လူသ ားသည်
ကြွလ သသ အခါ
သ ဧလြွ်ထြွ်၌
ဖြစ်သြွသ
ဲ့ ဲ့
ဖြစ်လမ်မ
ဲ့ ည်။

ေရလႊမး္ မးျခင္းသည္ လူ႔သမင္းတြင္ ေဖ််ာက္ဖ်က္၍မရေသ်ာ အမွတအ
္ သ်ား
တစ္ချဖစ္သည္။ မတူညျီ ခ်ားန်ားေသ်ာ ယဥ္ေက်းမႈမ််ားစြ်ာက ဤအျဖစ္
အပ်က္က မွတ္တမ္းတင္္်ားသည္- ဟိႏၵဴလူမ််ား၊ မ်ာယ်ာလူမ််ား၊ အင္ယ်ာ
လန္တြင္ေန္င္ေသ်ာေရွးေဟ်ာင္းေခတ္လမ
ူ ််ား၊ ေျမ်ာက္အေမရက်ားိႏြယဖ
္ ြ်ား
မ််ား…
ကမၻ်ာဦးက်မ္း ၆ မွ ၉ တြင္ ဘရ်ားသခင္က ဘ်ာေၾက်ာင့္ သူဖန္ဆင္းခေ
့ သ်ာ
ကမၻ်ာႀကကးီ က ဖ်က္ဆးီ ခရ
့ ေၾက်ာင္းိႏွင့္ ဘယ္ကသ
့ ႔ျပဳလပ္ခေ
့ ၾက်ာင္းက
ေမ်ာေရွရင
ွ း္ ျပခသ
့ ည္။
ေရလႊမး္ မးျခင္းသည္ ဖ်က္ဆးီ ျခင္းသ်ာမကဘ ဒတယအႀကကမ္အခြင့အ
္ ေရး၊
ေက်းဇူးေတ်ာ္ေရြးိႏႈတျ္ ခင္း၏ လပ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။
1

2

3

(၁) တရတ္ (၂) စူမ်ာ (၃) အိႏၵယ

“ထအခါ ဘရ ားသခင်သည်၊ သ ဧအ ား မ သ
် ဲ့
် သ
မ
ူ ည်ြွ ား၊ သ တ ဝါအသ ါင်ား ၏
ဲ့
အဆားသည် ငါမျြွ်
သမ ြွ် င
ွ ် သ ေါ်လ ပ ြီ။ သူ သဲ့ ြွ င်ဲ့ သဖမကြွြီားသည် အဓမမမန
ှု င်ဲ့
ဲ့
ဖ ည်စ
ဲ့ သလ၏။ အြွယ်စင်စစ် သဖမကြွြီားနင်ဲ့ ြွွ သူ ြွ
ဲ့ ငါြျြွ်ဆားြီ မည်။” (က ၆း၁၃)
ဘ်ာေၾက်ာင့္ ဘရ်ားသခင္သည္ သူဖန္ဆင္းခေ
့ သ်ာ ကမၻ်ာႀကကးီ က ဖ်က္ဆးီ ခ့
သနည္း?

လူသ်ားမ််ားမွ်ာ မမကယ္က ဖ်က္ဆးီ ပစ္ခၾ့ ကသည္။ ျပင္း္န္ေသ်ာတင္းတ်ာ
မႈိႏွင့္ အစျပဳရန္လအပ္ေၾက်ာင္း ဘရ်ားသခင္ယၾကည္
ံ
ခသ
့ ည္ (က ၆း၅-၇)။
လူမ််ားအ်ားလံးက သတေပးရန္ိႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းက ကမ္းလွမး္ ရန္အတြက္
ေန်ာဧက ဘရ်ားသခင္ေရြးခ်ယ္ခသ
့ ည္ (၂ေပ ၂း၅၊ က ၆း၈၊ ၁၃-၁၄)။
ေန်ာက္ပင္း ပဋည်ာဥ္ေသတ်ာက သူျပဳလပ္ခင္းသကသ
့ ႔ သေဘၤ်ာက ဘယ္ကသ
့ ႔ေဆ်ာက္လပ္ရမည္က
ဘရ်ားသခင္အေသးစတ္ညန
ႊ ၾ္ က်ားခသ
့ ည္ (၎၏တက်ေသ်ာတင္းတ်ာမႈအပါအ၀င္)။
“ မွ်ာ္်ားသည္အတင္းလည္း ေန်ာဧျပဳေလ၏”
(က ၆း၂၂)။
ဘရ်ားသခင္သည္ ကၽြိႏ္ပတ
္ ႔အ်ားလည္း ေက်းဇူး
ေတ်ာ္က ကမ္းလွမ္းေနၿပီး ယံၾကည္ျခင္းိႏွင့္န်ာခံမက
ႈ
ကၽြိႏ္ပတ
္ ႔္မ
ံ ွ သူေမွ််ာ္လင့္ေနသည္။

“သ

ဧအသြွ်သဖခ ြွ်ရ သစသ
ွ ၊် ကြွြီားစွ သသ
ဲ့ သ နစ်၊ ဒ ယလ၊ ဆယ်ခ စ်ရြွ်သ ဲ့ င
ြွ် ရ သရသ ါြွ်သရ င
ွ ား် ၏
ားရသမျှြွ ယ်ရင်ား၍၊ မဃ်ားသြွ င်ားြွင်
ဲ့ အဆြီားအ
ပ ၀
် မျ ားြွ ြွငသ
်ဲ့ ဖြင်၊ဲ့ ” (က ၇း၁၁)

ဖန္ဆင္းျခင္းိႏွင့ေ
္ ရလႊမး္ မးျခင္းက်ား မည္သ႔ဆင္တသ
ူ နည္း?
ဖန္ဆင္း
ျခင္း
ေရမ််ားကျခ်ားန်ားေစျခင္း

(၁း၆)

တရစ်ာန္အမ်ဳးအစ်ားအလက္
ဘရ်ားသခင္ဖန္ဆင္းျခင္း
(၁း၂၁၊၂၅)
တရစ်ာန္မ််ားကအ်ာဒံ္သ
ံ ႔
ဘရ်ားသခင္ယေ
ူ ဆ်ာင္ေပးျခင္း
(၂း၁၉)

ေရလႊမး္
မးျခင္း

ေရမ််ားစေ၀ျခင္း (၇း၁၁)
တရစ်ာန္အမ်ဳးအစ်ားအလက္
ဘရ်ားသခင္္န္းသမ္းျခင္း
(၇း၁၄)
လူသ်ားမ််ားေၾက်ာင့္တရစ်ာန္
မ််ားကဘရ်ားသခင္ဖ်က္ဆးီ
ျခင္း (၆း၇)

ဘရ်ားသခင္သည္ သူဖန္ဆင္းခေ
့ သ်ာအရ်ာခပ္သမ္းက ဖ်က္ဆးီ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ္သ႔ဖ်က္ဆးီ မွသ်ာ
လွ်င္ လူသ်ားမ််ားမွအသစ္ေသ်ာအစကျပဳိႏင္မည္။ ဤကမၻ်ာႀကကးကလည္း အျပစ္မက
ွ င္းစင္ရန္
ဘရ်ားသခင္ဖ်က္ဆးီ မည္ျဖစ္ၿပီး အသစ္ေသ်ာကမၻ်ာက ျပန္လည္ဖန္ဆင္းမည္(ဗ််ာ ၆၅း၁၇၊ ဗ််ာ၂၁း၁)။

“ဘရ ားသခင်သည်၊ သ

ဧမစ၍ အသြွ်ရင်သမျှသသ သ တ ဝါ၊ သ ဧနင်အ
ူ
ဲ့
သသဘဘ ထ၌ရသသ
ရ စဆ အ
် သ ါင်ား ြွ
ဲ့ ၊ သဖမကြွြီားသ ေါ်မ
ဲ့ သအ ြွ်သမ၍
သလဲ့လ သစသ
်မသ
ူ ဖြင်ဲ့ သရပငမ်သလ၏။” (က ၈း၁)
ေန်ာဧက ဘရ်ားသခင္ ေမ့ၿပီေလ်ာ?
ဘရ်ားသခင္မ်ာွ မေမ့ခပ
့ ါဘူး။ “ဘရ်ားသခင္ေအ်ာက္ေမ့” ျခင္းဆ
လသည္မ်ာွ တစ္စံတစ္ရ်ာအတြက္ မွန္ကန္ေသ်ာအခ်န္က
ေရ်ာက္ၿပီဟ ဆသည္ (က ၁၉း၂၉၊ ၃၀း၂၂၊ ္ြက္ ၂း၂၄၊ ေဟ
၁း၁၉)။

ေရလႊမး္ မးျခင္းၿပီးသည္ိႏွင့္ ေန်ာဧသည္သေဘၤ်ာတံခါးက
ဖြင့္ခသ
့ ည္ (က ၈း၆)။ ေျမႀကကးီ ၏လက္ရအေျခအေနက
ွ
သဖ႔ရန္ ငွက္မ််ားကေစလႊတခ
္ သ
့ ည္ (က ၈း၇-၁၂)။
သူသည္ဘရ်ားသခင္က ယံၾကည္ၿပီး သူ၏ယံၾကည္ျခင္း
က အတည္ျပဳရန္လည္း လပ္ေဆ်ာင္ခသ
့ ည္။
ေျမႀကကးီ ေျခ်ာက္ေသြ႕သြ်ားသည့္တင္ေအ်ာင္ သေဘၤ်ာ္မွ
မ္ြကမ
္ ီ ဘရ်ားသခင္၏အမန္႔ေတ်ာ္က ေစ်ာင့္ဆင္းေနဆ
ျဖစ္သည္ (က ၈း၁၅-၁၈)။

“သင်၌မူြွ ား၊ ငါ ဲ့ ဋည ဉ်ြွ ငါ

သခ ားမမျ ားနင်ဲ့

ည်သစမည်။ သင်သည် သ ား၊ မယ ား၊
ြွွ၊ သသဘဘ ထသ ဲ့ ဝင်ရမည်။” (က ၆း၁၈)

ေန်ာဧိႏွင့ဘ
္ ရ်ားသခင္ျပဳေသ်ာပဋည်ာဥ္က်ား မည္သည္နည္း?
“သေဘၤ်ာကတည္လပ္ေလ်ာ့၊ ငါသည္သင့္ကေရလႊမး္ မးျခင္းမွ ကယ္ိႏႈတ္
မည္” ကၽြိႏ္ပတ
္ ႔ိႏွင့္အတူ ဘရ်ားသခင္သည္ ဤတူညေ
ီ သ်ာပဋည်ာဥ္က
ျပဳသည္- “သခင္ေယရႈခရစ္ကယံၾကည္ေလ်ာ့။ ယံၾကည္လ်ွ င္ ကယ္တင္
ျခင္းသ႔ေရ်ာက္လမ့္မည္” (တ ၁၆း၃၁)။
ဘရ်ားသခင္သည္ သူ၏ပဋည်ာဥ္ကျပည့္စေစၿပီ
ံ
း ေန်ာဧမွမးီ ရ႕ႈ ရ်ာယဇ္က
ပူေဇ်ာ္ျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ေၾက်ာင္းျပသခသ
့ ည္ (က ၈း၂၀)။
္ေန်ာက္ ဘရ်ားသခင္ေန်ာဧအ်ား ဤအေျခအေနတြင္ လအပ္ေသ်ာ
လူတ႔၏ ေန္င္မပ
ႈ ံစံေျပ်ာင္းလမႈအခ်ဳ႕အေၾက်ာင္း ေျပ်ာျပခသ
့ ည္။
ယခအခ်န္မစ
ွ ၿပီး ္သူတ႔သည္ တရစ်ာန္ကစ်ားိႏင္ေသ်ာ္လည္း အေသြး
က မစ်ားရေပ (က ၉း၃-၄)။

္က်မ္းပဒ္တြင္ ေမ်ာေရွသည္ စ်ားသင့္သည့္တရစ်ာန္မ််ားက မေဖ်ာ္ျပ
္်ားေသ်ာ္လည္း သန္႔ရွငး္ ေသ်ာအေက်ာင္မ််ားသ်ာျဖစ္သည္ (က ၇း၂၊
၈း၂၀)။

္န္းသမ္းေစ်ာင့္ေရွ်ာက္ေရးပဋည်ာဥ္
သင်

နဲ့ င်ဲ့ ငါဖ ြုသသ ဋည ဉ်ဟမူြွ ား၊ သရလွှမ်ားမားဖခင်ားအ ားဖြင်၊ဲ့ ခ ်သမ်ားသသ သ တ ဝါ
မဆားရ ြွ။ သဖမကြွြီားြွ ြျြွ်ဆားြီ ဘရဲ့ သ ြွ် ြ ် သရလွှမ်ားမားဖခင်ား မရရ။

သည်
သ ြွ်
ဲ့

ြ ်

ဤပဋည်ာဥ္သစ္တြင္ လူသ်ားမ််ားမွဘ်ာကလပ္ေဆ်ာင္ရန္ ေမွ််ာ္လင့္
္်ားသနည္း?ဘ်ာမွ်မေမွ််ာ္လင့္္်ားပါ။ ဤအရ်ာက်ား
တစ္ဖက္သတ္ပဋည်ာဥ္ျဖစ္ သည္။ ဘရ်ားသခင္မ်ာွ
ပဋည်ာဥ္ကျပဳသူျဖစ္သည္။ သက္တျံ့ မင္တင္း လူသ်ားမ််ားအတြက္
ေက်းဇူးေတ်ာ္၏ဆလက္ေဆ်ာင္ျဖစ္ေၾက်ာင္းက
ကၽြိႏ္ပတ
္ ႔ေအ်ာက္ေမ့လမ့္မည္။
ဤပဋည်ာဥ္ိႏွင့၎
္ ၏လကၡဏ်ာမွ်ာ ဖန္ဆင္းျခင္းမူလ၏အဆံးသတ္
ျဖစ္ေၾက်ာင္း ျပန္လည္အမွတရ
္ ေစသည္။ ကၽြိႏ္ပတ
္ ႔အ်ား ဥပသ္ေန႔က
သေကၤတအျဖစ္ေပးၿပီး ္ေန႔၌ဘရ်ားသခင္သည္ အန်ားယူခသ
့ ည္
(္ြက္ ၃၁း၁၃၊ ေယဇေက်လ ၂၀း၂၀)။
ဘရ်ားသခင္သည္ လူသ်ားမ််ားအ်ား ဒတယအႀကကမ္အခြင့္အေရး
ျဖစ္သည့္ “ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္” ကေပးခသ
့ ည္။ ေျမႀကကးီ ေပၚရွသက္
ရွမ််ားက္န္းသမ္းေစ်ာင့္ေရွ်ာက္ရန္လည္း ဆခသ
့ ည္ “ေျမႀကကးီ
မကန္မတ
ီ င္ေအ်ာင္ မ်ဳးေစ့ၾကရေသ်ာက်ာလ၊ အသီးအိႏွံကသမ္း
ရေသ်ာက်ာလ၊ ခ်မ္းေသ်ာက်ာလ၊ ပူေသ်ာက်ာလ၊ ေိႏြက်ာလ၊
ေဆ်ာင္းက်ာလ မျပတ္ရဟ အမန္႔ေတ်ာ္ရ၏”
ွ
(က ၈း၂၂)။

“လွပေသ်ာျမင္ကြင္းကေငးၾကည့္ရင္း [သက္တ]့ံ
ဘရ်ားသခင္၌ ကၽြိႏ္ပ္တ႔၀မ္းေျမ်ာက္ျခင္း၊ ဘရ်ားသခင္
ကယ္ေတ်ာ္တင္ ဤသေကၤတကၾကည့္ေနသည္မ်ာွ
ေသခ််ာၿပီး ္သေကၤတကေပး္်ားသည့္ ေျမႀကကီးေပၚ
ရွသူ၏သ်ားသမီးမ််ားက ေအ်ာက္ေမ့သည္။ သူတ႔၏
ဆင္းရဒကၡမ််ား၊ အိႏရ်ာယ္မ််ားိႏွင့စ
္ ံစမ္းျခင္းမ််ားက
ကယ္ေတ်ာ္္ံမွ မ၀ွက္္်ားိႏင္ေပ။ ဘရ်ားသခင္၏
ပဋည်ာဥ္သည္ ကၽြိႏ္ပ္တ႔အေပၚတြင္ လႊမ္းမးေသ်ာ
ေၾက်ာင့္ ေမွ််ာ္လင့္ျခင္း၌၀မ္းေျမ်ာက္ိႏင္သည္။
သူဂရစက္ေသ်ာသ်ားသမီးမ််ားက ဘယ္ေသ်ာအခါမွ်
E. G. W. (Our High Calling, November 4)
သူမေမ့ေပ။”

