
ဝေငခှျက်င ါး 

ခ နာန်ပြည်ရှှိြုဂံလူမျှိြုါးမျာါးမှအမှတအ်သာါးပြြုထာါးသည့််အရာအာါးလုံါးကှို 

ဝချမှုန်ါး၍အနှိငုယ်ူရန်ေှိညာဉ်စစ်ြ ွဲထှိါုးတှိက်ုဝနပခငါ်း 

 

 

ကျမ််းစာဖတ်ခြင််း - ထွက် ၂၃: ၂၇-၃၀; စရင််း ၁၃:၃၃; ၂၁: ၁-၃; ၃၂:၃၁; ၃၃: ၅၀-၅၃; 

တရာ်း ။ ၇: ၁-၂ 

 

 

I. ယဝန ့် ကာလြ် မျာါးသည်ဘရုာါးသခင့်စ်ှိတေ်ငစ်ာါးရာအတ က်တှိကု်ြ ွဲေငဝ်နသကွဲ့်သှို ့်၊ 

ဝကာငါ်းမ န်ဝသာဝပမ၌ြုံဝ ာ်ထာါးဝသာအာါးလံုါးြ ေင ်ဝသာခရစ်ဝတာ်၏ရူြ ရုံ နငှ့် ်

စာတန်၏ြရမ်ါးြတာပြြုပခငါ်းမျာါးကှိုစှိုါးမှိုါးအနှိငုယ်ူကာ ဘရုာါးသခင့်စ် ါးမံကှိန်ါး၌ဝအာငြ် ွဲခံ 

ယူရန်အဝရါးကက ါးလှသည်ကှိုကျွန်ြ်ုတှို ့်ပမငရ်မည်။ ၈: ၇-၁၀; ဧ။ ၁:၁၀; ရ မ်။ ၁၆:၂၀ 

  A. ကကာင််း ကသာခြည်၊ ြါနာန်ခြည်သည်အရာအာ်းလ ို်းြါကသာြရစ်ကတာ်က ိုစ ိုလ ို၍ ထ ို 

ြရစ်ကတာ်သည်အာ်းလ ို်းခဖစ်၍အာ်းလ ို်း၌လဲခဖစ်သည့််အခြင ်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်အတွက်အရာအာ်းလ ို်း 

ခဖစ်ကတာ်မူသည်။ ၈: ၇-၁၀ ။ 

 B. ကကာင််းကသာကခမက ိုြ ိုငဆ် ိုငန် ိုငရ်နက်ျွန်ိုြ်တ ို ့်သည် ဝ ညာဉ်စစ်ြဲွတွငြ်ါဝငထ် ို်းတ ိုက်၍စာတန်၏ 

ြရမ်ါးြတာပြြုပခငါ်းမျာါးကှိုစှိုါးမှိုါးအနှိငုယ်ူကာ ဘရုာါးသခင့်စ် ါးမံကှိန်ါး၌ဝအာငြ် ွဲခံ ယူရနလ် ိုအြ်သည်။ 

၁:၁၀; ၆: ၁၀-၁၂; ရွမ်။ ၁၆:၂၀ 

       ၁။ စကကဝဠာ၏သမ ိုင််းသည်ဘိုရာ်းသြင့်စ် ်းမ က န််းနငှ့််စာတန၏်ြရမ််းြတာခြြုလိုြ်ခြင််း၏သမ ိုင််း     

ခဖစ်သည်။ ၁: ၁-၂၊ ၂၆; ဗျာ ၂၀: ၁၀—၂၁: ၄ 

a.စာတနသ်ည်ြရမ််းြတာခဖစ်ရခြင််း၏အရင််းအခမစ်ခဖစ်ပြ ်းဘိုရာ်းသြငက် ိုယ်ကတာ်တ ိုငသ်ည်ဘိုရာ်းဆ ိုင်

ရာစ မ က န််း ခဖစ်သည်။ 
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b. သမမာကျမ််းစာနငှ့်က်ျွန်ိုြ်တ ို ့်၏အကတွွေ့အကက ြုနစ်ှြိုလ ို်းတွငစ်ာတန၏်မပင မ်မသက်မှုသည်ခမင့် ်

ခမတ်ကသာစ ်းမ က န််း ၂ ကကာ။ ၄: ၆; ၁ တ ။ ၁: ၄ ။ 

    ၂။ ကျွန်ိုြ်တ ို ့်က ိုြရမ််းြတာအကခြအကနမှကယ်လွှတ်မည့််အစာ်းကျွန်ိုြ်တ ို ့်အာ်း 

ဘိုရာ်းသြငန်ငှ့်အ်တူတကွရှ ကစြျငက်ာ စာတန်၏ဖျက်ဆ ်းတတ်ကသာြရမ််း ြတာမျာ်းက ိုအန ိုငယူ်ရနန်ငှ့် ်

ကဆာက်လိုြ်တည်ကထာငတ်တ်ကသာဘိုရာ်းစ မ က န််းက ိုထမ််းကဆာငရ်န ်သည်။ဧ ၃: ၈-၁၀; ၂ ကကာ ၅:၁၇  

    ၃။ ကျွန်ိုြ်တ ို ့်သည်ြရမ််းြတာခဖစ်ခြင််း၌ဒိုကခကရာက်ကနကကစဉ်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်သည် 

ဘိုရာ်းသြင့်စ် ်းမ က န််း၌ရြ်၍ရှငသ်နရ်နလ် ိုအြ်သည်။ — ၁ တ ။ ၁: ၄၊ ၁၈; ၂ တ ။ ၄: ၇ ။ 

    ၄။ ကအာငန် ိုငသ်ူမျာ်းသည်စာတန၏်ြရမ််းြတာအန ိုင်ရယူ၍ 

ဘိုရာ်းသြင့်စ် မ က န််းစနစ်၌ကအာငြဲွ်ြ သည်။ ၁ တ ။ ၁: ၃-၄၊ ၁၉-၂၀; ၄: ၁-၂; တ တို ၃:၁၀; ၂ တ ။ ၄: ၇-၈: 

a.  ကအာငန် ိုငသ်ူမျာ်းသည်ဒိုကခကဝဒနာြ စာ်းရကကကသာ်လည််းစ တ်ြျက်ခြင််းသ ို ့်မဟိုတ်စ တ်ဓာတ် 

ကျမည့််အစာ်းသူတ ို ့်သည်အာ်းအငအ်ခဖည့််ြ ရ၍ ဘိုရာ်းသြင့်စ် မ က န််း၌ သမမာတရာ်း၏အတ ိုင််း 

ရြ်တည်ရှငသ်နရ်န ်တတ်စွမ််းန ိုငက်စသည် ။ ၃:၁၆; ၆: ၁၀-၁၂ ။ 

b. အဆင့််ဆင့််ခဖတ်ကကကာ်ြဲ့်၍ ပြ ်းခြည့််စ ိုကသာသ ို်းြါ်းတစ်ြါ်း ဘိုရာ်းသြငသ်ည်ခြည့််စ ိုလ ိုကလာက် 

လှကသာကကျ်းဇူ်းကတာ်အကနခဖင့် ်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်သည်ြရမ််းြတာမျာ်းက ိုကအာငခ်မငမ်ည် ။ ၁ ကကာ။ 

၁၅:၁၀; ၂ ကကာ။ ၁၂: ၉; ၂ တ ။ ၄:၂၂ ။ 

II.  ခ နာန်ပြည်၌ဝနရာယူဝနထာါးဝသာ ဘရုာါးစစ်ကငါ်းမွဲ့်(pagan)မျှိြုါးန ယ်စုအသ ါးသ ါးတှို ့်သညက်ျွန်ြ်ု 

တှို ့်၏သဘာေ(ြငက်ှိုဗ ဇ)အသက်၏က ွဲပြာါးပခာါးနာါးဝသာရှုဝထာင့်မ်ျာါးကှိုဆှိုလှိုသည်။ ထ က်၂၃:၇-၃၀ 

  A. ဘိုရာ်းစစ်ကင််းမဲ့်ကသာ(pagan)မျ ြု်းနယ်ွစိုတ ို ့်၏ဘိုရာ်းမျာ်း(ရိုြ်တိုမျာ်း) 

နငှ့််သူတ ို ့်၏ကနာက်ကွယ်မှနတ်ဆ ို်းမျာ်းသည် (ကျမ််းနှု င််း. ၁ကကာ။ ၁၀:၂၀)၊ မကကာင််းကသာ 

၀ ညာဉ်ဆ ို်းမျာ်းက ိုက ိုယ်စာ်းခြြုသည်။ 

  B. ကျွန်ိုြ်တ ို ့်၏သဘာဝ (ြငက် ိုဗ ဇ) ကနာက်ကွယ်တွငဆ် ို်းယိုတ်ကသာအငအ်ာ်းစိုမျာ်းရှ ၍ (မ။ ၁၆:၂၃၊ 

မှတ်စို ၁)၊ သူတ ို ့်သည် ကျွန်ိုြ်တ ို ့်၏သဘာဝအသက်၏အြ ိုင််းကဏ္ဍမျာ်းက ိုအရာအာ်းလ ို်းြါဝငက်သာ 

ြရစ်ကတာ်က ိုြ ိုငဆ် ိုင၍်သူ၏စည််းစ မ်ြျမ််းသာခြင််းမျာ်းနှင့််ကြျာ်ရွှငခ်ြင််း မခဖစ်ကခမာက််းရနအ်သ ို်းြျ 

၊ကက ြု်းက ိုင ်ခြယ်လှယ်၊ညွှနက်ကာ်းကကသည်။ 



  C.ဤ ခြည်၌ရှ ဘိုရာ်းစစ်မဲ့်လူမျ ြု်းစိုမျာ်းသည် ကက ြုသကရလတ ို ့်၏ဘိုရာ်းက ိုဆန် ့်ကျငက်သာအခြစ် 

၏အရင််းခမစ် ခဖစ်သည်။ 

    ၁။ ဤအရာသည်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်၏ဇာတ ြကတ သဘာဝအသက်သည်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်၏အခြစ်မျာ်း၏အရင််း 

ခမစ်ခဖစ်သည်။ 

      ၂။ ဘိုရာ်းသြငက်ရှ ွေ့ကတာ်၌၊ သဘာဝအသက် နငှ့်အ်ည ကနထ ိုငက်သာသူတ ို ့်သည်ကကာင််းမှုခြြုသည် 

ခဖစ်ကစ၊ဆ ို်းသည်ခဖစ်ကစအပမဲတကစအခြစ်လိုြ်ကနကကသည်။ 

 D. သဘာဝအသက် သည်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်အာ်းြရစ်ကတာ်က ိုြ ိုငဆ် ိုငရ်ခြင််းနငှ့်က် ိုယ်ကတာ်အာ်းကြျာ်ရွှငက်စခြင််း 

က ိုမခဖစ်ကခမာက်ကစရနက်နာှင့််ယှက်ကနခြင််း တ ို ့်ကကကာင့်က်ျွန်ိုြ်တ ို ့်က၎င််းက ိုမိုန််းက ိုမိုန််းရမည် (လိုကာ 

၁၄:၂၆)ခဖစ်ကာ၊ ြရစ်ကတာ်၌ကက ်းခြင််းလာသည်နငှ့်၎်င််းက ို နငှထ်ိုတ်ရနဆ်နဒရှ ြါ။ 

 E. ဘိုရာ်းသြငက်ဘိုရာ်းစစ်မဲ့်(pagan)မျ ြု်းနယ်ွစိုကတွရဲ ့်အမှတ်လကခဏာခဖကစ်သာကျွန်ိုြ်တ ို ့်ရဲ ့်သဘာဝ 

အသက်တာက ိုတစ်ကက ြုမ်တည််း၌အကိုန်ခဖတ်မှာမဟိုတ်ြါ၊ အဘယ်ကကကာင့််ဆ ိုကသာဤသ ို ့်ခဖင့််ကျွန်ိုြ်တ ို ့် 

အတွင််းြ ိုင််း၌ကနရာလွတ်ကနပြ ်းလယ်ကွင််းထဲရှ တ ရ စဆာန်မျာ်းခဖင့််ြ ိုကဆာငထ်ာ်းကသာ 

နတ်ဆ ို်းမျာ်းဝငက်ရာက်လာခြင််းအနတရာယ်ကျကရာက်မလာရနခ်ဖစ်သည် ။ ၂၃:၂၉; cf. Matt ။ ၁၂: ၄၃-၄၅ 

    ၁။ ဘိုရာ်းသြငသ်ည်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်၏ဘိုရာ်းအသက်၌ကက ်းထွာ်းမှုအဆင့် ်

အတ ိုင််းကျွန်ိုြ်တ ို ့်ရဲ ့်သဘာဝဘ၀က ိုခဖည််းခဖည််း ြျင််း၊နည််းနည််းခြင််းခဖတ် ကတာက်ြစ်မည်။ ၂၃:၃၀ ။ 

    ၂။ ြရစ်ကတာ်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်၌တ ို်းြွာ်းကလကလသူသည်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်၏သဘာဝဗ ဇအသက်က ိုအစာ်းထ ို်းကလ 

ကလ ခဖစ်သည်။ 

 F. ဘိုရာ်းသြငက်ဘိုရာ်းစစ်မဲ့်မျ ြု်းနယ်ွစိုကတွက ိုကမာင််းထိုတ်ရနက်တ ကြ်းထာ်းြဲ့်သည်၊ သ ို ့်ကသာ် 

ဘိုရာ်းသြင့် ်

လူမျ ြု်းကသူတ ို ့်က ိုဖျက်ဆ ်းဖ ို ့်အစခြြုလိုြ်ကဆာငခ်ြင််း၌ြါဝင၍်သူနငှ့််ြူ်းကြါင််းလိုြ်ကဆာငရ်မည်။ ၃၁-၃၃; 

cf. ကရာ ။ ၈:၁၃; ဂ ၅:၂၄; ကကာ ၃: ၅; ဖ ်းလ ။ ၂: ၁၂-၁၃) ။ 

 G. ြရစ်ကတာ်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်၌တ ို်းြွာ်းကလကလ၊ သဘာဝအသက်တာက ိုကမာင််းထိုတ်ရာတွငဘ်ိုရာ်းသြငန်ငှ့် ်

ကျွန်ိုြ်တ ို ့်ြ ိုမ ိုြူ်းကြါင််းန ိုငက်လခဖစ်သည်။ 



III. ခ နာန်ပြည်၌ကျဝရာက်ဝနဝသာနတ ်ှိလငမ်ျာါးသည်ကျဆငါ်းဝသာ ဝကာငါ်းကငတ်မန်မျာါးနငှ့်် 

ကျဆငါ်းဝသာလူဝရာဝနာှဝနဝသာဝ ကာင့်ဘ်ရုာါးသခငသ်ည်ကက ြုသဝရလအမျှိြုါးသာါးမျာါးအာါးဤဝပမကှို

သှိမ်ါးယူရန်နငှ့်ထ်ှိဝုနရာ၌ဝနထှိငုဝ်သာအသက်ရှငသ်တတ ေ တှိငုါ်းကှို ျက်ဆ ါးြစ်ရန်အမှိန် ့်ဝြါးခွဲ့်သည်ထှို ့်ရ

မှာလူမျှိြုါးကှိုသန် ့်စငရှ်ငါ်းလငါ်းရန်ပ စ်သည်။  တရာါး ။ ၁၃:၃၃ 

   A. ဘိုရာ်းသြင့်စ်င််းစာ်းြျြ်အရ၊ 

ြါနာနခ်ြည်ရှ လူမျ ြု်းမျာ်းအာ်းအမျ ြု်းခဖတ်ရနလ် ိုအြ်သည်အဘကယ်ကကာင့််ဆ ိုကသာသူတ ို ့်သည်မကကာင််း

ဆ ို်းဝါ်းခဖစ်၍နတ်ဆ ို်းမျာ်းနငှ့်က်ရာကနာှထာ်းကသာကကကာင့် ်သိုတ်သငြ် လ ိုက်ရသည်။ တရာ်း ၇: ၂ ။ 

B. ြါနနလူ်မျ ြု်းမျာ်းသည် ဝ ညာဉ်ဆ ို်းမျာ်း၊ ကလထိုထဲရှ စာတန၏် အကမှာငတ်နြ် ို်းမျာ်းနငှ့်သ်ူတ ို ့်က ိုယ်က ိုယ် 

ကြါင််းစ ်းလ ိုက်ကသာလူသာ်းမျာ်း ဟိုအဓ ြပါယ်ရသည်။ စရင််း ၁၄:၄၅ ။ 

IV ။ ခ နာန်လူမျှိြုါးမျာါးသည်ကျဆငါ်းသ ာါးဝသာဝကာငါ်းကငတ်မန်မျာါး၊ 

စာတန်ဝနာက်သှို ့်လှိုက်ဝသာြုန်ကန်ဝသာဝကာငါ်းကငတ်မန်မျာါး၊ စာတန်၏နှိငုင်ံ၌တန်ခှိုါးအာဏာမျာါး၊ 

အြ်ုစှိုါးရှငမ်ျာါးနငှ့်အ်ာဏာြှိုငမ်ျာါးဟုြုံဝဆာငထ်ာါးသည် - ၁၃: ၃၃; ၂၁: ၁-၃; ၃၂:၂၁; ၃၃: ၅၀-၅၃; 

တရာါး ။ ၇: ၁-၂; ဗျာ ၁၂: ၄၊ ၇; (နှုှိငါ်းရန်ကျမ်ါး)- ဒန်။ ၁၀:၁၃၊ ၂၀ 

A. ဓမမကဟာင််းကျမ််း၌ရှ ြ ိုစ အမျ ြု်းအစာ်းအိုြ်စိုတွငြ်ါနာန၌် ရှုကထာင့်သ်ငွခ်ြငန်စ်ှြိုရှ သည်။ 

      ၁။ အကြါင််းလကခဏာဘက်၌ကကယ်ဝခြည်ခဖစ်ကသာြါနာန ်(တရာ်း။ ၈: ၇-၁၀) 

တွငအ်ရာအာ်းလ ို်းြါဝငက်သာြရစ်ကတာ် နငှ့််အတူသူ၏ရှာဖွယ်၍မရန ိုငက်သာစည််းစ မ်ြျမ်သာခြင််း 

မျာ်းခဖင့်က်ဖာ်ခြသည် (ဧ ၃ း်း ၈) ။ 

     ၂။ အနိုတ်လကခဏာဘက်၌၎င််းသညက်ဝဟငအ်စ တ်အြ ိုင််း၊ ကကာင််းကငအ်ြ ိုင််း၊ 

စာတန်၏အကမှာငန် ိုငင် က ိုဆ ိုလ ိုသည်။ 

  B. ဤကလာကက ိုအိုြ်စ ို်းသူအခဖစ် (ကယာဟန ်၁၂:၃၁) 

နငှ့်က်ဝဟငက်ကာင််းကငအ်ာဏာက ိုအိုြ်စ ို်းသူအခဖစ်နငှ့််(ဧ။ ၂: ၂)၊စာတန၌်သူ၏အြွင့်အ်ာဏာ(တမနက်တာ် 

၂၆ း်း ၁၈ရှ ၍ သူ၏ကကာင််းကငတ်မနမ်ျာ်း( ၄၁)၊ သည်သူ၏လက်ကအာက်ငယ်သာ်းမျာ်းအခဖစ်တစ် 

ကနရာရာ၌အိုြ်ြျြုြ်ကသာမင််းသာ်းမျာ်းခဖစ်ကာ၊ တနြ် ို်းဩဇာမျာ်း၊နငှ့််ဤကလာကအကမှာငက်လထို၏အိုြ် 



စ ို်းရှငမ်ျာ်း၊ (Eph ။ 6:12); ထ ို ့်ကကကာင့်သ်ူ၌သူ၏န ိုငင် ကတာ်ရှ ၍ (မ။ ၁၂:၂၆)၊ အကမှာငထ်ို၏အြွင့်အ်ာဏာ 

(ကကာ ၁်း ၁၃)လဲရှ သည်။ 

  C. ြါနာနခ်ြည်သူမျာ်းအာ်းကက ြုသကရလအမျ ြု်းသာ်းမျာ်း၏စစ်တ ိုက်ခြင််းမှာသူတ ူ ့်သည်ကကာင််းကသာခြည် 

အာ်းြ ိုငဆ် ိုငရ်ယူ၍ကြျာ်ရျွ ငက်မွွေ့ကလ ာ်န ိုငရ်နခ်ဖစ်ခြင််း၏ဆ ိုလ ိုရင််းမှာ်း အသင််းကတာ်တစ်ြိုလ ို်း၏ဝ ညာဉ် 

စစ်ြဲွ၌အဂဂ ါဝငအ်ာ်းလ ို်းအြါအဝင၊်ဆန် ့်ကျငက်သာ "ကကာင််းကင၌်ရှ ဝ ညာဉ်ဆ ို်းတြ်ဖွဲွေ့”က ိုထ ို်းတ ိုက်ခြင််း 

ခဖင့်် သန ့်ရ်ငှ််းသူတ ို ့် သညြ်ရစ်ကတာ်က ိုအရာအာ်းလ ို်းြါဝငက်သာခြည်အခဖစ်ြ စာ်း န ိုငသ်ည်။ 

  D. အသင််းကတာ်သည်ဤကဲ့်သ ို ့်ကသာကြါင််းစည််းထာ်းကသာစစ်သူရဲခဖစ်ရမည်။ စာတန်၏ကဝဟင ်

အငအ်ာ်းစိုမျာ်းနငှ့်ဆ်န ့်က်ျငတ် ိုက်ြတ်ကာဘိုရာ်းသြင့်လူ်မျ ြု်းမျာ်းသည် ြရစ်ကတာ်က ိုြ ိုမ ိုရရှ လာကာ 

ြရစ်ကတာ်၏ြနဒာက ိုတည်ကဆာက်ကန၍ဘိုရာ်းသြင့်န် ိုငင် ကတာ်တည်ကထာငခ်ြင််းနငှ့်ြ်ျ ွေ့ နှ ့်ခြင််းမှြရစ်ကတာ်

သည်ကခမကက ်းကြေါ်၌ခြနလ်ာကာအကမွဆက်ြ ရနအ်တွက်ခဖစ်သည်။- vv ၁၀-၂၀ ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ဝေငခှျက် ဝပခာက် 

အာပဗဟံ၌ကတှိဝတာ်ဝြါးထာါးခွဲဝသာဝကာငါ်းဝသာပြည် 

၏စစ်မှန်ပခငါ်းပ စ်ဝသာခရစ်ဝတာ်အာါးဝတ ွေ့  ကံြုခံစာါးပခငါ်း 

နငှ့် ်

ခရစ်ဝတာ်၏ကကယ်ေမှုမျာါးကှိုထတုလု်ြ်ရန်ဝပမဝြေါ်တ ငလု်ြ်ကှိုငဝ်ဆာငရ် က်ပခငါ်းပ င့်် 

ကျွန်ြ်ုတှို ့်၏ကှိုယ်ြှိုငဝ်ြျာ်ရွှငမ်ှုနငှ့်အ်ြှိုလ ံရရှှိမှုမျာါးအာါး 

အသငါ်းဝတာ်အစည်ါးအဝေါးမျာါး၌ 

ဘရုာါးသခင၏်စုဝြ ငါ်းေတပ်ြြုပခငါ်းအတ က်ကှိုယူဝဆာငလ်ာရန် 

 

သမမာကျမ််းစာဖတ်ခြင််း။ ဂလ။ ၃:၁၄; ကကာ ၁:၁၂; ဧ။ ၃: ၈; ကယာဟန ်၄: ၂၃-၂၄; ၁ ကကာ။ ၁၄:၂၆;    

၁ကြ။ ၁: ၈ 

 

 

I. ဂလာတှိ ၃:၁၄ သည်ေှိညာဉ်ဝတာ်၏ကတှိဝတာ်ကှိုအာပဗဟံ၏ဝကာငါ်းချ ါးနငှ့်ဝ်ြ ငါ်းစြ်ထာါးဝသာ 

ဝ ကာင့်အ်လ န်အဝရါးကက ါးဝသာကျမ်ါးြှိုဒပ် စ်သည်။ 

  A. ဤကျမ််းြ ိုဒက်ဝ ညာဉ်ကတာ်သည်လူမျ ြု်းအာ်းလ ို်းအတွက်ဘိုရာ်းသြငက်တ ထာ်းကတာ်မူကသာ 

ကကာင််း  ြျ ်းမဂဂလာခဖစ်ပြ ်းြရစ်ကတာ်က ိုယ ိုကကည်ခြင််းအာ်းခဖင့်ယ် ိုကကည်သူမျာ်းလက်ြ ရရှ ြဲ့်သည် ။— က 

၁၂: ၁-၃၊ ၇; ၁၃: ၁၄-၁၇: 

    ၁။ အာခဗဟ အာ်းဘိုရာ်းသြငက်ြ်းကသာကတ သည်သာ်းခဖစ်သူနငှ့်သ်ူ၏ကခမ်းတ ို ့်အာ်းထြ်တလဲလဲကခြာ 

ြဲ့် သည်။ ၃၅:၁၂ ။ 

   ၂။ ဂလာတ  ၃ တွငက်ြါလိုသည်ကကာင််းကသာကခမက ိုဝ ညာဉ်ကတာ်၏ကကာင််းြျ ်းအခဖစ်အဓ ြပာယ် 

ဖွင့်သ်ည်။ 



  ၃။ ဓမမကဟာင််းကတ သည်ကကာင််းကသာခြ ည်ခဖစ်ကသာ်လည််းဓမမသစ်ကျမ််း၌ကတ ကတာ်ခြည့််စ ိုခြင််း 

သည်၀ ညာဉ်ကတာ်ခဖစ်လာသည်။ ၃; ၁၄ ။ 

 B. အာခဗဟ အာ်းဘိုရာ်းသြငက်တ ကြ်းြဲ့်ကသာကကာင််းြျ ်း၏ရိုြ်ြ ိုင််းဆ ိုငရ်ာရှုကထာင့်သ်ည်အာ်းလ ို်းြါ 

ဝငက်သာြရစ်ကတာ်၏အမျ ြု်းအစာ်းခဖစ်သည့််ကကာင််းကသာကခမခဖစ်သည်။ ၁၂: ၇; ၁၃: က ၁၅; ၁၇: ၈; ၂၆: 

၃-၄ ။ 

 C. ြရစ်ကတာ်အာ်းကနာက်ဆ ို်းတွငအ်ာ်းလ ို်းြါဝငက်သာအသက်ကြ်းကသာဝ ညာဉ်အခဖစ်အသ အမှတ်ခြြုြ ရ 

ကသာကကကာင့်က်တ ကတာ်ခြြုြဲ့်ကသာဝ ညာဉ်ကတာ်၏ကကာင််းြျ ်းသည်အာခဗဟ အာ်းဂတ ကြ်းြဲ့်ကသာခြည်၏

ကကာင််းြျ ်းမဂဂလာနငှ့်က် ိုက်ည သည်။ ၃:၁၄: 

   ၁။ ကျွန်ိုြ်တ ို ့်ရရှ ကသာဝ ညာဉ်ကတာ်သည်ကကာင််းကသာခြည်ခဖစ်သည်။ ၁၄ ။ 

   ၂။ ကကာင််းကသာကခမသည်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်တွငရ်ှ သည်၊ ကျွန်ိုြ်တ ို ့်ကနထ ိုငသ်ွာ်းလာရာကနရာခဖစ်သည်၊ ၅: ၂၅; 

ကကာ   ၁:၁၂; ၂: ၆ ။ 

 D. 

အမှနမှ်ာ၊ကျွန်ိုြ်တ ို ့်၏အကတွွေ့အကက ြု၌ြရစ်ကတာ်က ိုဝ ညာဉ်ကတာ်အခဖစ်သ နာ်းလည်ခြင််းသည်ကကာင််း

ကသာကခမအာ်း ဘိုရာ်းသြင၏်ကကယ်ဝကသာကထာက်ြ ့်မှုအရင််းအခမစ်အခဖစ်ကျွန်ိုြ်တ ို ့် 

ကမွွေ့ကလ ာက်ဝမ််းကမျာက်ရနအ်တွက်ခဖစ်သည်။ Phil ၁:၁၉ ။ 

II. ကျွန်ြ်ုတှို ့်၏ဝန ့်စဉ်အသက်တာတ ငဝ်ကာငါ်းဝသာဝပမအပ စ်အရာအာါးလံုါးြ ေငဝ်သာခရစ်ဝတာ် 

အဝြေါ်၌လုြ်အာါးပြြုဝဆာင်ပခငါ်းကှိုကျွန်ြ်ုတှို ့်၏ကှိုယ်ဝရါးကှိုယတ်ာအတ က်မစမှုနငှ့်် 

ဝြျာ်ရွှငမ်ှု အတ က် ပ စ်သည်။  တရာါး၈: ၇-၁၀; ၁ ဝကာ။ ၁၅:၁၀; 1 ဝြ။ ၁: ၈: 

   A.ကျွန်ိုြ်တ ို ့်အာ်းလ ို်းကကာင််းကသာကခမသ ို ့်ြ ိုငဆ် ိုင၍် ဝငက်ရာက်သွာ်း 

ပြ ်းသည့််ကနာက်အရာအာ်းလ ို်းြါဝငက်သာြရစ်ကတာ်၌ကကာင််းကသာကခမအခဖစ်ကျွန်ိုြ်တ ို ့် 

ကက ြု်းစာ်းအာ်းထိုတ်လိုြ်က ိုငရ်မည် ။— ကရာ။ ၁၆:၁၂; ၁ ကကာ။ ၁၅:၅၈: 

      ၁။ ကကာင််း ကသာခြည်၌မှနက်နသ်င့််ကလ ာ် ကသာအသက်တာသည် ြရစ်ကတာ်က ိုအစဉ်တစ ိုက်    

အာ်းထိုတ်လိုြ်ကဆာငက်နသည့််အသက်တာခဖစ်သည်။ 



      ၂။ ကကာင််းကသာကခမ၌အသက်တာ၏အရာအာ်းလ ို်းသည်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်နငှ့်ဆ်က်နယ်ွကသာြရစ်ကတာ်ခဖစ် 

သည်။  ၁:၁၂၊ ၂၇ 

a. သူသည်ဓမမဓ ဋ္ဌာနက်ျကသာြရစ်ကတာ်ခဖစ်ရ ိုဘဲမဟိုတ်သည့််အခြငသ်ူသည် 

ြိုဂဂလဓ ဋ္ဌာန်ကျခြင််းအာ်းလ ို်းခဖစ်ကသာြရစ်ကတာ်လဲခဖစ်သည်။ 

b. သူသည်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်သူ ့်အကြေါ်၌အာ်းထိုတ်လိုြ်ကဆာငက်ကကသာြရစ်ကတာ်၊ကျွန်ိုြ်တ ို ့်မှထိုတ်လိုြ်

ကသာြရစ်ကတာ်နငှ့်က်ျွန်ိုြ်တ ို ့်နစ်ှသက်ကြျာ်ရွှငက်သာြရစ်ကတာ်ခဖစ်သည်။ ဖ  ၁:၂၅; ကဟပဗဲ ၁: ၉ ။ 

     ၃။ ကျွန်ိုြ်တ ို ့်သည် ြရစ်ကတာ်ကြေါ်၌လ ို ့်လဝ ရ ယရှ စွာ အာ်းထိုတ်လိုြ်ကဆာငသ်င့််သည်ထ ို ့်မှသာ 

ကျွန်ိုြ်တ ို ့်သည်သြင၏်ြျမ််းသာခြည့််ဝခြင််းမျာ်းအာ်း ကတွွေ့ ကက ြုြ စာ်း၍ကမ ွှွေ့ကလ ာ်န ိုငမ်ည် ဧဖ။ ၃: ၈ ။ 

 B. ဘိုရာ်းသြငသ်ည်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်အာ်းြရစ်ကတာ်ထဲသ ို ့်ကြေါ်ကဆာငလ်ာပြ ်းြရစ်ကတာ်အာ်းကျွန်ိုက်တ ို ့်အာ်း 

ကဝစိုအခဖစ် ကြ်းကတာ်မူပြ ။ ၁:၁၂ 

    ၁။ ြရစ်ကတာ် ကျွန်ိုြ်တ ို ့်၏အကမွခဖစ်ခြင််းမှာြါနာနခ်ြည် သည်ကက ူသကရလအမျ ြု်းသာ်းတ ို ့်၏အရာနည််း 

တူခဖစ်သည်။ 

    ၂။ ဘိုရာ်းသြငသ်ည်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်အာ်းကဝစိုအခဖစ်ြရစ်ကတာ်အာ်းကြ်းကတာ်မူသည်။ ၁၂ ။ 

   ၃။ ကျွန်ိုြ်တ ို ့်တစ်ဦ်း တစ်ကယာငစ် ၌ကဝြ ိုြျထာ်းသည့််ြရစ်ကတာ်ရှ သည်၊ ယြိုကျွန်ိုြ်တ ို ့်ကဝစိုကြ်းကဝ 

ြ စာ်းရကသာြရစ်ကတာ်ကြေါ်၌ အာ်းထိုတ်လိုြ်ကဆာငခ်ြင််းမှတစ်ကန ့်ပြ ်းတစ်ကန ့်သူ ့်အာ်းကမ ွှွေ့ကလ ာ်လာမည်။ 

a.  ဘိုရာ်းသြငသ်ည်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်အာ်းကကယ်ဝကသာရ တ်သ မ််းမှုခဖစ်ကစရနက်ျွန်ိုြ်တ ို ့်အာ်းမ ို်းနငှ့်က်န 

ကရာငက် ိုကစလွှတ်ကတာ်မူလ မ့််မည်၊ ထ ို ့်ကနာက်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်အသက်ရှငရ်မည့််ကကယ်ဝမှုမျာ်းရရှ  

လ မ့််မည် ။— ဧ။ ၃: ၈ ။ 

b. ကျွန်ိုြ်တ ို ့်၏ကကယ်ဝကသာစြါ်းနငှ့်က်ကယ်ဝကသာအသက်တာသည်ဘိုရာ်းသြငအ်ာ်းဘိုန််းတငလ် မ့််

မည်။ ၂၁ ။ 

    ၄။ ငါတ ို ့်သည်ြရစ်ကတာ်က ိုမကက ြု်းစာ်းလ ငဘ်ိုရာ်းသြင၏်လူတ ို ့်ကဲ့်သ ို ့်သင့်တ်င့်က်လျာက်ြတ်ကသာအ 

သက်က ိုကျွန်ိုြ်တ ို ့်မရန ိုငြ်ါအဘယါကကကာင့််ဆ ိုကသာကျွန်ိုြ်တ ို ့်၌အသငရ်ငှစ်ရာမရှ ခဖစ်မည်။ 

    ၅။ ငါတ ို ့်သည် ကကာင််းကသာကခမအခဖစ်ြရစ်ကတာ်၌အာ်းထိုတ်လိုြ်ကကခြင််းသည် 

ကျွန်ိုြ်တ ို ့်၏စ တ်နလှ ို်းက ိုသြင၌်ယ ိုကကည်ခြင််းရှ လာရနက်လ့်ကျင့်ခ်ြင််းနငှ့်် သြငက် ိုြျစ်ခြင််း၊ 



သြငက် ိုဆက်သွယ်ရန ်ကျွန်ိုြ်တ ို ့်၏ဝ ညာဉ်က ိုကလ့်ကျင့််အာ်းထိုတ်ခြင််း ၊အရာအာ်းလ ူ်းြါဝင ်

သည့််အသက်ကြ်းကသာဝ ညာဉ်ကတာ်သည်ြရစ်ကတာ်၏စစ်မှနခ်ြင််းအာ်းကကာင််းကသာကခမအကနခဖင့််ထိုတ် 

ထည့််ကြ်းခြင််းအာ်းလက်ြ ခြင််းမျာ်းခဖင့််ခဖစ်သည် ။ ၂ ကကာ။ ၁၃:၁၄; ကကာငမ်ကလ်းတစ်ကယာက် ၃:၁၄ ။ 

III ခမည်ါးဝတာ်ဘရုာါးသခငအ်ာါးစုဝြ ငါ်းေတပ်ြြုမှုအတ က် အြှိုအလ ံနငှ့််နငှ့််ရှိတသ်ှိမ်ါးအထ က်မျာါးကှို 

အသငါ်းဝတာ်ဝတ ွေ့ဆံုပခငါ်း၌ယူဝဆာငလ်ာရန် ကျွန်ြ်ုတှို ့်ဝန ့်စဉ်ခရစ်ဝတာ်အဝြေါ်၌အာါးထတုလ်ုြ်ဝဆာင ်

သင့်သ်ည် ။ ၁၂: ၆; ၁ ဝကာ။ ၁၄:၂၆; ဝယာဟန် ၄: ၂၃-၂၄; တရာါး ၁၆: ၁၅-၁၆: 

    A. ကခမ၌ကနထ ိုငသ်ည့််အသက်တာသည် ြရစ်ကတာ်၏ကြျာ်ရွှငမ်ှုနငှ့်ခ်ြည့််ကနကသာဘဝခဖစ်သည်၊ 

သြငဘ်ိုရာ်း၏လူတ ို ့်စိုကြါင််းခြင််းနငှ့်က် ိုယ်တ ိုငက် ိုယ်ကျဘဲလဲခဖစ်သည်။ ၈: ၇-၁၀ ။ 

   B. ကကာင််းကသာကခမ၌အသက်ရှငခ်ြင််းသည်ြရစ်ကတာ်အကြေါ် ကက ြု်းစာ်းအာ်းထိုတ်ခြင််း၊   

ြရစ်ကတာ်က ိုကမွ်းထိုတ်ခြင််း၊ ြရစ်ကတာ်က ိုကြျာ်ရွှကငမ် ွှွေ့ကလျာ်ကနခြင််း၊  

အခြာ်းသူမျာ်းအာ်းြရစ်ကတာ်အာ်းမ ကဝခြင််းနငှ့်ြ်ရစ်ကတာ်အာ်းဘိုရာ်းသြငထ် သ ို ့်တသ်ဆက်ခြင််းခဖင့််ကျွ

န်ိုြ်တ ို.နငှ့််အတူသူနငှ့််လဲ ရွှငလ်မ်းဝမ််းကခမာက်ကကမည် ။ 

     ၁။ဤကြျာ်ရွှငမ်ှုနငှ့်မ် ကဝခြင််းသည်ြရစ်ကတာ်အာ်းစကကာဝါတစ်ြိုလ ို်းသ ို ့်ခြသခြင််းတစ်ြိုခဖစ်သည်-

R၁၉: ၇။ 

     ၂။ ၎င််းသည်ဘိုရာ်းသြငအ်ာ်းက ို်းကွယ်ခြင််းနငှ့်ရ်နသ်ူအတွက်ရှက်စရာခဖစ်သည်။ကယာဟန ်၄: ၂၃-၂၄  

  C. ငါတ ို ့်သည်ြရစ်ကတာ်က ိုဝ ရ ယရှ ရှ ကက ြု်းစာ်းလိုြ်ကဆာငခ်ြင််းရှ ကကြါကစ၊ ကျွန်ိုြ်တ ို ့်လက်ကတာ် 

သူနငှ့််ခဖည့််ထဲ့်၍၊ ဘိုရာ်းသြင့်သ်ာ်းသမ ်းမျာ်းနငှ့်ဘ်ိုရာ်းသြငက် ိုယ်ကတာ်တ ိုငတ် ို ့်နငှ့်အ်တူဤစည််းစ မ် 

ြျမ််းသာဘိုန််းအသကရက ိုြ စာ်းန ိုငရ်နအ်သင််းကတာ် အစည််းအကဝ်းမျာ်းသ ို ့်လာြါ။ ၁၄:၂၆; ကယာဟန ်၄: 

၂၃-၂၄ ။ 

  D. ကျွန်ိုြ်တ ို ့်သည်သြငအ်ာ်းသတ ရခြင််းနငှ့်ြ်မည််းကတာ်အာ်းဝတ်ခြြုရနသ်ြင၏်စာ်းြဲွဝ ိုင််းသ ို ့်လာသည့်် 

အြါတ ိုင််းငါတ ို ့်သည်လက်ြျည််းသက်သက်မလာသင့်ြ်ါ။ ငါတ ို ့်သည်ြရစ်ကတာ်၏အသ ်းအြွင့်မ်ျာ်းနငှ့် ်

ခြည့််စ ိုကသာလက်ခဖင့်လ်ာရမည်။ ၁၆: ၁၅-၁၆: 

     ၁။ ဘိုရာ်းသြငန်ငှ့်ြ်ရစ်ကတာ်က ိုက ို်းကွယ်ခြင််းသည် ဘိုရာ်းသြငန်ငှ့် ်ဘိုရာ်းသာ်းသမ ်းမျာ်းနငှ့်အ်တူ 

စိုကြါင််းဝတ်ခြြုခြင််းက ိုတစ်ကယာက်နငှ့််တစ်ကယာက်ဘိုရာ်းနငှ့််အတူကမ ွှွေ့ကလ ာ်ကကမည်။၁ကကာ။ ၁၄:၂၆ ။ 



     ၂။ ကျွန်ိုြ်တ ို ့်သည်ြရစ်ကတာ်အာ်းလ ိုကလာက်စွာထိုတ်လိုြ်မှသာအြ ိုအလ  မျာ်းအာ်း 

သူမျာ်းနငှ့််မ ကဝကာအကကာင််းဆ ို်းြ ိုင််းအသ ်းနှ ထွက်အာ်းအဘဘူရာ်း၏ကြျာ်ရွှငမ်ှု၊ နစ်ှသက်မှုနငှ့် ်

ကကျနြ်မှုအတွက် ြူကဇာ်ြါ ။ ၁၅:၁၁; ၁၈: ၃-၄; ၁၂:၁၁ ။ 

 

 
 

 


