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ေနာင္ေနာင္ေနာင္ေနာင္တမလြန္ဘတမလြန္ဘတမလြန္ဘတမလြန္ဘ၀၀၀၀မွာ ဘယ္မွာ ဘယ္မွာ ဘယ္မွာ ဘယ္ဆီဆီဆီဆီသုိသုိသုိသုိ႔႔ ႔႔သြားမလဲသြားမလဲသြားမလဲသြားမလဲ    
Where are you going to spend eternity? 

 

မိတ္ေဆြႏွင့္ဘုရားသခင္ဆက္ႏြယ္မႈအေပၚမူတည္၍ ဤေမးခြန္းကုိ ေျဖဆုိရပါသည္။ 
 

ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္- ဘုရားသခင္သည္ လူသားအားလုံးႏွင့္မိႆဟာယျပဳလုိေတာ္မူေသာဘုရား 
ျဖစ္သည္။၂၂၂၂ေပ၊ ေပ၊ ေပ၊ ေပ၊ ၃၃၃၃းးးး၉၉၉၉ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ "အဘယ္သူမွ်မပ်က္စီးဘဲ၊ ရိွသမွ်တို"အဘယ္သူမွ်မပ်က္စီးဘဲ၊ ရိွသမွ်တို"အဘယ္သူမွ်မပ်က္စီးဘဲ၊ ရိွသမွ်တို"အဘယ္သူမွ်မပ်က္စီးဘဲ၊ ရိွသမွ်တို႔႔ ႔႔သည္ေနာင္သည္ေနာင္သည္ေနာင္သည္ေနာင္တရေစျခင္း တရေစျခင္း တရေစျခင္း တရေစျခင္း 
ငွါအလုိေတာ္ရိွေတာ္မူသည္"ငွါအလုိေတာ္ရိွေတာ္မူသည္"ငွါအလုိေတာ္ရိွေတာ္မူသည္"ငွါအလုိေတာ္ရိွေတာ္မူသည္"ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကုိယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား 
လြတ္လပ္ေသာေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ေပးေတာ္မူသည္။ မိႆဟာယဖြဲ႕ျခင္း၌ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းေတာ္မူျခင္းမ 
ရွိပါ။  
 

လူသား၏ျပႆနာလူသား၏ျပႆနာလူသား၏ျပႆနာလူသား၏ျပႆနာ---- ဘုရားသခင္သည္ စံုလင္ေတာ္မူျခင္းရိွ၍လူသားအားလုံးသည္ လုံး၀ျပည့္စံုျခင္းမရိွ 
ျခင္းသည္ ကၽြနု္ပ္တို႔၏အဓိကျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔အားလုံးသည္ ဘုရားသခင္၏စံခ်ိန္မမီွၾက 
ေသာေၾကာင့္ အမ်က္ေတာ္ခံရမည့္သူေတြျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကုိ ႀကိဳးစားၿပီး 
ထုိျပႆနာကုိ ပေပ်ာက္ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိေၾကာင့္ ဤျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ဘုရားသခင္အေပၚ မွီခိုအားထားၿပီး ဆက္ကပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။  
 

ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးမႈဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးမႈဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးမႈဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးမႈ----ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏အေသခံေတာ္မူျခင္းႏွင့္ရွင္ 
ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္"ဘုရားသခင္၏ေျဖရွင္းေပးေသာနည္းလမ္း"ကုိ  ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။ 
လူသားမ်ားသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ်ားဟုသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ သခင္ေယ႐ႈ၏အေသခံေတာ္မူျခင္း 
ႏွင့္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ "နည္းလမ္း" ျပင္ဆင္ေပးထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ အေျခခံလ်က္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိယ္စားအေသခံေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္ကုိ ေျပေစေတာ္မူခဲ့သည္။ 
ေအဒီ ၃၂ တြင္ သခင္ေယရႈသည္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ မိမိအသက္ကုိစေတးလ်က္အေသခံေတာ္မူျခင္း 
အားျဖင့္ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္အနာဂတ္ရိွ လူသားအားလုံး၏အျပစ္မ်ားအားလုံးကုိ ေပးဆပ္ေက်ေအးခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယရႈသည္ အေသခံေတာ္မမူမီ"အမႈၿပီးၿပီ" ဟုေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈ 
သည္ ဤျပႆနာကုိ  ေျဖရွင္းေပးေသာဘုရားျဖစ္ပါသည္။ 
 

အျပစ္တရားသည္ ျပႆနာမဟုတ္ေတာ့ပါအျပစ္တရားသည္ ျပႆနာမဟုတ္ေတာ့ပါအျပစ္တရားသည္ ျပႆနာမဟုတ္ေတာ့ပါအျပစ္တရားသည္ ျပႆနာမဟုတ္ေတာ့ပါ---- သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ တစ္ႀကိမ္ 
တည္းအေသခံေတာ္မူၿပီး လူသားအားလုံး၏အျပစ္မ်ားအားလုံးကုိ ေပးဆပ္ေက်ေအးေစခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ အျပစ္တရားသည္ ျပႆနာမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္ျမတ္ 
ကုိယုံၾကည္ေသာ လူအားလုံးကုိ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႕ရေသာအခြင့္ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 

အျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ေက်ေအးၿပီးျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တိုအျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ေက်ေအးၿပီးျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တိုအျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ေက်ေအးၿပီးျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တိုအျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ေက်ေအးၿပီးျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔႔ ႔႔၏ျပႆနာမွာ  အဘယ္အရာျဖစ္သနည္း။၏ျပႆနာမွာ  အဘယ္အရာျဖစ္သနည္း။၏ျပႆနာမွာ  အဘယ္အရာျဖစ္သနည္း။၏ျပႆနာမွာ  အဘယ္အရာျဖစ္သနည္း။    
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး၏ျပႆနာမွာ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးေတာ္မူေသာကယ္တင္ 
ျခင္းတရားလက္ခံျခင္းရွိမရွိဟူေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္ရ 
မည့္တာ၀န္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု 
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ယူဆထားေသာ ထင္ေယာင္ထင္မွားအေတြးအေခၚအက်င့္ေကာင္းမ်ားကုိ အားကုိးေနမည့္အစား ဘုရား 
သခင္၏နည္းလမ္းကုိ  လူသားတိုင္းက ယုံၾကည္လက္ခံျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကုိယ္က်င့္တရားကုိ အားကုိး 
ျခင္းဟူသည္မွာ လူ႕အျမင္မွာ ေကာင္းေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
 

ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္အဂၤါေတာ္ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္အဂၤါေတာ္ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္အဂၤါေတာ္ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္အဂၤါေတာ္ 
 

ဘုရားသခင္သည္ ဘုရင့္တကာတိုဘုရားသခင္သည္ ဘုရင့္တကာတိုဘုရားသခင္သည္ ဘုရင့္တကာတိုဘုရားသခင္သည္ ဘုရင့္တကာတို႔႔ ႔႔၏ဘုရင္ျဖစ္သည္၏ဘုရင္ျဖစ္သည္၏ဘုရင္ျဖစ္သည္၏ဘုရင္ျဖစ္သည္---- ဘုရားသခင္သည္ သမုိင္းကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာ 
ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္တမန္ သုိ႔မဟုတ္ လူသားမ်ားထက္ ႀကီးျမတ္ေတာ္ 
မူသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းမွ ကပ္ကမၻာကုန္ဆုံးသည္ထိတိုင္ေအာင္ျဖစ္ပ်က္ေသာအရာအားလုံးသည္ ဘုရား 
သခင္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ထိန္း 
ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ေတာ္၏လက္ေတာ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လုံၿခံဳစြာေနထိုင္ၾကေၾကာင္းသိရ 
သည္။  
 

ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူသည္ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူသည္ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူသည္ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူသည္---- ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္း၌ လုံး၀ျပည့္စုံျခင္း ရွိေတာ္ 
မူသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကဲ့သုိ႔ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းခံေတာ္မူေသာ္လည္း အျပစ္လုံး၀ကင္း 
စင္ေတာ္မူသည္ဟု က်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ 
ေသာသူမ်ားျဖစ္ေစရန္အတြက္ အျပစ္လုံး၀မသိ၊ မရွိေသာသူကုိ အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္္ေစ၍အျပစ္အတြက္ 
အေသခံေတာ္မူခဲ့သည္။ 
 

ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူသည္ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူသည္ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူသည္ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူသည္----    ဘုရားသခင္သည္ ျပဳေတာ္မူသမွ်၌ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူသည္။ 
လူတစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် ပ်က္စီးရန္ အလုိေတာ္မရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္တရားကုိ 
တရားစီရင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္ေျပေစရန္ႏွင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ 
ႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႕ႏုိင္ရန္အတြက္ အျပစ္မရွိေသာမိမိသားေတာ္သခင္ေယ႐ႈသည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ 
မွာ အေသခံေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ဘုရားသခင္သည္ ျပည့္စံုေသာနည္းလမ္းကုိ ျပင္ဆင္ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။  
 

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူသည္ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူသည္ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူသည္ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူသည္----    ဘုရားသခင္သည္ ျပည့္စံုေသာေမတၱာေတာ္အားျဖင့္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိခ်စ္ေသာေမတၱာေတာ္အား 
ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံးကုိ ခ်စ္ေတာ္မူသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ေၾကာက္စိတ္အားလုံးကုိ ဖယ္ထုတ္ေပး 
ထားပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ျပည့္စံုေသာေမတၱာေတာ္ကုိ သိရွိအသိအမွတ္ျပျခင္းက အနာဂတ္ကာလအ 
တြက္ ႀကီးမားေသာေရာင့္ရတဲင္းတိမ္မႈျဖစ္ေစသည္။ 
 

ဘုရားသခင္သည္ ထာဘုရားသခင္သည္ ထာဘုရားသခင္သည္ ထာဘုရားသခင္သည္ ထာ၀၀၀၀ရအသက္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ရအသက္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ရအသက္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ရအသက္ျဖစ္ေတာ္မူသည္----    ဘုရားသခင္သည္ ကာလအစဥ္အၿမတဲည္ရွိေတာ္မူ 
ေသာဘုရားျဖစ္သည္။ ေရွးထာ၀ရကာလမွ အနာဂတ္ထာ၀ရကာလအထိတိုင္ တည္ရွိေတာ္မူေသာဘုရား 
ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တို႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ တစ္ပါးတည္းေသာသား 
ေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈကုိယုံၾကည္ေသာသူအားလုံးသည္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိဘဲ ထာ၀ရအ 
သက္ရရွိသည္။  
 

ဘုရားသခင္သည္ဘုရားသခင္သည္ဘုရားသခင္သည္ဘုရားသခင္သည္    အရာခပ္သိမ္းကုိ သိေတာ္မူသည္အရာခပ္သိမ္းကုိ သိေတာ္မူသည္အရာခပ္သိမ္းကုိ သိေတာ္မူသည္အရာခပ္သိမ္းကုိ သိေတာ္မူသည္----    ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကုိ လုံး၀သိေတာ္ 
မူသည္။ အခ်ိန္ကာလက ကိုယ္ေတာ့္ကုိ မကန္႔သတ္ႏုိင္ပါ။ မိတ္ေဆြသည္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ကုိးစား 
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ရမည့္အခ်ိန္ကုိ ကိုယ္ေတာ္သိေတာ္မူခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ က်ဴးလြန္မည့္အျပစ္မ်ားႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ 
ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ကကားတိုင္ေပၚတြင္ထိုအျပစ္မ်ားအားလုံးတရားစီရင္ေပးဆပ္ေအးမည့္အခ်ိန္ကုိ ဘုရား 
သခင္သိေတာ္မူခဲ့သည္။  
ဘုရားသခင္သည္ တန္ခုိးႀကီးေတာ္မူသည္ဘုရားသခင္သည္ တန္ခုိးႀကီးေတာ္မူသည္ဘုရားသခင္သည္ တန္ခုိးႀကီးေတာ္မူသည္ဘုရားသခင္သည္ တန္ခုိးႀကီးေတာ္မူသည္----    ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ထတဲြင္ရွိေနၾက 
ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိလက္ေတာ္မ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိအဘယ္သူကမွ လုယူခိုးယူႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈ 
ခရစ္ေတာ္သည္ စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလုံးကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့သည္။ မိမိတန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ အရာအားလုံး 
ကုိ တညီတညြတ္တည္းထိန္းခ်ဳပ္ေတာ္မူသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ခ်ီးမြမ္းကုိးကြယ္ျခင္းထုိက္တန္ေတာ္ 
မူသည္။ 
 

ဘုရားသခင္သည္ ေနရာတိုင္း၌ရိွေတာ္မူသည္ဘုရားသခင္သည္ ေနရာတိုင္း၌ရိွေတာ္မူသည္ဘုရားသခင္သည္ ေနရာတိုင္း၌ရိွေတာ္မူသည္ဘုရားသခင္သည္ ေနရာတိုင္း၌ရိွေတာ္မူသည္----    သင္သြားေလရာရာ၌ ဘုရားသခင္သည္ အစဥ္အၿမဲရိွ 
ေတာ္မူသည္။ သင္သည္ အနက္ဆုံးေသာပင္လယ္ေအာက္၌ ေနပါေစ၊ အျမင့္ဆုံးေသာလကမၻာေပၚတြင္ 
ေနရပါေစ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူသည္။ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မမူေသာေနရာတစ္ေနရာမွ်မရိွပါ။ လူတစ္ 
ေယာက္သည္ ေသမင္းအရိပ္လႊမ္းမိုးေသာခ်ဳိင့္ထဲသုိ႔ေလွ်ာက္သြားရေသာ္လည္း ထုိေနရာတြင္ ဘုရားသ 
ခင္ရွိေတာ္မူသည္။  
 

ဘုရားသခင္သည္ ေျပာင္းလဲေတာ္မူျခင္းမရိွပါဘုရားသခင္သည္ ေျပာင္းလဲေတာ္မူျခင္းမရိွပါဘုရားသခင္သည္ ေျပာင္းလဲေတာ္မူျခင္းမရိွပါဘုရားသခင္သည္ ေျပာင္းလဲေတာ္မူျခင္းမရိွပါ----     ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားႏွင့္မတူပါ။ ေျပာင္းလဲေတာ္ 
မူျခင္းရွိေတာ္မမူပါ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ မေန႔၊ ယေန႔၊ေနာင္ကာလေျပာင္းလဲေတာ္မူျခင္းရိွေတာ္မမူပါ။ ကတိ 
ေတာ္ ၇၀၀၀ေက်ာ္တုိ႔သည္ ေရွးကပ္ကာလေပးထားေသာကတိေတာ္မ်ားနွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 
 

ဘုရားသခင္သည္ သမၼာတရားျဖစ္ေတာ္မူသည္ဘုရားသခင္သည္ သမၼာတရားျဖစ္ေတာ္မူသည္ဘုရားသခင္သည္ သမၼာတရားျဖစ္ေတာ္မူသည္ဘုရားသခင္သည္ သမၼာတရားျဖစ္ေတာ္မူသည္---- ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤေလာက၌အသက္ရွိေနၾကစဥ္ လက္ 
ေတြ႕က်င့္သုံးရန္အတြက္ သမၼာတရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဘုရားသခင္ေပးအပ္ေတာ္မူ 
သည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ တိက်မွန္ကန္ၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ငါသည္ 
လမ္းခရီး၊ သမၼာတရားႏွင့္အသက္ျဖစ္သည္ဟု ေယ႐ႈမိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ့္နည္းလမ္းမ်ားသည္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏နည္းလမ္းမ်ားမဟုတ္ပါ။ ထုိေၾကာင့္ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ ကုိယ္ေတာ့္ထံေတာ္မွ သမၼာတရာကုိ 
သင္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ လူေတြအေပၚ မွီခိုအားထားျခင္းမျပဳရပါ။ 
 

ဘုရားသခင္သည္ သုံးပါးတစ္ဆူ-ခမည္းေတာ္ဘုရား၊ သားေတာ္ဘုရား၊သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား 
အျဖစ္တည္ရွိေတာ္မူေသာဘုရားျဖစ္သည္။ သုံးပါးတစ္ဆူအျဖစ္ ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ 
 
ခမည္းေတာ္ဘုရား၊ သားေတာ္ဘုရား၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဟု မွည့္ေခၚထားေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ 
အားလုံးသည္ ဂုဏ္အဂၤါအတူ၊ တန္ခိုးအတူတူပုိင္ဆိုင္ၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရား 
သည္ သားေတာ္ဘုရား၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းလဲေတာ္မူျခင္းမရွိပါ။ ၄င္းတုိ႔အား 
လုံးသည္ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ထာ၀ရအသက္၊ ႏွင့္ အျခားဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားသည္ 
အတူတူူပင္ ျဖစ္သည္။  
 
အဓိကမတူညီမႈမွာဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္ျမတ္၌ ၄င္းတို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတာ၀န္ ပင္ျဖစ္ 
သည္။ ခမည္းေတာ္သည္ စီစဥ္သူ၊စီမံခြဲခန႔္ေသာသူျဖစ္သည္။သားေတာ္သည္ ထုိအႀကံအစည္ ေတာ္ကုိ 
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တာ၀န္ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္သည္။သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ထုိအႀကံအစည္ 
ေတာ္ကုိ ဖြင့္ျပသည္။ 
 

ကယ္တင္ျခင္းမရေသးေသာလူတစ္ဦး၏ကယ္တင္ျခင္းယုံၾကည္လက္ခံျခင္းကယ္တင္ျခင္းမရေသးေသာလူတစ္ဦး၏ကယ္တင္ျခင္းယုံၾကည္လက္ခံျခင္းကယ္တင္ျခင္းမရေသးေသာလူတစ္ဦး၏ကယ္တင္ျခင္းယုံၾကည္လက္ခံျခင္းကယ္တင္ျခင္းမရေသးေသာလူတစ္ဦး၏ကယ္တင္ျခင္းယုံၾကည္လက္ခံျခင္း 
ကယ္တင္ျခင္းအႀကံအစည္အေပၚ လက္ခံတုံ႕ျပန္မႈတြင္ ကယ္တင္ျခင္း ျငင္းပယ္မႈ (သုိ႔မဟုတ္) လ်စ္လွ်ိဳ 
႐ႈျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏မ်က္ႏွာေတာ္ကုိေထာက္႐ႈလ်က္ လူမ်ားအေပၚ 
ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျပဳေကာင္းျပဳႏုိင္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းသည္ သခင္ေယ႐ႈကုိ ယုံၾကည္လက္ခံျခင္းမဟုတ္ 
ပါ။ လူမ်ားခ်ီးမြမ္းေသာ လူမ်ားျပဳေသာေကာင္းမႈကုသိုလ္မွာ  ညစ္ေပးေသာအ၀တ္စုတ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ 
သည္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ "ညစ္ေပေသာအ၀တ္စုတ္"(ေဟရွာယ (ေဟရွာယ (ေဟရွာယ (ေဟရွာယ ၆၄၆၄၆၄၆၄းးးး၆)၆)၆)၆)ပင္ ျဖစ္သည္။ 
 

တန္ဖုိးျဖတ္သတန္ဖုိးျဖတ္သတန္ဖုိးျဖတ္သတန္ဖုိးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္းတ္မွတ္ျခင္းတ္မွတ္ျခင္းတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္တရားစီရင္ျခင္းမ်ားႏွင့္တရားစီရင္ျခင္းမ်ားႏွင့္တရားစီရင္ျခင္းမ်ားႏွင့္တရားစီရင္ျခင္းမ်ား 
သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ယုံၾကည္သူႏွင့္မယုံၾကည္သူမ်ားကုိ တရားစီရင္ရလိမ့္မည္။ 
 

ခရစ္ေတာ္၏ပလႅင္ျဖဴတရားစီရင္ျခင္း၌ ယုံၾကည္သူမ်ား ယုံၾကည္သူမ်ား ယုံၾကည္သူမ်ား ယုံၾကည္သူမ်ား ၁၁၁၁ေကာ ေကာ ေကာ ေကာ ၃၃၃၃းးးး၁၁၁၁၁၁၁၁----၁၅ ၁၅ ၁၅ ၁၅ ႏွင့္ ႀကီးမားေသာပလႅင္ေတာ္ျဖဴ 
ေရွ႕၌မယုံၾကည္သူမ်ား ဗ်ာဒိတ္ဗ်ာဒိတ္ဗ်ာဒိတ္ဗ်ာဒိတ္၂၀၂၀၂၀၂၀းးးး၁၀၁၀၁၀၁၀----၁၅။ ၁၅။ ၁၅။ ၁၅။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ သူတို႔၏အျပစ္ေၾကြးအား 
လုံးေပးဆပ္ေက်ေအးၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္သူတို႔၏အျပစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေတာ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ကၽြနု္ပ္တုိ႔ျပဳေသာသခင္ေယ႐ႈကုိယုံၾကည္ျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းအေပၚမူတည္၍ တရားစီရင္ရပါသည္။ 
ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ျပဳေတာ္မူေသာေကာင္းေသာလုပ္ငန္းကုိ လက္ခံယုံၾကည္ခ့ဲၾကေသာ 
ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္လက္ခံေတာ္မူသည္။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္၏လမ္း 
ညႊန္မႈေအာက္တြင္ ကၽြနု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္မႈေကာင္းေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆုခ်၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းခံရ 
လိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရား မပါဘဲ လူ႕ဇာတိအားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေသာအရာမ်ားသည္ ေလာင္ကၽြမ္းသြားပါ 
လိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရိွျခင္းအတြက္မဟုတ္ပါ။တိတု တိတု တိတု တိတု ၃၃၃၃းးးး၅၅၅၅----၇၇၇၇ 
 

မယုံၾကည္သူမ်ားသည္မယုံၾကည္သူမ်ားသည္မယုံၾကည္သူမ်ားသည္မယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၌ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမရရိွၾကေသာ 
ေၾကာင့္ သူတို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္ခံႏုိင္ရန္ အရာမေရာက္ပါ။ စာတန္ႏွင့္အတူ ထာ၀ရေနထိုင္ရန္ 
အတြက္ တရားစီရင္ျခင္းခံရၾကလိမ့္မည္။ 
 

စိတ္ေခၚမႈစိတ္ေခၚမႈစိတ္ေခၚမႈစိတ္ေခၚမႈ---- သင္အတြက္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ျပဳေတာ္မူေသာကယ္တင္ျခင္းတရား 
ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သင္လက္ခံမည္လား။ စာတန္ကဲ့သုိ႔လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ျငင္းပယ္မလား။ 
သခင္ေယ႐ႈသည္ မည္သူျဖစ္ေတာ္မူသည္ကုိ၄င္း၊ သခင္ေယ႐ႈသည္ အဘယ္အရာျပဳေတာ္မူသည္ကုိ၄င္း၊ 
သင္၏ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ ထာ၀ရကာလကုိ တံဆိပ္ခပ္ပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ ထာ၀ရကာလတြင္ မည္သူ 
ႏွင့္အတူေနခ်င္သလား။ စာတန္ႏွင့္လား။ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္လား။  သင္၏ေရြးခ်ယ္မႈပင္။ 
 

အေျဖအေျဖအေျဖအေျဖ----  ထာ၀ရကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရိွႏုိင္ရန္အတြက္ကၽြနု္ပ္တုိ႔နည္းလမ္းသည္ ဘုရားသခင္၏နည္း 
လမ္းျဖစ္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏နည္းလမ္း- "ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိယုံၾကည္ေသာသူ 
အေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကုိရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါး 
တည္းေသာသားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကုိခ်စ္ေတာ္မူသည္"ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ ေယာဟန္ 
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၃၃၃၃းးးး၁၆ ၁၆ ၁၆ ၁၆ ျဖစ္သည္။ သင္ေယ႐ႈက "ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ 
ငါ့ကုိမမွီမျပဳလွ်င္ ခမည္းေတာ္ထံသုိ႔အဘယ္သူမွ်မေရာက္ရ" ေယာဟန္ေယာဟန္ေယာဟန္ေယာဟန္၁၄၁၄၁၄၁၄းးးး၆ ၆ ၆ ၆ ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ 
 

ဘုရားသခင္ခ်ေပးေတာ္မူေသာနည္းလမ္းလက္ခံျခင္းအခြင့္အေရးအား  သင္ေသဆုံးသည့္အခါ ကုန္ဆုံး 
သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
 
EBCWA  email pjmoses@bigpond.com.au; john.mcewan@xtra.co.nz 
 


