သင္ခန္းစာ (၃)

ကားတိုင္၏ နက္နဲျခင္း - (၂)
THE MYSTERY OF THE CROSS – PART (2)

ျပီးခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာတြင္ ကားတိုင္၏ နက္နဲျခင္း ႏွင့္ (ေယာ ၁၂း၃၂) မွ သခင္ေယရႈ၏ ႏႈတ္ထြက္
စကားျဖစ္ေသာ လူအေပါင္းကို ငါ့ထံသို႔ ငါဆြဲမည္ ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာ ကားတိုင္ေပၚ၌ သူလာေပးမည့္ တူညီ
ေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္းအဖိုးအခကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္း (မာ ၁၀း ၄၅) တြင္ သခင္ေယ႐ႈကိုယ္တိုင္ေျပာခဲ့သည္ကို
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
“မိမိအသက္ကိုစြန္႔၍ လူမ်ားကို ေရြးျခင္းငွါ၎ ၾကြလာသတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”
ဤလူမ်ားဆိုသည္မွာ လူအေပါင္းကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္းကို (၁တိ ၂း ၅၊ ၆) တြင္လဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ျမင္ခ့ဲ
ျပီးျဖစ္ပါသည္။
“ဘုရားသခင္တဆူတည္းရွိေတာ္မူ၏ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူတို႔စပ္ၾကားမွာ လူျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္တည္းဟူေသာ
အာမခံတဦးတည္းရွိ၏ ထိုအာမခံသည္ လူအေပါင္းတို႔ကို ေရြးအံ့ေသာငွါ ကိုယ္ကိုကိုယ္စြန္႔ေတာ္မူျပီး။”
ဤတူညီေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္း အဖိုးအခသည္ လူအေပါင္းအား ေသျခင္းကို အေမြခံေစခဲ့ေသာ တစ္
ေယာက္ေသာသူ အာဒံအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ (၁ေကာ ၁၅း ၂၁၊ ၂၂) တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႔ရပါသည္။
“လူအားျဖင့္ ေသျခင္းတရားသည္တည္သကဲ့သို႔ ေသေသာသူ၏
ထေျမာက္ျခင္းတရားသည္ လူအားျဖင့္ တည္ လ်က္ရွိ၏”
“လူအေပါင္းတို႔သည္ အာဒံအားျဖင့္ ေသျခင္းသို႔ေရာက္သည့္နည္းတူ
လူအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကလတံ့”
တစ္ေယာက္ေသာသူ အာဒံအားျဖင့္ လူအေပါင္းသည္ ေသျခင္းသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ဒုတိယအာဒံ၊ ဒုတိယ
ေျဖာင့္မတ္သူ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေသျခင္းမွ အသက္ရွင္ရေသာအခြင့္ကို ျပန္လည္ရရွိ
ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာကို တစ္ေယာက္အတြက္ တူညီေသာ တစ္ေယာက္ (သို႔) အသက္အတြက္အသက္
၏ အေျခခံသေဘာတရားဟုေခၚပါသည္။ မည္ကဲ့သို႔ ဤသေဘာတရားသည္ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔
(ေဟျဗဲ ၇း၉ -၁၀) တြင္ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
“ထိုမွတပါး ဆယ္ဖို႔တဖို႔ကို ခံတတ္ေသာ ေလ၀ိသည္ အာျဗံဟံအားျဖင့္ ဆယ္ဖို႔တဖို႔ကို
ေပးျပီဟု ဆိုစရာအခြင့္ရွိ ၏ အေၾကာင္းမူကား ေမလခိေဇဒက္သည္ အာျဗံဟံကို
ေတြ႔ေသာအခါ ေလ၀ိသည္ မိမိအဘ၏ ကိုယ္၌ ရွိသတည္း”
ဤအရာသည္ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ရွိပါသနည္း။ ေလ၀ိသည္ အာျဗံဟံ၏ သား ဣဇက္၊ ဣဇက္၏ သား
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ယာကုပ္မွ ေမြးဖြားလာေသာ သား(၁၂) ေယာက္ထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလ၀ိသည္ အာျဗံဟံ၏
ေျမးျဖစ္ပါသည္။ ေလ၀ိႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးၾကီးသည့္အရာအခ့်ိဳရွိခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ေလ၀ိအမ်ဳိးအႏြယ္
၏ ဖခင္ျဖစ္ပါသည္။ ေလ၀ိအမ်ဳိးအႏြယ္မ်ားသည္ နယ္ေျမခြဲေ၀မႈမရရွိဘဲ တဲေတာ္၌ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္
ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္(၁၁)မ်ဳိးမွ ဆယ္ဖို႔တဖို႔ ကိုလက္ခံ
ရရွိခဲ့ျပီး သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ဆယ္ဖို႔တဖို႔ ကိုမေပးခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာ၌ ရွင္ေပါလုေျပာသည္
မွာ အာျဗံဟံသည္ ေမလခိေဇဒက္အား ဆယ္ဖို႔တဖို႔ ေပးေသာအခါ အာျဗံဟံ၏ ကိုယ္ထဲ၌ ရွိေသာ မေမြးဖြာေသး
သည့္ ေလ၀ိသည္လည္း ဆယ္ဖို႔တဖို႔ ကိုေပးျပီဟု ေျပာဆိုေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာမွာ တစ္ေယာက္အ
တြက္ တူညီေသာတစ္ေယာက္ သေဘာတရားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္၌ အာဒံ ႏွင့္ ဧ၀ အျပစ္
က်ဴးလြန္ေသာအခါ အာဒံ၏ ကိုယ္ထဲ၌ ရွိျပီး မေမြးဖြားေသးေသာသူမ်ားသည္လည္း အျပစ္ရွိေသာ သူမ်ားအ
ျဖစ္ ေရတြက္၀င္ကာ ေသျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾက၏။ သို႔ေသာ္ အာဒံအတြက္ တူညီေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္းအဖိုးအခကို
ေပးျခင္းအားျဖင့္ အာဒံႏွင့္ လူအေပါင္းအေပၚ ေရာက္ရွိလာေသာ ေသျခင္းမွ အာဒံႏွင့္အတူ လူအေပါင္းတို႔သည္
ယခုလြတ္ေျမာက္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာသည္ လူအေပါင္းအတြက္ ဘုရားသခင္၏ အစီအစဥ္၊ စီမံခ်က္ျဖစ္
ေၾကာင္းကို (ေရာ ၈း ၂၀၊ ၂၁) တြင္ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။
“ဤေလာကသည္ အနိစၥႏုိင္ငံသို႔ အလိုလိုလိုက္သည္မဟုတ္ ဘုရားသခင္သားတို႔၏
ထူးျမတ္ေသာ လႊတ္ျခင္းခ်မ္းသာတည္းဟူေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးျခင္း အေႏွာင္အဖြဲမွ
ကယ္လႊတ္ျခင္း ခ်မ္းသာကို ၀င္စားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ အခြင့္ကိုေပး၍ အနိစၥႏုိင္ငံသို႔
လိုက္ေစေတာ္မူေသာ သူ၏အလိုေၾကာင့္ သာလိုက္ရ၏။”
ဤက်မ္းညႊန္း၏ အဓိပၸါယ္မွာ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။ ၎၏ေရးသားပံုအသံုးအႏႈန္းမွာ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္
မႈ မရွိသေယာင္ထင္ရပါသည္။ နားလည္ရန္ ၾကိဳးစားျပီး ထပ္မံဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။
ဤေနရာ၌ ေလာက ဆိုသည့္ စကားလံုးမွာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ သူတို႔သည္ အနိစၥႏိုင္
ငံသို႔ အလိုလိုလိုက္သည္မဟုတ္ (သို႔) အျခားစကားလံုးအားျဖင့္ဆိုေသာ္ အျပစ္ႏွင့္ေသျခင္းကို အေမြလက္ခံရရွိ
ခဲ့ေၾကာင္းကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ အလိုလိုလိုက္သည္မဟုတ္ ဆိုသည္မွာ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ကိုယ့္အလို
ဆႏၵျဖင့္ ဘာမွ် ေရြးခ်ယ္မႈမရွိဘဲ ဤအရာမ်ားကို လက္ခံရရွိခဲ့ျခင္းကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အျပစ္ႏွင့္ေသ
ျခင္းသည္ သူ၏အလိုေၾကာင့္ (သို႔) ဘုရားသခင္၏အလိုေၾကာင့္သာ လုိက္ရျပီး ထိုအထဲမွာ ကယ္လႊတ္ျခင္း ခ်မ္း
သာ၀င္စားမည့္ ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ အခြင့္ကို ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အၾကံအစည္ကို ရည္
ညႊန္းပါသည္။ အာဒံ၌ လူအေပါင္းေသရသည့္ အခ်ိန္ကာလကို ရည္ညႊန္းျခင္းလဲ ျဖစ္ပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္အတြက္ ေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္ျခင္းျဖစ္ပါသလားလို႔ တစ္စံု
တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ေမးႏုိင္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ ဤအရာမ်ား ပံုမွန္ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိပါသည္။ မိဘမ်ား
သည္ သူတို႔၏ သားသမီးမ်ား မေမြးဖြားခင္ကပင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈကို မေမးဘဲ သူတို႔အတြက္
ေက်ာင္း၊ ၾကိဳပို႔ကားမွအစ၊ သင္တန္းမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ မိဘမ်ားသည္ ထိုအရာ
အားလံုးကို ေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ဖန္ဆင္းျခင္းအားလံုး၏
ဖခင္ျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္၌လည္း ဤအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
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“ေကာင္းကင္ေပၚ ေျမၾကီးေပၚမွာရွိေသာ တအိမ္ေထာင္လံုးတည္းဟူေသာ၊ သားေတာ္
အေပါင္းတို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ ခမည္းေတာ္ေရွ ႔မွာ
ငါသည္ဒူးေထာက္၍ ဆုေတာင္းေလ့ရွိ၏။”

ဧဖက္ ၃း ၁၄ -၁၅

ဟုတ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၌လည္း သူ၏ လူသားမ်ားအတြက္ အံ့ၾသဘြယ္ရာ အစီအစဥ္တစ္ခု ရွိပါ
သည္။ (ေရာ ၈း ၂၁) ကို ဆက္လက္ဖတ္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ အံ့ၾသဘြယ္ရာ စီမံကိန္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါ
သည္။
ဘုရားသခင္သားတို႔၏ ထူးျမတ္ေသာ လႊတ္ျခင္းခ်မ္းသာတည္းဟူေသာ ေဖာက္ျပန္
ပ်က္စီးျခင္း အေႏွာင္အဖြဲ႔မွ ကယ္လႊတ္ျခင္းခ်မ္းသာကို ၀င္စားမည္
ဤအစီအစဥ္မွာ ကယ္လႊတ္ျခင္းခ်မ္းသာသည္ ကားတိုင္ေပၚ တူညီေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္းအဖိုးအခ အ
တြက္ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေစပါသည္။ ဘုရားသခင္သားတို႔၏ ထူးျမတ္ေသာ လႊတ္ျခင္းခ်မ္းသာဆိုသည္
မွာ ဘုရားသခင္သည္ လူအေပါင္းအား အျပစ္ႏွင့္ေသျခင္းမွ ျပန္လည္ယူေဆာင္မည့္ ကယ္တင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္နည္း။ အေျဖကို (၁တိ ၂း ၄) တြင္ ေတြ႔ရပါသည္။
“လူအေပါင္းတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္၍ သမၼာတရားကို သိေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိ၏။”
ဤအရာမွာ လူအေပါင္းအတြက္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ၎မွာ ဘာကိုဆိုလိုပါသနည္း။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရန္ ဆိုသည့္စကားလံုးကို ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ေခၚေဆာင္ရန္ဟု အ
ဓိပၸါယ္ယူၾကပါသည္။ အကယ္၍ ဤေနရာ၌ ထိုအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မည္ဆိုလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ ယခုလက္
ရွိလူသားမ်ား၏ အက်င့္စ႐ုိက္ အေျခအေနအတိုင္း ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ေခၚေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္ ရယ္စရာတစ္ခု
သာ ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားအဓိပၸါယ္တစ္ခုခု ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာတရားကို အရင္ဦးစြာသိရျပီး ထို႔ေနာက္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔
ေရာက္ေၾကာင္းကို ေယဘူယ်အားျဖင့္ နားလည္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာ၌ အဘယ္ေၾကာင့္ေျပာင္းျပန္
ျဖစ္ေနရပါသနည္း။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္သည္ ပထမဦးစြာ လူအေပါင္းတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္
၍ ဆိုသည္မွာ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ရွိပါသနည္း။ ဤအရာသည္ ယခုလူအေပါင္း၏ သီးသန္႔အေျခအေနကို ရည္
ညႊန္းပါသည္။ ထိုအရာမွာ ေသျခင္းတရား၏ စီရင္ျခင္းေအာက္တြင္ ရွိေနသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ဤအ
ေျခအေနမွ တူညီေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္းအဖိုးအခအားျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ အသက္ျပန္ရွင္ၾကရမည္ကို ဆိုလို
ပါသည္။ (တ ၂၄း ၁၅)
ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ မေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။
ဟုတ္ပါသည္။ ဤအရာမွာ ေသေနေသာလူအေပါင္း ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏ အလြန္အေရးပါေသာ
သမၼာတရားျဖစ္ပါသည္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္မွာ မည္သို႔နည္း။ ထိုအရာသည္ အျခားဘာသာ
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တရားမ်ားအတြက္ လံုး၀မသိေသာ သမၼာက်မ္းစာမွ သြန္သင္ေသာ ၾသ၀ါဒတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အျခားဘာသာ၀င္
မ်ားသည္ ေသလြန္ျပီးေနာက္ ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ဖို႔ အခြင္အေရးရွိသည္ဟု ဟိႏၵဴ ႏွင့္ဗုဒၶ
ဘာသာမွ ေျပာဆိုၾကပါသည္။ မြတ္စလင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္း ေသလြန္ျပီးေနာက္ ပရဒိသုဘုံ၌
နံ၀ိညာဥ္ အေျခအေနျဖင့္ အသက္ရွင္ေနေၾကာင္း ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ရွင္ျပန္ထ
ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ အလြန္ကြာျခားလွပါသည္။
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ၾကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ အနႏၱတန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္
တည္ရွိျခင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ ေသလြန္သြားသူတို႔အား အသက္ရွင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေပး
မည့္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည့္အရာျဖစ္ပါသည္။
ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္သည္ ေသလြန္ခဲ့သည့္အခ်ိန္က အတိုင္း ျပည့္စံုေသာ ခႏၶာႏွင့္ စိတ္အတိုင္း
ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎မွာ မယံုၾကည္ႏုိင္စရာ နိမိတ္လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္ အသက္ၾကီး
ေသာ ေသလြန္သူမ်ားသည္ သူတို႔ေသခဲ့သည့္ အသက္အရြယ္ႏွင့္တကြ ျပန္လည္ထေျမာက္ၾကမည္ျဖစ္ျပီး လူ
ငယ္မ်ားလည္း နဂိုအေျခအေနႏွင့္တကြ ျပန္လည္ထေျမာက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ႏို႔စို႔ သူ
ငယ္မ်ားပင္လွ်င္ သူတို႔ေသလြန္ခဲ့ေသာ အေျခအေနအတိုင္း တိက်စြာ ျပန္လည္ထေျမာက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းစကားလံုးသည္ ဂရိစကား Anastasis မွလာျပီး အဓိပၸါယ္မွာ အသက္ရွင္ရာသို႔
ျပန္လည္ထေျမာက္ျခင္း (သို႔) ျပန္လည္ရပ္တည္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏ စစ္မွန္ေသာအ
ႏွစ္အရသာမွာ ၾကီးမားေသာ နိမိတ္လကၡဏာျဖင့္ ေသျခင္းမွ ႏုိးထလာျခင္းကုိသာ ရည္ညႊန္းသည္မဟုတ္ပဲ
အာဒံ ၌ ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည့္ စံုလင္ေျဖာင့္မတ္ေသာ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းကို ရည္ညႊန္းပါသည္။
သခင္ေယ႐ႈကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေသလြန္ေသာသူမ်ားအားလံုး ထေျမာက္မည့္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ
သြန္းသင္ခဲ့ပါသည္။
“ဤအမႈအရာကို အံ့ၾသျခင္းမရွိၾကႏွင့္ သခ်ႋဳင္းမွာ ရွိေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ သားေတာ္၏
စကားသံကို ၾကား၍ ထြက္ရေသာ အခ်ိန္ကာလ ေရာက္လတံ့။” ေယာ ၅း ၂၈
ဤအရာအားလံုးအတြက္ အလြန္မယံုၾကည္ႏုိင္စရာ အလြန္အံ့ၾသဘြယ္ရာေကာင္းေသာ သမၼာတရား
ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေသလြန္ေသာသူမ်ား ႏုိးထမည့္ အလြန္အေရးပါေသာ ေန႔ရက္ကို ေျပာေနျခင္းလဲျဖစ္ပါ
သည္။ ဒီကေန႔ အခ်ိန္ကာလသည္ အာဒံ၌ လူအေပါင္း ေသရေသာေန႔ရက္ကဲ့သို႔ျဖစ္ျပီး ခရစ္ေတာ္၌လူအေပါင္း
ျပန္လည္အသက္ရွင္ေသာအခါ ဤအခ်ိန္ကာလသည္ အဆံုးသတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုရွင္ျပန္ထေျမာက္
ျခင္းသည္ ဓမၼသစ္က်မ္း၌သာ သြန္သင္ထားသည့္ ၾသ၀ါဒတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွာလည္း သြန္သင္
ထားပါသည္။
“ကိုယ္ေတာ္၏ လူေသတို႔သည္ အသက္ရွင္ၾကလိမ့္မည္ ငါ၏ အေသေကာင္တို႔သည္လည္း
ထေျမာက္ၾကပါလိမ့္ မည္။” ေဟရွာ ၂၆း ၁၉
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“ထိုကာလအခါ ေျမမႈန္႔၌ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူမ်ား ႏုိးၾကလိမ့္မည္။” ဒံ ၁၂း ၂
ဟု ပိုမိုရွင္းလင္းစြာေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ေသလြန္ေသာသူမ်ားအားလံုးကို ရွင္
ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေသျခင္းမွ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရန္ အလိုရွိရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူအေပါင္း ကယ္
တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္၍ ဆိုသည္မွာ တူညီေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္းအဖိုးအခအားျဖင့္ အာဒံ၌ ေသလြန္ေသာ သူမ်ား
သည္ အသက္ရွင္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ ဒုတိယအဆင့္ကို (၁တိ ၂း ၄) တြင္ ဆက္လက္ေလ့လာသြား
မည္ျဖစ္ပါသည္။
“သမၼာတရားကို သိေစျခင္းငွါ”
ဤအရာသည္ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းျဖစ္စဥ္မွ ဒုတိယေျခလွမ္းျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္၌ ေသလြန္ခဲ့
ေသာ လူအေပါင္းသည္ နဂိုအေျခအေနအတိုင္း ျပန္လည္ႏုိးထလာမည္။ အသက္ရွင္လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
သူတို႔သည္ အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာမွာ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါမည္နည္း။ အေျဖကို
(ေယာ ၁၇း ၁၇) တြင္ ေတြ႔ရပါသည္။
“ကိုယ္ေတာ္၏ သမၼာတရားအားျဖင့္ သူတို႔ကို သန္ရွင္းေစေတာ္မူပါ ကိုယ္ေတာ္၏
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သမၼာ တရားျဖစ္ပါ၏။”
ဟုတ္ပါသည္။ အျပစ္ႏွင့္ျပည့္၀ေသာ အေျခအေနႏွင့္ အက်င့္စ႐ုိက္မ်ားမွ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေစရန္
သမၼာတရားအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏ အသိပညာ သမၼာတရား
မ်ားကို နာခံျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္၏လမ္းမ်ားမွ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ဥပမာ - မေကာင္းေသာ
စကား၊ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း၊ လိမ္ညာျခင္း ….. စသျဖင့္ ေသလြန္ေသာသူမ်ားသည္ ထိုအရာမ်ားႏွင့္ ထ
ေျမာက္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သမၼာတရားသည္ ဤကမၻာေလာကၾကီးကို ဖံုးလႊမ္းေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ သမၼာ
တရားအားျဖင့္ လူအေပါင္းသည္ အျပစ္၏လမ္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္ကဲ့သို႔ျပည့္စံုလာ
မည္နည္း။ ဟဗ ၂း ၁၄ ၌ ဖတ္ရသည့္အတိုင္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
“အေၾကာင္းမူကား ပင္လယ္ေရသည္ မိမိေနရာကို လႊမ္းမိုးသကဲ့သို႔ ေျမၾကီးသည္ ထာ၀ရဘုရား၏
ဘုန္းေတာ္ကို သိကၽြမ္းျခင္းပညာႏွင့္ ျပည့္စံုလိမ့္မည္။”
ကမၻာေျမၾကီးသည္ ဘုရားသခင္၏ ပညာ (သို႔) သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ျပည့္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္
ျပီး (ေဟရွာ ၁၁း ၉) တြင္လည္း ထပ္မံအတည္ျပဳထားပါသည္။
“ပင္လယ္ေရသည္ မိမိေနရာကို လႊမ္းမိုးသကဲ့သို႔ ေျမၾကီးသည္ ထာ၀ရဘုရားကို သိကၽြမ္းျခင္း
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ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုလိမ့္မည္။”
မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္လာမည္နည္းဟု သင့္အေနျဖင့္ ေမးခဲ့ေသာ္ ဤအရာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မ်က္စိေရွ႔ေမွာက္
တြင္ ျပည့္စံုလ်က္ရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္။ သင္ျမင္ပါသလား။ ဒီကေန႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အသိပညာ
မ်ားကို ေရဒီယို၊ တီဗြီ၊ အင္တာနက္၊ ဗီစီဒီ၊ ဒီဗီဒီ၊ စီဒီ စသည္မ်ားျဖင့္ အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္းသို႔ လ်င္ျမန္စြာ လက္
ဆင့္ကမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ႐ုပ္သံအျဖစ္ေျပာင္းလဲ တင္ဆက္ေနၾကျပီ
ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းပညာမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ (၇၀) - (၈၀) ကတည္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့တာျဖစ္ျပီ ယခု ကၽြႏု္ပ္
တို႔အခ်ိန္ကာလသည္ ထိုေကာင္းၾကီးမဂၤလာအခ်ိန္ႏွင့္ မည္မွ်နီးကပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါသည္။
ဤကမၻာေျမၾကီးေပၚ၌ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအရာမ်ားအားျဖင့္ ဤက်မ္းညႊန္း၏ ျပည့္စံုလာျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မ်က္
ေမွာက္၌ တစ္ေန႔ျပီးတစ္ေန႔ ပိုမိုရွင္းလင္းကာ နားလည္လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - တစ္စံုတစ္ေယာက္
ေသာသူသည္ အိပ္ယာမွ နံနက္ေစာေစာထျပီး အျပင္သို႔ ထြက္လာေသာအခါ ကင္မရာမ်ား၊ မီးဆိုင္းမ်ား၊ မီးစက္
မ်ား၊ ထိုင္ခံုမ်ား စသည့္အရာတို႔ကိုသာ ျမင္ေတြ႔ရျပီး လူတစ္ေယာက္မွ်မရွိပါက ထိုသူသည္ မည္သို႔ စဥ္းစားမည္
နည္း။ ဟုတ္ပါသည္။ မၾကာခင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုိက္ရန္ အစီအစဥ္တစ္ခုရွိမည္ျဖစ္သည္ဟု သူယူဆမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ျမင္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ မွန္ကန္ေသာ အယူအဆႏွင့္ အဆံုးသတ္ျခင္းကို
ဦးေဆာင္ေစပါသည္။ ထို႔နည္းတူ ဒီကေန႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ အလြန္ေ၀းေသာ ေန
ရာမ်ားမွ ရယူရန္ နည္းပညာမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္၌ ျမင္ေတြ႔ေနရျခင္းသည္ ကမၻာေျမၾကီးသည္ ထာ
၀ရဘုရားကို သိကၽြမ္းျခင္းပညာႏွင့္ ျပည့္စံုလိမ့္မည္ ဟူေသာ အခ်ိန္နာရီသည္ အလြန္နီးကပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း
သိႏုိင္ပါသည္။ (ေယ ၃၁း ၃၄) တြင္ ထုိဘုန္းအသေရႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလကို ေရးထားပါသည္။
“ထိုသူတို႔က ထာ၀ရဘုရားးကို သိေလာ့ဟု အမ်ဳိးသားခ်င္း ညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္
ကိုတစ္ေယာက္ ဆံုးမၾသ၀ါဒ မေပးရၾက၊ အေၾကာင္းမူကား အငယ္ဆံုးေသာ သူမွစ၍
အၾကီးဆံုးေသာ သူတိုင္ေအာင္ ထိုသူအ ေပါင္းတို႔သည္ ငါ့ကိုသိၾကလိမ့္မည္။”
ဟုတ္ပါသည္။ လူအေပါင္းတို႔သည္ သမၼာတရားကို သိရွိၾကျပီး သူတို႔၏ အျပစ္မ်ားမွ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္း
ေစရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူက ေသလြန္ေသာသူမ်ား ထေျမာက္လာေသာအခါ သူတို႔ႏွင့္အ
သက္ရွင္ေသာ သူမ်ားအတြက္ ဘယ္မွာေနရာရွိပါမည္နည္းဟု ေမးခဲ့ေသာ္ ၎မွာ ေကာင္းေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါ
သည္။
ဧဒင္ဥယ်ာဥ္၌ ဘုရားသခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို (က ၁း ၂၈) တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾကည့္ေသာအခါ ေျမၾကီးကို
လွ်ံဖို႔မဟုတ္ဘဲ ျပည့္ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေတြ႔ရပါသည္။
“အခ်င္းတို႔ မ်ားျပားစြာ ေမြးဖြားၾကေလာ့ ေျမၾကီးကို ျပည့္ေစ၍ ႏုိင္ၾကေလာ့”
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႐ုပ္ရွင္႐ုံ၌ လက္မွတ္ေရာင္းသူသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လက္မွတ္ေရာင္းျခင္းကို ရပ္တံ့ရန္၊ ႐ုံျပည့္ျပီ
ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္ကို ထားရန္ သူသိပါသည္။ ၾကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ဤကမၻာေျမၾကီး၌
ျပည့္လွ်ံျခင္းမရွိေစရန္ ေမြးဖြားျခင္းကို မည္သည့္အခ်ိန္၌ အဆံုးသတ္ရမည္ကို မသိႏိုင္ဘူးလား။ ထို႔အတူ ဓါတ္
ဆီဆိုင္၌ ဓါတ္ဆီျဖည့္ေပးေသာသူသည္ လွ်ံေအာင္ျဖည့္ပါသလား။ အားနည္းေသာ မျပည့္စံုေသာ လူသားမ်ား၌
ဤအရာမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္ဆိုလွ်င္ ၾကီးျမတ္သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၌ အဘယ္မွ် ေလာက္ျဖစ္ႏုိင္ပါသ
နည္း။
သည့္အျပင္ အာဒံ မိသားစု၏ လူဦးေရကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ယခုလက္ရွိ လူဦးေရသည္ သန္း
ေပါင္း ေျခာက္ေထာင္ (၆၀၀၀၀၀၀၀၀၀) ရွိပါသည္။ ၁၈၄၀ ခုႏွစ္၌ ကမၻာလူဦးေရသည္ သန္းေပါင္းတစ္ေထာင္
သာရွိခဲ့ပါသည္။ ယခင္ကဆိုလွ်င္ ဤအေရအတြက္သို႔ပင္ မေရာက္ရွိခဲ့ပါ။ ပိုမိုေလ်ာ့နည္းခဲ့ပါသည္။
အာဒံ မိသားစု အားလံုး၏ လူဦးေရမွာ ပွ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ သန္းေပါင္း ႏွစ္ဆယ့္ငါးေသာင္း (သို႔) သန္း
ေပါင္း သံုးဆယ္ေသာင္း ေလာက္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး ဤအေရအတြက္ကို ႏွစ္ဆျပဳ၍ ေသခ်ာတြက္ခ်က္မည္ဆိုရင္ပင္
လူအေပါင္းအတြက္ အိႏိၵယတစ္ႏုိင္ငံ၌ပင္ မ်ားစြာေနရာမ်ားရွိပါသည္။
အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ဧရိယာသည္ ၂၄၀၀၀၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိျပီး ၎ဧရိယာကို မီတာအားျဖင့္ဆိုေသာ
၂၄၀၀၀၀၀ x ၁၀၀၀၀ စတုရန္းမီတာ က်ယ္၀န္းပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သန္းေပါင္းေသာင္းေျခာက္ဆယ္ အတြက္
တစ္ဦးလွ်င္ မည္မွ်ရမည္နည္း။
တစ္ဦးအတြက္

=

၂၄၀၀၀၀၀ x ၁၀၀၀၀၀၀
၆၀၀၀၀၀၀၀၀၀

=

၄၀ sq mts (သို႔) ၈မီတာ x ၅မီတာ

=

၂၄ ေပ x ၁၅ ေပ ျဖစ္ပါသည္။

(၁ စတုရန္းကီလိုမီတာ

=

၁၀၀၀၀၀၀ စတုရန္းမီတာ)

(၁ စတုရန္းမီတာ

=

၉ ေပ စတုရန္း (သို႔) ၃ ေပ x ၃ ေပ)

ဤလူအေပါင္းအားလံုးတို႔ကို ထားရန္ ၾကီးမားေသာ ကမၻာၾကီးရွိျပီး ဘုရားသခင္သည္ ေတာင္မ်ားလယ္
ကြင္းမ်ား၊ ေရအိုင္မ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား ႏွင့္ ေကာင္းစြာ စီစဥ္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ ေသလြန္ေသာသူ
မ်ား၏ ထေျမာက္လာျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ျပီး ဘုရားသခင္သည္ ဒီအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာ
ျပင္ဆင္ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။
ယခုဆက္လက္ျပီး အမ်ားစု နားလည္လြဲေသာ က်မ္းပိုဒ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
“သားေတာ္၏ စကားသံကိုၾကား၍ ထြက္ရမည္အခ်ိန္ကာလေရာက္လတံ့၊ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကိုက်င့္ေသာ
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သူတို႔သည္ အသက္ရွင္ရာ ထေျမာက္ျခင္းသို႔ လည္းေကာင္း ဆိုးယုတ္ေသာ အက်င့္ကိုက်င့္ေသာ
သူတို႔သည္ အျပစ္စီရင္ရာ ထေျမာက္ျခင္းသို႔လည္းေကာင္း ထြက္ရၾကလတံ့။” ေယာ ၅း ၂၉
ဤေနရာ၌ ဆိုးယုတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာလူေသတို႔၏ ထေျမာက္ျခင္းသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းခံရ
ဖို႔ပဲလား။ သခင္ေယ႐ႈ၏ အေသခံျခင္းသည္ ဆိုးယုတ္ေသာ ေလာကသားမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိဘူး
လား။ ဤအရာ မွန္ပါသလား။
“ေလာကီသားတို႔အား အျပစ္စီရင္ျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ကို ဤေလာကသို႔
ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္၊ ေလာကီသားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္
တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္မည့္အေၾကာင္း ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။” ေယာ ၃း ၁၇
သင္ေတြ႔ျမင္ပါသလား။ တစ္ေလာကလုံးသည္ ေသျခင္းတရား၏ စီရင္ျခင္းေအာက္မွာ ရွိထားျပီးျဖစ္ပါ
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စီရင္ျခင္းခံေနရသည့္ ေလာကကို စီ
ရင္ဖို႔ မဟုတ္ဘဲ ထိုစီရင္ျခင္းမွကယ္တင္ရန္ ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ဤေလာကအေပၚ တရားစီရင္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲ
ဒုကၡမ်ား၊ ၀မ္းနည္းျခင္းမ်ားႏွင့္ အတူ ေသျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို သိရွိျပီးေနာက္ (ေယာ ၅း ၂၉) ကို ျပန္
ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။
အျပစ္စီရင္ျခင္း စကားလံုး Damnation (KJV) ႏွင့္ Condemed (NIV) သည္ ဂရိစကားလံုး KRISIS =
CRISIS (အဂၤလိပ္) ျဖစ္ျပီး အဓိပၸါယ္မွာ တရားစီရင္ျခင္း အခ်ိန္ကာလတစ္ခု (သို႔) အေရးေပၚ တရားစီရင္ခ်ိန္

ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ေဆး႐ုံမ်ား၌ အေရးေပၚလူနာမ်ားကို (crisis) အေရးေပၚ ဌာနသို႔ ၀င္ရန္ ေျပာပါသည္။ ထို
အေျခအေနသည္ ေသမည္လား (သို႔) ရွင္မည္လား တစ္ခုခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ဆိုးယုတ္ေသာသူမ်ား၏ ထ
ေျမာက္ျခင္းသည္ အေရးေပၚတရားစီရင္ျခင္းသို႔ ထေျမာက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤအေျခအေနသည္ ေလာကီသားတို႔အတြက္ တရားစီရင္ရာ ေန႔ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတရားစီရင္ရာ
ေန႔ကို (တ ၁၇း ၃၁) တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ရပါသည္။
“အေၾကာင္းမူကား ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ သူအားျဖင့္ ေလာကီသားတို႔ကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္း
တရားႏွင့္ညီ ေလ်ာ္စြာ စစ္ေၾကာစီရင္မည့္ေန႔ရက္ကို ခ်ိန္းခ်က္ေတာ္မူျပီ။”
ဟုတ္ပါသည္။ တရားစီရင္ရာေန႔ရွိျပီး ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ တရားသူၾကီးမွာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ျဖစ္ပါ
သည္။ သူသည္ လူအေပါင္း ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရန္ မိမိအလိုဆႏၵအေလ်ာက္ အသက္ကို စြန္႔ေတာ္မူ
ေသာ သူျဖစ္ပါသည္။ ဤတရားစီရင္ရာေန႔သည္ (၂၄) နာရီ အခ်ိန္ကာလကို ရည္ညႊန္းပါသလား။ မဟုတ္ပါ။
(၂ေပ ၃း ၈) တြင္ ေတြ႔ရပါသည္။
“ခ်စ္သူတို႔ ထာ၀ရဘုရားမွာ ကာလတစ္ရက္သည္ အႏွစ္တေထာင္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း အႏွစ္တေထာင္
သည္ တစ္ရက္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ျဖစ္သည့္အရာတစ္ခုကို မေမ့ေလ်ာ့ၾကႏွင့္။”
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သခင္ေယ႐ႈ၏ ေန႔ရက္ တစ္ရက္သည္ (၂၄) နာရီအခ်ိန္ကာလမဟုတ္ဘဲ ႏွစ္တစ္ေထာင္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တရားစီရင္ရာေန႔ (ႏွစ္ ၁၀၀၀) ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ သင္တန္းကာလတြင္ ဤသင္ခန္းစာကိုအေသး
စိတ္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤတရားစီရင္ရာေန႔ ၌ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာမည္လဲဟု တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ေမးခဲ့ပါလွ်င္အ
ေျဖကို (ဒံ ၁၂း ၂) တြင္ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။
“ထိုကာလအခါ ေျမမႈန္႔၌ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ သူမ်ားတို႔သည္ ႏုိးၾကလိမ့္မည္၊
အခ့်ိဳကား ထာ၀ရအသက္ရွင္ျခင္း ႏွင့္လည္းေကာင္း အခ့်ဳိကား ရွက္ေၾကာက္ျခင္း
ထာ၀ရအသေရပ်က္ျခင္းႏွင့္လည္းေကာင္း ႏိုးၾကလိမ့္မည္။”
ဤေနရာ၌ ထာ၀ရ ဆိုသည့္ စကားလံုးသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဘာသာျပန္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေဟျဗဲစကား
လုံးမွာ “Olam” ျဖစ္ျပီး အဓိပၸါယ္မွာ age lasting အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို ရည္ညႊန္းျပီ ထာ၀ရမဟုတ္ပါ။ အသေရ
ပ်က္ျခင္း သည္ သူတစ္ပါးကို ထိပါးေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လိမ္ညာလွည့္ျဖားျခင္းမ်ား
ကို သူတို႔ကို ျပန္လည္သိေစမွာကို ရည္ညႊန္းပါသည္။
ဤအရာကို (လု ၁၂း ၂ - ၃၊ ေဒ ၁၂း ၁၄) တြင္ ရွင္းလင္စြာ ေတြ႔ရပါသည္။
“ဖံုးထားလ်က္ရွိသမွ်တို႔သည္ ပြင့္လိမ့္မည္၊ ဆိတ္ကြယ္ရာ ရွိသမွ်တို႔သည္ ထင္ရွားလိမ့္မည္ ေမွာင္
မိုက္၌ သင္တို႔ ေျပာသမွ်ေသာ အရာမ်ားကို သူတစ္ပါးတုိ႔သည္ အလင္း၌ နားၾကားၾက
လိမ့္မည္ သင္တို႔သည္ အခန္းထဲမွာ နား အပါး၌ ေျပာေသာအရာမ်ားကို
အိမ္မိုးေပၚမွာ ဟစ္ေၾကာ္ၾကလိမ့္မည္။”
“ဘုရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ ၀ွက္ထားျခင္းမွစ၍ အလံုးစံုေသာအမႈ ေကာင္းမေကာင္းရွိ
သမွ်တို႔ကို စစ္ေၾကာ ၍ တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူလတံ့တည္း”
တစ္ဦးခ်င္းစီ၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ားၾကားထဲမွ လ့ွ်ိဳ၀ွက္ေသာ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားကို စဥ္းစာၾကည့္ပါ။
မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေန႔မ်ဳိးျဖစ္လာလိမ့္မည္နည္း။
ယခုဆက္လက္ျပီး သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ တူညီေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္းအဖိုးအခႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေနာက္
ထပ္ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္တစ္ခုကို ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
“အခ်ိန္ကာလေစ့ေသာအခါ ငါတို႔သည္ သား၏အခြင့္အရာကို ခံရမည္အေၾကာင္း
ပညတ္တရားလက္၌ ရွိေသာ ငါတို႔ကို ေရြးႏုတ္ေစျခင္းငွါ၊ မိန္းမ၀မ္း၌ ပဋိသေႏၵၶယူ၍
ပညတ္တရားေအာက္မွာ ဖြားျမင္ရေသာ သားေတာ္ကို ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။” ဂလာတိ ၄း၄
သခင္ေယ႐ႈသည္ ဂ်ဴးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ပညတ္တရားေအာက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈ
တစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ ပညတ္တရားကို ျပည့္စံုစြာ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ျပီး ဆုလဒ္ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။
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“ထို႔ေၾကာင့္ ငါစီရင္ထံုးဖြဲခ်က္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ရၾကမည္ ထိုအက်င့္ကိုက်င့္ေသာ
သူသည္ ထိုအက်င့္အားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္။” ၀တ္ ၁၈း ၅
“ပညတ္တရားမူကား ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ မစပ္ဆိုင္ ထိုအက်င့္ကို က်င့္ေသာ
သူသည္ ထိုအက်င့္အားျဖင့္ အသက္ ရွင္လိမ့္မည္။”
ဟုတ္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ လူသားအေနျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ရွင္ရေသာ အခြင့္အေရး ဆုလဒ္ကို
ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဤအသက္ကို မည္သို႔ေပးဆပ္ခဲ့ပါသနည္း။ (ေယာ ၆း၅၁) တြင္ အေျဖကိုေတြ႔ရပါ
သည္။
“ငါသည္ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္ေသာ အသက္မုန္႔ျဖစ္၏ ဤမုန္႔ကို
စားေသာသူမည္သည္ကား အစဥ္မျပတ္အ သက္ရွင္လိမ့္မည္။ ငါေပးေသာ မုန္႔ကား
ေလာကီသားတို႔၏ အသက္ဘို႔အလိုငွါ စြန္႔ေသာ ငါ၏အသားေပတည္း။”
သခင္ေယ႐ႈသည္ ေလာကီသားတို႔၏ အသက္အတြက္ သူရရွိခဲ့ေသာ ထာ၀ရအသက္ရွင္ရေသာ အခြင့္
အေရးကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၁တိ ၂း ၅ - ၆) တြင္ တူညီေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္းအဖိုးအခအျဖစ္အသက္
ကို စြန္႔ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
လူျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္သည္ လူအေပါင္းတုိ႔ကို ေရြးအံ့ေသာငွါ ကိုယ္ကိုကိုယ္စြန္႔ေတာ္မူျပီ။
သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏အသက္ရွင္ရသည့္အခြင့္အေရးကို နံ၀ိညာဥ္အေနျဖင့္ ဘယ္ေတာ့မွ မစြန္႔ပစ္ခဲ့
ပါ။ သို႔ေသာ္ လူသားအေနျဖင့္ လူျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အေနျဖင့္သာ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာ - လန္ဒန္ ႏွင့္ နယူးေယာက္တြင္ အိမ္တစ္လံုးစီပိုင္သည္ဆိုၾကပါစို႔၊ တစ္ခ်ိန္မွာ အိမ္တစ္လံုးအား
ေပးလိုက္သည္ (သို႔) ေရာင္းလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ ျပန္လည္ရရွိႏုိင္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ထို႔အတူ သခင္ေယ႐ႈ၌လည္း
ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသက္ရွင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမၾကီးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသက္
ရွင္ခြင့္ရွိခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္သူသည္ ေျမၾကီးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသက္ရွင္ခြင့္ကို စြန္႔ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘယ္
ေတာ့မွ ျပန္မရရွိႏုိင္ေတာ့ပါ။ ယခုတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ လူသားအျဖစ္မရွိေတာ့ဘဲ နံ၀ိညာဥ္အေနျဖင့္ ေကာင္း
ကင္အသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို (၁ေပ ၃း၁ဂ) ၌ ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႔ရပါသည္။
“ခရစ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာအားျဖင့္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံ၍ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္
အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍”
ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ျပည့္စံုေသာ လူ႔အသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ရေသာ အခြင့္အေရးကို တူ
ညီေသာ အဖိုးအခအျဖစ္ အာဒံအတြက္ စြန္႔ခဲ့ျပီး ယခုဆိုလွ်င္ နံ၀ိညာဥ္အသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိပါ
သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေလာကသည္ သူ႔ကို ျမင္ရလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု အတည္ျပဳ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ
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သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူသည္ လူ႔ဇာတိ၌ မရွိေတာ့ပါ။
“ခဏၾကာျပီးမွ ေလာကီသားတို႔သည္ ငါ့ကို မျမင္ရၾက သင္တို႔မူကား ျမင္ရၾကလိမ့္မည္။” ေယာ ၁၄း၉
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈ၏ တူညီေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္း အဖိုးအခႏွင့္ပတ္သက္၍ အယူအဆတစ္
ခုကို ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
“သူသည္ အျပစ္ေျဖေသာ ယဇ္ကိုပူေဇာ္ျပီးမွ အမ်ဳိးအႏြယ္ေတာ္ကို ျမင္ရလိမ့္မည္။” ေဟရွာ ၅၃း၁၀
မည္သည္အဓိပၸါယ္ရွိပါသနည္း။ ၎သည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ သားသမီးမ်ားကို ရည္ညႊန္းတာျဖစ္ပါသည္။
သခင္ေယ႐ႈသည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားႏုိင္ပါသည္။ ၎သည္ အမွားမဟုတ္ပါ။ အျပစ္လည္းမဟုတ္ပါ။
“ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔၌ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းအမႈ ႏွင့္ သစၥာသံ၀ါသျပဳျခင္းအမႈသည္
အသေရရွိေစေလာ့။ ” ေဟျဗဲ ၁၃း၄
မၾကာေသးမွီက သခင္ေယ႐ႈသည္ မာဂဒလမာရိ ႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္သည္ဆိုေသာ စိတ္ကူးယဥ္
၀တၱဳတအုပ္ကို ေရးသားျပီး ကမၻာအႏွံ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို The Da Vinci Code ဟူ၍ေခၚပါ
သည္။ မွန္ပါရဲ့လား။ သခင္ေယ႐ႈသည္ လက္ထပ္ႏုိင္ပါသည္။ ၎သည္ အမွားမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အလြန္အ
ေရးၾကီးသည့္အရာကို စဥ္းစားရန္ ရွိပါသည္။
အကယ္၍ သခင္ေယ႐ႈသည္ ထိမ္းျမားခဲ့ေသာ္ သူသည္ျပည့္စံုေသာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ကို စတင္ခဲ့မည္ျဖစ္
ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ အသက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ မ်ဳိးေစ့သည္ ဖခင္ထံမွသာလာပါသည္။ မိခင္ထံမွ မ
ဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈသည္ အဲဒီနည္းလမ္းကို မေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါ။ အာဒံအမ်ဳိးအႏြယ္ကို သူ႔အမ်ဳိးအႏြယ္
ျဖစ္ေစရန္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရာ အခ်ိန္ကာလ၌ သခင္ေယ႐ႈသည္ (ေဟရွာ ၉း၆) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း
အာဒံမ်ဳိးႏြယ္အားလုံး၏ ထာ၀ရအဖ အျဖစ္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္မွ်ေလာက္ အ့ံၾသဘြယ္ရာ ကယ္တင္ရွင္လဲ။
မၾကာမီ ကမၻာေျမၾကီးေပၚ၌လည္း သူ၌ ဘုန္းအေရသည္ ျပည့္စံုလာမည္ကို (ဖိ ၂း ၁၀ - ၁၁) တြင္ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ပါ
မည္။
“အေၾကာင္းမူကား ေကာင္းကင္သတၱ၀ါ၊ ေျမၾကီးသတၱ၀ါ၊ ေျမၾကီးေအာက္၌ရွိေသာ
သတၱ၀ါတည္း ဟူေသာ ခပ္ သိမ္းေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ ေယ႐ႈ၏ ဘြဲ႔နာမေတာ္ကို
ဒူးေထာက္ ၍ ေယ႐ႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ႏႈတ္ျဖင့္ ၀န္ခံၾကသျဖင့္
ခမည္းေတာ္၏ ဘုန္းအေသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည့္အေၾကာင္းတည္း”

ဟုတ္ပါသည္။ အခ်ိန္တန္ေသာအခါ အားလံုးေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ခ်ီးမြမ္းၾကပါမည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူ၏ ၾကီးမားေသာ ေမတၱာေတာ္အားျဖင့္ အသက္စြန္႔ေတာ္မူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ
သည္။ အာမင္။
G

G

G
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G

G

သင္ခန္းစာ (၃)
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