
GENERAL SUBJECT: 
ဆာလကံျမ်း၌ ဖွင့ြ်ပထားသည့ ်ခရစေ်တာ်ကိ; သကိ<မ်းြခငး်=>င့ ်ေတွ? @ကAံခံစားြခငး်အားြဖင့ ်ဖCိ;ဖရဲြဖစြ်ခငး်=>င့ ်

တရားမ့ဲြခငး်အလယတ်ငွ ်ေအာငြ်မငြ်ခငး်အသကတ်ာကိ; အသကF်>ငရ်န် မစေထာကပ့ံ်ခံရြခငး် 

Message One 
ဘ;ရားသခင့စ်မံီကန်ိး၏ အလယဗ်ဟိ;ြဖစေ်သာ ခရစေ်တာ်ကိ; လMမျိAးတိ;၏့ဆန ့်ကျငဘ်ကြ်ပAြခငး် 

ဖတ်ရနက်ျမ်း၊ ဆာ၊၂း၁-၃၊ ၆၊ ၈။ သ6၊၂၉း၁၈က။ ဧ၊၁း၁၀။ ၃း၉ 

I. ဆာလ၊ံ၂း၁-၃ တငွ ် လMမျိAးများ=>င့ ် ေလာကအီစိ;းရသMများအားြဖင့ ် ခရစေ်တာ်ကိ; ဆန ့်ကျငဘ်ကြ်ပAြခငး်အေ@ကာငး်ကိ; 

ေြပာထားသည။် 

A. လ;မျိ=းများက ခရစေ်တာ်တစဖ်က်၌ ဆန ့က်ျငဘ်က်ြပ=ြခငး်မGာ ေဟI6ဒK်Gင့ ်ပ6KL ိ ပိလတ်တိ6မ့G အစြပ=၍ အKLခိရစတွ်င ်

နဂံိ6းချ=ပ်သာွးမညြ်ဖစသ်ည ်- တ၊၄း၂၅-၂၈။ ဗျာ၊၁၃း၁-၈။ ၁၉း၁၉။ 
B. ပ6နက်နေ်သာ လ;မျိ=းများေနာက်ကွယ်တွင ် “ဤေမGာငမိ်6က်၏ ေလာကီအစိ6းရသ;များ”၊ “ေကာငး်ကငဆ်ိ6ငရ်ာများ\Gိ 

ဆိ6းညစေ်သာ ဝိညာ^ဆိ6ငရ်ာ အငအ်ားစ6များ \Gိေနသည ်- ဧ၊၆း၁၂။ ဒ၊ံ၁၀း၁၃။ _̀နး်၊ ဆာ၊၈၂။ 
C. ဆာလံ၊၂း၁၀-၁၂ သည ် ဘ6ရားသခငK်Gင့ ် ခရစေ်တာ်ထမံG ေလာကအေပbသိ6 ့ ေရာက်လာမည့ ် အမျက်ေဒါသKGင့ ်

စပ်လျ^း၍ လ;မျိ=းများထ ံသတိေပးချက်ြဖစသ်ည။် 
1. “ပလd ငေ်တာ်ေပbမGာ ထိ6င၍် ေြဖာင်မ့တ်စွာ စရီငေ်တာ်မ;eပီ” - ၉း၄။ 
2. “ေယေဟာဝါမ;ကား ကာလအစ^အဆက် ပလd ငေ်ပb ထိ6ငေ်တာ်မ;၏။ / တရားစရီငရ်န ်ပလd ငေ်တာ်ကိ6 တညေ်စ 

ေတာ်မ;၏။ ေလာကီသားတိ6ကိ့6 ေြဖာင့မ်တ်စွာ စရီငေ်တာ်မ;၏” - ၉း၇-၈က။ 
3. ဓမiသစက်ျမ်းတွင ် ခရစေ်တာ်သည ် jကလာ၍ “သခငဘ်6ရား၏ေနရ့က်”ဟ6 ေခbကာ၊ ဘ6ရားသခင၏် ေနရ့က် 

လညး်ြဖစသ်ည်က့ာလ တညး်ဟ;ေသာ ေလာကအေပb အမျက်ေတာ်ြဖင့ ်တရားစရီငြ်ခငး်ြပ= မည့က်ာလအချိန ်

\Gိသည ်- တ၊၂း၂၀။ ၁ေကာ၊၅း၅။ ၁သက်၊၅း၂။ ၂သက်၊၂း၂။ ၂ေပ၊၃း၁၀၊ ၁၂။ 

II. ဖCိ;ဖရဲြဖစြ်ခငး်၊ ပ;န်ကန်ြခငး်=>င့ ် တရားမ့ဲြခငး်အလယတ်ငွ ် အသကF်>ငေ်သာသMများအေနြဖင့ ် က<=်;ပ်တိ;သ့ည ် ဘ;ရား 

သခင်စ့မံီကန်ိး၏ F>ငး်လငး်ေသာ CMပါCံ;F>ိရန် လိ;အပ်သည ်- သ;၊၂၉း၁၈က။ ဧ၊၃း၉။ 

A. ကkK်6ပ်တိ6သ့ည ်ဤI;ပါIံ6အားြဖင့ ်အ6ပ်စိ6းြခငး်၊ ထနိး်ချ=ပ်ြခငး်၊ လမ်း_̀နြ်ခငး်ခံရန ်လိ6အပ်သည ်- သ6၊ ၂၉း၁၈က။ 
B. ကkK်6ပ်တိ6သ့ည ် ဘ6ရားသခင၏်စမံီကိနး်၊ ဘ6ရားသခင၏်ထာ၀ရအလိ6ေတာ် I;ပါIံ6၌ သနစွ်မ်းြခငး်၊ မယိမ်းမယိ6င ်

ခိ6ငe်မဲြခငး် \Gိရမညြ်ဖစသ်ည ်- ဧ၊၁း၁၀။ ၃း၉။ ဗျာ၊၄း၁၁။ ၁ေကာ၊၁၅း၅၈။ 
C. ဘ6ရားသခင၏်ထာ၀ရစမံီကိနး်သည ်ကျမ်းစာတစခ်6လံ6း၏အလယ်ဗဟိ6လမ်းေmကာငး်ြဖစသ်ည။် ကျမ်းစာကိ6 အနက် 

ဖွင့ဆ်ိ6ြခငး်မGာ ဤအလယ်ဗဟိ6လမ်းေmကာငး်အားြဖင့ ် ၎ငး်၏တိကျလံ6ေလာက်သည် ့ အလငး်ေပးြခငး်ေအာက်တွင ်

အတိအကျ အ6ပ်စိ6းြခငး် ခံရမညြ်ဖစသ်ည ်- လ6၊၂၄း၂၇၊ ၃၂၊ ၄၄။ 
D. ဘ6ရားသခင၏် စမံီကိနး်သည ် ဘ6ရားသခင၏်တ6Koငိး်ရာမ့ဲေသာအလ6ပ် - ခရစေ်တာ်၌ မိမိကိ6ယ်ေတာ်တိ6ငကိ်6 ေရွး 

ချယ်ခံလ;တိ6အ့ထသဲိ6 ့ လ6ပ်ေဆာငက်ာ၊ မိမိကိ6ယ်ေတာငအ်ား သ;တိ6K့ Gင့အ်တ; တစလံ်6းတစ၀်ြဖစေ်စြခငး် အလ6ပ်အေပb 

ဗဟိ6ြပ=ထားသည ်- ဧ၊၃း၁၆-၂၁။ 
1. ဘ6ရားသခင၏်ဓမiသစစ်မံီကိနး်မGာ အဆင့ဆ်င်ြ့ဖတ်ေကျာ်ေသာသံ6းပါးတစပ်ါးဘ6ရားသည ်ကkK်6ပ်တိ6၏့အသက် 

KGင့ ်ကkK်6ပ်တိ6၏့ြဖစြ်ခငး် ြဖစလ်ာရန ်ကkK်6ပ်တိ6အ့ထသဲိ6 ့ ေဆာငယ်;ခံရရနအ်တွက် ြဖစသ်ည ်- ဂလ၊၁း၁၅-၁၆။ 

၄း၁၉။ 



2. ဘ6ရားသခင၏်စမံီကိနး်မGာ ခရစေ်တာ်ကိ6 ကိ6ယ်ေတာ်၏ေရွးချယ်ခံများအထသဲိ6 ့ ေ၀ငGြဖန် ့ြဖpးြခငး်ြဖင့ ် သ;တိ6 ့ 

သည ် ေ\G q ဦးစွာ ခရစေ်တာ်၏ ကိ6ယ်ခKsာေတာ်ြဖစရ်နK်Gင့ ် ထိ6ေနာက် ကိ6ယ်ေတာ်KGင့ ် လိ6က်ဖက်ညသီည် ့ ခရစ ်

ေတာ်၏ သတိ6သ့မီးြဖစက်ာ၊ ဘ6ရားဆိ6ငရ်ာ ေ၀ငGြဖန် ့ြဖpးြခငး်၌ ဘ6ရားသခင၏်စမံီကိနး်ကိ6 eပီးြပည့စ်ံ6ေစရန ်

ြဖစသ်ည ်- ဧ၊၄း၁၆။ ဗျာ၊၁၉း၇။ 
3. ဘ6ရားသခင၏်ထာ၀ရစမံီကိနး်မGာ လ;တစစ်6ကိ6 ရယ;ြခငး်ြဖင့ ်ကိ6ယ်ေတာ်သည ်သ;တိ6အ့ထသဲိ6 ့ သ;တိ6၏့ အသက် 

KGင့ ်အရာခပ်သမ်ိးအြဖစ ်မိမိကိ6ယ်ေတာ်တိ6ငကိ်6 ေ၀ငGြဖန် ့ြဖpးရနြ်ဖစသ်ည၊် သိ6မ့Gသာ သ;တိ6 ့ သည ်ကိ6ယ်ေတာ်KGင့ ်

တစလံ်6းတစ၀်တညး် ေပါငး်စညး်ဆက်Kယ်̀ြခငး်၊ ကိ6ယ်ေတာ်KGင့ ် ြဖည့ြ်ခငး်ခံ၍ သမ်ိးပိ6က်လ̀မ်းမိ6းခံြခငး်၊ ေြမ 

tကီးေပb ကိ6ယ်ေတာ်၏ ထင\်Gားြခငး်အတွက် အသငး်ေတာ် တညး်ဟ;ေသာ ခရစေ်တာ်၏ ကိ6ယ်ခKsာေတာ်ြဖစ ်

လာရန ်ကိ6ယ်ေတာ်KGင်အ့တ; ထံ6းဖဲွq မoတစခ်6 ြဖစလ်ာKိ6ငm်ကမည ်ြဖစသ်ည ်- ဧ၊၁း၃-၂၃။ 
4. ဘ6ရားသခင၏်စမံီကိနး်သည ် ကkK်6ပ်တိ6၏့ ပ;းေပါငး်လ6ပ်ေဆာငမ်oကိ6 ေတာငး်ဆိ6ေနသည ် - ၁ေကာ၊၆း၁၇။ 

ေယာ၊၁၅း၄။ 
a. ဘ6ရားသခငK်Gင့အ်တ; ပ;းေပါငး်လ6ပ်ေဆာငြ်ခငး်မGာ ခရစေ်တာ်KGင့အ်တ;တကွ ေKGာငဖဲွ်qခံeပီး၊ ကိ6ယ်ေတာ်KGင့ ်

အတ; အသက်တစခ်6တညး်ြဖင့ ်တစခ်6တညး်ေသာ အသက်\Gငြ်ခငး်\Gိရန ်ြဖစသ်ည ်- ဖိ၊ ၁း၁၉-၂၁က။ 
b. ခရစယ်ာနအ်သက်တာသည ် ဘ6ရားသခင၏်စမံီကိနး်အတွက်ြဖစေ်သာ အသက်တာြဖစသ်ည ် - ၂ေကာ၊ 

၅း၁၄-၁၅။ 

III. အရာအားလံ;းပါ၀ငေ်သာ၊ ကျယြ်ပန်ေ့သာ ခရစေ်တာ်သည ် ဘ;ရားသခင်စ့မံီကန်ိး၏ အလယဗ်ဟိ;ဆိ;ငရ်ာ=>င့ ် စ@က၀ဠာ 

ဆိ;ငရ်ာ၊ ဗဟိ;ချက=်>င့ ်အ၀န်းအ၀ိ;ငး်ြဖစသ်ည ်- ေကာ၊၁း၁၅-၂၇။ ဧ၊၁း၁၀။ 

A. ဘ6ရားသခင၏်စမံီကိနး်၌ ခရစေ်တာ်သည ် အရာခပ်သမ်ိးြဖစသ်ည။် ဘ6ရားသခငသ်ည ် ခရစေ်တာ်KGင့ ် ခရစေ်တာ် 

တစပ်ါးတညး်ကိ6သာ အလိ6\Gိသည ်- ကိ6ယ်ေတာ်သည ်အံဩ့ဖွယ်၊ အဦးဆံ6းေသာသ;၊ အရာအားလံ6းပါ၀ငေ်သာ ခရစ ်

ေတာ်၊ အလံ6းစံ6ြဖစ၍် အလံ6းစံ6၌ \Gိေသာအ\Gင ်ြဖစသ်ည ်- မ၊၁၇း၅။ ေကာ၊၃း၁၀-၁၁။ 
B. အရာအားလံ6းပါ၀ငေ်သာ၊ ကျယ်ြပန်ေ့သာ ခရစေ်တာ်သည ် ဘ6ရားသခင်စ့မံီကိနး်၏ အလယ်ဗဟိ6ြဖစသ်ည။် 

ဘ6ရားသခင၏် ေ၀ငGြဖန် ့ြဖpးြခငး်သည ်ခရစေ်တာ်KGင့ ်လံ6းလံ6းဆက်Kယ်̀ေနကာ၊ ကိ6ယ်ေတာ်အေပb ဗဟိ6ြပ=ထားသည ်

- ဧ၊၃း၁၇က။ 
C. ကိ6ယ်ေတာ်၏စမံီကိနး်၌ ဘ6ရားသခင၏်ရညရွ်ယ်ချက်မGာ အံဩ့ဖွယ်၊ အရာအားလံ6းပါ၀ငေ်သာ၊ ကျယ်ြပန်ေ့သာ 

ခရစေ်တာ်ကိ6 ကkK်6ပ်တိ6၏့ြဖစြ်ခငး်အထသဲိ6 ့ ကkK်6ပ်တိ6၏့အသက်KGင့ ် ကkK်6ပ်တိ6၏့အရာခပ်သမ်ိးအြဖစ ် လ6ပ်ေဆာင ်

ရနြ်ဖစက်ာ၊ ထိ6သိ6 ့ြဖင့ ် ကkK်6ပ်တိ6သ့ည ် သံ6းပါးတစပ်ါးဘ6ရား၏ စ6ေပါငး်ထားေသာ ထင\်Gားြခငး်ြဖစလ်ာမညြ်ဖစ ်

သည ်- ေကာ၊၁း၂၇။ ၃း၄၊ ၁၀-၁၁။ 

IV. ဆာလ၊ံ၂ သည ်ကိ;ယေ်တာ်၏စမံီကန်ိး အလယဗ်ဟိ;ြဖစသ်ည့် ခရစေ်တာ်=>င့ ်စပ်လျ^းသည့် ဘ;ရားသခင၏်စကားေြပာ 

ြခငး်၊ ဘ;ရားသခင၏်ေ@ကညာြခငး်၊ ဘ;ရားသခင၏် ေ_ကးေ@ကာ်ြခငး် ြဖစသ်ည ်- အငယ၊်၆၊ ၈။ 

A. သမiာကျမ်းစာ၏ ၀ိညာ^မGာ ခရစေ်တာ်ကိ6 ချီးေြမvာက်ရန ်ြဖစသ်ည ်- ေကာ၊၁း၁၅-၁၉။ 
1. ဆာလံ၊၂ သည ်ခရစေ်တာ်ကိ6 ချီးေြမvာက်ြခငး်၏ ဘ6ရားဆိ6ငရ်ာခံယ;ချက်အတိ6ငး် ြဖစသ်ည။် 
2. ဆာလံ၊၂ တွင ်ခရစေ်တာ်သည ်ဘ6ရားသခင်စ့မံီကိနး်၏ အလယ်ဗဟိ6အြဖစ ်ချီးေြမvာက်ခံရသည။် 

B. စမံီကိနး် ဟ;ေသာ စကားလံ6းကိ6 ဆာလံ၊၂ တွင ် မေတွqရပါ၊ သိ6ေ့သာ် ဘ6ရားသခင်စ့မံီကိနး်၏ ဖွင့ြ်ပြခငး်KGင့ ် စစမ်Gန ်

ြခငး်မGာ ထိ6ေနရာတွင ်\Gိေနသည။် 
C. ဆာလံ၊၂ \Gိ \Gငဘ်6ရငK်Gင့ ်Kိ6ငင်ေံတာ်သည ်ဘ6ရားသခင၏်စမံီကိနး်ကိ6 ြပသေပးေနသည ်— အငယ်၊၆၊ ၈-၉။ 

1. ဘ6ရားသခင၌် \Gငဘ်6ရင ်\Gိြခငး်မGာ ကိ6ယ်ေတာ်၏စမံီကိနး် ြပည့စ်ံ6ြခငး်အတွက် ြဖစသ်ည။် 



2. ခရစေ်တာ်၏Kိ6ငင်ေံတာ်သည ် လ;မျိ=းများအားလံ6း၏ tကီးစွာေသာKိ6ငင်ေံတာ်ြဖစက်ာ ေြမtကီးတစြ်ပငလံ်6းကိ6 

ဖံ6းလ̀မ်းမညြ်ဖစသ်ည။် ကိ6ယ်ေတာ်၏Kိ6ငင်ေံတာ်သည ်ေနရာတိ6ငး်တွင ်လ;တိ6ငး်ပါ၀ငြ်ခငး် \Gိလိမ့်မညြ်ဖစသ်ည ်

- အငယ်၊၈-၉။ ၂၂း၂၈။ ဒ၊ံ၇း၁၄။ 
D. ဆာလံ၊၂ သည ်ဘ6ရားသခင၏်စမံီကိနး်\Gိ ခရစေ်တာ်၏ အဆင်မ့ျားကိ6 ဖွင့ြ်ပထားသည။် 

1. ကိ6ယ်ေတာ်သည ်ထာ၀ရကာလ၌ ကိ6ယ်ေတာ်၏ဘ6ရားဇာတိတွင ်ဘသိက်ိခံရသည ်- အငယ်၊၂။ 
2. ကိ6ယ်ေတာ်၏ \Gငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး် (ကိ6ယ်ေတာ်၏အေသခံြခငး်ကိ6လညး် ရည_်̀နး်သည)် - အငယ်၊၇။ _̀နး်၊ 

တ၊၁၃း၃၃။ 
3. ကိ6ယ်ေတာ်၏ တက်jကြခငး် - ဆာ၊၂း၆။ 
4. ကိ6ယ်ေတာ်၏ အေမွြဖစသ်ည် ့တိ6ငး်Kိ6ငင်လံ;မျိ=းများKGင့ ်ကိ6ယ်ေတာ်၏ ပိ6ငဆ်ိ6ငရ်ာအြဖစ ်ေြမtကီး၏အဆံ6းစွနတိ်6 ့ 

KGင့အ်တ; ကိ6ယ်ေတာ်၏ စmက၀ဠာKိ6ငင်ေံတာ်ကိ6 တညေ်ထာငြ်ခငး် - အငယ်၊၈။ ဗျာ၊၁၁း၁၅။ 
5. သလံGတံံြဖင့ ်လ;မျိ=းများကိ6 ကိ6ယ်ေတာ်အ6ပ်စိ6းြခငး် - ဆာ၊၂း၉။ 



Message Two 
ဆာလ၊ံ ၂ တငွတ်ငဆ်ကထ်ားသည့် ဘ3ရားသခင၏်စမံီကန်ိး၌=>ိေသာ 

ခရစေ်တာ်၏ ဘ3ရားဆိ3ငရ်ာ ဖွင်ြ့ပြခငး်ကိ3 ေတွC ြမငြ်ခငး် 
ဖတ်ရနက်ျမ်း။   ။ ဆာ၊၂း၄-၉ 

I. ဆာလ ံ၂း၂ ၌ ဘ3ရားသခငက် ခရစေ်တာ်သည ်ကိ3ယေ်တာ်၏ဘသိကိခံ်ေသာသEြဖစေ်Fကာငး် ေFကညာခ့ဲသည။် 
A. ကိ4ယ်ေတာ်၏ဘ4ရားဇာတိ၌ ခရစေ်တာ်သည ် ေမ?@ိယ - ခရစေ်တာ် တညး်ဟBေသာ ဘသိက်ိခံေသာသBြဖစ ်

လာရန ်ထာဝရကာလမ@ ဘ4ရားသခငအ်ားြဖင် ့ဘသိက်ိေပးြခငး်ခံရသည ်- ဒ၊ံ၉း၂၆။ ေယာ၊၁း၄၁။ 
B. ကိ4ယ်ေတာ်သည ် လBဇ့ာတိခံြခငး်၌ ဘ4ရားသခင၏် ထာဝရအOကံအစညေ်တာ်ကိ4 Pပီးေြမာက်ြပည်စ့ံ4ေစရန ်

ဘသိက်ိခံေသာအ?@င ်အြဖစ ်Rကလာခဲသ့ည ်- လ4၊၂း၁၁။ မ၊၁း၁၆။ ၁၆း၁၆။ 
C. ကိ4ယ်ေတာ်၏လBသားဇာတိ၌ အဓိကအားြဖင် ့ ေြမUကီးေပVတွင ် ကိ4ယ်ေတာ်၏အမXေတာ်အတွက် ဗတZ ဇံိခံ 

ြခငး်အချိန၌် တဖန ်ဘသိက်ိခံရသည ်- မ၊၃း၁၆-၁၇။ လ4၊၄း၁၈-၁၉။ ေဟPဗဲ၊၁း၉။ တ၊၁၀း၃၈။ 
D. ?@ငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်၌ ခရစေ်တာ်သည ်ဘ4ရားသခင၏်ဘသိက်ိခံြဖစြ်ခငး် ရညရွ်ယ်ချက်အတွက် အသက် 

ေပးေသာ ဝိညာ_ေတာ်ြဖစလ်ာPပီး၊ တက်Rကြခငး်၌ သခင်̀ @င် ့ ခရစေ်တာ်ြဖစလ်ာ၍ အဓိကအားြဖင် ့ ကိ4ယ် 

ေတာ်၏ေကာငး်ကငဆ်ိ4ငရ်ာ အမXေတာ်၌ ဘ4ရားသခင၏် ခန်အ့ပ်ေစခိ4ငး်ြခငး်ကိ4 တရားဝငန်ညး်လမ်း၌ 

သယ်ေဆာငရ်န ်ဘ4ရားသခင၏် ဘသိက်ိခံြဖစလ်ာသည ်- ၁ေကာ၊၁၅း၄၅။  တ၊၂း၃၆။ 

II. ဆာလ ံ၂း၄-၆ သည ်ခရစေ်တာ်L>င် ့စပ်လျNး၍ ဘ3ရားသခင၏် ေFကညာြခငး်ြဖစသ်ည။် 

A. ကိ4ယ်ေတာ်၏ တက်Rကြခငး်၌ ခရစေ်တာ်သည ်ဘ4ရားသခင၏်`ိ4ငင်ေံတာ်အတွက် ဘ4ရားသခင၏်?@ငဘ်4ရင ်

အြဖစ ်အပ်`@ငး်ြခငး်၊ တငေ်ြမcာက်ြခငး်ခံရသည ်- မာ၊၁၆း၁၉။ တ၊၂း၃၆။ ၅း၃၁။ ဗျာ၊၁း၅က။ 
B. ဘ4ရားသခငက် ခရစေ်တာ်ကိ4 သနိာေတာငေ်ပV၌ မဟ4တ်ဘ၊ဲ ဇိအ4နေ်တာငေ်ပV၌ နနး်တငေ်ြမcာက်ခဲေ့Oကာငး် 

ေRကးေOကာ်ခဲသ့ည ်- ေဟPဗဲ၊၁၂း၁၈-၂၂။ ဂလ၊၄း၂၅-၂၆။ 
1. သနိာေတာငသ်ည ် ပညတ်တရားကိ4 ေပးခဲေ့သာေနရာြဖစ၍်၊ ေကာငး်ကငမ်ျား?@ိ ဇိအ4နေ်တာငသ်ည ်

တက်Rကြခငး်၌ ယေန ့ ခရစေ်တာ်?@ိရာေနရာြဖစသ်ည ်- ဗျာ၊၁၄း၁။ ဆာ၊၆၈း၁၅-၁၆။ ဧ၊ ၄း၈။ 
2. ဓမfသစယံ်4Oကညသ်Bများသည ် သနိာေတာငသ်ိ4 ့ လာြခငး်မဟ4တ်ဘ၊ဲ အသငး်ေတာ်၊ ခရစေ်တာ်၏ကိ4ယ် 

ခ`gာေတာ် ?@ိရာ၊ ဘ4ရားသခင၏် သက်ေသခံချက်အတွက် ဘ4ရားသခင၏် စမံီကိနး်?@ိရာေနရာြဖစသ်ည် ့

ဇိအ4နေ်တာငသ်ိ4 ့ လာြခငး် ြဖစသ်ည ်- ေဟPဗဲ၊၁၂း၁၈-၂၂။ 

III. ဆာလ ံ၂း၇-၉ သည ်ခရစေ်တာ် ကိ3ယေ်တာ်တိ3င၏် ေFကညာြခငး်ြဖစသ်ည။် 

A. အငယ်၊၇ ကိ4 တ၊၁၃း၃၃ ၌ တမနေ်တာ်ေပါလ4က ကိ4းကားထားPပီး၊ ၎ငး်မ@ာ ဆာလံ၊၂း၇ သည ်ခရစေ်တာ်၏ 

?@ငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်ကိ4 ရညj်kနး်ေOကာငး် jkနြ်ပေနသည။် 
1. ေပါလ4က ဆာလံ ၂း၇ ၌  သခငဘ်4ရား၏ ?@ငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်ကိ4 ြမငေ်တွl `ိ4ငခဲ်သ့ည ် - "သငသ်ည ်

ငါသ့ားြဖစ၏်။ ယေနပ့င ်သင်ကိ့4 ငါြဖစဖွ်ားေစPပီ။" 
2. ေပါလ4သည ်ယေန ့ဟBေသာ စကားလံ4းကိ4 သခငဘ်4ရား၏ ?@ငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး် ေနရ့က်အြဖစ ်သံ4းခဲ ့

သည ်- တ၊၁၃း၃၃။ 



a. ဤဆာလံ ၂း၇ ကိ4 ခရစေ်တာ်၏ ?@ငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်သိ4 ့ ယBေဆာငအ်သံ4းြပoထားြခငး်မ@ာ ခရစ ်

ေတာ်၏?@ငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်သည ်ဘ4ရားသခင၏်သားေတာ်အြဖစ ်သB၏ေမွးဖွားြခငး်ကိ4 ဆိ4လိ4 

ြခငး် ြဖစသ်ည။် 
b. လBသားေတာ် ေယpXသည ် ေသြခငး်မ@ ထေြမာက်ြခငး်အားြဖင် ့ ဘ4ရားသခင၏်သားေတာ်ြဖစရ်န ်

ေမွးဖွားခဲသ့ည။် 
c. ဘ4ရားသခငက် ေယpXကိ4 ေသြခငး်မ@ ထေြမာက်ေစြခငး်မ@ာ ကိ4ယ်ေတာ်အား သB၏သားေတာ် ြဖစ ်

ေစရန ်သB၏ေမွးဖွားြခငး်ြဖစသ်ည ်- တ၊ ၁၃း၃၃။ 
B. ြဖတ်ေတာက်ခံရြခငး်၊ ကားတိ4ငေ်ပVအေသခံြခငး် (ဒ၊ံ၉း၂၆) Pပီးေနာက် ဘ4ရားသခင၏် ဘသိက်ိခံရေသာ 

အ?@င ် ခရစေ်တာ်သည ် ကိ4ယ်ေတာ်၏လBသားဇာတိ၌ ဘ4ရားသခင၏်သားဦးအြဖစ ် ေမွးဖွားခံရရန ် ?@ငြ်ပန ်

ထေြမာက်ခဲသ့ည ်- ဆာ၊၂း၇။ တ၊၁၃း၃၃။ ေရာ၊ ၁း၃-၄။ ၈း၂၉။ ေဟPဗဲ၊ ၁း၅-၆။ 
1. ?@ငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်အားြဖင် ့ ခရစေ်တာ်သည ်သB၏လBသားဇာတိကိ4 ဘ4ရားဆိ4ငရ်ာ သားအရာအထ ဲ

သိ4 ့ ေဆာငယ်BPပီး၊ ကိ4ယ်ေတာ်၏လBသားဇာတိ`@င် ့ဘ4ရားသခင၏် သားေတာ်အြဖစ ်သတ်မ@တ်ြခငး်ခံရ 

သည။် ကိ4ယ်ေတာ်၏ ?@ငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်မ@ာ ဘ4ရားသခင၏်သားဦးအြဖစ ် ကိ4ယ်ေတာ်၏ေမွးဖွား 

ြခငး်ြဖစသ်ည ်- ေရာ၊၁း၃-၄။ ၈း၂၉။ တ၊ ၁၃း၃၃။ 
a. ကိ4ယ်ေတာ်၏ လBဇ့ာတိခံြခငး်မ?@ိမီ ခရစေ်တာ်သည ် ဘ4ရားသခင၏်သားေတာ်၊ တစပ်ါးတညး် 

ေသာသားေတာ် ြဖစသ်ည ်- ေယာ၊၁း၁၈။ ေရာ၊ ၈း၃။ 
b. လBဇ့ာတိခံြခငး်အားြဖင် ့ခရစေ်တာ်သည ်ဘ4ရားဇာတိ`@င် ့ဘာမtမသက်ဆိ4ငသ်ည် ့ြဒပ်သဘာဝ၊ လB ့ 

အေသးွအသားကိ4 ယBတငဝ်တ်ဆငခဲ်သ့ည။် ကိ4ယ်ေတာ်၏ ထိ4အစတ်ိအပိ4ငး်သည ် ေသြခငး်`@င် ့

?@ငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်ကိ4 ြဖတ်ေကျာ်ြခငး်အားြဖင် ့သန်?့@ငး်စငO်ကယ်ြခငး်ခံရန်̀ @င် ့ ြမcင်တ့ငြ်ခငး်ခံ 

ရန ်လိ4အပ်သည ်-  ေယာ၊ ၁း၁၄။ ေရာ၊၁း၃-၄။ 
c. ?@ငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်အားြဖင် ့ကိ4ယ်ေတာ်၏လBသားဇာတိသည ်သန်?့@ငး်စငO်ကယ်ြခငး်၊ ြမcင်တ့င ်

ြခငး်`@င် ့ ပံ4သuာနေ်ြပာငး်လဲြခငး် ခံရသည။် ထိ4ေ့Oကာင် ့ ?@ငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်အားြဖင် ့ ကိ4ယ် 

ေတာ်သည ်သB၏လBသားဇာတိ`@င်အ့တB ဘ4ရားသခင၏်သားေတာ်အြဖစသ်တ်မ@တ်ခံရသည။် ယခ4 

မBကား ဘ4ရားသခင၏်သားေတာ်အြဖစ ်ကိ4ယ်ေတာ်သည ်လBသားဇာတိကိ4သာမက၊ ဘ4ရားဇာတိ 

ကိ4လညး် ပိ4ငဆ်ိ4ငထ်ားသည ်- တ၊၁၃း၃၃။ ေဟPဗဲ၊ ၁း၅။ 
d. ဘ4ရားသခငသ်ည ် သB၏သားများစွာကိ4 ေမွးထ4တ်ရနအ်တွက် သားဦးြဖစေ်သာ ထိ4ခရစေ်တာ်ကိ4 

ထ4တ်လ4ပ်သB̀ @င် ့ပံ4စနံမBနာ၊ ပံ4စငံယ်အြဖစ ်အသံ4းြပoေနသည ်-  ေရာ၊ ၈း၂၉။ 
2. ထိ4?@ငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်ြဖင် ့ကိ4ယ်ေတာ်၏ယံ4Oကညသ်Bများအားလံ4းသည ်ကိ4ယ်ေတာ်၏ များစွာေသာ 

ညမီျား၊ ဘ4ရားသခင၏် များစွာေသာ သားများြဖစရ်န ်ကိ4ယ်ေတာ်`@င်အ့တB ေမွးဖွားOကသည ်- ေယာ၊ 

၂၀း၁၇။ ၁ေပ၊၁း၃။ ေရာ၊၈း၂၉။ ေဟPဗဲ၊၂း၁၀။ 
C. ခရစေ်တာ်သည ်လBအမျိoးမျိoးတိ4ကိ့4 သB၏အေမွဥစwာအြဖစလ်ညး်ေကာငး်၊ ေြမUကီးစွနး်တိ4ငေ်အာင ်ပိ4ငထ်ိ4က် 

ေသာ အခွင်ကိ့4လညး် အပ်`@ငး်ခံရသည ်- ဆာ၊၂း၈။ ၇၂း၈၊ ၁၁။ ဗျာ၊ ၁၁း၁၅။ 
D. ခရစေ်တာ်သည ်မိမိ`ိ4ငင်ေံတာ်?@ိ ထိ4လBအမျိoးမျိoးတိ4ကိ့4 သလံ@တံံ`@င် ့အ4ပ်ချoပ်ေတာ်မBလိမ့်မည ်-  ဆာ၊ ၂း၉။ 

ဗျာ၊၂း၂၆-၂၇။ ၁၉း၁၅။ 



Message Three 
ဘ"ရား-လ(တညး်ဟ(ေသာ ခရစေ်တာ်သည ်ဘ"ရားသခင၏်အလိ"ေတာ်ကိ" ေကျနပ်ေစ:ိ"ငက်ာ၊  

ကိ"ယေ်တာ်၏ေကာငး်ေသာ ေကျနပ်အားရရာကိ" ြပည့်စံ"ေစြခငး် 

ဖတ်ရနက်ျမ်း။   ။ ဆာလံ၊ ၁၅း၁၊ ၁၆း၁-၃၊ ၅-၈၊ ၁၁ 

I. ဆာလ ံ ၁၆ တငွ ် ဘ"ရား-လ( တညး်ဟ(ေသာ ခရစေ်တာ်သာလDင ် ဘ"ရားသခင၏်အလိ"ေတာ်ကိ" ေကျနပ်ေစ:ိ"ငက်ာ၊ ကိ"ယ ်

ေတာ်၏ေကာငး်ေသာ ေကျနပ်အားရရာကိ" ြပည့်စံ"ေစ:ိ"ငေ်Eကာငး် ဖွင်ြ့ပထားသည ်- မ၊၃း၁၇၊ ၁၇း၅။ MNန်း၊ ဆာ၊၁၅း၁။ 

A. ခရစေ်တာ်သည ် လ<သားတစဦ်းြဖစလ်ာခဲေ့သာ ဘBရားသခငြ်ဖစသ်ည၊် လ<သားေကာငး်ြမတ်ြခငး်များ၌ ဘBရားဆိBငရ်ာ 

ဂBဏအ်ဂI ါေတာ်များကိB အြပည်အ့ဝထငN်Oားေသာ လ<သားအသက်တာြဖင် ့ အသက်NOငခဲ်က့ာ၊ အေသခံ၍ NOငြ်ပနထ် 

ေြမာက်Qပီး ဘBရားသခင၏်လက်ယာေတာ်သိB ့ တက်Uကေတာ်မ<ခဲသ့ည။် ကိBယ်ေတာ်သည ် ပညတ်တရားအရ စံBလငသ်< 

ြဖစQ်ပီး၊ ဘBရားသခင၏်တဲေတာ်၌ တညး်ေနVိBငသ်<၊ ကိBယ်ေတာ်၏ သန်N့Oငး်ေသာေတာငေ်ပWမOာ ဘBရားသခငV်Oင်အ့တ< 

ေနရေသာသ<ြဖစသ်ည ်- အငယ်၊ ၁။ 
B. ဘBရားသခင၏်စမံီကိနး်၌ ဘBရား-လ< ခရစေ်တာ်သည ်ဘBရားသခင၏် များစွာေသာသားများြဖစသ်ည် ့များစွာေသာ ည ီ

အစကိ်BများVOင်အ့တ< ဘBရားသခင၏်သားဦးြဖစ၍်၊ ကိBယ်ေတာ်သာလYင ် ဘBရားသခင၏်အလိBေတာ်ကိB ေကျနပ်ေစကာ၊ 

ကိBယ်ေတာ်၏ ေကာငး်ေသာေကျနပ်အားရရာကိB ြပည်စ့ံBေစVိBငသ်ည-် ေရာ၊ ၈း၂၉။ 

II. ေြမOကးီေပQတငွ ် အသကR်Sငေ်သာ ဘ"ရား-လ(တစဦ်းအေနြဖင် ့ သခငေ်ယUVသည ် ဘ"ရားသခင၌် ခိ"လVကံာ၊ ဘ"ရားသခင၏် 

ကယွက်ာေစာင်မ့ြခငး်၌ ကိ"းစားခ့ဲသည ်- ဆာ၊ ၁၆း၁။ 

A. ေြမ\ကီးေပWတွင ် သခငေ်ယ]̂ အသက်NOငခဲ်ေ့သာ အသက်တာသည ် ဘBရားသခင၌် အဆက်မြပတ် ကိBးစားေသာ 

အသက်တာ ြဖစသ်ည။် 
B. ကိBယ်ေတာ်၏အသက်တာသည ်ကိBးစားြခငး်အသက်တာြဖစသ်ည ်- ၁ေပ၊ ၂း၂၃။ လB၊ ၂၃း၄၆။ 

III. ခရစေ်တာ်သည ်ဘ"ရားသခငက်ိ" မိမိသခငအ်ြဖစ ်ယ(ေဆာငY်ပီး၊ ဘ"ရားသခငမ်Sတစပ်ါး အြခားေကာငး်ေသာအရာ မRSိခ့ဲပါ - 

ဆာ၊ ၁၆း၂။ 

A. သခငေ်ယ]̂သည ် ေြမ\ကီးေပW NOိစ`တွင ် ကိBယ်ေတာ်သည ် ခမညး်ေတာ်ဘBရားသခငကိ်B မိမိသခငအ်ြဖစ ် အသအိမOတ် 

ြပaေသာ သေဘာထားကိB အQမဲကိBငစွ်ထဲားသည ်- ေယာ၊ ၁၄း၃၁။ 
B. သခငဘ်Bရား၌ ခမညး်ေတာ်ဘBရားသခငမ်Oလဲွ၍ အြခားမညသ်ည် ့ေကျနပ်အားရရာ သိBမ့ဟBတ် ေမွcေလျာ်ဝမ်းေြမာက်ရာ 

မNOိခဲေ့ပ - မ၊ ၁၁း၂၅။ 

IV. ကိ"ယေ်တာ်၏လ(သားအသကR်Sငြ်ခငး်၌ သခငေ်ယUVသည ် ဘ"ရားသခင၏် :ိ"ငင်ေံတာ်၌RSိေသာ သ(၏သန်R့Sငး်သ(များ၌ ေမွ\ 

ေလျာ်ခ့ဲသည ်- ေယာ၊၁၄း၃၁။ ဆာ၊၁၆း၃။ 

A. ဆာလံ၊၁၆း၃ ၌NOိေသာ သန်N့Oငး်သ<များ သည ်အသငး်ေတာ်၊ ခရစေ်တာ်၏ကိBယ်ခVdာေတာ်ကိB ရညe်fနး်ြခငး်ြဖစသ်ည ်- 

ဧ၊ ၁း၂၂-၂၃။ 
B. ခရစေ်တာ်သည ်ေြမ\ကီးေပWတွင ်အထ<းြမတ်ဆံBးေသာလ<များြဖစသ်ည် ့သန်N့Oငး်သ<များ၌ ေမွcေလျာ်ခဲသ့ည၊် အေhကာငး် 

မOာ သ<တိBသ့ည ် ကိBယ်ေတာ်၏ကိBယ်ခVdာေတာ် ေစ့စပ်ထံBးဖဲွc ြခငး်တညး်ဟ<ေသာ အဂI ါဝငမ်ျားြဖစေ်သာေhကာင်တ့ညး် - 

ေရာ၊ ၁၂း၄။ ၁ေကာ၊ ၁၂း၁၂-၁၃၊ ၂၇။ 
1. ခရစေ်တာ်၏အြမင၌် ကjV်Bပ်တိBသ့ည ်အထ<းြဖစေ်သာ၊ အထ<းြမတ်ဆံBးေသာ လ<များြဖစh်ကသည။် 
2. ခရစေ်တာ်သည ်ဘBရားသခင၏်လ<များ၌ ေမွcေလျာ်သည၊် သ<သည ်ကjV်Bပ်တိBကိ့B အထ<းြမတ်ဆံBး ြဖစေ်စသည။် 



V. ဘ"ရားသခငသ်ည ်သခငဘ်"ရား၏ အေမွခံရာ:Sင် ့ခွက ်ေဝစ"ြဖစသ်ည ်- ဆာ၊ ၁၆း၅။ 

A. ဆာလံ၊ ၁၆း၅ NOိ အေမွ သည ်ပိBငဆ်ိBငြ်ခငး်ကိB ရညe်fနး်၍၊ ခွက် သည ်ေမွcေလျာ်ရာကိB ရညe်fနး်ပါသည။် 
B. ေြမ\ကီးေပW NOိ ခရစေ်တာ်အဖိB ့ ခမညး်ေတာ်ဘBရားသခငသ်ည ်အေမွခံရာVOင် ့ခွက်ေဝစBြဖစသ်ည၊် ခရစေ်တာ်၏ လ<သား 

အသက်NOငြ်ခငး်၌ ဘBရားသခငသ်ည ်သ<အ့ဖိB ့ ပိBငဆ်ိBငရ်ာVOင် ့ေမွcေလျာ်ရာြဖစခဲ်သ့ည။် 

VI. သခငေ်ယUVအဖိ" ့ တိ"ငး်တာေပးေသာမျ_းOကိ̀ းသည ် သာယာေသာအရပ်တငွ ် ကျ၍၊ အေမွသည ် လSပတင်တ့ယပ်ါသည ် - 

အငယ၊် ၆။ 

A. ခရစေ်တာ်သည ်မိမိအဖိB ့ မညသ်ည်အ့ရာကိBမYမေရွးချယ်ခဲပ့ါ၊ သ<၏ပနး်တိBငကိ်B ေဘးဖယ်ထားQပီး၊ ေရွးချယ်ရာအားလံBး 

သည ်သ<ခ့မညး်ေတာ်သာြဖစသ်ည ်- မ၊၁၁း၂၅-၃၀။ 
B. ခရစေ်တာ်သည ် ဘBရားသခငက် သ<အ့ား ေပးထားေသာ တိBငး်တာေပးသည် ့ ပိBငဆ်ိBငရ်ာမျ`း\ကိaးVOင် ့ လOပတင်တ့ယ် 

ေသာ အေမွခံရာကိB တနဖိ်Bးထားခဲသ့ည ်- ဆာ၊ ၂း၈။ ဗျာ၊ ၁၁း၁၅။ efနး်၊ ၂ေကာ၊ ၁၀း၇-၁၈။ 

VII. ေယေဟာဝါ၏:Sမ့်ိချေသာ အေစခံြဖစသ်ည့် ခရစေ်တာ်သည ်ဘ"ရားသခငအ်ားြဖင် ့အEကေံပးြခငး် ခံရ၍၊ ညအချိန်၌ ကိ"ယ ်

ေတာ်၏ အတငွး်အစတိအ်ပိ"ငး်များသည ်ကိ"ယေ်တာ်ကိ" သန်ွသငေ်ပးသည ်- ဆာ၊ ၁၆း၇။ 

A. သခငေ်ယ]̂သည ် မိမိကိBယ်ကိB ြငငး်ပယ်၍၊ ခမညး်ေတာ်ဘBရားသခငကိ်B မိမိ၏ အhကံေပးသ<အြဖစ ် ယ<ေဆာငQ်ပီး 

ခမညး်ေတာ်၏ အhကံေပးြခငး်ကိB လက်ခံခဲသ့ည ်- ေဟNOာ၊ ၅၀း၄။ 
B. ခရစေ်တာ်၏အတွငး်အစတ်ိအပိBငး်များသည ် ဘBရားသခငV်Oင် ့ တစလံ်Bးတစဝ်NOိေနသည၊် ဘBရားသခငသ်ည ် လ<တစဦ်း 

ြဖစသ်ည် ့ ကိBယ်ေတာ်ကိB အhကံေပးေသာအခါ ကိBယ်ေတာ်၏ အတွငး်အစတ်ိအပိBငး်များသည ် ဘBရားသခငV်Oင် ့ ကိBယ် 

ေတာ်၏ ဆက်သယ်ွြခငး်မOတဆင် ့ ကိBယ်ေတာ်ကိB သနွသ်ငေ်ပးေနသည၊် ဤသညမ်Oာ ဘBရား-လ<တစဦ်း၏ မOနက်နသ်င် ့

ေလျာ်ေသာ အေတွc အhကံaြဖစသ်ည ်- efနး်၊ ဖိ၊၁း၈။ 

VIII. ကိ"ယေ်တာ်၏လ(သားအသကR်Sငြ်ခငး်၌ ခရစေ်တာ်သည ် ဘ"ရားသခငက်ိ" မိမိ၏လံ"ြခံ`ရာအြဖစအ်စ_ မျကေ်မSာကြ်ပ`ေန 

သည ်- ဆာ၊၁၆း၈။ 

A. ကိBယ်ေတာ်သည ်ဘယ်ေသာအခါမY မယိBငလဲ်ပါ၊ အေhကာငး်မOာ ဘBရားသခငသ်ည ်ကိBယ်ေတာ်၏ လက်ယာေတာ်ဘက် 

မOာ NOိေသာေhကာင် ့ြဖစသ်ည။် 
B. သခငေ်ယ]̂သည ် ေြမ\ကီးေပWတွငN်Oိစ`တွင ် ကိBယ်ေတာ်သည ် ဘယ်ေသာအခါမY တစဦ်းတညး်မNOိပါ၊ အေhကာငး်မOာ 

ခမညး်ေတာ်သည ်ကိBယ်ေတာ်VOင်အ့တ< အစ`အQမဲ NOိေနေသာေhကာင်ြ့ဖစသ်ည ်- ေယာ၊ ၈း၂၉။ 

IX. သခငေ်ယUVက သ(သည ် အေသခံ၍ ြမc`ပ်:SခံံYပီးေနာက၊် ဘ"ရားသခငသ်ည ် ကိ"ယေ်တာ်အား အသကလ်မ်း - RSငြ်ပန်ထ 

ေြမာကြ်ခငး်ကိ" ြပMNန်ေတာ်မ(လမ့်ိမညြ်ဖစေ်Eကာငး် သေိတာ်မ(သည ်- ဆာ၊ ၁၆း၁၁က။ 

A. ကိBယ်ေတာ်၏ လ<ဇ့ာတိခံြခငး်၌ ခရစေ်တာ်သည ်ဘBရားဇာတိကိB လ<သားဇာတိအထသဲိB ့ ယ<ေဆာငလ်ာခဲသ့ည ် - ေယာ၊ 

၁း၁၄။ ေရာ၊ ၈း၃။ 
B. ကိBယ်ေတာ်၏ NOငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်၌ ကိBယ်ေတာ်သည ်လ<သားဇာတိကိB ဘBရားဇာတိအထသဲိB ့ ယ<ေဆာငလ်ာခဲသ့ည ်- 

၁း၃-၄။ တ၊ ၁၃း၃၃။ 

X. "မျကေ်မSာကေ်တာ်၌ ဝမ်းေြမာကြ်ခငး်:Sင် ့ ြပည့်၍၊ / လကယ်ာေတာ်နားမSာ အစ_အYမဲ ေပျာ်ေမွ\ ြခငး် RSိပါ၏" - ဆာ၊ 

၁၆း၁၁ခ။ 

A. ခရစေ်တာ်သည ် ဘBရားသခင၏်မျက်ေမOာက်ေတာ်၌NOိကာ၊ ြပည်ဝ့ေသာဝမ်းေြမာက်ြခငး်၌ ပါဝငဆ်က်ဆေံနြခငး်မOာ 

ခရစေ်တာ်သည ် ေကာငး်ကငမ်ျားသိB ့ ဘBရားသခင၏် မျက်ေမOာက်ေတာ်သိB ့ တက်Uကကာ ကိBယ်ေတာ်ရNOိေအာငြ်မငခဲ် ့



ြခငး်များVOင် ့ကိBယ်ေတာ် ရယ<ခဲြ့ခငး်များကိB ေမွcေလျာ်ဝမ်းေြမာက်ြခငး်ြဖစေ်hကာငး် ရညeွ်နး်သည-် တ၊၁း၉-၁၁၊ ၂း၃၆၊ 

၅း၃၁။ ဖိလိ၊ ၂း၉-၁၁။ 
B. ကိBယ်ေတာ်၏ တက်Uကြခငး်၌ ခရစေ်တာ်သည ် ဘBရားသခင၏် လက်ယာေတာ်ဘက်၌ ေပျာ်ရfငမ်̂ကိB အစ`ေမွcေလျာ် 

ေနသည ်- ဆာ၊ ၁၆း၁၁ခ။ 
C. ခရစေ်တာ်သည ် ကိBယ်ေတာ်၏ တက်Uကြခငး်၌ ဘBရားသခင၏် လက်ယာေတာ်ဘက်၌NOိြခငး်မOာ ခရစေ်တာ်၏ ကိBယ် 

ခVdာေတာ်၊ အသငး်ေတာ်VOင်စ့ပ်လျ`း၍ ဘBရားသခင၏် ထာဝရစမံီကိနး်ကိB Qပီးြပည်စ့ံBေစရနြ်ဖစသ်ည-် ဧ၊ ၁း၂၀-၂၃။  



Message Four 
ကိ#ယေ်တာ်၏*မိ,-ေတာ်၌ စိ#းစေံတာ်မ3သည့် ဘ#ရားသခင-်<=ငဘ်#ရငတ်ညး်ဟ3ေသာ ခရစေ်တာ်ကိ# 

ေတွ- @က,ံခံစားြခငး်B=င် ့ေမွ-ေလျာ်ဝမ်းေြမာကြ်ခငး် 
ဖတ်ရနက်ျမ်း။   ။ ဆာလံ၊၄၆-၄၈ 

I. အသငး်ေတာ်သည ် Gကးီမားကျယြ်ပန်ြ့ခငး်၊ ခွန်အားB=င် ့ ခိ#ငခ့ံ်*မဲြမံြခငး်B=င် ့ တညေ်ဆာကြ်ခငး် <=ိလာေသာအခါ၊ 

ဘ#ရားသခင၏် အမ်ိေတာ်သည ် ဘ#ရားသခင-်<=ငဘ်#ရင ် တညး်ဟ3ေသာ ခရစေ်တာ် အ#ပ်ချ,ပ်၊ စိ#းစရံန်အတကွ ်

Bိ#ငင်ေံတာ်တညး်ဟ3ေသာ ဘ#ရားသခင၏်*မိ,-ေတာ် ြဖစလ်ာသည-် မ၊၁၆း၁၈-၁၉။ 

A. အမ်ိေတာ်အေနြဖင် ့ အသငး်ေတာ်သည ် ဘ>ရားသခင၏်အမ်ိ၊ ကိ>ယ်ေတာ်ေနထိ>ငရ်ာေနရာ ြဖစသ်ည။် DမိEF 

ေတာ်အြဖစ ်အသငး်ေတာ်သည ်ဘ>ရားသခင၏်Gိ>ငင်ေံတာ်၊ ကိ>ယ်ေတာ်အ>ပ်ချEပ်ရာေနရာြဖစသ်ည-် ဧ၊၂း၂၁-

၂၂၊ ၁၉။ 
B. အသငး်ေတာ်သည ် Gိ>ငင်ေံတာ်အတွက် ြဖစသ်ည။် ဆိ>လိ>သညမ်Nာ အမ်ိေတာ်သည ် DမိEFေတာ်အတွက် ြဖစ ်

သည။် ေနာက်ဆံ>းတွင ်ဘ>ရားသခင၏်အမ်ိေတာ်သည ်သန်O့Nငး်ေသာDမိEFေတာ်၊ ေယP>ONလငD်မိEFသစ ်ြဖစလ်ာ 

သည ်- ဗျာ၊၂၁း၂-၃။ 
C. အသငး်ေတာ်GNင် ့Gိ>ငင်ေံတာ်GNစခ်>လံ>းသည ်ခရစေ်တာ်၏ တိ>းပွားြခငး်ြဖစသ်ည။် အသငး်ေတာ်သည ်အသက် 

၌ ခရစေ်တာ်၏ တိ>းပွားြခငး်ြဖစD်ပီး၊ Gိ>ငင်ေံတာ်သည ် စမံီခန်ခဲွ့ြခငး်၌ ခရစေ်တာ်၏တိ>းပွားြခငး်ြဖစသ်ည ် - 

ေယာ၊၃း၂၉က၊ ၃၀က။ ဒ၊ံ၂း၃၄-၃၅။ 
D. ဘ>ရားသခင၏်အမ်ိေတာ်တညး်ဟZေသာ အသငး်ေတာ်သည ်ဘ>ရားသခင၏်DမိEFေတာ်တညး်ဟZေသာ အသငး် 

ေတာ်ြဖစလ်ာရန ်[ကီးမားကျယ်ြပန် ့ြခငး် ONိရမညြ်ဖစသ်ည-် ၁တိ၊၃း၁၅။ ဗျာ၊၅း၉-၁၀။ 
1. ခရစေ်တာ် [ကီးမားကျယ်ြပန်လ့ာြခငး်၏ ပထမအဆင်မ့Nာ ဘ>ရားသခင၏် အမ်ိေတာ်တညး်ဟZေသာ 

အသငး်ေတာ်ြဖစသ်ည ်- ဧ၊၂း၂၁-၂၂။ ၁တိ၊၃း၁၅။ 
2. ခရစေ်တာ် [ကီးမားကျယ်ြပန်လ့ာြခငး်၏ ဒ>တိယအဆင်မ့Nာ ဘ>ရားသခင၏် Gိ>ငင်ေံတာ်တညး်ဟZေသာ 

အသငး်ေတာ်ြဖစသ်ည-် ေရာ၊၁၄း၁၇။ 
E. အမ်ိေတာ်သည ်အဓိကအားြဖင် ့အသက်တညး်ဟZေသာ ခရစေ်တာ်GNင်အ့တZ ြဖစD်ပီး၊ DမိEFေတာ်သည ်အဓိက 

အားြဖင် ့ဦးေခါငး်ေတာ်တညး်ဟZေသာ ခရစေ်တာ်GNင်အ့တZ ြဖစသ်ည ်- ေကာ၊၃း၄။ ၁း၁၈။ ၂း၁၉။ 
1. က`G်>ပ်တိ>သ့ည ်အသက်တညး်ဟZေသာ ခရစေ်တာ်ကိ> ေတွF aကံEခံစားaကေသာ်လညး်၊ ကိ>ယ်ေတာ်သည ်

ဦးေခါငး်ေတာ်ြဖစေ်aကာငး် သနိားလညြ်ခငး် မONိပါက၊ က`G်>ပ်တိ>သ့ည ် အသငး်ေတာ်ကိ> အမ်ိေတာ် 

အြဖစသ်ာ ရONိDပီး၊ DမိEFေတာ်အြဖစ ်မရONိေသးေပ။ 
2. ခရစေ်တာ်သည ် က`G်>ပ်တိ>၏့အသက်ြဖစPံ်>သာမက၊ က`G်>ပ်တိ>၏့ဦးေခါငး်လညး်ြဖစေ်aကာငး် သနိား 

လညေ်သာအခါမNသာ၊ အသငး်ေတာ်သည ် အမ်ိေတာ်ြဖစPံ်>သာမက၊ DမိEFေတာ်လညး် ြဖစလိ်မ့်မညြ်ဖစ ်

သည။်  
3. DမိEFေတာ်ကိ> စစမ်Nနစွ်ာ တညေ်ဆာက်ြခငး်သည ်သန်O့Nငး်သZများအားလံ>းကိ> ခရစေ်တာ်၏ ဦးေခါငး်အရာ 

ကိ> သနိားလညရ်န ်ကZညဖိီ> ့ ြဖစသ်ည-်ဧ၊၄း၁၅-၁၆။ 



II. ဆာလ၊ံ၄၆-၄၈ တိ#သ့ည ် ဘ#ရားသခင၏်*မိ,-ေတာ်တညး်ဟ3ေသာ အသငး်ေတာ်အေပV ေရးသားထားြခငး်ြဖစ ်

သည။် ဤေနရာတငွ ် အသငး်ေတာ်သည ် *မိ,-ေတာ်ြဖစလ်ာ*ပီး၊ ဘ#ရားသခငသ်ည ် ထိ#*မိ, -ေတာ်အေပV အ#ပ်ချ,ပ် 

ေနကာ၊ ထိ#*မိ, -ေတာ်မ= ဘ#ရားသခင ်စိ#းစေံနသည။် 

A. ဆာလံ၊၄၆ သည ် DမိEFေတာ်၌ က`G်>ပ်တိ>၏့လိ>အပ်မbများကိ> ြဖည်ဆ့ညး်ေပးေနသည် ့ ဘ>ရားသခငကိ်> ဖွင်ြ့ပ 

ထားသည။် 
1. DမိEFေတာ်၌ ဘ>ရားသခငသ်ည ်က`G်>ပ်တိ>၏့ခိ>လbရံာ၊ ခွနအ်ား ြဖစေ်တာ်မZသည။် ေဘးေရာက်သည်က့ာလ 

၌ ကZမေတာ်မZ၍၊ အဆငသ်င် ့ONိေတာ်မZ၏ - အငယ်၊၁။ 
2. ကိ>ယ်ေတာ်၏Gိ>ငင်ေံတာ်တွင ် ဘ>ရားသခင၏်အ>ပ်ချEပ်မb အလယ်ဗဟိ>ြဖစသ်ည် ့ DမိEFေတာ်၌၊ ”ြမစ ်

တစြ်မစ ်ONိေသး၏။ ထိ>ြမစေ်ရသည ်စးီ၍ ဘ>ရားသခင၏်DမိEFေတာ်. . . ကိ> ဝမ်းေြမာက်ေစတတ်၏ “ -
အငယ်၊၄။ 
a. ဤြမစသ်ည ် ဗျာ၊၂၂း၁-၂က တွင ် ေဖာ်ြပထားသည်အ့တိ>ငး် က`G်>ပ်တိ>အ့ဖိ> ့ အသက်ြဖစေ်သာ 

သံ>းပါးတစပ်ါးဘ>ရား၏ စးီဆငး်ြခငး်ကိ> ပံ>ေဆာငသ်ည။် 
b. DမိEFေတာ် -[ကီးမားကျယ်ြပန်ေ့သာ၊ ခွနအ်ားGNင် ့ခိ>ငခံ်D့မဲြမံေသာ၊ တညေ်ဆာက်ြခငး်ONိေသာ အသငး် 

ေတာ်- ၌ အသက်ေရ စးီဆငး်ြခငး်ONိသည။် ထိ>ေ့aကာင် ့က`G်>ပ်တိ>သ့ည ်ဝမ်းေြမာက်မbအONိဆံ>းေသာ 

လZများ ြဖစa်ကသည။် 
3. မေရွF Gိ>ငေ်သာ DမိEFေတာ်သည ်မလbပ်ခါGိ>ငေ်သာGိ>ငင် ံြဖစသ်ည-်ဆာလံ၊၄၆း၅က။ ေဟDဗဲ၊၁၂း၂၈။ 

a. Gိ>ငင်ေံတာ်သည ်၎ငး်၏ြဒပ်ကိ>ယ်ထညြ်ဖစေ်သာ ဘ>ရားသခင၌် မလbပ်ခါGိ>ငပ်ါ- ဆာ၊၄၆း၅က။ 
b. Gိ>ငင်ေံတာ်သည ် ၎ငး်၏ တိ>က်ြမစြ်ဖစေ်သာ ခရစေ်တာ်၌ မလbပ်ခါGိ>ငပ်ါ - မ၊၁၆း၁၈။ ဧ၊၂း၂၀။ 

၁ေကာ၊ ၃း၁၁။ 
c.  Gိ>ငင်ေံတာ်သည ် ၎ငး်၏ ဖဲွFစညး်တညေ်ဆာက်ြခငး်ြဖစေ်သာ အသငး်ေတာ်၌ မလbပ်ခါGိ>ငပ်ါ - မ၊ 

၁၆း၁၈-၁၉။ ၁၈း၁၈-၂၀။ ေရာ၊၁၄း၁၇။ 
d. Gိ>ငင်ေံတာ်သည ် ၎ငး်၏အစတ်ိအပိ>ငး်များြဖစသ်ည် ့ အဆင်ဆ့င်ြ့ဖတ်ေကျာ်၍၊ Dပီးေြမာက်ြပည်စ့ံ> 

ေသာ သံ>းပါးတစပ်ါးဘ>ရား၏ jကယ်ဝြခငး်များ၌ မလbပ်ခါGိ>ငပ်ါ - ၂ေကာ၊၁၃း၁၄။ 
e. Gိ>ငင်ေံတာ်သည ် ၎ငး်၏ထငO်Nားြခငး်ြဖစေ်သာ သံ>းပါးတစပ်ါးဘ>ရား၏ဘ>နး်ေတာ်၊ ကိ>ယ်ေတာ်၏ 

ဘ>နး်ေတာ်၌ ထငO်Nားေသာ ဘ>ရားသခငကိ်>ယ်ေတာ်တိ>င၌် မလbပ်ခါGိ>ငပ်ါ- ဗျာ၊၂၁း၁၀-၁၁။ 
B. ဆာလံ၊၄၇ ၌ က`G်>ပ်တိ>တွ့င ် DမိEFေတာ်မNတစဆ်င် ့ ဤေြမ[ကီးေပk အ>ပ်ချEပ်ေနသည် ့ ဘ>ရားသခင-်ONငဘ်>ရင ်

ONိသည။် 
1. DမိEFေတာ်၌ ဘ>ရားသခငသ်ည ်သZ၏ပလl ငေ်တာ်ေပk ထိ>ငေ်နေတာ်မZDပီး၊ လZမျိEးတိ>အ့ေပkတွင ်စိ>းစေံတာ် 

မZသည ်- အငယ်၊၇-၈။ 
2. ဆာလံ၊၄၆ ၌ ဘ>ရားသခငသ်ည ် က`G်>ပ်တိ>၏့ ေမွFေလျာ်ဝမ်းေြမာက်မbြဖစD်ပီး၊ က`G်>ပ်တိ>၏့လိ>အပ်မb 

များကိ> ြဖည်ဆ့ညး်ေပးေနသည။် ဆာလံ၊၄၇ ၌ ခရစေ်တာ်၌ONိေသာ ဘ>ရားသခငသ်ည ် DမိEFေတာ်မN 

တစဆ်င် ့ေြမ[ကီးတစြ်ပငလံ်>းအေပk  စိ>းစေံနသည် ့ONငဘ်>ရငြ်ဖစသ်ည ်- အငယ်၊၂။ 
3. အသငး်ေတာ်သည ် DမိEFေတာ်ြဖစလ်ာေသာအခါ၊ ဘ>ရားသခငသ်ည ် DမိEFေတာ်အားြဖင် ့ လZတိ>ကိ့> ထနိး် 

ချEပ်Dပီး၊ ONငဘ်>ရင ်တညး်ဟZေသာ ခရစေ်တာ်၌ ေြမ[ကီးတစြ်ပငလံ်>းအေပk  အ>ပ်ချEပ်မညြ်ဖစသ်ည။် 



4. DမိEFေတာ်တညး်ဟZေသာ အသငး်ေတာ်သည ် ေြမ[ကီးတစြ်ပငလံ်>းကိ> ဘ>ရားသခင၏်အခွင်အ့ာဏာGNင် ့

ခရစေ်တာ်၌ONိေသာ ONငဘ်>ရငအ်ရာေအာက်သိ> ့ ေခkေဆာငလ်ာမညြ်ဖစသ်ည-် မ၊၆း၉-၁၀။ ဗျာ၊၁၁း၁၅။ 
C. ဆာလံ၊၄၈ သည ် [ကီးြမတ်ေသာONငဘ်>ရင၏်DမိEFေတာ်အေaကာငး် ြဖစသ်ည။် ဤေနရာတွင ်က`G်>ပ်တိ>သ့ည ်

DမိEFေတာ်ကိ> အထတ်ွအထပ်ိ ေတွF aကံEခံစားရြခငး်၌ ဘ>ရားသခငကိ်> ရONိထားသည။် 
1. က`G်>ပ်တိ>သ့ည ် DမိEFေတာ်အြဖစ ် တညေ်ဆာက်ြခငး် ခံရေသာအခါ၊ ဘ>ရားသခင၏်[ကီးြမတ်ြခငး်သည ်

ထငO်Nားြခငး်ONိမည ်ြဖစD်ပီး၊ ဘ>ရားသခငသ်ည ်အလွနအ်မငး် ချီးမွမ်းခံရလိမ့်မညြ်ဖစသ်ည-်အငယ်၊၁။ 
2. အသငး်ေတာ်သည ် [ကီးမားကျယ်ြပန် ့ြခငး်၊ ခွနအ်ားGNင် ့ ခိ>ငခံ်D့မဲDမဲြခငး်GNင် ့ တညေ်ဆာက်ြခငး် ONိလာ 

ေသာအခါ၊ အသငး်ေတာ်သည ် ြမင်မ့ားလာကာ၊ ထိ>ြမင်မ့ားလာြခငး်သည ် ဇိအ>နေ်တာင ် ြဖစသ်ည-် 

အငယ်၊၂။ 
3. တညေ်ဆာက်ခံရေသာ အသငး်ေတာ်သည ် ရနသ်Zတိ>ကိ့> မbိငေ်တွေစDပီး၊ ထတ်ိလန်လ့ျက် ေြပးေစလိမ့် 

မည ်- အငယ်၊၄-၆။ 



Message Five 
ခရစေ်တာ်၏ အြမင်မ့ားဆံ2းေသာ ဖွင်ြ့ပြခငး် 

ဖတ်ရနက်ျမ်း။ ။ ဆာ၊ ၁၁၀ 

I. ဘ2ရားသခငသ်ည ်ခရစေ်တာ်ကိ2 သ;၏ လကယ်ာေတာ်ဘကတ်ငွ ်ထိ2ငေ်စေတာ်မ;ခ့ဲသည ်- ဆာ၊ ၁၁၀း၁-၂။ 

A. “ေယေဟာဝါက ငါ၏သခငအ်ားသင၏် ရနသ်<တိ>ကိ့> သင၏် ေြခတငရ်ာ ငါမြဖစေ်စမီတိ>ငေ်အာင၊် ငါလက်ယာေတာ် 

ဘက်၌ ထိ>ငေ်နေလာဟ့> မိန်ေ့တာ်မ<၏” - အငယ်၊ ၁။ 
1. စHကဝဠာ၌ အြမင်မ့ားဆံ>းေသာေနရာမKာ ဘ>ရားသခင၏် လက်ယာေတာ်ြဖစသ်ည ်- NOနး်၊ ၁ေပ၊ ၃း၂၂။ 
2. ဘ>ရားသခင၏် လက်ယာေတာ်ဘက်သိ> ့ ခရစေ်တာ်၏ တက်Sကြခငး်သည ်ေနရာ၌ ကိ>ယ်ေတာ် TKိြခငး် အေHကာငး် 

အရာ သက်သက်သာ မဟ>တ်ဘ ဲခမညး်ေတာ်၊ ပ>ဂWိXလ်ေတာ်၌ ကိ>ယ်ေတာ်၏ြဖစြ်ခငး် အေHကာငး်အရာလညး်ြဖစ ်

သည။် ကိ>ယ်ေတာ်၏ တက်Sကေတာ်မ<ြခငး်၌ ခရစေ်တာ်သည ်ခမညး်ေတာ်၏ြဖစြ်ခငး်အထသဲိ> ့ ဝငေ်ရာက်သာွး၍ 

ထိ>ေနရာတွင ်ထိ>ငေ်တာ်မ<ခဲသ့ည ်- ေဟ[ဗဲ၊၁း၃ခ။ ေယာ၊ ၁၆း၂၈။ 
3. ဘ>ရားသခင၏်လက်ယာေတာ်ဘက်တွင ်ခရစေ်တာ်ထိ>ငေ်နြခငး်ဟ<ေသာ ဤစကားသည ်ခရစေ်တာ်၏ ဘ>ရငဆ်ိ>င ်

ရာအ`ိ>က်အရာကိ> NOနြ်ပေနြခငး် ြဖစသ်ည-်ဆာ၊ ၈၀း၁၇။ ေကာ၊ ၁း၁၇က၊ ၁၈ခ။ ဗျာ၊ ၂၂း၁။ ေယဇ၊ ၁း၂၂၊ ၂၆။ 

NOနး်၊ ေဟTKာ၊ ၁၄း၁၃။ ၃ေယာ၊ ၉။ ၁ေယာ၊ ၅း၂၁။ 
4. ကိ>ယ်ေတာ်၏တက်Sကေတာ်မ<ြခငး်၌ ဘ>ရားသခငအ်ားြဖင် ့ ခရစေ်တာ်သည ် သခင၊် ခရစေ်တာ်၊ စHကဝဠာ တစခ်> 

လံ>းကိ> ဦးေဆာငသ်<gKင် ့ကယ်တငT်Kငြ်ဖစေ်စခဲသ့ည ်- တ၊၂း၃၆။ ၅း၃၁။ ၁၀း၃၆။ 
5. ခရစေ်တာ်သည ်ပလh ငေ်တာ်ေပiတွင ်TKိေနေသာ်လညး် ကိ>ယ်ေတာ်သည ်ေြခတငရ်ာကိ> လိ>အပ်ေနဆြဲဖစသ်ည။် 

a. ဘ>ရားသခငသ်ည ် ခရစေ်တာ်၏ ရနသ်<များအားလံ>းကိ> gKမ်ိနငး်၍ သ<တိ>ကိ့> ကိ>ယ်ေတာ်၏ ေြခတငရ်ာခံ> ြဖစ ်

ေစရန ်jကိXးပမ်းေနသည။် 
b. ယေန ့ ကkg်>ပ်တိ>၏့ တိ>က်ခိ>က်ြခငး်သည ် ခရစေ်တာ်၏ ရနသ်<များကိ> gKမ်ိနငး်ရနအ်တွက် ြဖစသ်ည ် - ေရာ၊ 

၅း၁၇၊ ၂၁။ 
B. ဘ>ရားသခငသ်ည ် ကိ>ယ်ေတာ်၏ ြပနလ်ာြခငး်၌ လ<မျိXးအေပါငး်တိ>အ့ေပi အ>ပ်စိ>းရန ် ခရစေ်တာ်၏ခွနအ်ား ရာဇလKတံံ 

ကိ> ဇိအ>နမ်K လOတ်ေတာ်မ<လိမ့်မည ်- ဆာ၊ ၁၁၀း၂။ 

II. ဘ2ရားသခငက် ခရစေ်တာ်သည ် ေမလခိေဇဒကန်ညး်အတိ2ငး် ထာဝရယဇ်ပ2ေရာဟတိြ်ဖစသ်ညဟ်2 ကျိန်ဆိ2၍ ေနာက ်

တစဖ်န် ေြပာငး်လြဲခငး် MNိေတာ်မမ; - ဆာ၊ ၁၁၀း ၄။ ေဟPဗဲ၊ ၅း၆၊ ၁၀။ 

A. ခရစေ်တာ်သည ်တနခိ်>းgKင် ့အခွင်အ့ာဏာTKိေသာ ဘ>ရင ် ြဖစ်̀ ံ>မmသာမက (ဆာ၊၁၁၀း၁-၂) အြမင်ဆ့ံ>းေသာ ယဇ်ပ>ေရာ 

ဟိတ်လညး်ြဖစသ်ည ်- ေဟ[ဗဲ၊ ၂း၁၇။ ၄း၁၄။ ၆း၂၀။ ၈း၁။ ၉း၁၁။ 
1. ကိ>ယ်ေတာ်၏ တက်Sကြခငး်၌ ခရစေ်တာ်၏ ေကာငး်ကငဆ်ိ>ငရ်ာအမpေတာ်တွင ်ကိ>ယ်ေတာ်၏ ဘ>ရငအ်`ိ>က်အရာ 

gKင် ့ယဇ်ပ>ေရာဟိတ် အ`ိ>က်အရာ gKစခ်>လံ>း ပါဝငသ်ည ်- ၇း၁-၂။ ဇာ၊၆း၁၃။ 
2. ဘ>ရငအ်ြဖစ ်ကိ>ယ်ေတာ်သည ်ေြမjကီးအေပi အ>ပ်စိ>းရနg်Kင် ့ကkg်>ပ်တိ>၏့ အမpကိစqများကိ> စမံီခန်ခဲွ့ရန ်ရာဇံလKတံံ 

TKိ၍ အြမင်ဆ့ံ>းေသာယဇ်ပ>ေရာဟိတ်အြဖစ ်ကိ>ယ်ေတာ်သည ်ကkg်>ပ်တိ>အ့တွက် Hကားခံဆ>ေတာငး်ေပးကာ ဘ>ရား 

သခင် ့ေTK rေတာ်တွင ်ကkg်>ပ်တိ>၏့ အေြခအေနကိ> ဂ >̀စိ>က်ေနသည ်- ေဟ[ဗဲ၊ ၄း၁၄-၁၆။ ၇း၂၅-၂၆။ ၉း၂၄။ ေရာ၊ 

၈း၃၄။ ဗျာ၊ ၁း၁၂-၁၃။ 
B. ေမလခိေဇဒက်နညး်တ< ဘ>ရငဆ်ိ>ငရ်ာ ယဇ်ပ>ေရာဟိတ်မငး်အြဖစ ် ခရစေ်တာ်သည ် ဘ>ရားသခင၏် ထာဝရအHကံ 

အစညေ်တာ် ြပည်စ့ံ>ေစရန ် ကkg်>ပ်တိ>၏့ မစရာအြဖစ ် ကkg်>ပ်တိ>အ့ထသဲိ> ့ ဘ>ရားသခငကိ်> အမpေဆာငေ်ပးေနသည ် -

ေဟ[ဗဲ၊ ၇း၁-၂။ ၈း၁-၂။ က၊ ၁၄း၁၈။ 



1. ကိ>ယ်ေတာ်၏ေြမjကီးဆိ>ငရ်ာ အမpေတာ်၌ ခရစေ်တာ်သည ်အြပစမ်ျားကိ> ဖယ်TKားပစရ်နအ်တွက် အာ >̀နန်ညး်တ< 

ယဇ်ပ>ေရာဟိတ်မငး် ြဖစသ်ည ်-ေဟ[ဗဲ၊ ၉း၁၄၊ ၂၆။ 
2. ထိ>ေ့နာက် ကိ>ယ်ေတာ်၏ ေကာငး်ကငဆ်ိ>ငရ်ာအမpေတာ်၌ ေမလခိေဇဒက်နညး်အတိ>ငး် ယဇ်ပ>ေရာဟိတ်မငး်အြဖစ ်

မKတ်ယ<ြခငး်ခံရေသာ ခရစေ်တာ်သည ် (၅း၆၊ ၁၀)၊ အြပစအ်တွက် ယဇ်များကိ>ပ<ေဇာ်ရနမ်ဟ>တ်ဘ ဲ ကkg်>ပ်တိ>၏့ 

အသက်မစရာအြဖစ ် မ>န်g့ Kင် ့ စပျစရ်ည ် (မ၊၂၆း၂၆-၂၈) အားြဖင် ့ ပံ>ေဆာငထ်ားသည် ့ လ<ဇ့ာတိခံြခငး်၊   လ<သား 

အသက်TKငြ်ခငး်၊ အေသခံြခငး်gKင် ့TKငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး် စသည် ့ြဖစစ်tအဆင်ဆ့င်ကိ့> ြဖတ်ေကျာ်ခဲသ့ည် ့ဘ>ရား 

သခငကိ်> ကkg်>ပ်တိ>ထ့ ံအမpေဆာငရ်နြ်ဖစသ်ည၊် သိ>မ့Kသာ ကkg်>ပ်တိ>သ့ည ်အဆံ>းစွနက်ယ်တငြ်ခငး် ခံရgိ>ငမ်ည ်ြဖစ ်

သည ်(ေဟ[ဗဲ၊ ၇း၂၅)။ 
C. ယဇ်ပ>ေရာဟိတ်မငး်အေနြဖင် ့ ခရစေ်တာ်သည ် ကိ>ယ်ေတာ်၏ လ<သားဇာတိ၌ အသငး်ေတာ်များကိ> ြပXစ>ယ>ယ၍ 

ကိ>ယ်ေတာ်၏ ဘ>ရားဇာတိ၌မ< သ<တိ>အ့ား ကိ>ယ်ေတာ်၏ဘ>ရားဆိ>ငရ်ာ ချစြ်ခငး်ေမတu ာြဖင် ့ ေကkးေမွးေနသည ် - ဗျာ၊ 

၁း၁၂-၁၃။ ၂း၁။ 

III. သခငဘ်2ရား (အဒိ2Tိ2င ် - Adonai) ြဖစေ်တာ်မ;ေသာ၊ ဘ2ရားသခင၏် လကယ်ာေတာ်ဘကတ်ငွM်Nိေသာ ခရစေ်တာ်သည ်

ကိ2ယေ်တာ်၏ေအာငြ်မငေ်သာသ;များTNင် ့ Uကလာေတာ်မ;ေသာေနတ့ငွ ် အမျကေ်တာ်TNင်အ့တ; MNငဘ်2ရငမ်ျားကိ2 အစတိစ်တိ ်

အမVာမ Vာ ကွလဲငွ်ေ့စကာ တိ2ငး်Tိ2ငင်မံျားကိ2 စရီငလ်မ့်ိမညြ်ဖစသ်ည ် - ဆာ၊ ၁၁၀း၅-၆။ ဒ၊ံ၂း၃၄-၃၅၊ ၄၄။ ေယာလ၊၃း၁၁-

၁၂။ ဗျာ၊၁၇း၁၄။ 

A. ဤသညမ်Kာ ခရစေ်တာ်သည ်အjကီးြမတ်ဆံ>းေသာ ေအာငg်ိ>ငသ်< ြဖစသ်ည် ့စစသ်<ရဲြဖစက်ာ၊ လ<မျိXးများကိ> ေအာငြ်မင ်

ြခငး်၊ TKငဘ်>ရငမ်ျားgKင် ့ရနသ်<များ၏ ဦးေခါငး်ကိ> `ိ>က်ချိXးြခငး်၊ ကိ>ယ်ေတာ်ကိ> ဆန်က့ျငသ်<အားလံ>းကိ> တရားစရီငြ်ခငး် 

ြပXေနသည ်- ဆာ၊ ၂း၉၊ ၁၂။ ဒ၊ံ ၂း၄၄။ ဗျာ၊ ၂း၂၆-၂၇။ 
B. ကိ>ယ်ေတာ်သည ် ကိ>ယ်ေတာ်၏စစတ်ပ်တညး်ကဲသိ> ့ ေအာငြ်မငသ်<များအားလံ>းြဖင် ့ ေပါငး်စပ်ဖဲွrစညး်ထားေသာ ကိ>ယ် 

ေတာ်၏ သတိ>သ့မီးgKင်အ့တ< ြပနS်ကလာ၍ ကိ>ယ်ေတာ်သည ် သ<မgKင်အ့တ< အguခိရစg်Kင် ့ သ<၏ရနသ်<များကိ> ဆန်က့ျင ်

တိ>က်ခိ>က် ေချမpနး်လိမ့်မည ်ြဖစသ်ည ်- ၁၉း၁၁-၂၁။ 

IV. ခရစေ်တာ်သည ်လမ်းနားမNာစးီေသာ စမ်းေချာငး်ေရကိ2 ေသာက၍်၊ ေခါငး်ေတာ်ကိ2 ချီးြမ[င်ေ့တာ်မ;မည ်- ဆာ၊ ၁၁၀း၇။ 

A. စမ်းေချာငး်သည ် ေအာငြ်မငေ်သာသ<များကိ> ပံ>ေဆာငသ်ည။် ခရစေ်တာ်သည ် တိ>က်ခိ>က်ရန ် အဆံ>းထတိိ>င ် ဦးေဆာင ်

ေသာသ<ြဖစေ်သာေHကာင် ့ ကိ>ယ်ေတာ်သည ် ေရေသာက်ရန ် လိ>အပ်မညြ်ဖစ၍်၊ ဤေရသည ် ေအာငြ်မငေ်သာသ<များ 

ြဖစလိ်မ့်မည ်ြဖစသ်ည။် 
B. ခရစေ်တာ်သည ် မိမိ၏ဦးေခါငး်ေတာ်ကိ> ချီးြမvင်ထ့ားြခငး်သည ် ရနသ်<များအားလံ>းအေပi ကိ>ယ်ေတာ်၏ ေအာငြ်မင ်

ြခငး်gKင် ့ ေအာငပဲွ်ခံြခငး်၏  အမKတ်လကwဏာ တစခ်>ြဖစသ်ည။် 
C. ရနသ်<များအဖိ> ့ ခရစေ်တာ်သည ်ေအာငg်ိ>ငေ်သာသ<ြဖစေ်သာ်လညး်၊ ကkg်>ပ်တိ>အ့ဖိ> ့ ကိ>ယ်ေတာ်သည ်ေသာက်သံ>းေသာ 

သ< ြဖစသ်ည။်   
D. ဤဆာလံကျမ်း၌ ကkg်>ပ်တိ>သ့ည ်ခရစေ်တာ်ကိ> ဘ>ရင၊် ယဇ်ပ>ေရာဟိတ်၊ စစသ်<ရဲ၊ ေအာငg်ိ>ငသ်<gKင် ့ ေသာက်သံ>းေသာ 

သ< (Sကလာမည်သ့<) ြဖစေ်Hကာငး် ြမငရ်သည။် 

V. က\T်2ပ်တိ2သ့ည ်စစပဲွ်ေတာ်ေနရ့ကက်ာလ၌ ဘ2န်းထညဝ်ါေသာ ဆကက်ပ်အပ်TNြံခငး်၌ သခငဘ်2ရားထ ံမိမိတိ2က့ိ2ယက်ိ2 အလိ2 

ဆTM̂Nိစွာ ေပးအပ်ြခငး်အားြဖင် ့ေကာငး်ကငဆ်ိ2ငရ်ာအမ_ေတာ်၌ ခရစေ်တာ်TNင်အ့တ; ပ;ေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်န် လိ2အပ်သည ်- 

အငယ၊် ၃။ 



A. သခငဘ်>ရား၏အြမငတွ်င ်ကkg်>ပ်တိ>၏့အလိ>ဆgxTKိစွာ ဆက်ကပ်အပ်gKြံခငး်၊ သခငဘ်>ရားထ ံကkg်>ပ်တိ>ကိ့>ယ်တိ>င ်ဆက် 

ကပ်အပ်gKြံခငး်သည ်ဂ>ဏအ်သေရTKိေသာ အေHကာငး်အရာတစခ်> ြဖစသ်ည။် 
1. ဂ>ဏအ်သေရTKိြခငး် ဟ<သည်စ့ကားလံ>းကိ> တနဆ်ာဆငြ်ခငး်ဟ>လညး် ြပနဆ်ိ>gိ>ငေ်ပသည။် ဆက်ကပ်အပ်gKြံခငး်၏ 

ဂ>ဏသ်ည ် လKပြခငး်ြဖစသ်ည။် အကယ်၍ ကkg်>ပ်တိ>သ့ည ် မိမိကိ>ယ်ကိ>သခငဘ်>ရားထ ံ ဆက်ကပ်အပ်gKမံညဆ်ိ> 

ပါက ကkg်>ပ်တိ>သ့ည ် ဘ>ရားဆိ>ငရ်ာgKင် ့ လKပလာHကမညြ်ဖစ၍်၊ ေကာငး်ကငဆ်ိ>ငရ်ာြဖင် ့ ဂ>ဏအ်သေရTKိလာHက 

မညြ်ဖစသ်ည။်     
2. အသငး်ေတာ်သည ်ကျဆငး်သာွးခဲေ့သာ်လညး်၊ ရာစ>gKစမ်ျား တစေ်လmာက်လံ>းတွင ်ဂ>ဏအ်ေရTKိTKိ၊ အေကာငး်ဆံ>း 

ြဖစြ်ခငး်၌ မိမိတိ>ကိ့>ယ်ကိ> လိ>လားဆgxTKိစွာ ဆက်ကပ်အပ်gKHံကေသာသ<တိ>၏့ လမ်းေHကာငး်တစခ်> TKိေနသည။် 
B. ဝိညာtေရးရာအြမင၌် ယခ>ကkg်>ပ်တိ>သ့ည ်ခရစေ်တာ်၏ စစပဲွ်ေနရ့က်ကာလ၌ TKိေနHက၍ ဤအရာအတွက် ကkg်>ပ်တိ> ့ 

သည ်မိမိဆgxအေလျာက် အလိ>TKိစွာ ေပးအပ်ေသာသ<များ ြဖစရ်နလိ်>အပ်သည ်- ဝတ်၊ ၂၂း၁၈။ တရား၊ ၁၂း၆။ 
C. ဘ>ရားသခင၏် ရနသ်<ကိ> ေချမpနး်၍ ဘ>ရားသခင၏်gိ>ငင်ေံတာ်ကိ> ယ<ေဆာငလ်ာရန ်ဝိညာtေရးရာစစပဲွ်၌ ပါဝငရ်နအ်လိ> ့ 

ငKာ ကkg်>ပ်တိ>သ့ည ်သခငဘ်>ရားထ ံလံ>းလံ>း ဆက်ကပ်အပ်gKရံန ်လိ>အပ်သည ်- ဆာ၊ ၁၁၀း၃။ 



Message Six 

စ  ိုးစံသသော ခရစ်သ ော်သည် သရသ ောငိ်ုးသ ိုးခခငိ်ုးခြင့်် သခြေကက ိုးက   ခ န် ည်ရယူခခငိ်ုး 

ဖတ်ရနက်ျမ််း။   ။ ဆာ၊ ၇၂ 

I. က  ယ်သ ော်၏ဒ   ယအကက ြ်ေကက ောခခငိ်ုး၌ ခရစ်သ ော်သည် သခြေကက ိုးက      ငဆ်  င ် ြ်ေ့်ြေည်၊ ၎ငိ်ုးသည် က  ယ်သ ော် 

အောိုး    ငဆ်  ငရ်ောအခြစ် သ ိုးအ ်ထောိုးပ  ိုးခြစ်၍၊ က  ယ်သ ော်သည် ဘ ရောိုးသခင၏်န  ငင်သံ ော်က   သခြေကက ိုး စ်ခ င ်

 ံ ိုး၌  ည်သစြေည်ခြစ်ကော၊ သခြေကက ိုးသ ေါ် ငွ ်ဘ ရောိုးသခင၏်အခွင့််အောဏောက   ခ န် ည်ရယူ  ြ်ေ့်ြေည်ခြစသ်ည် - 

ဆော၊ ၂၄ိုး၁။ 

A. ဆာ၊၂၄်း၇-၁၀ သည် ဘုရာ်းသခင၏် ထာဝရန ငုင်တံတာ်၌ ဖဖစ်လာမည့်် ရှငဘ်ုရငအ်ဖဖစ် တအာငဖ်မငတ်သာ 

ခရစ်တတာ်က ု ဖွင့််ဖြထာ်းသည်။ 

B. ဘုန််းကက ်းတသာ ရှငဘ်ုရငမ်ှာ ဗ ုလ်တဖခတ ု ့်၏အရှင ် တေတ ာဝါ၊ တအာငဖ်မငတ်သာ၊ တရာက်လာမည့််သူဖဖစ ်

တသာ ခရစ်တတာ်၌ က ုေ်ထငရ်ှာ်းသည့်် ပြ ်းတဖမာက်ဖြည့််စံုတသာ သံု်းြါ်းတစြ်ါ်းဘုရာ်းဖဖစ်သည် - အငေ်၊ ၇-

၁၀။ လု၊ ၂၁်း၂၇။ မ၊ ၂၅်း၃၁။ 

1. တေတ ာဝါသည် တေရှုဖဖစပ်ြ ်း (၁်း၂၁ နငှ့်် မှတ်စု)၊ တေရှုသည် လူ ့်ဇာတ ခံတသာ၊ အတသခံတသာ၊ ရငှ ်

ဖြနထ်တဖမာက်တသာ သံု်းြါ်းတစြ်ါ်းဘုရာ်းဖဖစ်ကာ၊ တ ုက်ခ ုက်ဖခင််း၌ ခွနအ်ာ်းသနစ်ွမ််း၍ တအာငဖ်မင ်

တသာအရှင ်ဖဖစ်သည ်- ဗျာ၊၅်း၅။ 

2. က ုေ်တတာ်သည် ရှငဖ်ြနထ်တဖမာက်ဖခင််း၌ က ုေ်တတာ်၏န ငုင်တံတာ်အဖဖစ် တဖမကက ်းတစ်ဖြငလုံ််းက ု ြ ုင ်

ဆ ုငရ်န ် တအာငဖ်မငသ်ူမျာ်းနငှ့််အတူ ကကလာမည့််အရှငလ်ည််းဖဖစ်သည ် - ဒ၊ံ၂်း၃၄-၃၅။ ၇်း၁၃-၁၄။ 

တောလ၊၃်း၁၁။ ဗျာ၊ ၁၁်း၁၅။ ၁၉်း၁၃-၁၄။ 

II. ဤဆော ံ ၇၂ ၌ စ  ိုးစံသသောခရစ်သ ော်သည် ဒါဝ ဒ၏်သောိုးသ ော် (ြေ၊၁ိုး၁။ ၂၂ိုး၂၄)  ည်ိုးဟူသသော သကောငိ်ုးစောိုး၍ 

ကကယ်ဝချြ်ေိုးသောချ န်၌ ရ  သည့်် (၁ဘ ရင်၊၉-၁၀) စ  ိုးစံသသော သရ ော ြေ န်အောိုးခြင့််  ံ သဆောငထ်ောိုးပ  ိုး၊ ဤဆော ံ၏ 

သခါငိ်ုးစဉ်န င့််  ထြေအ   ဒင်ယ်အောိုးခြင့်် ညွှန်ခ ထောိုးသည်။ 

A. ဆာလံ၊၇၂ တွင ် ခရစ်တတာ်သည် တဖမကက ်းတြေါ်တွင ် စ ု်းစံတနပြ ်း၊ ရှငဘ်ုရငအ်တြါင််းတ ု ့်သည် ြျြ်ဝြ်၍၊ ခြ ်

သ မ််းတသာ လူမျ  ်းတ ု ့်သည် က ုေ်တတာ်က ု အတစခံတနကကတကကာင််း ဖွင့််ဖြထာ်းသည် - အငေ်၊ ၈-၁၁။ 

B. ဆာလံ၊၇၂ သည် သခငဘ်ုရာ်းက တဖမကက ်းတစ်ဖြငလုံ််းက ု ဖြနလ်ည်သ မ််းြ ုက်ရေူ၍ စ ်ုးစံမည့််အရာ၏ 

ဘုန််းတတာ်နငှ့််ဖြည့််စံုတသာ ရြု်ြံုကာ်းချြ်တစ်ခုဖဖစ်သည် - အငေ်၊ ၁၇-၁၉။ 

C. တရှာလမုနအ်ာ်းဖဖင့်် ြံုတဆာငထ်ာ်းသည့်် ခရစ်တတာ်၏စ ု်းစံဖခင််းသည် ဖြနလ်ည်ထူတထာငရ်ေူဖခင််းတခတ်ရှ  

မ တလန ကာလတွင ်ဖဖစ်လာလ မ့််မည်ဖဖစ်သည်-ဗျာ၊၂၀်း၄၊ ၆။ မ၊ ၁၉်း၂၈။ 

III. ခရစ်သ ော်၏စ  ိုးစံခခငိ်ုးသည် သခြောင့််ြေ ခ်ခငိ်ုးန င့််  ရောိုးြေျှ ခခငိ်ုး၌ ရ    ြ်ေ့်ြေည်ခြစ်ကော၊ ၎ငိ်ုးသည် ပင ြ်ေသကခ်ခငိ်ုးက   

ယသူဆောင ်ော  ြ်ေ့်ြေညခ်ြစသ်ည် - ဆော၊ ၇၂ိုး၁-၄၊ ၇။ 

A. ခရစ်တတာ်ဖြနက်ကလာတသာအခါ သူသည် တဖဖာင့််မတ်ဖခင််းနငှ့်် တရာ်းမျှတဖခင််းဖဖင့်် တဖမကက ်းတစ်ဖြငလုံ််း 

အတြေါ်တွင ် အုြစ် ု်းတသာ ရငှဘ်ုရင ် ဖဖစ်လာလ မ့််မည်ဖဖစ်သည ် - ၈၉်း၁၄က။ တ ရှာ၊၃၂်း၁၊ ၁၇။ ၁၁်း၄-၅။ 

၆၁်း၁၁ခ။ 

1. တဖဖာင့််မတ်ဖခင််းသည် ဘုရာ်းသခင၏်အစ ု်းရဖခင််း၊ စ မံခန် ့်ခွွဲဖခင််း၊ အုြ်စ ု်းဖခင််းတ ု ့်နငှ့််ဆက်နေ်ွတနသည့်် 

အတွက် ၎င််းသည် ဘုရာ်းသခင့််န ငုင်တံတာ်၏ အတကကာင််းအရာဖဖစ်သည် - မ၊၆်း၃၃။ ဆာ၊၈၉်း၁၄က။ 

၉၇်း၂ခ။ 



2. တရာ်းမျှတဖခင််းသည် စ ရငဖ်ခင််းနငှ့််အတူရှ တသာ တဖဖာင့််မတ်ဖခင််းဖဖစသ်ည်။ စ ရငဖ်ခင််းမရှ ဘွဲ တရာ်း 

မျှတဖခင််း မရှ န ငုြ်ါ။ 

3. တရာ်းမျှတဖခင််းသည် လူတစ်ဦ်း၏တဖဖာင့််မတ်ဖခင််းအတ ုင််း စ ရငဖ်ခင််းမှ ထွက်တြေါ်လာ၍၊ ၎င််းသည် 

သူ၏ တဖဖာင့််မတ်ဖခင််းက ု တဖာ်ဖြတြ်းသည်။ 

4. ဤသည်မှာ တေရုရှလငပ်မ  ြို့သစ်၌ ဘုရာ်းသခင့််ြလလ ငတ်တာ်၏ အတဖခမှာ တရွှေစငဖ်ဖစ်သည ်  ူသည့်် 

အချက်နငှ့်် က ုက်ည ပြ ်း၊ တဖဖာင့််မတ်ဖခင််းနငှ့်် တရာ်းမျှတဖခင််း၏ ဂုဏအ်ငလ်ကခဏာမျာ်း၌ ဘုရာ်းသခင ်

၏ သတဘာသဘာဝက ု ြံုတဆာငသ်ည ်- ဗျာ၊ ၂၁်း၁၈ခ။ ၂၂်း၁။ တ ရှာ၊ ၃၂်း၁။ 

B. ပင မ်သက်ဖခင််းမှာ တဖဖာင့််မတ်ဖခင််းနငှ့်် တရာ်းမျှတဖခင််း ရှ တနသည့်် အမှတ်လကခဏာဖဖစ်သည်၊ တဖဖာင့််မတ် 

ဖခင််းနငှ့်် တရာ်းမျှတဖခင််းနငှ့််အတူ ခရစ်တတာ်၏အုြ်စ ်ုးဖခင််း ရလဒအ်တနဖဖင့်် တဖမကက ်းသည် ပင မသ်က်ဖခင််း 

ဖြည့််နက်ှတနလ မ့််မည် ဖဖစ်သည ်- အငေ်၊၁၆-၁၇။ 

C. ခရစ်တတာ်ဖြနက်ကလာဖခင််း မတ ုငခ်ငအ်ထ  ပင မ်သက်ဖခင််းရှ လ မ့််မည် မ ုတ်တြ။ က ုေ်တတာ်၏အုြ်စ ု်းဖခင််း 

တအာက်၌ ပင မ်သက်ဖခင််းသည် စတငစ် ု်းစံလ မ့််မည်ဖဖစသ်ည် - ၉်း၆-၇။ ညွှေန််း၊ ၁သက်၊၅်း၃။ တေ၊၆်း၁၄။ 

IV. ဆော ံ ၇၂  ငွ ်က  ယ်သ ော်၏စ  ိုးစံခခငိ်ုး၌ ခရစ်သ ောသ်ည် သရသ ောငိ်ုးခခငိ်ုးအောိုးခြင့်် သခြေကက ိုးက   ခ န် ညရ်ယူ  ြ်ေ့် 

ြေည်ခြစ်သ ကောငိ်ုး ြွင့််ခ ထောိုးသည် - အငယ်၊ ၆၊ ၈။ 

A. “ထ ုသူ၏သက်တရာက်ဖခင််းသည် ရ တ်တသာဖမက်ြငတ်ြေါ်မှာ ရွာတသာမ ု်းကွဲ့်သ ု ့်လည််းတကာင််း၊ တဖမက ု စ ုတစ 

တသာ မ ု်းတြါက်မျာ်းကွဲ့်သ ု ့်လည််းတကာင််း ဖဖစ်လ မ့််မည်” - အငေ်၊ ၆။ 

1. ခရစ်တတာ်က ု တဖမကက ်းက ု တ ုက်ခ ုက်ဖခင််းနငှ့်် စ ရငဖ်ခင််းအာ်းဖဖင့် ် မ ုတ်ဘွဲ၊ တရတလာင််းဖခင််းအာ်းဖဖင့်် 

ရေူဖခင််းဖဖစသ်ည်။ 

2. က ုေ်တတာ်၏ဖြနက်ကလာဖခင််း၌ သခငဘ်ုရာ်းသည် တဖဖာင့််မတ်တသာတရာ်းစ ရငဖ်ခင််းက ုသာ အဓ က 

လုြ်တဆာငဖ်ခင််းမ ုတ်ြါ၊ ထ ုအစာ်း က ုေ်တတာ်သည် အထူ်းသဖဖင့် ် တဖမကက ်းတြေါ် ရှ  လူမျာ်းက ု တရ 

တလာင််းရန ်မ ု်းတရကွဲ့်သ ု ့် ကကလာလ မ့််မည် ဖဖစ်သည်။ 

3. ခရစ်တတာ်သည် တဖမကက ်းက ု ကရုဏာထာ်းလ မ့််မည်ဖဖစ်ကာ၊ မဖဖစ်ထွန််းတသာတဖမက ု တရတလာင််းရနန်ငှ့်် 

စ တ်ဓာတ်ကျ၍ ဗလာ ဖဖစ်တနတသာသူမျာ်းက ု တကျနြ်နစှ်သ မ့််တစရန ် တကျ်းဇူ်းတတာ် ကကေ်ဝစွာ မ ု်းရွာ 

သွန််းသကွဲ့်သ ု ့် ဖြနက်ကလာမည်ဖဖစ်သည် - အငေ်၊ ၆။ 

a. တဖမကက ်းတစ်ဖြငလုံ််းသည် တဖခာက်တသွြို့၍ မဖဖစ်ထွန််းတသာကနတာရဖဖစ်ကာ၊ ဆ ု်းညစ်တသာအရာမျာ်း 

စွာတ ု ့်သည် ဤမ ု်းတခါငဖ်ခင််းနငှ့်် တဖခာက်တသွြို့ ဖခင််းမှ ဆက်လက်ဖဖစ်တြေါ်လာသည်။ လူမျာ်းသည ်

စ တ်ြျက်ဖခင််းမျာ်းနငှ့်် မတကျနြ်ဖခင််းမျာ်း ရှ တနကက တသာတကကာင့်် မကကာခဏ အဖြစ်နငှ့််ဖြည့််ဝတန 

ကကဖခင််းဖဖစသ်ည် - တော၊၄်း၁၄-၁၈။ 

b. သခငတ်ေရှုသည် အဖခာ်းသူမျာ်းက ု ထ န််းချ ြ်တြ်းရန ်တနခ် ု်းက ု တလ့်ကျင့််လုြ်တဆာငရ်ံုမျှသာမက 

တရငတ်တသာ သမူျာ်းက ု တကျနြ်နစှ်သ မ့််တစရန ် အသက်ရှငတ်သာတရက ု တထာက်ြံ့်မစတြ်းတသာ 

ရှငဘ်ုရငဖ်ဖစ်လာမည်ဖဖစ်သည ်- ဗျာ၊ ၂၂်း၁၇။ 

c. ထ ုတန ့်၌ လူမျ  ်းအတြါင််းတ ု ့်သည် ခရစ်တတာ်အာ်းဖဖင့်် မ ု်းရွာသွန််းဖခင််းခံရကာ၊ က ုေ်တတာ်၏အုြ်စ ု်း 

မှုတအာက်တွင ် ဝမ််းသာတြျာ်ရွှေငက်ကလ မ့််မညဖ်ဖစသ်ည။် အာ်းလုံ်းတ ု ့်သည် က ုေ်တတာ်၏အသက် 

ရှငတ်သာတရအာ်းဖဖင့်် တကျနြ်နစှသ် မ့််ဖခင််း ရှ လ မ့််မည်ဖဖစ်သည ် - တ ရှာ၊၃၅်း၆ခ-၇က။ ၄၁်း၁၈။ 

၄၃်း၁၉-၂၀။ ဇာ၊ ၁၄်း၁၆-၁၇။ 



B. “သူသည် ြငလ်ေ်တစ်ြါ်းမှ တစ်ြါ်းတ ုငတ်အာငလ်ည််းတကာင််း၊ ဖမစ်မသှည် တဖမစွန််းတ ုငတ်အာငလ်ည််း 

တကာင််း၊ အစ ု်းရတတာ်မူလ မ့််မည်” - ဆာ၊ ၇၂်း၈။ 

1. သခငဘ်ုရာ်း၏န ငုင်တံတာ်သည် ဖမစ်အဖဖစ ် က ုေ်တတာ်၏စ ်းဆင််းဖခင််းအာ်းဖဖင့်် တဖမကက ်းစွန််းတ ုငတ်အာင ်

ြျံြို့ နှံ ့်သွာ်းလ မ့််မည်ဖဖစသ်ည် - ဒ၊ံ၂်း၄၄။ ဗျာ၊ ၁၁်း၁၅။ တောလ၊၃်း၁၈။ 

a. ခရစ်တတာ်သည် ြငလ်ေ်မှ ြငလ်ေ်သ ု ့်တ ုငတ်အာင ် အုြစ် ု်းဖခင််းရှ မည်ဖဖစ်ကာ၊ တဖမကက ်းအဆံု်း 

ထ တ ုင ် ဖမစ်အဖဖစ် စ ်းဆင််းမည် ဖဖစ်သည်။ စ ်းဆင််းဖခင််း ရှ တသာတနရာတွင ် က ုေ်တတာ်၏အုြ်စ ု်း 

ဖခင််း ရှ လ မ့််မည ်ဖဖစ်သည်။ 

b. သခငဘ်ုရာ်း၏အုြ်စ ု်းဖခင််းသည ် စ ်းဆင််းတနတသာဖမစအ်ဖဖစ် သူက ုေ်တတာ်တ ုငအ်ာ်းဖဖင့်် ဖဖစ်လာ 

ပြ ်း၊ က ုေ်တတာ်သည် တရတလာင််းဖခင််းအာ်းဖဖင့်် အြုစ် ု်းဖခင််းက ု ရရှ ၍၊ တဖမကက ်းက ု ဖြနလ်ည်ရေူ 

မည်ဖဖစ်သည်။ 

2. သခငတ်ေရှုသည ်တေရုရှလငပ်မ  ြို့သစ်မ ှ စ ်းဆင််းလာသည့်် ဖမစအ်ာ်းဖဖင့်် တဖမကက ်းက ု ဖြနလ်ည်ရေူလ မ့်် 

မည် ဖဖစ်သည ်- တေဇ၊၄၇်း၁-၁၂။ တောလ၊ ၃်း၁၈။ 

a. ထ ုတန ့်ရက်၌ တဖမကက ်းအလေ်ဗ  ုသည် တေရုရှလငပ်မ  ြို့သစ်ဖဖစ်လာကာ၊ တေရုရှလငပ်မ  ြို့သစ်၏ 

အလေ်ဗ  ုသည် ဖမစ်တရစ ်းဆင််းလာရာတနရာ ဘုရာ်းသခင၏်အ မ်တတာ်ဖဖစ်လ မ့််မည ်ဖဖစ်သည်။ 

b. ဤဖမစ်သည ်က၊ ၂်း၁၀-၁၄ ၌ကွဲ့်သ ု ့် ဦ်းတည်ရာတလ်းခုအဖဖစ် တဖမကက ်းတစ်ဖြငလုံ််းသ ု ့် တရာက်ရှ သွာ်း 

မည် ဖဖစ်သည်။ 
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