ႏူးဟ္ကိ
ကုယ
ိ ္ေတာ္၏ ရာဇ၀
ရာဇ၀င္
ဤစာတမ္းAား ဘာသာေရး စာေပကို လက္ေတြ႔ ယုတၱိေဗဒသေဘာျဖင့္ သိလိုသူမ်ား Aေနျဖင့္ ပါးစပ္ရာဇ၀င္
လာ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္၏သမိုင္း၊ သမၼာက်မ္းလာ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္ (ေနာE)၏ သမိုင္း၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံမွ ေဖၚျပ
ေသာ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္၏ သမိုင္းတို႔Aား ႏႈိင္းယွU္သိမွတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သုေတသနလုပ္ ျပဳစု တင္ျပျခင္း
သာ ျဖစ္ေပသည္။
ႏူးဟ္

 ﻨﹸﻭﺡကိုယ္ေတာ္သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံတငြ ္ Aမည္နာမAားျဖင့္ တိုက္ရုိက္ေဖၚျပေသာ ဉာဏ္စU္ေဆာင္

ကိုယ္ေတာ္မ်ား Aနက္မွ တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ Aခ်ိဳ႔ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ႏူဟသ
ို ခင္ ဟု ေခၚေ၀ၚေရးသား
ၾကသည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ကိုယ္ေတာ္၏ Aမည္ကို ေနာE ဟုေဖၚျပထားသည္။

ပါးစပ္ရာဇ၀င္လာႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္
AစU္Aလာ ၾကားဘူးနား၀Aရ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္၏ လက္ထက္တင
ြ ္ ကမၻာႀကီး တစ္ခုလံုးကို ေရလႊမ္းမိုးခံရ
သည္။ ထိုသို႔ ေရမလႊမ္းမိုးမွီ Aလႅာဟ္Aရွင္က ကိုယ္ေတာ္Aား ဉာဏ္စU္Aာရံုျဖင့္ Aသိေပး၍ ေတာင္ကုန္း
တစ္ခုေပၚတြင္ သေဘၤာတည္ေဆာက္ခိုင္းသည္။ Aလႅာဟ္Aရွင္၏ Aသိေပးမႈျဖင့္ သေဘၤာတည္ေဆာက္ေန
စU္ သူ၏မ်ိဳးက သူ႔Aား ပ်က္ရယ္ေျပာင္ေလွာင္ၾကသည္။ ပမာမခန္႔ျပဳၾကသည္။ သူ႔Aား Aရူးတစ္ေယာက္ဟု
သတ္မွတ္သည္။ မိရိုးဖလာကို ဆန္႔က်င္သူတစ္ေယာက္ဟု သမုတ္သည္။ သူ၏ တရားစကားကို နာေထာင္ခ်င္
သူ၊ နာခံခ်င္သူ၊ Aေလးဂ႐ုျပဳသူဟူ၍ မရွိသေလာက္ ရွားပါသည္။ သူ႔သားAရင္းကိုယ္တိုင္က သူ႔စကားကို
လက္မခံခဲ့ဟု ဆိုသည္။
ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတည္ေဆာက္ထားေသာ သေဘၤာေပၚတြင္ သူ႔Aား နားေထာင္ေသာ တပည့္မ်ားႏွင့္ ကမၻာ
ေပၚတြင္ ရွိသမွ်ေသာ တိရိစၧာန္မ်ားမွ တစ္စံုစီAား သေဘၤာေပၚတြင္ တင္ေဆာင္၍ ေနခဲ့သည္။ ထိုAခ်ိန္တင
ြ ္ပင္
မိုးျပင္းမုန္တိုင္းႀကီးက်ေရာက္၍ ကမၻာႀကီး တစ္ခုလံုး ေရျမဳပ္ေတာ့သည္။ သူ႔စကားAား နားမေထာင္ေသာ သူ
မ်ားႏွင့္ သူ႔သေဘၤာေပၚတြင္ မတင္ေသာ တိရိစၧာန္မ်ားမွာ မႂကြင္းမက်န္ Aကုန္ေသကုန္ေတာ့သည္။ ယခုေခတ္
တြင္ ရွိသမွ်ေသာ ကမၻာေပၚရွိ လူ၊ တိရိစၧာန္မွန္သမွ်သည္ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္၏ သေဘၤာေပၚမွ မ်ိဳးဆက္ပင္ ျဖစ္
ေတာ့သည္ ဟူ၏။
ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္သည္ လူ႔ေလာက၌ Aသက္ ႏွစ္ေပါင္း ၉၅၀ တိုင္ ေနထိုင္သြားသည္ဟု လည္း ျဖစ္၏၊

သမၼာက်မ္းစာပါ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္
သမၼာက်မ္းစာတြင္ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္Aား ေနာE ဟု ေခၚတြင္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ရာဇ၀င္ကို ကမၻာUီးက်မ္း ၆း၈ မွ
စ၍ ၉း၂၉ ထိတင
ြ ္ စံုလင္စြာ ေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။
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ေမြးဘြားသည့္ ခုႏွစ္
သမၼာက်မ္းပါ ေဖၚျပခ်က္Aရ ေနာEသည္ Aာဒံ-Aသက္ ၁၃၀ တြင္ေမြးေသာ သား ေရွသ၊ ေရွသ Aသက္
၁၀၅ တြင္ေမြးေသာ သား Eႏုတ္၊ Eႏုတ္ Aသက္ ၉၀ တြင္ေမြးေသာ သား ကာIိနန္၊ ကာIိနန္ Aသက္ ၇၀
တြင္ေမြးေသာ သား မဟေလလ၊ မဟာေလလ Aသက္ ၆၅ တြင္ေမြးေသာ သား ယာရက္၊ ယာရက္ Aသက္
၁၆၂ တြင္ေမြးေသာ သား Eေနာက္၊ Eေနာက္ Aသက္ ၆၅ တြင္ေမြးေသာ သား မသုရွလ၊ မသုရွလ Aသက္
၁၈၇ တြင္ေမြးေသာ သား လာမက္၊ လာမက္ Aသက္ ၁၈၂ တြင္ေမြးေသာ သား ေနာE ျဖစ္သည္။ (ကမၻာUီး
က်မ္း ၅း၃ မွ ၃၂) ကမၻာႀကီး စတည္ျဖစ္ေပၚၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၅၆ ႏွစ္တင
ြ ္ ေမြးဘြားခဲ့သူ ျဖစ္၍ Aသက္ ၉၀၂ ႏွစ္
ရွည္ေသာ Aာဒံ၏ ေျမး Eႏုတ္Aား မွီလိုက္သူျဖစ္သည္။ ေနာE Aသက္ ၈၁ ႏွစ္Aရြယ္တင
ြ ္မွ Aာဒံ၏ေျမး
Eႏုတ္ကြယ္လြန္ Aနိစၥေရာက္ခဲ့သည္။ (ဤခုႏွစ္မ်ားမွာ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေဖၚျပျခင္းျဖစ္၍ Aက်ယ္ဖင
ြ ့္ဆိုခ်က္
မ်ားကို ဓမၼဆရာမ်ားထံ၌ ေမးျမန္းသင့္သည္)။
ကမၻာေျမႀကီးေပၚမွ သတၱ၀ါမ်ားAား သုတ္သင္ရေသာ Aေၾကာင္း
ေျမႀကီးေပၚမွာ လူAျပစ္ႀကီး၍ သူ၏ စိတ္ႏွလံုးAႀကံAစည္ ရွိသမွ်တို႔သည္ AစU္မျပတ္ ဆိုးညစ္ျခင္း သက္
သက္ ရွိေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္ သိျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊- ေျမႀကီးေပၚတြင္ လူကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္ကို ေနာင္
တရ၍ ႏွလံုးေတာ္ပူပန္လွ်က္ ရွိေတာ္မူ၏။ ထာ၀ရဘုရားကလည္း ငါဖန္ဆင္းေသာ လူက၎
ို ၊ လူမွစ၍သားမ်ား၊
တြားတတ္သည့္ တိရိစၧာန္မ်ား၊ မိုဃ္းေကာင္ကင္ငွက္မ်ားတို႔က၎
ို
ေျမႀကီးမ်က္ႏွာမွ ငါသုတ္သင္ပယ္ရွင္းမည္၊
သူတို႔ကို ဖန္ဆင္းေသာေၾကာင့္ ငါေနာင္တရသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ကမၻာUီး ၆း၅ မွ၇) သတၱ၀ါတို႔Aား ဖန္
ဆင္း မိလိုက္သည့္Aတြက္ ထာ၀ရဘုရားသခင္က ေနာင္တရေသာေၾကာင့္ သုတ္သင္ပစ္ရသည္ဟု Aဓိပၸါယ္
သက္ေရာက္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ က်မ္းစာတစ္ခု၏ ေကာက္ယူမႈAား ထိုက်မ္းစာ၌ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသာ ပိုမို
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
ကမၻာေျမႀကီးAား ေရလႊမ္းမိုးျခင္း
ေျမႀကီးAား ေရမလႊမ္းမိုးမွီ ေနာEAား ေဂါဖရ သစ္သားျဖင့္ သေဘၤာတည္ေဆာက္ခိုင္းသည္၊ (ကမၻာUီး ၆း၁၄)။
ေနာE၏ သား၊ မယား၊ ေခၽြးမႏွင့္ တကြ ေျမေပၚတြင္ရွိေသာ- Aိမ္ေမြးတိရိစၧာန္၊ ေတာရိုင္းတိရိစၧာန္၊ တြားသြား
သတၱ၀ါ၊ ေက်းငွက္ Aားလံုးမွ တစ္စံုစီကို သေဘၤာေပၚသို႔ တင္ေဆာင္ခိုင္းသည္၊ (ကမၻာUီး ၆း၁၈-၁၉။ ၇း၁-၃)
ထိုAခ်ိန္တင
ြ ္ ေနာE၏ Aသက္ ႏွစ္ ၆၀၀ ျပည့္ၿပီ ျဖစ္သည္၊ (ကမၻာUီး ၇း၆)။ ေရႀကီးမႈမွာ မိုးေကာင္းကင္
ေAာက္၌ ရွိသမွ်ေသာ ေတာင္ႀကီးAေပါင္းတို႔သည္ ျမဳပ္ၾက၏။- ေျမေပၚတြင္ Aသက္ရႈေသာ သတၱ၀ါAားလံုး
ေသေၾကကုန္ေလသည္။ (ကမၻာUီး ၇း၁၉-၂၄)။
ထိုေနာE၏ သားတို႔မွ လူမ်ိဳးဆက္မ်ား၊ သေဘၤာေပၚတြင္ တင္ခဲ့ေသာ တိရိစၧာန္မ်ိဳးဆက္မ်ားမွ ယေန႔ လက္ရွိ
လူသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ား တိရိစၧာန္မ်ိဳးႏြယ္မ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ထြန္းဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ Aထူး
သျဖင့္ ေနာE၏ သားသံုးေယာက္ျဖစ္ေသာ ေရွမ၊ဟာမ၊ယာဖက္ တို႔မွ ေျမႀကီးတျပင္လံုး၌ ႏွံ႔ျပားၾက၏ (လူသား
မ်ား ျပန္လည္ ျပန္႔ပြားလာျခင္း ျဖစ္သည္) ဟု ဆိုေပသည္။ (ကမၻာUီး ၉း၁၉)
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ကုရ္Aံက်မ္းတြင္ ေဖၚျပေသာ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္
ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္တင
ြ ္ ႏူးဟ္ ကိုယ္ေတာ္၏ Aေၾကာင္းကို Aမည္နာမAားျဖင့္ ၄၃ ႀကိမ္ ေဖၚျပ၍၊ ထိုAမည္
နာမႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ Aေၾကာင္းAရာမ်ားတြင္ သူ၊ သူ႔ကို၊ သူ၏ ဆိုေသာ နာမ္စားမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဖၚ
ျပထားသည္မ်ား ရွိေပသည္။ (ေAာက္တင
ြ ္ မရမ္းေရာင္ျဖင့္ ေဖၚျပထားသည့္ သုတ္နံပါတ္မ်ားသည္ ႏူးဟ္သည္

ﻨﹸﻭﺡ

၊ ႏူးဟ္၏

ﻨﹸﻭﺡ

ဟု ေဖၚျပေသာ ကတၱားျပ Aမည္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈျပ Aမည္ ေဖၚျပေသာ သုတ္ေတာ္မ်ား

ျဖစ္၍၊ Aနီေရာင္ ျဖင့္ ေဖၚျပေသာ က်မ္းခ်က္မ်ားမွာ ႏူးဟ္ကို

ﺎ ﻨﹸﻭﺤဟူသည့္ ကံပုဒ္ျဖင့္ ေဖၚျပေသာ သုတ္ေတာ္

မ်ား ျဖစ္သည္။
၄း၁၆၃။ ၇း၆၉။ ၉း၇၀။ ၁၀း၇၁။ ၁၁း၃၂။ ၁၁း၃၆။ ၁၁း၄၂။ ၁၁း၄၅။ ၁၁း၄၆။ ၁၁း၄၈။ ၁၁း၈၉။ ၁၄း၉။ ၁၇း၃။
၁၇း၁၇။ ၁၉း၅၈။ ၂၂း၄၂။ ၂၅း၃၇။ ၂၆း၁၀၅။ ၂၆း၁၀၆။ ၂၆း၁၁၆။ ၃၃း၇။ ၃၇း၇၅။ ၃၇း၇၉။ ၃၈း၁၂။ ၄၀း၅။
၄၀း၃၁။ ၅၀း၁၂။ ၅၁း၄၆။ ၅၃း၅၂။ ၅၄း၉။ ၆၆း၁၀။၇၁း၂၁။ ၇၁း၂၆။
၃း၃၃။၆း၈၄။ ၇း၅၉။၁၁း၂၅။ ၂၁း၇၆။ ၂၃း၂၃။၂၉း၁၄။၄၂း၁၃။၅၇း၂၆။ ၇၁း၁
ေမြးဘြားသည့္ ခုႏွစ္
ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္တင
ြ ္ ကမၻာေျမႀကီးAား ျဖစ္တည္ေစၿပီး ရက္ပိုင္းAတြင္း AာဒံAား ျဖစ္တည္လာခဲ့ေစသည္
ဟု လည္းေကာင္း၊ Aာဒံသည္ ကမၻာ့ ပထမUီးဆံုး လူသားဟုလည္းေကာင္း ေဖၚျပမထား သကဲ့သို႔ ႏူးဟ္ကိုယ္
ေတာ္သည္ ကမၻာႀကီး ျဖစ္တည္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း မည္မွ်Aၾကာတြင္ ေမြးဘြားခဲ့သည္ဟု ေဖၚျပထားျခင္း မရွိေပ။
သို႔ေသာ္ က်မ္းေတာ္တင
ြ ္ လူသားတို႔၏ သမိုင္းကို ေခတ္Aားျဖင့္ ပိုင္းျခားေျပာဆိုေပသည္။ UပမာAားျဖင့္ သိပၸံ
ပညာတြင္ နယူတန္၏ ေခတ္၊ Aိုင္စတိုင္း၏ေခတ္ဟု သီAိုရီတည္ၿမဲမႈ၊ လက္ေတြ႔နယ္၌ Aသံုးျပဳႏိုင္မႈေပၚ မူ
တည္၍ သတ္မွတ္ေျပာဆို သကဲ့သ-ို႔ လူသားတို႔Aား ဉာဏ္စU္ေဆာင္တို႔ Uီးေဆာင္ေသာေခတ္မ်ားကို Aာဒံ၏
ေခတ္၊ ႏူးဟ္၏ေခတ္၊ Aီဗရာဟီးမ္၏ ေခတ္၊ ေမာေရွ၏ ေခတ္၊ မုဟမၼဒ္၏ ေခတ္ဟူ၍ သတ္မွတ္ပိုင္းျခားသည္
သာ ျဖစ္သည္။
ထိုေခတ္စနစ္မ်ားAရ ၾကည့္လွ်င္ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္သည္ Aာဒံ၏ ေခတ္ႏွင့္ Aီဗရာဟီမ္း၏ ေခတ္ ႏွစ္ခုၾကား
တြင္ ပြင့္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္ေဖၚျပမႈ ဇယားကို ၃း၃၃ တြင္ Aာဒံ၊ ႏူးဟ္၊ Aီဗရာဟီမ္း ဟူ၍ AစU္
လိုက္ ေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ၿပီး၊ ႏူးဟ္၏ ေခတ္ေနာက္ပိုင္း Aီဗရာဟီးမ္၏ ေခတ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို မၾကာ
ခဏ ေဖၚျပထားေပသည္။ (Aထက္တင
ြ ္ ေဖၚျပထားေသာ သုတ္နံပါတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ)
ေျမႀကီးေပၚမွ သတၱ၀ါမ်ားAား သုတ္သင္ေသာ Aေၾကာင္း
ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္တင
ြ ္ ေျမႀကီးေပၚမွ သတၱ၀ါမ်ားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းပစ္သည္ဟု ေဖၚျပထားျခင္း မရွိေပ။
သတၱ၀ါAေပါင္းAား ျဖစ္တည္ေစျခင္းေၾကာင့္ Aလႅာဟ္Aရွင္က ေနာင္တရသည္၊ စိတ္ႏွလံုး မခ်မ္းေျမ႔ျဖစ္ရ

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

သည္။ ေမာပန္းရသည္- စသည္ျဖင့္ လူသားတစ္Uီး၏ ပံုစံ ခံစားမႈမ်ားလည္း မရွိေခ်။ ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္တင
ြ ္
လူသားတစ္Uီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ေကာင္းက်ိဳးခံစားရျခင္း၊ ဆိုက်ိဳးခံစားရျခင္းသည္ ထိုလူမ်ိဳး၏ က်င့္ေဆာင္Aား
ထုတ္မႈေပၚ၌သာ တည္သည္ဟု ဆိုသည္။
ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္သည္ ဉာဏ္စU္ေဆာင္ ျဖစ္၍၊ သူသိေသာ သစၥာဓမၼAား သူ႔လူမ်ိဳးAား ေဟာၾကားသည္။ သူ႔
လူမ်ိဳးမွ Aမ်ားစုႀကီးသည္ သစၥာဓမၼAား လက္မခံဘဲ မိရိုးဖလာ၌ ေပ်ာ္ပါးေနသည္။ တြယ္ကပ္ေနသည္။ ႏူးဟ္
ကိုယ္ေတာ္Aား AရူးAႏွမ္းတစ္Uီးပမာ သေဘာထားသည္။ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္သည္ သူရရွိေသာ Aာရံဉ
ု ာဏ္စU္
ျဖင့္ ထိုေဒသတြင္ မိုးျပင္းမုန္တိုင္းတိုက္ ေရႀကီးမည္ကို ႀကိဳသိခဲ့သည္။ (ယခုေခတ္Aခါမ်ားတြင္လည္း မုန္တိုင္း
တိုက္မည္၊ ငလွ်င္လႈပ္မည္ ဆိုသည္မ်ားကို ႀကိဳသိႏိုင္ေပသည္။) သိသူတစ္Uီး၏ စကားကို နားမေထာင္ဘဲ
ေခါင္းမာေနသူမ်ားႏွင့္ ထိုသိသူ၏ စကားကို AသိAမွတ္ျပဳ လက္ခံစU္းစားသူမ်ား ရင္ဆိုင္ရမည့္ ေဘးဒုကၡမွာ
တူညီမည္ မဟုတ္ေပ။
ေရလႊမ္းမိုးေသာ ကမၻာ
က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံတင
ြ ္ ကမၻာဆိုေသာ Aသံုးကို Aာရ္ဗီ ဘာသာျဖင့္

ﺽ َﺃﺭေAာက္သ္ ဟု

ေခၚ၍ ထိုေ၀ါဟာရ

Aား AေျခAေနေပၚမူတည္၍။ ---ေလာက၊ ကမၻာ၊ ကမၻာေျမ၊ ကမၻာၿဂိဳလ္ ဟူ၍ သံုးေပသည္။ ယခုေခတ္တင
ြ ္
Aာရဗ္ကမၻာ၊ Aေနာက္ကမၻာ စသည္ျဖင့္ သံုးျခင္းသည္ ကမၻာၿဂိဳလ္ တစ္ခုလံုးAား ကိုယ္စားျပဳေသာ ကမၻာဟူ
သည့္ ေ၀ါဟာရမ မဟုတ္ေခ်။ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔ကပင္ ထိုကဲ့သို႔ Aီဒီယံ
ေ၀ါဟာရမ်ားကို သံုးစြေ
ဲ ပသည္။
ႏူးဟ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးေသာ ကမၻာဟူသည္ ကမၻာၿဂိဳလ္တစ္ခုလံုးAား ေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထိုA
ေၾကာင္းကို ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္Aား ေဖၚျပသမွ်ေသာ Aေၾကာင္းAရာတိုင္းတြင္

ﻪ ﻤ ﺎ ِﺇﻝﹶﻰ ﹶﻗﻭﺴﻠﹾﻨﹶﺎ ﻨﹸﻭﺤ
  َﺃﺭﹶﻝ ﹶﻘﺩ

မုခ်

ပင္ ငါသည္ ႏူးဟ္ကို သူ၏ လူမ်ိဳးAတြက္ ေစစားေတာ္မူ၏။ (၇း၅၉။ ၁၁း၂၅) သည္ဟူ၍ ထည့္ေျပာထား
သည္ကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရေပသည္။ တနည္းAားျဖင့္ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္သည္ သူ၏ လူမ်ိဳးAတြက္သာ ကိုယ္
စားလွယ္ ျဖစ္၍ ကမၻာၿဂိဳလ္တစ္ခုလံုးတြင္ ရွိေသာ လူမ်ိဳးAားလံုးAတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔
ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ႏူးဟ္၏ တရားေဒသနာစကား၊ သတိေပးစကားမ်ားကို နားမေထာင္ Aာခံသူမ်ားမွာလည္း
ကမၻာၿဂဳိလ္တစ္ခုလံုးတြင္ ရွိေသာ လူမ်ိဳးAားလံုး မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ မုိးသက္မုန္တိုင္းႀကီးျဖင့္ ေရႀကီးမည္ဟု
သတိေပးခံရသူမ်ားမွာ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္၍၊ ထိုသတိေပးျခင္းကို နားမ
ေထာင္၍ ေရနစ္ေသဆံုးရသူမ်ားမွာလည္း ထိုလူမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုလူမ်ိဳး ထိုAသိုင္းA၀ိုင္းကို ႏူးဟ္၏
ကမၻာဟု ေခၚေပသည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံတင
ြ ္ ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္မွ Aပ Aျခားေသာ မည္သည့္ ဉာဏ္စU္
ေဆာင္ကိုမွ Aာလမီးန္ ဟုေခၚေသာ လူမ်ိဳးAားလံုးAတြက္ ေစစားသည္ဟု ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိေခ်။
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ﺽَﺃﺭ

ေAာက္သ္ ကို AျခားAဓိပၸါယ္ျဖင့္ ကမၻာၿဂိဳလ္ဟု သံုးျခင္းမ်ားကို က်မ္းေတာ္၏ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ

ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ထိုသုတ္ေတာ္မ်ားAနက္ တစ္ခုမွာ

 ﺩ ﹶﺫ ِﻝ ﺒﻌ ﺽ
 ﺍﻝﹾ َﺄﺭﻭ
۞ﺎﺎﻫﺩﺤ ﻙ

ကမၻၿဂိဳလ္ ဤ

ေနာက္ ကို ၾကက္Uပံု ျဖစ္ေစ၏။ ၇၉း၃၀ ဟူေသာ သုတ္ေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္လက္ထက္ ေရယU္ေပၚသို႔ တင္ေဆာင္ေသာ သတၱ၀ါမ်ားမွာ ကမၻာၿဂိဳလ္ တစ္ခုလံုး
တြင္ ရွိေသာ တိရိစၧာန္မ်ိဳးႏြယ္ Aားလံုးမွ တစ္စံုစီ တင္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘ၊ဲ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္၏ လူမ်ိဳးမ်ား
ေမြးျမဴထားသည္ Aိမ္ေမြးတိရိစၧာန္မ်ားမွ တစ္စံုစီသာ ျဖစ္ေပသည္။ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္၏ ေရယU္မွာ သစ္သား၊
သပ္စို႔မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ Aရာဟု ဆိုထားသည္၊ ၅၄း၁၂-၁၃။ ထိုက့သ
ဲ ို႔ သစ္သား သစ္စို႔မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္
ထားေသာ ေရယU္ တစ္စီးေပၚတြင္ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္၏ စကားAား နားေထာင္ေသာ ေနာက္လိုက္မ်ား၊ သူတို႔
Aတြက္ ရိကၡာမ်ား၊ ထို႔Aျပင္ ဆင္တစ္စံု၊ ႀကံ႔တစ္စံု၊ ကုလားAုပ္တစ္စံု၊ သစ္ကုလားAုပ္တစ္စံု၊ ကၽြဲတစ္စံု၊ ႏြား
တစ္စံု၊ ျမင္းတစ္စံု၊ က်ားတစ္စံု၊ ျခေသၤ့တစ္စံု၊

--- စသည္ျဖင့္ ရွိသမွ်ေသာ သတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ ထိသ
ု တၱ၀ါမ်ား

Aတြက္ ရိကၡာမ်ားAား တင္ေဆာင္ရန္ မည္သို႔မွ် ျဖစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသကဲ့သ-ို႔ ကမၻာ့တိရိစၧာန္မ်ိဳး ဆက္မ်ားမွာ ယခု
ေခတ္Aထိ Aသစ္Aသစ္ထပ္မံေတြ႔ရွိေနေသာ မ်ိဳးစိတ္၊ မ်ိဳးခြေ
ဲ ပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနေလသည္။ ထိုသို႔ မျဖစ္ႏိုင္
ေသာ ဇတ္လမ္းမ်ိဳးAား က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံတင
ြ ္ ထည္သ
့ င
ြ ္းေဖၚျပထားျခင္း လံုး၀ မရွိေခ်။
ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္၏ သက္တမ္း
ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းစာ၏ ဖြင့္ဆိုမႈေနာက္သို႔ လိုက္ေနေသာ သမၼာက်မ္းစာမိႈင္းမိ ဆရာမ်ားက ႏူးဟ္ကိုယ္
ေတာ္ သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၉၅၀ ရွိသည္ဟု ဒ႑ာရီမင္းသား ျဖစ္ရန္ ေျပာဆိုၾကေပသည္။ ထိုဆရာေတာ္မ်ား
၏ ကိုးကားေသာ သုတ္ေတာ္မွာ-

۞ﻥ
 ﻭ ﻅﹶﺎ ِﻝﻤﻫﻡ ﻭ ﻥ
 ﻡ ﺍﻝﻁﱡﻭﻓﹶﺎ ﻫ ﺨ ﹶﺫ
ﺎ ﹶﻓ َﺄ ﹶﺎﻤﻥ ﻋ
 ﻴﺴﺨﻤ
ﺔ ِﺇﻝﱠﺎ ﹶ ﺴ ﹶﻨ
 ﻑ
 َﺃﻝﹾ ﹶﻴ ﹺﻬﻡﺙ ﻓ
ﻪ ﹶﻓ ﹶﻠ ﹺﺒ ﹶ ﻤ ﺎ ِﺇﻝﹶﻰ ﹶﻗﻭﺴﻠﹾﻨﹶﺎ ﻨﹸﻭﺤ
  َﺃﺭﻭ ﹶﻝ ﹶﻘﺩ
ငါသည္- ႏူးဟ္ကို သူ႔လူမ်ိဳးမ်ားထံသို႔ မုခ်ေစစား၍၊ သူတို႔ထ၌
ဲ ႏွစ္တစ္ေထာင္တင
ြ ္ ႏွစ္ငါးဆယ္ေလွ်ာ့ ေနေစခဲ့
၏။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔Aား မုန္တိုင္းသင့္ေစခဲ့၏။ သူတို႔သည္ Aမိုက္ေကာင္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾက၏။ (၂၉း၁၄) ဟူသည့္
သုတ္ေဒသနာပင္ ျဖစ္သည္။
ဤသုတ္ေတာ္တင
ြ ္ ေဖၚျပေသာ

ﺙ
ﹶﻝ ﹺﺒ ﹶ

လဘိဆ ေနေစခဲ့သည္ ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရသည္ ထိုAမည္နာမ Aသံုးခံရ

သူ၏ လူ႔သက္တမ္းကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ဘ၊ဲ ထိုAမည္နာမAား သံုးစြသ
ဲ ူ၏ မ်ိဳးရိုးသက္တမ္းကိုသာ ဆိုလိုျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထိုAေထာက္AထားAား က်မ္းေတာ္၌-

ﻡ ﺯﹺﻱ ﺍﻝﹾ ﹶﻘﻭﻙ ﹶﻨﺠ
 ﻤﻨﹸﻭﺍﹾ ﹶﻜ ﹶﺫ ِﻝ ْﻴﺅ ﺎ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍﹾ ِﻝﻭﻤ ﺕ
 ﻴﻨﹶﺎ ﺒ ﻡ ﺒﹺﺎﻝﹾﺴ ﹸﻠﻬ
 ﺭ ﻬﻡ ﺎﺀﺘﹾﻭﺠ ﻭﺍﹾﻅ ﹶﻠﻤ
ﺎ ﹶ ﹶﻝﻤﻠ ﹸﻜﻡ ﻥ ﹶﻗﺒﻥ ﻤ
 ﻭﻠﹶﻜﹾﻨﹶﺎ ﺍﻝﹾ ﹸﻘﺭ َﺃﻫﻭ ﹶﻝ ﹶﻘﺩ
۞ﻥ
 ﻴ ﹺﺭﻤﻤﺠ ﺍﻝﹾ
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ငါသည္ သင္တို႔ မတိုင္မွီ မ်ိဳးဆက္မ်ားကို သူတို႔ Aမိုက္သင့္ေနစU္တင
ြ ္ တိမ္ေကာေစခဲ့ၿပီ၊ သူတို႔ထံသို႔ ဉာဏ္စU္
ေတာ္ေဆာင္မ်ားသည္ သက္ေသလကၡဏာမ်ားျဖင့္ ေရာက္လာေသာAခါ၊ သူတို႔သည္ မယံုၾကည္ၾက။ ငါသည္
ရာဇ၀တ္သင့္ေသာ လူမ်ိဳးတို႔Aား ညီမွ်ေသာ Aက်ိဳးကို သင့္ေစၿပီ။ (၁၀း၁၃)

۞ﻥ
 ﻤﻠﹸﻭ ﻑ ﹶﺘﻌ
 ﹶﺭ ﹶﻜﻴ ﻅ
ﻡ ِﻝﻨﹶﻨ ﹸﺩﻫ ﺒﻌ ﻥﺽ ﻤ
 ﹺﻲ ﺍ َﻷﺭﻑ ﻓ
ﻼ ِﺌ ﹶ
ﺨﹶ
 ﹶﻌﻠﹾﻨﹶﺎ ﹸﻜﻡ ﺠ
 ﻡ ﹸﺜ
တဖန္ ငါသည္ သင္တို႔ကို၊ သင္တို႔ မည္သို႔ျပဳက်င့္ၾကမည္ကို စီစစ္ရန္ သူတို႔ေနာက္ ေျမကမၻာ၌ Aေမြခံမ်ိဳးဆက္
Aျဖစ္ ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီ။(၁၀း၁၄)

ﻥ
 ﻴﻜﹸﻭ ﺎﻪ ﹸﻗلْ ﻤ ﺩﻝﹾ ﺒ ـﺫﹶﺍ َﺃﻭ ﹺﺭ ﻫﻏﻴ
ﻥ ﹶ
ﺁ ﹴﺕ ﹺﺒ ﹸﻘﺭ
 ْﻥ ِﻝﻘﹶﺎﺀﻨﹶﺎ ﺍﺌ
 ﻭﺠﻴﺭ ﻥ ﹶﻻ
 ﻴﺕ ﻗﹶﺎ َل ﺍﱠﻝﺫ
 ﻴﻨﹶﺎ ﺒ ﺎ ﹸﺘﻨﹶﺎ ﺁﻴ ﹺﻬﻡﻋ ﹶﻠﻴ
 ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﹸﺘﺘﹾﻠﹶﻰ ﻝِﻲ
۞ﻴ ﹴﻡﻋﻅ
  ﹴﻡﻴﻭ ﺏ
 ﻋﺫﹶﺍ
 ﻲﺭﺒ ﺕ
 ﹸﺼﻴ
 ﻋ
 ﻑ ِﺇﻥ
ﻲ ِﺇ ﱢﻨﻲ َﺃﺨﹶﺎ ﹸ
 ﻰ ِﺇ ﹶﻝﻭﺤﺎ ﻴﻊ ِﺇ ﱠﻻ ﻤ  َﺃ ﱠﺘ ﹺﺒﻲ ِﺇﻥﺘﻠﹾﻘﹶﺎﺀ ﹶﻨﻔﹾﺴ ﻥﻪ ﻤ ﺩ ﹶﻝ ﺒ  ُﺃَﺃﻥ
ငါ၏ ရွင္းလင္းထင္ရွားေသာ သုတၱန္မ်ားAား ရြတ္ဖတ္ျပေသာAခါ၊ ငါ့Aား ဖူးေတြ႔ရမည္ကို မေမွ်ာ္ကိုးသူမ်ားက
ဒီAျပင္ Aျခားေသာ ကုရ္Aံက်မ္းေတာ္ကို ယူေဆာင္ခဲ့ေလာ့။ သို႔မဟုတ္ ၎Aား ေျပာင္းလဲပစ္ေလာ့၊ ဟု
ဆိုၾက၏။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ၎ကို ကိုယ္ပိုင္သေဘာျဖင့္ ေျပာင္းလဲခင
ြ ့္မရွိေခ်။ ကၽြႏ္ုပ္ထံသို႔ Aာရံုစ်ာန္ျဖစ္ေစသည္
ကိုသာ ကၽြႏ္ုပ္သည္ လိုက္နာရ၏၊ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကံၾကမၼာရွင္Aား ဖီဆန္လွ်င္ ၀ဋ္ေႂကြးဒဏ္သင့္ေစမည့္ ေန႔ကာလ
Aား ကၽြႏ္ုပ္ေၾကာက္ရြ႔ံပါ၏-ဟု ေဟာေျပာေလာ့။ (၁၀း၁၅)

۞ﻘﻠﹸﻭﻥ ﻼ ﹶﺘﻌ
ﻪ َﺃ ﹶﻓ ﹶ ﻠ ﻥ ﹶﻗﺒﺍ ﻤﻤﺭ ﻋ
 ﻴ ﹸﻜﻡﺕ ﻓ
 ﹶﻝ ﹺﺒﺜﹾ ﹸﻪ ﹶﻓ ﹶﻘﺩ ﺍﻜﹸﻡ ﹺﺒﺭﻭ ﹶﻻ َﺃﺩ  ﹸﻜﻡﻋ ﹶﻠﻴ
 ﻪ  ﹸﺘﺎ ﹶﺘ ﹶﻠﻭﻪ ﻤ  ﺸﹶﺎﺀ ﺍﻝﹼﻠﻗﹸل ﱠﻝﻭ
ေဟာေလာ့၊ Aလႅာဟ္Aရွင္၏ စံခ်ိန္မျပည့္ခဲ့ေသာ္၊ ၎ကို သင္တို႔ထံ၌ ကၽြႏ္ုပ္ ရြတ္ျပမည္မဟုတ္၊ သို႔မဟုတ္
၎မွ တစ္စံုတစ္ရာကိုေသာ္မွ် သင္တို႔Aား သြန္သင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဤမတိုင္မွီက ကၽြႏ္ုပ္သည္ သင္တို႔Aထဲ
၌ တစ္သက္လံုး ေနခဲ့ၿပီးၿပီ၊ သင္တို႔၌ AေတြးAေခၚ မရွိၾကသေလာ။ (၁၀း၁၆) ဟု ေဖၚျပထားေသာ ကိုယ္
ေတာ္မုဟမၼဒ္ႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္မ်ားဟု ခံယူထားေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔Aားျဖင့္ ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။
ဤAေၾကာင္းAရာ ၁၀း၁၃ မွ ၁၆ ထိတင
ြ ္ ေရွးဉာဏ္စU္ေဆာင္တို႔၏ မ်ိဳးဆက္မ်ားကို ေဖၚျပလွ်က္ ထိုမ်ိဳး
ဆက္မ်ားမွာ တရားေတာ္Aား မနာခံ ေဖါက္ျပန္ေသာေၾကာင့္ တိမ္ေကာသြားရပံု (၁၃)၊ ထို႔ေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
Aစၥလာမ္မ်ိဳးဆက္Aား ျဖစ္တည္ေစပံု (၁၄)၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မ်ိဳးဆက္Aား ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္က တရားေတာ္ ျဖစ္
သည့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္AံAား ရြတ္ဖတ္ျပေသာAခါ- မိရိုးဖလာႏွင့္ မတူညီေသာ AဆံုးAမမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္
တိ၏
ု႔ မ်ိဳးဆက္က မနာခံပံု (၁၅)၊ ထိုAခါ ကိုယ္ေတာ္က ကြၽႏ္ုပ္သည္ သင္တို႔Aထဲ၌ တစ္သက္လံုး ေနခဲ့ၿပီးၿပီ
သင္တို႔၌ AေတြးAေခၚ မရွိၾကသေလာ-ဟု ဆိုပံု (၁၆) တို႔ကို ေဖၚျပထားသည္။ ဤသုတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေျပာ

ﻴ ﹸﻜﻡﻓ

သင္တို႔Aထဲ၌ ဆိုသည့္ စကားလံုးသည္ ကိုယ္ေတာ္ Aသက္ထင္ရွားရွိစU္ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္မွ Aာရဗ္မ်ား

ကိသ
ု ာ ရည္ၫႊန္းျခင္းမဟုတ္၊ Aစၥလာမ္မ်ိဳးဆက္Aားလံုးကို ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တဖန္ ငါသည္ သင္တို႔
ကို၊ သင္တို႔ မည္သို႔ ျပဳက်င့္ၾကမည္ကို စီစစ္ရန္ သူတို႔ေနာက္ ေျမကမၻာ၌ Aေမြခံမ်ိဳးဆက္ Aျဖစ္ ျပဳလုပ္ေတာ္မူ
ခဲ့ၿပီ။ (၁၀း၁၄) ဟူသည့္ ၀ါက်က ေထာက္ျပထားေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္ၾကားထဲတင
ြ ္ Aဆို AဆံုးAမ
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ကို Uီးေဆာင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္UီးAေနျဖင့္ ထိုမ်ိဳးဆက္၏ ၾကားထဲတင
ြ ္ Aမည္နာမAားျဖင့္ ရွင္သန္ေန
ျခင္းကိသ
ု ာ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္၍ ထိုသို႔ ေနထုိင္ခဲ့ျုခင္းကို

ﺙ
 ﹶﻝ ﹺﺒ ﹶလဘိဆ ဟု သံုးေပသည္။

သူတို႔ Aထဲတင
ြ ္ Aသက္ႏွင့္ Aတူေနထိုင္ခဲ့သည္ဟူေသာ Aသံုးကို က်မ္းေတာ္၌

ﻴ ﹺﻬﻡﺕ ﻓ
 ﹸﺩﻤ ﺎﻤ

မာဒြန္းတု

ဖီးဟင္မ္ ဟူ၍ သံုးေပသည္၊ (၅း၁၁၇)။
ထို႔ေၾကာင့္ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္သည္

ﺎﺎﻤﻥ ﻋ
 ﻴﺴﺨﻤ
ﺔ ِﺇﻝﱠﺎ ﹶ ﺴ ﹶﻨ
 ﻑ
 َﺃﻝﹾ ﹶﻴ ﹺﻬﻡﺙ ﻓ
 ﹶﻓ ﹶﻠ ﹺﺒ ﹶသူတို႔ထ၌ဲ ႏွစ္တစ္ေထာင္တငြ ္ ႏွစ္ငါး

ဆယ္ေလွ်ာ့ ေနေစခဲ၏
့ ။ ဆိုသည္မွာ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္၏ သက္တမ္းကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္
၏ Aမည္နာမသက္တမ္း၊ Aယူ၀ါဒသက္တမ္းကိုသာ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
Aခ်ဳပ္Aားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံပါ ႏူးဟ္ကိုယ္ေတာ္၏ သမိုင္းက သက္ဆိုင္ရာ လူထုတစ္ရပ္
Aတြက္ ေပၚေပါက္လာေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္Uီး၏ AေတြးAေခၚ၊ Aသိဉာဏ္၊ ေဟာေျပာသြန္သင္
မႈတို႔Aား AသိAမွတ္မျပဳေသာ၊ မျပဳတတ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားမွာ နစ္နာဆံုးရႈံးရေၾကာင္း၊ ထိုေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စား
ျပဳေသာ ေလာကသည္ ထိုေခါင္းေဆာင္၏ ကမၻာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေခါင္းေဆာင္၏ AယူAဆ၊ သီAိုရသ
ီ ည္
လက္ေတြ႔နယ္၌ Aသံုး၀င္ေနသ၍ ထိုေခါင္းေဆာင္၏ သက္တမ္းဟု ေခၚဆိုေၾကာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔Aား ဒ႑ာရီပံုျပင္မ်ားAား လက္ေဆာင္ေပးျခင္း မရွိေခ်။
ေကာင္းေသာ ေစတနာျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ Aားသန္ရာကို လက္ခံႏိုင္ပါသည္။
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