သင္ခန္းစာ ၃။ ဧၿပီလ ၁၆၊ ၂၀၂၂

အာဒံႏွငင္ဧဧ၀သ္္ သူတို႔၏သားဦးကာဣနက သူ၏္ီအာေဗလကို
သတ္လက
ို ေ
္ ၾကာင္း ၾကားသရခ န္တြင္ ဘယ္လခ
ို စားရမ္္ကို
ပိုေဖာ္ရန္ ခက္ခဲလသ
ွင ္္။
ကမၻာဦးက မ္း ၄ တြင္ ပထမဦးဆိုးေသာ လူသတ္မံႏ
မ ွငငလ
္ဧ သ
ူ ား၏
အျပစ္မာွင အျပစ္ထဲတြင္ တစ္ရစ္ၿပီးတစ္ရစ္ပတ္ရစ္လမ္ေနသ္္။
ဤအခန္းႀကီးတြင္ ဘိုရားသခင္လ္္း ရွငေနသ္္။ သူ၏
သားသမီးမ ားကို ဂရိုစိုက္ၿပီး အျပစ္သားမ ားအား
ေက းဇူးေတာ္ကို ကမ္းလွငမး္ ၏။

“ထန
ို

ောက်၊ လူအောဒံသည် မယောားဧဝနှငဆ
့်် က်ဆသ
ံ ဖြင်၊့် ဧဝသည်ပဋသနနေစွဲယူ၍၊
ကောဣ ကို ဘောားဖမင်လျှင၊် ထောဝရဘိုရောား၏ လူကို ငါရပပြီဟိုဆန
ို လ၏။” (က ၄း၁)

ဧ၀သ္္ သူမ၏ပထမပဋသေံႏၶတ္္ေသာအခါ ဘိုရားသခင္၏ကတေတာ္ကို
(က ၃း၁၅) သတရခဲသ
ဧ ္္။ ကာဣနသ္္ ပေရာဖက္အနာဂတျပခခ က္ျဖစ္သ္္ဧ
၎တ႔အ
ို ား အျပစ္မလ
ွင ြတေ
္ ျမာက္ေစမ္္ဧသဟ
ူ ို ဧ၀ထင္ခသ
ဲဧ ္္။
ထိုေမွင ာ္လင္ဧခ က္သ္္ “အနတ”ဟို အဓပၸါယ္ရေသာ
အာေဗလ၏ (ေဟၿဗဲတြင္ ေဟဘလ္) ေမြးဖြားျခင္းတြင္
ပ၍
ို ထင္ရာွင းေစခဲသ
ဧ ္္ (ေဒသနာက မ္း ၁၂း၈ ကိုၾက္္ဧပါ)။
္ီအစ္ကတ
ို စ္ဦးခ င္းစီသ္္ မတူ္ေ
ီ သာေရြးခ ယ္မမ
မ ားကို ျပခၾက၏။
ကာဣနသ္္ လယ္အလိုပက
္ လ
ို ပ
ို က
္ င
ို ္ၿပီး အာေဗလကား သိုးထန္း
ျဖစ္သ္္ (က ၄း၂)။
ကာဣနသ္္ ဘိုရားသခင္၏အမန္႔ေတာ္ကို နာခပိုရ၏
(က ၂း၁၅)။ အရာခပ္သမ္းမွငာ အစီအစဥ္အတင
ို း္ သြားေန
ပိုရသ္္………..

“အခ န
် စန
့် သောအခါ၊ ကောဣ သည် ထောဝရဘိုရောားထံ ပူန ော်သကကောဘ၊ို ့် နဖမအသြီားကို
နဆောင်ခ၏
ွဲ့် ။” (က ၄း၃)
ဘိုရားသခင္သ္္ တရစာန္ံႏွငငဧဟ
္ င္းသီးဟင္း
ရြကမ
္ ားကို ပူေဇာ္သကာအျဖစ္လအ
ို ပ္သ္္
(၀တ္ ၁း၂၊ ထြက္ ၂၃း၁၉)။ ပူေဇာ္သကာ
တစ္ခိုခ င္းစီတင
ို း္ တြင္ အဓပၸါယ္ရသ္္
ွင
(ေရြး
ံႏမတ္ျခင္းံႏွငင္ဧေက းဇူးတင္ျခင္းစသ္္ျဖင္ဧ)။
အေၾကာင္းအရာအျပ္္ဧအစိုကို ကၽြံႏို္ပတ
္ ႔ို
မသေသာ္လ္္း ဘိုရားသခင္သ္္ ၎တ႔၏
ို
ပူေဇာ္သကာမ ားထဲမတ
ွင စ္ခက
ို ို ျငင္းပယ္ေသာ
ေၾကာင္ဧ ၎တ႔၏
ို ေစဧေစာ္မက
မ ို သံႏိုင္သ္္။
(က ၄း၄-၅)
ကာဣနက သူ၏ပူေဇာ္သကာကို ဘိုရားသခင္အတြက္ လက္ေဆာင္အျဖစ္စဥ္းစားစဥ္ အာေဗလ
က သူ႔အတြကဘ
္ ရ
ို ားသခင္ေပးေသာ လက္ေဆာင္ကို အမွငတ္ရနားလ္္ေစခဲသ
ဧ ္္။
ကာဣနက ဘိုရားသခင္အတြကသ
္ ျူ ပခလိုပေ
္ ပးခဲေ
ဧ သာအရာကို လက္ခေစလ၏
ို (အလိုပအ
္ ားျဖင္ဧ
ကယ္တင္ျခင္းကရ
ို ရွငျခင္း)။ အာေဗလက ဘိုရားသခင္သ႔အ
ူ တြက္ ျပခလိုပေ
္ ပးခဲေ
ဧ သာအရာကို
လက္ခခဲဧ သ္္ (ယိုၾက္္ျခင္းအားျဖင္ဧကယ္တင္ျခင္းကရ
ို ရွငျခင္း)။

ကာဣနသ္္ သူ၏ပူေဇာ္သကာျငင္းပယ္ခရျခင္းေၾကာင္ဧ ဘိုရား
သခင္ံႏွငငဧသ
္ ၏
ူ ္ီကို အမ က္ထြကသ
္ ္္။ သူ၏ပူေဇာ္သကာကို
ျငင္းပယ္ေသာေၾကာင္ဧ ဘိုရားသခင္အေပၚအမ က္ထြကျ္ ခင္းမွငာ
အဓပၸါယ္ရသ္္
ွင
။ သို႔ေသာ္ ဘာေၾကာင္ဧ သူ၏္ီအေပၚအမ က္ထြက္
ခဲဧရသန္္း? ၁ ေယာ ၃း၁၂
ဘိုရားသခင္သ္္ ကာဣန၏အမ က္အေပၚ ခ စ္ခင္ၾကင္နာစြာျဖင္ဧ
တိုန္႔ျပန္ခဲသ
ဧ ္္။ အျခားေသာအမွငားမ ားကို ဆက္လက္မျပခမဖ႔ရ
ို န္
အတြက္ သူ႔အားအႀကေပးၿပီး ေကာင္းေသာေရြးခ ယ္မက
မ ျို ပခရန္
အားေပးခဲသ
ဧ ္္။
ဘိုရားသခင္သ္္ ကာဣနအား မွငန္ေသာအရာံႏွငငေ
္ဧ ကာင္းေသာအရာကို ျပခလိုပရ
္ န္
ဖတ္ေခၚခဲသ
ဧ ္္။ သူသ္္ မမ၏စ္္းမ ဥ္းစ္္းကမ္းကို လိုက္နာရမ္္မဟိုတဘ
္ ဲ
ဘိုရားသခင္၏စ္္းမ ဥ္းစ္္းကမ္းမ ားကလ
ို က္ခရမ္္။
ဘိုရားသခင္သ္္ ကာဣနအားအျပစ္ကေ
ို အာင္ံႏိုင္ရန္အတြကလ
္ ္္း အားေပးခဲဧ
သ္္။ သူ႔ကက
ို ္
ူ ဖ
ီ ို႔အတြက္ ဘိုရားသခင္သ္္ သူံႏွငငအ
္ဧ တူအၿမဲရေနဖ
ွင
႔ဆ
ို ံႏၵရွင ၏
(၁ေကာ ၁၀း၁၃)။

ကာဣနသ္္ သူ၏္ီကသ
ို တ္ၿပီးေနာက္ ဘိုရားသခင္သ္္ အာဒအားေမးခဲေ
ဧ သာေမးခြနး္
န္္းတူ သူ႔အားဆင္တေ
ူ သာ ေမးခြနး္ ကေ
ို မးခဲသ
ဧ ္္ “သင္၏္ီအာေဗလဘယ္မွငာလဲ?”
(က ၄း၉)။

သို႔ေသာ္လ္္း ကာဣနမွငာ သူ၏အျပစ္ကအ
ို သအမွငတ္ မျပခခဲေ
ဧ ပ။ တရားမွင တဖ႔အ
ို တြကပ
္ င္
မေတာင္းဆခ
ို ေ
ဲဧ ပ။ ဘိုရားသခင္ေမးေသာေမးခြနး္ ကေ
ို ရွငာင္ၿပီး စန္ေခၚျခင္းကျို ပခခဲသ
ဧ ္္။
ထို႔ေၾကာင္ဧ ကာဣနသ္္ မမ္ီ၏အေသြးကေ
ို သာက္ေသာေျမႀကီးမွင က န္ျခင္းကို ခေစ
ေတာ္မ၏
ူ (က ၄း၁၁)။ ကာဣနသ္္ ဘိုရားသခင္ံႏွငင္ဧေ၀းကြာစြာေနထင
ို ္ရန္ ေရြးခ ယ္ခဲဧ
ျခင္းေၾကာင္ဧ အရပ္ရပ္လ္္ရေသာသူျဖစ္ေလ၏ (ငယ္ ၁၂)။
ကာဣနမွငာ ေနာင္တမရခဲေ
ဧ ပ၊ သို႔ေသာ္လ္္း ဘိုရားသခင္
ံႏွငင္ဧေ၀းကြာစြာေနထင
ို ္ျခင္းမွငာ ေသျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူသ
ခဲဧသ္္ (ငယ္ ၁၄)။ သို႔ေသာ္ ဘိုရားသခင္သ္္ သူ၏ကရို
ဏာေတာ္အားျဖင္ဧ အျပစ္သားမ ားအတြက္ ဂရိုစိုက္၏
(က ၄း၁၅၊ မ ၅း၄၅)။

“ကောဣ

သည် ခို စ်ဆနသောတရောားကိုရလျှင၊် အကယ်၍လောမက်သည်၊
အဆခိုနစ
ှ ်ဆယ် ခို စ်ဆနသော တရောားကို ရလမ်မ
့် ည်ဟို
မမမယောားတက
ို ့် ိုနဖပောဆ၏
ို ။” (က ၄း၂၄)

ကာဣန၏မ ခးဆက္မ ားမွငာ တစ္ဆက္ၿပီးေနာက္တစ္ဆက္သာ၍
သာ၍ဆးို ရြားလာသ္္။ ဤေနရာတြင္ လာမက္မွငာဥပမာေကာင္း
ျဖစ္သ္္။ သူသ္္ အာဒၿပီးေနာက္ ခိုံႏွငစ္ဆက္ေျမာက္ေသာ
မ ခးဆက္ျဖစ္သ္္ကာဣန

လာမက္

မယားတစ္ေယာက္တ္္း
သာရွငသူ

မယားၿပခင္ထားသူ

သူ၏အျပစ္ကဖ
ို ိုးကြယသ
္ ူ

သူ႔အျပစ္အတြက၀
္ ါၾကြားသူ

ကရိုဏာအတြကေ
္ တာင္းဆို
သူ

ကရိုဏာကမ
ို လလ
ို ားသူ

ဘိုရားသခင္အားျဖင္ဧ ၇ဆ
ေသာတရားကရ
ို ျခင္း

၇၀x၇ ေသာတရားကို
ရသင္ဧသဟ
ူ ထ
ို င္ျခင္း

“န

ှသသည်လည်ား သောားကရ
ို ၍ ဧနိုတဟ
် န
ူ သော အမည်ဖြင့်် မှညန
့်် လ၏။ ထက
ို ောလ၌
ထောဝရဘိုရောား၏ ောမနတော်ကို အမှြီဖပြု၍ ကားို ကယ်စဖပြုကကနလ၏၊” (က ၄း၂၆)

ADAM
ADAM
SETH
CAIN
ENOCH
ENOSH
CAINAN
IRAD
Seventh since
MAHALALEL
MEHUJAEL
JARED
METHUSHAEL
Adam
ENOCH
LAMECH
METHUSELAH
JABAL
LAMECH
JUBAL
NOAH
TUBAL-CAIN

လြတေ
္ ျမာက္ေစေသာသူသ္္ ေရွငသမ ခးံႏြယမ
္ ဆ
ွင င္းသက္
လာမ္္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဧ၀ယိုၾက္္ခသ
ဲဧ ္္ (က ၄း၂၅)။
ေမရွငယအမ ခးအံႏြယသ
္ ္္ ေရွငသ၏မ ခးံႏြယစ
္ အ
ို စတ္အပင
ို း္
ျဖစ္သ္္။
ေရွငသ၏မ ခးံႏြယစ
္ ို (ဘိုရားသခင္၏သားသမီးမ ား) ံႏွငင္ဧ
ကာဣန၏မ ခးံႏြယစ
္ ို (လူသားသမီးမ ား) မ ားမွငာ ဧေနာက္
ကတ္္းက ရွငင္းလင္းစြာခြျဲ ခားံႏိုငခ
္ ဲၿဧ ပီ (က ၆း၁-၂)။

ကာဣန၏သားသမီးမ ားမွငာ ဘိုရားသခင္ထမွင ေ၀းကြာေအာင္ေနထင
ို ေ
္ သာ္လ္္း ေရွငသမ ခးံႏြယ္
မွငာ ဘိုရားသခင္ံႏွငငဧန
္ ီးေအာင္ႀကခးစားခဲၾဧ ကသ္္။ ဧေနာက္သ္္လ္္း အာဒမွငစၿပီးဆင္းသက္
လာေသာ ခိုံႏွငစ္ဆက္ေျမာက္မ ခးံႏြယစ
္ ျို ဖစ္သ္္။ သို႔ေသာ္ သူ၏အေတြ႕အႀကခသ္္ သူ၏၀မ္းကြဲ
လာမက္ံႏွငငဧအ
္ မခန္
ဧ
းျခားနားေနသ္္။
ကၽြံႏို္ပတ
္ ႔သ
ို ္္ ဘိုရားသခင္၏သားသမီးမ ားျဖစ္သ္္။ ဧေနာက္ကအ
ို တိုယၿူ ပီး ဘိုရားသခင္ံႏွငငဧေ
္ န႔
စဥ္ေလွင ာက္လမ
ွင း္ ၾကပါစ႔ို (က ၅း၂၂)။

“မေကာင္းမမအေပါင္းမွင ကာကြယျ္ ခင္းမွငာ ခရစ္ေတာ္၏ ေျဖာင္ဧမတ္ျခင္းတရား
ကို ယိုၾက္္ျခင္းအားျဖင္ဧ စတ္ံႏွငလိုးထဲ၌ က န္း၀ပ္ျခင္းသာျဖစ္သ္္။
ကၽြံႏို္ပတ
္ ႔၏
ို စတ္ံႏလ
ွင ိုးထဲတြင္ တစ္ကယ
ို ေ
္ ကာင္းဆန္မရ
မ ေနေသာေၾကာင္
ွင
ဧ
စိုစမ္းေံႏွငာင္ဧယက
ွင ျ္ ခင္းမွငာ ကၽြံႏို္ပတ
္ ႔အ
ို ေပၚၾသဇာအာဏာရွငေနံႏိုငျ္ ခင္းျဖစ္သ္္။
သို႔ေသာ္ ကၽြံႏို္ပတ
္ ႔သ
ို ္္ ဘိုရားသခင္၏ႀကီးမားေသာခ စ္ျခင္း ေမတာကို
ျမင္ေတြ႕ရေသာအခါတြင္ ဖိုးကြယထ
္ ားသ္္ဧ ကၽြံႏို္ပတ
္ ႔၏
ို တစ္ကယ
ို ေ
္ ကာင္း
ဆန္ျခင္းမွငာ ရြရွငာဖြယေ
္ ကာင္းေသာ စရက
ို လ
္ ကၡာအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရၿပီ
ထိုအရာကို ကၽြံႏို္ပတ
္ ႔၏
ို စတ္၀ ္ာဥ္ထဲမွင ထိုတပ
္ စ္ေစလသ
ို ္္ဧ ဆံႏၵရမ္္
ွင
။
သန္႔ရင
ွင း္ ေသာ၀္ာဥ္ေတာ္သ္္ ခရစ္ေတာ္ကဘ
ို န
ို း္ ထင္ရာွင းေစလသ
ို ္္ံႏွငငဧ္
အမွင ကၽြံႏို္ပတ
္ ႔၏
ို စတ္ံႏွငလိုး မ ားေပ ာဧေပ ာင္းလာၿပီးံႏွငမ္ဧခ ကာ ေသြးေဆာင္မမ
တန္ခးို သ္္ ဆိုးရမးသြားၿပီး ခရစ္ေတာ္၏ေက းဇူးေတာ္အားျဖင္ဧ
စရက
ို လ
္ ကၡဏာမ ားကို ေျပာင္းလဲေစသ္္။”

E. G. W. (Thoughts From the Mount of Blessing, cp. 5, p. 118)

