သင္ခန္းစာ ၁။ ဧၿပီလ ၂၊ ၂၀၂၂

သမၼာက မ္းစာ၏အခန္းကကီး ွစခ
္ န္းက လူသားမ ားက်ိဖ
ု န္ဆင္းျခင္း ွင့္ ေနထ်ိုငရ
္ ာက်ို
ေျပာျပခသ
့ ည္။ ကၽ ု္ပ္
္ ႔၏
်ို ဖန္ဆင္းရွင္ ွင့ထ
္ ာ၀ရေနထ်ိင
ု ရ
္ န္ ဖန္ဆင္းေၾကာင္းက်ို
လည္း နားလည္ရန္ကၽ ု္ပ္
္ ႔အ
်ို ား အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။
၎မွာ ဖန္ဆင္းျခင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ျပီး သ်ိပၸံဆင
်ို ရ
္ ာျဖစ္စဥ္မု
ဟ ္
ု သ
္ ျဖင့္ကၽ ု္ပ္
္ ႔န
်ို ားလည္
်ိုင္ရန္ (ယေန႔ ၂၁ ရာစုပင္လွ င္)အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
္ဖက္မှာ-၎၏ရ်ိးု ရွငး္ ျခင္း ွင့္ ကဗ ာဆန္ေသာျဖစ္ရပ္မ ားေၾကာင့္ ကၽ ု္ပ္
္ ႔၏
်ို
မူလအရင္းအျမစ္ကန
်ို ားလည္ ်ိုငသ
္ ည္။ ကၽ ု္္႔သ
်ို ည္ ဖန္ဆင္းျခင္း၏ဦးရစ္သရဖူျဖစ္
ေသာဘုရားသခင္အားျဖင့္ စံုလင္ေသာဖန္ဆင္းခံမ ားျဖစ္ၿပီး အမွ္္မထင္ ကံ္ရား
ေျကာင့္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမုု္ေ
္ ပ။

အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္
ဘုရားသခင္၏အလုပ-္
စံုလင္ေသာဖန္ဆင္းျခင္း
စံုလင္ေသာအခ န
်ိ ္

စံုလင္ေသာလူသား
ဘုရားသခင္ထမ
ံ ဆ
ွ ေ
ု က းဇူးမ ား

ဖန္ဆင္းျခင္းဆ်ိင
ု ရ
္ ာျဖစ္ရပ္ စ
ွ ္ခက
ု ဘုရားသခင္အား ွစ္လမ္း စ
ွ ္မ ်ိမးျဖင့္ မ်ိ္္ဆက္
ထားေပးသည္က ၁း၁-၂း၃ ္န္ခ်ိုးကကီးေသာ ဘုရားအျဖစ္
မ်ိ္္ဆက္ေပးျခင္း

သူ၏စကားျဖင့္ဖန္ဆင္းျခင္းက်ိျု ပမ ်ိုငသ
္ ည္။
သူ၏ကကီးမားေသာ္န္ခး်ို ေ္ာ္က ကၽ ု္ပ္
္ ႔်ို
အား သူ႔က်ိုခ ီးမမ္းျခင္း ွင့၀
္ ္္ျပမက်ိးု ကယ္
ျခင္းက်ိျု ဖစ္ေပၚေအာင္ အားေပးသည္
(ဆာ ၉၅း၃-၆)

က ၂း၄-၂၅ ရင္း ွီးေသာဘုရားအျဖစ္
မ်ိ္္ဆက္ေပးျခင္း

အျပစ္ေၾကာင့္ ယေန႔ကၽ ု္ပ္
္်ို႔သည္ သူ ွငခ
့္ ျခားေစခ့
သည္။ သ်ို႔ေသာ္ျငားလည္း
သူ၏္န္ခ်ိုးေ္ာ္ ွငရ
့္ င္း ီးွ
မႈအ္က္ အသ်ိအမွ္ျ္ ပမ
ေက းဇူး္င္ ်ိုငဆ
္ ပင္ျဖစ္၏။
ကၽ ု္ပ္
္ ႔၏
်ို အသက္္ာ္င္
သူသည္ကၽ ု္ပ္
္ ႔အ
်ို ္က္ အ်ိမ္က်ိုျပင္ဆင္ ဘုရားသခင္၏ အံၾ့ သဖယ္ရာ
ေပးၿပီး သူ၏လက္ေ္ာ္ င
ွ က
္ ၽ ု္ပ္
္ ႔က
်ို ်ို
ွငခ
့္ စ္စရာ္ည္ရေ
ွ်ိ နျခင္း
ဖန္ဆင္းခသ
့ ည္။ ကၽ ု္ပ္
္ ႔၏
်ို ေပ ာ္ရႊငမ
္ ႈက်ို အ္က္ ၀မ္းေျမာက္ ်ိုင္
သည္။
ဂရုစ်ိုက္ၿပီး မည္ကသ
့ ႔ေ
်ို နထ်ိင
ု ္ရမည္က်ို
သန္သင္သည္။

“ေကာင္းသည္” [ေုၿဗ၌ tov ] ုုေဖၚျပအသံုးျပမျခင္းက ဖန္ဆင္းျခင္း
အလုပမ
္ ွာ ေကာင္းမန္စာလုပေ
္ ဆာင္ ်ိုငခ
္ ၿ့ ပီး စံုလင္ျခင္း၊ လွပျခင္း ွင့္
မေကာင္းေသာအရာဘာမွ မရွခ
်ိ ျ့ ခင္းက်ိေ
ု ဖာ္ျပ၏။ ေသျခင္း္ရား
မရွ်ိသည္မွာ ေသခ ာသည္။ ေသျခင္း္ရားသည္ ဖန္ဆင္းျခင္း၏
အစ်ိ္အ
္ ပ်ိုငး္ မုု္ခ
္ ေ
့ ပ။
ွစ္ေထာင္ေပါင္းမ ားစာ(သ်ိ႔)ု သန္းေပါင္းမ ားစာအ္င္း ဖန္ဆင္းျခင္း ွင့္
သုဇာ္ ျဖစ္ေသာအရာမရွ်ိပါ။ အပင္မ ားမွာ အသီးသီး၏ (က ၁း၁၂၊
၂း၉)။ ငွက္မ ားမွာပ ံသန္းၿပီး ္်ိရ်ိစာန္မ ားမွ လမ္းေလွ ာက္္ားသားသည္
(က ၁း၂၀၊၂၅)။ အာဒံက်ို စကားေျပာ ်ိုင္ၿပီး စဥ္းစား ်ိုငသ
္ ည့္ အရယ္
ေရာက္ၿပီးသူအျဖစ္ ဖန္ဆင္းခသ
့ ည္ (က ၂း၁၉)။
ဖန္ဆင္းျခင္း အဆံုးသ္္ေသာအခါ္င္ “ေကာင္းကင္ေျမကကီး ွင့္
္ က
ခပ္သ်ိမး္ ေသာ ္န္ဆာ္်ိ႔သ
ု ည္ ၿပီးစီးလ က္ရၾွ်ိ က၏” (က ၂း၁)။ ၎မွာ
ေျခာက္ရက္ျဖစ္၏။

အလင္း1 ပင္လယ္2 ေျမကကီး3 သစ္သးီ ၀လံပင္မ ား4 ၾကယ္မ ား5 ငါးမ ား6 ငွက္မ ား7 ္်ိရ်ိစာန္မ ား8 လူသားမ ား9
အရာခပ္သမ
်ိ ္းက်ို ေျခာက္ရက္္င္ ၿပီးစီးခသ
့ ည္။ သသသ
ော် သ ကော်ဆုံးသေသသ အသ ုံးကကုံးသညို့ အ
ော်
မ
ို့
အ ုံးလုံးကလွမော်ုံးခ ြုံသ ုံးမညို့ ော် ဒဿမခဒ ော် စငော်ခြစော်သညို့ ော် နစော် သခမ ကော်ခြစော်သညော်။
နားဖ်ို႔အ္က္အခ ်ိန၊္ အာရံုျပမခ ်ိန၊္ လူသားမ ားအ္ူ
ေပါင္းေဖၚျခင္း ွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ ွင့အ
္ ျပန္အလွနဆ
္ က္
သယ္ျခင္း အခ ်ိန္ျဖစ္၏။ ထ်ိုစံုလင္ေသာလူသားမ ားမွာ
ဤအထူးျဖစ္ေသာအခ ်ိနက
္ ်ို လ်ိုအပ္ခၿ့ ပီး အျပစ္၀င္ၿပီး
ေနာက္ ွစေ
္ ထာင္ေပါင္းမ ားစာၾကာၿပီးေနာက္ ပ်ိ၍
ု ပင္
လ်ိုဟေသး၏ (ထက္ ၂၀း၈-၁၁)။
ဥပုသ္ေန႔သည္ ကၽ ု္ပ္
္ ႔၏
်ို မူလဘူ္နွင့္ ကၽ ု္ပ္
္ ႔၏
်ို
ယခုအျပင္အနာဂ္္၏ ေ္ာက္ပေသာ ေရး ္
ႈ ျ္ ခင္းက်ို
ပါသ္်ိေ
ဟ ပးဟေနသည္ (္ရား ၅း၁၅၊ ေု ၆၆း၂၃)။

ရုပခ
္ ၶာ

“ထသဘ
ုံးသ ငော်သညော် မမ သဏ္ဍေော်နငော်အ
ို့
ို့ ည လူကြေော်ဆငော်ုံးသ ော်မူ၏။ ဘ
သ ော်နငော်အ
ကော် ုံး၊ လူမေော်ုံးမကြေော်ဆငော်ုံးပ ုံးလျှငော်၊” (က ၁း၂၇)
ို့ ည လူသ
ဇ်ိ၀အသက္

ဖန္ဆင္းခံအားလံုးမ ားထမွ လူသားသာလွ င္
ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေ္ာ္ ွငအ
့္ ညီ ဖန္ဆင္း
ခ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္္င္ ပါ၀င္ေသာ
အရာမ ားမွာ-

ုံးသ ငော်၏

သဏ္ဍ ေော်

ဘုရားသခင္ ွင့က
္ ၽ ုပ
္ ္
္ ႔အ
်ို ား
ဆက္သယ္ေစ ်ိုင္သည့္
၀်ိညာဥ္ေရးရာသဘာ၀ျဖစ္ျခင္း

၀်ိညာဥ္

ကၽ ု္ပ္
္ ႔ဖ
်ို န္ဆင္းရွင္ ွင့္
ရုပ္ပ်ိုင္းဆ်ိင
ု ္ရာ္ူညျီ ခင္း
ကမၻာဦးက မ္း ၂း၇ အရ ဇ်ိ၀အသက္ကမ
်ို ္
ႈ ေ
္ ္ာ္မူလွ င္ (စ်ိ္)္ ဘုရား
သခင္၏ပံုသ႑ာန္ေ္ာ္ ွငအ
့္ ညီ ေျမမႈန႔ျ္ ဖင့္ျပမလုပထ
္ ားေသာ (ရုပ္ခ ၶာ) မွာ
အသက္ရွငေ
္ သာ သ္ၱ၀ါ (၀်ိညာဥ္) ျဖစ္လာခသ
့ ည္။
ထ်ို႔ေနာက္ ဘုရားသခင္သည္ ဒု္်ိယဖန္ဆင္းျခင္းအဆင့္က်ို လုပ္ေဆာင္ခ့
သည္ (က ၂း၂၁-၂၂)၊ ဤသ်ိ႔ျု ဖင့္ အမ ်ိမးသား ွငအ
့္ မ ်ိမးသမီး၊
ေယာက ္ား ွငမ
့္ ်ိနး္ မုူ၍ စံုလင္ေသာ “လူသား” ဖန္ဆင္းျခင္းအလုပ္က်ို
ၿပီးစီးေစခသ
့ ည္။

က်ိုယ္က င့္္ရားဆ်ိင
ု ္ရာ
စဥ္းစား ်ိုငစ
္ မ္း ွငဆ
့္ ုးံ ျဖ္္ ်ိုင္
စမ္းမ ားရွ်ိျခင္း

ဘုရားသခင္သည္ ပထမဦးဆံုးေသာလူေယာက ္ားက်ို ဖန္ဆင္းခေ
့ သာအခ ်ိန္္င္
္ာ၀န္သုးံ ခုကရ
်ို ည္ညန
ႊ း္ ေသာ ဆုေက းဇူးသံုးခုက်ို ေပးခ့သည္ဧဒင္ဥယ ာဥ္
(က ၂း၈)

၎မွာစံုလင္ေသာအ်ိမျ္ ဖစ္ခသ
့ ည္။ သူသည္
ထ်ိုဥယ ာဥ္ၾကည့္ရထ
ႈ န
်ိ း္ သ်ိမး္ စ်ိုက္ပ ်ိမးရ၏။ ဘုရားသခင္က
ကၽ ု္ပ္
္ ႔အ
်ို ား ေပးထားေသာအရာမ ားက်ို ထ်ိန္းသ်ိမး္ ရမည္။

အစားအစာ
(က ၂း၁၆)

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏စံုလင္ေသာခ ၶာ ွငသ
့္ င့္ေလ ာ္ေသာ
အစားအစာက်ိေ
ု ပးခသ
့ ည္။ သူ႔အားအရာခပ္သမ
်ိ း္ က်ိေ
ု ပးထား
သည့္ ဘုရားသခင္အေပၚ သစၥာရွမ
်ိ က
ႈ သ
်ို က္ေသျပရန္အ္က္
္ားျမစ္ခ က္္စ္ခက
ု ခ
်ို ထားသည္ (က ၂း၁၇)

လူမ်ိန္းမ
(က ၂း၂၂)

စံုလင္ေသာဆုေက းဇူးျဖစ္သည္။ ခ စ္ရမည့္သ္
ူ စ္ဥးီ ျဖစ္၏။
သူ ွငအ
့္ ္ူအရာအားလံုးက်ို မွ ေ၀ ်ိုငသ
္ ည္။
သူ ွင့္ “္သား္စ္ကယ
်ို ္
္ ည္း” ျဖစ္သူျဖစ္၏ (က ၂း၂၄)

“ြေော်ဆငော်ုံးရငော်၏လကော် သ က
ော် မဘ သခမကကုံးသညော် မညော်မျှလ
သေညော်ုံး။ ဘ ုံးသ ငော်သညော် စကကဝဠ သရ ှေ့သမ ကော်၌ အစကော်
အသခ ကော် သမဟ
ော် အစွေော်ုံးအထငော်ုံးမရ၊ အခ စော်အေ အဆ မရ
ို့
သမဟ
ော် သက ကော်က စော်သသ အကကညို့ က
ော်
ငော်ရ မသ ှေ့ ွ နငော်သညို့ ော်
ို့
ကမဘ
စော်
ငော်ခ ၏
ော်
ငော်ုံး စော်
ို့ ။ ြေော်ဆငော်ုံးခ ငော်ုံး၏ အစ အ
စသညော် ၎ငော်ုံးအ ုံး သ မ
ော်
သ
ော် ုံးထ ုံးသညို့ သ
ော် ေ ၌က စ
ော် ရက
ြေော်ဆငော်ုံး ခ ငော်ုံး၏ ညော် ွ ော် ကော်က သခြကက ုံးသ ုံးသညော်။ […]
ဘ ုံးသ ငော်သညော်
စော်သ ော်ြေော်ဆငော်ုံး သ
ို့ သ သူ၏လကော်
သ ော်မ ုံးက ကကညို့ ရ
ော် ှု ပ ုံး 'အလွေော်သက ငော်ုံးသညော်' ဟ မေော်သို့
ော်မူ
သ
မရ၊မစလငော်မှုလညော်ုံးမရသညို့ ော်
ို့ ညော်။ သူသညော် အခ စော်၏သခ
စလငော်သညို့ ော် ကမဘ အသ ေါ် ကကညို့ ရ
ော် ှု ၏
ို့ ။”
E. G. W. (Christ Triumphant, January 2)

