း၊ မည္သည့္သက္ေသ (သို႔မဟုတ္) မည္သည့္  
အေထာက္အထား ျပမည္နည္း။

၂ ေပ ၁း၅-၁၁ - “ထုိသုိ႔အလိုငွါ၊ သင္တုိ႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္း၌ သီလကို၎၊ သီလ၌  
ပညာကို၎၊ ပညာ၌ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္း ျခင္းကို၎၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္း၌ သည္းခံျခင္း  
ကို၎၊ သည္းခံျခင္း၌ ဘုရား၀တ္ကုုိျပဳ၍ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို၎၊ ထုိေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း၌ ညီအစ္ကို  
စံုမက္ျခင္းကို၎၊ ညီအစ္ကိုစံုမက္ျခင္း၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ၎ အလြန္ႀကိဳးစားအား ထုတ္၍  
ထပ္ဆင့္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ထုိပါရမီတုိ႔သည္၊ သင္တုိ႔၌ ရွိ၍ ၾကြယ္၀လွ်င္၊ ငါတုိ႔  
သခင္ေယ႐ႈခရစ္ ကိုသိကၽြ မ္းျခင္း၌ မပ်င္းရိေစျခင္းငွါ၎၊ အက်ဳိးမဲ့ မျဖစ္ေစျခင္းငွါ၎ ျပဳျပင္  
တတ္ၾက၏။ ထိုပါရမီႏွင့္ ကင္းေသာသူမူကား၊ မ်က္စိကန္း၏။ ကိုယ္မ်က္စိကို ကိုုယ္ပိတ္၏။  
မိမိအျပစ္ေဟာင္း ေဆးေၾကာေၾကာင္းကို ေမ့ေလ်ာ့၏။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ညီအစ္ကုိတုိ႔၊ သင္တုိ႔ခံရေသာ  
ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူျခင္းကုိ တည္ၿမဲေစျခင္းငွါ သာ၍ ႀကိဳး စားအားထုတ္ၾကေလာ့။  
သုိ႔ျပဳလွ်င္၊ ေရြ႕ေလ်ာ့ျခင္းႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္သည္ျဖစ္၍၊ ငါတုိ႔ကုိ ကယ္ေတာ္မူေသာ အရွင္  
ေယ႐ႈခရစ္၏ ထာ၀ရႏိုင္ငံေတာ္ထဲသုိ႔ ၀င္စားျခင္းအခြင့္ကို သင္တုိ႔အား ၾကြယ္၀စြာ ေပးသနား  
ေတာ္မူလတံ့။” 



3-327

ကယ္တင္ျခင္းအက်ဳိးတရား (အပိုင္း -၂)

၃။  (မ�ဲ ၂၅း၃၄-၄၀)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္ထဲ၌ ယုံၾကည္သူမ်ားက သက္ေသ ထင္ရွား  
ေစသည့္ အရည္အေသြးမ်ားသည္ ဘာေတြလဲ။

မ�ဲ ၂၅း၃၄-၄၀ -“ထုိအခါ လက္်ာေတာ္ဘက္၌ရွိေသာသူတုိ႔အား မင္းႀကီးက၊  
ငါ့ခမည္းေတာ္ထံ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံေသာသူတို႔၊ ကမၻာဦးကပင္ သင္တုိ႔အဖို႔   
ျပင္ဆင္ေသာႏိုင္ငံကို လာ၍ အေမြခံၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ မြတ္ သိပ္ေသာအခါ၊  
သင္တုိ႔သည္ ေကၽြ းၾက၏။ ငါသည္ ေရငတ္ေသာအခါ၊ သင္တုိ႔သည္ ေသာက္ဖို႔ ေပးၾက၏။  
ငါသည္ ဧည့္သည္ျဖစ္ေသာအခါ၊ သင္တုိ႔သည္ ဧည့္သည္၀တ္ကို ျပဳၾက၏။ ငါသည္  
အ၀တ္အခ်ည္း စည္းရွိေသာအခါ၊ သင္တုိ႔သည္ အ၀တ္ႏွင့္ ဖံုးလႊမ္းၾက၏။ ငါသည္  
အနာေရာဂါစြဲေသာအခါ၊ သင္တုိ႔သည္ ၾကည့္႐ႈျပဳစုၾက၏။ ငါသည္ ေထာင္ထဲမွာ ေနရေသာအခါ၊  
သင္တုိ႔သည္ ငါ့ထံလာၾက၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႔က၊ သခင္၊  
ကုိယ္ေတာ္သည္ မြတ္သိပ္ေတာ္မူသည္ကို  အဘယ္အခါ၌ အကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ျမင္၍  
ကုိယ္ေတာ္ကို လုပ္ေကၽြ းပါသနည္း။ ေရငတ္ေတာ္မူသည္ကို အဘယ္အခါ၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔သည္ျမင္၍  
ကုိယ္ေတာ္ကို ေသာက္ဖို႔ေပးပါသနည္း။ ဧည့္သည္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကိုအဘယ္အခါ၌  
အကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ျမင္၍ ဧည့္သည္၀တ္ကုိ ကုိယ္ေတာ္အား ျပဳပါသနည္း။ အ၀တ္အခ်ည္းစည္း  
ရွိေတာ္မူသည္ကို အဘယ္အခါ၌ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ျမင္၍ ကိုယ္ေတာ္ကို အ၀တ္ႏွင့္ဖံုးလႊမ္းပါသနည္း။  
အနာစြဲ ေတာ္မူသည္ကို၎၊ ေထာင္ထဲမွာေနေတာ္မူသည္ကို၎၊ အဘယ္အခါ၌  
အကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ျမင္၍ အထံေတာ္သုိ႔ ေရာက္ပါသနည္းဟု ျပန္၍ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ မင္းႀကီးက၊  
ငါအမွန္ဆုိသည္ကား၊ သင္တုိ႔သည္ ဤသူတည္းဟူေသာ ငါ့ညီတုိ႔တြင္  
အငယ္ဆုံးေသာသူတစ္ေယာက္အား ျပဳၾက သမွ်တုိ႔ကုိ ငါ့အားျပဳၾကၿပီဟု ျပန္၍မိန္႔ေတာ္ မူလတ့ံ။”

၄။  (ေယာ ၁၃း၃၅)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈတပည့္ေတာ္မ်ားကို မည္သည့္အရာမ်ားအားျဖင့္  
သိရၾကမည္နည္း။

ေယာ ၁၃း၃၅ -“သင္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကလွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္  
ထုိေမတၱာကုိေထာက္၍ သင္တုိ႔သည္ ငါ၏တပည့္ျဖစ္ သည္ကို သိရၾကလိမ့္မည္ဟု  
မိန္႔ေတာ္မူ၏။”

၅။  (မ�ဲ ၇း၂၁-၂၃) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤလူတစ္ဦးခ်င္းစီတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္ႏိုင္ငံေတာ္မွ  
အဘယ္ေၾကာင့္ လွည့္ျပန္ၾကသနည္း။

မ�ဲ ၇း၂၁-၂၃ -“သခင္၊သခင္ဟု ငါ့ကုိေလွ်ာက္ေသာသူတုိင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႔  
၀င္ရ လိမ့္မည္ မဟုတ္။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ ငါ့ခမည္းေတာ္၏အလိုကို  
ေဆာင္ေသာသူ သာလွ်င္ ၀င္ရလိမ့္မည္။ ထုိေန႔၌ကား၊ သခင္၊ သခင္၊ အကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္  
ကုိယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင့္ ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးပါၿပီ မဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင့္ နတ္ဆုိးတို႔ကုိ  
ႏွင္ ထုတ္ပါၿပီ မဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင့္ မ်ားစြာေသာတန္ခိုးတုိ႔ကုိ ျပပါၿပီမဟုတ္ေလာဟု  
အမ်ားေသာသူတုိ႔သည္ ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မည္။ ထုိသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသာအခါ သင္တုိ႔ကုိ  



3-328

သင္ခန္းစာ (၁၃)

ငါအလွ်င္းမသိ။ အဓမၼအမႈကုိ ျပဳေသာသူတုိ႔၊ ငါ့ထံမွ ဖယ္ၾကဟု ထုိသူတုိ႔အား အတည့္အလင္း  
ငါေျပာမည္။”

၆။  (ေယာ ၁၄း၂၃)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္သည္ ေယ႐ႈကုိ ခ်စ္သည္ဆိုလွ်င္ သူတို႔  
ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။

ေယာ ၁၄း၂၃ -“ေယ႐ႈကလည္း။ ငါ့ကုိခ်စ္ေသာသူသည္ ငါ့စကားကို နားေေထာင္လိမ့္မည္။  
ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ထုိသူကုိ ခ်စ္ေတာ္ မူသည္။ ငါတုုိ႔သည္လည္း သူ႔ဆီသုိ႔ ၾကြ၍ ေနရာခ်မည္။”

၇။  (တမန္ေတာ္ ၂၆း၂၀)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္က ဘာေျပာေနသနည္း။

တမနေ္တာ ္၂၆း၂၀ -“လူတုိ႔သည္ ေနာင္တရ ရမည္။ ေနာင္တရျခင္းႏွင့္  
ထုိက္တန္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ရမည္။ ဘုရားသခင္အထံေတာ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရမည္ဟူ၍  
ဒမာသက္ၿမိဳ႕၌ ေရွ႕ဦးစြာ ေဟာေျပာၿပီးလွ်င္၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕မွစ၍၊ ယုဒျပည္အရပ္ရပ္၌  
ေနေသာသူတုိ႔အား၎၊ တပါး အမ်ဳိးသားတို႔အား၎ ေဟာေျပာ၏။” 

၈။  (ယာကုပ္ ၂း၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ သင့္ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ (သုိ႔မဟုတ္)  
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မပါလွ်င္ ၎သည္ ဘာယုံၾကည္ျခင္းအမ်ဳိးအစား ျဖစ္မည္နည္း။

ယာကုပ္ ၂း၁၇ -“ထုိနည္းတူ၊ အက်င့္ႏွင့္ကင္းေသာယုံၾကည္ျခင္းသည္ တစ္ပါးတည္း  
ရွိေသာေၾကာင့္ အေသျဖစ္၏။”
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။  (တမန္ေတာ္ ၈း၁၃၊ ၁၈-၂၂)ကို ဖတ္ပါ။ ရွင္ေယာဟန္ၾသ၀ါဒစာ ပထမေစာင္သည္ မွန္ေသာ  
ယုံၾကည္သူ၏ “အက်ဳိးထြက္” (သုိ႔မဟုတ္) သက္ေသႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။  
၎သည္ စိတ္ထဲမွ ေပၚထြက္လာေသာ အလုံးစံုကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္သူ၏ စိတ္ႏွလုံးသည္  
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း (ရွိမုန္၏စိတ္ႏွလံုးကဲ့သုိ႔) ေတြ႕ေသာအခါ၊ သူတုိ႔ ဘာလုပ္ၾကသနည္း။
သင့္အျပစ္မ်ား (ဆုိးညစ္ျခင္းမ်ား) အတြက္ ေနာင္တရပါ။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရရန ္ 
သင္စိတ္ႏွလုံး ပါလ်က္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းပါ။

၂။  (၂ ေပ ၁း၅-၁၁)ကုိ ဖတ္ပါ။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ ဘုရားသခင္ ေခၚယူျခင္း၊ ေရြးေကာက္ျခင္း  
ရွိသူတုိ႔အထဲ၌ အမွန္ရွိေၾကာင္း ဘာသက္ေသ (သုိ႔မဟုတ္) ဘာ အေထာက္အထား ျပမည္နည္း။
၀ိညာဥ္ေတာ ္အရညအ္ခ်င္းအာလုံးကို သူတို႔ယုံၾကညျ္ခင္းထဲထည့္ေပါင္း၍  
သူတို႔၏သဘာ၀ အသစ္အရညအ္ခ်င္း ျဖစ္လာေစသည။္

၃။  (မ�ဲ ၂၅း၃၄-၄၀)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္ထဲ၌ ယုံၾကည္သူမ်ားက သက္ေသထင္ရွားေစသည့္  
အရည္အေသြးမ်ားသည္ ဘာေတြလဲ။  
ယုံၾကညျ္ခင္းမွေရွ႕တက္၍ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အစာငတ္သူကို  
အစားအစာ ေပးျခင္း၊ သူတစ္ပါးကိုဧည့္သည၀္တ္ျပဳျခင္း၊ ခုိကုိးရာမ့ဲသူမ်ားအား  
အ၀တ္အစားေပးျခင္း၊ ဖ်ားနာသူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေထာင္က်ေနသူမ်ားကုိ  
သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံျခင္း မ်ားက့ဲသို႔  လက္ေတြ႕လုပ္လာသည။္

၄။  (ေယာ ၁၃း၃၅)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈတပည့္ေတာ္မ်ားကို မည္သည့္အရာမ်ားအားျဖင့္ သိရၾက မည္နည္း။
သူတို႔အခ်င္းခ်င္း လက္ေတြ႕ျပေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတာ ာအားျဖင့္

၅။  (မ�ဲ ၇း၂၁-၂၃) ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤလူတစ္ဦးခ်င္းစီတုိ႔သည္ ဘုရားသခင့္ႏိုင္ငံေတာ္မွ  
အဘယ္ေၾကာင့္ လွည့္ျပန္ၾကသနည္း။
သူတို႔သည ္ဆုိးညစ္ယုတ္မာစြာ လုပ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည။္ ဂရိစကားအရ၊ ပစၥဳဳပၸနျ္ပ  
ႀကိယာစကားလုံး ျဖစ္ၿပီး၊ ဆုိးညစ္ယုတ္မာစြာျပဳျခင္းသည ္သူတို႔ဘ၀ပုံစံ၊  
သူတို႔သဘာ၀ ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊနျ္ပထားသည။္ ေယရႈ က ကုိယ္ေတာသ္ည ္ 
သူတို႔ကုိဘယ္ေတာမွ့ မသိဟု ေျပာထားသည။္ သူတို႔သည ္ဘုရားသခင္ဆီသို႔  လွည့္လာရန ္ 
စိတ္ႏွလုံးေျပာင္းလဲျခင္း ဘယ္ေတာမွ့ ျဖစ္မလာသည့ ္ေပ်ာက္ဆုံးေနၾကေသာ  
ဘာသာေရးသမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည။္

၆။  (ေယာ ၁၄း၂၃)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္သည္ ေယ႐ႈကုိ ခ်စ္သည္ဆုိလွ်င္၊  
သူတုိ႔ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။
ကုိယ္ေတာ၏္ ႏႈက္ကပတ္ေတာကို္ ေစာင့္၏။ သို႔မဟုတ္၊ ကုိယ္ေတာ ္ 
မိန္ေ့တာမူ္သညမ္်ားကို လုပ္ေဆာင္၏။
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၇။  (တမန္ေတာ္ ၂၆း၂၀)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္က ဘာေျပာေနသနည္း။
သင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားျဖင့္ သင့္ေနာင္တကို သက္ေသျပပါ။

၈။  (ယာကုပ္ ၂း၁၇)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ သင့္ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ (သုိ႔မဟုတ္)  
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မပါလွ်င္၊ ၎သည္ ဘာယံုၾကည္ျခင္းအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ မည္နည္း။
ယုံၾကညျ္ခင္းအေသ၊ ကယ္တင္ျခင္း မေပးေသာယုံၾကညျ္ခင္း (ယာကုပ္ ၂း၁၄း)။
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တပည့္ေတာအ္ျဖစ္သို႔  ေခၚယူျခင္း

ယေန႔ တပည့္ေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားကုိ မည္သုိ႔ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစ  
ရမည့္အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေျပာၾကမည္။ သင္တုိ႔အား ကၽြ ႏ္ုပ္ သတိတစ္ခု ေပးလုိသည္မွာ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
သခင္ဘုရားသည္ ေျပာင္းလဲသူမ်ား ျဖစ္ေစရန္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လူေတြကို  
ေယ႐ႈသည္ သူတုိ႔သခင္ဘုရား အျဖစ္ႏွင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းရဖို႔ ၀န္ခံေျပာဆိုေစရန္ လုပ္ရမည္  
မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္းကို လုပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း  
ပထမႏွစ္ခုသည္ အလြန္အေရးပါေသာ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သျဖင့္၊ ၎တုိ႔ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္  
လုံး၀တန္ဖိုးေလ်ာ့ခ်ပစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါ။ ယခု ေျပာလုိသည့္ အမွန္ရည္ရြယ္ခ်က္သည္  
ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း အလြန္ကိုသြားရန္၊ ရင့္က်က္ျခင္းဆီသုိ႔ တက္လွမ္းရန္ ျဖစ္သည္။ တပည့္ေတာ္  
တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္၏ ပန္းတုိင္သည္ သြား၍ အျခားသူမ်ားကုိ တပည့္ေတာ္  
ျဖစ္ေစျခင္း ျဖစ္သင့္၏။

ေယ႐ႈသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ သြား၍ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစရန္၊ ရင့္က်က္မႈဆီသုိ႔ လူေတြကို   
ျမာင့္တင္ေပးရန္၊ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေစရန္ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏ အသင္းေတာ္မ်ားသည္  
ဤအလုပ္ကုိ ယေန႔ ၿပီးေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ယာန္ဘုန္ေတာ္ႀကီးႏွင့္  
သင္းအုပ္ဟု ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ေခၚဆုိခ်င္ေနေသာ ဒုတိယ ေမြးဖြားျခင္းရလာသူတုိ႔အတြက္ တာ၀န္ရွိမႈမ်ားကုိ  
တင္ေပးေနၾကသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၌ ခရီးသြားလာေနၾကသည့္ ဧ၀ံေဂလိဆရာမ်ားရွိသည္။ ခ႐ူးဆိတ္  
တရားေဟာပြဲႀကီးမ်ား က်င္းပၾကသည္။ သခင္ဘုရားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကေသာ  
လူေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာကိုလည္း ျမင္ရၾကသည္။ အခ်ဳိ႕လူေတြ တကယ့္ဒုတိယ ေမြးဖြားျခင္းအမွန္  
မရၾကေသးသူမ်ားလည္း စိတ္ခံစားမႈအေတြ႕အႀကံဳေတာ့ ရလိုက္သည္။ ဒုတိယ ေမြးဖြားျခင္းအမွန္  
ရၿပီးၾကသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတစ္ခု ရၾကမည္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္ အေသအခ်ာ ေျပာႏိုင္သည္။  
သုိ႔ပါေသာ္လည္း အခ်ိန္အမ်ားဆုံး၌ ေရွ႕ဆက္သြားဖို႔ အေလးထားျခင္းႏွင့္ တပည့္ေတာ္ ျဖစ္ေစျခင္းမ်ား  
မေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ဘုရားသခင္ ႀကံစည္ထားေသာ လမ္း ေၾကာင္းတစ္ခု မဟုတ္ပါ။

ဤအေၾကာင္းကုိ ကေလးမ်ားကိုခ်စ္ေသာ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္ ႏိႈင္းယွဥ္ျပပါမည္။ သူသည္   
ကေလးတစ္ေယာက္ရဖို႔၊ ထိုအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားရဖို႔အတြက္ႏွင့္ လုံး၀တာ၀န္ မသိတတ္မႈ  
ရွိေနလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ကေလးေမြးဖြားလာသည္ကုိ ျမင္ရသကဲ့သို႔ တစ္ခုတည္းသာ ရွိႏိုင္သည္။  
သင္သည္ ကေလးရလာေသာအခါ၊ ကေလးကို သြန္သင္ရန္၊ ေကၽြ းေမြးျပဳစုရန္ တာ၀န္ကို  
ယူရပါလိမ့္မည္။ လူေတြကို ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာတတ္ပါသည္။ “အဓိကအခ်က္က ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း  
ရရမယ္။ ေယ႐ႈကုိ သခင္အျဖစ္ ၀န္ခံရမယ္။” ထုိသို႔ ျဖစ္ၿပီးသည္ႏွင့္၊ သူတုိ႔ကုိ ေနာက္ပို႔လုိက္ၿပီး  
ေျပာမည္။ “အခု မင္းတုိ႔ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ၿပီ၊ ဘုရားကုိ ယုံၾကည္၊ က်မ္းစာသင္၊ အားလုံးအဆင္ေျပ  
သြားမွာပါ။” ဤသည္မွာ ဘုရားသခင္ အေလးထားမႈ တစ္ခု မဟုတ္ပါ။
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ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ထုတ္လုပ္လုိက္သည့္ လူမ်ားစြာသည္ သခင္ဘုရားထံ ဆက္ကပ္ရန္  
အူလိႈက္သည္းလိႈက္ ရွိၾကပါေသာ္လည္း၊ ရင့္က်က္မႈ မရွိၾကပါ။ သူတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို  
ျပန္လည္မ်ဳိးမပြားေစႏိုင္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ၊ သူတို႔ကုိ အကူအညီ ေပးမည့္ ပစၥည္းမ်ား သူတုိ႔၌ မရွိၾက။   
ေယ႐ႈအတြက္ အေကာင္းဘက္ သက္ေသခံ ေပးရမည့္အစား၊ သူတုိ႔သည္ မေကာင္းေသာ သက္ေသခံမ်ား  
အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာၾကသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ကုိယ္ေတာ္ ရည္ရြယ္သည္မွာ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သြား၍  
လူေတြကုိ အရည္အခ်င္းျပည့္ တပည့္ေတာ္ ျဖစ္လာေစသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ သူတုိ႔ဆီ ေရာက္ရွိရန္ျဖစ္ၿပီး၊  
သူတုိ႔သည္လည္း အျခားသူမ်ား၌ သူတုိ႔ ၏ယုံၾကည္ျခင္းကုိ ျပန္လည္မ်ဳိးပြားႏိုင္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အကယ္၍ သင္သည္ ေျခာက္လတုိင္း လူတစ္္ေယာက္ကုိ သခင္ဘုရားဆီသုိ႔ ဦးေဆာင္ ပို႔ႏိုင္ပါလွ်င္၊  
သင့္ကုိယ္တိုင္က သီးျခားေန၍သူ႔ကုိ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္း ျပန္လည္မ်�ိးပြားေစႏိုင္ေသာ  
ရင့္က်က္ေသာ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာသည့္အဆင့္အထိ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္းကို သြန္သင္ေပး  
သြားႏိုင္လွ်င္၊ ေျခာက္လအဆုံးတြင္ သင္အပါအ၀င္ ခရစ္ယာန္ႏွစ္ေယာက္ ရိွလာပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေနာက္  
သင္တုိ႔တစ္ ေယာက္ခ်င္းစီက လူတစ္ေယာက္စီကုိ သခင္ဘုရားဆီသုိ႔ ဦးေဆာင္ပို႔ေပးၿပီး၊  
သင္တုိ႔ကုိယ္တုိင္သည္ သီးျခားေန၍ ေနာက္ေျခာက္လအတြင္း သူတုိ႔အား တပည့္ေတာ္ ျဖစ္ေစျခင္းကို  
သြန္သင္ေပးသြားၾကပါလွ်င္၊ တစ္ႏွစ္အဆုံး၌ ခရစ္ယာန္(၄)ေယာက္ ျဖစ္လာပါ လိမ့္မည္။  
ဤအေရအတြက္သည္ ခ႐ူးဆိတ္တရားပြဲ၌ လူတစ္ေထာင္ကုိ ေယ႐ႈကို၀န္ခံေစ၍ သခင္ဘုရားဆီသုိ႔  
ဦးေဆာင္ပို႔ေပးျခင္းႏွင့္ မႏိႈင္းယွဥ္သာပါ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ေျပာၾက လိမ့္မည္။ “ဒီလုိဆုိ၊  
တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္း စနစ္က တစ္ႏွစ္မွာ(၄)ေယာက္ ေလာက္ကိုပဲ လုပ္ႏိုင္တယ္၊ တျခားစနစ္က  
လူတစ္ေထာင္ ေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္ဆုိရင္၊ တျခားစနစ္နဲ႔ပဲ လုပ္သြား ရမွာေပါ့။” လူတစ္ေထာင္ကုိ  
သခင္ဘုရားဆီ ပို႔ေပးႏိုင္ေသာသူသည္ လူ ၃,၅၀၀ ကုိလည္း ပို႔ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေကာင္းပါတယ္။  
ဘယ္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကမၻာ့လူဦးေရႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ ေရဆြဲပံုးအထဲ ေရတစ္စက္  
ခ်သလုိပါပဲ။ အေျခခံအားျဖင့္ ၎သည္ အသင္း ေတာ္မ်ား အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ တပည့္ေတာ္ ျဖစ္ေစျခင္းကို အေလးအနက္ လုပ္သြားပါလွ်င္ လူတစ္ေယာက္က (၆)  
လတုိင္း လူတစ္ေယာက္ကုိ သခင္ဘုရားဆီ ဦးေဆာင္ပို႔ေပး သြားၿပီးေနာက္၊ ထုိ ႏွစ္ေယာက္သည္  
ေနာက္(၆)လတြင္ အလားတူ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားပါလွ်င္၊ (၁၂)ႏွစ္ခြဲ အခ်ိန္ ပိုပိုသာသာေလးမွာ၊  
ကမၻာ့လူဦးေရထက္ေက်ာ္ၿပီး သူတုိ႔ ဧ၀ံေဂလိ လုပ္သြားႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။ မျဖစ္ႏိုင္ပါဟု  
တခ်ဳိ႕ေတြးေနလိမ့္မည္။ တြက္ခ်က္ၾကည့္ဖို႔ သင့္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္ စိန္ေခၚပါတယ္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ ဆတုိးပြား  
တြက္ခ်က္ၾကည့္ပါသည္။ (၁၂)ခြဲ ေက်ာ္ ေက်ာ္ေလးမွာ (၆)လျပည့္တုိင္း လူတစ္ေယာက္ကုိ  
တစ္ေယာက္က တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကုိယ္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ျပန္လည္မ်ဳိး
ပြားေစျခင္းကို သူတုိ႔က တုိးပြားလုပ္ေဆာင္သြားၾကသည္မွာ၊ လူဦးေရ(၅.၅)ဘီလီယံကုိ ဧ၀ံေဂလိ  
လုပ္သြားႏိုင္ၿပီး၊ အျခားနည္းစနစ္က လူဦးေရ(၁၂,၅၀၀)ေလာက္ကုိသာ လုပ္ႏိုင္၍ ယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။

အကယ္၍ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔က သင့္ကုိယူၿပီး ေအာင္ျမင္ျခင္းအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ သင္ကုိယ္တုိင္၏  
ရင့္က်က္မႈကိုသာမက၊ သင္သည္ သြား၍ တျခားသူမ်ားကို ျပန္လည္မ်ဳိးပြားေစျခင္းအတြက္ဆႏၵေရွိသည္ဆုိပါလွ်င္  
သင္သည္ သင္တန္းသားထက္ သင္တန္းေပးသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာသည္ဆုိပါလွ်င္ အကယ္၍  
လူတစ္ေယာက္တည္းက ဤအျမင္သေဘာထားကို ကုိင္စြဲလုပ္ေဆာင္သြားပါလွ်င္  
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တပည့္ေတာ္အျဖစ္သို႔ ေခၚယူျခင္း

ရင့္က်က္မႈျဖင့္သခင္ဘုရားေနာက္လုိက္ပါၿပီး၊ အျခားလူတစ္ေယာက္ကုိ စတင္၍တပည့္ေတာ္  
ျဖစ္ေစျခင္း လုပ္သြားပါလွ်င္၊ ဤတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ကိစၥတခ်ဳိ႕ ရွိပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္  
လူတစ္ေယာက္ကုိသာ လုပ္သြားႏိုင္လွ်င္၊ တစ္ႏွစ္အကုန္တြင္၊ သင္ႏွင့္သင္က တပည့္ေတာ္  
ျဖစ္ေစၿပီးသူ အပါအ၀င္ (၂)ေယာက္ ရွိလာမည္။ (၂)ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ (၄)ေယာက္ ရွိလာမည္။  
သင္တုိ႔သည္ ဤနည္းစနစ္ေနာက္ သုိ႔ ဆက္လက္လုိက္ပါသြားလွ်င္၊ (၁၀)ႏွစ္ အကုန္တြင္  
တပည့္ေတာ္ေပါင္း (၁,၀၂၄)ေယာက္သည္၊ ျပန္လည္မ်ဳိးပြားေစသည့္ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကုိယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား  
ျဖစ္လာၾကပါသည္။ မူလက လူတစ္ေယာက္တည္းႏွင့္သာ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အကယ္၍  
သင္ တုိ႔သည္ ဆက္လက္လုပ္သြားပါလွ်င္၊ ႏွစ္(၂၀)အၾကာတြင္ တပည့္ေတာ္ေပါင္း  
တစ္သန္းေက်ာ္ရွိလာလိမ့္မည္။ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္း ေလစြ။ ဤအရာသည္ သခင္ဘုရား ထူေထာင္ခဲ့သည္  
ဆတုိးပြားေစသည့္နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ သင္တုိ႔သည္ သြား၍ တပည့္ေတာ္ ျဖစ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။  
သင္တုိ႔သြား၍ ေျပာင္းလဲသူမ်ား လုပ္ရန္ မဟုတ္ပါ။ လူေတြဆီ သြား၍ ဘုရားသခင့္ႏိုင္ငံေတာ္  
က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ အလြန္ေကာင္းေသာ နည္းစနစ္ ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏သေဘာထားသည္  
အျမန္စည္း႐ံုးမႈအတြက္သာ ၾကည့္တတ္ၾက သည္။

လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားက ေဒါသမကုန္ဆုံး၊ မုန္းတီးျခင္းႏွင့္ျင�စူျခင္း ရွိေန ေသးလ်က္၊  
မေကာင္းေသာသက္ေသခံ ျဖစ္ေနသည့္တုိင္ ခ႐ူးဆိတ္တရားပြဲႀကီးသို႔သြား၍ ဆက္ကပ္မႈျပဳၿပီး၊  
ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို ေၾကညာယူၾကပါသနည္း။ အကယ္၍ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ စာရင္းေကာက္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္  
မွန္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားမွ ထြက္ခြါသြားသူ လူ ဘယ္ေလာက္ မ်ားမ်ား ရွိေနမည္ကုိ သိလိမ့္မည္။  
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာေသာ လူတစ္ေယာက္ေယာက္က “ငါဟာ  
အသင္းေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ ေၾကာင္သူေတာ္ ေတြထက္ ပိုသာတယ္၊ အသင္းေတာ္ကို ငါသြားစရာမလုိ  
”ဟု ေတြးေနသည္ကို သူတို႔ ေတြ႕ရလိမ့္မည္။

တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္းအတြက္ ဤတင္ျပခ်က္တစ္ခုလုံးသည္ တစ္ေလာကလုံးကုိ ဧ၀ံေဂလိ  
ေဟာေျပာရန္ ဘုရားသခင္ အတည္ျပဳေပးထားသည့္ နည္းစနစ္ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္  
ႏႈတ္ကပတ္တရားအတိုင္း ဆက္လက္ မလုပ္ေဆာင္မခ်င္း၊ သမၼာတရားသည္ သင့္ကို လြတ္ေျမာက္  
ေစမည္ မဟုတ္ပါ။(ေယာ ၈း၃၁-၃၂) ၎မွာ လူတုိင္းကို ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ ရိွသျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္၏  
ျပည့္၀ျခင္းကို သူတို႔ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။ ၎သည္ ကုိယ္ေတာ္ ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည့္ ဧ၀ံေဂလိျပဳျခင္း  
နည္းစနစ္လည္း ျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းကို လုပ္ရန္မျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခား နည္းစနစ္ႏွင့္  
အစားထုိးလုပ္ရန္ဆုံးျဖတ္သူ မည္သူမဆုိသည္ အလုပ္ျဖစ္မည္ မဟုတ္ပါ။

တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္း၏တန္ဖိုးကို သင့္အား ျပသရန္၊ ဘုရားသခင္သည္ သင့္စိတ္ႏွလံုးသုိ႔  
စကားေျပာပါမည့္အေၾကာင္း ကၽြ ႏ္ုပ္ ဆုေတာင္းပါ၏။ သင္တုိ႕သည္ တပည့္ေတာ္ျဖစ္လာၿပီး၊ အျခားသူကို  
တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သြားပါရန္ ကၽြ ႏု္ပ္  
အားေပးတုိက္တြန္းပါသည္။
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သင္ခန္းစာ (၁၄)

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။  သင့္ကို တအ့ံတၾသ သိေစလိုသည္မွာ၊ ေယ႐ႈသည္ လူတစ္ေယာက္ကုိ “ခရစ္ယာန္”ျဖစ္လာရန္  
ဘယ္ေတာ့မွ မေခၚယူပါ။ အတိအက်ေျပာရရင္၊ ကုိယ္ေတာ္ေခၚယူျခင္းသည္ လူေတြ  
“တပည့္ေတာ္မ်ား” ျဖစ္လာရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ (မ�ဲ၊ မာကု၊လုကာ၊ ေယာဟန္)  
ခရစ္၀င္က်မ္းမ်ားအထဲ၌ ရွာၾကည့္ပါ။ ေယ႐ႈ၏ တပည့္ေတာ္အျဖစ္ ေခၚယူေတာ္မူျခင္းကို  
ျပေသာ၊ သင္ရႏိုင္သမွ် က်မ္းခ်က္မ်ားကိုရွာ၍ စာရြက္လြတ္ တစ္ရြက္အေပၚမွာ စာရင္း ေရးခ်ေပးပါ။

၂။  တမန္ေတာ္၀တၳဳထဲ၌ “ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္လာၾကရန္ လူေတြ ဖိတ္ေခၚခံရသည္ မဟုတ္ဘဲ  
ထုိအစား၊ “တပည့္ေတာ္မ်ား” ျဖစ္လာရန္ သူတုိ႔ ေခၚယူခံခဲ့ရသည္။ တမန္ေတာ္၀တၳဳထဲမွာ 
 ေတာက္ေလွ်ာက္ ရွာၾကည့္ပါ။ ေယ႐ႈ၏ တပည့္ေတာ္အျဖစ္ ေခၚယူေတာ္မူျခင္းကိုျပေသာ၊  
သင္ရႏိုင္သမွ် က်မ္းခ်က္မ်ားကိုရွာ၍ စာရြက္လြတ္ တစ္ရြက္အေပၚမွာ စာရင္း ေရးခ်ေပးပါ။

၃။  သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္၊ “တပည့္ေတာ္”စကားလုံးကို စုစုေပါင္း(၂၇၃)ႀကိမ္ အသုံးျပဳထားသည္။  
က်မ္းစာအုပ္တစ္အုပ္လုံးတြင္၊ “ခရစ္ယာန္စကားလုံးကို စုစုေပါင္း(၃)ႀကိမ္သာ သုံးထား ပါသည္။”  
က်မ္းခ်က္အထဲ သံုးထားသည့္ “ခရစ္ယာန္” စကားလုံး အသုံး (၃)ႀကိမ္ကုိ စာရြက္လြတ္  
တစ္ရြက္အေပၚတြင္ စာရင္းေရးခ်ေပးပါ။

၄။  (မ�ဲ ၁၀း၂၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္အရ တပည့္ေတာ္တစ္ေယာက္ဆုိသည္မွာ ဘာလဲ။

မ�ဲ ၁၀း၂၅ - “တပည့္သည္ ဆရာကဲ့သုိ႔၎၊ ကၽြ န္သည္ သခင္ကဲ့သုိ႔၎ ျဖစ္လွ်င္၊  
သင့္ေလာက္ေပ၏။ အိမ္ရွင္ကုိ ေဗလေဇဗုလ ဟုု ေခၚေ၀ၚၾကလွ်င္၊ အိမ္သူအိမ္သားတို႔ကုိ  
သာ၍ ေခၚေ၀ၚၾကလိမ့္မည္။”

၅။  (လုကာ ၁၄း၂၆)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈ၏တပည့္ေတာ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရျခင္းအဓိပၸာယ္သည္၊  
သူတစ္ပါးဘ၀တစ္ခုလုံးအတြက္ လူတစ္ေယာက္၏ဘ၀ကုိ အကန္႔အသတ္မဲ့ ပူေဇာ္ျခင္း 
 ျဖစ္သည္။ မွန္သလား၊ မွားသလား။

လုုကာ ၁၄း၂၆ - “အၾကင္သူသည္ ငါ့ထံသုိ႔လာ၍ မိဘ၊ သားမယား၊ ညီအစ္ကုိ၊ ႏွမတိုု႔ကို၎၊  
ထုိမွ်မက မိမိအသက္ကုိ၎ မမုန္း၊ ထိုသူသည္ ငါ့တပည့္ မျဖစ္ႏိုင္ရာ။

၆။  (လုကာ ၁၄း၃၃)ကို ဖတ္ပါ။ အနည္းဆုံး အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ား၌ ေယ႐ႈ၏တပည့္ေတာ္တစ္ေယာက္  
ျဖစ္ရျခင္းအဓိပၸာယ္သည္ ေယ႐ႈကို ပထမေနရာ ထားရန္အတြက္ အရာရာကုိ တုိက္႐ိုက္  
စြန္႔လႊတ္ရျခင္း ျဖစ္၏။ မွန္သလား၊ မွားသလား။

လုုကာ ၁၄း၃၃ - “ထုိနည္းတူ၊ သင္တို႔တြင္ အၾကင္သူသည္ မိမိရွိသမွ်ကို မစြန္႔ဘဲေန၏။  
ထုိသူသည္ ငါ့တပည့္ မျဖစ္ႏိုင္ရာ။” 
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၇။  (မ�ဲ ၁၉း၂၉)ကိုဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈအတြက္၊ အိမ္၊ ညီီအစ္ကုိ၊ ေမာင္ႏွမ၊ အေဖ၊ အေမ၊ ဇနီးမယား၊  
ကေလး (သုိ႔မဟုတ္) ေျမယာတုိ႔ကုိ စြန္႔လႊတ္ေသာသူတုိင္းသည္၊ အဆတစ္ရာမက မ်ားစြာတုိ႔ကို  
လက္ခံရရွိလိမ့္မည္။ ထာ၀ရအသက္ကုိလည္း အေမြခံရလိမ့္မည္။ မွန္သလား၊ မွားသလား။

မ�ဲ ၁၉း၂၉ - “အၾကင္သူသည္ ငါ၏နာမေၾကာင့္၊ အိမ္၊ လယ္၊ ညီအစ္ကုိ၊ ႏွမ၊ မိဘ၊  
သားမယားတည္းဟူေသာ တစ္ပါးပါးကိုစြန္႔၏။ ထုိသူသည္ အဆတစ္ရာေသာ အက်ဳိးကိုရ၍  
ထာ၀ရအသက္ကုိ အေမြခံရလတံ့။”

၈။  (တမန္ေတာ္ ၁၄း၂၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ တပည့္ေတာ္သည္ ယုံၾကည္ျခင္း၌ ဆက္သြားရန္ လုိသည္။  
မွန္သလား၊ မွားသလား။

တမနေ္တာ ္၁၄း၂၂ -“ထုိသုိ႔ ျပန္ၾကစဥ္၊ တပည့္ေတာ္မ်ား၏ စိတ္ႏွလုံးကို ၿမဲၿမံခိုင္ခံ့ ေစသျဖင့္၊  
ယုံၾကည္ျခင္း၌ တည္ၾကည္မည္ အေၾကာင္း ႏိႈးေဆာ္ခ်ီးပင့္၍၊ ငါတုိ႔သည္ မ်ားျပားေသာ  
ဆင္းရဲဒုကၡကုိခံ၍ ဘုရားသခင္၏ႏို္င္ငံေတာ္သို႔ ၀င္ရၾက မည္ဟု ေဟာေျပာျပညႊန္ၾက၏။”

၉။  (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ အမွန္တကယ္ကန္႔ကြက္ခ်က္မွာ လူတခ်ဳိ႕ သမၼာက်မ္းစာ ဖတ္႐ႈၿပီး  
တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္းကို အေလးထားျခင္းသည္ “ခရစ္ယာန္” တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမလုိအပ ္ 
(ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္) ေသာ္လည္း “တပည့္ေတာ္”တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ တကယ့္ပူေဇာ္ျခင္း၊  
ဆက္ကပ္ျခင္း လုိအပ္ေၾကာင္း ျဖစ္၏။ အမွန္တရားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ေရြးႏုုတ္ျခင္း အရ  
ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အပိုင္းက ဘာမွ်ႀကိဳပမ္းမႈ မလုိအပ္ပါ။ ၎သည္ ျပည့္စံုၿပီး ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အေနႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း  
မလုိအပ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ ေခၚယူေတာ္မူျခင္းသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ဘ၀တစ္ခုလုံးႏွင့္  
အၾကြင္းမဲ့အတြက္ အၿမဲ ျဖစ္ရပါမည္။  မွန္သလား၊ မွားသလား။

ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၄ - “အေၾကာင္းမူကား၊ စင္ၾကယ္ေသာသူတုိ႔သည္ ထာ၀ရစံုလင္ျခင္းအက်ဳိးကို  
ရေစျခင္းငွါ၊ တစ္ခါတည္းပူေဇာ္ျခင္း အားျဖင့္ ျပဳေတာ္မူ၏။”

၁၀။  (တမန္ေတာ္ ၁၁း၂၆)ကုိ ဖတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ ေခၚယူေတာ္မူျခင္းသည္ အခ်ဳိ႕၌ ေလာကီေရးရာတြင္  
ေနာက္ခ်န္ေနေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ရန္ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ ၌ တပည့္ေတာ္ ျဖစ္ရန္ ဆုိၿပီး ယုံၾကည္သူ  
ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားအတြက္ မဟုတ္။ တကယ့္အျဖစ္မွန္သည္ ခရစ္ယာန္ ႏွင့္ တပည့္ေတာ္သည္  
အတူတူပဲ ျဖစ္သည္။ မွန္သလား၊ မွားသလား။

တမနေ္တာ ္၁၁း၂၆ -“ထုိသူတုိ႔သည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ထုိအသင္းေတာ္ႏွင့္အတူ စည္းေ၀း၍၊  
လူမ်ားအေပါင္းတုိ႔အား ဆုံးမၾသ၀ါဒေပး ၾက၏။ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္လည္း ခရစ္ယာန္ဟူေသာ  
ေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္းကို အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႕ ၌ အဦးခံရၾက၏။”

၁၁။  (မ�ဲ ၂၈း၁၉)ကို ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူတို႔အတြက္ ေယ႐ႈ၏ မိန႔္ေတာ္မူျခင္းသည္ သြား၍  
ျဖစ္ေစရန္ဆိုသည္မွာ၊
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သင္ခန္းစာ (၁၄)

(က)		တို႔ပဳည္္��တို႔�္မ်ား��း		
(ခား)				လုမူ်ား�ဳ�းတို႔က�၏	�ျပဳ�င္္ျးလုျသူူမ်ား��း

မ�ဲ ၂၈းး၁၉ - “သင္တုိ႔ သြား၍ လူမ်ဳိးတကာတုိ႔ကုိ ငါ့တပည့္ျဖစ္ေစလ်က္၊ ခမည္းေတာ္၊  
သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ နာမ၌ ဗတၱိဇံကုိ ေပးၾကေလာ့။”

၁၂။  (မ�ဲ ၂၈း၂၀)ကို ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ေယ႐ႈမိန္႔ေတာ္မူေသာ အရာအားလုံးကို  
အျခားသူတုိ႔အား သြန္သင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ မွန္သလား၊ မွားသလား။

မ�ဲ ၂၈းး၂၀ - “ငါသည္ သင္တုိ႔အား ေပးသမွ်ေသာ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွါ  
ဆုံးမၾသ၀ါဒ ေပးၾကေလာ့။ ငါသည္လည္း ကပ္ကမၻာကုန္သည္တိုင္ေအာင္ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ  
အစဥ္မျပတ္ ရွိသည္ဟု တပည့္ေတာ္တုိ႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။”

၁၃။  (ေယာ ၁း၁၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ ကုိယ္ေတာ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေပးကမ္းသည္။  
(အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းစသည္ျဖင့္) သုိ႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းကို  
ရယူျခင္း မရွိေစပါ။ မွန္သလား၊ မွားသလား။

ေယာ ၁း၁၂ - “ထုိသူကုိ လက္ခံသမွ်ေသာသူ တည္းဟူေသာ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာ  
သူတုိ႔အား ဘုရားသခင္၏သား ျဖစ္ရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။”
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။  သင့္ကုိ တအံ့တၾသ သိေစလုိသည္မွာ ေယ႐ႈသည္ လူတစ္ေယာက္ကုိ “ခရစ္ယာန္” ျဖစ္လာရန္  
ဘယ္ေတာ့မွ မေခၚယူပါ။ အတိအက်ေျပာရရင္ ကုိယ္ေတာ္ေခၚယူျခင္းသည္ လူေတြ  
“တပည့္ေတာ္မ်ား” ျဖစ္လာရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ (မ�ဲ၊ မာကု၊ လုကာ၊ ေယာဟန္)  
ခရစ္၀င္က်မ္းမ်ားအထဲ၌ ရွာၾကည့္ပါ။ ေယ႐ႈ၏ တပည့္ေတာ္အျဖစ္ ေခၚယူေတာ္မူျခင္းကို ျပေသာ  
သင္ရႏိုင္သမွ် က်မ္းခ်က္မ်ားကိုရွာ၍ စာရြက္လြတ္ တစ္ရြက္အေပၚမွာ စာရင္း ေရးခ်ေပးပါ။ 

၂။  တမန္ေတာ္၀တၳဳထဲ၌ “ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္လာၾကရန္ လူေတြ ဖိတ္ေခၚခံရသည္ မဟုတ္ဘဲ၊  
ထုိအစား “တပည့္ေတာ္မ်ား” ျဖစ္လာရန္ သူတုိ႔ ေခၚယူခံခဲ့ရသည္။ တမန္ေတာ္၀တၳဳထဲမွာ  
ေတာက္ေလွ်ာက္ ရွာၾကည့္ပါ။ ေယ႐ႈ၏ တပည့္ေတာ္အျဖစ္ ေခၚယူေတာ္မူျခင္းကိုျပေသာ၊  
သင္ရႏိုင္သမွ် က်မ္းခ်က္မ်ားကိုရွာ၍ စာရြက္လြတ္ တစ္ရြက္အေပၚမွာ စာရင္း ေရးခ်ေပးပါ။

၃။  သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ “တပည့္ေတာ္”စကားလုံးကို စုစုေပါင္း(၂၇၃)ႀကိမ္ အသုံးျပဳထားသည္။  
က်မ္းစာအုပ္တစ္အုပ္လုံးတြင္ “ခရစ္ယာန္စကားလံုးကို စုစုေပါင္း(၃)ႀကိမ္သာ သုံးထား ပါသည္။”  
က်မ္းခ်က္အထဲ သံုးထားသည့္ “ခရစ္ယာန္” စကားလုံး အသုံးအႏႈန္း (၃)ႀကိမ္ကုိ စာရြက္လြတ္  
တစ္ရြက္အေပၚတြင္ စာရင္းေရးခ်ေပးပါ။
တမနေ္တာ ္၁၁း၂၆ / တမနေ္တာ ္၂၆း၂၈ / ၁ ေပ ၄းး၁၆

၄။  (မ�ဲ ၁၀း၂၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဤက်မ္းခ်က္အရ တပည့္ေတာ္တစ္ေယာက္ဆုိသည္မွာ ဘာလဲ။
တပည့္ေတာတ္စ္ေယာက္သည ္သ႔ဆရာ (သို႔မဟုတ္) သ႔သခင္နညး္တူ ျဖစ္လာေသာ  
သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္၏။

၅။  (လုကာ ၁၄း၂၆)ကို ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈ၏တပည့္ေတာ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရျခင္းအဓိပၸာယ္သည္  
သူတစ္ပါး ဘ၀တစ္ခုလုံးအတြက္ လူတစ္ေယာက္၏ဘ၀ကုိ အကန္႔အသတ္မဲ့ ပူေဇာ္ျခင္း  
ျဖစ္သည္။ မွန္သလား၊ မွားသလား။ 
မွနသ္ည။္

၆။  (လုကာ ၁၄း၃၃)ကို ဖတ္ပါ။ အနည္းဆုံး အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ား၌ ေယ႐ႈ၏တပည့္ေတာ္ တစ္ေယာက္  
ျဖစ္ရျခင္း အဓိပၸာယ္သည္၊ ေယ႐ႈကုုိ ပထမေနရာထားရန္အတြက္ အရာရာကို တိုက္႐ိုက္  
စြန္႔လႊတ္ရျခင္းျဖစ္၏။ မွန္သလား၊ မွားသလာ။   
မွနသ္ည။္

၇။  (မ�ဲ ၁၉း၂၉)ကိုဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈအတြက္၊ အိမ္၊ ညီီအစ္ကုိ၊ ေမာင္ႏွမ၊ အေဖ၊ အေမ၊ ဇနီးမယား၊  
ကေလး (သုိ႔မဟုတ္) ေျမယာတို႔ကုိ စြန္႔လႊတ္ေသာသူတိုင္းသည္ အဆတစ္ရာမက မ်ားစြာတုိ႔ကို  
လက္ခံရရွိလိမ့္မည္။ ထာ၀ရအသက္ကုိလည္း အေမြခံရလိမ့္မည္။ မွန္သလား၊ မွားသလား။      
မွနသ္ည။္
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၈။  (တမန္ေတာ္ ၁၄း၂၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ တပည့္ေတာ္သည္ ယုံၾကည္ျခင္း၌ ဆက္သြားရန္ လုိသည္။  
မွန္သလား၊ မွားသလား။
မွနသ္ည။္

၉။  (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ အမွန္တကယ္ကန္႔ကြက္ခ်က္မွာ လူတခ်ဳိ႕ သမၼာက်မ္းစာဖတ္႐ႈၿပီး၊  
တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္းကို အေလးထားျခင္းသည္ “ခရစ္ယာန္” တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမလိုအပ္  
(ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္) ေသာ္လည္း၊ “တပည့္ေတာ္”တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ တကယ့္ပူေဇာ္ျခင္း၊  
ဆက္ကပ္ျခင္း လုိအပ္ေၾကာင္း ျဖစ္၏။ အမွန္တရားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေရြးႏုုတ္ျခင္းအရ  
ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အပိုင္းက ဘာမွ် ႀကိဳပမ္းမႈ မလုိအပ္ပါ။ ၎သည္ ျပည့္စံုၿပီး၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အေနႏွင့္   
ႀကိဳးပမ္းျခင္း မလိုအပ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ခရစ္ေတာ္ေခၚယူေတာ္မူျခင္းသည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ဘ၀တစ္ခုလုံးႏွင္ ့ 
အၾကြင္းမဲ့အတြက္ အၿမဲ ျဖစ္ရပါမည္။ မွန္သလား၊ မွားသလား။      
မွနသ္ည။္

၁၀။  (တမန္ေတာ္ ၁၁း၂၆)ကုိ ဖတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ ေခၚယူေတာ္မူျခင္းသည္ အခ်ဳိ႕၌ ေလာကီ ေရးရာတြင္  
ေနာက္ခ်န္ေနေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ရန္ ႏွင့္ အခ်ဳိ႕၌ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ရန္ ဆုိၿပီး၊ ယံုၾကည္သူ  
ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားအတြက္ မဟုတ္။ တကယ့္အျဖစ္မွန္သည္ ခရစ္ယာန္ ႏွင့္ တပည့္ေတာ္သည္  
အတူတူပဲ ျဖစ္သည္။ မွန္သလား၊ မွားသလား။        
မွနသ္ည။္

၁၁။  (မ�ဲ ၂၈း၁၉)ကို ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူတို႔အတြက္ ေယ႐ႈ၏ မိန႔္ေတာ္မူျခင္းသည္ သြား၍  
ျဖစ္ေစရန္ဆိုသည္မွာ၊_
(က) တပည့္ေတာမ္်ား 

၁၂။  (မ�ဲ ၂၈း၂၀)ကို ဖတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ေယ႐ႈမိန္႔ေတာ္မူေသာ အရာအားလုံးကို  
အျခားသူတုိ႔အား သြန္သင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ မွန္သလား၊ မွားသလား။     
မွနသ္ည။္

၁၃။  (ေယာ ၁း၁၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ေယ႐ႈသည္ ကုိယ္ေတာ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေပးကမ္းသည္။  
(အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းစသည္ျဖင့္) သုိ႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းကို  
ရယူျခင္း မရွိေစပါ။ မွန္သလား၊ မွားသလား။       
မွနသ္ည။္
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သက္ေသခံခ်က္ကုိ အသုံးျပဳနညး္ 

ယေန႔ သင္တုိ႔၏ကုိယ္ေတြ႕ သက္ေသခံခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေျပာပါမည္။ (တမန္ေတာ္ ၅း၄၂)  
၌ ဆုိထားသည္။ “ဗိမာန္ေတာ္၌၎၊အိမ္၌၎ ေန႔တုိင္းအစဥ္ဆုံးမသြန္သင္လ်က္၊ ေယ႐ႈသည္  
ခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏ ဟူ၍ ဧ၀ံေဂလိတရားကို မျပတ္ေဟာေျပာလ်က္ ေနၾက၏။” ကနဦးအသင္းေတာ္  
တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ ဗိမာန္ေတာ္၌ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း စည္းေ၀းၾကသည္ကို သတိထားၾကည့္ပါ။ ထုိ႔ျပင္  
အိမ္တစ္အိမ္မွ တစ္အိမ္၌၎၊ သူတို႔သည္ ေယ႐ႈသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏ဟူ၍ သြန္သင္ျခင္း၊  
ေဟာေျပာျခင္းတုိ႔ကုိ မွန္မွန္ျပဳလ်က္ေနၾက၏။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက အိမ္တစ္အိမ္မွ တစ္အိမ္  
(သုိ႔မဟုတ္) တံခါးေပါက္တစ္ေပါက္မွ တစ္ေပါက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ခ်ည္းကပ္ရမည္ကို သဘာ၀မက်၊  
သက္ေသာင့္သက္သာမရွိ ခံစားရတတ္ ၾကသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္းအတြက္  
တကယ္အျပင္ထြက္၍ လူေနအိမ္ တံခါးမ်ားကို ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ လူေတြေျပာင္းလဲၿပီး ခရစ္ေတာ္ဆီသို႔  
ေရာက္လာၾကသည္မ်ား ျမင္ရျခင္းအေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေလ့လာခဲ့ရသည္မ်ားကုိ ေ၀မွ် ေပးလို ပါသည္။

၎သည္ သင္သိသလုိ ခက္ခဲလုနီးပါးကိစၥ မဟုတ္ပါ။ က်မ္းစာအထဲ ကၽြ ႏ္ုပ္ျမင္မိသည့္  
အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုမွာ၊ တမန္ေတာ္ရွင္ ေပါလုသည္ မေျပာင္းလဲသူတုိ႔ႏွင့္ စကားျပာဆုိသည့္အခါ၊  
သူ႔ကိုယ္ေတြ႕ သက္ေသခံခ်က္ကုိ(၃)ႀကိမ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္၀တၳဳအခန္းႀကီး- ၉၊၂၂ ႏွင့္ ၂၆  
တုိ႔တြင္ သူသည္ မယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ စကား ေျပာဆုိသည့္အခါတုိင္း သူ႔သက္ေသခံခ်က္၊  
သူ႔အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ သူ႔၌ျဖစ္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ထုတ္ေျပာခဲ့၏။ အျခားသူမ်ားသုိ႔ ေယ႐ႈခရစ္၏  
သတင္းစကား ေရာက္ေစရန္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ေတြ႕ရသည့္ အေကာင္းဆုံးခ်ဥ္းကပ္နည္း တစ္ခုမွာ  
“လမ္းေလွ်ာက္ ဆုေတာင္းျခင္း” ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ အိမ္တံခါးေပါက္တစ္ခုသုိ႔ သြားၿပီး တံခါးေခါက္၍  
သူတုိ႔ကို ေျပာရသည္။ “ဒီနယ္ေျမအတြက္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ဆုေတာင္းေပးေနၾကတာပါ။ ဆုေတာင္းျခင္းကုိ  
ဘုရားသခင္ ၾကားၿပီး အေျဖေပးမယ္လုိ႔ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ မိသားစုမွာ ျပ�နာ  
တစ္ခုခုရွိရင္ ဥပမာ၊ က်န္းမာ ေရးနဲ႔ တျခားျပ�နာမ်ဳိးေတြေပါ့၊ အဲဒါေတြကို ခင္ဗ်ားတုိ႔အတြက္  
ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ဆုေတာင္းေပးရမလားလုိ႔ပါ။” တစ္ခါတစ္ရံ သူတို႔ ေျဖၾကား တတ္ပါသည္။ “ေကာင္းၿပီေလ၊  
အခက္အခဲတစ္ခု ရွိပါတယ္”လို႔ဆုိၿပီး၊ သူတုိ႔ဆုေတာင္းခံ ၾကပါသည္။ အျခားအခ်ိန္ေတြမွာ အိမ္ရွင္ေတြ  
သက္ေသာင့္သက္သာမျဖစ္၊ စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ၿပီး ျပန္ေျပာလာပါသည္။ “မလုိပါဘူး။  
ခုခ်ိန္မွာ က်ဳပ္တုိ႔အတြက္ ဘာ ဆုေတာင္းခ်က္မွ် မလုိပါဘူး။” ေနာက္ေတာ့ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ကုိယ္ေတြ႕  
သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို သူတုိ႔အား စတင္ေျပာျပၾကပါသည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္ေျပာျပသည္။ “ခင္ဗ်ားတို႔မွာ ကေလးေတြရွိတယ္ေနာ္။ ကၽြ န္ေတာ့္မွာလည္း သုံးေယာက္  
ရွိတယ္။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ(၁၄) ရက္မွာ ကၽြ န္ေတာ့္သမီးေလး ေမြးပါတယ္။ အမႊာေပါ့ဗ်ာ။  
ဒုတိယေမြးလာတာ အေသေမြးလာတာ။” သူတုိ႔ဆီကအသံ ထြက္လာ၏။ “အို၊ ျဖစ္ရေလ၊  
စိတ္မေကာင္းပါဘူး။” ကၽြ ႏ္ုပ္က၊ “စိတ္မေကာင္းမျဖစ္ပါနဲ႔ဗ်ာ၊ ဘာျဖစ္သလဲဆုိတာ က်ဳပ္ေျပာျပမယ္” 
လုိ႔ဆုိၿပီး၊ ျဖစ္ခဲ့ပံုကုိ ေျပာျပပါသည္။ ဒုတိယထြက္လာတဲ့ အမႊာက ေျခဖြားေလး ျဖစ္ေၾကာင္း၊  
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သင္ခန္းစာ (၁၅)

ေျခေတာက္က စထြက္လာေၾကာင္း၊ ကေလးေမြးတဲ့အေတာအတြင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ ျပတ္ေတာက္ခဲ့  
ေသးေၾကာင္းနဲ႔ ကေလးေမြးလာတာ အေသေမြးျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာျပရပါ သည္။

၀မ္းဆြဲဆရာမသည္ ကေလးကုိယူၿပီး၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပုတ္ခတ္ပါသည္။ ကေလးအဆုပ္ကို  
အရည္ျပည့္ေနမွာ စိုး၍လည္း စုပ္ထုတ္ပါသည္။ ဆရာမသည္ ကေလးအတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ်လုပ္ေပးၿပီး၊  
ေနာက္ဆုံး လက္ေလ်ာ့လုိက္သည္။ ကၽြ ႏု္ပ္သည္လည္း တျခား အေဖ ေတြလုိပါပဲ၊ သမီးေလးတစ္ေယာက္  
ဆုံး႐ံႈးလုိက္ရပါၿပီ။ ကၽြ ႏ္ုပ္ ဘာဆက္လုပ္မည္နည္း။ ဒီအခ်ိန္မွာ၊ တံခါးေပါက္မွာရွိတဲ့ လူေတြကို  
ကၽြ ႏ္ုပ္ ေမးခြန္း ေမးပါသည္။ “ကၽြ န္ေတာ္ ေမးခြန္းတစ္ခုေလာက္ ေမးခ်င္တယ္ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ က်မ္းစာ  
ဖတ္မိၾကရဲ႕လား။ သူတုိ႔ ျပန္ေျပာၾကသည္။ “အနည္း အက်ဥ္းေတာ့ ဖတ္ပါတယ္။” (သုိ႔မဟုတ္)  
တစ္ခါတစ္ရံ “မဖတ္ၾကဘူးဗ်” ဟု အေျဖရတတ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္က ရွင္းျပပါသည္။  
“ကၽြ န္ေတာ္ေမးရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့၊ (တမန္ေတာ္ ၁၀း၃၈)မွာ  
က်မ္းစာကေျပာပါတယ္။ ေယ႐ႈဟာ ဘုရားသခင့္ အခြင့္ေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူးျပဳလ်က္ မာရ္နတ္ညာဥ္းဆဲေသာ  
လူအေပါင္းတို႔အား ခ်မ္းသာကုိေပးလ်က္ လွည့္လည္ေတာ္မူခဲ့တယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္ကေလးနဲ႔  
ပတ္သက္လို႔ ကၽြ န္ေတာ္ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ေျပာျပခ်င္တာပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔ မယံုဘူး၊ ဒါမွ မဟုတ္၊  
မယုံလည္းရပါတယ္။ ကၽြ န္ေတာ့္သမီး ေသၿပီ၊ ရက္မၾကာမီ ကၽြ န္ေတာ္ ေျမျမာဳပ္သၿဂၤဳိဟ္ ရေတာ့မယ္။  
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြ န္ေတာ္ ကုိယ္ကုိကုိယ္ ေတြးမိပါတယ္။ ကေလးကုိ ကၽြ န္ေတာ္ ေပြ႕ဖက္ခ်င္တယ္။  
ကေလးကို ကၽြ န္ေတာ္ ေကာက္ခ်ီလုိက္တာနဲ႔ အဲဒီမွာ စာတန္ရွိေနတာ ကၽြ န္ေတာ္ သိလုိက္တယ္။  
က်မ္းစာကေျပာတဲ့ နတ္ဆုိး၀ိညာဥ္ျဖစ္တယ္။ ၎က ကာယကံေျမာက္ ကၽြ ႏု္ပ္ကို တုိက္ခိုက္လာ၍  
ကၽြ ႏ္ုပ္ တစ္ခဏ မလႈပ္မယွက္ ျဖစ္သြားရ၏။ အဲဒီလုိ ျဖစ္လုိက္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းပဲ ကၽြ ႏု္ပ္ ေျပာခ်လုိက္သည္။  
“ေယ႐ႈနာမႏွင့္ မင္း့ကို ငါအမိန္႔ေပးတယ္။ မစင္ၾကယ္တဲ့၀ိညာဥ္၊ ဤကေလးကုိယ္ထဲက ထြက္ပါ။  
ဤကေလးကို အသက္ေပးဖို႔ ေယ႐ႈနာမ၌ ဆုေတာင္းပါတယ္။” ေမြးကတည္းက အသက္မ႐ွ�တဲ့  
ကေလးဟာ ပင့္သက္႐ိႈက္လုိ႔ အသက္တစ္ခ်က္႐ွ�လာသည္။ ေနာက္ အသက္ရွ� ရပ္သြားသည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္ ေနာက္ထပ္ေျပာသည္။ “ေယ႐ႈနာမ၌ မစင္ၾကယ္တဲ့ ၀ိညာဥ္၊ မင္းကို ငါအမိန္႔ေပးတယ္။  
ဤကေလးကုိယ္ထဲက အခု ထြက္သြားပါ။ သမီးေလးဆီ အသက္ ျပန္လာပါ။” ဒီတစ္ႀကိမ္ေတာ့  
သမီးေလးဟာ ပင့္သက္ရွ�အႀကိမ္မ်ားစြာနဲ႔ အသက္ရွ�လာသည္။ ဆက္တုိက္  
အသက္ရွ�လာပါေတာ့သည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္စကားေျပာေနတဲ့လူကို နာမည္ေခၚၿပီး၊ ကၽြ ႏ္ုပ္ ေျပာပါသည္။ “လူတစ္ေယာက္ရဲ႕  
ဦးေႏွာက္အထဲ သုံးမိနစ္ေလာက္ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္ရင္ ဦးေႏွာက္ေသ လူေသတာ မင္း  
သိပါတယ္ေနာ္၊ ကၽြ န္ေတာ့္သမီးေလးကေတာ့ ဘက္ေပါင္းစံုမွာ ျပည့္ျပည့္၀၀ အသက္ရွင္ လာပါတယ္။  
ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔က သမီးကုိ Vita လုိအမည္ေပးၿပီး၊ ဂရိဘာသာစကားအရ “အသက္” လုိ႔ အဓိပၸာယ္ 
 ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူ႔ကို ဘုရားသခင္ မစေတာ္မူခဲ့တဲ့ ဇာတ္လမ္းကေလးကို  
ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ေျပာျပခ်င္လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ သမီးကို အသက္ျပန္ေပးေတာ္မူခဲ့ ပါတယ္။  
ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ကၽြ ႏု္ပ္သည္ သမၼာက်မ္းစာကို အမ်ားႀကီး ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ဒီမွာ ကၽြ ႏု္ပ္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ  
လုိက္တာက ကၽြ ႏ္ုပ္သမီးငယ္ေလးအေပၚ မစင္ၾကယ္ေသာ၀ိညာဥ္ ရွိသလုိမ်ဳိး အေမွာင္ႏို္င္ငံ၊  
စာတန္ပိုင္နက္ နယ္ေျမမွာ စာတန္အုပ္စိုးေနတာ ရွိသလုိ ဘုရားသခင္ခ်စ္ေသာ သားသမီးမ်ား၏  
ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခု ရွိသည္ဆုိသည့္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။
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သက္ေသခံခ်က္ကို အသံုးျပဳနည္း 

ေျမႀကီးေပၚမွာ ေယ႐ႈရွိစဥ္၊ လူေတြကို ေနာင္တရၾကၿပီး၊ ကုိယ္ေတာ္၌ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္၊  
အေမွာင္ႏိုင္ငံထဲမွ ကုိယ္ေတာ္၏ႏိုင္ငံ ထဲသုိ႔၊ အျပစ္လႊတ္ျခင္းကို ခံယူ၍ ကုိယ္ေတာ္၏ေနာက္သုိ႔  
လုိက္ပါလာၾကရန္ ကိုယ္ေတာ္ေခၚယူခဲ့တယ္။ သင္တုိ႔ ယုံၾကည္မယ္ဆုိတာ ကၽြ န္ေတာ္ မသိေပမဲ့၊   
ကၽြ န္ေတာ့္ဘ၀နဲ႔ ကၽြ န္ေတာ့္မိသားစုအေပၚ ဘာျဖစ္ခဲ့တာကုိ ကၽြ န္ေတာ္ေျပာျပခဲ့ ၿပီးပါၿပီ။ ခင္ဗ်ားတို႔  
တံခါးေပါက္၀ကို ကၽြ န္ေတာ္တို႔ ေရာက္လာရတဲ့ တကယ့္အေၾကာင္းကလည္း၊ ေယ႐ႈက လူေတြဆီသြားၿပီး  
တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစဖို႔ မိန္႔ေတာ္မူ ခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ကၽြ န္ေတာ္သိပါတယ္။ လူေတြ  
အလုပ္မ်ားၾကၿပီး၊ အသင္းေတာ္ကို မေရာက္ႏိုင္၊ မသြားခ်င္၊ မလာခ်င္ျဖစ္ ေနတယ္ဆုိတာ။ တကယ္လုိ႔  
ဒီမွာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ သိခ်င္လုိ႔ ေမးခြန္းေမးခ်င္တာ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ “သင္းအုပ္ဆရာခင္ဗ်ား၊ အခု ဆရာေျပာ  
လုိက္တဲ့စကားက ဘာအဓိပၸာယ္လဲ” လုိ႔။ အဲဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားတုိ႔အိမ္ တံခါးေပါက္၀ကုိ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔  
ေရာက္လာရတာပါ။ ေနာက္ ဆယ္မိနစ္ေလာက္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ အာ႐ံုထားလ်က္  
သူတုိ႔ကိုရွင္းျပ ေပးၾကပါသည္။ ေနာက္ထပ္လည္း က်မ္းခ်က္ေတြကို ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ဖတ္ျပၿပီး၊  
သူတုိ႔အားလံုးနားလည္မႈ ေသခ်ာေစဖို႔အတြက္ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ ေမးပါသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ တကယ့္ကို  
အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခန္း ျဖစ္လာပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႕သည္ လူေတြကို တရားေဟာေျပာျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)  
က်မ္းစာက ေျပာသည္မ်ားကိုသင္ေပးျခင္း မလုပ္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာက ဘာေျပာသည္ကုိ  
သူတုိ႔ကို ေမးခြန္းအနည္းငယ္ေမးျခင္းအားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ ရွာေတြ႕ေစရန္ ႀကိဳးစား၍  
အကူအညီေပးၾကပါသည္။

“ခင္ဗ်ားတုိ႔ စိတ္၀င္စားၾကသလား။ ခင္ဗ်ားတုိ႔အဆင္ေျပတဲ့အခ်ိန္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔လာၿပီး၊  
စကားေျပာၾကမယ္၊ က်မ္းစာသင္ခန္းစာေတြ သင္ေပးပါမယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔လာသင္ေပးတဲ့ ပထမ  
သင္ခန္းစာမွာတင္၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ တစ္ခုခု မရလုိက္ဘူး၊ အကူအညီမရ၊ အားေပးျခင္း မရွိ၊  
တည္ေဆာက္စရာလည္း ျဖစ္မလာဘူးဆုိရင္၊ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ မလာေတာ့ပါဘူး၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကိုလည္း  
အသင္းေတာ္လာဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုထဲ၀င္ဖို႔ တုိက္တြန္း တာမ်ဳိးနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ  
အေႏွာင့္အယွက္ လာေပးေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ဒီကို ေရာက္လာတာဟာ၊ ေယ႐ႈခရစ္သည္  
သင္တုိ႔အတြက္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ဘာလုပ္ေပးခဲ့သလဲ၊ ၿပီးေတာ့၊သင္တုိ႔ကုိယ္တုိင္အတြက္  
ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို နားလည္လာဖုိ႔ အကူအညီေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းစာထဲမွာ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔  
မသိတာ၊ အျပည့္အစံု နားမလည္ႏိုင္တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသာ္လည္း၊ ဒီမွာ ခင္ဗ်ားတို႔အတြက္  
သင္ခန္းစာ အက်ဥ္းနဲ႔ ျပသကူညီေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔ စိတ္၀င္တစားယူႏိုင္မလား။”  
လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာၾကပါတယ္။ “ဟုတ္တယ္၊ ငါတုိ႔စိတ္၀င္စားတယ္” ဆုိၿပီး ေတာ့။ ဒါ ေၾကာင့္  
သူတုိ႔အိမ္ကုိ ကၽြ န္ေတာ္သုိ႔သြားဖို႔ အခ်ိန္သတ္မွတ္ၿပီး၊ သူတို႔ကုိ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ သင္ခန္းစာ  
သင္ေပးပါတယ္။ အဲဒီကုိကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ေရာက္သြားတာ၊ “မိုက္က႐ိုေ၀့ ဧ၀ံေဂလိေဟာေျပာျခင္း”  
ဆုိတဲ့၊ သူတုိ႔ကုိ လက္ေမာင္ခ်င္း လိမ္ယွက္ေစၿပီး၊ အနည္းအက်ဥ္း ဆုေတာင္းတတ္ဖို႔အတြက္  
မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါသူတုိ႔လုပ္ေနတာ သူတုိ႔နားလည္မွာေတာင္ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔က  
တပည့္ေတာ္ျဖစ္ သင္ခန္းစာအတုိင္း သင္ေပးၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚ  
အေသခံေတာ္မူျခင္း အေၾကာင္းကို သူတုိ႔ နားလည္သဘာေပါက္ေအာင္ အကူအညီေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္းအုပ္တစ္ေယာက္ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္၏တပည့္ေတာ္ျဖစ္ သင္ခန္းစာအေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။  
သူက “Don, ပထမသင္ခန္းစာၿပီးတဲ့ေနာက္၊ ဘာျဖစ္မလဲ။ ပထမသင္ခန္းစာၿပီးသည္ေနာက္၊  



3-342

သင္ခန္းစာ (၁၅)

လူတစ္ေယာက္က နားလည္လာသည္မွာ၊ ေယ႐ႈခရစ္ကုိ တံု႔ျပန္အေျဖေပး ရန္သူတုိ႔လုပ္ဖို႔  
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္၊ ကုိယ္ေတာ္ေပးကမ္းလာေသာ သနားျခင္းက႐ုဏာႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္းျခင္း  
တို႔ကို လက္ခံရန္ ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႕သည္ အဆင့္ျမင့္တြန္းအားေပး အေရာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား  
မဟုတ္ၾကပါ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းသည္ ထုိသုိ႔ မဟုတ္ပါ။ ပထမသင္ခန္းစာမွတစ္ဆင့္၊  
သူတုိ႔သည္ သူတုိ႔စိတ္ႏွလုံးအထဲ သူတုိ႔ ဘာလုပ္ဖို႔လုိသည္ကို အမွန္တကယ္ သိရွိလာၾကမည္  
ျဖစ္သည္။ ေနာက္ သူထပ္ေမးပါသည္။ “ေကာင္းၿပီေလ၊ သန္ခန္းစာ(၁၅) အထိ ၿပီးရင္ ဘာျဖစ္မလဲ  
ကဲ။” “သင္ ခန္းစာ(၁၅) အထိ ၿပီးရင္၊ လူတစ္ေယာက္ဟာ က်ဳပ္တုိ႔နဲ႔အတူ ရွိေနတယ္ဆုိရင္၊ သူတို႔ဟာ  
အျပစ္ေတြ ေနာင္တရၿပီး၊ ေရႏွစ္ျခင္း ခံမယ္၊သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္နဲ႔ ႏွစ္ျခင္းခံလိမ့္မယ္။ အဲဒီလုိ  
ျဖစ္လာတာ က်ဳပ္တုိ႔ ျမင္ေနက်ပဲ။ သင္ခန္းစာ(၁၅)ေရာက္မွ မဟုတ္ပါဘူး၊ သင္ခန္းစာ(၆)အၿပီးမွာပင္  
ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။”

ရွင္မ�ဲခရစ္၀င္ က်မ္းအခန္းႀကီး (၂၈) ၌၊ လူမ်ဳိးတကာသုိ႔သုိ႔သြား၍ တပည့္ေတာ္ ျဖစ္ေစ ၾကရန္  
ေယ႐ႈမိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္၌ သူတုိ႔ကို ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏  
နာမ၌ ႏွစ္ျခင္းေပးရမည္။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္းအထဲ၊ မယုံၾကည္သူ မ်ားအား ေယ႐ႈခရစ္ႏွင့္  
လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚ ကုိယ္ေတာ္အေသခံျခင္း အေၾကာင္းကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ နားလည္သေဘာေပါက္  
ေစခဲ့သည္။ တစ္ပတ္ၿပီးတစ္ပတ္ သူတို႔အား နားလည္ သေဘာေပါက္ေစျခင္းအတြင္း၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္   
သူတုိ႔ႏွင့္မိတ္ေဆြအျဖစ္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ယူခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အေပၚ  
ခ်စ္ျခင္း၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ျခင္း ရိွလာသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔က သူတုိ႔ကုိ ႏႈတ္ ကပတ္တရားေတာ္ နားလည္ဖို႔  
သင္ေပးသည္။ သူတုိ႔ကုိ တရားေဟာ ေျပာဖို႔ ေရာက္လာသည္ မဟုတ္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သူတုိ႔ကုိ  
က်မ္းခ်က္မ်ား ဖတ္ျပၿပီး၊ သူတို႔ကုိလည္း ဖတ္ခိုင္း၍၊ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္က ဘုရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲက  
အေျဖထုတ္ယူေပးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ သူတုိ႔ကုိ ေမးခြန္းထုတ္ေမးၾကသည္။ တစ္ပတ္ၿပီးတစ္ပတ္၊  
သူတုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ပြင့္လင္းစြာ၀န္ခံလုိေသာ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္လာသည္ကုိ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ျမင္ရသည္။  
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကုိယ္ေတာ္ကို လက္ခံရန္၊ ကုိယ္ေတာ္ေနာက္သုိ႔လုိက္ရန္ႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္၌  
အပ္ႏွံၾကရန္မွာ ဘာကိုဆုိလုိသည္ကို သူတုိ႔ သိလာၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ၎သည္ ယေန႔  
ဧ၀ံေဂလိေဟာေျပာျခင္း ကုိင္တြယ္နည္း အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ကြဲျပားေနပါသည္။

ေပ်ာက္ေသာသူတုိ႔ဆီ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ သြားေရာက္ျခင္း၌ နည္းလမ္းသည္၊ ပထမဦးဆုံး ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်  
သက္ေသခံျခင္း နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ လူတုိင္းသည္ မိမိကုိယ္ပိုင္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကုိယ္ပိုင္စာတမ္းငယ္ကုိ အႀကိမ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ျပဳစုခဲ့ၾကသည္။  
ကၽြ ႏု္ပ္သည္လည္း၊ “ကၽြ န္ေတာ့္သမီး ေသျခင္း” ဆုိသည့္ စာတမ္းငယ္ တစ္ခုကို ေရးသားခဲ့သည္။  
ထုိအေၾကာင္းကုိ အိမ္တံခါးေပါက္၀၌ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေျပာခဲ့သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ တပည့္ေတာ္ျဖစ္  
ဧ၀ံေဂလိအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္လည္း စာတမ္းငယ္ ေရးခဲ့ၾကသည္။ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး  
ခ်ည္ေႏွာင္ခံခဲ့ရဖူးသည့္ Joe Rose က “ကၽြ န္တစ္ေယာက္ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ရျခင္း”၊  
အသက္(၁၅)ႏွစ္အရြယ္ကတည္းက မူယစ္ေဆး စြဲခဲ့ဖူးၿပီး၊ ေယ႐ႈ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့သည့္ Rocky Forry 
က၊ “မူးယစ္ေဆးသုံးမိစၦာာ တစ္ေကာင္ ေသဆုံးျခင္း” စာတမ္းငယ္မ်ားကို ေရးခဲ့ၾကသည္။  
ဤသက္ေသခံခ်က္မ်ားကို လူေတြရဲ႕တံခါးေပါက္၀မ်ား၌ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာခဲ့ၾကသည္။

လူတခ်ဳိ႕ ေျပာလိမ့္မည္။ “အင္တုိက္အားတုိက္ သက္ေသခံခ်က္ ငါတုိ႔မွာ မရွိဘူး။ ငါ့မွာ  



သက္ေသခံခ်က္ကို အသံုးျပဳနည္း 

ရွစ္မိနစ္ၾကာ ေသၿပီးေနာက္မွ ရွင္လာတဲ့ ကေလးမ်ဳိး မရွိဘူး။” ဤကဲ့သုိ႔ေသာ သက္ေသမ်ဳိး  
လူအမ်ားႀကီးမွာ မရွိတာကို ကၽြ ႏ္ုပ္ သိပါသည္။ သင္တုိ႔၌ Xxxxxxxxxxxxxx လုိ သက္ေသခံခ်က္မ်ဳိး  
ရွိႏိုင္ပါသည္။ သူ၏ကေလးဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လုံး၊ အျခားကေလးေတြလုိ ဒုစ႐ိုက္လုပ္ျခင္း၊ ဆဲေရးျခင္းႏွင့္  
ဘုရား မရိုမေသျပဳျခင္းတုိ႔ကို ေရွာင္ႏိုင္ရန္  သူ႔ဘ၀ကို ဘုရားသခင္ အားျဖည့္ေပးခဲ့သည့္ တန္ခိုးေတာ္  
သက္ေသခံခ်က္ ျဖစ္သည္။ လူ တစ္ဦးခ်င္းစီ တုိင္း၌ သက္ေသခံခ်က္ ရွိပါသည္။ သင့္သက္ေသခံခ်က္သည္  
အင္တိုက္အားတုိက္မျဖစ္ဟု သင္ထင္လွ်င္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္၏ သက္ေသခံခ်က္ကုိ ယူသုံးႏိုင္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  

္  

တပည့္ေတာ္ျဖစ္ ဧ၀ံေဂလိအဖြဲ႕က ပထမဦးဆုံး လူေတြဆီ သြားေရာက္ၾကသည့္အခါ၊ Joe Rose သည္  
ကြၽႏု္ပ္၏သက္ေသခံခ်က္ကုိ သုံးခဲ့သည္။ ခဏၾကာလာေသာအခါ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္ထက္ ပိုေကာင္းေအာင္  
ေျပာလာႏိုင္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ သူ႔ကို အားေပးရ၏။ “Joe ေရ၊ ဆက္ေျပာေပးပါ။ ငါ့အေပၚမွာ ဘုရားသခင 
လုပ္ေပးခဲ့တာကို လူေတြကို ေျပာျပေပးပါ။”

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသူဆီ သြားေရာက္ျခင္း၌ သူ႔ကုိယ္ေတြ႕ 
သက္ေသခံခ်က္ကုိ (၃)ႀကိမ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္ဆုိလွ်င္၊ သင္သည္လည္း သုံးႏိုင္ ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ 
Word Perfect, Microsoft Word, ႏွင့္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ပ႐ိုဂရမ္ စီမံခ်က္ အမ်ဳိးအစားအားလုံးႏွင့္ ကြန္ျပ�တာ  
ရွိေနပါၿပီ။ ၎အားျဖင့္ သင့္ကုိယ္ပိုင္ သက္ေသခံခ်က္ စာတမ္းငယ္ တစ္ေစာင္ကို ေရးဆြဲထားဖို႔  
လြယ္ကူပါသည္။ ဤသုိ႔ စတင္ေျပာရန္ ပိုမို အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ရွိပါ၏။ “ဒါဟာ  
က်မ္းစာအုပ္အေရာင္းဆုိင္က ၀ယ္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါဟာ ငါ့အေပၚ တကယ္ပဲ ျဖစ္ခဲ့လုိ႔ သင့္တုိ႔ကုိ 
ေ၀မွ်ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္။” သင္သည္ ထိုင္ခ်ၿပီး၊ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ေတြ႕သက္ေသခံခ်က္ကုိ စာေရးခ်ဖို႔  
ကြၽႏ္ုပ္ လုိလားပါသည္။ သင့္၌ ဘာျဖစ္ခဲ့သည္၊ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ဆီသုိ႔ သင္ ဘယ္လုိ ေရာက္လာသည္  
စသည္ျဖင့္ ေရးခ်ႏိုင္သည္။ ေနာက္ေတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ အိမ္တံခါး၀မွာ ေရာက္ ေနသည္ဆုိလွ်င္၊  
ထုိေနရာ၌ တစ္ေယာက္ေယာက္အား သင့္သက္ေသခံခ်က္စာရြက္ကုိ ေပးလုိက္ႏိုင္သည္။

သင္သည္ ဤအေၾကာင္းအရာအေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္ ပို၍ လိုအပ္သည္ဆိုလွ်င္၊  
ကြၽႏ္ုပ္၏ ကြန္ရက္ လိပ္စာ xxxxxxxxxx တြင္၀င္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ “သင့္ယံုၾကည္ျခင္း  ေ၀မွ်ျခင္း၌ 
အႀကံျပဳခ်က္”ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွ ိ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။ ထိုေနာက္  
သင္၏သက္ေသခံခ်က္ကို ေရးခ်ၿပီး၊ ၎ကို ေလ့က်င့္တင္ျပေနလ်က္၊ “သင့္ယံုၾကည္ျခင္း ေ၀မွ်ျခင္း၌ 
အႀကံျပဳခ်က္” ကုိ ေလ့လာပါ။ ၎ကို ဖတ္႐ံုသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ၊ သင္သည္ လူမ်ဳိးတကာတို႔ထံ  
သြား၍ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ တစ္ေယာက္ခ်င္း ဧ၀ံေဂလိေဟာေျပာသည့္အခါ၊ ေလ့လာထားျခင္းသည္  
အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။ သင္တုိ႔ကို ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီး ေပးပါေစေသာ။
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သင္ခန္းစာ (၁၅)

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။  (မာကု ၁၆း၁၅)ကို ဖတ္ပါ။ မည္သူတုိ႔အား သတင္းေကာင္းတရား ေၾကညာေပးရမည္နည္း။

မာကု ၁၆း၁၅ - “သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္ ရိွသမွ်သုိ႔သြား၍၊ ေ၀ေနယ် သတၱ၀ါ  
အေပါင္းတုိ႔အား ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာၾကေလာ့။”

၂။  (မ�ဲ ၂၈း၁၉-၂၀)ကုိ ဖတ္ပါ။ မည္သူတုိ႔ကုိ တပည့္ေတာ္ ျဖစ္ေစရမည္နည္း။

မ�ဲ ၂၈းး၁၉-၂၀ -“သင္တို႔သြား၍ လူမ်ဳိးတကာတို႔ကုိ ငါ့တပည့္ျဖစ္ေစလ်က္၊ ခမည္းေတာ္၊  
သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏နာမ၌ ဗတၱိဇံကို ေပးၾကေလာ့။ ငါသည္ သင္တုိ႔အား  
ေပးသမွ်ေသာ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွါ ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးၾကေလာ့။ ငါသည္လည္း  
ကပ္ကမၻာကုန္သည္တုိင္ေအာင္ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ ရွိသည္ဟု တပည့္ေတာ္တုိ႔အား 
မိန္႔ေတာ္မူ၏။” 

၃။  (တမန္ေတာ္ ၈း၅,၂၆၊ ၁၆း၁၃-၁၅,၂၃၊ ၂၀း၂၁-၂၂) တုိ႔ကို ဖတ္ပါ။ ဧ၀ံေဂလိ ေဟာေျပာျခင္းသည္  
ဘယ္ေနရာမွာ ျဖစ္ရမည္နည္း။

တမနေ္တာ ္၈းး၅,၂၆ -“ဖိလိပၸဳသည္ ရွမာရိၿမိဳ႕သို႔ သြား၍ ခရစ္ေတာ္၏အေၾကာင္းကို  
ေဟာေလ၏။ .....  တစ္ဖန္ ထာ၀ရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ဖိလိပၸဳအား၊ သင္ထ၍  
ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕မွ ဂါဇၿမိဳ႕သုိ႔သြားရာ ေတာလမ္းတြင္ ေတာင္မ်က္ႏွာသုိ႔ သြားေလာ့ဟု  
ဆုိသည့္အတုိင္း ဖိလိပၸဳသည္ ထ၍ သြားေလ၏။”

တမနေ္တာ ္၁၆း၁၃-၁၅,၂၃ -“ဥပုသ္ေန႔၌ ငါတို႔သည္ ၿမိဳ႕ ျပင္သုိ႔ ထြက္လွ်င္၊ ပဌနာဇရပ္ရွိတတ္ရာ   
ျမစ္နားသုိ႔ သြား၍ထုိင္ၿပီးမွ၊ ထုိအရပ္၌ စည္းေ၀းေသာမိန္းမတုိ႔အား ေဟာေျပာၾက၏။ ထုိအခါ  
နီေမာင္းေသာ အထည္အလိပ္ကိုေရာင္းေသာ သြားတိရဲၿမိဳ႕သူ လုဒိ အမည္ရွိေသာ  
မိန္းမတစ္ေယာက္သည္ ဘုရားသခင္ကို ကုိးကြယ္ေသာသူျဖစ္၍၊ တရားနာ ေနစဥ္တြင္၊  
ေပါလု ေဟာေျပာေသာ အရာကုိ မွီ၀ဲဆည္းကပ္ေစျခင္းငွါ၊ သူ၏စိတ္ႏွလုံးကို သခင္ဘုုရား  
ဖြင့္ေတာ္မူ၏။ ထုိမိန္းမသည္ အိမ္သူအိမ္သားတုိ႔ႏွင့္တကြ ဗတိၱဇံကို ခံၿပီးမွ၊ ကၽြ န္မသည္  
သခင္ဘုရား၌ အမွန္ယုံၾကည္သည္ကုိ သင္တုိ႔သည္ ထင္မွတ္လွ်င္၊ ကၽြ န္မ၏အိမ္သုိ႔ ၀င္၍  
ေနၾကပါဟု ေတာင္းပန္လ်က္ ငါတုိ႔ကုိ အႏိုင္ေသြးေဆာင္ေလ၏။ ......႐ိုက္၍ ဒဏ္ခ်က္မ်ား  
ရွိၿပီးမွ၊ လုံၿခံဳစြာေစာင့္ေစဟု ေထာင္မွ�းကို မွာလုိက္၍ ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထားၾက၏။” 

တမနေ္တာ ္၂၀း၂၁-၂၂ - “ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ ေနာင္တရျခင္းတရားကုိ၎၊  
ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို ယုံၾကည္ျခင္းတရားကို၎၊ ယုဒလူ၊ ေဟလသလူတုိ႔အား သက္ေသခံသည္  
အေၾကာင္းအရာကုိ သင္တုိ႔သိၾက၏။ ယခုမွာ ငါသည္ ၀ိညာဥ္ ေတာ္အားျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကို  
ခံ၍၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားရ၏။ ထိုၿမိဳ႕ ၌ အဘယ္အမႈ ေရာက္မည္ကုိ မသိ။”
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သက္ေသခံခ်က္ကို အသံုးျပဳနည္း 

၄။  (မာကု ၄း၁၁-၁၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ စစ္မွန္ေသာေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္မလာမီ၊ လူတစ္ေယာက္သည္၊

(က)		ျမ်ားင္္ျရမ်ားည္္။			
(ခား)				�လု�လု�ရမ်ားည္္။		
(ဂ)				ၾက�းရမ်ားည္္။	
(ဃ)			န�းလုည္္ရမ်ားည္္။
(င္ျ)					အျထီက္ပဳါ	အျ�းလံုးိ	

မာကု ၄း၁၁-၁၂ -“ကုိယ္ေတာ္က သင္တုိ႔သည္၊ ဘုရားသခင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ နက္နဲေသာအရာကုိ  
သိရေသာ အခြင့္ရွိၾက၏။ ျပင္၌ ရွိေသာ ထုိသူတုိ႔မူကား၊ ျမင္လ်က္ပင္ အာ႐ံုမျပဳဘဲ ျမင္၍၊  
ၾကားလ်က္ပင္ အနက္ကုိနားမလည္ဘဲ ၾကားသျဖင့္၊ သူတုိ႔အက်င့္ မေျပာင္းလဲ၊  
အျပစ္မလႊတ္ရသည့္တိုင္ေအာင္ သူတုိ႔အား ေဟာသမွ်ကို ဥပမာအားျဖင့္ ေဟာရ၏။”

၅။  (တမန္ေတာ္ ၂၈း၂၃-၂၄)ကို ဖတ္ပါ။ ေပါလုသည္၊ သတင္းေကာင္းတရားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊  
အေသးစိတ္ရွင္းျပ သက္ေသခံျပေသာအခါ၊ ေယ႐ႈကို ေၾကညာျခင္း၌ လူေတြကို လက္ခံ ယုံၾကည္  
လာေစရန္အလို႔ငွါ၊ သူ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ လုပ္ခဲ့ရသနည္း။

တမနေ္တာ ္၂၈းး၂၃-၂၄ - “ေန႔ရက္ကို ခ်ိန္းခ်က္၍ လူမ်ားတုိ႔သည္  
ေပါလုတည္းခိုရာအရပ္သုိ႔လာၾကသည္ရွိေသာ္၊ ေပါလုသည္ ဘုရားသခင္၏  
ႏိုင္ငံေတာ္အေၾကာင္းကို သက္ေသခံသျဖင့္၎၊ ထုိသူတုိ႔သည္ ေယ႐ႈ၏အေၾကာင္းမ်ားကို  
ယုံၾကည္ေစျခင္းငွါ၊ ေမာေရွ၏ ပညတိၱက်မ္းႏွင့္ အနာဂတိၱက်မ္း တုိ႔ကုိအမွီျပဳ၍  
ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္သျဖင့္၎၊ နံနက္အခ်ိန္ မွစ၍ ညအခ်ိန္တုိင္ေအာင္  
ထုတ္ေဖၚေဟာေျပာၾက၏။ အခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ ေပါလုု၏စကားကုုိ ယံုၾက၏။ အခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ မယုံဘဲ  
ေနၾက၏။

၆။  (တမန္ေတာ္ ၁၆း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ ခရစ္ေတာ္ဆီသုိ႔ အမွန္တကယ္  
လွည့္ေျပာင္းလာေသာအခါ၊ ဘာကို ဖြင့္ေပးရန္ လိုသနည္း။

တမနေ္တာ ္၁၆း၁၄ -“ထုိအခါ နီေမာင္းေသာ အထည္အလိပ္ကုိေရာင္းေသာ သြားတိရဲၿမိဳ႕သူ လုဒိ  
အမည္ရွိေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္သည္ ဘုရားသခင္ကို ကုိးကြယ္ေသာသူ ျဖစ္၍၊ တရားနာစဥ္တြင္  
ေပါလု ေဟာေျပာေသာအရာကုိ မွီ၀ဲဆည္းကပ္ ေစျခင္းငွါ၊ သူ၏စိတ္ႏွလုံးကို သခင္ဘုရား  
ဖြင့္ေတာ္ မူ၏။” 

၇။  (တမန္ေတာ္ ၂း၃၇)ကုိ ဖတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္ စိတ္ႏွလုံးပြင့္ၿပီး၊ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အခါ၊  
ဘာျဖစ္လာသနည္း။

တမနေ္တာ ္၂း၃၇ -“ထုိသူတုိ႔သည္ ၾကားရလွ်င္၊ စိတ္ႏွလုံး ပူပန္ျခင္းရွိ၍၊ ညီအစ္ကုိတုိ႔၊  
အဘယ္သုိ႔ ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေပတ႐ုမွစ၍ အျခားေသာ တမန္ေတာ္တုိ႔အား ေမးျမန္းၾက၏။”
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၈။  (တမန္ေတာ္ ၁၆း၃၁၊၂း၃၈)ကုိ ဖတ္ပါ။ ထိုေနာက္ လူတစ္ေယာက္သည္၊ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။

တမနေ္တာ ္၁၆း၃၁ -“ထုိသူတုိ႔ကလည္း၊ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို ယုံၾကည္ေလာ့။ ယုံၾကည္လွ်င္  
သင္ႏွင့္ သင္၏အိမ္သူအိမ္သားတို႔ သည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆုိလ်က္၊..”

တမနေ္တာ ္၂း၃၈း -“ေပတ႐ုကလည္း၊ သင္တုိ႔၏အျပစ္ကို လြတ္ေစျခင္းငွါ ေနာင္တရ၍  
တစ္ေယာက္မွ် မၾကြင္း၊ ေယ႐ႈခရစ္၏နာမ၌ ဗတၱိဇံကို ခံၾကေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာ  
၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကလိမ့္မည္။”

၉။  (တမန္ေတာ္ ၂း၄၂၊ ေယာ ၈း၃၁-၃၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ထုိေနာက္ လူတစ္ေယာက္သည္၊  
ဘာလုပ္ရမည္နည္း။

တမနေ္တာ ္၂း၄၂ -“ထုိသူမ်ားသည္ တမန္ေတာ္တုိ႔၏ဆုံးမၾသ၀ါဒကိုခံျခင္း၊ အေပါင္းအသင္းဖြဲ႕ျခင္း၊  
မုန္႔ကုိဖဲ့ျခင္း၊ ပဌနာျပဳျခင္းတို႔ကုိ အၿမဲ ေဆာင္ရြက္၍ ေနၾက၏။”

ေယာ ၈းး၃၁-၃၂ -“ထုိအခါ ေယ႐ႈက၊ သင္တုိ႔သည္ ငါ၏ေဒသနာ၌တည္လွ်င္ ငါ့တပည့္အမွန္  
ျဖစ္ၾက၏။ သမၼာတရားကိုလည္း သိၾက သျဖင့္၊ ထိုတရားသည္ သင္တုိ႔ကုိ လႊတ္လိမ့္မည္ဟု  
ယုံၾကည္ေသာ ယုဒလူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။”

၁၀။  (ေရာမ ၁၀း၁၄-၁၅)ကို ဖတ္ပါ။ ေျပာင္းျပန္ စနစ္က်ျခင္း (ဤက်မ္းခ်က္မ်ား) ၌ လူတစ္ေယာက္  
ခရစ္ေတာ္ဆီ ဘယ္လို ေရာက္လာသနည္း။

ေရာမ ၁၀း၁၄-၁၅ - “သုိ႔ရာတြင္ မယုံၾကည္လွ်င္၊ အဘယ္သုိ႔ ပဌနာျပဳႏိုင္မည္နည္း။  
သိတင္းမၾကားလွ်င္ အဘယ္သုိ႔ ယုံၾကည္ႏိုင္ မည္နည္း။ လူကုိ မေစလႊတ္လွ်င္၊ အဘယ္သုိ႔  
ေဟာေျပာ ႏိုင္မည္နည္း။ ထုိသုိ႔ႏွင့္အညီ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ ၀မ္းေျမာက္စရာ  
သိတင္း၊ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ၏ ၀မ္းေျမာက္စရာသိတင္းကုိ ၾကားေျပာေသာသူ၏ ေျခတုိ႔သည္  
အလြန္တင့္တယ္စြတကားဟု လာသတည္း။”
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အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။  (မာကု ၁၆း၁၅)ကို ဖတ္ပါ။ မည္သူတုိ႔အား သတင္းေကာင္းတရား ေၾကညာေပးရမည္နည္း။
နမိၼိတ လူသားအားလုံး၊ လူသားတုိင္း

၂။ (မ�ဲ ၂၈း၁၉-၂၀)ကို ဖတ္ပါ။ မည္သူတို႔ကုိ တပည့္ေတာ္ ျဖစ္ေစရမည္နည္း။      
ႏုိင္ငံတကာ လူမ်ဳိးတကာ

၃။  (တမန္ေတာ္ ၈း၅,၂၆၊ ၁၆း၁၃-၁၅,၂၃၊ ၂၀း၂၁-၂၂)တို႔ကို ဖတ္ပါ။ ဧ၀ံေဂလိ ေဟာေျပာျခင္းသည္ 
ဘယ္ေနရာမွာ ျဖစ္ရမည္နည္း။
ၿမိဳ႕မ်ား၊ ေတာေက်းလက္မ်ား၊ ျမစ္ကမ္းနေံဘး၊ ေထာင္မ်ားအတြင္း၊ လူထုအထဲႏွင့္  
အိမ္တစ္အိမ္မွ တစ္အိမ္သို႔ ၊

၄။  (မာကု ၄း၁၁-၁၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ စစ္မွန္ေသာေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္မလာမီ၊ လူတစ္ေယာက္သည္၊ 
(င) အထက္ပါ အားလုံး 

၅။  (တမန္ေတာ္ ၂၈း၂၃-၂၄)ကို ဖတ္ပါ။ ေပါလုသည္ သတင္းေကာင္းတရားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊  
အေသးစိတ္ရွင္းျပ သက္ေသခံျပေသာအခါ ေယ႐ႈကို ေၾကညာျခင္း၌ လူေတြကို လက္ခံ ယုံၾကည္  
လာေစရန္အလို႔ငွါ၊ သူ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ လုပ္ခဲ့ရသနည္း။
နနံက္မွ ညေနေစာင္း ေရာက္သည့္တုိင္၊  ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ေျခာက္နာရီမွ ရွစ္နာရီအတြင္း

၆။  (တမန္ေတာ္ ၁၆း၁၄)ကို ဖတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ ခရစ္ေတာ္ဆီသုိ႔ အမွန္တကယ္  
လွည့္ေျပာင္းလာေသာအခါ၊ ဘာကို ဖြင့္ေပးရန္ လုိသနည္း။ 
စိတ္ႏွလုံး၊ လူသား၏ ဗိဟုိအက်ဆုံးအပုိင္း

၇။  (တမန္ေတာ္ ၂း၃၇)ကုိ ဖတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္ စိတ္ႏွလုံး ပြင့္ၿပီး၊  
စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အခါ၊ ဘာျဖစ္လာသနည္း။
တကယ္လို႔ သူတို႔  မွနက္နစ္ြာ တ့ံုျပနခ့ဲ္လွ်င္၊ သူတို႔ေမးလိမ့္မည။္ “ငါ ဘာလုပ္ေပးရ
မလဲ။”

၈။  (တမန္ေတာ္ ၁၆း၃၁၊ ၂း၃၈)ကုိ ဖတ္ပါ။ ထိုေနာက္ လူတစ္ေယာက္သည္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။
ေနာင္တရ၍ သခင္ေယရႈ ခရစ္ကို ယုံၾကညလ္်က္ ဗိတာ ိဇံကုိ ခံရမည။္

၉။  (တမန္ေတာ္ ၂း၄၂၊ ေယာ ၈း၃၁-၃၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ထုိေနာက္ လူတစ္ေယာက္သည္၊  
ဘာလုပ္ရမည္နည္း။
တမနေ္တာ၏္ အယူ၀ါဒ (ဆုံးမၾသ၀ါဒ) ၌ ဆက္လက္နာခံလ်က္၊ ေယရႈ ၏အမႈေတာမ္်ားကို   
ဆက္လက္ သင္ယူေလ့က်င့္သြားရမည။္
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၁၀။  (ေရာမ ၁၀း၁၄-၁၅)ကုိ ဖတ္ပါ။ ေျပာင္းျပန္ စနစ္က်ျခင္း(ဤက်မ္းခ်က္မ်ား) ၌ လူတစ္ေယာက္  
ခရစ္ေတာ္ဆီ ဘယ္လိုေရာက္လာသနည္း။
လူအခ်ဳိ႕ကုိ ေစလႊတ္ခ့ဲသည။္ လူအခ်ဳိ႕သည ္ေဟာေျပာေၾကညာရန ္ျဖစ္သည။္  
အေၾကာင္းမွာ၊ သူတို႔သည ္ခရစ္ေတာ၏္ သတင္းစကားကိုၾကား၍  
သူတို႔ယုံၾကညလ္ာႏုိင္သည။္ အေၾကာင္းမွာ သူတို႔  ယုံၾကညလ္ာသျဖင့္  
သခင္ေယရႈ ခရစ္၏နာမ၌ သူတို႔၏ကယ္တင္ျခင္း အတြက္ ဆုေတာင္း ႏုိင္ၾကသည။္
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လူတုိင္း၏ဆုေက်းဇူးကုိ အသုံးျပဳ၍ တပ
ည့္ေတာျ္ဖစ္ေစျခင္း 

ယေန႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ လူတုိင္း၏ဆုေက်းဇူးမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ တပည့္ေတာ္ ျဖစ္ေစျခင္း အေၾကာင္းကို  
ေျပာၾကမည္။ ၎တုိ႔သည္ အသုံးက်ပါ၏။ ဤတပည့္ေတာ္ ျဖစ္ျခင္းစီမံခ်က္ျဖင့္ ႀကီးစြာေအာင္ျမင္ျခင္း  
ရလိုက္ေသာ လေပါင္းမ်ားစြာ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း အေပၚ၊ လူေတြ ဒုတိယေမြးျခင္းအားျဖင့္  
သူတုိ႔အသက္တာ ေျပာင္းလဲျခင္းကိုျမင္ရၿပီး၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၌၎၊ ေရ၌၎ ဗတိၱဇံကို  
ခံယူခဲ့ၾကသည္။ တစ္ေန႔ ကၽြ ႏ္ုပ္သည္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ႏွင့္ စကားေျပာေနစဥ္ ေျပာလုိက္သည္။ 
“က်ဳပ္တုိ႔ တစ္ခုခု လြဲေနတယ္။ သူ တုိ႔တစ္ေတြ အက္ေၾကာင္းကေန ထြက္သြားေနၾကတယ္။”  
သူက “ အရာအားလုံး ေကာင္းေနတာပဲ၊ ခင္ဗ်ား ဘာကုိ ေျပာခ်င္တာလဲ။” သင္တုိ႔ကို ကၽြ ႏ္ုပ္  
ေ၀မွ်ေျပာခ်င္သည္မွာ၊ လူေတြ အသင္းေတာ္ဆီ လာၾကထိုင္ၾကႏွင့္ သင္းအုပ္ေဟာေျပာတာ  
နားေထာင္ၿပီး၊ အိမ္ထျပန္ၾကတဲ့ အတြင္းပိုင္း အသင္းေတာ္ တည္ေထာင္ေနတာထက္၊ အသင္းသားေတြ  
အသင္းေတာ္ နံရံေလးဘက္ကို ေက်ာ္ၿပီး၊ သြားေရာက္ၾကတဲ့ အျပင္ပိုင္းအသင္းေတာ္ ျဖစ္ေစလုိပါသည္။  
ဤတြင္ စာရင္း ေကာက္ၾကည့္လုိ႔ ရပါသည္။ ခရစ္ယာန္အားလုံး၏ ၉၅% သည္ သခင္ဘုရားဆီသုိ႔  
လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ်  မပို႔ႏိုင္ၾက။ ဧ၀ံေဂလိေဟာေျပာျခင္း၏ ၉၀%သည္၊ ခရစ္ယာန္မ်ားကို  
တုိက္႐ိုက္ ေဟာေျပာေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္အေဆာက္အဦးသည္ ကမၻာေပၚတြင္  
ဧ၀ံေဂလိအမ်ားဆုံး ေဟာေျပာေသာဌာန ျဖစ္လာေနသည္။ အသင္းေတာ္၏ တနဂၤေႏြဥပုုသ္  
စာေျဖခန္းမတြင္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဧ၀ံေဂလိ ေဟာေျပာၾက၏။ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ေဘးမဲ့ခိုလႈံရာ နယ္ေျမမ်ားတြင္  
ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဧ၀ံေဂလိေဟာေျပာၾက၏။ အသင္းေတာ္ အေဆာက္အအံုအတြင္း ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဧ၀ံေဂလိ  
ေဟာေျပာေနျခင္း နည္းလမ္းျဖစ္ေနသျဖင့္၊ သင့္အေနႏွင့္ အသင္းေတာ္သည္  
ေျပာင္းလဲသူမ်ားလုိအပ္သည္ကို သင္သည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္၏။

၎အေျခအေနသည္ သုံးရာစု Constantine ဘုရင္လက္ထက္တုိင္ေအာင္ မျဖစ္ေသးပါ။  
ထုိေနာက္ အသင္းေတာ္သည္ ျဖစ္တည္ လႈပ္ရွားျခင္း ရွိလာသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ေပ်ာက္ဆုံးသူမ်ားထံ  
သြားေရာက္ရမည္အစား အသင္းေတာ္သည္ အတြင္းပိုင္း ၀င္ၿပီး၊ အသင္းေတာ္ နံရံမ်ား ေနာက္၌  
ပုန္းခိုေနေတာ့၏။ ဤတြင္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ေျပာလုိသည့္ အေၾကာင္းမွာ ထိုနံရံမ်ားကုိေက်ာ္၍ သြားၿပီး၊  
အတြင္းပိုင္းအသင္းေတာ္ပံုသဏာာန္မွ၊ အျပင္ပိုင္း အသင္းေတာ္ပံုသဏာာန္သုိ႔ ေျပာင္းလဲလာေစရန္  
ျဖစ္သည္။ စာရင္းဇယားအရ၊ ၎၌ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အေဆာက္အဦးနံရံ ေလးဘက္ကို ေက်ာ္၍  
ေရာက္ႏိုင္သည္မွာ၊ ပ႐ိုဂရမ္ စီမံခ်က္၏ ၀.၅% (တစ္ရာႏႈန္းထက္ေလ်ာ့ပါသည္။) သာရွိပါသည္။  
ဤအေျခအေနအရ ယေန႔အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ အဓိက ဂိုဏ္းဂဏအသင္းေတာ္ႀကီးတစ္ခုမွ်  
ေပ်ာက္ဆုံးသူမ်ားကို လက္လွမ္းေရာက္မည့္စီမံခ်က္ မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္အေဆာက္အဦး   
ျပင္ပရွိလူမ်ားဆီသုိ႔ လွမ္းေရာက္၍ တပည့္ေတာ္ ျဖစ္ ေစျခင္းသည္  
ျပန္လည္ရွာေဖြေဖၚထုတ္ရန္လုိအပ္ေနသည့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးအပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွတစ္ဆင့္ Martin Luther သည္ အသင္းေတာ္၌ အာ႐ံုခံယူရန္  
ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရ ေၾကာင္းကုိ ဖြင့္ျပတင္ဆက္ခဲ့သည္။ ၁၈၀၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း၊  
John Wesley မွတစ္ဆင့္ လူစုလူေ၀းႏွင့္ ဧ၀ံေဂလိေဟာေျပာျခင္း ေရာက္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္  
ျမင္ေနရသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးတစ္ဦးခ်င္း တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ဧ၀ံေဂလိ ေဟာေျပာျခင္းကို တမန္ေတာ္  
ႀကီးမ်ားေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ သင္ေျပာႏုိင္ပါသည္။  
“မသိဘူးေလ၊ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ။” ဤစီမံခ်က္အတြက္ႏွင့္ သင္တုိ႔ကုိ ဘယ္လိုလုပ္ရမည္ကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔  
အတိအက် ျပေပးႏိုင္သည္။ အလြန္လြယ္ပါသည္။ လူေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရန္ႏွင့္၊  
သင့္သက္ေသခံခ်က္ကုိသုံး၍ အိမ္တံခါးေပါက္၀တြင္ လူသစ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္၊ အဘယ္မွ်  
လြယ္ကူသည္ကို ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ျပရလိမ့္မည္။ ဤအရာသည္ ယခု ကၽြ ႏု္ပ္ အာ႐ံုစိုက္လုိသည့္အရာ ျဖစ္သည္။  
သတင္းေကာင္းတရားလည္း ျဖစ္သည္။

(သင္တကယ္ မလုပ္ခ်င္ေသာ) တစ္ေယာက္ေယာက္က သင့္ကို လုပ္ေစလုိ၍ လုပ္ရသည္  
မဟုတ္ဘဲ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း အတိအက် သင္လုပ္ခ်င္ေသာအရာ ျဖစ္သျဖင့္ ထုိသင္ လုပ္ခ်င္ေသာအရာကို   
သင္သည္ လုပ္သြားရန္ ဘယ္လုိ ဆႏၵေရွိလိမ့္မည္နည္း။ ဒီအရာပဲ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးေနသည့္အေၾကာင္း  
ျဖစ္သည္။ “ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ ဘာလုပ္ခဲ့တာကို ဒီမွာၾကည့္ပါ။ လူေတြရဲ႕ အသက္တာကို ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ တုိ႔ထိ  
ေပးတယ္။ သူတုိ႔ ကယ္တင္ခံရၿပီး ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းရ၍၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀လ်က္  
ေရ၌ ႏွစ္ျခင္းခံယူ ခဲ့ၾကတယ္” ဆိုၿပီး၊ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ ဧ၀ံေဂလိေဟာေျပာျခင္း ဘယ္ေလာက္  
အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေနၾကသည့္လူေတြကို ကၽြ ႏ္ုပ္ျပ သည့္အခါ၊ “သိပ္ေကာင္းတာပဲ” ဟူ၍ လူေတြ  
တံု႔ျပန္ၾကသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္ဆက္ေျပာပါသည္။ “ကဲ ဒါဆုိ၊ မင္းတုိ႔အထဲက ငါနဲ႔ လူဘယ္ႏွစ္ ေယာက္  
လိုက္မလဲ။” ျဖစ္ႏိုင္တာ ေျပာရရင္ သင္တို႔လူႏွစ္ရာအထဲက (၃)ေယာက္ေလာက္ေတာ့  
လုိက္လာႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ က်န္တဲ့လူေတြက ေၾကာက္မည္ (သုိ႔မဟုတ္)  
ဘယ္လိုလုပ္ရမည္မသိျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ သုိ႔မဟုတ္၊“အဲဒါေမ့လုိက္၊ မစိုးရိမ္နဲ႔၊ မင္းတုိ႔ ေၾကာက္ဖို႔  
မလုိပါဘူး။ ဒီလုိလုပ္မယ္။ ငါတုိ႔ အျပင္ထြက္ၿပီး က်မ္းစာသင္တန္းေလး လုပ္မယ္။ မင္းအတြက္  
တပည့္ေတာ္ျဖစ္သင္ခန္းစာ ေနရာခ်ေပးမယ္” ဟု ကၽြ ႏု္ပ္က ေျပာလုိက္သည္။ “မင္းတို႔  
ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္က က်မ္းစာသင္ေပးခ်င္သလဲ။” လူ ပိုမ်ားလာမည္။ လူဆယ္ေယာက္၊  
ဆယ္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္က ေျပာၾကမည္။ “ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ သင္ေပးခ်င္တယ္။” သုိ႔ေသာ္လည္းဒါထက္  
ေက်ာ္မသြားႏိုင္ပါဘူး။

ဒီမွာ ကၽြ ႏု္ပ္လုပ္ခ်င္တာ ခရစ္ေတာ္ ခႏၶာက္ိုယ္၌ရွိေသာ ဆုေက်းဇူးတုိင္းသည္ ေပ်ာက္ဆုံးသူမ်ားဆီသို႔   
ေရာက္ရန္၊ ခ်စ္ရန္ႏွင့္ သူတုိ႔ကုိ တပည့္ေတာ္ ျဖစ္ေစရန္တုိ႔အတြက္၊ အသုံးက်ေၾကာင္း သင္တို႔ကို  
ျပသေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဆုေက်းဇူးတုိင္းက လုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ဆုေက်းဇူးေတြက္ို ခရစ္ေတာ္၏ကုိယ္ခႏၶာ၊  
ေဒသအသင္းေတာ္မွာပဲ ေတြ႕ရလိမ့္မည္။ သင္တုိ႔အခ်ဳိ႕ ေျပာႏုိင္သည္။ “သန္႔ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္  
ဗတိၱဇံခံရန္၊ အနာၿငိမ္းေစရန္ႏွင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အရာမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ကၽြ ႏ္ုပ္ ဆုေတာင္းလုိပါတယ္။”  
ေကာင္းပါၿပီ။ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ အခ်ိန္တစ္ခုမွာ၊ အဲဒီရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္တဲ့အခါ  
သင့္ကိုေခၚယူပါမည္။ တျခားလူကလည္း ေျပာမည္။ “ကၽြ န္ေတာ္ သက္ေသာင့္သက္သာ မရွိဘူး၊  
မလုပ္ႏိုင္ဘူး။” ကၽြ ႏု္ပ္ ေျပာမည္။ သင္ ေပါင္မုန္႔ ဖုတ္တတ္သလား။ ကဒ္ ပို႔တတ္သလား။တယ္လီဖုုန္း  
ေခၚတတ္သလား။ ၿခံစည္း႐ိုးတုိင္ ေဆးသုတ္တတ္သလား။ အထီးက်န္ မိခင္တစ္ေယာက္ကုိ ငါတုိ႔  
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လူတိုင္း၏ဆုေက်းဇူးကို အသံုးျပဳ၍ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္း 

က်မ္းစာသင္ေပး တဲ့အခါ၊ သူ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အခ်ိန္တစ္နာရီေလာက္ ငါတုိ႔ဆီ လာႏိုင္ဖို႔  
အိမ္မွာက်န္ခဲ့တဲ့ သူကေလးကုိ မင္း ထိန္းေပးႏိုင္မလား။ လက္ေတြ႕အလုပ္ေတြေကာ မင္းလုပ္ႏိုင္မလား။  
ကုိယ္စားျပဳ ဆုေတာင္းခိုင္းမယ္ ဆုိရင္ေကာ ရမလား။ သင္တုိ႔အထဲက လူတခ်ဳိ႕ကို  
ကုိယ္စားျပဳဆုေတာင္းေပးဖို႔ ေခၚယူပါသည္။ ငါတုိ႔ က်မ္းစာသင္ေပးေနတဲ့ လူေတြရဲ႕အမည္စာရင္းကို  
သင္တုိ႔အား ေပးထားပါမည္။ သင္တုိ႔သည္ အုပ္စုႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ေစ၊ သူတုိ႔အတြက္ႏွင့္၊  
အပတ္စဥ္ အျပင္ထြက္ေနေသာ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ ဧ၀ံေဂလိအဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း၊  
ကုိယ္စားျပဳဆုေတာင္းေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

သူတစ္ပါးဆီသြားၿပီး တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစရန္ လူတုိင္းအတြက္ ေနရာအခန္းက႑ ရွိတတ္ပါသည္။  
ဆုေက်းဇူးတုိင္းက အသုံးရေစဖို႔ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၌ ပ႐ိုဂရမ္စီမံခ်က္ ရွိပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ တပည့္ေတာ္ျဖစ္  
အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပင္ပထြက္ သာသနာအမႈျပဳရန္ ဆရာမ်ား၊ လက္ေထာက္ဆရာမ်ား ပါ၀င္ေသာ  
တုိးတက္ေသာအုပ္စုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေနာက္၊ အကူအညီေပးျခင္း သာသနာနယ္မွ လူႏွစ္ေယာက္သည္၊  
အစားအစာေပးျခင္း၊ ေပါင္မုန္႔ဖုတ္ေပးျခင္း၊ ဖုုန္းေခၚၿပီး အေျခအေနေမးျမန္းျခင္း  
စသည့္လက္ေတြ႕အရာမ်ား လုပ္ရန္ သူတုိ႔ေနာက္ ၀င္ေရာက္လာပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ႏွင့္  
ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ျပဳစုေနသည့္ သူတုိ႔အတြက္ ကုိယ္စားျပဳ ဆုေတာင္းေပးေနၾကေသာ လူေတြလည္း ရိွပါသည္။

ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ ဘာျမင္ေနသလဲ သင္တုိ႔သိၾကသလား။ ဘုရားသခင္သည္ လူေတြရဲ႕ အသက္တာမ်ားကို  
ေျပာင္းလဲေပးေၾကာင္း ကၽြ ႏု္ပ္ တုိ႔ျမင္ေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတို႔သည္ ေကာင္းစြာ အုပ္စိုးခံရသည္၊  
ဂ႐ုစိုက္ခံရသည္။ အေၾကာင္းမွာ၊ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ သူတုိ႔အေပၚ ျပသေနၿပီျဖစ္သည္။  
ကုိယ္ေတာ္၏ သာသနာ့အမႈေတာ္ကို မည္သူေတြ လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ဟု သင္ထင္ပါ သလဲ။  
လုပ္ေဆာင္ရန္ မွတ္ယူခံရသူတစ္ဦးခ်င္းစီက ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔မွာ  
လူေတြပါပဲ။ (ဧဖက္ ၄း၁၁)၌ ေျပာထားသည္။ ပေရာဖက္မ်ား၊ တမန္ေတာ္မ်ား၊ သာသနာျပဳမ်ား၊  
သင္းအုပ္မ်ား၊ ဆရာမ်ားသည္၊ သန္႔ရွင္းသူတုိ႔၏စံုလင္ျခင္းကို အပ္ႏွင္းခံထားရၿပီး၊ သာသနာအမႈကုိ  
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။ အသင္းေတာ္သည္ သာသနာအမႈကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာတြင္၊ ေရွ႕တန္းက  
“သင္းအုပ္” ဟုေခၚသည့္ လူတစ္ဦးတည္းက လုပ္ေဆာင္ေနသည္ မဟုတ္ပါ။ သင္းအုပ္သည္  
အသင္းေတာ္ကို သြန္သင္၍ အမႈေတာ္အတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္စံုေစေသာအခါ၊ သူတုိ႔သည္  
သြား၍ ထုိအရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္။ သုိ႔ျဖင့္ မွန္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရေလ၏။

ကၽြ ႏ္ုပ္ လက္ေတြ႕ ရွင္းျပပါရေစ။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ တျခားႏိုင္ငံႏွင့္ စစ္ေၾကညာ၍ စစ္တုိက္  
ရေသာအခါ၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သမၼတက ေျပာလာမည္။ “စစ္ျဖစ္ရင္ လူေတြအမ်ားႀကီး ေသလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္  
စစ္တပ္ကို ၀င္မတုိက္ဖို႔ ငါဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို အဲဒီပို႔ၿပီး တုိက္ခို္င္း လိုက္မယ္။”  
တစ္ကမၻာလုံးက ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ရယ္ၾကမွာပဲ။ တကယ္ပဲ အဲဒီလုိ ျဖစ္လာမွာပါ။ စာတန္ကလည္း ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ကို  
ရယ္မွာပဲ။ ဘာေၾကာင့္ဆုိေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြေလာက္ပဲ၊ ငါးခ်ဳိးသာသနာအမႈ အားလုံးလုပ္ေဆာင္ဖို႔  
ပို႔လုိက္လုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ “သူတုိ႔ပဲ လုပ္ပါေစ။ ငါတုိ႔က သူတုိ႔ လုပ္ေအာင္ ဆုေတာင္းေပးေနၾကမယ္။”  
သုိ႔ႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ တပ္တစ္တပ္ကို မတည္ေထာင္ႏိုင္ပဲ က်႐ံႈးလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္သည္  
တပ္တစ္တပ္ကို တည္ေထာင္ေစလုိသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ဧ၀ံေဂလိ  
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဆုေက်းဇူးကို ထုတ္သုံးႏိုင္ၾကပါသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ တပ္တစ္တပ္ကို  
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သင္ခန္းစာ (၁၆)

ဖန္တီးရာ၌ ကူညီလုိသည္။ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစရန္ အစြမ္းထက္ေသာတန္ဆာပလာမ်ားျဖင့္  
ဆင္ယင္ေပးလုိသည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဤၿမိဳ႕၌တင္ မဟုတ္ဘဲ၊ ကမၻာတစ္လႊားသို႔ ေရာက္ေစခ်င္သည္။ 
၎သည္၊ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ သင္ခန္းစာႏွင့္ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔အား ဘုရားသခင္ ေပးထားသည့္  
မဟာဗ်�ဟာအားလုံးတို႔ျဖင့္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔ တုိးတက္လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ တန္ဆာ ပလာမ်ား မွတစ္ဆင့္  
ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၾကသည္။

လူတစ္ဦးခ်င္းစီတုိ႔သည္၊ သူတုိ႔၏ဆုေက်းဇူးမ်ားကို အသုံးျပဳရန္ အတူတူေရာက္လာၾကၿပီး၊  
ေပ်ာက္ဆုံးသူမ်ား၊ ယုံၾကည္သူအသစ္မ်ားကုိ ျပဳစုျခင္းႏွင့္၊ သြား၍ လူမ်ိဳးတကာတို႔ကုိ တပည့္ေတာ္  
ျဖစ္ေစရန္ ေယ႐ႈမိန႔္ေတာ္မူသည္ကုိေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ သင္တုိ႔အေပၚ ေကာင္းႀကီး ၾကြယ္၀ပါေစေသာ။
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လူတိုင္း၏ဆုေက်းဇူးကို အသံုးျပဳ၍ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္း 

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေမးခြနး္မ်ား

၁။  ေအာက္ပါတုိ႔သည္ ဧ၀ံေဂလိေဟာေျပာရန္၊ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ေပ်ာက္ဆုံးသူတုိ႔ဆီ  
ေရာက္ရွိရန္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ အုပ္စုကို အတူတူထားရမည့္ နည္းလမ္း အက်ဥ္းေဖၚျပခ်က္ ျဖစ္သည္။  
သင္တုိ႔အသင္းေတာ္ခႏၶာသည္ ထုိအုပ္စုတစ္ခုခုထဲ စာရင္းသြင္းပါ၀င္ႏိုင္မည္။ အကယ္၍  
သင္သည္ သာသနာအမႈအတြက္ သင္၏ဆုေက်းဇူးအားလံုးကိုသုံး၍ ဆက္တုိက္  
ေနာက္လုိက္သြန္သင္ ျခင္းျပဳပါလွ်င္၊  လူတစ္ေယာက္ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ထဲ၊ အလ်င္အျမန္  
ရင့္က်က္ေစျခင္းျဖင့္ ယူတင္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ေအာက္ပါတုိ႔သည္ သင့္အေနႏွင့္ 

သင္၏အသင္းေတာ ္အသင္းသားမ်ားအား ေမးရန ္
စစ္တမ္းေမးခြနး္မ်ား ျဖစ္သည။္ 

ထုိ႔ေနာက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အုပ္စုသည္ ေနာက္လုိက္သြန္သင္ျခင္း လုပ္သြားရမည္။ 
ဤသည္မ်ားမွာ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ကၽြ ႏ္ုပ္စိတ္၀င္စားသည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္။ 

(တစ္ခု ၊သုိ႔မဟုတ္၊ တစ္ခုထက္ ပို၍ အမွတ္ျခစ္ပါ။)

☐ အိမ္တံခါးေပါက္၌ လူသစ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ျခင္း၊

☐ တပည့္ေတာ္ျဖစ္သင္ခန္းစာကို သင္ေပးျခင္း၊

☐ ကုိယ္စားျပဳဆုေတာင္းျခင္း၊-ေပ်ာက္ဆုံးသူတုိ႔အတြက္ႏွင့္ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ ဧ၀ံေဂလိအုပ္စုမ်ား  
အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း၊

☐ ဆင္းရဲေသာမိသားစုတုိ႔အား အစားအစာႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ား ေပးေ၀ျခင္း၊

☐ အျခားသူတုိ႔ကုိ တယ္လီဖုုန္းဆက္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အလည္အပတ္ သြားေရာက္ျခင္း၊

☐ သနားျခင္းျပ ဧ၀ံေဂလိအမႈေတာ္၊- အျခားသူတုိ႔အတြက္ အစားအစာခ်က္ေပးျခင္း၊  
အမွတ္တရကဒ္ ေပးပို႔ျခင္း၊ သင္တတ္ႏိုင္သမွ်ေသာ အရာတစ္ခုခုျဖင့္ ကူညီေပးျခင္း၊

☐ တစ္ကုိယ္တည္းမိခင္ႏွင့္ သူတုိ႔ကေလးမ်ားအတြက္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊

☐ အသင္းေတာ္သုိ႔ ႀကိဳပို႔ေရး ပံ့ပိုးေပးျခင္း စသည္မ်ားႏွင့္၊

☐ အျခားအရာမ်ား၊ ကၽြ ႏ္ုပ္ ကူညီလုိသည္မွာ၊ ___________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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၂။  ေအာက္ပါပံုစံသည္ တပည့္ေတာ္ျဖစ္သင္ခန္းစာ သင္ေပးၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ တပည့္ေတာ္ျဖစ္  
ေနာက္လုိက္သြန္သင္ျခင္းပံုစံ နမူနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤပံုစံသည္ သင္းအုပ္ႏွင့္  
အသင္းေတာ္အာဏာပိုင္တုိ႔အတြက္ သင္ခန္းစာ အဘယ္မွ် သြန္သင္ၿပီးခဲ့သည္ကို ၎ေလ့လာမႈ  
တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အက်ဳိးမ်ားကို၎ ျပသေပးလိမ့္မည္။

တပည့္ေတာျ္ဖစ္ ေနာက္လုိုက္သင္ၾကားျခင္း အက်�ိးထြက္ပုုစု

အလည္အပတ္/သင္ခန္းစာ သင္ယူျခင္းရက္စြဲ၊ ________________________________

သင္ခန္းစာ သင္ေပးေသာသူ၊ ____________________________________________
_________________________________________________________________

အလည္အပတ္ေရာက္/ သြန္သင္ခံယူတို႔၏ အမည္မ်ား၊ __________________________
 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ေရာက္ရွိသည့္ ေနရာ၊ _________________________________________________
_________________________________________________________________

သင္ခန္းစာအေၾကာင္းအရာ၊ _____________________________________________
_________________________________________________________________

သင္ခန္းစာကို ဘယ္လုိ သူတုိ႔နားလည္ၾကသလဲ၊ _______________________________
 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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လူတိုင္း၏ဆုေက်းဇူးကို အသံုးျပဳ၍ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္း 

၃။  (ယာကုပ္ ၁း၂၂)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကို ၾကား၍  
လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ပါလွ်င္၊ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ဘာလုပ္ခဲ့ၾကသနည္း။ 

ယာကုပ္ ၁း၂၂ - “ကုိယ္ကုိကိုယ္ လွည့္ျဖား၍ ႏႈတ္ကပတ္တရားကုိ နာ႐ံုမွ်သာ ျပဳေသာသူမဟုတ္၊  
တရားကုိ က်င့္ေသာသူ ျဖစ္ၾကေလာ့။”

၄။  (မ�ဲ ၇း၂၄-၂၇)ကို ဖတ္ပါ။ ဥာဏ္ပညာရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ အလုိ႔ငွါ၊ ေယ႐ႈ  
မိန္႔ေတာ္မူသည္မ်ားကို ၾကား႐ံုမက၊ လုပ္ဖို႔လည္း ရွိသည္မ်ားမွာ၊ 

မ�ဲ ၇း၂၄-၂၇ - “အၾကင္သူသည္ ငါေဟာေျပာေသာ ဤစကားကို ၾကား၍ နားေထာင္၏။  
ထုိသူသည္ ေက်ာက္ေပၚမွာ အိမ္ ေဆာက္ေသာပညာရွိႏွင့္ တူေၾကာင္းကို ငါ ပံုျပမည္။ မိုးရြာ၍  
ေရစီးသည္ႏွင့္ ေလလာ၍ ထုိအိမ္ကို တိုက္သည္ရွိ ေသာ္၊ ေက်ာက္ေပၚမွာ တည္ေသာေၾကာင့္  
မၿပိဳ မလဲ ေန၏။ အၾကင္သူသည္ ငါေဟာေျပာေသာ ဤစကားကို ၾကား၍ နားမေထာင္ဘဲေန၏။  
ထုိသူသည္ သဲေပၚမွာ အိမ္ေဆာက္ေသာ လူမိုက္ႏွင့္ တူေၾကာင္းကို ငါပံုျပမည္။ မိုးရြာ၍ ရစီးသည္ႏွင့္  
ေလလာ၍ ထုိအိမ္ကို တုိက္ေသာအခါ၊ ႀကီးစြာေသာ ၿပိဳလဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေလသည္ဟု  
ေဟာေတာ္မူ၏။”

၅။  (ဧဖက္ ၄း၁၁-၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ သာသနာအမႈကို လုပ္ေဆာင္ရမည့္သူမွာ မည္သူနည္း။ 

ဧဖက္ ၄း၁၁-၁၂ - “ခရစ္ေတာ္၏ ကိုယ္ကိုတည္ေဆာက္၍၊ ဓမၼဆရာ၏အမႈကို ျပဳတတ္မည္  
အေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္းသူတုိ႔ကုိ ျပင္ဆင္ ျခင္းအလိုငွါ၊ ထုိသခင္သည္ လူအခ်ဳိ႕တို႔ကုိ တမန္ေတာ္  
အရာ၌၎၊ အခ်ဳိ႕တုိ႔ကုိ ပေရာဖက္အရာ၌၎၊ အခ်ဳိ႕တို႔ကုိ သာသနာျပဳအရာ၌၎၊ အခ်ဳိ႕တုိ႔ကုိ  
သင္းအုပ္အရာ၊ ဆရာအရာ၌၎ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။”

၆။  (တမန္ေတာ္ ၈း ၁, ၄)ကို ဖတ္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္တရားကုိ ေဟာေျပာရန္ ေနရာအႏွံ႔သုိ႔  
မည္သူသြားသနည္း။ 

တမနေ္တာ ္၈းး ၁-၄ - “ထုိအခါ ေယ႐ႈရွလင္ၿမိဳ႕ ၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္သည္ ျပင္းစြာေသာ  
ညာဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရသျဖင့္၊ တမန္ေတာ္ တုိ႔မွတစ္ပါး သင္း၀င္သူအေပါင္းတုိ႔သည္ ယုဒျပည္၊  
ရွမာရိျပည္ အရပ္ရပ္တို႔၌ အႏွံ႔အျပားကြဲျပားၾက၏။ တရားကို ႐ိုေသေသာသူတို႔သည္၊ သေတဖန္ကို  
သၿဂၤဳ ိလ္၍ ျပင္းစြာေသာ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္းကို ျပဳၾက၏။ ေရွာလုသည္ အသင္းေတာ္ကို  
ဖ်က္ဆီးေလ၏။ အိမ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ၿပီးလွ်င္ ေယာက္်ား မိန္းမတုိ႔ကုိ ဆြဲငင္၍ ေထာင္ထဲ၌  
ေလွာင္ထားတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အရပ္ရပ္သုိ႔ ကြဲျပားေသာသူတုိ႔သည္၊ လွည့္လည္၍  
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာၾက၏။”

၇။ (တမန္ေတာ္ ၈း ၁, ၄)ကို ဖတ္ပါ။  ႏႈတ္ကပတ္တရားကုိ ေဟာေျပာရန္ ေနရာအႏွံ႔သုိ႔ မည္သူ  
မသြားသနည္း။ 
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၈။  (တမန္ေတာ္ ၁၁း၁၉-၂၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဓမၼသစ္က်မ္းရွိ ကနဦးအသင္းေတာ္၌ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္  
သာသနာအမႈကို မလုပ္။ ၎တုိ႔သည္ တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္  
ညႊန္ၾကားျခင္းအားျဖင့္ ေနာက္လုိက္သြန္သင္ျခင္း ခံယူၾကသည္။ ယေန႔သင္တုိ႔၏  
အသင္းေတာ္မ်ား၌၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရွ႕မွလုပ္ေဆာင္လွ်င္၊ ယုံၾကည္သူမ်ား လုိက္ပါၾကသည္။  
ဤထုတ္ေဖၚခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္းကို (တမန္ေတာ္ ၁၁း၁၉-၂၂) က်မ္းခ်က္က  
အတည္ျပဳေပးပါသလား။

တမနေ္တာ ္၁၁း၁၉-၂၂ - “ထုိမွတစ္ပါး သေတဖန္၏အမႈေၾကာင့္ ညာဥ္းဆဲျခင္းကိုခံရ၍  
အရပ္ရပ္သုိ႔ ကြဲျပားေသာသူတုိ႔သည္ ဖိနိတ္၊ ကုပ႐ု၊ အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႕သုိ႔တု္ိင္ေအာင္သြား၍၊  
ယုဒလူတုိ႔အားသာ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကုိ ေဟာေျပာၾက၏။ ေနာက္မွ ထုိသူအခ်ဳိ႕တုိ႔သည္  
ကုပ႐ုျပည္သား၊ ကုေရေနျပည္သားျဖစ္၍ အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႕သုိ႔သြားၿပီးလွ်င္၊ သခင္ေယ႐ႈ၏  
အေၾကာင္းတည္းဟူေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟေလနစ္လူတုိ႔အား ေဟာေျပာၾက၏။  
သခင္ဘုရား၏လက္ေတာ္သည္၊ ထုိသူတုိ႔ႏွင့္တကြ ရွိေတာ္မူသျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႔သည္  
ယုံၾကည္၍ သခင္ဘုရားထံသုိ႔ ေျပာင္းလဲ ၾက၏။ ထုိအေၾကာင္းအရာကို ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ ၌ရွိေသာ  
အသင္းေတာ္သည္ ၾကားလွ်င္၊ အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႕ တုိင္ေအာင္ သြားေစမည္အေၾကာင္း ဗာနဗကို  
ေစလႊတ္ေလသည္။”

၉။  (၁ ေကာ ၁၂း၁၄-၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ခႏၶာ အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီသည္ လုိအပ္ခ်က္  
ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ကိုယ္ကို မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္အထဲ၌ မႏိႈင္းယွဥ္သင့္ပါ။  
အတိအက်ေျပာရလွ်င္ ခရစ္ေတာ္၌ လုံး၀အပ္ႏွံျခင္းသည္ အရာအားလုံးကို လုပ္ေဆာင္ရန္  
မဟုတ္ဘဲ၊ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အား တန္ဆာဆင္ေပးထားသည့္
အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရၾကသည္။ ဤသင္ခန္းစာ၌ သင္ရလုိက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္  
ႏွင့္အတူ သင္သည္ ဘာလုပ္ေဆာင္မည္နည္း။

၁ ေကာ ၁၂း၁၄-၁၈း - “ကုိယ္သည္ အဂၤါတစ္ခုတည္း ရွိသည္မဟုတ္၊ အမ်ားရွိသည္ျဖစ္၍၊  
ေျခက ငါသည္ လက္မဟုတ္ေသာ ေၾကာင့္ ကုိယ္ႏွင့္ မဆုိင္ဟုဆုိလွ်င္၊ ထုိသို႔ဆုိိေသာေၾကာင့္  
မစပ္ဆုိင္သည္ မွန္သေလာ။ နားကလည္း ငါသည္ မ်က္စိမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ႏွင့္  
မစပ္ဆုိင္ ဟုဆုိလွ်င္၊ ထုိသို႔ဆုိေသာေၾကာင့္ မစပ္ဆုိင္သည္ မွန္သေလာ။ တစ္ကုိယ္လုံးသည္  
မ်က္စိျဖစ္လွ်င္ အဘယ္သုိ႔ ၾကားႏိုင္မည္နည္း။ တစ္ကိုယ္လုံးသည္ နားျဖစ္လွ်င္ အဘယ္သုိ႔  
နမ္းႏိုင္မည္နည္း။ ယခုမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အလုိေတာ္ရွိသည္အတိုင္း အဂၤါမ်ား  
အသီးသီးတို႔ကုိ ကုိယ္၌ စီရင္ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။” 
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လူတိုင္း၏ဆုေက်းဇူးကို အသံုးျပဳ၍ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္း 

အေျဖ ေသာခ့်က္

၁။  ေအာက္ပါတုိ႔သည္ ဧ၀ံေဂလိေဟာေျပာရန္၊ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ေပ်ာက္ဆုံးသူတုိ႔ဆီ  
ေရာက္ရွိရန္၊ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔၏ အုပ္စုကို အတူတူထားရမည့္ နည္းလမ္း အက်ဥ္းေဖၚျပခ်က္  
ျဖစ္သည္။ သင္တို႔အသင္းေတာ္ခႏၶာသည္ ထိုအုပ္စုတစ္ခုခုထဲ စာရင္းသြင္းပါ၀င္ႏိုင္မည္။  
အကယ္၍ သင္သည္ သာသနာအမႈအတြက္ သင္၏ဆုေက်းဇူး အားလုံးကိုသုံး၍  
ဆက္တိုက္ေနာက္လုိက္သြန္သင္ ျခင္းျပဳပါလွ်င္၊ လူတစ္ေယာက္ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ထဲ၊ အလ်င္အျမန္  
ရင့္က်က္ေစျခင္းျဖင့္ ယူတင္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ေအာက္ပါတုိ႔သည္ သင့္အေနႏွင့္  
သင္၏အသင္းေတာ္ အသင္းသားမ်ားအား ေမးရန္ စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္  
ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အုပ္စုသည္ ေနာက္လိုက္ သြန္သင္ျခင္း လုပ္သြား ရမည္။
မေးခွႏ်းကုိကုိးကားပါ။

၂။  ေအာက္ပါပံုစံသည္ တပည့္ေတာ္ျဖစ္သင္ခန္းစာ သင္ေပးၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ တပည့္ေတာ္ျဖစ္  
ေနာက္လုိက္သြန္သင္ျခင္းပံုစံ နမူနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤပံုစံသည္ သင္းအုပ္ႏွင့္ အသင္းေတာ္  
အာဏာပိုင္တုိ႔အတြက္ သင္ခန္းစာ အဘယ္မွ် သြန္သင္ၿပီးခဲ့သည္ကုိ၎ ေလ့လာမႈ တစ္ခုခ်င္းစီ၏  
အက်ဳိးမ်ားကို၎ ျပသေပးလိမ့္မည္။
မေးခွႏ်းကုိကုိးကားပါ။

၃။  (ယာကုပ္ ၁း၂၂)ကို ဖတ္ပါ။ အကယ္၍ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို ၾကား၍  
လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ပါလွ်င္၊ ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔ ဘာလုပ္ခဲ့ၾကသနည္း။  
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ကုိယ္ကုိယ္ကို လွည့္ျဖား၏။

၄။  (မ�ဲ ၇း၂၄-၂၇)ကို ဖတ္ပါ။ ဥာဏ္ပညာရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္အလို႔ငွါ၊  
ေယ႐ႈမိန္႔ေတာ္မူသည္မ်ားကုိ ၾကား႐ံုမက၊ လုပ္ဖို႔လည္း ရွိသည္မ်ားမွာ၊ 
၎တို႔ကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔  လုပ္ေဆာင္ရမည။္

၅။  (ဧဖက္ ၄း၁၁-၁၂)ကို ဖတ္ပါ။ သာသနာအမႈကို လုပ္ေဆာင္ရမည့္သူမွာ မည္သူနည္း။  
သန္ရွ့င္းသူ၊- ခရစ္ယာန ္ဘုနး္ႀကီးအျဖစ္ ရညည္ႊနး္ခံရေသာ ဧကနလူ္တနး္စား တစ္ေယာက္  
မဟုတ္ပါ။

၆။  (တမန္ေတာ္ ၈း ၁, ၄)ကို ဖတ္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္တရားကုိ ေဟာေျပာရန္ ေနရာအႏွံ႔သုိ႔  
မည္သူသြားခဲ့သနည္း။
ယုံၾကညသူ္မ်ားသည ္အျပင္ ေနရာအႏ့ံွသို႔  ေရာက္ရိွသြားခ့ဲသည။္

၇။ (တမန္ေတာ္ ၈း ၁, ၄)ကို ဖတ္ပါ။  ႏႈတ္ကပတ္တရားကို ေဟာေျပာရန္ ေနရာအႏွံ႔သို႔ မည္သူ  
မသြားသနည္း။  
တမနေ္တာႀ္ကီးမ်ား၊- ဓမၼသစ္က်မ္း၏ ကနဦးအသင္းေတာသ္ည၊္ တပည့္ေတာျ္ဖစ္ေစျခင္း၊  
ဧ၀ံေဂလိေဟာေျပာျခင္းတို႔အတြက္ တာ၀နရိွ္သညဟု္ ကၽြႏု္ပ္တို႔  ျမင္သည။္
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သင္ခန္းစာ (၁၆)

၈။  (တမန္ေတာ္ ၁၁း၁၉-၂၂)ကုိ ဖတ္ပါ။ ဓမၼသစ္က်မ္းရွိ ကနဦးအသင္းေတာ္၌ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္  
သာသနာအမႈကို မလုပ္။ ၎တုိ႔သည္ တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ညႊန္ၾကားျခင္းအားျဖင့္  
ေနာက္လုိက္သြန္သင္ျခင္း ခံယူၾကသည္။ ယေန႔သင္တုိ႔၏ အသင္းေတာ္မ်ား၌ ေခါင္းေဆာင္မ်ား  
ေရွ႕မွလုပ္ေဆာင္လွ်င္၊ ယုံၾကည္သူမ်ား လုိက္ပါၾကသည္။ ဤထုတ္ေဖၚခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္းကို  
(တမန္ေတာ္ ၁၁း၁၉-၂၂) က်မ္းခ်က္က အတည္ျပဳေပးပါသလား။
အသင္းေတာသ္ည ္ယုံၾကညသူ္အသစ္မ်ား ေျပာင္းလဲေရာက္ရိွေၾကာင္းကို ၾကား၍၊  
သူတို႔ဆီ သြားၿပီး အကူအညေီပးရန ္ဗိာနဗိကို ေစလႊတ္ခ့ဲသည။္

၉။  (၁ ေကာ ၁၂း၁၄-၁၈)ကို ဖတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ခႏၶာ အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီသည္ လုိအပ္ခ်က္  
ျဖစ္သည္။ ကၽြ ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ကိုကိုယ္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္အထဲ၌ မႏိႈင္းယွဥ္ သင့္ပါ။  
အတိအက်ေျပာရလွ်င္၊ ခရစ္ေတာ္၌ လုံး၀အပ္ႏွံျခင္းသည္ အရာအားလုံးကို လုပ္ေဆာင္ရန္  
မဟုတ္ဘဲ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က ကၽြ ႏု္ပ္တုိ႔အား တန္ဆာဆင္  
ေပးထားသည့္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရၾကသည္။ ဤသင္ခန္းစာ၌ သင္ရလုိက္သည့္ သတင္း  
အခ်က္အလက္ႏွင့္အတူ သင္သည္ ဘာလုပ္ေဆာင္မည္နည္း။
အကူအညရီသည။္ အျပင္ထြက္ၿပီး၊ သူတစ္ပါးကို ကူညရီန ္ကၽြႏ္ုပ္၏ ဆုေက်းဇူးမ်ားကို  
သုံးျခင္းအားျဖင့္ ေလ့က်င့္ယူသည။္ 


