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“ကားတိုင္၏ နက္နျဲခင္း” – (၁)

THE MYSTERY OF THE CROSS – PART (1)

သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ေလာက၏ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္လာပုံကုိ

ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကုိသာ ကယ္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသလား? (သုိ႔မ

ဟုတ္) လူအေပါင္းကို ကယ္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသလား? ဤေမးခြန္းကို မ်ားစြာေသာ အေျဖမ်ားေပးျခင္း အားျဖင့္

လူအမ်ား၏ စိတ္ထဲ၌ မ်ားစြာ ႐ႈပ္ေထြးခဲ့ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္အေျဖမွာ မည္သည့္အရာျဖစ္ပါသနည္း? သမၼာတ

ရားသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ပါသနည္း? ဤေမးခြန္းအေျဖကုိ ကားတုိင္၏ နက္နျဲခင္း၌ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၎ကုိ ေယာ ၁၂း၃၂ ၌ ေတြ႔ရပါသည္။

“ငါသည္လည္း ေျမၾကီးႏွင့္ခြါ၍ ေျမွာက္ထားျခင္းကိုခံရလွ်င္

လူအေပါင္းတို႔ကုိ ငါထံသုိ႔ ငါဆြဲမည္ဟု မိန္ေတာ္မူ၏။”

ဤအဓိပၸါယ္မွာ မည္သုိ႔ျဖစ္ပါသနည္း? ဤေနရာ၌ လူအေပါင္းတို႔ကို ငါ့ထံသုိ႔ ငါဆြဲမည္ဆုိသည့္အခ်က္

ကုိ သတိျပဳပါ။ လူအေပါင္းမွာ မည္သူေတြျဖစ္ပါသနည္း? ခရစ္ယာန္ကမၻာကုိဆုိလုိျခင္းလား (သုိ႔) ေလာကတစ္

ခုလုံးကို ဆိုလုိျခင္းျဖစ္ပါသလား? ထုိ႔ေနာက္ လူအေပါင္းတို႔ကုိ ငါ့ထံသို႔ ငါဆြဲမည္ဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္မွာ ေကာင္း

ကင္ဘုံသို႔ ေခၚေဆာင္မည္ကုိ ရည္ညႊန္းပါသလား? ဤကဲ့သုိ႔ လူအေပါင္းကို ေကာင္းကင္ဘုံသုိ႔ ဆြဲမည္ဟု သ

ခင္ေယ႐ႈေျပာေနျခင္းျဖစ္ပါသလား? ဤအရာသည္ က်ဳိးေၾကာင္းစီေလ်ာ္မႈမရွိေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမ်ားသာ

ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေျမၾကီးႏွင့္ခြါ၍ ေျမွာက္ထားျခင္း အဓိပၸါယ္ကုိ ေနာက္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ေယာ ၁၂ း ၃၃ ၌ ရွင္းျပ

ထားပါသည္။

“ထုိသုိ႔ မိန႔္ေတာ္မူေသာ္ မိမိသည္ အဘယ္သို႔ ေသရမည့္ အရိပ္ကုိ ေပးေတာ္မူ၏”

ဟုတ္ပါသည္။ ဤအရာမွာ ကားတုိင္ေပၚ၌ အေသခံျခင္းကုိ ရည္ညႊန္းပါသည္။ ကားတုိင္ေပၚ အေသခံ

ေသာသူသည္ ေျမၾကီးမ်က္ႏွာျပင္အေပၚ၌ ေသရသလုိ သခင္ေယ႐ႈသည္လည္း ေျမၾကီးႏွင့္ခြါ၍ ေျမွာက္ထား

ျခင္းခံရမည္ကုိ ဆုိလုိပါသည္။ “ခရစ္ေတာ္၏ ေ၀ဒနာမ်ား” ႐ုပ္ရွင္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သတိထားၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ဤ သုိ႔ဆုိလွ်င္ ကားတုိင္ေပၚ သခင္ေယ႐ႈ၏ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔ကုိ သူ႔ထံသို႔ မည္ကဲ့သုိ႔ ဆြဲမည္

နည္း? ဤအရာသည္ နက္နေဲသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ဒီကေန႔ ကၽြႏု္ပ္ေတာ္တုိ႔ နားလည္မည့္အရာလဲျဖစ္ပါသည္။

(က) လူအေပါင္းအား ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္း

ဦးစြာ သခင္ေယ႐ႈဖြားျမင္ေသာအခ်ိန္၌ ေကာင္းကင္တမန္ ေဟာေျပာခ့ဲေသာ သတင္းစကားကုိ ေလ့

လာျခင္းအားျဖင့္ လူအေပါင္းအတြက္ ေရြးႏုတ္ကယ္တင္ျခင္းကို ၾကည့္႐ႈၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

လု ၂ း ၁၀ - ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း ေၾကာက္႔ရြံျခင္းမရွိၾကႏွင့္၊ လူအေပါင္းတို႔ ၀မ္းေျမာက္

၀မ္းသာစရားသတင္းကို ငါသည္ သင္တုိ႔အား ၾကားေျပာရ၏။
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မည္က့ဲသုိ႔ သခင္ေယ႐ႈ၏ ေမြးဖြားျခင္းသည္ လူအေပါင္းအတြက္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစရာ သတင္းျဖစ္

ခဲ့ပါသနည္း? ဤလူအေပါင္းသည္ မည္သူေတြကုိ ဆုိလုိပါသနည္း? အေျဖ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုကုိ မ ၁ း ၂၁

၌ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

“သားေယာက္်ားကုိ ဖြားျမင္လိမ့္မည္ ထိုသားသည္ မိမိလူတို႔ကုိ အျပစ္မွ ကယ္ခၽြတ္မည့္သူ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေယ႐ႈဟူေသာ အမည္ျဖင့္ မွည့္ရမည္။”

သခင္ေယ႐ူသည္ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိအရာသည္ ေယ႐ႈဟူေသာ အမည္၏အဓိပၸါယ္လည္း

ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ပါသနည္း? မိမိလူတို႔မွာ မည္သူေတြနည္း? သူတို႔သည္

ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားကုိသာ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသလား? ဤအေျဖသည္ မည္သူ၌ရွိပါသနည္း? သခင္ေယ႐ႈသည္ မည္သူ

ေတြအတြက္ အမွန္တကယ္ အေသခံပါသနည္း? ဤေမးခြန္း၏အေျဖကုိ သခင္ေယ႐ူကုိယ္တုိင္ ေျပာခ့ဲေသာ

စကား၌ ေတြ႔ရပါသည္။

မာ ၁၀ း ၄၅ - မိမိအသက္ကုိ စြန္႔၍ လူမ်ားကုိေရြးျခင္းငွါ၎ ၾကြလာသတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဤအခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ေပးေသာအေျဖ၏ အဓိက က်မ္းပိုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရြးႏုတ္ျခင္း

အဖုိးအခ (သုိ႔) Ransom စကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္မွာ မည္သုိ႔နည္း? လူမ်ားကုိ ဆိုသည့္စကားလုံးသည္ မည္သူ

တုိ႔ကုိ ရည္ညႊန္းပါသနည္း?

လူမ်ား (သုိ႔) For many စကားလုံးကို ဒီကေန႔ အသုံးအႏႈန္းအားျဖင့္ ၾကီးမားေသာ မ်ားျပားေသာ အေရ

အတြက္ကုိ ဆိုလုိျပီး အားလုံးကို မရည္ညႊန္းပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤက်မ္းပိုဒ္၌ သခင္ေယ႐ႈ၏ ေရြးႏုတ္ျခင္းသည္ အ

ထက္ပါ အဓိပၸါယ္အတုိင္းကို ဆုိလုိပါသလား? သခင္ေယ႐ႈသည္ လူမ်ားအတြက္သာ အေသခံျပီး အားလုံးအ

တြက္ မဟုတ္ဘူးလား? ဤအခ်က္ေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈအေသခံျခင္းသည္ သူ႔ကုိ

လက္ခံေသာ သူတုိ႔ အတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေျပာေနျခင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤအေျခအေနမွာ သခင္ေယ႐ႈ

အတြက္ သူ႔ကုိယုံၾကည္လက္ခံျပီး ခရစ္ယာန္ျဖစ္မွသာ သူတုိ႔တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္

ပါသည္။ မိမိအသက္ကိုစြန္႔၍ လူမ်ားကုိ ေရြးျခင္းငွါဆိုသည္မွာ ဤအဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါသလား? သခင္ေယ႐ႈဆုိလုိ

သည့္အရာကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္ အမ်ား (သုိ႔) For many ဆုိသည့္ စကားလုံးကို သမၼာက်မ္းစာဆုိင္ရာ အသုံးအ

ႏႈန္း၌ မည္ကဲ့သုိ႔ အဓိပၸါယ္ရွိေၾကာင္းၾကည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ေရာ ၅ း ၁၉)

“တစ္ေယာက္ေသာသူ နားမေထာင္ေသာအားျဖင့္ လူမ်ားတုိ႔သည္ အျပစ္ေရာက္ သည့္ နည္းတူ၊

တစ္ေယာက္ေသာသူ နားေထာင္ေသာအားျဖင့္ လူမ်ားတုိ႔သည္ေျဖာင့္မတ္ရာသုိ႔ေရာက္ၾက၏။”

ဤေနရာ၌ လူမ်ားဆုိေသာ စကားလုံးကို သတိျပဳပါ (K.J.V) ၎သည္ လူအေပါင္းကို ဆုိလုိေနျခင္းျဖစ္

ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ေရြးႏုတ္ျခင္းသည္ လူအေပါင္းအတြက္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ား

၏ အဓိပၸါယ္မွန္မွာ လူအေပါင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁တိ ၂ း ၅ ၊ ၆ တြင္ ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ ေတြ႔ရပါသည္။

“ထုိအာမခံသည္ လူအေပါင္းတုိ႔ကို ေရြးအံ့ေသာငွါ ကုိယ့္ကုိကိုယ္ စြန္႔ေတာ္မူျပီ ”
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႐ုိး႐ိုးေလးႏွင့္ အလြန္ရွင္းပါသည္။ လူအေပါင္းတို႔ကုိ ေရြးအံ့ေသာငွါ (သို႔) Ransom For All သခင္ ေယ႐ႈသည္

ကားတိုင္းေပၚ၌ အေသခံခဲ့ပါသည္။

(ခ)   Ransom (သို႔) ေရြးႏုတ္ျခင္းအဖုိးအခ၏ အဓိပၸါယ္

Ransom သည္ ဂရိစကား ANTILUTRON မွ ဆင္းသက္လာျပီး တိတိက်က် အဓိပၸါယ္မွာ တူညီ၍ တိက်

ေသာ ေရြးႏုတ္ျခင္းအဖုိးအခ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေရြးႏုတ္ျခင္းအဖုိးအခ စကားလုံးကို (Ransom) ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္

လည္းေကာင္း၊ ျပန္ေပးဆြဲျခင္းအမႈမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဒီကေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ၾကားေလ့ရွိပါသည္။ ေတာင္းဆုိ

ထားသည့္အတုိင္း ေပးရမည့္ ေငြအေရအတြက္ ေပးျပီးေနာက္ ဖမ္းဆီးထားသူအား ျပန္လႊတ္ေပးၾကပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ Ransom (သုိ႔) တူညီေသာ ေရြးႏုတ္ျခင္းအဖုိးအခ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ဒ့ီထက္ပို၍ တိက်နက္နပဲါသည္။

ဥပမာ - ပစၥည္းတစ္ခု၏ တန္ဖိုးမွာ ၁၀၀ က်ပ္ျဖင့္လွ်င္ ေရြးႏုတ္ရမည့္ အဖုိးအခမွာ ၁၀၀ က်ပ္ပင္ျဖစ္ ပါသည္။

၉၉ က်ပ္သည္ တူညီေသာ ေရြးႏုတ္ျခင္းအဖုိးအခမဟုတ္သလုိ ၁၀၁ က်ပ္သည္လည္း တိက်ေသာ ေရြးႏုတ္ျခင္း

(Ransom) အဖုိးအခမဟုတ္ပါ။ Ransom ၏ အဓိပၸါယ္မွာ သေဘာတူညီထားသည့္ အတုိင္း တူ ညီေသာ

ေရြးႏုတ္ျခင္းအဖုိးအချဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ သခင္ေယ႐ႈတစ္ဦးတည္းအားျဖင့္ လူအေပါင္းအ တြက္

တူညီေသာ ေရြးႏုတ္ျခင္းအဖုိးအခကုိ မည္သုိ႔ေပးႏုိင္မည္နည္း? တူညီေသာ ေရြးႏုတ္ျခင္း အဖုိးအခ၏

အဓိပၸါယ္ႏွင့္အညီ သခင္ေယ႐ူ၏ အသက္သည္ အျခားတစ္ေယာက္ေသာ သူအတြက္သာ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါ

သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူသည္ ေလာကီသားအားလုံးတို႔၏ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႔ရပါ

သည္။ မည္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္မည္နည္း?

၁ေယာ ၄ း ၁၄ ၌ ေလာကီသားတုိ႔၏ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အလြန္ရွင္းလင္စြာ ေတြ႔ရပါသည္။

ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ကယ္တင္ေသာ သခင္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ လုိ႔ေျပာထားပါသည္။ ထုိအရာကုိ သင္လျဲမင္ႏိုင္မည္

ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ေလာကီသားအားလုံး၏ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္လာရန္ သခင္ေယ႐ႈသည္ မည္သူ႔အတြက္

အေသခံရပါမည္နည္း? လူသားအားလုံးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ေစမည့္သူတစ္ေယာက္အတြက္ ေယ႐ႈအေသခံရ

မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူသည္ မည္သူျဖစ္မည္နည္း?

(ဂ) အာဒံ (သုိ႔) လူသားမ်ဳိးႏြယ္အားလုံး၏ ဖခင္

အေျဖကုိ တ ၁၇ း ၂၆ ၌ ေတြ႔ရပါသည္။ လူအေပါင္းတို႔သည္ တေသြးတည္းျဖစ္ျပီး ဖခင္အာဒံ တစ္ဦး

တည္းသာရိွၾကပါသည္။ ဧ၀ပင္လွ်င္ အာဒံမွ ထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္

ဦး ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိျပီး အာဒံမွ ဆင္းသက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

“ဘုရားသခင္သည္ ေျမတျပင္လုံး၌ ေနရေသာ လူအမ်ိဳးမ်ဳိးတို႔ကုိ တစ္ေသြးတည္းႏွင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၍”

ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဒံသည္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါသည္ (V. I. P) ၊ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အားလုံး၏

ဖခင္လည္းျဖစ္ပါသည္။ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အား၏ ဦးေခါင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အားလုံး၏ ကုိယ္စား

လွယ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ သူ႔မွာျဖစ္ခဲ့သည့္အတုိင္း လူသားအားလုံး၌ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ - မိသားစု၌ ဖခင္၏

ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈသည္ ေကာင္းမြန္လွ်င္ သားသမီးမ်ား၌ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိျပီး က်႐ႈံးလွ်င္ မေကာင္း



သင္ခန္းစာ (၂)

4

ေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ သားသမီးမ်ားခံစားရသလုိ မိသားစုတစ္ခုလံုးကိုလည္း ထိခုိက္ေစပါသည္။ ထိုနည္းတူ

အာဒံ ႏွင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပါင္းတို႔၌ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အာဒံ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ေလ့လာဖုိ႔လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ သူ႔ကုိ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေသာအ

ခါ၌ မည္ကဲ့သုိ႔ ရိွပါသနည္း။ (က ၁ း ၂၆)

“ငါတုိ႔ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္တညီတသ႑ာန္တည္း လူကုိ ဖန္ဆင္းၾကစုိ႔”

လူ၏ ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ မည္မွ်ေလာက္ အ့ံၾသဘြယ္ရာေကာင္းေၾကာင္း ဤအခ်က္က ေဖာ္ျပလွ်က္ရိွ

ပါသည္။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဒီကေန႔ လူမ်ားသည္ လူဟာ ေမ်ာက္မွ ဆင္းသက္လာေၾကာင္း သီအိုရီမ်ားကုိ ဦးစား

ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ဒီကေန႔ ထင္ရွားေသာ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာမွ အလြန္တန္ဖိုးရွိသည့္ အရာ

မ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံကုိ သူ၏ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ဆုိလိုသည္

မွာ သူသည္ စံုလင္ေသာသူျဖစ္ျပီး သူ႔၌ အသက္ေပးကာ ထုိအသက္အား ဆက္လက္တည္တ့ံေစရန္ အေျခအ

ေနတခ ႕်ိဳ ေအာက္၌ မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ရန္ ထားထားပါသည္။ ထိုအေျခအေနကုိ (က ၂ း ၁၆ -၁၇) တြင္ ေတြ႔ရ

ပါသည္။

“ေကာင္းမေကာင္းသိကၽြမ္းရာအပင္မွတစ္ပါး ထုိအပင္၏ အသီးကိုမစားရ

စားေသာေန႔တြင္ ဧကန္အမွန္ေသရ မည္။”

ဤအရာသည္ နာခံျခင္းကို ေတာင္းဆိုေသာ အမိန္႔ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံ ႏွင့္ ဧ၀

ကုိ နားမေထာင္ခဲ့လွ်င္ အျပစ္စီရင္မည္ဟု ေသခ်ာစြာ မွာထားခ့ဲပါသည္။ ထို႔ေနာက္ဘာျဖစ္ခဲ့ပါသနည္း?

ကနဦး၌ အာဒံႏွင့္ဧ၀သည္ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ျပီး ေကာင္းၾကီးမဂၤလာႏွင့္ ျပည့္၀ေသာအသက္တာကုိ ရရိွခဲ့

ၾကပါသည္။ အရာအားလုံးအတြက္ စိုးရိမ္စရာမရိွပါ။ အိမ္ငွားဖုိ႔ မစုိးရိမ္ရပါ။ အလုပ္အတြက္မစိုးရိမ္ရပါ။ ေငြေၾကး

အတြက္ မစိုးရိမ္ရပါ။ အနာဂတ္အတြက္ မစုိးရိမ္ရပါ။ ဘာဆုိဘာမွ် မစိုးရိမ္ရပါ။ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ ႐ုန္ကန္စ

ရာမလုိပါ။ အစားအစာလည္း ၾကြယ္၀စြာရိွပါသည္။ အရသာရိွေသာ အစာမ်ား၊ ေမႊးၾကိဳင္ေသာအရာမ်ားလရိွဲၾက

ပါသည္။ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္၏ အေျခအေနကုိ ေခတၱခန မ်က္စိမိွတ္လ်က္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အသီးအႏံွ

မ်ားမွာ အစားအစာျဖစ္ပါသည္။ ဒီကေန႔ အသီးကိုစားဖုိ႔ အလြန္ခက္ခၾဲကပါသည္။ လုိအပ္၍ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကား

မွသာ က်န္းမာေရးအတြက္ စားၾကပါသည္။ ထိုအခါ ဖ်ားနာျခင္း မွ ေပ်ာက္ကင္းၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ

ေသာ္ အသီးမ်ားသည္ အသက္အတြက္ အစာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလဲအသီးမ်ားသည္ အာဒံ ႏွင့္

ဧ၀ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္အတြက္ သူတုိ႔၏ အစာမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အာဒံ ႏွင့္ ဧ၀ သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး

စားေသာက္ျခင္းမ်ား၌ ေပ်ာ္ရြင္သည့္အခ်ိန္မ်ားစြာ ရိွခဲ့ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔သည္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္၌ အတူတ

ကြ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ရက္ေသာ အခ်ိန္၌ ဧ၀ တစ္ေယာက္တည္းရွိျပီး အာဒံမွာ ဧ၀ႏွင့္အတူ

မရွိပါ။ ထုိအခ်ိန္ ဧ၀ဘာကုိျမင္ခဲ့သနည္း? ေျမြသည္ ဘုရားသခင္တားျမစ္ထားေသာ အပင္၏အသီးကို စားေန

သည္ကုိ ျမင္ခဲ့ပါသည္။ (က ၂ း ၁၆ - ၁၇) ေျမြသည္ ဘယ္လုိေသမလဲ ဆိုတာကုိ သူမသည္ၾကည့္ရန္ စဥ္းစား

ခဲ့ပါသည္။ သူမ ထုိင္ျပီး ၾကည့္ခဲ့ပါသည္။ ……. ၾကည့္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ဘာမွ် မျဖစ္လာခ့ဲပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ (က

၃း၁) သည္ ေျမြမွ ဧ၀အား စကားေျပာခ့ဲေသာအရာျဖစ္ပါသည္။
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“ေျမြသည္ ထာ၀ရအရွင္ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ေျမတိရစာၦန္တကားတုိ႔ထက္ လိမၼာသည္ ျဖစ္၍

မိန္းမအား သင္တုိ႔သည္ ဥယ်ာဥ္၌ရိွသမွ်ေသာ အပင္တုိ႔၏ အသီးကို မစားရဟု ဧကန္စင္စစ္

ဘုရားသခင္မိန္႔ ေတာ္မူသေလာဟု ေမး၏။”

ဤေနရာ၌ ေျမြသည္ ႏႈတ္အားျဖင့္ စကားေျပာခဲ့ပါသလား? လံုး၀မဟုတ္ပါ။ တျခားပံုစံတမ်ဳိးျဖင့္ စကား

ေျပာခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စကားလုံးျဖင့္ မဟုတ္ပါ အမူအယာအားျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အျပဳအမႈသည္ စကားလုံး

ထက္ အသံပိုက်ယ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တားျမစ္ထားေသာ အပင္၏အသီးကို စားေနျခင္း၊ မေသဘဲရွိေနျခင္း

သည္ ဧ၀အား အမူအယာအားျဖင့္ စကားေျပာျခင္းျဖစ္သလုိ ဧ၀အဖုိ႔ ဘုရားသခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ အေပၚ သံသ

ယျဖစ္စရာ ေမးခြန္းပံုစံျဖစ္ခဲ့ပါသည္။(?) သူမသည္ သူ႔ႏွလုံးသားထဲမွ ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ျပန္

လည္ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

က ၃ း ၂ - ၃ - ဥယ်ာဥ္အလယ္၌ ရွိေသာအပင္၏ အသီးကိုကား မကုိင္မစားဘေဲနၾကေလာ့၊ သုိ႔မဟုတ္

ေသမည္ဟု ဘုရားသခင္ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ဟု ေျမြအားဆုိ၏။

ဧ၀သည္ သူမ၏ ႏွလုံးသားထ၌ဲ ဘုရားသခင္အမိန္႔ေတာ္ကုိ မွတ္သားထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမွန္တ

ကယ္မွာ သူမသည္ အနည္းငယ္ခ့်ကဲာ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ မကိုင္မစားဘဲ ဤအရာသည္ ဘုရားသခင္အမိန္႔

ေတာ္၏ အစိတ္အပုိင္းမဟုတ္ပါ အနည္းငယ္ပံုၾကီးခ့်ကဲာ ေျပာခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္ကတည္းက ဤအ

ရာသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အားနည္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာခ့ဲပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမြ၏ အမူအယာႏွင့္ စာ

တန္၏ အၾကံပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို (က ၃ း ၄ -၆) တြင္ ေတြ႔ရပါသည္။

သင္တုိ႔သည္ ဧကန္အမွန္ေသရမည္မဟုတ္ အေၾကာင္းမူကား ထုိအသီးကို စားေသာေန႔၌ သင္တုိ႔သည္ မ်က္စိ

ပြင့္လင္းလ်က္ ေကာင္းမေကာင္းကိုသိ၍ ဘုရားသခင္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ၾကလတ့ံသည္ကုိ ဘုရားသခင္သိေတာ္မူသည္

ဟု မိန္းမအားဆုိ၏၊ ထုိအပင္သည္ စားဘြယ္ေကာင္းျခင္း၊ အဆင္းလည္းလွျခင္း၊ ပညာတုိးပြားေစလုိေသာငွါ

ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာအပင္ျဖစ္ျခင္းကို မိန္းမသည္ ျမင္လွ်င္ အသီးကို ယူ၍စား၏ မိမိခင္ပြန္းအားလည္း

ေပး၍ သူသည္လစဲား၏။

ဤေနရာ၌ စာတန္သည္ ေျမြအားျဖင့္ ဧ၀အေပၚ လိမ္ညွာလွည့္ျဖားခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပထမဆုံး လိမ္

ညာျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ စာတန္သည္ မုသာ၏အဖျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ (ေယာ ၈ း ၄၄) ၊

အျပစ္ႏွင့္ နားမေထာင္ျခင္းသုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဤပထမဆုံးေမးခြန္းသည္ ေျမြအား

ျဖင့္ ေမးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမးခြန္း၏ အမွတ္လကၡဏာမွာ ေျမြ၏သ႑ာန္ႏွင့္တူေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ အပုိဒ္ငယ္ (၆) ၌ အာဒံလည္း ထုိအသီးကိုစားသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ အာဒံသည္ ဧ၀က့ဲသို႔ လွည့္ျဖား

ျခင္းကိုခံရျပီး စားျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (၁တိ ၂ း ၁၄) ၌ ေဖၚျပထားပါသည္။

“အာဒံသည္ လွည့္ျဖားျခင္းကုိမခံ မိန္းမသည္ လွည့္ျဖားျခင္းကိုခံ၍ လြန္က်ဴး၏”

အကယ္၍ အာဒံသည္ လွည့္ျဖားျခင္းကို မခံရဘူးဆိုလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ အသီးကုိ စားခဲ့ပါသနည္း?

ဧ၀အေပၚထားေသာ သူ၏ နက္နေဲသာေမတၱာသည္ ဧ၀မရွိလွ်င္ အသက္ရွင္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဟု စဥ္းစားစရာ အ
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ေၾကာင္းျဖစ္ေစခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီကေန႔ ခ်စ္ေသာသူမ်ား စြန္႔ခြါခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ စုံ

တြဲမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္အတုိင္း အာဒံလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာသည္ သူ၏ဇနီးအတြက္

ကုိယ့္ကိုကုိယ္ အဆုံးစီရင္ရန္ အပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဟုတ္ပါသည္။ ဧ၀ကုိ မဖန္ဆင္းခင္ သူေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရေသာ

အထီးက်န္ျခင္းကို စဥ္းစားေသာအခါ တစ္ေယာက္တည္းရွိေနျခင္းထက္ ဧ၀နည္းတူ နားမေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေသ

ျခင္းသုိ႔ လုိက္ျခင္းသည္ ပို၍သင့္ေတာ္သည္ဟု ႏႈိင္းယွဥ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မည္ကဲ့သုိ႔

အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ခဲ့ပါသနည္း? အေျဖကုိ (ေရာ ၅ း ၁၂) တြင္ ေတြ႔ရပါသည္။

“အျပစ္တရားသည္ တစ္ေယာက္ေသာသူအားျဖင့္ ဤေလာကသုိ႔၀င္၍ အျပစ္တရားအားျဖင့္ ေသျခင္း

တရား၀င္ သည္ႏွင့္အညီ လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္သို႔ ေရာက္ရၾက၏။”

ယခုဆုိလွ်င္ အာဒံသည္ အျပစ္ေၾကာင့္ ေသျခင္းတရား၏ စီရင္ျခင္းေအာက္ေရာက္ေနပါသည္။ သုိ႔

ေသာ္ ဆက္လက္၍ ၾကည့္ေသာအခါ လူအေပါင္းတို႔သည္လည္း အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔ေရာက္ရၾက

၏ ဆုိသည္မွာ မည္သို႔ေသာ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါသနည္း? လူအေပါင္းသည္ အာဒံက့ဲသုိ႔ ေမြးဖြားလာကတည္းက

ေျဖာင့္မတ္ျပီး မိမိအလုိဆႏၵအတုိင္း အျပစ္က်ဴးလြန္ေသာေၾကာင့္ အျပစ္သားျဖစ္ခဲ့ၾကပါသလား? မဟုတ္ပါ ဤ

ေနရာ၌ အလြန္ျခားနားပါသည္။

က ၃ း ၂၃ - ၂၄ - ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထကဲ လႊတ္လုိက္ေတာ္မူ၏ ထုိသို႔ လူကို ႏွင္ထုတ္ျပီးလွ်င္ အသက္ပင္လမ္း

ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွါ မီးစက္လက္နက္ႏွင့္တကြ ေခ႐ုဗိမ္တုိ႔ကုိ ဥယ်ာဥ္အေ႔ရွ ဘက္၌ ထားေတာ္မူ၏။

အျပစ္က်ဴးလြန္ျပီးေနာက္ အျပစ္အတြက္ ေသျခင္း၏ စီရင္ျခင္းေအာက္မွာရိွေသာ အာဒံ ႏွင့္ ဧ၀ တုိ႔ကို

အဒ့ီဲအေျခအေနအတုိင္း ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထမဲွ ႏွင္ထုတ္လုိက္ပါသည္။ ဤေျခအေနအတုိင္း သားဦး ကာဣန ကုိ စ

တင္ဖြားျမင္ခဲ့ပါသည္။

က ၄ း ၁ - လူအာဒံသည္ မယားဧ၀ႏွင့္ ဆက္ဆံသျဖင့္ ဧ၀သည္ ပဋိသေႏၶစြဲ၍ ကာဣနကုိ ဖြားျမင္လွ်င္ ထာ၀

ရဘုရား၏ လူကုိ ငါရျပီဟုဆုိေလ၏။

သုိ႔ေသာ္ အာဒံ၏ သားသမီးမ်ားသည္ ေမြးစကပင္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမဟုတ္ၾကပါ။ သူတုိ႔သည္ အျပစ္

ႏွင့္ ေသျခင္းတရားေအာက္မွာ ရိွေနေသာ မိဘမ်ားအတုိင္း တူညီေသာ အေျခအေန၌ ေမြးဖြားခဲ့ၾကပါသည္။ သူ

တုိ႔၏ မိဘမ်ားမွ အျပစ္ႏွင့္ေသျခင္းကို အေမြခံခဲ့ၾကပါသည္။ (ဆာလံ ၅၁ း ၅) ၌ ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႔ရပါသည္။

“အကၽြႏု္ပ္သည္ ေမြးစကပင္ အျပစ္ပါလ်က္ရွိပါ၏ အမိ၀မ္းထမွဲာ ပဋိသေႏၶယူစဥ္ကပင္ အျပစ္စြဲပါ၏”

ဤအခ်က္သည္ ေမြးစကပင္ အျပစ္ပါလ်က္ရွိေၾကာင္း (သုိ႔) အေမြခံတဲ့အေျခအေနကုိ ေျပာေနျခင္းျဖစ္

ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ေလာကလုံးသည္ ဖခင္အာဒံ ႏွင့္ မိခင္ဧ၀ အားျဖင့္ အျပစ္ႏွင့္ေသျခင္းကို အေမြခံသည့္

အေျခအေန၌ ေမြးဖြားလာခ့ဲၾကပါသည္။ ဤအရာကုိ နားလည္မည္ဆုိလွ်င္ သခင္ေယ႐ႈ၏ စကားကုိလည္း နား

လည္မည္ျဖစ္သည္။

“လု ၉ း ၆၀ - လူေသတုိ႔သည္ မိမိလူေသတုိ႔ကုိ သျဂႋဳလ္ပါေလေစ”



သင္ခန္းစာ (၂)

7

ဤက်မ္းပိုဒ္ကုိ မြတ္စလင္ညီအစ္ကုိမ်ား ေရးသားထားသည့္ သမၼာက်မ္းစာမွ အမွားမ်ား စာအုပ္တြင္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိစာအုပ္ထ၌ဲ လူေသတုိ႔သည္ လူေသတုိ႔ကုိမည္ကဲ့သုိ႔ သျဂႋဳလ္ ႏုိင္မည္နည္း။ မျဖစ္ႏုိင္

ေသာ အရာျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိေမးျမန္းထားပါသည္။ ထုိ႔အတူ မ်ားစြာေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္း မြတ္စ

လင္တုိ႔၏ ယူဆခ်က္သည္ မွန္ကန္သည္ဟု တန္းတူ႐ႈပ္ေထြးလ်က္ရွိၾကပါသည္။ ဤေနရာ၌ သခင္ေယ႐ႈဆုိလုိ

သည့္အဓိပၸါယ္မွာ ဘုရားအျမင္၌ ေလာကသားအားလုံးတုိ႔သည္ ေသျခင္းတရားေအာက္မွာ ရွိေနျပီး အသက္ရွင္

လ်က္ေသေနေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ကုိ  ရည္ညႊန္းပါသည္။ အသက္ရွင္ဖို႔အခြင့္အေရး မရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကပါ

သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသေနသည့္ အေျခအေန ႏွစ္မ်ဳိးသည္ ေလာကသားတုိင္း၌ ရွိၾကပါသည္။

ရွင္လ်က္ေသေနေသာသူမ်ားမွာ ေသျခင္းတရား၏ စီရင္ျခင္းေအာက္၌ အသက္ရွင္ေနေသာ ေလာက

သားအားလုံးကို ရည္ညႊန္းျပီး ေသလ်က္ရွိေသာ လူေသတို႔မွာ ေသျခင္း၏ စီရင္ျခင္းကုိ ျပည့္စုံသြားေသာသူမ်ား

ကုိ ရည္ညႊန္းပါသည္။ ေျမမႈန္႔သည္ ေျမမႈန္႔သုိ႔ ျပန္သြားရမည္ဟု ေျပာဆုိျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္

သခင္ေယ႐ႈသည္ လူေသတုိ႔သည္ မိမိလူေသတုိ႔ကုိ သျဂႋဳလ္ပါေလေစဟု ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္း

ယခုေသလ်က္ရွိေနေသာ လူသားအားလုံးကို ကယ္တင္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမည္နည္း?

ဘုရားသခင္၏ ပညတ္တရားမွ ေတာင္းဆိုသည့္မွာ အသက္အတြက္အသက္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကသား အား

လုံး၏ အသက္ကုိ ကယ္တင္ရန္ တစ္ေယာက္ေသာသူ၏ အသက္ႏွင့္လဲလွယ္ရန္ ပူေဇာ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(ထြ ၂၁ း ၂၃ - ၂၅)

ယေန႔မ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သူတို႔၏ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္စြန္႔စေတးခဲ့ေသာ အာ

ဇာနည္မ်ားရိွၾကပါသည္။ ေလာကသားအားလုံးကို ကယ္တင္ရန္ အသက္စြန္႔မည့္သူမ်ား မရွိႏုိင္ဘူးလား?

ေျမာက္မ်ားစြာရိွႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ (ဆာ ၄၉ း ၇) ၌ မကယ္တင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေရြးႏုတ္ရန္အဖုိးကို မေပးႏုိင္

ေၾကာင္း ေျပာထားပါသည္။

“မိမိညီအစ္ကုိကို အဘယ္သူမွ် အလ်င္မေရြးႏုိင္ ေရြးရန္အဖုိးကို ဘုရားသခင္၌ မေပးႏုိင္”

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာဒံ၏ သားသမီးမ်ားသည္ အာဒံအျပစ္၌ မက်ဆင္းခင္ သူ၏အေျခအေနႏွင့္

တူညီျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဒံ၏ သားသမီးမ်ားသည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ကုိ မကယ္တင္

ႏိုင္ပါ။ ဤအေျခအေနသည္ အာဒံ ႏွင့္ လူသားအေပါင္းကို ကယ္တင္ရန္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတစ္ဦးကို ေတာင္း

ဆုိထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသျခင္းမွ လူသားမ်ားကုိ ကယ္တင္ရန္ ေရြးႏုတ္ျခင္းအဖုိးအခကုိ မည္သူေပးႏုိင္

မည္နည္း? ဟုတ္ပါသည္ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာရိွပါသည္ ဘုရားသခင္သည္ မည္ကဲ့သို႔ ကယ္တင္မည့္

အေၾကာင္းကို (ေဟာေရွ ၁၃ း ၁၄) တြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

“သူတုိ႔ကုိ မရဏာႏိုင္ငံတန္ခုိးမွ ငါကယ္လြႊတ္မည္ ေသမင္းလက္မွ လည္းေရြးမည္”

မည္က့ဲသို႔ ဘုရားသခင္သည္ ေရြးႏုတ္ခဲ့ပါသနည္း? ေရြးႏုတ္ရွင္ကုိ ေစလႊတ္ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။
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ေယာ ၃ း ၁၆ - မိမိ၌ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားအေပါင္း

တုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏

မွန္ပါသည္။ ေရြႏုတ္ျခင္းအဖိုးအခအျဖစ္ သူ၏တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။

ဤထင္ရွားေသာ က်မ္းညႊန္း၏ အဆက္အစပ္ႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနကုိ သင္နားလည္ခဲ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ လူ

သားမ်ားအေပၚ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္သည္ အလြန္ၾကီးမားလွပါသည္။ “ေလာကီသားတုိ႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ

၏ ”ဟူေသာအခ်က္သည္ အလြန္အေရးၾကီးသည့္ တူညီေသာ ေရြးႏုတ္ျခင္း အဖုိးအခကုိ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲပါသည္။

(ဃ) အာဒံအတြက္ တူညီေသာ ေရြးႏုတ္ျခင္းအဖုိးအခ

ေကာင္းကင္ဘုံမွ သခင္ေယ႐ႈသည္ မည္က့ဲသုိ႔ အာဒံ ႏွင့္ တူညီႏုိင္ပါမည္နည္း? (ဆာ ၈ း ၅) တြင္ လူ

သားကုိ ဖန္ဆင္းစက အေျခအေနကုိ ေတြ႔ရပါသည္။

“သူ႔ကုိ ေကာင္းကင္တမန္တုိ႔ေအာက္၌ အနည္းငယ္ႏွိမ့္ေတာ္မူျပီ”

ဤေနရာ၌ လူသားကုိ ဖန္ဆင္းစဥ္က ေကာင္းကင္တမန္ထက္ အနည္းငယ္ႏွိမ့္၍ ဖန္ဆင္းေၾကာင္းကို

ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈသည္ အာဒံအတြက္ တူညီေသာ ေရြးႏုတ္ျခင္းအဖုိးအခအျဖစ္ မည္္သုိ႔

ျဖစ္ႏိုင္မည္နည္း? မည္က့ဲသုိ႔ သခင္ေယ႐ႈသည္ အာဒံအတြက္ “အသက္အတြက္အသက္” ျဖစ္ႏုိင္မည္နည္း? အ

ေျဖကုိ (ေဟျဗဲ ၂ း ၉) တြင္ ေတြ႔ရပါသည္။

“ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔အတြက္ေၾကာင့္

ေကာင္းကင္ တမန္တုိ႔ ေအာက္၌ အနည္းငယ္ႏွိမ့္ျပီးမွ အေသခံရေသာေၾကာင့္”

ဟုတ္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ အာဒံကဲ့သုိ႔ ေျဖာင့္မတ္သူ အျဖစ္ေလာကကုိ ၾကြဆင္းလာျခင္းျဖစ္ပါ

သည္။ သူသည္ အညစ္အေၾကးႏွင့္ ကင္းစင္လ်က္ အျပစ္ရွိသူတုိ႔ႏွင့္ မဆက္ဆံဘ ဲေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ (ေဟ ၇ း

၂၆) ၊ သူသည္ ဒုတိယ အာဒံလျဲဖစ္လာခဲ့ပါသည္ (၁ေကာ ၁၅း၄၅) ဒုတိယေျဖာင့္မတ္ေသာသူလည္းျဖစ္ပါ

သည္။

“ေရွးဦးစြာေသာ လူအာဒံသည္ အသက္ရွင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္၏ ဟုလာသတည္း၊ ယခုတြင္

ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ အာဒံမူကား အသက္ရွင္ေစတတ္ေသာ ၀ိညာဥ္ျဖစ္၏”

ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဒံအတြက္ တူညီေသာ အဖုိးအခကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။ အသက္အတြက္ အသက္ကုိ

လည္း ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာမွာ တူညီေသာ ေရြးႏုတ္ျခင္း အဖုိးအခသေဘာတရားပင္ျဖစ္ပါသည္။

မာ ၁၀ း ၄၅ - မိမိအသက္ကုိစြန္႔၍ လူမ်ားကုိ ေရြးျခင္းငွာ ၾကြလာသတည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏

တူညီေသာေရြးႏုတ္ျခင္းအဖုိးအခ၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ နိဂံုးမခ်ဳပ္ခင္ ၾကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ရွင္

ႏွင့္ သူ၏နက္နေဲသာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကို အနည္းငယ္ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

(င) တူညီေသာ ေရြးႏုတ္ျခင္းအဖုိးအခအတြက္ သခင္ေယ႐ႈၾကြဆင္းလာျခင္း
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၂ေကာ ၈ း ၉ - ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈသည္ စည္းစိမ္ရွိေသာ္လည္း ဆင္းရေဲတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ သင္တုိ႔သည္ စည္း

စိမ္ရိွေစျခင္းငွါ သင္တို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆင္းရျဲခင္းကို ခံေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို သင္တုိ႔ သိၾက၏

မည္သည့္အဓိပၸါယ္ရွိပါသနည္း? ၎ကုိ ပိုမိုရွင္းလင္းေစရန္ ဥပမာတစ္ခုကုိ ေလ့လာၾကမည္ ျဖစ္ပါ

သည္။ အာဒံ၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတန္ဖုိးကို (၁၀၀) အျဖစ္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ခြဲေ၀သတ္မွတ္ၾကသည္ ဆိုပါစို႔။ ျပီးေနာက္

ကာဣန ႏွင့္ အာေဗလသည္ (၁၀၀) ထက္နည္းေသာ အေျခအေန၌ ေမြးဖြားလာခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔ကုိ (၉၀) သုိ႔

(၉၅) ဟူ၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အၾကံျပဳစဥ္းစားမိပါသည္။ ထုိအခ်ိန္မွ စတင္ကာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ား

ႏွင့္ ကုိယ္က်င့္သိကၡာမ်ားသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမွ ပို၍ ပို၍သာ က်ဆင္းလာခ့ဲၾကပါသည္။ ဒီကေန႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား

လုံး၏ အေျခအေနတန္ဖိုးသည္ (၁) ႏွင့္ (၁၀) ၾကား၌သာ ရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ့်ိဳမွာ တေနကုန္ မူးယဇ္ေပ်ာ္

ပါးကာ ကုိယ္က်င့္သိကၡာပုိင္း၌ ပို၍ က်ဆင္းၾကျပီး ၎တုိ႔၏ တန္ဖိုးမွာ ½ (သုိ႔) ¼ သာရိွမည္ဟု ေျပာဆုိႏုိင္ပါ

သည္။ ယခု သခင္ေယ႐ႈ၏ ေကာင္းကင္ဘုံဆုိင္ရာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတန္ဖိုးကို တစ္သိန္း (၁၀၀၀၀၀) ဟု ႏႈိင္းယွဥ္

ပါမည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ေဖာက္ျပပါ ႐ုပ္ပုံအားျဖင့္ ပိုမိုရွင္းလင္းႏုိင္ပါသည္။

၁၀၀၀၀၀ ေကာင္းကင္ဘုံဆုိင္ရာအေျခအေန

၁၀၀ အာဒံ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအေျခအေန

အာဒံ က်ဆင္းျခင္း

အာေဗလ

ကာဣန

အာဒံ၏ ႏွစ္ေပါင္း ဒီကေန႔

ဖန္ဆင္းျခင္း မ်ားစြာ

တစ္သိန္းႏွင့္တစ္ရာ ကြာျခားမူကုိ စဥ္္းစားၾကည္ပါ။ ထုိ႔နည္းတူ သခင္ေယ႐ႈသည္ တူညီေသာ ေရြးႏုတ္

ျခင္း အဖုိးအချဖစ္လာရန္ မည္မွ်ေလာက္ မိမိကုိယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ခ့ဲရပါသနည္း။ သူသည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ

ေကာင္းကင္ဘုံဆုိင္ရာ အသက္စည္းစိမ္ရွိခဲ့ျပီး အလြန္ကြာေသးေသာ အနိမ့္ဆုံးအသက္တာသုိ႔ ဆင္းသက္ကာ

သခင္ေယ႐ႈ
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ဆင္းရခဲံခဲ့ပါသည္။ ထုိမွ်သာမက သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္အခ့်ိဳကုိလည္း ေလ့လာၾကည့္ၾက

မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဖိ ၂ း ၇ - မိမိအသေရကုိ စြန္႔၍ အေစခံကၽြန္၏ သ႑ာန္ကုိ ယူေဆာင္လ်က္ လူကဲ့သုိ႔ေသာ အျဖစ္၌ ဘြားျမင္

ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။

မည္သည့္အဓိပၸါယ္ရွိပါသနည္း၊ ဤက်မ္းညႊန္း၌ ၀ွက္ထားသည့္ နက္နေဲသာအရာကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဥပမာအားျဖင့္ နားလည္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤကမၻာေျမၾကီးသည္ အမွန္တကယ္ မည္မွ်ေလာက္ၾကီးပါသနည္း? ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျခားဖန္ဆင္းထား

ေသာ အရာမ်ားသည္ ဤကမၻာေျမၾကီး၌ မည္မွ်ေလာက္ရွိၾကပါသနည္း? ငါးကမၻာ၊ တိရစာၦန္ကမၻာ၊ ငွက္ကမၻာ၊

ပိုးမႊားကမၻာမ်ားလည္း ရိွၾကပါသည္။ ယခုပိုးမႊားကမၻာမွ ပိုးဟပ္အေၾကာင္း အနည္းငယ္ေလ့လာၾကမည္။ သူတုိ႔

သည္ အလုပ္မ်ားျပီး သူတုိ႔ ကမၻာသည္ ပ်ာယာခတ္ေနေသာ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ေမွာင္မိုက္ေသာ

ေနရာမ်ား၌ သူတုိ႔ေနထုိင္ရန္ အိမ္မ်ားရွိၾကပါသည္။ သူတုိ႔၌ မိသားစုရွိပါသလား? ဟုတ္ကဲ့ ရိွၾကပါသည္။ သူတုိ႔

မွာ အလုပ္လည္းရွိၾကပါသည္။ အစာကုိ စုေဆာင္ဖို႔ႏွင့္ အသက္ရွင္ႏုိင္ရန္ အလုပ္မ်ားေနေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကပါ

သည္။

ဤပုိးဟပ္ကမၻာသည္ ကယ္တင္ရွင္ (သုိ႔) ေရြးႏုတ္ရွင္ကုိ ယခုလုိအပ္ေနေၾကာင္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဤ

ပိုးဟပ္ကမၻာကုိ ေရြးႏုတ္ရန္ လူသားမ်ားထမဲွ ကုိယ့္အလုိဆႏၵျဖင့္ ပုိးဟပ္ကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းလကဲာ သူတုိ႔ႏွင့္ အတူ

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္ျပီး သူတုိ႔ၾကားထ၌ဲ အေသဆုိးျဖင့္ အေသခံမည့္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိလုိအပ္လွ်က္

ရွိပါသည္။ သင္သည္ အဆင္သင့္ျဖစ္ႏုိင္မည္လား? ပိုးဟပ္မ်ား၏ အေျခအေန၊ အစားအစာႏွင့္အသက္ရွင္ ေန

ထုိင္သည့္ ဧရိယာမ်ားကုိ ေခတၱစဥ္းစားၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ လုံး၀ရြံရွာစရာ အသေရပ်က္ေစသည့္ စဥ္းစားမႈကုိ

ျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိ႔နည္းတူ ေကာင္းကင္သား သခင္ေယ႐ႈအေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိ လူသားမ်ား၏အေျခ အေန၊

အျပစ္ႏွင့္ အျပစ္၏လမ္းမ်ားသည္ မည္မွ်ေလာက္ ရြ႔႔႔ံရွာစရာ၊ အသေရပ်က္စရာျဖစ္ခဲ့ပါမည္နည္း? ဟုတ္ပါသည္

ပိုးဟပ္က့ဲသုိ႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ တကယ့္အ့ံဘြယ္ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ပါသည္။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ အစားအစာကုိ စားခြင့္မရွိေတာ့ျခင္း၊ သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အ၀တ္ႏွင့္ ဘိနပ္

မ်ားကုိ စီးခြင့္မရွိေတာ့ျခင္း၊ သင္ႏွစ္သက္ေသာ ခရီးမ်ားကုိသြားခြင့္ မရွိေတာ့ျခင္း၊ အလြန္ဆင္းရေဲသာ ပတ္၀န္း

က်င္အေနအထား၌ တျဖည္းျဖည္းေနထုိင္လာရျခင္းစသည့္ သင္၏ အသက္တာသည္ ေန႔စဥ္ဆင္းရျဲခင္းသို႔ နိမ့္

ဆင္းလာပုံ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဤအေတြ႔ အၾကံဳမ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈအသက္တာ၌ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အရာအခ့်ိဳ

ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအရာမွာ လူသားအားလုံးအတြက္ ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့သည့္ အသက္အ

တြက္အသက္ တူညီေသာ ေရြးႏုတ္ျခင္းအဖုိးအခ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

(စ) တူညီေသာ ေရြးႏုတ္ျခင္းအဖုိးအခ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ဤတူညီေသာ ေရြးႏုတ္ျခင္းအဖုိးအခအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အား

လံုး၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို နိဂုံးအေနျဖင့္ ၾကည့္႐ႈသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
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၁ေကာ ၁၅ း ၂၁ - သုိ႔ျဖစ္၍ လူအားျဖင့္ ေသျခင္းတရားသည္ တည္သကဲ့သုိ႔ ေသေသာသူတို႔၏ ထေျမာက္

ျခင္းတရားသည္ လူအားျဖင့္ တည္လ်က္ရွိ၏။

ဟုတ္ပါသည္ လူတေယာက္အားျဖင့္ ေသျခင္းတရားသည္ လူအေပါင္းတို႔အေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး အျခား

တေယာက္ေသာ လူအားျဖင့္ လူအေပါင္းမွာ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ရရွိၾကပါသည္။

ဤလူႏွစ္ေယာက္မွာ မည္သူေတြျဖစ္ ပါသနည္း?

၁ေကာ ၁၅ း ၂၂ - လူအေပါင္းတို႔သည္ အာဒံအားျဖင့္ ေသျခင္းသို႔ ေရာက္သည့္နည္းတူ လူအေပါင္းတို႔သည္

ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾကလတ့ံ

လူအေပါင္းမွာ မည္သူေတြနည္း? သူတုိ႔သည္ အာဒံ၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ တစ္ေလာကလုံး

ရွိ လူသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဒီကေန႔ သူတုိ႔ကို ျခားနားေသာ နာမည္မ်ားျဖင့္ ေခၚၾကပါသည္။ ဟိႏၷဴ၊ မြတ္စလင္၊

ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ ဘုရားမဲ့ ……… စသျဖင့္ ေခၚၾကပါသည္။ ဤအရာသည္ အလြန္၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစ

ရာ သတင္းျဖစ္ပါသည္။ လူအေပါင္း၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစရာသတင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ အာဒံ၏ သားသမီး

အားလုံးကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဒံ၌ရွိေသာ လူအေပါင္းအတြက္ သခင္ေယ႐ႈသည္ အေသခံခ့ဲ

ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုတဖန္အစ၌ ဖတ္႐ႈခဲ့ေသာ (ေယာ ၁၂း ၃၂) ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စိတ္

ထမွဲာ ျပန္လည္သတိရၾကည့္ပါ။

“ငါသည္လည္း ေျမၾကီးႏွင့္ခြါ၍ ေျမွာက္ထားျခင္းကို ခံရလွ်င္ လူအေပါင္းတုိ႔ကို ငါထံသုိ႔ ငါဆြဲမည္။”

ဤအရာမွာ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကားတုိင္ေပၚ၌ အေသခံျခင္း (သုိ႔) ေရြးႏုတ္ျခင္း (သုိ႔) ကယ္တင္ျခင္းကို

ရည္ညႊန္းေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။ ထုိေရြးႏုတ္ျခင္းအဖုိးအခအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ အခ်ိန္

တန္ေသာအခါ ေသလြန္ေသာသူမ်ား ရွင္ျပန္ထေျမာက္လာမည့္အရာသည္ စစ္မွန္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္

ေၾကာင္းကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ဟုတ္ပါသည္၊ လူအေပါင္းသည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ၾက

မည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ သင္၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံ သြား၍ ဤ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ သတင္းစ

ကားကုိ ၾကားေျပာျခင္းအားျဖင့္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါ။ အာမင္။

သုိ႔ေသာ္ ဤရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသည္ မည္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္လာမည္နည္း? မည္သည့္အေျခအေနႏွင့္ တူ

မည္နည္း? တူညီေသာ ေရြးႏုတ္ျခင္းအဖုိအခ၏ အလုပ္ႏွင့္ရလဒ္ကုိ ကားတုိင္၏ နက္နျဲခင္း အပုိင္း (၂) တြင္

ဆက္လက္ေလ့လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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သင္ခန္းစာ (၂)
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သင္ခန္းစာ (၂)
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