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Calvary Burmese Church

Forgotten God (ေပ်ာက္ေနေသာဘုရား)
ေခတ္သစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားရဲ႕သြန္သင္ခ်က္ကေတာ႔ ခရစ္ေတာ္ကို ႏွလံုးသားထဲ ေခၚဖိတ္လက္ခံလိုက္တာနဲ႔ တျပိဳင္နက္
သန္႔ရွင္းေတာ္ ဝိညာU္ေတာ္ရဲ႔ဗတၲိဇံမဂၤလာကို တပါတည္းရရိွျပီးျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရဲ႔ဗတၲိဇံမဂၤလာကိုရဖို႔
လိုကိုမလိုဘူးလို႔လည္း တင္ျပၾက တယ္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရဲ႔ဗတၲိဇံမဂၤလာကို ေဖ်ာက္ထားပစ္ၾကတယ္။ ထိုမဂၤလာမွ
တဆင္႔ ေပါက္ဖြားေဝဆာလာမယ္႔ ဝိညာU္Aသီး (ဝိညာU္ပကတိ စိတ္သေဘာမ်ား) ကိုလည္း ေနာက္ထပ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြဆိုတာ
ၾကားေတာင္မာကားဘူးၾကေတာ႔ပါဘူး။ ဆိုလိုရင္းက သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ဆိုတာ ေန႔စU္Aသက္ရွင္ျခင္း Aသက္တာမွာ
Aမွန္တကယ္ ပါဝင္တာမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ ပါခ်င္လည္းရတယ္၊ မပါခ်င္လည္းရတယ္ ဆိုတဲ႔ ပံုစံမ်ဳိးခ်ဳိးၿပီး Aသက္ရွင္ၾကေတာ႔တာပါပဲ။
Aင္မတန္ ဝမ္းနည္းစရာပါ။
ဒီေခတ္သစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားရဲ႔ သင္ၾကားမႈမ်ား (သို႔မဟုတ)္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားဟာ တမန္ေတာ္ဝတၴုနဲ႔ေရာ၊
ခရစ္ေတာ္ရဲ႔သြန္သင္ခ်က္ေတြ နဲ႔ေရာ..ကိုက္ညီမႈလံုးဝမရိွပဲ AမွားAယြင္းေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို ဒီေဆာင္းပါးAားျဖင္႔
မီးေမာင္းထိုးျပခ်င္တယ္။
မိတ္ေဆြ…ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို သိပ္ကိုခ်စ္လား?
ခ်စ္ရင္ သူေျပာတာေတြAားလံုးကို Aၾကြင္းမဲ႔ သံသယမရိွ ယံုလား?
ယံုၾကည္ရင္ ဒီက်မ္းပိုဒ္ေတြကို ႏွလံုးသြင္းလိုက္ၾကရေAာင္။ ဘုရား (သခင္ေယရႈ) ကို သတ္မယ္႔ည မတိုင္ခင္ညကေပါ႔…ဘုရားရွင္က သူ႔ရဲ႕တမန္ေတာ္ေတြ Aားလံုးကို
တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေစတဲ႔၊ လံုးဝမေမွ်ာ္လင္႔ထားတဲ႔ Aခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္တဲ႔ စကားႀကီးတစ္ခြန္းကို ေျပာလိုက္တယ္။
ငါAမွန္Aကန္ဆိုသည္ကား၊ ငါသြားလွ်င္ သင္တို႔Aက်ဳိးရိွလိမ္႔မည္။ Aေၾကာင္းမူကား၊ ငါမသြားလွ်င္ Uပဇၥ်ာယ္ဆရာသည္ သင္တို႔ဆီ သို႔မလာ။ ငါသြားလွ်င္ ထိုသူကို
သင္တို႔ဆီသို႔ ငါေစလႊတ္မည္။ (ေယာဟန္-၁၆း၇)
ဟုတ္က…
ဲ႔ မိတ္ေဆြရယ္…ေက်းဇူးျပဳ၍ ဒုတိယAႀကိမ္ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔Aတူ ျပန္ဖတ္လိုက္ၾကရေAာင္…။
ငါAမွန္Aကန္ဆိုသည္ကား၊ ငါသြားလွ်င္ သင္တို႔Aကို်းရိွလိမ္႔မည္။ Aေၾကာင္းမူကား၊ ငါမသြားလွ်င္ Uပဇၥ်ာယ္ဆရာသည္ သင္တို႔ဆီ သို႔မလာ။ ငါသြားလွ်င္ ထိုသူကို
သင္တို႔ဆီသို႔ ငါေစလႊတ္မည္။ (ေယာဟန္-၁၆း၇)
ဘုရားေျပာတဲ႔ နႈတ္ထြက္စကားဟာ ဘာလဲ? ခရစ္ေတာ္ဘုရားေျပာလိုက္တဲ႔၊ AဲဒီAင္မတန္ မယံုနိုင္စရာေကာင္းတဲ႔Aခ်က္၊ Aံ႔Aားသင္႔စရာ Aင္မတန္ေကာင္းတဲ႔Aခ်က္က
ဘာလဲ?
ဘုရားရွင္က သူ..ခရစ္ေတာ္ရဲ႔သာသနာျပဳျခင္းထက္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ဘုရားရဲ႔ သာသနာျပဳျခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔Aတြက္ ပိုျပီးAက်ဳိး
ရိွမယ္လို႔ ႏႈတ္ထြက္ေျပာလိုက္ျခင္းပါပဲ။ တနည္းAားျဖင္႔ ယေန႔ ခရစ္ေတာ္ရဲ႔Aသင္းေတာ္လို႔ တင္စားေခၚေဝၚတဲ႔ ယံုၾကည္သူAားလံုးရဲ႔ Aသက္တာမွာ ခႏၶာကိုယ္Aားျဖင္႔
ခရစ္ေတာ္တည္ရိွေနျခင္း၊ ေဖးမေပးျခင္း၊ ေစာင္႔ေရွာက္လမ္းျပျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းတို႔ထက္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရဲ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔Aတြက္
ပိုျပီးAကို်းရိွေစတယ္လို႔ ႏႈတ္ထြက္ေျပာပါတယ္။
စU္းစားၾကည္႔ေနာ္…စႀကၤာဝဠာတစ္ခုလံုးကိုဖန္ဆင္းတဲ႔ Aနႏၲတန္ခိုးရွင္ခရစ္ေတာ္ဘုရားက မနက္ျဖန္ေသမယ္။ Uပၸဇၥ်ာယ္ဆရာကို
သူေကာင္းကင္ဘံုကိုတက္သြားျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေစလႊတ္မယ္လို႔ ဒီညမွာ ေျပာလိုက္တဲ႔Aခိ်န္မွာ သူ႔တပည္႔ေတာ္ေတြ ဘယ္လိုခံစားၾကရမလဲ?
ဟ..ငါတို႔ထင္တာကခရစ္ေတာ္ျပီးလွ်င္ျပီးတာပဲ။ ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္လာဦးမယ္တ…
ဲ႔ ….Aက်ဳိးနည္း..ဘာေတြလဲ။ ထိုUပၸဇၥ်ာယ္ဆရာကိုေစလႊတ္ျခင္းဟာ
တို႔ေတြAတြက္လည္း ပိုAက်ဳိးရိွမယ္တဲ႔။ ထိုUပၸဇၥ်ာယ္ဆရာရဲ႔ နာမေတာ္၌လည္း လူမ်ဳိးတကာတို႔ကို
ဗတၲိဇံမဂၤလာ ေပးရမယ္တဲ.႔ .စသည္ျဖင္႔ေပါ႔ေလ။ ေသာမတ္ ေမးလိုက္လို႔သာ ခရစ္ေတာ္ဟာ ခမည္းေတာ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ခရစ္ေတာ္ႏႈတ္က ျပန္ေျဖၾကားခ်က္ကို
ၾကားျခင္းAားျဖင္႔ ငါတို႔ေတာ႔ ခမည္းေတာ္ကို သိလိုက္ျပီးျပီျဖစ္လို႔ Aားလံုး OK ပဲလို႔ ထင္ေနတာ။ Aခု ေနာက္တစ္ေယာက္လာဦးမယ္တဲ႔။ Aဲဒီလာတဲ႔ ေနာက္တစ္ေယာက္ရဲ႕
Aမႈက ဘယ္ေတာ႔ျပီး မွာလဲ? သူဘယ္သူဆိုတာ ငါတို႔ဘယ္လို သိနိုင္မွာလဲ?။ ငါတို႔ကေကာ သူ႔ကို ကိုးကြယ္ရဦးမွာလား? ပညတ္ေတာ္ (၁ဝ) ပါးကေန Aခ်ဳပ္Aျခာပညတ္ (၂)
ပါး ေျပာင္းသြားျပီ။ Aခု ဘယ္ႏွစ္ပါး ထပ္ေျပာင္းဦးမလဲ? စသည္ျဖင္႔ေပါ႔ေလ။ မိတ္ေဆြရယ္..Aက်ဳိးပိုရိွေစဖို႔ Aားကိုးခိုလံႈရာ ပါဝါကို ေပးတာပါ။
ထိုသန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္Aားျဖင္႔ ခရစ္ေတာ္ဟာ ယေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔Aထဲမွာ Aသက္ရွင္ေနႏိုင္တာေပါ႔။ မဟုတ္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ေနမလဲ။ လူရဲ႔ဇာတိ Aျမင္က်U္းတဲ႔
သေဘာေလးေတြပါ။ Short-sightedness and narrow minded ဘယ္ေတာ႔မွ Aျဖစ္မခံပါနဲ႔ မိတ္ေဆြ…။ ေယရႈကိုၾကည္႔ ေရတိုဘုရားလား! ေရရွည္ဘုရားလား!
Aံ႔Aားသင္႔သြားျပီး ေတြေဝသြားသလား မိတ္ေဆြ! ဒါမွမဟုတ…
္ ‘ဟယ္………..နယူးေယာက္မွာရိွတဲ႔ ko Chris က… ဘာသာတရားAသစ္ သြန္သင္တယ္တဲ’႔ ဒါမွမဟုတ္
‘ဟာ……..သူရဲ႔ ယူဆခ်က္က သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္က ခရစ္ေတာ္ထက္ပိုျပီး Aေရးႀကီးျပီး၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ဟာ ခရစ္ေတာ္ထက္ သာတယ္တ’ဲ႔
..ဒီလိုေတြးမ်ား ေတြးလိုက္မိပါသလား?
ကြ်န္ေတာ္ ဘာသာAသစ္လည္းမသြန္သင္ပါဘူး။ `တစ ္စင္´ လည္း မေထာင္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္က သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ဟာ ခရစ္ေတာ္ထက္ ပိုသာတယ္၊
ပိုယံုၾကည္သင္႔တယ္၊ ပိုတန္ခိုးႀကီးတယ္လို႔လည္း မေျပာပါဘူး မိတ္ေဆြ…။
Aကယ္၍မ်ား မိတ္ေဆြAံ႔Aားသင္႔ျပီး ေတြေဝသြားမယ္ဆိုရင္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႔ တပည္႔ေတာ္ေတြ ဒီလိုမ်ဳိးျဖစ္ခဲ႔မွာပဲဆိုတာနဲ႔တင္ နားလည္ေပးပါ တယ္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကလည္း
သူတပည္႔ေတာ္ေတြ ဒီလိုခံစားရမယ္ဆိုတာကို ႀကိဳသိလြန္းလို႔ စကားပလႅင္ခံျပီးမွ ေျပာတာေလ ‘I Tell You The Truth´ လို႔ Aရင္ေျပာပါတယ္။
ကဲ…မီးေမာင္းထိုးျပခ်င္တဲ႔ Aခ်က္ေလးေတြကို ဆက္ဖတ္ၾကည္႔ၾကရေAာင္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္က ေရာက္လာျပီး ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရဲ႔Aမႈေတာ္ကို
လာေရာက္လုယူသြားတာမ်ဳိးလား? မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ကသာ ကမၻာေျမႀကီးကို လူ႔ဇာတိခံယူျပီး မလာခဲ႔ဘူး၊ ၿပီးေတာ႔ ကားတိုင္မွာ AမႈျပီးေAာင္မလုပ္နိုင္ခဲ႔ဘူးဆိုရင္..
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ဟာလည္း ဒီကမၻာကို ခရစ္ေတာ္ရဲ႔ေစခိုင္းညႊန္ၾကားခ်က္Aတိုင္း လာလို႔ေတာင္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရဲ႔
လာေရာက္ျခင္းရဲ႕Aဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ခရစ္ေတာ္ရဲ႔လုပ္ရပ္ေတြကို ထင္ရွားေစဖို႔Aတြက္ တစ္ခုတည္းပါပဲ။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားက သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္္ကို
Uပဇၥ်ာယ္ဆရာဆိုတဲ႔နာမည္လို႔ တင္စားတယ္။ သူတပါးကို သမၼာတရားကို သြန္သင္ျပီး၊ သမၼာလမ္းထဲသို႔ ေသြးေဆာင္တဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ပါ။
ေကာင္းျပီေလ… Aခုေတာ႔…ခရစ္ေတာ္ဟာ သူ႔ရဲ႔Aမႈတာဝန္ျပီးဆံုးျပီး။ ေသမင္းကို ေAာင္ႏိုင္ခဲ႔ျပီ။ ကားတိုင္မွာ Aေသြးနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေရြး ဝယ္လိုက္ျပီးျပီ။ ကဲ..ျပီးေတာ႔
ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲ? ဒီေလာက္ေလးပဲလား? ဘယ္ကလာ ဟုတ္ရမွာလဲမိတ္ေဆြရယ္..ခရစ္ေတာ္ရဲ႔ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ျပန္တက္သြားျပီး သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္
ၾကြေရာက္လာျခင္းဟာ Aင္မတန္ကို Aေရးၾကီးတဲ႔Aခ်က္ပါ။ ဒီAခ်က္ကို မျမင္ဖို႔Aတြက္ စာတန္ကေတာ႔ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ဖံုးေတာ႔တာပါပဲ။ ဝိညာU္မ်က္စိကြယ္ေAာင္
လုပ္တဲ႔နည္းေတြထဲမွာ Aထိေရာက္ဆံုးက လွည္႔ဖ်ားျခင္း (Deception) နဲ႔ Aာရံုေျပာင္းျခင္း (Diversion) ပါပဲ။ သြားမစမ္းနဲ႔ မိတ္ေဆြ! Aဲဒီ ေနရာမွာ သူက
Aင္မတန္ေတာ္လြန္းလွတယ္။
သာမာန္ေယဘုယ် ဘုရားေက်ာင္းတက္ေနတဲ႔ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ရဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ကေတာ႔ ခရစ္ေတာ္ဟာ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ Aေသခံျပီး (၃) ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ႔တယ္…… ခ်ီေဆာင္ျခင္းလာမယ္……..ငါတို႔က ငရဲလြတ္ထားျပီးျပီ..ဒီေလာက္ပဲေပါ႔။
ေမးပါရေစ…… ဘယ္မွာလဲၾကြယ္ဝျခင္းAသက္တာ (Abundant Life)?
ေမးပါရေစ…… ဘယ္မွာလဲ သင္႔Aသက္တာမွာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရဲ႔ ဝိညာU္ဆုေက်းဇူးေတြ?… ေဟျဗဲAေရး Aသားကို တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္တဲ႔
Aဂၤလိပ္က်မ္းစာက
Fruit လို႔သံုးတယ္။ Fruits မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာလို ျပန္လိုက္လို႔သာ ဝိညာU္ ပကတိAသီးမ်ား ျဖစ္ကုန္ရတာပါ။ ဆိုလိုတာက ‘၉ လံုးတည္းေသာ တလံုးတည္းပါ။’
(ဟုတ္ကဲ႔၊ ရိွလိုက္၊ ပ်က္လိုက္၊ ေပ်ာက္လိုက္၊ Aခိုးခံရလိုက္နဲ႔ေပါ႔။)
ေမးပါရေစ…… ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ သင္႔ရဲ႔Aသက္တာထဲမွာ ဝင္ေရာက္ကိန္းေAာင္းေနတာပါလဲ? (သင္က သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ကို Uပကၡာျပဳရင္
ခရစ္ေတာ္ဟာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္Aားျဖင္႔ သင္႔Aသက္တာမွာ ကိ်န္းဝပ္တယ္ဆိုတာကို Uပကၡာျပဳတာပဲေပါ႔…….ရွင္းေနတာပါပဲ။)
ဒါေၾကာင္႔ Uပဇၥ်ာယ္ဆရာကို Uပကၡာမျပဳပါနဲ႔ မိတ္ေဆြ။ ခရစ္ယာန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ခရစ္ေတာ္ရဲ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္Aားလံုးမွာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္
ပါဝင္ခဲ႔တယ္ဆိုတာ လံုးဝမသိၾကဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ သိလည္း ဂရုမစိုက္ၾကဘူး။ ကမၻာဦး- ၁း ၁-၂ ကို ၾကည္႔ပါ။ Aစဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္နွင္႔ ေျမႀကီးကို
ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ေျမႀကီးသည္ Aဆင္းသ႑ာန္မရိွ၊ လြတ္လပ္လဟာျဖစ္၏။ နက္နဲရာAရပ္ကို ေမွာင္မိုက္ဖံုးလႊမ္း၍ ဘုရားသခင္၏
ဝိညာU္ေတာ္သည္ ေရမ်က္နွာျပင္ေပၚမွာ လႈပ္ရွားေတာ္မူ၏။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ဟာ ေရမ်က္နွာျပင္ေပၚမွာ လႈပ္ရွားတယ္ဆိုတဲ႔Aခ်က္ကို ၾကည္႔ပါ။ ျမန္မာလိုက
‘လႈပ္ရွားတယ္’၊ Aဂၤလိပ္လိုက Move ေဟၿဗဲလိုက D’rachaph (ၾကက္မႀကီးက ၾကက္ကေလးေတြ ေမြးလာေAာင္ Aေပၚကေန Aာရံုျပဳထိုင္ျပီး
Aေႏြးဓါတ္ေပးျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္)ေပါ႔။
ဆိုလိုရင္းက သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ဟာ ဘုရားဖန္ဆင္းမယ္႔ ေရမ်က္နွာျပင္ေပၚမွာ ပံ်ဝဲေနျပီး ဘုရားရဲ႔ဖန္ဆင္းျခင္း ႏႈတ္ေတာ္ထြက္Aမိန္႔ေတာ္ကို ေစာင္႔ေနတယ္။
ဘုရားက သူ႔ရဲ႔ႏႈတ္ကေန ဘာေျပာမလဲ။ ေျပာတာကို Aားလံုးျဖစ္ေစတဲ႔ ပါဝါက သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ပါပဲ။ ကဲ.. ဆက္ၾကည္႔ပါ။ ကမၻာဦး၁း၃မွာ ဘာျဖစ္သလဲ?
ပထမဦးဆံုးေသာ ဘုရားရဲ႔နႈတ္ထြက္စကား ‘let There Be light’ ဒီစကားကို ၾကားလိုက္တာနဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္က ခ်က္ခ်င္းပဲ Aလင္းကို သူ႔တန္ခိုးနဲ ႔ျဖစ္ေစၿပီး
ဖန္ဆင္းျခင္းစေတာ႔တာပါ။ ဒီလိုမ်ဳိးနဲ႔ပဲ ဖန္ဆင္းသမွ်AရာAားလံုးကို ဘုရားရွင္က ႏႈတ္ထြက္စကားနဲ႔ေျပာတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္က သူ႔ရဲ႔တန္ခိုးေတာ္နဲ႔
နႈတ္ထြက္စကားAားလံုးကို ၿပီးျပည္႔စံုေစတာပါ။
ေျပာမယ္ဆ…
ို …
ခမည္းေတာ္ဘုရားရွင္က AရာAားလံုးကို သေနၶတည္ေစတယ္။
သားေတာ္ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္က နႈတ္ေတာ္ထြက္ Aမိန္႔ေပးတယ္။
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ဘုရားရွင္က Aဲဒီ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္Aမိန္႔ Aားလံုးကို ဖန္ဆင္းၿပီး ျဖစ္တည္ေစတယ္။
သိပ္ရွင္းတဲ႔Aခ်က္ပါ။ ဘုရားရွင္ဟာ AရာAားလံုးကို ခရစ္ေတာ္ရဲ႔နႈတ္ေတာ္ထြက္စကားမွတဆင္႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရဲ႔ တန္ခိုးေတာ္နဲ႔ ဖန္ဆင္းတာပါ။
ခမည္းေတာ္ဘုရားရွင္က သားေတာ္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ေလာကၾကီးထဲကို လူ႔ဇာတိခံယူဖို႔ ထည္႔သြင္းေတာ႔မယ္ဆိုတုန္းက ဘာလုပ္သလဲ? ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ
နႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ Aားျဖင္႔ မာရိရဲ႔ဝမ္းထဲမွာ သေႏၶတည္ေစတာ မဟုတ္ဘူးလား။ ဘုရားကိုေမြးေပးဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာU္ေတာ္Aားျဖင္႔
သေႏၶတည္ေစတာပါ။ ဒီAခ်က္ေတြဟာ (၃) ပါးတစ္ဆူဘုရားကို သက္ေသျပတဲ႔ေထာက္ခံခ်က္ေတြပါ။
ခမည္းေတာ္ဘုရား၊ သားေတာ္ဘုရားနဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ဘုရားဆိုတဲ႔ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုးကြယ္တာပါ။ (၃) ပါးလို႔သာ ေျပာတယ္။
တကယ္တမ္းက်ေတာ႔ သူတို႔ဟာ တစ္ေယာက္ေပၚမွာတစ္ေယာက္ Aားကိုးတိုင္ပင္ၿပီးမွ Aမႈတစ္ခုကို ဝိုင္းျပဳၾကတာပါ။ ခဲြၿပီးAလုပ္လုပ္လို႔ မရသလို၊ ခဲြၿပီး ေနလို႔လည္းမရတဲ႔
တစ္ေယာက္တည္းပါ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ သူ႔ရဲ႔သာသနာကို သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာU္ေတာ္ရဲ႔ ဘိတ္သိတ္ေပး၊ ဗတၲိဇံမဂၤလာရျပီးမွ Aစျပဳတာကို မွတ္က်ဳံး ေစခ်င္တယ္။
သင္ခန္းစာက Aကယ္၍ ခရစ္ေတာ္ဟာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္မပါဘဲ သူ႔ဖာသာသူ သူ႔ရဲ႔သာသနာကို လုပ္တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း
ခရစ္ေတာ္ကဲ႔သို႔ပဲ ဘုရားရဲ႔သာသနာကို သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္မပါဘဲ မလုပ္သင္႔ပါဘူးမိတ္ေဆြ…။ မည္သူမဆို ၾကြယ္ဝေသာAသက္တာ (သို႔မဟုတ)္ ထိေရာက္တဲ႔
Eဝံေဂလိလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးကို သူ႔ရဲ႔Aထဲမွာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရဲ႔တန္ခိုးေတာ္မပါဘဲ မရႏို္င္ပါဘူး။ မေဆာင္ရြက္နိုင္ပါဘူး။ ဒါဟာ Aဓိကေသာ႔ခ်က္ပါပဲ မိတ္ေဆြ…။
Oh.. Leave the Holy Spirit alone!….. Just shout Grace, Grace, Grace!)
ကဲ.. ဒါဆိုရင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ကို ဘာလို႔ေဖ်ာက္ထားၾကတာလဲ? UပမာAားျဖင္-႔ Grace, Grace, Grace လိုYေAာ္ေနျပီး Faithm,
Faith, Faith ဘယ္ေရာက္ေနလဲ? ဒီလိုပဲ Jesus, Jesus, Jesus လို႔ေAာ္ေနျပီး သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ဆိုတာ ဘယ္ေပ်ာက္ေနပါ သလဲ?
ရိွေတာ႔ရိွတယ္.. ေခ်ာင္ထိုးထားတာမ်ဳိးေပါ႔ ဆိုတာမ်ဳိးလား။ က်မ္းစာကေျပာတာေတာ႔ ‘Not by my might, nor by power, but by my Spirit,” said the LORD of the
host. (ဇာခရိ-၄း၆)၊ သူ႔ရဲ႔ဝိညာU္ေတာ္Aားျဖင္႔ ခပ္သိမ္းေသာAမႈကို ျပဳတဲ႔ဘုရားပါ။ မွန္ပါတယ္ Grace ဆိုတဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္ကာလမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူျဖစ္ၿပီး၊
နွာေခါင္းနဲ႔Aသက္ရႈေနထိုင္ေနၾကတာ။
ဒါေပမယ္႔ စာတန္ဖံုးလိုက္တဲ႔Aခ်က္က ေက်းဇူးေတာ္ကာလဆိုတာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ကာလ ဆိုတာပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ Grace ကို တစ္ဖက္သတ္
မေကာင္းေျပာေနတာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ ကြ်န္ေတာ္ Grace လို႔ေAာ္ေနတတ္တဲ႔ ခရစ္ယာန္ေတြမွာ ျဖစ္ေလ႔ရိွတတ္တဲ႔ Aတၲဆန္တ.ဲ႔ . “ငါ႔Aတြက္၊ ငါ႔Aတြက္၊ ငါ႔Aတြက”္ ဆိုတဲ႔
စိတ္ဓါတ္ကိုေျပာတာပါ။ Selﬁshness (တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ၿပီး ကိုယ္႔Aတြက္ကို သိပ္တြက္တတ္တာမ်ဳိး) ကို Grace (ေက်းဇူးေတာ္ပ)ဲ လို႔ နာမည္မတပ္ပါနဲ႔ မိတ္ေဆြ…။
ဘုရားဆီက Aယူ..Aယူ..Aယူ ပဲရိွၿပီး ဘုရားရဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ကို ဝမ္းနည္းမိေAာင္ ေန႔စU္မ်ား လုပ္မိေနသလားဆိုတာ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည္႔ပါ။
Grace လို႔ေျပာၿပီး Faith မပါရင္ Salvation မရဘူးေနာ္။ လက္ခုပ္က နွစ္ဘက္တီးမွျမည္တာ။ တစ္ဖက္က ဘုရားရွင္က လက္ကမ္းတယ္။ Aဲ႔ဒါ Grace။ ဒီဘက္က လူက
လက္ျပန္ကမ္းမွ (Faith ရိွမွ) ကယ္တင္ျခင္းရမယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဝမ္းနည္းလွစြာပဲ ဒီေခတ္ေတြမွာ Faith Aေၾကာင္း သင္တာ နည္းသထက္နည္းလာျပီး Grace ကိုသာ
တAားေAာ္လာၾကတယ္။ Faith (ယံုၾကည္ျခင္း) ကို ဘာလို႔သိပ္ျပီး မေဟာခ်င္ၾကတာလဲ? က်မ္းစာထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္Aႀကိဳက္ဆံုး Faith ကိုေျပာပါဆိုလွ်င္..
ခရစ္ေတာ္ရဲ႔တမန္ေတာ္ေတြပဲ။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျပီး ရက္(၄ဝ) လူ႔ေလာကမွာေနစU္ ခရစ္ေတာ္က ‘ေယရုရွလင္’ ၿမိဳ႕မွာသြားၿပီး သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ကို ေစာင္႔ရမယ္လို႔
မွာၾကားတယ္။ ကဲ.. မိတ္ေဆြက တမန္ေတာ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါၿပီတ.ဲ႔ .ေနရာလဲၾကည္႔ရေAာင္။ Aခုသိပ္တန္ခိုးႀကီးတဲ႔
ဘုရားစစ္က ေကာင္းကင္ဘံုကို ျပန္တက္သြားၿပီး..တခါမွလည္း မျမင္ဘူး၊ မသိဘူးတဲ႔ ဘာဆိုဘာမွန္းမသိတဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ကို ေယရုရွလင္ျမိဳ႕မွာ
ငုတ္တုတ္ရယ္မွငုတ္တုတ္၊ တုတ္တုတ္မွမလႈပ္ပဲ လာေစာင္႔ေနၾကတယ္။ မိတ္ေဆြ.. ဘယ္လိုစU္းစားမလဲ။ တစ္ရက္လည္းကုန္ျပန္ၿပီဲ။ တစ္ရက္လည္းကုန္ျပန္ၿပီဲ။
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ဆိုတာ Aရိပ္Aေယာင္ေတာင္မေတြ႕၊ ဒီလိုနဲ႔ ရက္ေတြကုန္ဆံုးလာၿပီး ဘာမွန္းမသိတဲ႔ ဒီသန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ကို လာေစာင္႔ေနၾကရတာ
ဘယ္လိုလုပ္Aဓိပၸါယ္ရိွမွာလဲလို႔ စU္းစားမိမွာပဲ မဟုတ္ဘူးလား။ ဒါေပမယ္႔ေလ.. Faith ေၾကာင္႔ပဲေပါ႔။ ေစာင္႔လို႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ ဆင္းသက္ ၾကြလာတဲ႔Aခါမွာ
Aဲဒီဆင္းလာတဲ႔ေနရာ (ေစာင္႔ေနတဲ႔ေနရာ) မွာရိွေနလို႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရဲ႔ဗတၲိဇံမဂၤလာကိုရျပီး Aံ႔မခန္းေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကတာမဟုတ္ပါလား…။
ကြ်န္ေတာ္ေတာ႔ ခပ္ျပင္းျပင္းေလး ေျပာခ်င္တယ္။ ကေလာင္စြမ္းျပတာမဟုတ္ပါဘူး။ ရင္ထဲကလာတဲ႔ေစတနာပါ။ ကဲ…ေျပာၿပီ.. သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရဲ႔သာသနာျပဳျခင္း
(သို႔မဟုတ)္ ေန႔စU္Aသက္တာမွာ ပါဝင္ျခင္းကို လူေတြAႀကီးAက်ယ္ျငင္းဆန္တဲ ႔နံပါတ္တစ္Aခ်က္က သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာU္ေတာ္ဟာ ဒီလူေတြရဲ႔Aသက္တာမွာ
ဘာပါဝါမွမရိွဘူးဆိုတာကို ေထာက္ျပလို႔ပဲ။ ကဲ..ရွင္းတယ္ဟုတ.္ .။ Aဲဒီလို ေထာက္ျပၿပီးၿပီဆိုရင္ မၾကာခင္ပဲ ဒီလူေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္က
စတင္လုပ္ေဆာင္ေတာ႔တာပါပဲ။
ေျပာင္းလဲရမယ္..ဟြန္း..ဒီAခ်က္ကို ႀကိဳက္ကိုမႀကိဳက္ပါဘူးဆိုတဲ႔ ဇာတိစိတ္ကစၿပီး တိုက္ခိုက္ေတာ႔တာပဲ။ Comfort Zone ကိုလည္း မစြန္႔ႏိုင္သလို၊ ပ်င္းလည္း
ပ်င္းတယ္ေလ။ Abundant Life မရရင္ေနပါ။ ရိွတာနဲ႔ပဲ ေAးေAးစားပါရေစဆိုတာမ်ဳိးေပါ႔။ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး ရင္႔က်က္တဲ႔
ခရစ္ယာန္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ တာဝန္ယူခ်င္စိတ္
ရိွကိုမရိွလို႔ပဲေလ။
Aဲဒီ ကိုယ္႔တာဝန္ ကိုယ္မယူတတ္တဲ႔စိတ္ဟာ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ႔ ဘယ္မွာဆံုးသလဲသိလား? ဘုရားAေပၚပံုခ်ျခင္းမွာ Aဆံုးသတ္တာပါပဲ။ ကမၻာ-၃း မွာၾကည္႔။ ‘It’s that
woman that you gave me’ တဲ႔။ ဘုရားကို Aာဒံ ျပန္ပက္တဲ႔ စကားေလ။ ဒါေပမယ္႔ ဘုရားရဲ႔ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေတာ႔ ရွင္းပါတယ္။ ဘယ္သူမျပဳ၊ မိမိမႈတဲ႔။ မစားနဲ႔ဆို
မစားနဲ႔ေလ။ စားမိတဲ႔ Aက်ဳိးဆက္ Aတိုင္း Aာဒံဟာ သူ႔တာဝန္သူယူရေတာ႔တာပါပဲ။
Aဲဒီတမန္ေတာ္ေတြရဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္းကို ယံုၾကည္ျခင္းAားလံုးထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္Aႀကိဳက္ဆံုးပဲ။ မျမင္ရေသးတဲ႔Aရာကို ယံုတယ္။ ဘုရားစကားကို နားေထာင္ျခင္းAားျဖင္႔
တန္ဖိုးထားေၾကာင္း
ျပသတယ္။ ယံု၍ေစာင္႔ေနၾကလို႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရဲ႔ဗတၲိဇံကို တမန္ေတာ္ေတြရသလိုမ်ဳိးပဲ ခီ်ေဆာင္ျခင္းမွာျဖစ္မွာ။ ယံု၍
ခရစ္ေတာ္ရဲ႔ခီ်ေဆာင္ျခင္းကို ေစာင္႔ေနၾကမွသာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္နဲ႔Aတူ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကိုခံရျပီး၊ ခရစ္ေတာ္ေစာင္႔ေနတဲ႔ Aာကာသ ေကာင္းကင္ဆီသို႔
ပံ်တက္ႏိုင္ၾကမွာ မဟုတ္ဘူးလား။
ေသာမကလည္း၊ Aကြ်နု္ပ္၏Aရွင္၊ Aကြ်နု္ပ္၏ဘုရားသခင္ပါတကားဟု ျပန္၍ေလွ်ာက္၏။ (ေယာ-၂ဝး၂၈) Aရ ေသာမက နႈတ္မွေနာက္ဆံုး ဘာ ဝန္ခံသြားရသလဲ။ Aဲဒီလို
နႈတ္က ဝန္ခံလိုက္ျခင္းေၾကာင္႔သာ ေရာမ-၁ဝး၉-၁ဝ Aရ သူ ကယ္တင္ျခင္းကို ရလိုက္တာပါ။ ကယ္တင္ျခင္းရရိွေပမယ္႔ ဒုတိယAဆင္႔ျဖစ္တဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ဆီမွ
ဘိတ္သိက္ေပးျခင္း (သို႔မဟုတ)္ ပါဝါ မရရိွေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕မွာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ကို သြားေစာင္႔ဖို႔ ေစခိုင္းတာပါ။
ေျပာမယ္ဆို ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က သူ႔တမန္ေတာ္ေတြနဲ႔ ယံုၾကည္သူေတြAားလံုးကို Aဆင္(႔ ၁) ျဖစ္တဲ႔ ကယ္တင္ျခင္း ရရိွၿပီးရင္ Aဆင္(႔ ၂) ျဖစ္တဲ႔
ဝိညာU္ေတာ္နဲ႔ျပည္႔ေစျခင္းAသက္တာ ရရိွဖို႔ လိုAပ္တယ္လို႔ သင္ၾကား ေျပာၾကားေနျခင္းပါ။ မလိုရင္ ခိုင္းပါ႔မလား… မိတ္ေဆြ။ မလိုရင္ ဘာေၾကာင္႔မ်ား
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ကို ေလာကကိုေစလႊတ္မွာလဲ။ ဒီကေန႔ ကယ္တင္ျခင္းသာရရိွၿပီး ဘုရားထံမွလာတဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရဲ႔ ဘိတ္သိက္ေပးျခင္း
ဗတၲိဇံမဂၤလာကို မရေသးရင္ေတာ႔ မိတ္ေဆြရဲ႔Aသက္တာဟာ မီးစာမကုန္ေAာင္ ျဖည္းျဖည္းေလး Aသက္ရႈေနရတဲ႔ ခရစ္ယာန္Aသက္တာမ်ဳိးပါ။ ကဲ.. Aဲဒါဆို
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရဲ႔ ဗတၲိဇံမဂၤလာကို ခံယူရရိွၿပီးတဲ႔ေနာက္ပိုင္း တမန္ေတာ္ေတြ ဘာျဖစ္ကုန္ၾကသလဲ။ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲသြားသလဲ။ ၾကည္႔ရေAာင္…။
တမန္ေတာ္၁း၈မွာ ခရစ္ေတာ္က……
ထိုသို႔မရိွေသာ္လည္း၊ သင္တို႔Aေပၚသို႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ ဆင္းသက္ေသာAခါ၊သင္တို႔သည္ တန္ခိုးကိုခံရ၍ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ မွစေသာ ယုဒျပည္၊
ရွမာရိျပည္၊ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေAာင္ငါ၏ သက္ေသျဖစ္ၾကလိမ္႔မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ (တမန္၁း၈)
ျကည္႔ေနာ္! သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရဲ႕ ဗတၲိဇံကို ခံယူၿပီးမွသာ ဘုရားရဲ႕ဘိတ္သိက္ေပးျခင္း ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ (သို႔မဟုတ)္ ပါဝါAရိွန္တန္ခိုးမ်ားကို သင္ရရိွမွာပါ။ ထိုသို႔
ရရိွၿပီးမွသာလွ်င္ သင္သိကြ်မ္းၿပီးတဲ႔ ေနရာေဒသ (ေယရုရွလင္ျမိဳ႕) မွစ၍ ထိုမွတဆင္႔ သင္မသိကြ်မ္းေသးေသာ ယုဒျပည္၊ ရွမာရိျပည္ ေျမႀကီးတျပင္လံုးကို Eဝံေဂလိျဖန္႔ေစဖို႔
သိပ္တိက်တဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာနည္းနဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာကိုေပးၿပီး Aမႈေတာ္ကို လုပ္ခိုင္းတာပါ။ Aာမင္…။
ပင္ေတကုေတၲပဲြေန႔မွာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရဲ႕ဆင္းသက္ၾကြလာတဲ႔ဗတၲိဇံမဂၤလာကို ခံရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔ တမန္ေတာ္ေတြAားလံုးဟာ
ပါဝါႀကီးသူေတြျဖစ္လာၾကတယ္။ ေသဖို႔မေၾကာက္သလို Aသတ္ခံဖို႔လည္း လံုးဝ ဝန္မေလးေတာ႔ပါဘူး။ သတိၲေတြAျပည့္ရိွလာသလို၊ နိုးၾကားမႈေတြAျပည့္ နဲ႔
တားလို႔မရနိုင္ေလာက္ေAာင္ Eဝံေဂလိေဟာၾကားၾကေတာ့တာပဲ။ ဘာေတြျဖစ္ကုန္သလဲမိတ္ေဆြ… ရွင္းပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕
နႈတ္ထြက္စကားAတိုင္း ျဖစ္ကုန္တာေလ။’သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရဲ႕ `ဗတၲိဇံမဂၤလာ’ ဆိုတဲ႔ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕နႈတ္ထြက္စကား Aတိုင္းပဲေပါ႔။ Aေရးႀကီးတဲ႔Aခ်က္ေလးကို
ထပ္မံတင္ျပပါရေစ။ ဖိလိပၸဳ ဟာ ရွမာရိလူမ်ဳိးေတြကို တရားေဟာၿပီးတဲ႔ေနာက္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးဟာ ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံယံုၾကည္ၿပီး ေရထဲမွာ နွစ္ျခင္းခံသြားၾကတယ္။
ကယ္တင္ျခင္းရလိုက္ပါတယ္မိတ္ေဆြ။ ပထမAဆင္႔ေပါ႔။
ဒါေပမယ္႔ က်မ္းစာကဆက္ေျပာတာကေတာ႔ တမန္ေတာ္၈း၁၅-၁၆ Aရ…
ထိုၿမိဳ႕သူၿမို႕သားတို႔သည္
သခင္ေယရႈ၏နာမ၌ ဗတၲိဇံကိုခံရံုမွ်သာရိွသျဖင္႔၊
တစံုတေယာက္ေသာသူAေပၚ၌
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္သည္ သက္ေရာက္ေတာ္ မမူေသးသည္ျဖစ္၍
တမန္ေတာ္တို႔သည္ေရာက္ၾကလွ်င္၊
ဝိညာU္ေတာ္ကိုခံရမည္Aေၾကာင္း
ထိုၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔Aဖို႔ဆုေတာင္း၍၊သိပ္ကိုေကာင္းတဲ႔Aခ်က္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံယံုၾကည္ၿပီး နွစ္ျခင္းခံယူလိုက္လို႔ ဒုတိယေမြးျခင္းခံလိုက္ေပမယ့္ ဒီ ရွမာရိလူမ်ဳိးေတြဟာ
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္နဲ႔ျပည့္ျခင္း Aသက္တာမ်ဳိး မရရိွေသးပါဘူး။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရဲ႕ ဗတၲိဇံမဂၤလာကို ခံယူဖို႔ လိုေနပါေသးတယ္ဆိုတဲ႔Aခ်က္ကို
ရွင္းရွင္းကို ေဖာ္ျပလိုက္တာပါပဲ။ ဒီAခ်က္ကို တမန္ေတာ္၁၉ မွာ ထပ္ၿပီးေျပာျပန္တယ္။ ေပါလုဟာ ယံုၾကည္သူေနာက္လိုက္ေတြဆီမွာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရဲ႕ဗတၲိဇံ
မရိွေသးတာကို ရိပ္စားမိလိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီAရာကို ၿပီးျပည္႔စံုေစဖို႔ ဝိုင္းၿပီးဆုေတာင္းေပးလိုက္ၾကတဲ႔Aခါမွာေတာ႔ ဒီယံုၾကည္သူေနာက္လိုက္ေတြ
ဘာေတြျဖစ္ကုန္ၾကပါသလဲ? ဟုတ္ကဲ႔ .. မွန္ပါတယ္။ Aျခားေသာဘာသာစကားေတြနဲ႔ေျပာဆိုၿပီး ခ်က္ခ်င္းဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ကုန္ၾကေတာ႔တာပါပဲ။
ဆုေတာင္းAၿပီးမွာတင္ပဲေလ။ မွတ္ခ်က္ကေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔Aသက္တာမွာ ဘုရားရဲ႕ပါဝါတန္ခိုးမ်ား ရရိွေစဖို႔Aတြက္ (သို႔မဟုတ)္ ၾကြယ္ဝလံွ်ပယ္တဲ႔Aသက္တာ
(သို႔မဟုတ)္ မီးလံွ်ဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ေနတဲ႔Aသက္တာ ရရိွဖို႔Aတြက္ကေတာ႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာU္ေတာ္ရဲ႕ဗတၲိဇံကိုရရိွၿပီး၊
ဝိညာU္ေတာ္နဲ႔ျပည့္မွ ျဖစ္ကိုျဖစ္မယ္ဆိုတာပါပဲ။
Uပကၡာျပဳၿပီး၊
ကြ်န္ေတာ္တို႔ေမ႔ထားတဲ႔
ဘုရားကသာလွ်င္
တကယ္တမ္း
ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ Aတူရိွေနၿပီး
ေစာင္႔ေရွာက္ေနတာ မဟုတ္ပါလား မိတ္ေဆြ။
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