သင္ခန္းစာ ၆။ ေမလ ၇၊ ၂၀၂၂

အာျဗဟံ္ကု “ယံုၾ္ည္သအေပါင္းတက႔၏
ု အဘ” (ေရာမ ၄း၁၁)
ဟု ေခၚဆကခ
ု သ
ဲဲ့ ည္။
ယံုၾ္ည္ျခင္း သ႔ဘ၀၏ေ္ ာရကးု ျဖစ္သည္။ အၿမဲတမ္းေလာ?
သလည္း အႀ္ကမအ
္ နည္းငယ္ ္ ရံးခဲသ
ဲ့ ည္။ ေနာဆံုးတြင္
သသည္လည္း စံုလင္သ မဟုတခ
္ ေ
ဲဲ့ ပ။
ခါလဒဲျပည္မထ
ွ ြ္လ
္ ာၿပးခါနာန္စစ္ပအ
ြဲ ထက သ၏ပထမေျခလွမး္
မ ား္ကေ
ု လဲ့လာပါၾ္စက႔။ု သ၏ယံုၾ္ည္ျခင္းႏွငဲ့္
္ းကု စားျခင္းမွာ
တျဖည္းျဖည္းႏွငဲ့တ
္ းကု ပြားလာသည္ဲ့အေလ ာ္္ ဘုရားသခင္္ကု
၀တ္ျပၱဳ္းကု ္ြယရ
္ န္ သတည္လပ
ု ခ
္ ေ
ဲဲ့ သာယဇ္ပလႅငမ
္ ား္ကု
္ၽြႏု္ပတ
္ ႔ကု ျပန္လည္ၾ္ညဲ့္ရၾ္ပါစက႔။ု
ခါနာန္ျပည္သ႔ထ
ကု ြ္ခ
္ ြာျခင္း

ဥရ

ဘုရားသခင္္ေ
ကု ္ းဇးတင္ျခင္း
ေလာတ္က္
ု ယ္ျခင္း

ခါနာန္ျပည္သ႔ျကု ပန္လာျခင္း

အဲဂတ
ု ၱဳျပည္သ႔ထ
ကု ြ္ခ
္ ြာျခင္း

“အာဗ

ြံသည် မယာားစာရဲ၊ အစ်ကသ
ို ာားလ ာတနှင၊့်် ဥစစာရတတ်သမျှက၎
ို င်ား၊
ခါရန်မမ ြို့၌ရလသာ
တ
ူ က
ို ့် ၎
ို င်ား၊ ယူမ ား ျှင် ခါနာန်ဗ ည်သို ့် လရာက်ဗခင်ားငှါ၊
ထွကသ
် ာွ ား၍၊ ထဗို ည်သို ့် လရာက်ကက၏။” (္ ၁၂း၅)
ဘုရားသခင္္ အာျဗဟံ္ကု သ႔ျပည္္ေနထြ္ခ
္ ြာၿပး ခါနာန္ျပည္သ႔ကု
ထြ္ခ
္ ြာရန္ မကန႔မ
္ ွာခဲ၏
ဲ့ ။ ေ္ာင္းႀ္းေပးျခင္း၊ ဂုဏျ္ ပၱဳျခင္းႏွငဲ့အ
္ ္ာ
အ္ြယေ
္ ပးျခင္းတက႔္
ု လ
ကု ည္း ္တကေပးခဲသ
ဲ့ ည္ (္ ၁၂း၂-၃)။
ထကု႔အျပင္ အာျဗဟံသည္
မကမကပတ္၀န္း္ င္ရလ
ွက မ ားႏွင္ဲ့ႏကုင္ငမ
ံ ားအားလံုးအတြ္္
ေ္ာင္းႀ္းျဖစ္မည္ [သ၏မ ကၱဳးေစဲ့၌ (္ ၂၂း၁၈၊ ဂ ၃း၁၆)]။
ပထမဥးဆံုး အာျဗဟံ လုပ္ရမည္ဲ့အရာမွာ ခါနာန္ျပည္သ႔ေ
ကု ရာ္္ရန္
အတြ္္ (္ ၁၂း၅) ခါလဒဲလမ ား၏ျပည္မွ ထြ္ခ
္ ြာရမည္
[ဗာဗုလန
ု ္ႏွငဲ့ဆ
္ ္္စပ္ေနသည္ (္ ၁၅း၇၊ ေဟ ၁၃း၁၉)]။
္ၽြႏု္ပတ
္ ႔အ
ကု ားလည္း “ဗာဗုလန
ု ”္ ၏ မွားယြငး္ ေသာအယ၀ါဒမ ားမွ
ထြ္ခ
္ ြာရန္ႏွင္ဲ့ ဘုရားသခင္ေပးေနသည္ဲ့ ္ယ္တင္ျခင္း္ကလ
ု ္္ခရ
ံ န္
ေခၚေနသည္ (ေဟ ၄၈း၂၀၊ ေယ ၅၀း၈၊ ဗ ာ ၁၈း၂၊၄)။

“ထလနာက်
ို ့်
၊ ခါနာန်ဗ ည်၌ အစာားလခါင်ား ါားဗခင်ားဗြစ်၏။ အ န
ွ အ
် စာားလခါင်ား ါားလသာလကကာင်၊့်
အာဗ ြံသည် အဲဂိုတတဗ ည်၌တည်ားခိုားဗခင်ားငှါ သွာားလ ၏။” (္ ၁၂း၁၀)

အာၿဗံသည္ ခါနာန္ျပည္သ႔ေ
ကု ရာ္္ေသာအခါ ေဗသလႏွငအ
္ဲ့ ာဣၿမကၱဳ႕ၾ္ားတြင္ ဘုရားသခင္
အတြ္္ ယဇ္ပလႅင္
္ တ
ကု ည္ခဲသ
ဲ့ ည္ (္ ၁၂း၈)။ ထကုေနရာတြင္ အရာခပ္သမ
က း္ မွာ အဆင္ေျပေန
သည္။ သကု႔ေသာ္လည္း “ထကျု ပည္၌အစာေခါင္းပါးျခင္းျဖစ္၏” အာၿဗံသည္ ဘယ္္သ
ဲဲ့ ႔ေ
ကု ျပာင္းလဲခဲဲ့
သနည္း?
ယံုၾ္ည္ျခင္းအားျဖင္ဲ့ေလွ ာ္္လမ
ွ း္ ျခင္း
•ခါနာန္ျပည္သ႔သ
ကု ြားရန္ဥရၿမကၱဳ႕မွထြ္ခ
္ ြာျခင္း (္ ၁၅း၇)
•ဘုရားသခင္္ယ
ကု ုၾံ ္ည္ျခင္း (္ ၁၂း၄)
•ေ္ာင္းႀ္းေပးျခင္း (္ ၁၂း၂)

အာၿဗံ၏ယံုၾ္ည္ျခင္း ္င္းမဲေ
ဲ့ သာ္လည္း
ဘုရားသခင္သည္ သ႔အားဘယ္ေသာ
ယံုၾ္ည္ျခင္းမပါေသာလွ ာ္္လမ
ွ း္ ျခင္း
အခါမွ မခ န္ထားေပ။ အာၿဗံသည္
•အဲဂုတၱဳျပည္သ႔သ
ကု ြားရန္ခါနာန္ျပည္မထ
ွ ြ္ခ
္ ြာျခင္း(္ ၁၂း၁၀)
ျပစ္ဒဏ္ႏွငထ
္ဲ့ ္
ကု တ
္ န္ေသာ္လည္း ဘုရား
•မကမက္ကုယ္
္ ယ
ကု ုၾံ ္ည္ျခင္း (္ ၁၂း၁၃)
သခင္သည္ သ႔အားေ္ းဇးေတာ္္ကု
•္ ကန္စာျဖစ္ျခင္း (္ ၁၂း၁၇)
ျပခဲ၏
ဲ့ ။ တညေသာေ္ းဇးေတာ္သည္
ယေန႔္ၽြႏု္ပတ
္ ႔အ
ကု တြ္္ ရရွကႏကုင္ပါသည္။

“တြန်လတာင်

င
ို ား် မှ ခရားသွာား၍၊ လ သ
အထက်က တဲကလ
ို
ာက်၍၊” (္ ၁၃း၃)

နယ်အတွငား် ၊ လ သ

မမ ြို့၊ အာဣမမ ြို့စ ်ကကာား၌၊

ဘုရားသခင္သည္ ဘာၿဗံ္ဘ
ကု ယ္ေသာအခါမွ မခ န္ထားဘဲ သ႔လ္္
္ကု္ကုငဆ
္ ္
ြဲ ာ မွတ္တင
ကု အ
္ စသက႔ု ျပန္လည္ပ႔ေ
ကု ဆာင္ခဲ၏
ဲ့ ။ ဤအႀ္ကမ္ တြင္
အသစ္ေသာသင္ခန္းစာႏွငအ
္ဲ့ တ အာျဗဟံအား အသစ္ေသာ ခရးစဥ္္ကု
တဖန္အစျပၱဳရန္အခြငဲ့ေ
္ ပးခဲသ
ဲ့ ည္။
အာၿဗံသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ အစာေခါင္းပါးျခင္း္ကု မေၾ္ာ္္ေတာဲ့ ဘဲ
(သကု႔) မကမက္ယ
ကု ္
္ ကု ္ကုးစားျခင္း္ကလ
ု ည္း မျပၱဳေတာဲ့ေပ။ မည္သည္ဲ့
အရာျဖစ္ေနပါေစ ဘုရားသခင္သည္ သႏွငအ
္ဲ့ တရွအ
က ၿမဲရေ
ွက နမည္္ကု
နားလည္ခသ
ဲဲ့ ည္။ ထကု႔ေၾ္ာင္ဲ့ ပဋကပ္ၡျဖစ္ေပၚလာခ ကနတ
္ ြင္ ေလာတ္ကု
အရင္ေရြးခ ယ္မေပးခဲ၏
ဲ့ (္ ၁၃း၅-၁၁)။
္တကထားရာျပည္တြင္ အာၿဗံသည္ လြတလ
္ ပ္စြာေနထကင
ု စ
္ ဥ္ (္ ၁၃း၁၄၁၇) ေလာတမွာ ေရြးခ ယ္မ္ကလ
ု ြတလ
္ ပ္စြာျပၱဳခေ
ဲဲ့ သာ္လည္း ္ၽြနျ္ ဖစ္
လာခဲသ
ဲ့ ည္ (္ ၁၄း၁၁-၁၂)။
ထကုျပည္မွာ ဘုရားသခင္ထမ
ံ ွ လ္္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ ယံုၾ္ည္ျခင္းအား
ျဖင္ဲ့ ထကုျပည္္ကု အာၿဗံရယခဲ၏
ဲ့ ။ ဘုရားသခင္္တကေပးၿပး ျပည္ဲ့စံုေစ
သည္ (၂ေ္ာ ၁း၂၀)။ 1:20).

“ရန်သတ
ူ သ
ို ့် မ်ားသွာားလသာ ဥစစာရှသမျှကို၎င်ား၊ မမအစ်ကသ
ို ာား လ

သူ၏ဥစစာက၎
ို င်ား၊ မန်ားမမ ာား နှင ့််

မ
ူ ာားကို၎င်ား၊ တြန်လ

ာင်ယခ
ူ လ
ဲ့်

ာတနှင ့််
၏။” (္ ၁၄း၁၆)

ေခေဒါရေလာမာမင္းႀ္းႏွင္ဲ့ သ၏မဟာမကတမ
္ ားအား ၁၂ ႏွစ္ၾ္ာ္ၽြန္ခၿံ ပးေနာ္္ ေသာဒံု
မင္းႀ္းႏွငဲ့သ
္ ၏မဟာမကတမ
္ ား္ သ႔္ပ
ကု ုန္
္ န္ခဲၾဲ့ ္သည္ (္ ၁၄း၁-၄)။
ထကုအခ ကန္
္ အဓက္အင္အားႀ္းမ ားသည္ ေျမယာအတြ္္ တကု္္ပြ၀
ဲ င္ခဲၾဲ့ ္သည္။
အာၿဗံသည္ ၾ္ားေနသျဖစ္ခသ
ဲဲ့ ည္။ ေနာ္္ဆုးံ တြင္ ထကျု ပည္သည္ဘရ
ု ားသခင္္
သ႔အားေပးၿပး သႏွငသ
္ဲ့ ္္ဆင
ကု ေ
္ ၾ္ာင္း သကခဲ၏
ဲ့ ။
သ၏တေလာတသည္ အဖမ္းခံရေၾ္ာင္း္ကု သကေသာအခါ “ဘုရားသခင္၏ အႀ္ံ
အဥာဏ္္ေ
ကု ရွးဥးစြာရွာေဖြၿပး စစ္တ္
ကု ရ
္ န္ျပင္ဆင္ခဲ၏
ဲ့ ” (E.G.W. “Patriarchs and
Prophets,” p. 135).

ဘုရားသခင္၏ပံပ
ဲ့ ကုး္ညမ
ေၾ္ာင္ဲ့ ေလာတ္ကလ
ု ေပါင္း
၃၁၈ ေယာ္္ျဖင္ဲ့သာ ္ယ္
တင္ႏကုင္ခဲၿဲ့ ပး ရန္သမ ားအား
ဒမသ္္ၿမကၱဳ႕သက႔ထ
ု ြ္ေ
္ ျပး
ေအာင္ျပၱဳလပ
ု ္ႏုကင္ခသ
ဲဲ့ ည္။
ဘုရားသခင္ခ းေျမွာ္္ခဲ၏
ဲ့ ။

ဘုရားသခင္္ကုေ္ းဇးတင္ျခင္း
ေသာဒံုႏွင္ဲ့ေဂါေမာရဘုရင္မ ား၏အမည္မ ားႏွငဲ့္ [Bera = “မေ္ာင္းမ၌”;
Birsha = “ဒုစရက္
ု ၌
္ ”] ဘုရားသခင္၏ယဇ္ပေ
ု ရာဟကတ္ အမည္ၾ္ား
သကသာထင္ ရွားေသာ ျခားနားမတစ္ခုရသ
ွက ည္ [Melchizedek = “ေျဖာင္ဲ့မတ္
ျခင္း၏ရွငဘ
္ ရ
ု င္” (ၿဗဲ ၇း၂)]။
ေမလခကေဇဒ္္သည္ ခရစ္ေတာ္နည္းတ
ျဖစ္၏ (ၿဗဲ ၅း၁၀၊ ၇း၃)။ ေယရသည္
“ၿငကမသ
္ ္္ျခင္း၏ရွငဘ
္ ရ
ု င္” (ေဟ ၉း၆) ျဖစ္
၏။ သသည္ မၾ္ာမေျမႀ္းေပၚသက႔ု ၿငကမ္သ္္
ျခင္း္ကယ
ု ေဆာင္လာၿပး ဘုရားသခင္အား
လ္္ခယ
ံ ုၾံ ္ည္သအားလံုးမွာ ေအာင္ပြခ
ဲ ရ
ံ
လကမ္ဲ့မည္ (၁ေ္ာ ၁၅း၅၇၊ ၁ေယာ ၅း၄၊ ဗ ာ
၁၅း၂)။
အာၿဗံသည္ ဘုရားသခင္အား ေ္ းဇးတင္ေၾ္ာင္း္ကု ျပသသည္ဲ့အေနျဖင္ဲ့
သ႔အားဘုရားသခင္ေပးေသာအရာမ ားအားလံုးထဲမွ ဆယ္ဖကု႔တစ္ဖကု႔္ကု ျပန္ေပးခဲသ
ဲ့ ည္။
သသည္အျခားသမ ားအတြ္္ ဥပမာျဖစ္ၿပး သ၏အခ ကနတ
္ ြင္ ဘုရားသခင္အတြ္္
သ္္ေသခံျဖစ္လာခဲသ
ဲ့ ည္။

E. G. W. (In Heavenly Places, April 15)

“ဘုကးေဘးမ ားမွာ နာခံမရွခ
က ဲဲ့သည္။ သသည္ မကမကျပည္၊ အကမ္၊ ေဆြမ ကၱဳးမ ား
ႏွင္ဲ့ သ၏ငယ္ဘ၀ႏွငဆ
္ဲ့ ္္စပ္ေနေသာ သာယာမအေပါင္း္ကုစြန႔ၿ္ ပး
ဘုရားဖးႏွငဲ့သ
္ စကမး္ တစ္ဥး ျဖစ္လာ၏။ ဤအရာ၌ အာျဗဟံသည္
ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ ္္မ ားအား ္ ကၱဳးေၾ္ာင္းဆင္ျခင္ၿပး
ေမးခြန္းထုတႏ
္ ကုငသ
္ ည္။ သကု႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ သ႔အားဥးေဆာင္
ေၾ္ာင္း ယံုၾ္ည္မအျပည္ဲ့အ၀ျပသခဲဲ့ျခင္း၊ ေျမၾသဇာေ္ာင္းၿပး
သာယာေသာတကုင္းျပည္ျဖစ္မျဖစ္ ေမးခြန္းမထုတျ္ ခင္း (သက႔)ု ၿငကမ္းေအး
ျခင္းရွသ
က ေလာ (သက႔)ု မရွကသေလာဆကုသည္္ကု မေမးခဲဲ့ေပ။ ဘုရားသခင္၏
မကန္႔မာွ မအတကုင္း သသြားခဲဲ့၏။ ဤအရာမွာ ္ၽြႏု္ပ္တကု႔အားလံုးအတြ္္
သင္ခန္းစာတစ္ခုျဖစ္သည္။”

