သင္ခန္းစာ ၄၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၈

“ခမည္းေတာ္ ိုရားသခင္ေရ္ေရွ႕၌ 
စင္ၾကယ္သန္႔ရရင္းေသာသီလီလမလကား၊ရွ႕၌ 
မ မရေသာသလငယ္တို႔ရ႔င္မိုဆိုးမတို႔ရသည္ဆင္းရငခးရေသာ္ခါ၊ရွ႕၌ 
သလတို႔ရကိုၾကည္ အတပႈစိုတခင္း၊ ကိုယ္တိုင္လည္းေလာကီ္ညစ္္ေၾကး႔င္
ကင္းစင္္းေသာငာေစာင္ေရာက္တခင္းေပတည္း” ယာကိုပ္ ၁း၂၇။
္ထ္ခိုက္လယ္လေသာေလာက ၏ိုစရိုက္္က်င္မ်ားမ ္ညစ္္
ေၾကး႔င္ကင္းစင္ရန္မည္ကငသို႔ရ ေန႔ိုင္ပါမည္နည္း။ နည္း(၅)ခိုေလလာစ။ို႔ရ

ခရစ္ေတာ္ကို
ေတးေတာတခင္း

က်မ္းစာေလလာတခင္း

ပညာကိုရာေဖတခင္း

ဆိုေတာင္းတခင္း

သန္႔ရရင္းေသာ၀ညာာ္
ာ္ေတာ္ ္မအတပႈတခင္း

“ငါသည္ခပ္သမ္းေသာရွ႕၌ ကာလတ႔ရေ
ို ရွ႕၌ ထာ၀ရရွ႕၌  ရ
ို ားကေ
ို ကာင္းခ်ီး
ေပးမည္။ရွ႕၌ ဂဏ
ို ေ
္ က်းဇလးေတာ္ကရွ႕၌ ို ္စာ္မတပက္ရွ႕၌ ကမက္ဆမ
ို ည္”
(ဆာလး ၃၄း၁)။

ေကာင္းေသာသတင္း

ယ္ေသာ
႔စ္သက္

စင္ၾကယ္ေသာ

ေတဖာင္မတ္ေသာ

ေလ်ာက္ပတ္ေသာ

ာေတကေ
ို တးေတာဆင္တခင္ရမည္နည္း။ ေတးရန္-

ို ေ
္ သာ
သမၼာတရား႔င္ဆင

သမၼာက်မ္းစာက“ခပ္သမ္းေသာ
စတ္တို႔ရကို မ္းသားခ်ႈပ္ထားလ်က္၊
ခရစ္ေတာ္ စကားကန
ို ားေထာင္ေစ”
ရန္တိုက္တန္းသည္(၂ ေကာ ၁၀း၅)။
သို႔ရတဖစ္၍ေလာကီ္က်င္မ်ားကေ
ို ရာင္
ကာ၊ ၄င္း႔င္ဆန္႔ရက်င္၍ သမၼာတရား
ကိုေတးေတာ႔ိုင္ေလသည္။
ဖလပၸ ၄း၈ က မည္သည္တို႔ရကိုဆင္
တခင္ေတးေတာရမည္ကန
ို ားလည္ေစ
ည္ေစပါသည္။

စသည္္က်င္(ပါရမီ)ရသမ်ကို၄င္း၊
႔လးိုးသင္းၾကေလာ (ဖလ ၄း၈)။
ခရစ္ေတာ္ကိုသာမ်က္ေမာက္တပႈပါ။ ေန႔ရတိုင္းသလ႔ရေ
လက္ေတမာက္္ပ္႔းပါ၊ သို႔ရတပႈလ်င္၊ သလ႔င္တစ္သား
တည္းတဖစ္ရန္သင္စတ္ကတို ပႈတပင္ေပးလမ္မည္။ သလ
ခ်စ္တခင္းေမတမာမ ္ေၾကာင္းစာ္းစားေသာ္ခါ၊
၀ညာာ္ေရးရာ တန္ဖးို ္မန္ကို နားလည္လမ္မည္။

“က်မ္းစာ္ားတဖင္ထာ၀ရ္သက္ကရ
ို မည္ီစ
ို တ္ထင္႔င္သင္တ႔ရသ
ို ည္ရွ႕၌ 
က်မ္းစာကေ
ို စေစၾကည္ အၾက ။ရွ႕၌ ထက
ို ်မ္းစာပင္ငါ သက္ေသတဖစ္ ” (ေယာီန္ ၅း၃၉)။
ခရစ္ေတာ္ကိုေတးေတာတခင္း႔င္သလ႔င္မ့္ီာယ္တမငတပႈတခင္း
သည္ ေလာကီေရးရာမလးိုတခးႈရန္္ေတခခးတဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္
ကို မည္သည္နည္းတဖင္ပိုပသ
ို ႔ိုင္မည္နည္း။ ိုရားသခင္
႔အတ္ကပတ္္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုေဖာ္တပသည္။ သမၼာက်မ္း
စာလက္၀ယ္ေရတခင္းေၾကာင္ေက်းဇလးတင္လ်က္၊ ၄င္းမ-

္မန္တရားကိုသရ (ေယာ ၈း၃၂)
ေယရအကိုသရ (ေယာ ၅း၃၉)
သလလိုပ္ေပးသမ်သရ (၁ ေကာ ၁၅း၃၊၄)
သလေကၽ႔ို္ပ္တ႔ရက
ို းို စားခင္ရ (ေယာ ၁၇း၁၂)
ေယရအေနာက္လိုက္ ပီးနာခးရ (ဆာလး ၁၁၉း၁၁)
္တပစ္မလတ္ခင္ရ (ေယာ ၈း၃၆)
ပါသည္။
ေလာကီ္ရာတင္ရိုပ္၀တမႈမ်ားမမ္တက္္ရယလတခင္း
လည္းပါ၀င္သည္။ ၄င္းသည္ ေယရအက ႔အတ္ကပတ္
ေတာ္ထငေသန္သင္ခ်က္႔င္ ဆန္႔ရက်င္ဖက္တဖစ္ပါသည္။

ဆိုေတာင္းတခင္းသည္ခရစ္ေတာ္႔င္မ့္ီာရ
တပႈရန္မရမတဖစ္တစ္ခိုတဖစ္သည္။ ္တပန္္လန္
ဆက္သယ္တခင္းမတပႈ င မ့္ီာရ သို႔ရမီိုတ္
မတ္ေဆတဖစ္တခင္းီလသည္မရပါ။ ရ
ို ားသခင္ကို
စကားေတပာ ပီးေနာက္ တပန္၍နားေထာင္ရမည္။
“ဆိုေတာင္းတခင္းဆသ
ို ည္မာ ိုရားသခင္ထး
မတ္ေဆတစ္ာီးကငသို႔ရ ရင္ဖင္တခင္းတဖစ္သည္။”
(E.G.W.“သိုခခ်မ္းသာလမ္းညန္”, စာ ၁၂၉)။
ဆိုေတာင္းတခင္းေမည္သည္္ရာမ်ားလ္
ို
းလို္ပ္သနည္း။?
ယးိုၾကည္တခင္း႔င္ေတာင္းရန္( ဗင ၁၁း၆)။
မတခားမလပ္ေတာင္းရန္ (၁သက္ ၅း၁၇)။
္လိုေတာ္ကေ
ို တာင္းရန္(၁ေယာ၅း၁၄)။

“ခ်စ္သတ
လ ႔ရ၊ို ရွ႕၌ သင္တ႔ရသ
ို ည္မမတ႔ရ္
ို လန္
သန္႔ရရင္းေသာယိုၾး ကည္တခင္း္ေပအမာမမတ႔ရို
တ႔ရက
ို တ
ို ည္ေဆာက္လ်က္၊ရွ႕၌ သန္႔ရရင္းေသာ
ဝညာာ္ေတာ္္ားတဖင္ဆိုေတာင္းပာနာ
တပႈလ်က္၊” (ယို၏ ၁း၂၀)

“္ေၾကာင္းမလကား၊ရွ႕၌ ေလာကီပညာသည္ ိုရားသခင္ေရ္ေရွ႕၌ မက
ို မ
္ ငတခင္းတဖစ္ ။ရွ႕၌ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ရွ႕၌ 
ိုရားသခင္သည္ပညာရတ႔ရက
ို သ
ို တ
လ ႔ရို ရွ႕၌ ပရယာယ္္ားတဖင္ရွ႕၌ ဖမ္းဆီးေတာ္မလ ီိုလာသတည္း”
(၁ ေကာ၃း၁၉)။

ာာဏ္ပညာီလသည္ ဗီိုသိုတ႔င္နားလည္
သမ်ကို မန္ကန္စာ္သးိုးခ်႔ိုငတ္ ခင္းတဖစ္သည္။
ေလာကတင္ ာာဏ္ပညာရသလမ်ားရသည္၊
၄င္းတို႔ရတင္ေရာလမိုန္သည္ ပညာ္ရဆးိုးတဖစ္
သည္ (၆ ရာ ၁း၁၂)။ သို႔ရေစကာမလ၊ ေရာလမိုန္
သည္ ထာ၀ရ္သက္ကိုဆိုးး ရးအးခါနီးတဖစ္ခငေသး
သည္။ ိုရားသခင္က မည္သည္ာာဏ္ပညာ
မ်ႈးကရ
ို ာေဖရန္ သင္္ား္လိုေတာ္ရသနည္း။



ို ားသခင္ကိုေၾကာက္ရး႔ရတခင္း
ရ
(ေယာ ၂၈း၂၈)၊
 ပညတ္ေတာ္တို႔ရကေ
ို စာင္ေရာက္တခင္း
(တရားေီာရာက်မ္း ၄း၆)၊
ာာဏ္ပညာတဖစ္သည္။
ကၽ႔္ို္ပ္တို႔ရသည္ ေလာကီ ္႔မာရယ္မ်ားမန္မန္
ကန္ကန္နားလည္ဖို႔ရရန္ ထိုသို႔ရေသာာာဏ္ပညာ
ကိုလို္ပ္ပါသည္။

“ထသ
ို လသည္ေလာက႔င္စပ္ဆင
ို ေ
္ သာေၾကာင္၊ရွ႕၌ ေလာကီ္ေၾကာင္း္ရာကေ
ို တပာတတ္ၾက ။ရွ႕၌ 
ေလာကီသားတ႔ရသ
ို ည္လည္းသလတ႔ရစ
ို ကားကန
ို ားေထာင္တတ္ၾက ။ ငါတို႔ရမက
လ ား ရ
ို ားသခင္႔င္
စပ္ဆင
ို ၾ္ က ။ရွ႕၌  ိုရားသခင္ကသ
ို ေသာသလသည္ ငါတ႔ရစ
ို ကားကန
ို ားေထာင္တတ္ ။ ရ
ို ားသခင္႔င္
မစပ္ဆင
ို ေ
္ သာသလသည္ရွ႕၌ ငါတ႔ရစ
ို ကားကန
ို ားမေထာင္တတ္။ရွ႕၌ ထ္
ို ရာကင
ို ါတ႔ရသ
ို ည္ေထာက္၍
သမၼာဝညာာ္ကလ
ို ည္းေကာင္း၊ရွ႕၌ မစိာဝညာာ္ကလ
ို ည္းေကာင္းသရၾက ” (၁ ေယာ ၄း၅၊၆)။

ကာလက္ကငသ႔ရ၊ို
ို ား ာာဏ္ပညာကရ
ရ
ို ာေသာသလေ
“ထလးတခားေသာသေ ာ(၀ညာာ္)” ရ (ေတာ၁၄း၂၄)။
္ကယ္၍သာသန္႔ရရင္ေသာ၀ညာာ္ေတာ္ လမ္းညန္
မအကိုခးယလပါက၊ ေလာကီေရးရာ ္မား႔င္္မန္ကပ
ို ိုင္း
တခားသ႔ိုင္ေစရန္ သန္သင္ေပးသည္။
္လးိုးစးိုေသာသမၼာတရားောီးေဆာင္မလမည္၊ ေယရအကို
ညန္တပလမ္မည္ ထို႔ရ္တပင္ ေလာကေ္ေကာင္းဆးိုး
ေသာဆးိုးတဖတ္ခ်က္ကတို ပႈလိုပ္ရန္ ကလညီလမ္မည္။
ယာယီစတ္လပ
အ ္ရားမအက ကၽ႔ို္ပ္တို႔ရက႔
ို င္လမ္မည္မီိုတ။္
ဤေလာကတင္ ိုရားသခင္ ကယ
ို စ
္ ားလယ္ မ်ား္တဖစ္
ကၽ႔ို္ပ္တို႔ရ္သက္ရင္လမ္မည္။ သန္႔ရရင္းေသာ၀ညာာ္ေတာ္
သည္ ဤေလာကကကီး တမ ဆယ္မအ ႔င္ တပ္မက္ ယ္ရာ
မ်ားကိုေ္ာင္႔ိုင္ရန္ တန္ခိုးေပးပါသည္။

“ယာယီတဖစ္ေသာ္ရာမ်ားတင္ ကၽ႔ို္ပ္တို႔ရ ္ာရးို္ားလးိုး
ကို၄င္း၊ သို႔ရမီိုတ္ ေလာက႔င္ေလာကီေရးရာတစ္ခလ
ို းိုးကို
စတ္ထငေေတးေတာရသည္တင
ို ္ေ္ာင္၄င္း ပါ၀င္ရန္မီိုတ္
ပါ။ ကၽ႔ို္ပ္တို႔ရ္ေနတဖင္ စတ္ကို ေလက်င္ေပးရန္၊ စည္းမတ္
ရန္၊ ႔င္ ပညာေပးရန္တဖစ္သည္၊ သို႔ရမသာ ေကာင္းကင္႔င္
ဆိုင္ေသာလမ္းေၾကာင္းမန္ကိုေတး႔ိုငလ
္ ာမည္၊ ၀ညာာ္
ေရးရလပါရးို္ားတဖင္သမတ္ရမည္ မတမင္႔ိုငေ
္ သာ၊ ထာ၀ရတည္
ေသာ္ရာမ်ားေေန႔ိုငလ
္ ာမည္။ ၄င္းသည္ စတ္ ခန္္ား
႔င္ ၀ညာာ္ခန္္ားကေ
ို တ႔ရ႔ို္င္မည္၊ မ်က္တမင္မရေသာသလ
( ိုရားသခင္)ကိုတမင္တခင္း္ားတဖင္ တဖစ္သည္။”
E.G.W. (SDA Bible Commentary, on 2 Corinthians 4:18)

