
 
(An Invitation to the throne of Grace) 

 
နိဒါန်း 

ဘုရားသခင ် သား/သမီး တစ်ဦး၏ အြမင့ဆ်ံုးဂုဏအ်သေရတစ်ခုမှာ အတားအဆးီမ�ှိဘ ဲ

ဘုရားသခင၏် သန ့�်ှငး်ေသာ မျက်ေမှာက်ေတာ်ေ�ှ�သို ့ တုိက်�ိုက်လာေရာက်ြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ဆုေတာငး်ချက်ကုိ ဘုရားသခငတုံ် ့ြပနေ်တာ်မူသည်�ငှ့အ်မ� အကန ့အ်သတ်မ�ှိ �ကယ်ဝ�ပီး 

မကုနခ်နး်�ိငုေ်သာ ေကာငး်ကငဘ်ံု၏ အရငး်အြမစ်များအားလုံးကုိ က��်ပ်ုတုိရ့�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ 

က��်ပ်ုတုိ၏့သခငေ်ယ��က �ှငေ်ယာဟန ် ၁၆း၂၄၊ တွင ် တပည့်ေတာ်များကုိ သတိေပးထားသည်- 

‘ယခုတုိငေ်အာင ် ငါ၏နာမကုိအမီှြပု၍ သငတုိ်သ့ည် အဘယ်ဆုကုိမ� မေတာငး်�ကေသး။ သငတုိ်သ့ည် 

ဝမ်းေြမာက်စရာအေ�ကာငး်စုံလငေ်စြခငး်ငါှ ေတာငး်�ကေလာ။့ ထိသုိုေ့တာငး်လ�င ်ရ�ကလိမ့်မည်။ ’ 

ဆာလံဆရာက ဆာလံ ၁၄၅း ၁၈ တွင ် က�နေ်တာ်တုိကုိ့ အားေပးသည် - ‘ ထာဝရဘရုားသည် 

ပဌနာြပုေသာသူအေပါငး်၊ သစ�ာ�ငှ်တ့ကွ ပဌနာြပုေသာ သူအေပါငး် တုိ၏့ အနးီအပါး�ှိေတာ်မူ၏။‘ 

ဘုရားသခင၏် ကတိေတာ်သည် စိတ်ဓာတ်ကျေနေသာ�လုံှးသားများအတွက် စိတ်လ�ပ်�ှားစရာြဖစ်သည်။ 

ဆာလံ ၅၀: ၁၅ ‘ အမ�ေရာက်သည်ကာလ၌ ငါကုိ့ပဌနာြပုေလာ။့ ငါသည် ကယ်လ�တ်မည်။ သငသ်ည်လည်း 

ငါကုိ့ချီးမွမ်း လိမ့်မည်ဟု မိန်ေ့တာ်မူ၏။ ‘   

ဆုေတာငး်ြခငး်အတွက် တွနး်အားမ�ှိြခငး်သည် ဘုရားသခငအ်ေပါ် က��်ပ်ုတုိ၏့ေမတ� ာသည် 

ေအးစက်လာေ�ကာငး် ေကာငး်ေသာ��နြ်ပချက်ြဖစ်သည်။ အြပစ်သည် က��်ပ်ုတုိအ့ား ဆုေတာငး်ြခငး်မှ 

ကငး်ေဝးေစလိမ့်မည် သိုမ့ဟုတ် ဆုေတာငး်ြခငး်သည် က��်ပ်ုတုိကုိ့ အြပစ်မှကာကွယ်ေပးလိမ့်မည်။ 

ချစ်လှစွာေသာတပည့်ေတာ် တမနေ်တာ်ေယာဟနသ်ည် ၁ ေယာဟန ် ၅:၁၄-၁၅ တွင ်

ဘုရားသခငကုိ်ဂုဏတ်ငေ်သာဆုေတာငး်ြခငး်၏ အေရး�ကီးေသာစည်းမျဥ်းကုိ အကျဉ်းချုပ်ေဖာ်ြပခ့ဲသည် - ‘ 

ငါတုိသ့ည် ဘရုားသခင်အ့ထေံတာ်၌ ရဲရင်ြ့ခငး် အေ�ကာငး်ဟူမူကား၊ ငါတုိသ့ည်အလုိေတာ်�ငှ်အ့ညီ 

တစုံတခုေသာဆုကုိ ေတာငး်လ�င၊် ဘရုားသခငသ်ည် နားေထာငေ်တာ်မူ၏။ ဆုေတာငး်သမ�ေသာစကားတုိကုိ့ 

နားေထာငေ်တာ်မူသည်ကုိ ငါတုိသ့လိ�င၊် အထေံတာ်၌ ေတာငး်ေသာဆုတုိကုိ့ ရမည်ဟုသရိ�က၏။ ‘  

အာမခံချက်များ�ငှ့ ် ကတိေတာ်များအားလုံးြဖင့၊် က��်ပ်ုတုိသ့ည် က�ဏုာပလ� ငေ်တာ်ေ�ှ�သို ့ ရရဲင့စွ်ာ 

မ�ကာခဏလာေရာက်၍ ကမ�ာေြမ�ကီးေပါ် �ှိ က��်ပ်ုတုိ၏့ ေနစ့ဉ်လုိအပ်ေသာ အကူအညီများကုိ ရယူ�ကပါစုိ ့ 

(ေဟ�ဗဲ 4:16)။ 

 

ဆမုေတာငး်ြခငး်�ငှ့ ်အြပစ် 



ဘုရားသခင ်��တ်ကပတ်ေတာ်က က��်ပ်ုတုိအ့ား အ�မဲဆုေတာငး်ရန ်မိန ့မှ်ာသည် (ဧဖက်၊ ၆း၁၈) �ငှ့ ်

အဆက်မြပတ်ဆုေတာငး်ရန ်(၁သက် ၅း၁၇)။ ဆုေတာငး်ြခငး်သည် တာဝနတ်စ်ခုြဖစ်�ပီး - ဆုေတာငး်ြခငး်ကုိ 

လျစ်လျူ��ြခငး်သည် အြပစ်ြဖစ်သည်။ �ှေမွလသည် ၁ ရာ ၁၂:၂၃ တွင ်�ှငး်လငး်စွာဆိထုားသည် - ‘ ငါမူကား 

သငတုိ်အ့ဘို ့ ဆုမေတာငး်ဘ ဲ ေနသြဖင်၊့ ထာဝရဘုရားကုိ ြပစ်မှားြခငး်အမ�သည် ငါ�ငှ် ့ ေဝးပါေစေသာ။ 

ေကာငး်မွနေ်ြဖာင်မ့တ်ေသာ လမ်းကုိလည်း သငတုိ်အ့ား ငါြပသဦးမည်။ ‘  က��်ပ်ုတုိ ့ ေြပာတဲအ့တုိငး် 

တြခားသူေတွအတွက် ဆုေတာငး်ေပးဖုိ ့ မေမ့သင့ပ်ါ။ 

ဘုရားသခငသ်ည် ဆုေတာငး်ချက်ကုိ ေြဖ�ကားေသာအခါ၊ သူသည် ဘုနး်ထင�်ှားလိမ့်မည်ြဖစ်�ပီး၊ သူ၏ 

လက်ေအာက်ခံများကုိ ဝိညာဉ်များ ကယ်တငရ်န�်ငှ့ ် သူ၏�ိငုင်ေံတာ် တည်ေဆာက်ြခငး်အတွက် 

�ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်ေပးရန ် အလုိေတာ်�ှသိည်။ ဆုေတာငး်ြခငး်၏ အဓိကအေ�ကာငး်ရငး်မှာ ကုိယ်ေတာ်၏ 

အလုိေတာ်�ငှ့အ်ညီ က��်ပ်ုတုိ၏့ ေတာငး်ဆိုချက်များကုိ ေပးအပ်ြခငး်သာမက၊ ဘရုားသခင၏် 

ေကာငး်ြမတ်ြခငး်၊ ဉာဏပ်ညာ၊ တနခုိ်းေတာ်�ငှ့ ် ေကျးဇူးေတာ်တုိကုိ့ ြပသြခငး်ပငြ်ဖစ်သည်။ 

ဆုေတာငး်ြခငး်တွင ် မပါဝငသ်ူများသည် ဘုရားသခင၏်ဘုနး် တနခုိ်း�ကီးေသာြပသမ��ငှ့ပ်တ်သက်၍ 

ကငး်�ကသည်။ ၂ ေကာ. 1:11 က ‘သငတုိ်သ့ည်ကူညီ၍ ငါတုိအ့ဘိုဆု့ေတာငး်လ�င၊် ေနာက်၌လည်း 

ကယ်လ�တ်ေတာ်မူလတံဟ့ ု ငါတုိသ့ည် ယုံ�ကည်ေမ�ာလ်င်ြ့ခငး်�ိှ၏၊ ထိသုို ့ြဖစ်လ�င ် အများေသာ 

သူတုိသ့ည် ကူညီေသာအားြဖင် ့ ငါတုိ၌့ ေရာက်ေသာ ေကျးဇူးကုိ အများေသာသူတုိသ့ည်ေထာက်၍ 

ငါတုိအ့တွက်ေကျးဇူးေတာကုိ် ချီးမမွ်း�ကလိမ်မ့ည။် ‘  

 

ဆေုတာငး်ြခငး်အတကွ ်ဦးတည်ချက ်

ပထမဦးစွာ၊ မာကု ၁:၃၅ တွင ် ဆုေတာငး်ြခငး်အေလအ့ထကုိ လိုက်နာရန ် က��်ပ်ုတုိအ့တွက် 

�ပီးြပည့်စံေုသာ စံနမူနာြပထားသည့် က��်ပ်ုတုိ၏့သခငေ်ယ��ကုိ သံုးသပ်�ကည့ပ်ါ။ -  ‘နနံက်အချိန၊် 

မိုဃး်မလငး်မှီ ကုိယ်ေတာသ်ည် ထ�ပီးလ�င ်ေတာအရပ်သိုထ့က်ွ�က၍ ဆုေတာငး်ေတာ် မူ၏။’ မ�ကာခဏ 

ေစာေစာထ�ပီး ဘရုားသခင�်ငှ့ ် ဦးစွာ တစ်ေယာက်တည်းေနြခငး်သည် အကျိုး�ှိသည် (ဆာ ၅း၃)။ 

ဆာလံဆရာကလည်း “အကယ်စငစ်စ် ဘုရားသခငသ်ည် �လှံုးသန်�ှ့ငး် ေသာ သူတည်းဟူေသာ 

ဣသေရလအမျိုး၌ ေကျးဇူး�ကီး ေတာ်မ၏ူ။ (ဆာ၊ ၇၃:၁)။ 

ဒတိုယအေန�ငှ့၊် ဒေံယလသည ် ေကျးဇူးေတာခ်ျးီမွမး်ြခငး်ြဖင့ ် တစ်ေနလ့�င ် သံုး�ကိမ်တုိငတုိ်င ်

ဒးူေထာက်လျက် မပျက်မကွက် ဆုေတာငး်ခဲ့သည် (ဒ ံ ၆း၁၀)။ ဒးူေထာက်ြခငး်သည် က��်ပ်ုတုိအ့ား 

ဘုရားသခငေ်�ှ �ေတာ်၌ ေကာငး်မွနေ်သာရပ်တည်မ�ကုိေပးသည်။ Luke 6:12 ငါတုိသ့ခငေ်ယ��သည ်

ဘုရားသခငထ်ေံတာ်၌ တည�့်လံးုဆုေတာငး်လျက် ေနေတာ်မူသည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မ၏ူ။ 

သူငယ်ချငး်တစ်ေယာက်နဲ ့ နာရီေပါငး်များစွာ ဖုနး်ေြပာ�ိငု�်ပီး ဆုေတာငး်မ�မှာ နာရီဝက်ထက် 

�ကာ�ိငုပ်ါသလား?။ 



တတိယအေနြဖင့ ် ဆုေတာငး်ြခငး်သည် ေမှာဂ်ါထာ သိုမ့ဟုတ် အဓိပ�ါယ်မဲ့ ရွတ်ဆိြုခငး်မဟုတ်ေ�ကာငး် 

သတိြပုရန ် အေရး�ကီးပါသည်။ ဘုရားသခငကုိ် ဘုနး်ေတာ်ထင�ှ်ားေစမည့် သူ၏စံလုငေ်သာ 

အလိုေတာ်�ငှ့အ်ညီ ထိအုရာများအတွက် ဘုရားသခငအ်ား စိတ်�လှံုးကုိ လ�ိက်လ�ိက်လှလဲှဲ 

ေဖာ်ြပြခငး်ြဖစ်ပါသည။် ဆုေတာငး်ြခငး်သည် ဘုရားသခင၏် သန ့�ှ်ငး်သူ အားလံုးအတွက် 

ဘဝလမ်းြဖစ်သင့သ်ည်။ 

အသံုးဝငေ်သာ ဥပမာများထမဲှ တစခ်ုသည် က��်ပ်ုတုိ၏့ အသက်��ြခငး်�ငှ့ ်ဆုေတာငး်ြခငး် ��ငိး်ယှဉ်ြခငး် 

ြဖစ်သည်။ �ှူသွငး်ြခငး် �ငှ့ ် �ှူထတ်ုြခငး်တုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိအ့တွက် အလွနသ်ဘာဝကျ�ပီး မိနစ်တုိငး် 

အလိုအေလျာက် ြပုလုပ်ြခငး်ြဖစပ်ါသည်။ ဤသည်မှာ က��်ပ်ုတုိ၏့ မ�ကာခဏ 

ဝိညာဉ်ေရးေလက့ျင့ခ်နး်များ ('�ှူသွငး်ြခငး်' ေတွးေခါ်ဆုေတာငး်ြခငး်�ငှ့ ် ��တ်ကပတ်ေတာ်�ငှ့ ်

က��်ပ်ုတုိ၏့အြပစ်များကုိ ဝနခ်ံြခငး်�ငှ့ ် ေနာငတ်ရြခငး်တုိအ့ပါအ၀င)် �ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့စိတ်ဝညိာဉ်၏ 

ကျနး်မာ�က့ံခိုငမ်�အတွက် ြဖစ်သင့သ်ညမ်ဟုတ်ေလာ?။ 

စတုတ� အချက်မှာ၊ ဆုေတာငး်ြခငး်သည် အေရးပါမ� သိုမ့ဟုတ် စွဲ�မဲမ��ငှ့အ်တူ ပါ၀ငရ်မည။် လုကာ ၁၈:၄-

၅ သည် က��်ပ်ုတုိအ့ား ဆုေတာငး်ြခငး်၏ဇဲွလံုလ့ြဖင့ ် အြပုသေဘာတုံ ့ြပနမ်�ြဖစေ်စသည့ ်

အေရး�ကီးေသာဥပမာတစခ်ုေပးသည။် ဤအရာက က��်ပ်ုတုိကုိ့ စိနေ်ခါ် �ိငု�်ပီး ေနစ့ဉ်ေတာငး်ဆိုမ�တွင ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ ထက်သနမ်��ငှ့ ်အ�ကိမ်ေရကုိ တုိးြမင့ေ်စပါ။ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ေမတ� ာ�ှင ် ေကာငး်ကငခ်မညး်ေတာ် ဘုရားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိ၏့ဆုေတာငး်ချက်များကုိ 

ေြဖ�ကားရန ် ေတာင့တ်ေသာ်လညး် ကုိယ်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတုိထ့ ံ မ�ကာခဏေတာငး်မည်ဆိုသည်ကုိ 

သလိိုေသာ က��်ပ်ုတုိ၏့ဆ��ြပငး်ြပမ�ကုိ စမ်းသပ်ေပမည။် ဆက်၍ေတာငး်၊�ှာ၊ ေခါက်လိုက်လ�င ်

တစ်ေနတွ့င ်သငသ်ည် အံ�့သဖွယ်ေကာငး်လမိ့်မည် (မ၊ ၇း၇)။ ဆုေတာငး်ြခငး်အတွက် ေယဘူယျအားြဖင့ ်

အေြဖေလးမျိုး�ိှသည။် 

တိကု�ုိ်က ်– ဟုတ်ကဲ ့

ြငငး်ဆိ ု– မဟုတ်ပါ။ 

ေ�ာှင့ေ်�းှ - ေစာင့ပ်ါ။ 

ကွြဲပား - အြခားအရာ။ 

ဆုေတာငး်ြခငး်�ငှ့ ်ေနာငတ်ရြခငး်တုိ�့ငှ့အ်တူ ပါ၀ငသ်င့သ်ည်။ ဆာ 66:18 က “ငါသည် စိတ်�လုံှးထမှဲာ 

ဒစု�ိုက်ကုိ ငဲကွ့က်လ�င၊် ဘုရား�ငှသ်ည် နားေထာငေ်တာ်မမူ။” ဟုဆိုသည။် 

ပ�မအချက်မှာ ‘ACTS‘ ၏ အတုိေကာက် သည် ဤေနရာတွင ်အေထာက်အကူြဖစ်�ိငုသ်ည်- 

Adoration - ြမတ်�ိးု၊ 

Confession - ဝနခံ်၊ 



Thanksgiving and - ေကျးဇူးေတာ်ချီးမွမ်းြခငး်�ငှ့ ်

Supplication - အသနားခံြခငး် တုိ ့ြဖစ်သည်။ 

ချီးမွမ်းြခငး်�ငှ့ ် ကုိးကွယ်ြခငး်တုိသ့ည် ဘုရားသခငကုိ် �ုိေသေသာဆုေတာငး်ြခငး်၏ 

အစိတ်အပိုငး်များြဖစ်သည။် ချးီမမွ်းြခငး်သည် က��်ပ်ုတုိေ့ြပာဆိုရန ် သငယူ်ရမည့် ဘာသာစကား 

တစ်ခုြဖစ်�ပီး ၎ငး်သည် ေကာငး်ကငဘ်ံု၌ ထာဝရအသံုးြပုမညြ်ဖစ်သည။် 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဘုရားသခင၏် သန ့�ှ်ငး်ေသာမျက်ေမာှက်ေတာ်သို ့ ဝငေ်ရာက်ေသာအခါ၊ က��်ပ်ုတုိ၏့ 

အြပစ်များကုိ သတိ�ိှရမည်ြဖစ်�ပီး၊ က��်ပ်ုတုိသ့ည ် အြပစစ်ီရငြ်ခငး်�ငှ့ ် လွတ်�ငမိ်းချမ်းသာခွင့�်ငှ့ ်

က�ုဏာကုိ ေတာငး်ခံရန ်ထိက်ုတနေ်သာ ယုတ်ညံေ့သာ အြပစ်သားများ ြဖစေ်�ကာငး် ဦးစွာအသအိမှတ် 

ြပုရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုေ့�ကာင့ ် ဘုရားသခင�်စှ်သက်ေတာ်မူရန ် စစမ်ှနေ်သာဆုေတာငး်ချက်သည ်

အ�မဲတေစ ကျိုး�ွ�ံပီး �ှမိ့်ချေသာ�လှံုးမှ လာရမည်။ 

၁ ေယာ ၁:၉ က “ကုိယ်အြပစ်တုိကုိ့ ေဘာ်ြပေတာငး်ပနလ်�င၊် ငါတုိအ့ြပစ်များကုိလ�တ်၍ ဒစု�ိုက်�ှသိမ��ငှ် ့

ကငး်စငေ်စြခငး်ငါှ ဘရုားသခငသ်ည် သစ�ာတရား�ငှ်၎့ငး်၊ ေြဖာင်မ့တ်ြခငး်တရား�ငှ်၎့ငး် ြပည်စုံ့ေတာ်မူ၏။” 

ဆာ 51:17 က “ဘုရားသခင�်စ်ှသက်ေတာ်မူေသာ ယဇ်မူကား၊ ကျိုးပ့ဲေသာစိတ်ေပတည်း။ အိုဘရုားသခင၊် 

ကုိယ်ေတာ် သည် ကျိုးပ့ဲေ�ကမွေသာ �လုံှးကုိ ြငငး်ပယ်ေတာ်မမူ တတ်ပါ ဟုဆိုသည်။ 

က��်ပ်ုတုိကုိ့ ဆာ ၈၆:၉-၁၂ တွင ် ��န�်ကားထားသည်မှာ-“ အို ထာဝရဘရုား၊ ဖနဆ်ငး်ေတာ်မူေသာ လူမျိုး 

အေပါငး်တုိသ့ည် ချဉ်းကပ်လျက် ေ�ှ �ေတာ်၌ ြပပ်ဝပ်၍၊ နာမေတာ်ကုိ ချီးေြမ�ာက်�ကပါလိမ့်မည်။ 

ကုိယ်ေတာ်သည် �ကီးြမတ်၍ အံဩ့ဘယ်ွတုိကုိ့ ြပုေတာ်မူ၏။ ကုိယ်ေတာ်တပါးတည်းသာလ�င ် ဘုရား 

သခငြ်ဖစ်ေတာ်မူ၏။ အို ထာဝရဘရုား၊ ကုိယ်ေတာ်၏ လမ်းကုိ အက��်ပ်ုအား ြပ��နေ်တာ်မူပါ။ ကုိယ်ေတာ်၏ 

သမ�ာ တရားလမ်းသို ့ လုိက်သွားပါမည်။ နာမေတာ်ကုိ ေ�ကာက် ရံွ �မည်အေ�ကာငး်၊ အက��်ပ်ု၏�လုံှးကုိ 

ေစ့စပ်ေစေတာ် မူပါ။ အက��်ပ်ု၏ ဘရုားသခင ် ထာဝရဘုရား၊ အက��်ပ်ုသည် ကုိယ်ေတာ်ကုိ 

စိတ်�လုံှးအ�ကငး်မ့ဲ ချီးမွမ်း ၍၊ နာမေတာ်ကုိ အစဉ်အ�မဲ ချီးေြမ�ာက်ပါမည်” ဟုဆိုထားသည်။ 

ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချီးမွမ်းြခငး်သည် ထက်ြမက်�ပီး ဘရုားသခငသ်ည် ဤအရာကုိ �စ်ှသက်ေတာ်မူသည်။ ဆာ 

138:1 က “အိုထာဝရဘရုား၊ ကုိယ်ေတာ်ကုိစိတ်�လုံှး အ�ကငး်မ့ဲ အက��်ပ်ုချီးမွမ်းပါမည်။ အြခားတပါးေသာ 

ဘုရားတုိေ့�ှ � မှာ ကုိယ်ေတာ်ကုိ ေထာမနာသခီျငး် ဆိပုါ မည်” ဟုဆိုသည်။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ေကျးဇူးသတိတ်သူများေလာ? သိုမ့ဟတ်ု ဘုရားသခင�်ငှ့ ် အြခားသူများကုိ အ�မဲတေစ 

ညညး်ညူ�ပီး ေစာဒကတက်ေနပါသလား?။ ေနာက်ဆံုးတွင၊် က��်ပ်ုတုိ၏့ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ 

အသနားခံစာများ�ငှ့ ် ဆုေတာငး်ချက်များကုိ ထည့သွ်ငး်�ိငုပ်ါသည။် ဖိလပိိ ၄:၆ က “ အဘယ်အမ�ကုိမ� 

စုိးရမ်ိြခငး်မ�ှိဘ ဲ အရာရာ၌ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ချီးမွမ်းြခငး်�ငှ်တ့ကွ ဆုေတာငး်ပဌနာ ြပုေသာအားြဖင်၊့ 

သငတုိ်ေ့တာငး် ပနလုိ်ေသာအရာများတုိကုိ့ ဘရုားသခငအ်ား �ကားေလ�ာက်�ကေလာ။့” ဟုဆိုသည်။ 



က��်ပ်ုတုိ၏့ေနစ့ဉ်လမး်ေလ�ာက်မ�၊ အလပ်ု၊ မိသားစု�ငှ့ ်သူငယ်ချငး်များ၏ ကယ်တငြ်ခငး်အပါအဝင�်ငှ့ ်

အြခားအရာများြဖစေ်သာ အတွငး်စိတ်ခွနအ်ား၊ ေအာငပ်ွဲ၊ �စှ်သမိ့မ်�၊ �ငမိသ်က်မ�၊ ဉာဏပ်ညာ�ငှ့ ်

လမး်ြပမ�တုိကုိ့ ေတာငး်ခ�ံိငုပ်ါသည်။ ချစ်ရေသာသူ၏ ကယ်တငြ်ခငး်အတွက်ပါ ဆုေတာငး်ရန ်

မေမ့ပါ�ငှ့။် 

 

နိဂုံး 

 ဆုေတာငး်ြခငး်မ�ိှေသာ ခရစ်ယာနသ်ည် တနခ်ိုးမ�ိှေသာ ခရစယ်ာနြ်ဖစ်သည။် 

စိတ်အားထက်သနစ်ာွ ဆုေတာငး်ြခငး်အတွက် �ကီးမားေသာ အတားအဆးီများ�ိှသည်-စညး်ကမ်းမဲ့ြခငး်၊ 

အြပစ်တရား၊ ေလာကဆိုငရ်ာစိုးရိမမ်�များ၊ အားလပ်ရက်၊ စီးပွားေရး၊ ဇာတိပကတိ�ငှ့ ်

ေလာကီေရးရာများ အပါအဝင ်က��်ပ်ုတုိအ့ား ေကျးဇူးေတာ်၏ ပလ� ငသ်ို ့ မ�ကာခဏ ေရာက်�ိှလာြခငး်မ ှ

တားဆးီ�ိငုသ်ည။် စာတနသ်ည် က��်ပ်ုတုိကုိ့ အလယ်ွတကူ ဆုေတာငး်ခွင့မ်ြပုပါ။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

ဘုရားသခငကုိ်ေနစ့ဥ်ေခါ်ဆိရုန ် ြပတ်ြပတ်သားသား စည်းကမ်း�ိှရန ် လိုအပ်�ပီး တစ်ဦးတေယာက်�ငှ့ ်

အများစုေပါငး်�ပီး ဆုေတာငး်ြခငး်ကုိ ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်�ှာက်လ�င ် အသက်တာမှာ ရ�ငလ်နး်မ�၊ 

အခွင့ထ်းူများ�ငှ့ ်ေကာငး်ချးီများ အမှနတ်ကယ် ခံစားရမညြ်ဖစသ်ည်။ အာမင။် 
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