ဧ၀ံေဂလိ (၂)မ်ဳိး
ဧ၀ံေဂလိ တရား (၂) မ်ဳိး ရွိပါသည္။
၁။ လူ၏ အလိုသို႔ လိုက္၍ ေဟာေျပာေသာ ဧ၀ံေဂလိ ႏွင့္
၂။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီ ေဟာေသာ ဧ၀ံေဂလိ ဟူ၍ျဖစ္သည္။
လူ၏ အလိုသလ
ို႔ ိုက္၍ ေဟာေျပာေသာ တရားေဟာခ်က္ကို ‘အျခားေသာ ဧ၀ံေဂလိ တရား’ ဟုေခၚၿပီး၊
ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ သို႔ လိုက္၍ ေဟာေျပာေသာ တရားေဟာခ်က္ကို “ဧ၀ံေဂလိ တရား (သို႔) ေယရႈ
၏အေၾကာင္း” ဟုေခၚပါသည္။
အျခားေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာေသာသူ၊ နားေထာင္ေသာသူႏွင့္ ယံုၾကည္လက္ခံေသာသူ
အေပါင္းတို႔သည္ က်ိန္ျခင္း ခံအပ္ေသာသူျဖစ္သည္ (ဂလာတိ ၁း၆-၁၀)။
သို႔ဆိုလ်င္ အျခားေသာ ဧ၀ံေဂလိ တရားကို ဘယ္လို ေဟာေျပာေနၾကသလဲ။ ဘယ္လို ဆင္ျခင္ ပိုင္းျခားရမွာလဲ။
ကၽြန္ေတာ္ သမၼာတရားႏွင့္ အညီ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာပါရေစ။
အျခားေသာ ဧ၀ံေဂလိ တရားကို ေဟာတဲ့အခါ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း မပါ။ ေယရႈ အေၾကာင္းမပါေသာ
တရားေဟာခ်က္ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္း ခံရဖို႔အတြက္ ေယရႈဟူေသာ နာမည္မပါဘဲ အျခားေသာ အေၾကာင္း
အရာမ်ား ထည့္ေဟာေသာ ေၾကာင့္ အျခားေသာ ဧ၀ံေဂလိ ဟုေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္း ရဖို႔ အတြက္
အလွဳ၊ ဆယ္ဖို႔ တစ္ဖို႔ မ်ားမ်ားေပး၊ ေရႊေငြမ်ား စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းမွ ကယ္တင္ျခင္း ရမည္ဟု ေဟာၾကပါသည္။
က်မ္းတစ္ပိုဒ္က ဘာေျပာသလဲ ၾကည့္သည့္ အခါ “ကိုယ့္ကုသိုလ္ (ေကာင္းမႈ၊ အလွဴဒါန) ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း
သို႔ ေရာက္သည္ မဟူတ္” (ဧဖက္ ၂း၉) ဟု ေျပာပါသည္။ အလွဴဒါနမ်ား မျပဳလုပ္ရဟု မဆိုလိုပါ။ ေသခ်ာစြာ
ဂရုစိုက္ ဆင္ျခင္ေစခ်င္ပါသည္။ ေရႊ ေငြ စည္းစိမ္ေတြက လူေတြကို ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ မပို႔ေပးႏိုင္၊ ငရဲမွ
မကယ္တင္ႏိုင္ပါ။ ေယရႈဟူေသာ နာမည္ မပါေသာေၾကာင့္ပါ။
ေကာင္းေကာင္းေန ေကာင္းေကာင္းလုပ္၊ ေကာင္းေကာင္း အသက္ရွင္မွ ေကာင္ရာ သုခဘံုသို႔ ေရာက္မည္၊
ပညတ္တရားက်င့္ႏိုင္လ်င္ ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္မည္ လို႔ ေဟာေျပာ ေ၀ငွေနၾကပါသည္။ ဒါလည္း ကယ္တင္ရွင္
ေယရႈအေၾကာင္း ေဟာသည့္ အထဲမွာ မပါ၊ ေယရႈဘုရားနာမည္ မပါေပ။ ေယရႈဘုရားမပါဘဲ ဘယ္ေတာ့မွ
ေကာင္းေအာင္မလုပ္ႏိုင္၊ မေနႏိုင္ပါ။ ေကာင္းေသာ အက်င့္က်င့္ေနျခင္း၊ ပညတ္တရား
လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္ မေျပႏိုင္။ ငရဲမွ မလြတ္ႏိုင္။ (ထြက္ ၂၀း၁၃ ႏွင့္ လု ၁၈း၂၀) မွာ
“လူ႔အသက္ကို မသတ္ရ” ဟု ပညတ္ထားပါသည္။ မိတ္ေဆြ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ (ကာယကံျဖင့္)
မသတ္မိေသာ္လည္း၊ (မ ၅း၂၂၊ ၁ေယာ ၃း၁၅) အရ လူတစ္ေယာက္ကို အေထာက္မတန္ ေဒါသထြက္ပါက
လူ႔အသက္ သတ္ၿပီးသြားၿပီတ့။ဲ စိတ္မဆို၊ ေဒါသအမ်က္ထက
ြ ္ပါက လူ႔အသက္သတ္ၿပီးသြားၿပီတ့။ဲ စိတ္မဆိုး၊
ေဒါသအမ်က္ မထြက္တ့သ
ဲ ူ ေတြ႕ဖူးပါသလား။ တစ္ေယာက္ကို စိတ္ဆိုးမိလိုက္တာနဲ႕ ဘုရားေရွ႕မွာ
လူတစ္ေယာက္ကို စိတ္ဆိုး မိလိုက္တာနဲ႔ ဘုရားေရွ႕မွာ လူတစ္ေယာက္ သင္ သတ္ေနၿပီ၊ ႏွစ္ေယာက္ကို
ေဒါသထြက္ရင္ ႏွစ္ေယာက္ သတ္ၿပီးၿပီ။ မ်ားမ်ား အမ်က္ထက
ြ ္ပါက လူ႔အသက္ မ်ားစြာကို သင္ သတ္ၿပီးေနၿပီ
မဟုတ္ပါလား။ မိတ္ေဆြေမြးဖြားလာစက ယေန႔အထိ လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား သတ္ခ့မ
ဲ ိၿပီလဲ။ ဒါေတာင္
ဒီပညတ္ တစ္ခုပဲ ဥပမာ ေပးေနတာပါ။ ဒါေလးကို မလိုက္ႏိုင္၊ မက်င့္ႏိုင္ရင္ အျခားပညတ္ေတြ ပိုလို႔
ေ၀းသြားပါၿပီ။

ေရႏွစ္ျခင္းခံတာနဲ႕ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီလား။ အႀကီးအက်ယ္ ဖ်ားနာေနသူ၊ ေသခါနီး အေျခအေနျဖစ္ေနေသာ
သူကို ကယ္တင္ျခင္း ရေစလိုလို႔ ေရႏွစ္ျခင္းေပးလို႔ ရမွာလား။ ျဖစ္မွာလား။ အျပစ္သား ဘ၀ကေန
ေရႏွစ္ျခင္းခံလို႔ ဘုရားသားျဖစ္သာြ းတာ မွန္ရင္၊ ဘဲေတြ ေရငုတ္တာ ၾကက္ျဖစ္ျဖစ္ကုန္ ၿပီေပါ့။ ကၽြဲမ်ား
ေရငုတ္တာ ႏြားဘ၀ သို႔ ေျပာင္းကုန္ၿပီေပါ့။ ေယရႈက ႏွစ္ျခင္းခံလို႔ ေကာင္းကင္တက္သာြ းခြင့္ ရတာလား။
ဘုရားေက်ာင္းတက္မွ ကယ္တင္ျခင္း ရမယ္ဆိုရင္ မယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္ကို ေယရႈ အေၾကာင္း
မေဟာေျပာဘဲ ဘုရားေက်ာင္းပဲတက္ခိုင္လို႔ ျဖစ္မွာလား၊ ဖာရိရွဲေတြက ပံမွန္ ဘုရားေက်ာင္း တက္တာပဲ။
ဘာေၾကာင့္ ေယရႈက ဖာရိရွဲ တိက
ု႔ ို ႏွစ္ဆေသာ ငရဲသားလို႔ ေခၚရတာလဲ (မ ၂၃း၁၅ ၊ ၃၃)။
-

အသိတရားသက္သက္ အတြက္ က်မ္းစာဖတ္ျခင္းဟာ ကယ္တင္ျခင္း မရႏိုင္ဘူး။ ဖာရိရွိေတြ
အလြတ္ေတာင္ ရေသးတယ္။

-

ေယရႈအားျဖင့္ မဟုတ္တ့ဲ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေနျခင္း သက္သက္ (ပညတ္ေစာင့္ျခင္း) သည္
က်ိန္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္ (ဂလာ ၃း၁၀)။

-

ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းလည္း ကယ္တင္ျခင္း မရဘူး (ဧ ၂း၉)။

-

မိရိုးဖလာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာထဲ၀င္ျခင္း (ပ ၂၃း၃၅ ဖတ္ပါ) ခရစ္ယာန္ဘာသာ တရားက ကယ္တင္ရွင္
မဟုတ္ပါ။

-

စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာ ေနာက္လိုက္ျခင္း (ဆာ ၄၉း၆-၉၊ မာ ၈း၃၆-၃၇) စၾက၀ဠာတစ္ခုလံုး ပိုင္ဆိုင္သူ
ျဖစ္ပါေစ ၀ိညာဥ္ ဆံုးရံႈးပါက ထိုစည္းစိမ္ႏွင့္ မေရြးႏိုင္

-

ဆုေတာင္းျခင္း (လု ၁၈း၁၀-၁၂) ဖာရိရွဲ ေတြ ခဏခဏ ဆုေတာင္းသည္။ ေကာင္းကင္ေရာက္သာြ းတဲ့
ဖာရိရွဲ ရွိသလား။

-

ဥပုသ္ ေန႔မွာ မီးခိုးထြက္ရင္ ပညတ္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းပဲ။ (ထြ ၃၅း၃)။

-

လူ႔အထင္ (သု ၁၄း၁၂) လူ႔ အထင္က ေကာင္းတာလုပ္မွ၊ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲမွ၊ ေရႏွစ္ျခင္းခံမွ၊
ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဒီထင္ျမင္ခ်က္ေတြက ေသျခင္းသို႔ ပိတ
ု႔ ာပဲ မဟုတ္လား။

-

ဂလာတိ ၃း၁၀ - လူတို႔၏ ကိုယ္ကာယ အစြမ္း အက်င့္ မစံုလင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားရဲ႕
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း စံခ်ိန္ကို မွီေအာင္ မတတ္ႏိုင္။ အစဥ္အၿမဲလည္း မက်င့္ႏိုင္။ ထိုအခါ က်ိန္ျခင္းခံရသည္။
မက်င့္ရင္ က်ိန္ျခင္း မခံရဘူးဟု ဆိုလိုတာ ျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ မက်င့္ရင္ ပိုေကာင္းပါ လိမ့္မယ္။

-

ေရာမ ၁၄း၂၃၊ ေဒသနာ ၇း၂၀ - ေယရႈမပါ ေယရႈကို မယံုၾကည္လက္မခံဘဲ လူတို႔၏ အေကာင္းဆံုး
ႀကိဳးစားက်င့္ႀကံျပဳမူသမွ်ဟာ အျပစ္ျဖစ္တယ္။

ဒီကေန႔ လူေတြဟာ ေယရႈကို သိသည္။ ေယရႈ အေၾကာင္းၾကားဖူးသည္ ၿပီးေတာ့ ၀မ္းေျမာက္လိုသည္။ အျပစ္၏
ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လိုသည္။ ေကာင္းကင္သို႔ ေရာက္ခ်င္သည္။ ထာ၀ရအသက္ ရခ်င္သည္။
အမွန္ေတာ့ လူေတြ ရွာေဖြေနတဲ့ အရာအားလံုးရဲ႕ အေျဖဟာ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ဘုရားပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ လူေတြက
ေယရႈကို လက္မခံႏိုင္၊ မယံုၾကည္ႏိုင္၊ ဒါေၾကာင့္ လူေတြဟာ မေရာင့္ရဲႏိုင္၊ မျပည့္စံုႏိုင္၊ မေက်နပ္ႏိုင္၊
၀မ္းမေျမာက္ႏိုင္ ျဖစ္ေနၾကရပါသည္။
အျခားေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာေသာသူ၊ ယံုၾကည္လက္ခံ ေထာက္ခံ အားေပးသူမ်ားပါ က်ိန္ျခင္း
ခံအပ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္မွလာေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား လာေဟာလ်င္လည္း ဘုရား၏
က်ိန္ျခင္းအေၾကာင္း မပါဘဲ ကုသိုလ္ႏွင့္ အက်င့္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း ရမယ္လို႔ ေဟာရင္ ဒါဟာ အျခားေသာ
ဧ၀ံေဂလိ (လူ႔ အလိုသို႔ လိုက္ေသာ တရား) ဟု ေခၚပါသည္။

စစ္မွန္ေသာ ဧ၀ံေဂလိ တရားမွာ အျခားေသာ ဧ၀ံေဂလိ တရားႏွင့္ မတူပါ။ အလြန္ကာြ ျခားပါသည္။ ဒီ
ဧ၀ံေဂလိတရားသည္ ေယရႈ အေၾကာင္းသာ ျဖစ္ရမည္။ (တ ၈း၃၅၊ ေရာမ ၁၅း၁၆) ဘုရားအေၾကာင္း သက္သက္
ျဖစ္သည္။
-

ေရာ ၁း၄ - ဘုရားသခင္ေျပာေသာေၾကာင့္ ျပည့္စံုေစသည္။

-

ေရာ ၁း၆ - ေယရႈ၏ ဧ၀ံေဂလိ တရားမွာ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိ။

-

တ ၁၃း၃၄ - ေယရႈ၏ ဧ၀ံေဂလိ တရားေၾကာင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရ။

-

တ ၁း၁၇ - ေယရႈဘုရား၏ ဧ၀ံေဂလိ တရားေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းရ။

-

တ ၂၀း၂၄ - ေယရႈဘုရား၏ ဧ၀ံေဂလိ တရားအား ေက်းဇူးေတာ္ ဟုေခၚသည္။

-

၁ေကာ ၁၅း၂ - ထို ဧ၀ံေဂလိေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရ။

-

၁ေကာ ၁၅း၁-၄ - လူသားအားလံုးရဲ႕ အျပစ္ေၾကာင့္ ေယရႈအေသခံ။

-

၁ ေယာ ၁း၇ - တစ္ေလာကလံုးရွိ လူတို႔၏ အျပစ္၊ ဒုစရိုက္ေတြကို သူ႔
အေသြးေတာ္ႏွင့္ေဆးေၾကာသည္။

-

ေရာ ၅း၉ - အျပစ္သားမ်ား ငရဲမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီးေနာက္ သံုးရက္ေျမာက္ေန႔မွာ
ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားမွာ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိေသာေၾကာင့္
ေကာင္းရာ သုခဘံုသို႔ ေရာက္မည္။

-

မ ၂၄း၁၄ - ဧ၀ံေဂလိတရားဆိုတာ ဘုရား၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဆိုင္။

-

ဧ ၆း၁၅ - ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား။

-

၁တိ ၁း၁၁ - ဧ၀ံေဂလိတရား (ေယရႈအေၾကာင္း) သည္ တန္ခိုးရွိသည္။

-

ဗ်ာ ၁၄း၆ - ဧ၀ံေဂလိတရားသည္ ထာ၀ရအတြက္ျဖစ္သည္။

နိဂံုး
လူတို႔၏ အလိုသလ
႔ို ိုက္၍ ေဟာေသာသူမ်ားမွာ ဘုရားသခင္၏ အေစခံ မဟုတ္ႏိုငပ
္ ါ (ဂလ ၁း၁၀)။
ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္သို႔ လိုက္၍ ေဟာေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားမူကား လူ၏ တရားမဟုတ္ပါ (ဂလာ ၁း၁၁)
ထို႔ေၾကာင့္ အျခားေသာ ဧ၀ံေဂလိကို နားမေထာင္ပါႏွင့္၊ အျခားေသာ ဧ၀ံေဂလိကို ေဟာေျပာေသာသူႏွင့္
နားေထာင္ေသာသူတို႔၏ နာမည္မ်ားသည္ အသက္စာေစာင္ စာရင္၌ မပါသူတို႔၏ ေနာက္ဆံုးမွာ ဒုတိယ
ေသျခင္းတည္း ဟူေသာ ကန္႔ႏွင့္ ေလာင္ေသာ ငရဲထဲ၌ ထာ၀ရအျပစ္ဒဏ္ ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေယရႈ၏ အေၾကာင္း တည္းဟူေသာ ဧ၀ံေဂလိ တရားကို ေဟာေျပာ ေ၀ငွေသာသူႏွင့္ နားေထာင္ယံုၾကည္
လက္ခံေသာ သူအေပါင္းတို႔၏ နာမည္မ်ားမူကား အသက္စာေစာင္ စာရင္ထ၌
ဲ ပါ၀င္ခြင့္ ရမွာျဖစ္သည္ (လု
၁၀း၂၀)။ ထိုသူတို႔သည္ ေယရႈ ဘုရားႏွင့္ အတူ ထာ၀ရေကာင္းကင္မွာ ကမာၻအဆက္ဆက္ အသက္ရွင္ စိုးစံ၍
၀မ္းေျမာက္ၾကရလတ့ံ။
ခြန္းေရွာလမုန္
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