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သမၼာက်မ္းစာမွပုဂၢိဳလ္မ်ား (ရွင္ေပါလု)

၂ ေကာ ၁၀း၁၀ တြင္ တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလ ုAေၾကာင္းကိ ုျမန္မာ သမၼာက်မ္းစာ၌ ေAာက္ပါAတိုင္း ဋီကာ ဖြဲ႕ေရးသားထားသည္။ “Aေၾကာင္းမူကား၊
ထိုသူ၏ စာသည ္ေလးလံေသာစာ၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေသာစာျဖစ္၏။ ကုိယ္တိုင္ရွိလွ်င္မူကား၊ သတၱိမရိွေသာသူ၊
Aခ်ည္းAႏီွး ေသာစကားကုိ ေျပာေသာသူ ျဖစ္သည္ဟ ုဆိုတတ္ေသာသူရိွ၏။” Today’s New International Version တြင ္“For some say, “His
le�ers are weighty and forceful, but in person he is unimpressive and his speaking amounts to nothing.” ပုဂၢိဳလ္ေရးAရ ၾကည့္လွ်င္
Aထင္Aျမင္ ႀကီးစရာ ရိွသ ူမဟုတ္ဘ ဲသူေျပာေသာ စကားမ်ားသည္လည္း တန္ဖုိးရိွေသာ Aရာမရိွပါ။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္
ထုိသို႔ေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။

ဓမၼသစ္က်မ္းတြင ္တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု ေရးသားေသာ စာကုိ Aမ်ားဆံုးေတြ႕ရိွရသည္။ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ႏွင့္
Aသင္းေတာ္မ်ား ခိုင္မာ ရွင္သန္လာဖို႔ရန္ ခရစ္ေတာ္ ေယရႈ ကAသံုးျပဳခ့ဲေသာသ ူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ Aေဟာေကာင္းသူ၊ Aေျပာေကာင္းသူ
တစ္ေယာက္ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ တမန္ေတာ္ ၂၀း၉ တြင ္ေဖာ္ျပေသာ “Uတုခ”ု သည ္တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလ ုတရားေဟာ မေကာင္းေၾကာင္း
သက္ေသသာဓက တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေပါလုသည ္သူတရားေဟာ စU္ ျပဳတ္က်၍ ေသေသာ Uတုခု ကုိ ျပန္ရွင္ေစၿပီး မနက္ မုိးလင္းသည္ Aထိ
ဆက္တုိက ္တရားေဟာ သည္ကိ ုေတြ႕ရသည္။ ရွင္ေပါလုသည ္ဤကဲ့သုိ႔ေသာလ ူAမ်ဳိးAစားျဖစ္သည္။ မိမိေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ လမ္းမွ
တစ္ခ်က္မွ် လမ္းလြဲ မခံလုိသူ၊ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္တတ္သ ူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္လည္း ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႕မွ မုိင္ေပါင္း ေထာင္ခ် ီေ၀းလံေသာ Aရပ္ေဒသမ်ား ထိတိုင္ေAာင္ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းကုိ ျဖန္႔ ရန္ ရွင္ေပါလု ကဲ့သုိ႔
တစိုက္မတ္မတ ္လုပ္ေဆာင္တတ္သူကုိ ေရႊးခ်ယ္ ျခင္းျဖစ္ေပမည္။ မိတ္ေဆြ၏ ဘ၀တြင္ Aနည္းငယ ္ေနထိုင္ မေကာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ဘုရားေက်ာင္း မသြားဘ ဲAိမ္တြင္
Aနားယူရန ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ဘူးပါသလား?။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည ္ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကုိ ကမာၻAႏွံ႕ ေ၀ငွဖို႔ရန္ ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ Aတြင္းတြင ္-

ပင္လယ္ျပင္Aတြင္း သံုးႀကိမ္ သေဘာၤပ်က္ ၿပီးေသေဘး သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ဘူးသည္။1.

၃၉ ခ်က္ေသာ ၾကိမ္ဒဏ္ရိုက္ ခ်က ္(၅) ခါ ခံခဲ့ဘူးသည္။2.

လူထ ုႀကီး၏ ေက်ာက္ခႏဲွင့္ ေသလုနီးပါး Aထိ ပစ္ေပါက္ျခင္းခံခဲ့ဘူးသည္။3.

၅ ႀကိမ္ထက္မန ဲAက်U္းခ် ျခင္းကုိ ခံခဲ့ဘူးသည္။4.

ဤ မွ်ေလာက္ေသာ ဒုကၡ မ်ားကိ ုႀကံ့ႀကံ့ခံ Aံတုရင္း E၀ံေဂလ ိတရားေတာ္ကိ ုAရံႈးမေပးဘ ဲေ၀ငွ ခ့ဲသူျဖစ္သည္။

သခင္ေယရႈသည ္ခ်ီေဆာင္ေတာ္မူျခင္း ခံရၿပီးေနာက္ E၀ံေဂလ ိသတင္းေကာင္း ဆက္လက ္ရွင္သန္ေနဖုိ႔၊ Aေျပာေကာင္း Aေဟာေကာင္းသ ူကုိ မေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါ။ ေနာက္လိုက္
တမန္ေတာ္ ၁၂ ပါးထမွဲ လည္း မေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါ။ Aဆံုးတိုင္ေAာင္ မဆုတ္မနစ္ ဇြဲေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ခ်ီတက္ႏုိင္မည္ ့သူ႔ကုိ လုိက္လံ တုိက္ခုိက ္ေနေသာ ဂ်ဴးဘာသာေရးသမား
ရွင္ေပါလုကုိ သာေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

ရွင္ေပါလုသည ္ယေန႔ တူရကီႏုိင္ငံ ၏ ေတာင္ဖက္တြင္ ရိွေသာ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ တာရႈ ၿမိဳ႕၌ ေAဒ ီ(၅) ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ရွင္ေပါလ ုမေမြးခင္
ရာစုႏွစ္ Aနည္းငယ္ခန္႔တြင္ ဤ တာရႈၿမိဳ႕၌ ေရာမAင္ပါယာျပည့္ရွင ္မင္းႀကီး ဂ်ဴးလိယပ္ဆီဇာ က Mark Antony ႏွင့္ Cleopatra တုိ႔ကိ ုလြတ္လပ္ေသာ ေရာမႏုိင္င ံသား
မ်ားAျဖစ္ AသိAမွတ ္ျပဳခ့ဲဘူးသည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည ္ေရာမႏိုင္ငံသား ခံယူေသာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တြင္ သူသည ္ေယရုရွလင ္သုိ႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ေနထုိင္သည္။ သူ၏ ညီမ ႏွင့္ မိသားစု သည ္ေယရုရွလင္တြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ ေဂ်ရုရွလင္တြင္ သူသည ္ဂ်ဴး
ဘာသာေရးကုိ ေလ့လာသည္။ လူသိမ်ားေသာ ဂ်ဴး ဘာသာေရး ဆရာႀကီး Hillel ၏ ေျမးျဖစ္သူ Gamaliel ထံတြင ္ဂ်ဴးဘာေရး သင္ၾကားေလ့လာခ့ဲသည္။ ဖာေရရဲွ
တစ္Uီးျဖစ္ေသာ Gamaliel ကဲ့သို႔ပင ္တင္းၾကပ္ေသာ ေမာေရွ၏ ဘာသာေရး စည္းကမ္း စည္းမ်U္း မ်ားၾကားတြင္ က်င္လည ္ခ့ဲသူျဖစ္သည္။ ဖာေရရဲွ တို႔သည ္ေမာေရွ၏
Uပေဒသ မ်ားAျပင္ လုိက္နာရန္ Uပေဒသ Aေျမာက္Aမ်ားကုိ ထပ္ဆင္ ့ဖန္တီးခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ Uပမာ. . . Uပုသ္ ေန႔တြင္ Aလုပ္ မလုပ္ရ ဆုိသည္ ့Uပေဒ ကို ေမာေရွ၏
Uပေဒတြင္ ရုိးစင္းစြာ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း၊ ဖာေရရဲွတို႔က “Aလုပ္” ကို ထပ္ဆင့္ Aဓိပၸါယ ္Aမ်ဳိးမ်ဳိး ျပန္ဆုိၿပီး Uပုသ ္ေန႔ တြင္ Aလုပ ္မလုပ္ရဆုိသည့္ Uပေဒကို
ပုိမိုတင္းၾကပ္သြားေAာင ္ဖန္တီးခဲ့သည္။ ရွင္ေပါလုသည ္ထုိကဲ့သုိ႔ AေတြးAေခၚရိွသ ူဖာေရရဲွ ဘာသာေရး Aုပ္စု၀င္ တစ္Uီးျဖစ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွင္ေပါလု က “ဘုိးေဘးတို႔၏လက္မွ ငါခံရေသာ နည္းUပေဒသဘက္၌ Aထူးသျဖင့္ စိတ္Aားသန္လ်က္၊ ငါ၏လူမ်ိဳးထတဲြင္ ငါ့ရြယ္တူခ်င္းAမ်ားတုိ႔ထက္
ယုဒဘာသာကုိ က်င္လည္ေလ့က်က္ေၾကာင္းကုိ၄င္း သင္တုိ႔ၾကားသိရၾကၿပီ။” (ဂလာတိ ၁း၁၄) တြင ္ေရးသားခဲ့သည္။

သသသသခင္ေယရႈႏွင့္ခင္ေယရႈႏွင့္ခင္ေယရႈႏွင့္ခင္ေယရႈႏွင္ ့ေတြ႕ျမင္ျခင္းေတြ႕ျမင္ျခင္းေတြ႕ျမင္ျခင္းေတြ႕ျမင္ျခင္း
ေယရုရွလင္ မွ ယေန႔ေခတ္ ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ဒမတ္စ္ကတ္ ၿမိဳ႕ သည ္မုိင္ ၁၅၀ ခန္႔ေ၀းၿပီး ထိုေခတ္Aခ်ိန္Aခါ တြင္ တစ္ပတ္ခန္႔ သြားရသည့္
ခရီးျဖစ္သည္။ ေဂ်ရုရွလင္ မွ ေဂ်ာ္ဒန ္ျမစ္Aတိုင္း Jericho သုိ႔ တက္သြားၿပီး၊ ယေန႔ ေဂ်ာ္ဒန ္ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ ္Amman ၿမိဳ႕ရိွရာ Aေရွ႕ဖက္သို႔ သြားသည္ ့လမ္းAတုိင္း
ခရီးျပဳလာခဲ့ပုံ ရပါသည္။ Amman ၿမိဳ႕မွ ျပန္Aထြက္ လမ္း ခုလတ္တေနရာတြင္ Aလြန္လင္းလက္ေသာ Aလင္းတန္း တစ္ခု Aထက္Aရပ္မွ
က်လာသျဖင့္ ေပါလုသည ္ေျမေပၚသုိ လဲက်သြားၿပီး Aသံတစ္ခုကုိ ၾကားလိုက္ရသည္။

“ေရွာလု၊ ေရွာလ ုAဘယ္ေၾကာင့္ငါ့ကုိညွU္းဆဲသနည္း”

ေပါလု (ေရွာလု) က ဘယ္သူလည္း လို႔ ျပန္ေမးလိုက္တဲ့Aခါ -

“ငါကား သင္ညွင္းဆဲေသာ နာဇရက္ ၿမိဳ႔သား ေယရႈျဖစ္တယ္” လို႔ Aေျဖကိ ုၾကားလုိက္ရတယ္။

ရွင္ေပါလ ုသည ္သခင္ေယရႈႏွင့္ ဒမတ္စ္ကတ္ သုိ႔ Aသြား လမ္းခုလတ္ တြင္ ေတြ႕ႀကံဳျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဤ Aျဖစ္Aပ်က ္ေနာက္ပုိင္း သူ၏ ဘ၀တစ္ခုလုံး ေျပာင္းလည္း သြားခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ တရားဇရပ္မ်ားတြင္ သခင္ေယရႈသည ္Aမွန္တကယ ္ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း လုိက္လံေဟာေျပာ သက္ေသခံ ခ့ဲသည ္(တမန ္၉း၂၀)။

ဒမတ္စ္ကတ ္မွ ဂ်ဴး မ်ားသည ္ရုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္း ေယရႈခရစ္ေတာ္ ဘက္သုိ႔ ေျပာင္းသြားေသာ ေပါလုကုိ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ စီစU္ သည္။ သုိ႔ေသာ ္ယံုၾကည ္မိတ္ေဆြ
မ်ားက ျခင္းေတာင္း ႀကီးတစ္ခုကုိ Aသုံးျပဳၿပီး ၿမိဳ႕ရုိးေပၚမ ွႀကိဳးျဖင္ ့ခ်ကာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားခ့ဲသည္။

ေAဒ ီ၃၅ ရာစုႏွစ္ ခန္႔Aခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ထုိAခ်ိန္ ေပါလ ုသည ္Aသက္ (၃၀) ခန္႔ ရိွသည္။ ဒမတ္စ္ကတ ္မွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ သူ၏ ဘ၀
ဇတ္လမ္းAျဖစ္Aပ်က္မ်ားသည ္ရင္သပ္ေမာစရာ Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားႏွင္ ့ျပည့္ႏွက္ ေနသည္။ သမုိင္းကုိေလ့လာ သည္ ့က်မ္းတတ္ ပုဂိၢဳလ ္တို႔က Aေရဗ် ကၽြန္းဆြယ္
တစ္ေနရာတြင္ သုံးႏွစ ္ခန္႔ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းစာကုိ ေစ့ေစ့ေလ့လာသည ္ဟုယုံၾကည္ၾကသည္။ Aေရဗ် ကၽြန္းဆြယ္ တ၀ိုက္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး မဟုတ္သူမ်ားထံတြင္ သခင္ေယရႈ
ခရစ္ေတာ္ ၏ Aေၾကာင္းကိ ုလိုက္လ ံတရားေဟာ ခဲ့ၿပီး ဒမတ္စ္ကတ္ ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည ္ေရာက္ရိွလာေသာေၾကာင့္ က်မ္းတတ္ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက ထုိသို႔
ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိေနာက္ ဒမတ္စ္ကတ ္မွ ေယရုရွလင ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္။ သူမ ညီမ မိသားစုAိမ္တြင္ တည္းခုိခဲ့ပါလိမ့္မည္။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕တြင္ သုံး ေလး
ပတ္ခန္႔ ေနခဲ့ၿပီး ေယရုရွလင ္ခရစ္ယာန ္Aဖြဲ႕ ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ရွင္ေပတရုႏွင့္ ရွင္ယာကုပ္ (သခင္ေယရႈ၏ညီငယ္) တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
ထုိေနာက္ ေမြးဇာတိျဖစ္ေသာ တာရႈ ၿမိဳ႕သုိ႔ ဆက္လက ္ခရီးထြက္သြားခ့ဲသည္။ တာရႈ ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ေသာAခါ ငယ္စU္ေတာင္ေၾကးဘ၀ ကတည္းက တတ္ကၽြမ္းခဲ့သည္
တဲဖ်U္ ျပဳလုပ္သည္ ့Aတတ္ပညာျဖင့္ Aသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ခ့ဲသည္။ ေန႔တိုင္း Aလုပ္ခြင္တြင္ ေတြ႕ဆုံခြင္ ့စကားစျမည္ေျပာခြင့္ ရသူတုိင္းAား သခင္ေယရႈ ၏
ကယ္တင္ျခင္း Aေၾကာင္း ကုိေျပာေနခ့ဲေပလိမ့္မည္။

ေနာက ္၆ ႏွစ္ၾကာေသာAခါ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံတြင ္ရွိေသာ AႏီၱAုတ္ ၿမိဳ႕ရိွ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး မဟုတ္သူမ်ား ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ ့ယုံၾကည္သ ူဘာသာေရးAဖြဲ႕တြင္ Barnabas ႏွင့္
တြဲဖက ္Aမႈေတာ္ေဆာင္ ေပးပါရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရသည္။ AႏၲီAုတ ္ၿမိဳ႕သည ္တာရႈ ၿမိဳ႕၏ Aေရွ႕ေတာင္ဖက္ မုိင္ ၁၅၀ ခန္႔ ေ၀းေသာAရပ္တြင္ ရိွသည္။ AႏၲီAုတ္ ၿမိဳ႕သည္
ယုံၾကည္သူ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လုိက္တပည့္မ်ားကိ ု“ခရစ္ယာန”္ ဟု ပထမUီးဆံုး Aေခၚခံရေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ Aမွန္တကယ္ေတာ ့ကဲ့ရဲ႕ေလွာင္ေျပာင ္သည္ ့Aေနႏွင့္
“ခရစ္ယာန”္ ဟူေသာ Aမည္ကုိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ ္ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္မ်ားက “ခရစ္ယာန္” ဟု Aေခၚခံရျခင္းကိ ုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သြားကာ မိမိကိုယ္ကုိ
“ခရစ္ယာန”္ မ်ားဟု ေခၚလာၾကသည္။

သာသာသာသာသနာခရီးစတင္ျခင္းသနာခရီးစတင္ျခင္းသနာခရီးစတင္ျခင္းသနာခရီးစတင္ျခင္း
တစ္ေန႔ ေပါလုႏွင့္ Barnabas တုိ႔သည္ Aတူတကြ ဘုရားရွိခုိးၾကၿပီး Aသင္းေတာ္လူႀကီး Aခ်ဳိ႕ႏွင့္ Aတူရိွ ေနၾကစU္ သန္႔ရွင္းေသာ
၀ိညာU္ေတာ္က“ငါခန္႔ထားေသာAမႈကိ ုေဆာင္ရြက္ေစျခင္းငွါ ဗာနဗႏွင့္ေရွာလုတုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ခြဲထားၾကေလာ့” ဟု ေဖာ္ျပ၏ (တမန္ ၁၃း၂)။

Aခ်ိန္ကား ေAဒ ီ၄၃ ခုႏွစ္ ခန္႔ျဖစ္သည္။ ေပါလုသည ္ဤ Aျဖစ္Aပ်က္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔Aတြင္း သူ၏ ဘ၀ကုိ Aသင္းေတာ္မ်ားAား
တုိက္တြန္းခြန္Aားေပးျခင္း၊ Aသင္းေတာ္သစ္မ်ားကုိ တည္ေထာင္ျခင္း မ်ားတြင္ Aခ်ိန္ျပည့္ဆက္ကပ္ျခင္း Aားျဖင့္ကုန္လြန္ေစခဲ့သည္။ ေရာမAင္ပါယာ၏
Aေရွ႕ဖက္စြန္းျဖစ္ေသာ ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံ မွသည ္Aေနာက္ဖက္စြန္းျဖစ္ေသာ စပိန္ ႏိုင္ငံ Aထိသာသနာ လုပ္ငန္းကုိ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ပညာရွင္မ်ား
ခန္႔မွန္းထားသည္မွာ Aဖမ္းခံရသျဖင္ ့သာသနာ ခရီးစU္၏ တစ္၀က္ခန္႔ကုိ ေထာင္Aတြင္းတြင္ ကုန္လြန္ခဲ့ရသည ္ဟုဆုိသည္။ AေျခခံAားျဖင့္ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္ တုိ႔သည္
သူတို႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ တစ္ေယာက္ေယာက္က ယုံမွားသံသယ ျဖစ္ေAာင္ေျပာဆုိ၊ ျပဳမ ူစြက္ဖက္ျခင္းကိ ုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိဘ ဲထုိသို႔ေသာ လူကုိ ေက်ာက္ခ ဲျဖင္ ့Aေသ
ပစ္ေပါက္ျခင္း၊ ၾကာပြတ္ျဖင့္ Aႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရိုက္ျခင္း ႏွင့္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ျပစ္တင္ေျပာဆုိျခင္း တို႔ျဖင္ ့တုန္႔ျပန္ေလ့ရွိသည္။

ေပါလုသည ္Aက်U္းေထာင ္တြင ္ေနခဲ့ရေသာ Aခ်ိန္Aခါမ်ားကုိ Aက်ဴိးရိွစြာ Aသုံးျပဳခဲ့သည္။ သူသည ္Eဖက္၊ ဖိလိပၸိ၊ ေကာေလာသဲ၊ တိေမာေသ ပထမႏွင့္ ဒုတိယ
စာေစာင္ ႏွင့္ ဖိေလမုန္ တို႔ကုိ Aက်U္းက်ခံရသည္ ့Aခ်ိန္တြင ္ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူသည ္သာသနာခရီး (Mission trip) ကုိ Aနည္းဆုံး သုံးႀကိမ ္သို႔မဟုတ္ ေလးႀကိမ ္တုိင္တိုင္ သြားခ့ဲသည္။ ပထမခရီးစU္တြင ္Barnabas ႏွင့္ Aတူ သူ၏ ေမြးဇာတိ ရွိရာ
ဆုိက္ပရပ္စ္ ကၽြန္းသို႔ ထြက္ခြါလာခ့ဲၾကသည္။ ဤ ပထမခရီးစU္ Aတြင္း သူ၏ နာမည္ကိ ုသမၼာက်မ္းစာတြင ္ေပါလု ဟူေသာ ေဟၿဗဲ နာမည ္Aစား ေရွာလု ဟူေသာ
ဂရိနာမည္ျဖင့္ စတင္ Aသံုးျပဳ မွတ္တမ္းတင္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေရွာလ ုဆုိသည္ ့Aမည္ကိုသာ ဆက္လက္ Aသုံးျပဳသည္ကိ ုေတြ႕ရသည္။ တပါး Aမ်ဳိးသား
တုိ႔Aေပၚ ျပဳလုပ္သည္ ့သာသနာ ေၾကာင္ ့ေဟၿဗဲဂ်ဴး နာမည္Aစား တပါး Aမ်ဳိးသားနာမည္ကုိ Aသုံးျပဳလာျခင္းျဖစ္မည ္ဟု ပညာရွင္တုိ႔က ယူဆသည္။
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တမန္ေတာ္ ၁၃း၄၆-၄၇ တြင ္ေရွာလု သည ္ဂ်ဴးဘာသာ ၀င္တို႔Aား ေAာက္ပါAတုိင္း ျပင္းထန္ေသာ AသံုးAႏံႈးမ်ားျဖင့္ ေျပာဆိ ုခဲ့ဘူးသည္။ “ထုိAခါ ေပါလုႏွင့္ဗာနဗတုိ႔က
ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကုိ သင္တုိ႔Aား ေရွ႔Uီးစြာေဟာေျပာရ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း သင္တုိ႔သည္ပယ္၍ ထာဝရ Aသက္ကုိ မိမိတုိ႔မခံထုိက္သည္ဟု
မိမိတုိ႔စီရင္ၾကေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည ္မွာေတာ္မူသည္Aတိုင္း ငါတုိ႔သည ္မ်က္ႏွာကုိလႊဲ၍ တပါးAမ်ိဳးသားတို႔ဆီသို႔ လွည့္ၾက၏။
မွာေတာ္မူေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္Aခ်က္ကား၊ သင္သည ္ေျမႀကီးစြန္းတုိင္ေAာင ္ကယ္တင္ျခင္းကိုျပဳစိမ့္ေသာငွါ၊ သင့္ကုိတပါးAမ်ိဳးသားတို႔ လင္းစရာဘို႔ ငါခန္႔ထား၏ဟု
ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရွိသည္ဟု ရဲရင့္စြာေျပာဆို၏”။

သူ၏ ဒုတိယ ႏွင့္ တတိယ သာသနာခရီးတြင ္ဗာနဗ Aစား Aျခားသူ မ်ားႏွင္ ့လက္တြဲခဲ့ၿပီး၊ ဤ Aႀကိမ္မ်ားတြင ္တူရကီႏုိင္င ံAေနာက္ဖက္ေဒသမ်ား မွသည္
Uေရာပတုိက္Aတြင္း ဂရိႏုိင္င ံAထိ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ Aသင္းေတာ္ေလး မ်ားကုိ စတင္ခဲ့ၿပီး ထုိAသင္းေတာ္သစ္ Aေတာ္မ်ားမ်ား ထံသုိ႔ ျပန္လည ္သြားေရာက္
ခြန္Aားေပးျခင္းကုိ လည္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရွင္ေပါလု၏ရွင္ေပါလု၏ရွင္ေပါလု၏ရွင္ေပါလု၏ ေနာက္ဆံုးေနာက္ဆံုးေနာက္ဆံုးေနာက္ဆံုး ေနရက္မ်ားေနရက္မ်ားေနရက္မ်ားေနရက္မ်ား
သူ၏ တတိယAႀကိမ္ေျမာက္ေသာ သာသနာခရီးစU္တြင ္ျငင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကိ ုခံေနေသာ ေယရုရွလင ္ရွိ ယုံၾကည္သူမ်ား Aတြက္
Aလွဴေငြ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ရရိွေသာ ထိုAလွဴေငြကိ ုသြားေရာက္ ေပးပုိ႔ရန္ သြားစU္တြင္ Aဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးဘာသာ ၏
သမားရုိးက် ယုံၾကည္ျခင္း မွေသြေျဖေသာ သူ၏ တရားေဟာခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့ေယရုရွလင ္ဗိမၼန္ေတာ ္Aနီးတြင္ သူ႔ကုိ လူAုပ္ႀကီးက
Aၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ရန္ ႀကိဳးစားစU္ Aနီးတြင ္တပ္ခ်ေသာ ေရာမစစ္သားမ်ားက သူ႔ကုိ ကယ္တင္လုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရာမUပေဒ
Aရ တရားစီရင္ရန ္ပင္လယ္ ကမ္းေျခ ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ Caesarea ၿမိဳ႕ရိွ Aက်U္းေထာင ္တစ္ခုကုိ ပုိ႔လိုုက္သည္။ Caesarea
တရားရုံးတြင ္သူ၏ AမႈAတြက္ Aယူခံ ရန္ေစာင့္ဆိုင္းရင္း ေထာင္ထဲတြင ္၂ ႏွစ္ခန္႔ၾကာသြားသည္။

ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ေျခာက္လ ခန္႔ Aၾကာတြင ္ပင္လယ္ျပင ္တြင ္ခရီးသြားစU္ သေဘာၤပ်က္ ကာ၊
ထုိမွတဆင့္္ ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ရိွလာသည္။ ေရာမၿမိဳ႕တြင္ သာသနာလုပ္ငန္းကုိ လုပ္သည္။ ေပါလု၏ Aေၾကာင္းကိ ုသမၼာက်မ္းစာ
၏ တမန္ေတာ္၀ထၳဳ တြင ္ဤေနရာAထ ိေဖာ္ျပေရးသားထားသည္။ တမန္ေတာ ္၀ထၳဳေရးသားသူ၏ ေရးသားဟန္ကိ ုၾကည့္လွ်င္ စာဖတ္သူ
Aားလုံး ေပါလ ု၏ေနာက္ဆုံးAခ်ိန္မ်ားသည ္မည္ကဲ့သို႔Aဆုံးသတ္ခဲ့ရသည ္ကုိ သိၿပီးျဖစ္သည ္(သုိ႔) ေဖာ္ျပစရာ မလုိဆိုသည္ ့သ႑န္၊
Aရိပ္Aျမြက္မ်ားကုိ ခံစားရသည္။ ေရာမႏုိင္ငံသား မ်ားကုိ ေသဒဏ္ေပးသည္ ့Aခါ Aလ်င္ျမန္ဆံုး Aသက္ထြက္ေစသည္ ့နည္းျဖစ္ေသာ
ဓါးျဖင္ ့လယ္ပင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က ္ျခင္းနည္းျဖင့္ AD 62 ခုႏွစ္တြင္ ကြပ္မ်က္ခံရသည္ဟ ုAခ်ဳိ႕ေသာ သမုိင္း ပညာရွင္မ်ားက ယုံၾကည္သည္။

သုိ႔ေသာ ္Aခ်ဳိ႕ေသာ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားကမူ ကနUီး ယုံၾကည္သူမ်ား ေရးသားခ့ဲသည္ ့မထင္မရွား စာတုိစာစ မ်ားကုိ
ကုိးကားၿပီး ေပါလုသည ္ေရာမၿမိဳ႕ Aက်U္းေထာင္မ ွလြတ္ေျမာက္လာခ့ဲေသးသည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ထိုပညာရွင္မ်ားက ေပါလ ုသည ္ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး သူ၏
စတုတၳ သာသနာ ခရီးAျဖစ ္စပိန္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္၊ စပိန္ႏုိင္ငံမွ ေရာမသုိ႔ျပန္ေရာက္မ ွဒုတိယAႀကိမ္ Aဖမ္းခံရၿပီး ကြပ္မ်က္ခံရျခင္းျဖစ္သည ္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေပါလ ုကို AD 64 ရာစုႏွစ္၊ Aင္ပါယာ နီရုိး ဘုရင ္လက္ထက္တြင္ ခရစ္ယာန္ယုံၾကည္သူတုိ႔ကိ ုAစုလုိက္Aၿပံဳလုုိက ္သုတ္သင္ရွင္းလင္းသည္ ့ေခတ္၊ Aခ်ိန္တြင္
Aသတ္ခံရသည္ဟု ထုိသူတုိ႔က ဆိုၾကသည္။

ေရာမ ၁၅း၂၈ တြင္ စပိန္ ႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္မည္ ့Aေၾကာင္းဤသုိ႔ ေဖာ္ျပထားသည္။ “ထုိေၾကာင့္၊ ဤAမႈကိ ုငါေဆာင္ရြက္၍ ဤAလွဴလက္ေဆာင္ကိ ုလုံၿခံဳေစၿပီးလွ်င္၊
သင္တုိ႔Aနားမွာေရွာက္၍ စပါနိျပည ္(စပိန္ျပည)္ သို႔ သြားမည္။” ေနာင ္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာျမင့္ေသာAခါ ေပါလုAေၾကာင္းကုိ ေရးသားေသာ စပိန္ႏုိင္ငံမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး
Clement ၏စာတြင္ “ေပါလုသည ္Aေနာက္ဖက ္စြန္းတုိင္ေAာင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ Paul went to the limit of the West” ဟုေရးသားထားသည္ကိ ုေတြ႕ရသည္။
Aေနာက္ဖက္စြန္း ဟုဆုိရာတြင္ စပိန္ ႏုိင္ငံဟု ဆုိလိုျခင္းျဖစ္ေပမည္။

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု စပိန္ႏုိင္ငံ သုိ႔ေရာက္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ မေရာက္ႏုိင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ေသခ်ာေသာ Aရာတစ္ခုကေတာ့ သူ၏ သာသနာသည ္စပိန္ႏုိင္ငံထက္မက တစ္ကမာၻ
လုံးတုိင္ေAာင္ျပန္႔ႏံွ႕ ေရာက္ရိွသြားသည ္ဆိုသည္ ့Aခ်က္ပင္။
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