ခရစ္ေတာ္ ၏ ဒုတယ
ိ အၾကိမၾ္ ကြလာျခင္း
ခရစ္ေတာ္၏

ဒုတိယအၾကိမ္

ႏွစ္ေပါင္းတေထာင္အုပစ
္ ိးု ျခင္းကာလ
ၾကြလာျခင္းကုိ

လူတုိင္းစိတ္ဝင္စားသည္။

လြန္ခဲ႔ေသာနွစ္အနည္းငယ္တုန္းက

လူတေယာက္သည္

သခင္ဘုရားၾကြလာမည္႔ေန႔ရက္ကုိ

သတ္မွတ္ခဲ႔ဖူးသည္။ လြန္ခ႔ေ
ဲ သာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ တုန္းက ေယရူသည္
ဤေလာကသုိ႔ ဆင္းၾကြလာျပး သူ၏ နိင္ငံေတာ္ကုိတည္ေထာင္ကာ
ဤေလာကကုိ

နွစ္ေပါင္း

တစ္ေထာင္အုပ္စိးု

မည္ဟူေသာ

သြန္သင္ခ်က္ သည္ လူၾကိိဳက္အမ်ားဆုံး ဘာသာေရးသြန္သင္ခ်က္
တခု

ျဖစ္ခ႔သ
ဲ ည္။

ေယရူသည္
သူတုိ႔က

“ဟုေခၚသည္။

ခရစ္ေတာ္

ေၾကာင္း

သြန္သင္သည္။
ထူးဆန္းေသာ

ျဖစ္လာ

မည္ဟု

သြန္သင္သည္။ဤသြန္သင္ခ်က္က

ဘုရားသခင္သည္

ဓမၼာေဟာင္းထဲ၌

ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ရန္

ပေရာဖက္ျပိဳခ်က္မ်ားသည္ သူ၏ ပထမၾကြလာခ်ိန္တင
ြ ္ ၾကိ းစား၍
မေအာင္ျမင္ခ႔ေ
ဲ ၾကာင္း အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ ပါသည္။

သြန္သင္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏

နွတ္ကပတ္ေတာ္

ထုုိသြန္သင္ခ်က္ကို

ဤသြန္သင္ခ်က္သည္ သမၼာက်မ္းစာ ႏွင္႔ အေထာက္အထားမ်ား

ဒုတယ
ိ အၾကိမ္ၾကြလာျခင္း

ရွိပါသလား၊ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔ သြန္သင္ခ်က္ လား။

မည္ကဲ႔သုိ႔ သြန္သင္ထားေၾကာင္း ေလ႔လာၾကည္႔ၾကပါစုိ႔။

ႏွစေ
္ ပါင္းတေထာင္ အုပစ
္ ိးု ျခင္းကာလ သည္အဘယ္သိ႔န
ု ည္း
ေျပာဆုိသည္မွာ

လက္မခံပါ။
နွင႔္

သမၼာက်မ္းစာက

ေယရူသည္

ခရစ္ေတာ္သည္

ဒုတိယအၾကိမ္

အေျဖကုိ

သားတဥးတေယာက္မွ်

မသိပါ။

အၾကိမ္ၾကြလာသည္႔အခိ်န္

နာရကုိေျပာျပရန္

နိမိတ္လကၡဏာ မွ် ျပမည္မဟုတ္ပါ။ ေယရူ မိန႔ေ
္ တာ္မူသည္မွာ “

ထုိအခိိ်န္နာရကုိကား

လာလိမ္႔မည္။

ထုိေန႔ရက္၌

အသံနွင္႔တကြ
ပူအားၾကိး၍

ပ်က္လိမ္႔မည္။

ျပန္လည္ထေျမာက္ေစမည္။

ထေျမာက္ျခင္းသုိ႔၎၊

ဆုိသည္။ ဤ ႏွစ္ေပါင္းတေထာင္အုပ္စုိး ျခင္းကာလ ကုိ ဓမၼာသစ္ က

သင္တိ႔မ
ု ်က္ေမာက္၌

က်င္႔ေသာသူတုိ႔သည္

လုံးဝျငင္းပယ္သည္။ အသင္းေတာ္သည္ ယာယအတြက္ မဟုတ္ဘဲ

တဖန္ၾကြလာေတာ္မူ လတံ႔ဟ
ံ ုေျပာဆုိၾက၏ ( တမန္ေတာ္၁း၁၁ )။

ဘုရားသခင္၏ ထာဝရ အၾကံအစည္ေတာ္ျဖစ္သည္ (ဧဖက္ ၃း၁၀-

လူသည္

၁၁ )။

ခံရသကဲ႔သုိ႔ ထုိနည္းတူ ခရစ္ေတာ္သည္ လူမ်ားအျပစ္တိ႔က
ု ုိ ခံျခင္းငွါ
ႏွစ္ေပါင္းတေထာင္အုပစ
္ ိးု ျခင္း ကုိ သြန္သင္ေသာသူတုိ႔က

အသင္းေတာ္နွင္႔
ေယရူသည္

ႏုိင္ငံေတာ္သည္

မတူ

သူ႔နုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ေသာ

ဟု

ေျပာဆုိၾကသည္။

အသင္းေတာ္

ကုိ

တည္ေထာင္ရန္ ကတိျပိဳခ႔သ
ဲ ည္ (မသဲ ၁၆း၁၈-၁၉ )။ သူ႔ ကတိ ကုိ
ပထမရာစု တြင္ ျပည္႔စုံေစျပ ( တမန္ေတာ္ ၂း ၄၇၊ ေကာ ၁း၁၃ ၊ ဗ်ာ
၁း၉ )။

သင္တုိ႔နွင႔္

ခြါ၍

ေကာင္းကင္သိ႔ု ၾကြသာြ းေတာ္မသ
ူ ည္႔နည္းတူ

ပူေဇာ္ျပးမွ

ေျမာ္လင္႔လ်က္ေနေသာသူတုိ႔ကုိ

ေလာကဓာတ္တုိ႔သည္

ေျမၾကးကုိယ္မွစ၍

ေျမၾကးေပၚမွာ

ေသလြန္ေသာသူတုိ႔ကုိ

ေကာင္းကင္သုိ႕ ေဆာင္ယူျခင္းကုိ ခံေတာ္မူေသာ ထုိေယရူသည္

တခါတည္းကုိုယ္ကုိ

ၾကးစြာေသာ

လုပ္သမွ်တုိ႔သည္ ကၽြမ္းေလာင္လိမ္႔မည္။ “( ၂ေပ ၃း၁၀ )။

တည္ေထာင္ခဲ႔သည္ဟု

ထုိေနာက္မွ

အဘယ္သူမွ်မသိ၊

မိုးေကာင္းကင္သည္

ေပ်ာက္သြားလိမ္႔မည္။

ေကာငး္ကင္သ႔ၾုိ ကည္႔ေမွ်ာ္လ်က္ေနၾကသနည္း။

တခါတည္းေသ၍

တပါး

ေကာင္းကင္တမန္မ်ားမသိ၊ သားေတာ္လည္းမသိ” ( မာကု ၁၃း ၃၂ )

ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေထာင္

ယာယ

ခမည္းေတာ္မွ

ဤ

“

အမူအရာကုိ

အံံ့ၾသျခင္း

စကားသံကုိ ၾကား၍ ထြက္ရေသာ အခိ်န္ကာလ ေရာက္လတံံံ့။

အုိဂါလိလဲလူတုိ႔

အသင္းေတာ္ကုိ

မည္သည္႔

အဘယ္ေၾကာင္႔

ၾကံစည္ခ႔သ
ဲ ည္။

မည္႔အစား

ခရစ္ေတာ္ဒုတိယ

မရွိၾကႏွင႔။္ သခ််ၤိဳိင္းမ်ားမွာ ရွိေသာသူ အေပါင္းတုိ႔သည္ သားေတာ္၏

နိင္ငံေတာ္ကို

ျငင္းပယ္ေသာေၾကာင္႔

မည္သည္႔လူ

“-

ေအာက္၌ေဖာ္ျပေသာက်မ္းစကားမ်ားကုိဖတ္ရူၾကပါစုိ႔။

ဂ်ုိိဳးလူမ်ိဳိးမ်ားက

ဤကမၻာေပၚရွိ

ပထမ၌

ၾကြလာမည္။

ၾကြလာသည္႔အခိ်န္တင
ြ ္သူ၏
သုိ႔ေသာ္

ဤေမးခြန္း၏

ခရစ္ေတာ္ျပန္လည္ ၾကြလာေသာအခါ မည္သည္႔အမူ ကုိ ျပိဳမည္နည္း

ခရစ္ေတာ္သည္ ဒုတယ
ိ အၾကိမၾ္ ကြလာမည္ေလာ

ပထမအၾကိမ္ဤေလာကသိ႔ု
တည္ေထာင္ရန္

က

ခရစ္ေတာ္၏

ပတ္သက္ျပး

ခရစ္ေတာ္သည္ မည္သည္႔အခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ျပန္လည္ၾကြလာမည္နည္း

။ “သူခုိးသည္ ညဥ္႔အခါလာ သကဲ႔သုိ႔ ထာဝရဘုရား၏ ေန႔ရက္သည္

ႏွစ္ေပါင္းတေထာင္ အုပ္စုိးျခင္းကာလသည္ မွားယြင္းေသာ

တရားေဟာဆရာမ်ားစြာ တုိ႔သည္ ဤ ၾသဝါဒ ကုိ သြန္သင္ၾကသည္။

ဤသြန္သင္ခ်က္က

လည္း

မၾကြလာခင္

နိမိတ္လကၡဏာမ်ားစြာ

ဤသြန္သင္ခ်က္ကုိ

“နွစ္ေပါင္းတထာင္အုပ္စိးု ျခင္းကာလ

ျပန္လည္ၾကြလာမည္ျဖစ္

အဖြ႔က
ဲ

တရားစရင္ျခင္းကုိ

ေနာက္တဖန္ထိသ
ု ခင္ကုိ
ကယ္တင္ျခင္းအလုိ႔ငွါ

အျပစ္နွင႔မ
္ ဆုိင္ဘဲ ေပၚထြန္းေတာ္မူလတံံ့ (ေဟျဗဲ ၉း၂၇-၂၈ ) ။

ေကာင္းေသာ

အက်င္႔ကုိက်င္႔ေသာသူတုိ႔သည္

အသက္ရွင္ရာ

ဆုိးယုတ္ေသာအက်င္႔
အျပစ္စရင္ရာ

ထေျမာက္ျခင္းသုိ႔

ကုိ
၎

ထြက္ရၾကလတံံံ့ ( ေယာ ၅း ၂၈-၂၉ )။
ဒုတိယ၌
တေလာကလုံးကုိ

ခရစ္ေတာ္

ဒုတိယအၾကိမ္ၾကြလာေသာအခါ

တရားစရင္မည္။

“

အေၾကာင္းမူကား

ငါတုိ႔ရွိသမွ်သည္ ကိုယ္ခႏၶ၌က်င္႔ေသာ အက်င္႔ ေကာင္းမေကာင္း
ရွိသည္႔အတုိင္း အက်ိဳိးအျပစ္ကုိ အသးအသးခံျခင္းငွါ ခရစ္ေတာ္၏
တရာပလႅင္ေရွ. ၌ ေပၚလာရၾကမည္။ “( ၂ေကာ ၅း ၁၀ )။
တတိယ၌ ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယ အၾကိမ္ၾကြလာေသာအခါ
ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္မည္
အသင္းေတာ္တည္းဟူေသာ

မဟုတ္ဘဲ
ႏိုငင
္ ံေတာ္ကုိ

သူ႔
ခမည္းေတာ္ထံတြင္

ျပန္လည္အပ္နွင္းေတာ္မူ မည္။ “ သုုိ႔ရာတြင္ လူအသးသးတုိ႔သည္

ျပန္လည္ၾကြလာမည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ သစၥာရွိေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္

မိမိတုိ႔

ပ်က္စးလုိ႔နးပါးျဖစ္ေနေသာ

အလွည္႔အတုိင္းလုိက္ရၾကလိမ္႔မည္။

အဥးသးေသာအသးျဖစ္

ေတာ္မူ၏။

ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ
ရွင္ျခင္းသုိ႔

ခရစ္ေတာ္သည္

ထုိ႔ေနာက္ခရစ္ေတာ္သည္

တပည္႔ေတာ္ျဖစ္ေသာ

ေရာက္ၾကလိ္မ္႔မည္။

သူတုိ႔သည္

ထုိအခါခရစ္ေတာ္သည္

ဤေလာကရွိ

ေပ်ာက္ဆုံးဝိညာဥ္မ်ားထံသုိ႔ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္း ေဟာေျပာရန္
လုပ္စရာမ်ားစြာရွိသည္။
သခင္ဘုရားၾကြလာရန္

သင္သည္

အဘယ္သုိ႔နည္း။

အဆင္သင္႔ျဖစ္ျပလား။

သင္သည္
သင္သည္

အထြဋ္အျမတ္ အာဏာတန္ခိးု အမ်ိ းမ်ိ းကုိ ပယ္ရွင္း၍ မိမိနိင
ု ္ငံကုိ

တရားစရင္ျခင္း၌ သခင္ဘုရားနွင႔္ ေတြ႔ဆုံရန္ ျပင္ဆင္ထားျပလား။

ဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ

ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွေ
ိ သးပါက

ခမည္းေတာ္၌

အပ္ျပန္ေတာ္မူျပးမွ

ကမၻာကုန္ရလတံံ့” (၁ေကာ ၁၅း ၂၃-၂၄ )။
စတုတၳ၌
ေသလြန္ေသာသူတုိ႔
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျပး

ခရစ္ေတာ္

ရွိသည္ဟု

သြန္သင္ေသာသူတုိ႔က

ထေျမာက္ျခင္းသည္

နွစ္ၾကိမ္ထက္မက

သြန္သင္ေနၾကေသာ္လည္း

သမၼာက်မ္းစာကမူ

ဒုတိယအၾကိမ္

တၾကိမ္သာထေျမာက္မည္

ၾကြလာေသာအခါ

ၿဖစ္ေၾကာင္းသြန္သင္ပါသည္။

ေသလြန္ေသာသူတုိ႔သည္
ထေျမာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဖတ္ရူၾကပါစုိ႔။

“

ရွိသမွ်တုိ႔သည္

တၾကိမ္တည္းသာ
ဤ

က်မ္းစကား

ေျဖာင္႔မတ္ေသာသူ၊
ေသျခင္းမွ

သူတုိ႔ေျမာ္လင္႔သည္႔နည္းတူ

ခႏၶာကုိယ္နင္႔

သည္အစျပိဳမည္ျဖစ္သည္။

ျခင္းကာလကုိ

ေယရူခရစ္ေတာ္

ကုိ

ေသခ်ာစြာ

မေျဖာင္႔မတ္ေသာသူ

ထေျမာက္ၾကလိမ႔မ
္ ည္ဟူ၍

အကၽြန္ပ္လည္း

ဘုရားသခင္ကို

အမွိျပိဳ၍ ေျမာ္လင္႔ပါ၏။ ( တမန္ေတာ္ ၂၄း၁၅ ၊ ေယာ ၅း ၂၈-၂၉ )။
ပဥၥမ

၌

ခရစ္ေတာ္ဒုတိယ

ဤကမၻာေျမၾကးကို

အၾကိမ္ၾကြလာေသာအခါ

ဖ်က္ဆးမည္။

ႏွစ္ေပါင္းတေထာင္အုပစ
္ ိးု

ျခင္းကာလ

ထို႔ေၾကာင္႔

ကုိ

သြန္သင္သူတုိ႔၏

သြန္သင္သည္႔ အတုိင္း ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေျမၾကး ကုိ အုပ္စုိးႏိုင္ရန္
ေနရာမရွိပါ။ ေျမၾကးကုိယ္မစ၍ ေျမၾကးေပၚမွာ လုပ္သမွ်တုိ႔သည္
ဘုရားသခင္ဖ်က္ဆးေတာ္မူမည္ ( ၂ေပ ၃း ၇၊၁၀၊၁၂ )။
လြန္ခဲ႔ေသာ
ဤေလာက

သု္ိ႕

ဧဝံေဂလိ

သတင္းေကာင္းကုိ နာခံလိက
ု ္ပါ။ (မာကု ၁၆း၁၆ )။

မေသနုိင္ေသာ

ထာဝရကာလ

ေသလြန္ေသာသူတုိ႔၏

ျပင္လွ်င္

ဒုတိယအၾကိမ္ၾကြလာေသာအခါ

သည္

နစ္ေပါင္းတေထာင္အုပစ
္ ိးု

ယခု

နွစ္ေပါင္း

၂၀၀၀

ၾကြလာခဲံ့သ
ဲ ည္။

ခန္႔က

သူသည္

ေယေရူသည္
ဒုတိယအၾကိမ္

ေလာကအတြက္ သမၼာတရား

Truth For The World.
truthfortheworld.org
info@tftw.org
P.O. Box 5048 Duluth, GA 30096 U.S.A.
This work is licensed under a Creative
NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Commons

Attribution-

