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ယံုၾကည္ျခင္း

FAITH

ဒီကေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းသည္

ပံုသ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိး (သို႔) အခ့်ိဳတို႔၌ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း လူတိုင္းျပဳမူလ်က္ရွိေသာအရာ ျဖစ္ပါသည္။

- လာမည့္ နံနက္ခင္းတြင္ ေနထြက္လာမည္ဟုတစ္စံုတစ္ဦးတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းရွိပါသည္။

- တစ္လအတြက္ အလုပ္လုပ္ျပီးေနာက္ လုပ္အားခ (သို႔) လစာကို လက္ခံရရွိလိမ့္မည္ဟု တစ္စံုတစ္ဦးတြင္

ယံုၾကည္ျခင္းရွိပါသည္။

- ဘဏ္၌ ေငြအားထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ လံုျခံဳမႈရွိသည္ဟု တစ္စံုတစ္ဦးသည္လည္း ယံုၾကည္ပါသည္။

ထိုနည္းတူ ဘာသာေရးအမ်ဳိးအစားတြင္လည္း ယုံၾကည္ျခင္းရွိပါသည္။ ၎ယံုၾကည္ျခင္းမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲ ျပားျခား

နားပါသည္။

ဟိႏၵဴတစ္ဦးတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ႐ုပ္ထုမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္သည့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား၌ ယံုၾကည္ျခင္းရွိပါသည္။

ႏြားသည္ အလြန္မြန္ ျမတ္ေသာ တိရစာၦန္တစ္ေကာင္ျဖစ္ျပီး ၎၏ က်င္ငယ္သည္လည္း အလြန္မြန္ျမတ္သည္ဟုလည္း

ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ၎သည္ သူ၏ ယံု ၾကည္ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

မြတ္စလင္တစ္ဦးတြင္ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းရွိပါသည္။ မေကာင္းဆိုး၀ါး ၀ိညာဥ္မ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္းကို ရရွိရန္ အေမႊ

နံ႔သာမ်ားႏွင့္အတူ ေရခ်ဳိးျခင္းအားျဖင့္ ရရွိသည္ဟု သူသည္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ၎သည္ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာတစ္ဦးတြင္ လူ၀င္စားျခင္း၊ တဖန္ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ဤသံသရာစက္၀ိုင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္

၀ိညာဥ္အား နိဗၺာန္ရရွိ ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

႐ုိးမင္းကာသိုလိပ္ညီအစ္ကိုတစ္ဦးတြင္ မယ္ေတာ္မာရိအား ကိုိးကြယ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား၊

အေမြႊးနံ႔သာမ်ား၊ ပုတီးမ်ား၊ သန္႔ရွင္းေသာေရမ်ားကို ၀ယ္ယူၾကပါသည္။ ဤအရာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ သူသည္

ကာကြယ္ျခင္းခံရလိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး သူ၏ ဆုေတာင္းျခင္းမွာလည္း ျပည့္စံုကာ သူ၏ ျပသနာမ်ားသည္လည္း ေျဖ ရွင္းလိမ့္

မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ၎သည္ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤအရာမ်ားသည္ ကမၻာေလာကၾကီးထ၌ဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႔ျမင္ရေသာ

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ပုံသက္ေသမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

“ယံုၾကည္ျခင္း၏ အဓိပ ၸါယ္ အတိအက်မွာ မည္သို႔ျဖစ္ပါသနည္း” ဟူေသာ ေမးခြန္းသို႔ ယခုကၽြႏု္ပ္တို႔ေရာက္ရွိလာ

ပါျပီ။ မည္ကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္မည္နည္း။ အေျဖကို သမၼာက်မ္းစာထ၌ဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၾကည့္႐ႈၾကပါစို႔။ (ေဟ ၁၁း၁)

တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖတ္႐ႈၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

“ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အရာတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းျဖစ္၏

မျမင္ေသးေသာ အရာတို႔ကို သိမွတ္စြဲလန္းျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏။”

မွန္ပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ မျမင္ရေသာ အရာမ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္၍ ခိုင္မာေသာ ခံယူခ်က္ (သို႔) ခိုင္မာေသာ ယံု

ၾကည္ျခင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါ သည္။ ဥပမာ - ဘုရားသခင္
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ဤယံုၾကည္ျခင္းအား အမ်ဳိးအစား သံုးခုအျဖစ္ ခြဲျခားႏုိင္သည္ဟု ေျပာဆိုႏုိင္ပါသည္။

၁။ ကယ္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ ယံုၾကည္ျခင္း

ဤအရာသည္ ယခုလက္ရွိ အျပစ္ႏွင့္ ေသျခင္းမွ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘာသာတရားအားလံုးတြင္ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခု ရွိၾကပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ (ေယာ

၃း၁၆) ျဖစ္ပါသည္။

“ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္း သို႔မေရာက္ ထာ၀ရအသက္ကို ရေစ

ျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္

ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏”

၂။ ေန႔စဥ္ဆိုင္ရာ ယံုၾကည္ျခင္း

ဤအရာသည္ ေန႔စဥ္ ကူညီမစမႈ ကာကြယ္မႈႏွင့္ လမ္းျပမႈအတြက္ ျပဳမႈေသာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္း

စာထ၌ဲ (မ ၆း၁၁) ကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။

“အသက္ေမြးေလာက္ေသာ အစာကို အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ယေန႔ေပးသနားေတာ္မူပါ”

၃။ ၾသ၀ါဒဆိုင္ရာ ယံုၾကည္ျခင္း

ဤအရာသည္ သြန္သင္ခ်က္မ်ား (သို႔) ၾသ၀ါဒမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာ

တရားအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အ ၾကား၌ ၎သည္ ကြဲျပားျခားနားၾကျပီး မ်ားစြာေသာ ခရစ္ယာန္ဂုိဏ္ဂနမ်ား အၾကားထ၌ဲလည္း မ်ား

စြာ ကြဲျပားျခားနားၾကပါသည္။

ဤယံုၾကည္ျခင္း အမ်ဳိးအစားသံုးမ်ဳိးတို႔အား လူအေပါင္းတို႔သည္ ေန႔စဥ္တစ္နည္း

မဟုတ္တစ္နည္း ပံုစံအခ့်ဳိတို႔၌ အသံုးျပဳလ်က္ရွိၾကပါသည္။

ဤအရာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေနာက္ထပ္ယံုၾကည္ျခင္း (သို႔) အလြန္ျခားနားေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးပါ

သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ဤယံုၾကည္ျခင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎အား (ယုဒ း၂၀) တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၾကည့္ရႈၾက ပါစို႔။

“ခ်စ္သူတို႔၊ သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းအေပၚမွာ မိမိတို႔ကို တည္ေဆာက္လ်က္”

မွန္ပါသည္။ ၎အား အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းဟူ၍ ေခၚပါသည္။ ဤယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္

သည္ ယခင္က ၾကားခဲ့ ဘူးပါသလား။ ဤအလြန္ သန္႔ရွင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ မည္သို႔နည္း? ထိုအေပၚ၌ မိမိ

တို႔ကို တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ မည္သည့္ အရာကို ဆိုလိုပါသနည္း? တဖန္ ဤယံုၾကည့္ျခင္းအား (ယုဒ း၃) တြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖတ္႐ႈၾကပါစို႔။

“ခ်စ္သူတို႔၊ အညီအမွ်ဆက္ဆံေသာ ကယ္တင္ျခင္အေၾကာင္းအရာကို သင္တို႔ထံသို႔ ေရး၍ ေပးလုိက္ျခင္းငွာငါသည္

အလြန္ၾကိဳးစားသည္တြင္၊ သန္႔ ရွင္းသူတို႔၌ အထက္က ေပးအပ္ခဲ့ျပီးေသာ ယံုၾကည္ျခင္းတရားဘက္မွာ သင္တို႔သည္

ၾကိဳးစား၍ တိုက္လွန္ေစျခင္းငွာ၊ ႏႈိးေဆာ္ေသြးေဆာင္၍ ေရး လိုက္ရေသာ အေၾကာင္းရွိ၏”
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မွန္ပါသည္။ ဤအလြန္သန႔္ရွင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းအား သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းသူ တို႔၌ အထက္က ေပးအပ္

ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ဆို လွ်င္ သားေတာ္သည္ သူႏွင့္အတူ ယူေဆာင္ခဲ့ေသာအရာသည္ မည္သည့္အရာ ျဖစ္ပါသနည္း? ၎

အား (ေယာ ၁း၁၇) ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖတ္႐ႈၾက မည္ျဖစ္ပါသည္။

“အေၾကာင္းမူကား ပညတ္တရားေတာ္ကို ေမာေရွလက္တြင္ ေပးေတာ္မူ၏ ေက်းွဇူးတရားႏွင့္

သစၥာတရား (သမၼာတရား) မူကား ေယ႐ႈခရစ္အား ျဖင့္ ျဖစ္သတည္း”

ဤေနရာတြင္ ဤအလြန္သန္႔ရွင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းအား “ေက်းဇူးတရားႏွင့္ သမၼာတရား” အျဖစ္ ရည္ညႊန္းထား

ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈ အားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ ဤေက်းဇူးတရားႏွင့္ သမၼာတရားသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ခဲ့ပါ

သနည္း? (ေဟျဗဲ ၁း၂) ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖတ္ရႈၾကည့္ၾက ပါစို႔။

“------ ဤေနာက္ဆံုးကာလအခါ မိမိသားေတာ္အားျဖင့္ ငါတို႔အား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူျပီ”

မွန္ပါသည္။ ဤ ေက်းဇူးတရားႏွင့္ သမၼာတရားသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ (စကား) ျဖစ္ပါသည္။ (ေယာ

၃း၃၄) ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႔ရသည့္အတိုင္း သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

“ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို ေျပာဆိုတတ္၏”

သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကို ေျပာဆိုသည္မွာ အလြန္ရွင္းလင္းလွပါသည္။ ဘုရားသခင္၏

စကားေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖတ္ရေသာ အရာမွာ မည္သည့္အရာျဖစ္ပါသနည္း? (ေယာ ၁၇း၁၇) ၌ ကၽြနု္ပ္တို႔

ဖတ္႐ႈၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

“ကိုယ္ေတာ္၏ ႏုတ္ကပတ္သည္ သမၼာတရားျဖစ္ပါ၏”

မွန္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္မ်ားသည္ သမၼာတရားျဖစ္ျပီး ဤသမၼာတရားစကားမ်ားကို သခင္ေယ႐ႈ

အားျဖင့္ သူ႔တပည့္ ေတာ္မ်ားထံ ေျပာဆိုခဲ့ျပီး ဤသမၼာတရားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ စကားေတာ္မ်ားအေပၚတြင္ တည္ေဆာက္

ထားေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကို အလြန္သန္႔ ရွင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းဟူ၍ ေခၚပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာထတဲြင္ အားလံုးကို မွတ္

တမ္းတင္ထားေသာ သမၼာတရားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္မ်ား အေပၚ

တြင္ အေျချပဳထားေသာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

V ဤကမၻာေျမၾကီးေပၚတြင္ သမၼာတရားအား မည္မွ်ေလာက္ရွာေဖြလွ်က္ရွိၾကပါသနည္း?

V ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္၌ သမၼာတရားျဖစ္သည္ဟူ၍ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏

ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ ေသာစကားေတာ္မ်ားသည္ သမၼာတရားျဖစ္သည္ကို သင္သည္ ယံုၾကည့္ပါသလား?

ဒီကေန႔တြင္ မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ သမၼာက်မ္းစာအေပၚတြင္ အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္ျခင္း မရွိၾကေတာ့ပါ။ ၾကီးစြာ

ေသာ ပမာဏ၌ ခရစ္ ယာန္မ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာထမဲွ က်မ္းမ်ားကိုပင္ သိျမင္နားလည္ျခင္း မရွိၾကေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔

ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ ဥပမာ - ဧသတာ၊ ဧဇရ၊ တိတု၊ ကဲ့သို႔ေသာ အခ့်ိဳက်မ္းမ်ားကို မ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္ သမၼာက်မ္းစာ

ထ၌ဲ ရွိသည္ကို သတိမထားမိဘဲ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထမဲွလား (သို႔) ဓမၼသစ္က်မ္းထမဲွလားလို႔ေတာင္ သိျမင္နားလည္ျခင္း

မရွိၾကပါ။
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ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္သည္ သမၼာက်မ္းစာျဖစ္သည္ဟု ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္စြာ ယံုၾကည္သူမ်ားအားလံုးအတြက္

သူ၏ စကားေတာ္မ်ား ကို ဘုရားသခင္သည္ မည္ကဲ့သို႔ ဖြင့္ျပေတာ္မူေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၾကည့္႐ႈၾကပါစို႔။ ၎အား (ေဟ

၁ း ၁ -၂) တြင္ ဖတ္႐ႈၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

“ေရွးလြန္ေလျပီးေသာအခါ ပေရာဖက္မ်ားအားျဖင့္ ဘိုးေဘးတို႔အား အထပ္ထပ္ အနည္းနည္း ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူ

ေသာ ဘုရားသခင္သည္ ဤ ေနာက္ဆုံးကာလအခါ မိမိသာေတာ္အားျဖင့္ ငါတို႔အား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူျပီ”

မွန္ပါသည္။ ဤအရာသည္ သူ၏စကားေတာ္မ်ားကို ဖြင့္ျပခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္၏ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ သေကၤတဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ရည္ညြန္းထားေသာ ဤက်မ္းစာ၏ အဓိပၸါယ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၾကည့္

႐ႈၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

E ေရွးလြန္ေလျပီးေသာအခါ > ဓမၼေဟာင္းကာလကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

E အထပ္ထပ္ > ဓမၼေဟာင္းကာလအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၆၀၀) အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုကို

ရည္ညႊန္းပါသည္။

E အနည္းနည္း > ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ ပေရာဖက္မ်ား ၏ ႏုတ္ထြက္စကားေတာ္မ်ား

အားျဖင့္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ား၊ သေကၤတမ်ားႏွင့္ အရိပ္မ်ားကို ရည္ညႊန္း

ပါသည္။

E ဤေနာက္ဆံုးကာလ > ဂ်ဴးေခတ္ကာလ၏ ေနာက္ ဆံုးေသာ ေန႔ရက္မ်ားမွ ႏုစ္ေပါင္း (၁၀၀) အခ်ိန္

ကာလတစ္ခုၾကား ဓမၼသစ္ က်မ္းကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

E မိမိသားေတာ္အားျဖင့္ > တမန္ေတာ္ (၁၂) ပါးအားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားလ်က္ရွိျပီး သူတို႔ထံ ဖြင့္ျပခဲ့

ေသာ သခင္ေယ႐ႈ၏ စကားေတာ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္အား အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ခြဲထားပါသည္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္း ၃၉ က်မ္း

ဓမၼသစ္က်မ္း ၂၇ က်မ္း

စုစုေပါင္း ၆၆ က်မ္း

ထို႔ေၾကာင့္ သမၼာတရားအား ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဤ (၆၆) အုပ္၌ ဖြင့္ျပပါသည္။

ဤ (၆၆) အုပ္သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ျပည့္စံုေသာ ဖြင့္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ကမၻာဦးက်မ္းမွ စတင္၍

ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတြင္ ဆံုးပါသည္။

ဤအရာကို (ဗ်ာ ၂၂း၁၈ - ၁၉) တြင္ ထပ္မံအတည္ျပဳထားပါသည္။

“---------- အၾကင္သူသည္ ဤအရာတို႔၌ အသစ္သြင္း၏ ဤစာေစာင္၌ ေရးထားေသာ ေဘးဒဏ္တို႔ကို ထိုသူအေပၚသို႔

ဘုရားသခင္သက္ေရာက္ ေစေတာ္မူမည္။ အၾကင္သူသည္ ဤစာေစာင္၏ အနာဂတၱိစကားအခ့်ဳိကို

ႏုတ္ပယ္၏။ ဤစာေစာင္၌ ေရးထားေသာအသက္ပင္ႏွင့္၎၊ သန္႔ရွင္း ေသာ ျမိ့ဳေတာ္ႏွင့္၎၊

ထိုသူစပ္ဆိုင္ေသာ အခြင့္ကို ဘုရားသခင္ ႏုတ္ပယ္ေတာ္မူမည္”



သင္ခန္းစာ - ၆

- 5 -

ဤအရာသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္မွ ထပ္၍ အသစ္သြင္းျခင္း ႏုတ္ပယ္ျခင္း တို႔မျပဳလုပ္ရန္ ဘုရား

သခင္၏ သတိေပးျခင္း ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ရွင္းလင္းသည့္အမိန္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အခ့်ိဳခရစ္ယာန္ညီအစ္ကိုမ်ား ေျပာဆုိ

ၾကသည့္အတိုင္း သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ေနာက္ထပ္ က်မ္းပိုမ်ား မရွိပါ။ ထပ္မံ၍ အလားတူက်မ္းပိုဒ္ကို (တရား ၁၂း၃၂) တြင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖတ္႐ႈၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

“--------- ထပ္၍ မပိုရ။ ႏုတ္၍ မေလ်ာ့ေစရ”

သမၼာက်မ္းစာထမဲွ ထပ္၍ မႏုတ္ရ။ မသြင္းရ ဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ ေနာက္ထပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ဤအ ေၾကာင္းအရာကုိပင္ (သု ၃၀း၆) ၌ ဖတ္႐ႈၾကပါစို႔။

“စကားေတာ္တို႔၌ ထပ္၍ မသြင္းႏွင့္။ သို႔ျပဳလွ်င္ အျပစ္တင္ေတာ္မူ၍ သင္သည္ မုသာသံုးေသာသူ ျဖစ္လိမ့္မည္”

ဤေနရာတြင္လည္း သူ၏ စကားေတာ္၌ ထပ္မံထည့္ေသာသူတို႔အတြက္ ဘုရားသခင္ထံမွ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ

သတိေပးခ်က္ အျခား တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

သူ၏ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္၏ တိက်မႈရွိျခင္းႏွင့္ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းျခင္းကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ဘုရားသခင္သည္

သူ၏ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ မွ မႏုတ္ယူရန္ မေပါင္းထည့္ရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္တင္းၾကပ္ထားသည္မွာ ရွင္းလင္းလွပါ

သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ေပါလု ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ (တ ၂၀း၂၇) ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖတ္႐ႈၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

“ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို သင္တို႔အား အကုန္အစင္ေဟာေျပာျပသျခင္းအမူကို

ငါသည္ မလြဲမေရွာင္ဘဲ ျပဳခဲ့ျပီ။”

ဤကဲ့သို႔ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို “အကုန္အစင္” ေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍

ဤေနရာတြင္ ေျပာဆို ေနပါသည္။ မွန္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္အား ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အပိုင္းကို ေရြး

ခ်ယ္၍ ေဟာေျပာရန္ မဟုတ္သလို လူတို႔အား ေက်နပ္ေစရန္အတြက္လည္း မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔

ဖို႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ ဤျပင္းထန္ေသာ အမိန္႔ေတာ္ကို ျမင္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေမးခြန္မွာ “-------

ဒီကေန႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္ ၀ယ္၌ ရွိေသာ သမၼာက်မ္းစာအုပ္သည္ ထပ္သြင္းျခင္း၊ ႏုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလႊတ္ပါသလား”

ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေမးခြန္းအတြက္ အေျဖမွာ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားစရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ NIV ဘာသာျပန္ျခင္း၌ အမွားရွိသည္ဟု

ဒီကေန႔ သက္ေသျပ ၾကေသာ က်မ္းပိုဒ္ႏွစ္ပိုဒ္ရွိပါသည္။ ဒီကေန႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္၀ယ္၌ရွိေသာ ပံုႏွိပ္ထားသည့္ သမၼာက်မ္း

စာသည္ “လက္ေရးစာမူမ်ား (manuscripts) ဟုေခၚေသာ စာမူမ်ားမွ ဘာသာျပန္ထားပါသည္။ “လက္ေရးစာမူမ်ား” ဆုိ

သည္မွာ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသနည္း?

စာပံုႏွိပ္စက္မတီတြင္ခင္၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း မရွိခင္ သမၼာက်မ္းစာအား ဆိတ္သားေရ၊ ႏြားသေရမ်ားေပၚတြင္ လက္

ေရးျဖင့္ ေရးသားၾက ပါသည္။ ဤအရာမ်ားကို သားေရလိပ္မ်ားဟုေခၚျပီး ၎တို႔အား ပုံမွန္အသံုးျပဳျခင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း

၅၀ - ၆၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္ေရးစာမူအား ေမွးမိွန္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားသားေရလိပ္ေပၚတြင္

သမၼာက်မ္းစာတစ္အုပ္လံုးအား ထပ္မံေရးရန္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုရွိပါ သည္။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ မည္မွ်ေလာက္ ၾကိဳးစားလုပ္

ေဆာင္ရမည္ မဟုတ္ပါေလာ့!
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ဤကဲ့သို႔ ႏွစ္ေပါင္း (၁၄၀၀) အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုၾကားတြင္ သမၼာက်မ္းစာအား အၾကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ျပန္လည္ေရး

သားခဲ့ရပါသည္။ ဤ လက္ေရးျဖင့္ ကူးယူထားေသာ စာမူမ်ားကို လက္ေရးစာမူမ်ားဟူ၍ ေခၚၾကျပီး အတိုေကာက္အားျဖင့္

MSS ဟူ၍ ေခၚပါသည္။ ဥပမာ - Syriac Mss, Vatican Mss.

၁၆၁၁ ခုႏွစ္၌ ပံုႏွိပ္ခဲ့ေသာ ဒီကေန႔ KJV သမၼာက်မ္းစာကို (၁၆) ရာစု လက္ေရးစာမူတစ္ခုမွ ဘာသာျပန္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၀ ခုနွစ္ ပင္လယ္ေသအနီး ဆားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ကြာရမ္ဂူ (Qumran Caves) ထဲ၌ ၂ ရာစု

(သို႔) ၃ ရာစုကို ေရးမွတ္ထားေသာ လက္ေရး စာမူ သားေရလိပ္မ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။

၎အား ႏွစ္ေပါင္း (၁၅၀၀) ထက္မက ဆားထတဲြင္ အံ့ၾသဘြယ္ရာ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

ဤသားေရလိပ္မ်ားမွ ဘာသာျပန္ခဲ့ေသာ သမၼာက်မ္းစာအား NIV လို႔ ေခၚပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သမၼာက်မ္းစာ

ထသဲို႔ ထပ္မံသြင္း သည္ဟု ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစသည့္ က်မ္းပိုဒ္မ်ားစြာကို ၎အားျဖင့္ ျပန္လည္ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါ

သည္။ မွားယြင္းလ်က္ ထပ္မံသြင္းထား သည့္ အၾကီးမားဆံုးေသာ က်မ္းပိုဒ္ႏွစ္ပိုဒ္မွာ (မာ ၁၆း၉ -၂၀) ႏွင့္ ေယာ ၇း ၅၃ -

၈း၁၁) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ား၏ ေအာက္တြင္ ဤ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ NIV ၏ ေအာက္ေျခမွတ္စုတြင္

ထြက္ဆိုထားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေန႔ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘာသာစကားတို႔၌ ဘာသာျပန္ျခင္းမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္

ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္က ပတ္ေတာ္ကို ေလ့လာရာတြင္ အလြန္ဂ႐ုစိုက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္အေရးၾကီးေသာ က်မ္းစာ

ေလ့လာျခင္းအတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ေသာ ဘာသာျပန္ သမၼာက်မ္းစာ ႏွစ္အုပ္မွာ -

(1) The King James Version (KJV) (ေရွးအက်ဆံုးဘာသာျပန္)

(2) The New International Version (NIV)    (ေနာက္အက်ဆံုးဘာသာျပန္)

ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကို တိတိက်က် နားလည္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္

ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္ ဖြင့္ျပေရးသားထားေသာ စကားေတာ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳထားေသာ “ယံုၾကည့္ျခင္းသည္

အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္း” ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ကနဦးအသင္းေတာ္၌ သူတို႔ ယံုၾကည္သည့္အရာကို သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရန္သည္

သူတို႔အတြက္ အလြန္ အေရးၾကီးေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (တ ၁၇း၁၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဗရိျမိ့ဳသား

တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖတ္႐ႈရျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

“ေဗရိျမိ့ဳသားတို႔သည္ သက္သာေလာနိတ္ျမိဳ့သားတို႔ထက္ ထူးျမတ္သျဖင့္

အလြန္ၾကည္ညိဳေသာ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ႏုတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို မွန္သည္

မမွန္သည္ကို သိျခင္းငွာ၊ က်မ္းစာကို ေန႔တိုင္းအစဥ္ ေစ့ေစ့ၾကည့္႐ႈၾက၏”

မွန္ပါသည္။ ေဗရိျမိ့ဳသားတို႔သည္ သူတို႔ၾကားခဲ့ေသာ သမၼာက်မ္းစာတိုင္းကို ေစ့ေစ့ရွာေဖြ၍ အတည္ျပဳပါသည္။

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု ေဟာေျပာေသာ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကိုပင္ ေသခ်ာၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွင္ေပါလု

သည္ သူတို႔အား ထူးျမတ္ေသာ သူမ်ားဟူ၍ ေခၚဆိုပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္လည္း အလြန္သန္ရွင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းရွိမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေဗရိျမ့ိဳသားမ်ားကဲ့သို႔

ျဖစ္ၾကမည္ျဖစ္ျပီး ဘုရားသခင္အား ေက်နပ္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

X မည္ကဲ့သို႔ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ရွိၾကပါသနည္း?

X ယံုၾကည္ျခင္းမွ်သာလား? အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းလား?
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ဤေမးခြန္မ်ားအတြက္ အေျဖသည္ အလြန္အေရးၾကီးပါသလား? မွန္ပါသည္။ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ အဘယ္

ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သမၼာတရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္၌ အေျခမျပဳေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ တရား (သို႔) ဘုရားသခင္

ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာမ ဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ကို (၁တိ ၄း၁) ၌ ရည္ညႊန္းထားပါသည္။

“၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အတည့္အလင္း ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္မူသည္ကား ေနာင္ကာလ၌ ၾသတၱပ ၸစိတ္တြင္

သံပူႏွင့္ခတ္ျခင္းကို ခံျပီးလွ်င္၊ မုသာစကား ကို ေျပာတတ္ေသာ သူတို႔၏ လွ်ဳိ၀ွက္ျခင္းအားျဖင့္၊ လူအခ့်ိဳတို႔သည္

ယုံၾကည္ျခင္းကို စြန္႔ပယ္၍၊ လွည့္ျဖားတတ္ေသာ စိတ္၀ိညာဥ္တို႔၌လည္း ေကာင္း၊ နတ္ဘုရားတို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ

ၾသ၀ါဒတို႔၌လည္းေကာင္း မွီ၀ဆဲည္းကပ္ၾကလိမ့္မည္”

မွန္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ သမၼာက်မ္းစာ၏ စကားေတာ္မ်ားအေပၚ အေျခမခံေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ မာနတ္ႏွင့္ စပ္

ဆိုင္ျပီး သူ႔အေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ (ေယာ ၈း၄၄) တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖတ္႐ႈၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ မည္သည့္ ယံုၾကည္ျခင္း ျဖစ္သည္ကို စစ္ေဆးရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါ

သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တြင္ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိပါသလား (သို႔) ယံုၾကည္ျခင္းမွ်သာ ရွိပါသလား?

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသနည္း။

၁။ လူသား၀ိညာဥ္ႏွင့္ ၎၏ ၾသ၀ါဒ > ၀ိညာဥ္သည္ မေသႏိုင္ မပ်က္စီးႏုိင္ေသာအရာျဖစ္ပါသလား။

၀ိညာဥ္ဆိုသည္မွာအဘယ္သို႔နည္း? ၀ိညာဥ္နွင့္ပတ္သက္၍ ဘာသာ
တရားအားလံုးတို႔မွ သြန္သင္ ေသာၾသ၀ါဒကို သမၼာက်မ္းစာထဲ
ေတြ႔ရပါသလား?

၂။ ငရဆဲိုသည္မွာ အဘယ္သို႔နည္း > ဟိႏၵဴမွ (Yamaloka) ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာမွ ငရအဲတူတူပင္

ျဖစ္ပါသလား?

ငရ၌ဲ သင္ေသႏုိင္ပါသလား? ငရႏဲွင့္ပတ္သက္ေသာ သမၼာတရားမွာ

မည္သို႔နည္း?

၃။ သံုးပါးတစ္ဆူႏွင့္ ဘုရားသံုးပါးမွာ > ၎ကို မည္ကဲ့သို႔ နားလည္ႏုိင္ပါမည္နည္း? ဘုရားသခင္သည္

တစ္ဆူျဖစ္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ နက္နရဲာ တစ္ခုျဖစ္ပါသလား?

၄င္း၏ နက္နျဲခင္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘယ္ေတာ့မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ နားမလည္ႏုိင္

ဘူးလား?

၄။ အႏိၱခရစ္ ႏွင့္ ၆၆၆ > ဤအႏိၱခရစ္သည္ မည္သူျဖစ္ပါသနည္း? သူသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး

တည္းလား?

၅။ သမၼာက်မ္းစာသကၠရာဇ္ > အာဒံကို ဖန္ဆင္ျခင္းမွ ယခုေန႔ရက္ကာလအထိ မည္မွ်ရွိပါသနည္း?

ေျမၾကီးေပၚ၌ လူ၏ သက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ် ရွိခဲ့ပါသနည္း?

သိပၸံပညာရွင္မ်ား သြန္သင္ သကဲ့သို႔ ၎သည္ ႏွစ္သန္းေပါင္း
ေျမာက္ မ်ားစြာ ရွိပါသလား?

၆။ ရန္သူစာတန္ > သူသည္ ႐ုပ္ဆိုးပါသလား? သူသည္ မေသႏုိင္ေသာ အသက္ရွိ
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ပါသလား? သူ၏ တန္ခိုးမွာ မည္သို႔နည္း?

၇။ သခင္ဘုရား၏ ဒုတိယအၾကိမ္ > သခင္ဘုရားၾကြလာေသာအခါ လူတိုင္းသိမည္လား?

ၾကြလာျခင္း

၈။ အသင္းေတာ္ႏွင့္ ၎၏ မ်ားစြာ > မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါသနည္း? အားလုံးသည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏

ေသာဂိုဏ္ဂနမ်ား အသင္းေတာ္ျဖစ္ၾကပါသလား? (ဧ ၄း၃ -၆) ၌ ကိုယ္တစ္ကိုယ္ ဗတၱိဇံ

တစ္ပါး၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတစ္ပါးဟု ေျပာထားသည့္ အတိုင္း အဘယ့္

ေၾကာင့္ ညီညြတ္ ျခင္း မရွိၾကပါသနည္း။

၉။ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ဆို > ၎သည္ အစစ္အမွန္ ဟုတ္ပါသလား?

သည္မွာ အဘယ္နည္း ေျမၾကီးေပၚတြင္ ၎အား တည္ေဆာက္လိမ့္မည္လား? (သို႔)
ေကာင္းကင္ဘံုတစ္ခုတည္းတြင္ သာ ၎ကို တည္ေဆာက္မည္လား?
စသျဖင့္ မ်ားစြာ - မ်ားစြာရွိပါေသးသည္။

ဤၾသ၀ါဒမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္မ်ားအေပၚတြင္

အေျချပဳထားပါသ လား? ဟုတ္ကဲ့ဟူ၍ သင္သည္ ေျဖၾကားခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ - သင္တကယ္ေသခ်ာပါရလဲား? ကၽြႏု္ပ္တို႔

အမွန္တကယ္ ေသခ်ာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္းမွ်သာေလာ (သို႔) အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါသလား?

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (ယုဒ ၂၀) ၌ ေရးသားထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

“ခ်စ္သူတို႔သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းအေပၚမွာ မိမိတို႔ကို တည္ေဆာက္လ်က္”

ဤအရာသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ အသိပညာ၌ (သမၼာတရား) ပံုမွန္တျဖည္းျဖည္းၾကီးထြားလာ

ျခင္းကို ရည္ညြန္းပါ သည္။ မွန္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းႏွင့္ အသိပညာကို ရရွိျခင္းသည္ ပံုမွန္တျဖည္းျဖည္းႏွင့္

အဆက္မျပတ္ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာသည္ “မိမိတို႔ကို တည္ေဆာက္လ်က္” ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သခင္ဘုရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား (ေယာ ၈း၃၂) အခိုင္အမာ ေျပာဆိုထားေသာေၾကာင့္

ျဖစ္ပါသည္။

“သမၼာတရား (ႏုတ္ကပတ္ေတာ္) ကိုလည္း သိၾကသျဖင့္ ထိုတရား

(ႏုတ္ကပတ္ေတာ္) သည္ သင္တို႔ကို လႊတ္လိမ့္မည္”

မွန္ပါသည္။ သမၼာတရား (ႏုတ္ကပတ္ေတာ္) သည္ လူတို႔အား လွည့္ျဖားရန္ ဖမ္းစားရန္ ရွာေဖြလ်က္ ေနရာတကာ

တြင္ ရွိေသာ မွားယြင္း ေသာအရာမ်ားႏွင့္ လႊမဲွားေသာ ၾသ၀ါဒမ်ား (အေတြးအေခၚမ်ား) မွ လႊတ္ေျမာက္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးပါ

သည္။ ဆက္လက္ျပီး ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္က ပတ္ေတာ္ႏွင့္ ၎၏ အသိပညာ၊ ၎၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္

ေသာ အေၾကာင္းအရာကို (၂တိ ၃း၁၆ -၁၇) ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖတ္႐ႈၾက မည္ျဖစ္ပါသည္။
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“ထိုက်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာအားျဖင့္ ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္၏

လူသည္ စံုလင္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာအမႈ အမ်ဳိးမ်ိဳးတို႔ ကို ျပဳစုျခင္းအလိုငွာ ျပင္ဆင္ေသာသူ ျဖစ္မည့္အေၾကာင္း၊

ၾသ၀ါဒေပးျခင္း၊ အျပစ္ကို ေဖာ္ျပျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားကို သြန္သင္ျခင္း ေက်းဇူးမ်ားကို ျပဳတတ္၏”

မွန္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အသိပညာသည္ မ်ားစြာအက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါ

သည္။

X ၾသ၀ါဒေပးျခင္း > သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ သြန္သင္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာ သင္ခန္းစာတိုင္းႏွင့္

သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ ေသာသမၼာတရားအားလံုး။

X အျပစ္ကို ေဖာ္ျပျခင္း > မွားယြင္းေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအေပၚ အလင္းကို ထြန္းလင္းျခင္းႏွင့္ သြန္သင္

ခ်က္မ်ား၊ ၾသ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ အမွားမ်ားကို ျပသျခင္း။

X ေျဖာင့္မတ္စြာ ျပဳျပင္ျခင္း > သမၼာတရားႏွင့္အညီ စစ္မွန္ေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ား၊ ၾသ၀ါဒမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း။

X တရားကိုသြန္သင္ျခင္ > ဘ၀၏အသက္တာ အသက္ရွင္ျခင္းအားလံုးတို႔၌ ဘ၀အသက္တာ၏ လမ္းခရီးကို

လမ္းညႊန္ေပးျခင္း။

ဤအရာမ်ားအားလံုးတို႔ကို နားလည္ျပီးေနာက္ ဒီကေန႔ ခရစ္ယာန္မ်ားအၾကားတြင္ သမၼာက်မ္းစာ အ

သိပညာႏွင့္ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အလြန္အားနည္းရပါသနည္း?

ယံုၾကည္ျခင္း၏ ဒုတိယပိုင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေလ့လာေသာအခါ ဤအေျဖကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႔ ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေမးခြန္း တစ္ခုကို ေမးျခင္းအားျဖင့္ အဆံုးသတ္ၾကပါစို႔။

သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းတြင္ မည္သည့္အရာသည္ ပိုမို၍ အေရးၾကီးပါသနည္း? (ယုး ၂၀)

တြင္ အေျဖကို ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ၾကည့္႐ႈၾကပါစို႔။

“ခ်စ္သူတို႔ သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းအေပၚမွာ မိမိတို႔ကို

တည္ေဆာက္လ်က္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဆုေတာင္းပဌာနာျပဳလ်က္”

ၾကည့္ပါ။ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ သမၼာတရားအသိပညာ၌ ၾကီးထြားရန္ ပထမဆံုး အေရးၾကီးေသာ
အရာကိုေပးထားျပီး၊ ထို႔ ေနာက္ ဆုေတာင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီကေန႔တြင္ အေရးၾကီးျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ မွန္ကန္သည့္ အစီအစဥ္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနရပါ
သနည္း?

ဒီကေန႔တြင္ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္းအား မ်ားစြာအေရးၾကီးသည္ဟု ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အ
ခ်ိန္မေပးၾကပါသ နည္း?

အေျဖကို ၾကားနာဖို႔ရန္အတြက္ လာမည့္သင္တန္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

- အာမင္ -
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