
 

ထေိရာကမ်��ိှေသာ ခရစယ်ာန် အသကတ်ာ 

အတကွ ်လကေ်တွ�ကျေသာ တိကုတ်န်ွးချကမ်ျား 
(Practical Admonitions for Effectual Christian Living)  
 

ေဟ�ဗဲကျမ်းသည် ပဋညိာဉ်သစ်�ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့ ယဇ်ပုေရာဟိတ်မငး်ြဖစ်ေတာ်မူေသာ ခရစ်ေတာ်၏ 

ြမင့ြ်မတ်ြခငး်ကဲသ့ိုေ့သာ အဓိကအေ�ကာငး်အရာများကုိ ေဖာ်ြပထား�ပီး အေရး�ကီးေသာ ဓမ�ကျမ်းြဖစ်သည်။ 

ေဟ�ဗဲကျမ်း၏အဆံးုပုိငး်ကုိ က��်ပ်ုတုိခ့ျဉ်းကပ်လာသည်�ငှ့အ်မ� ခရစ်ယာနတ်ာဝနမ်ျား�ငှ့ ် ပတ်သက်၍ 

ေနာက်ဆံုးအခနး်ြဖစ်ေသာ ေဟ�ဗဲ ၁၃:၁-၁၂ မှ ဆငး်သက်လာ�ိငုသ်ည့် ထးူြခားေသာ သွငြ်ပငလ်က�ဏာ ၆ 

ပါးမှာ ေအာက်ပါအတုိငး်ြဖစ်သည်။  

 

၁။  ဂ�ုစိုကပ်ါ (v1-3) 

ပထမ-ရာစု�ှိ ယုံ�ကည်သူများအား ‘ညီအစ်ကုိချငး် ေမတ� ာဆက်�ှိပါေစ’ ဟုေခါ်ဆိုရာတွင ်

အသငး်ေတာ်အတွငး် ညီအစ်ကုိရငး်ေမတ� ာ�ှိေန�ပီဟု စာေရးသူက ယူဆပါသည်။ က��်ပ်ုတုိအ့ား 

'ေမ့ေလျာမ့ေနဖုိ�့ငှ့'် - သိုမ့ဟုတ် တစ်နည်းအားြဖင့ ် လျစ်လျူ��ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ရပ်တန ့ြ်ခငး်မြပုရန ် - 

philoxenia ၏ အေလအ့ကျင့ ် (သူစိမ်းများ၏ချစ်ြခငး်ေမတ� ာ သိုမ့ဟုတ် ဧည့်ဝတ်ြပုြခငး်အတွက် 

ဂရိစကားလုံး phileo/love �ငှ့ ်xenos/stranger တုိမှ့ ဆငး်သက်သည်)။ 

စိတ်ဝငစ်ားစရာေကာငး်သည်မှာ ပထမ-ရာစုတွင ် မုိတယ် သိုမ့ဟုတ် စားေသာက်ဆိုငမ်ျားကဲသ့ို ့ 

ေနရာများစွာမ�ှိပါ - လူတုိငး်နးီပါး အမ်ိတွငေ်န၍ စားေသာက်�က�ပီး ကုိယ်ပုိငကိ်စ�များကုိ စီမံခန ့ခဲွ်�ကသည်။ 

ထိုေ့�ကာင့ ် �ိငုင်ရံပ်ြခားသို ့ ခရီးထက်ွေသာအခါတွင ် ၎ငး်တုိေ့နထိငုသ်ည့် ကာလအတွက် ထား�ိငုေ်သာ 

သူငယ်ချငး်များ၏ ေဆွမျိုးများကုိ အ�မဲတေစ �ှာေဖွေနရသည်။ ဤသည်မှာ ပထမ-ရာစု ခရစ်ယာနမ်ျားကုိ 

လုပ်ေဆာငရ်န ်တွနး်အားေပးခ့ဲ�ပီး ညီအစ်ကုိများအတွက် ၎ငး်တုိ၏့ ေနအမ်ိများကုိဖွင့ေ်ပးကာ ခရစ်ေတာ်ကုိ 

ယုံ�ကည်ေသာ အမ်ိသူအမ်ိသား အချငး်ချငး် ဧည့်ဝတ်ြပုရနြ်ဖစ်သည်။  

အလားတူပင ် ယေနေ့ခတ် အေြခအေနတွင ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ကုိယ်ပုိင ် အဆငေ်ြပမ�ြဖင့ပ်င ်

ယုံ�ကည်သူအမ်ိေထာငစု်အား ေကာငး်မ�ြပုရန ်

က��်ပ်ုတုိ၏့လမ်းမှ ထက်ွသွားရန ် လုံလ့ 

စုိက်ထတ်ု သေလာ။ က��်ပ်ုတုိ၏့ 

ပတ်ဝနး်ကျငတွ်င ် လက်ေတွ� ကျေသာ 



အကူအညီ�ငှ့ ် စုိးရိမ်ပူပနမ်�၊ စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ် ဝိညာဉ်ေရးရာ အ�ကံဉာဏမ်ျား သိုမ့ဟုတ် အားေပးမ� 

လုိအပ်ေနသူများ၊ သက်�ကီးရွယ်အိုများ၊ မုဆိုးမများ�ငှ့ ်ဖျားနာသူများကဲသ့ို ့ အမှနတ်ကယ် လုိအပ်ချက်များကုိ 

ြဖည့်ဆည်းေပးရန ် လုိအပ်သူများ အ�မဲ�ှပိါသည်။ ထိုေ့�ကာင့ ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် မိမိကုိယ်ကုိသာမက 

အြခားသမူျား၏ �ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ၊ စိတ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ�ငှ့ ် ဝိညာဉ်ေရးဆိုငရ်ာ သုခချမ်းသာအတွက်ပါ  

သာ၍ေစတနာ�ှိရန ်�ကိုးစား�ကရမည် (ဖိလိပ�ိ ၂း၄)။ စိတ်ထတွဲငေ်ပါ်လာေသာ အချို� ပူပနမ်�မှာ- 

• ဒကု�ေရာက်ေနေသာသူများကုိ ကူညီအားေပးြခငး်၊ ဆုေတာငး်ြခငး်ြဖင့ ်သူတုိကုိ့ ေအာက်ေမ့ြခငး်။ 

• ခရစ်ေတာ်၌ က��်ပ်ုတုိ၏့ ချစ်ရသူ�ငှ့ ် ညီအစ်ကုိများ၏ ဝိညာဉ်ေရးကျနး်မာေရးအတွက် 

ဝနထ်ပ်ုဝနပုိ်းြဖစ်ြခငး်�ငှ့ ် အသငး်ေတာ်တွင ် က��်ပ်ုတုိ ့ မေတွ� ဖူးေသာ သူများကုိ အချိနေ်ပးကာ 

ေမးြမနး်ြခငး်။ 

• ဧဝံေဂလိတရားကုိ ေဝမ�ြခငး်�ငှ့ ် ယုံ�ကည်သူများ�ငှ့ ် မယုံ�ကည်သူများ ဘုရားသခင၏် 

ေကာငး်ြမတ်ြခငး်အေ�ကာငး် သက်ေသခံြခငး်။ 

 

၂။ �ုိးသားြဖူစငပ်ါ (v4) 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် LGBT၊ ကုိယ်ဝနဖ်ျက်ချြခငး်၊ 

ပုံတူကူးချြခငး်၊ လိငေ်ြပာငး်လဲြခငး် �ငှ့ ်

အြခားြပဿနာများ စွာြဖင့ ် ေြပာငး်လဲ 

ေနေသာ ကမ�ာ၏ လျငြ်မနေ်သာ 

အြမငမ်ျားြဖင့ ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် အကျင့ ်

ပျက်မ��ငှ့ ်လုံးလုံးကုိယ်ကျင့ ်တရားဆိငုရ်ာ 

အေပးအယူ �ှိ�ပီး ပျက်စီးေနေသာ 

ကမ�ာေပါ်တွင ် ေနထိငု�်ကသည်။ 

ငယ်ရွယ်သူများ�ငှ့ ် အသက်�ကီး 

သူများသည် လက်မထပ်မီ�ငှ့ ်အမ်ိေထာငမ်ြပုမီ လိငဆ်က်ဆြံခငး်ကုိ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာစွာ လုပ်ေဆာင�်က�ပီး 

ယငး်�ငှ့ ် ပတ်သက်၍ အမှားအယွငး် မ�ှိဟုယူဆ�ကသည်။ ဘုရားသခင ် အလုိ�ှိေသာသူြဖစ်ရန ် �ကိုးစားဖုိ ့ 

မလွယ်ကူပါ။ ဘရုားသခင�်စ်ှသက်၍ ဘုနး်ေတာ်ထင�်ှားေစေသာ သန ့�်ှငး်ေသာအသက်တာ၌ အမှနတ်ကယ် 

ြမ�ုပ်�ှထံားသည့် �လုံှးသားအတွက် မည်သည့်အရာမှ အစားထိးုမရ�ိငုပ်ါ။ ခရစ်ယာနမ်ျားအေန�ငှ့ ်

က��်ပ်ုတုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိ၏့ယုတ်ညံမ့��ငှ့ ် အြပစ်ြပုရန ် ေသွးေဆာငမ်�ကုိ တုိက်ဖျက်ရန�်ငှ့ ် သန ့�်ငှး်ရန ်

သိုမ့ဟုတ်  ဤေလာက၏ ပျက်စီးယုိယွငး်မ�များ�ငှ့ ်ကငး်ကွာရန ်က��်ပ်ုတုိကုိ့ ေခါ်ထားသည်။ 

က��်ပ်ုတုိေ့ခတ်ကာလဟာ အမ်ိေထာငေ်ရးကုိ ယခငက်ထက် ေပါေ့ပါတ့နတ်န ် သေဘာထား�ကသည်။ 

အမ်ိေထာငေ်ရးကဲွကွာြခငး်�ငှ့ ် ကွာ�ှငး်ြပတ်စဲြခငး်များသည် မယုံ�ကည်သူများ�ကားတွငသ်ာမက 



ခရစ်ယာနအ်သိုငး်အဝုိငး်အတွငး်တွငလ်ည်း ပုိမုိများြပားလာသည်။ ထိုေ့�ကာင့ ် သင့အ်မ်ိေထာငေ်ရးသည် 

သခငဘ်ရုားေ�ှ �ေတာ်၌ �ိုေသြခငး်�ှမိ�ှ ိ စဉ်းစားရမည့် သက်ဆိုငေ်သာေမးခွနး်ြဖစ်သည်။ 

ဘုရားဘုနး်ေတာ်အတွက် သစ�ာ�ှ�ိှိ ထနိး်သမ်ိး�ပီး စီမံခန ့ခဲွ်ေနြခငး်လား။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိ၏့ 

အမ်ိေထာငဖ်က်များအေပါ်တွင ် သစ�ာ�ှ�ိှိ ြမ�ုပ်�ှထံားရန ် ၎ငး်တုိအ့ား တစ်သက်လုံး ချစ်ြမတ်�ိးုရန၊် 

၎ငး်တုိအ့တွက် မိမိကုိယ်ကုိ ြဖူစငေ်အာငထ်ားရန၊် အမ်ိေထာငတ်စ်ခုဟာ ဂုဏမ်တင့တ်ယ်တဲအ့ခါ 

ဇနးီေမာင�်ှ�ံစ်ှဦးဟာ တြခားသူေတွနဲ ့ မိသားစုအတွငး် သားသမီးေတွအတွက် သက်ေသေကာငး်ြဖစ်ဖုိ ့ 

ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ ကေလးများသည် သငေ်ြပာသည့်အတုိငး်မဟုတ်ဘ ဲ သူတုိ ့ြမငေ်သာအရာကုိ 

လုပ်ေဆာငေ်�ကာငး် က��်ပ်ုတုိ ့ နားလည်ထားရပါမည်။ အမ်ိေထာငေ်ရးေ�ာှင�်ကိုးကုိ မ�ပိုပျက်ေစဘ ဲ

တည်ေဆာက်ရန ် အေထာက်အကူြဖစ်ေစေသာ ၎ငး်တုိ၏့ဆက်ဆေံရးအတွငး် အေြခခံမူများ�ငှ့ ်

အေလအ့ကျင့မ်ျား ချမှတ်ရန ်စုံတဲွများအတွက် မ�ှိမြဖစ်လုိအပ်ပါသည်။  

အ�ကိမ်များစွာ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ပုိ၍အလုပ်မလုပ်ေသာ မိသားစုကုိ ေတွ�ရ�ပီး မိသားစုတစ်ခု၏ 

အဖဲွ�ဝငမ်ျားသည် နတ်ဆိးုထမှံ ဝိညာဉ်ေရး�ငှ့ ် ကုိယ်ကျင့တ်ရားဆိငုရ်ာ တုိက်ခုိက်မ�များကုိ ပုိ၍ 

ခံလာ�ကသည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့ ပဋညိာဉ်အမ်ိများသည် စစ်မှနေ်သာ ချစ်ြခငး်ေမတ� ာ�ငှ့ ်

အချငး်ချငး်ဂ�ုစုိက်မ��ှသိည့် ကမ�ာ၏ဒကု�များ�ငှ့ ် မေကာငး်မ�များမှ က��်ပ်ုတုိအ့တွက် ခုိလ�ံရာြဖစ်ရန ်

ရည်ရွယ်သည်။ ယေန ့ခရစ်ယာနအ်မ်ိေထာင�်ငှ့ ်ပဋညိာဉ်အမ်ိများကုိ ထနိး်သမ်ိးကာကွယ်ရန ်လုိအပ်သည်။ 

 

၃။ ေရာင့ရဲ်ေကျနပ်ပါ (v5) 

စကင်္ာပူလုိ စီးပွားေရးအရ အ�ှိနအ်ဟုနြ်ပငး်စွာ ေမာငး်�ငှေ်နတဲ ့ လူအ့ဖဲွ�အစည်းမှာ က��်ပ်ုတုိဟ့ာ 

�ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာအရ ေကာငး်မွနစွ်ာလုပ်ေဆာငဖုိ်န့ဲ ့ က��်ပ်ုတုိရ့ဲ ့ အသားတငတ်နဖုိ်းနဲ ့ ြမငသ်ာထငသ်ာ�ှိတဲ ့

ပုိငဆ်ိုငမ်�ေတွနဲ ့ ပစ�ည်းဥစ�ာပုိငဆ်ိုငမ်�ေတွကုိ တည်ေဆာက်ဖုိ ့ အာ�ံု စုိက်ဖုိ ့ အ�မဲတေစ 

ဖိအားေပးခံေနရပါတယ်။ သိုရ့ာတွင ် သမ�ာကျမ်းစာက ‘လူ၏အသက်သည် စည်းစိမ်ဥစ�ာ�ကယ်ဝြခငး်၌ 

မတည်” (လုကာ ၁၂း၁၅) ဟု သတိေပးထားသည်။ ထိုေ့�ကာင့၊် အာခန၊် ေဂဟာဇိ�ငှ့ ် ေလာတတုိ ့ 

ဇနးီေမာင�်ှသံည် လက်�ှ ိ

စည်းစိမ်ဥစ�ာကုိ ပုိမုိေတာင့တ်ကာ 

ဇနးီသည်၏ အသက်ကုိ လုယူသွားသည့ ်

ြဖစ်စဉ်တွင ် က��်ပ်ုတုိ ့ သတိထား 

ရမည်ြဖစ်သည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့ 

မိသားစုအတွက် ေသချာေပါက် 

ေထာက်ပ့ံေပးရန ်လုိအပ်ေနေသာ်လည်း 

(၁ တိ ၅:၈)၊ �ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာအရ ေကျနပ်မ�သည် မိဘ၏ဆည်းကပ်မ��ငှ့ ် ကေလးတစ်ဦးအေပါ် 



ချစ်ြခငး်ေမတ� ာအတွက် လုံေလာက်ေသာ အစားထိးုမဟုတ်ေ�ကာငး် နားလည်ရနလ်ည်း အေရး�ကီးပါသည်။ 

ေလာဘလွနကဲ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ေငကုိွတပ်မက်ြခငး်သည် မေကာငး်မ�အားလုံး၏ မူလအြမစ်ြဖစ်သည်။ FTX 

လဲလှယ်မ� မ�ကာေသးမီက �ပိုကျြခငး်သည် ဘရုားသခင၏် �ိငုင်ေံတာ်တွငမ်ဟုတ်ဘ ဲ ေလာဘ�ကီးြခငး်�ငှ့ ်

ယာယီေလာကဆိုငရ်ာအရာများ (ဆိုလုိသည်မှာ NFTs) အေပါ် ေလာဘစိတ်�ငှ့ ် ေနရာလဲွမှားယုံ�ကည်မ�၏ 

နမူနာေကာငး်တစ်ခုြဖစ်သည်။  

အခနး်ငယ် ၅ ၏ေနာက်ဆံးုအပုိငး်သည် က��်ပ်ုတုိအ့ား ေရာင့ရ်ဲြခငး်အတွက် ေဖာ်ြပထားြခငး်ြဖစ်သည်။ 

က��်ပ်ုတုိတွ့င ် ခရစ်ေတာ်�ှေိသာေ�ကာင့ ် အြခားမည်သည့်အရာကုိမ� အလုိမ�ှိပါ (ဆာ ၂၃း၁)။ သင၌် 

ခရစ်ေတာ်�ှိေသာ်လည်း ေင၊ွ သူငယ်ချငး် သိုမ့ဟုတ် သင့အ်သက်တာပငမ်�ှလိ�င ်သငေ်ကျနပ်ေနပါသလား။ 

ဤအချက်�ငှ့စ်ပ်လျဉ်း၍ အ��ရာယ်�ှိေသာ နယ်ပယ်များတွင ် အလုပ်လုပ်ရန ် ၎ငး်တုိ၏့ 

အသက်ကုိစွန ့ခ့ဲ်�ကေသာ ေ�ှးယခင�်ငှ့ ် ပစ�ုပ�န ် သာသနာြပုများထမှံ သငယူ်စရာများစွာ�ှသိည်—

ထိနုည်းအားြဖင့ ် ေကာငး်ကငဘ်ံု၌  ဘ�ာများတည်ေဆာက်ပါ။ ေပါလုေခတ်က ဖိလိပ�ိအသငး်ေတာ်သည် 

မိမိတုိ ့ ငတ်မွတ်ေနေသာ်လည်း သူတုိ၏့ပူေဇာ်သက� ာအားြဖင့ ် ဘုရားသခငကုိ် ဂုဏတ်ငြ်ခငး်အားြဖင့ ်

က��်ပ်ုတုိအ့ား ပုံသက်ေသေကာငး်ြပခ့ဲသည် (ဖိလိပ�ိ ၄း၁၅-၁၉)။ 

 

၄။ အသဉိာဏ်�ိှပါ (V:၇၊၁၇) 

1Th 5:12,13 တွငေ်ပါလုက က��်ပ်ုတုိအ့ား 

တုိက်တွနး်ထား�ပီး ညီအစ်ကုိတုိ ့၊ သငတုိ်တွ့င ်

အမ�ေတာ်ကုိေဆာငရွ်က်ြခငး်၊ သခငဘ်ရုား၊ အခွင့�်ငှ့ ်

အုပ်စုိးြခငး်၊ သတိေပးြခငး် အမ�ကုိြပုေသာသတုိူကုိ့ 

သမှိတ်၍၊ သူတုိ ့ြပုေသာအမ�ေ�ကာင့ ် ေမတ� ာစိတ်�ငှ့ ်

အလွနခ်ျစ်ခငေ်လးြမတ်မည်အေ�ကာငး်၊ ငါတုိသ့ည် 

ေတာငး်ပန�်က၏။ အချငး်ချငး်အသင့အ်တင့ေ်န�ကေလာ။့ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် သာသနာြပုနယ်ပယ်တွင ် သခငဘ်ရုား၏ 

အမ�ေတာ်ကုိ ထမ်းေဆာငေ်နသူများ�ငှ့ ် ကုိယ်ေတာ်၏ 

��တ်ကပတ်ေတာ် ေဟာေြပာြခငး်တွင ် သခငဘ်ရုားကုိ အေစခံေနသူများကုိ ေလးြမတ်�ပီး သ�ိကပါသလား။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိ၏့ တရားေဟာဆရာများ�ငှ့ ်သာသနာြပုများအတွက် ဆုေတာငး်�ပီး သခငဘ်ုရား၌ 

ပူပနမ်��ငှ့ ် ရ�ငလ်နး်ေသာေကျးဇူးတငမ်�ြဖင့ ် သတုိူထ့ ံ အေရာက်လှမ်းကာ သင့အ်ေပါ်တွင ်

ဘုရားသခငထ်ားေတာ်မူခ့ဲေသာ သင့အ်ား ေကာငး်ချီးေပးကာ သွနသ်ငဆ်ံးုမေပးသူ၊ သင့အ်ား �ကငန်ာယုယစွာ 

လမ်း��နေ်ပးခ့ဲသူ၊ သင့အ်ေပါ်အုပ်စုိးသူကုိ ေအာက်ေမ့ရန ်က��်ပ်ုတုိအ့ား သတိေပးထားပါသည်။ ထိုေ့�ကာင့ ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ အသငး်ေတာ်အစည်းအေဝး၌ က��်ပ်ုတုိသ့ည် အ�ိ�ယိ�ိငုင်�ံငှ့ ် ြမနမ်ာ�ိငုင်�ံှိ က��်ပ်ုတုိ၏့ 



သာသနာြပု လုပ်ေဖာ်ကုိငဖ်က်များထ ံခရစ�မတ်ေမတ� ာ လက်ေဆာငမ်ျား ေပးပုိမ့ည်ဟု ဆံုးြဖတ်ထားပါသည် 

(ထိအုမ�တွင ်ပါဝငကူ်ညီလုိသူများသည် ဘ�ာေရးမ�းအား အသေိပး�ိငုသ်ည် သိုမ့ဟုတ်၊ Missions Fund တွင ်

ထိေုမတ� ာလက်ေဆာငကုိ် သတ်မှတ်ေပးသည်) ဤဘုရားသခင၏် သစ�ာ�ှိေသာအေစခံများအတွက် 

ဘုရားသခငကုိ် ေကျးဇူးတင�်ပီး သူတုိ�့ငှ့ ် အြခားသူများကုိလည်း ေကာငး်ချီးေပးပါေစေ�ကာငး် 

ဆုေတာငး်�ကပါစုိ။့ 

 

၅။ သတထိားပါ (v9) 

ယေနေ့ခတ်တွင ် လိမ်လည် လှည့်ြဖားမ� 

များစွာကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ သတိထားရန ်

လုိအပ်ပါသည်။ သိုေ့သာ် ယေန ့ 

ခရစ်ယာနမ်ျားစွာသည် ��တ်ကပါဌေ်တာ်ကုိ 

လျစ်လျူ��ေန�ကသည် သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်တုိသ့ည် 

မေကာငး်ဆိးုဝါးများ၏ လှည့်ြဖားမ�ကုိ 

ခံ�ိငုရ်ည်�ှိေစသည့် ယုံ�ကည်ြခငး်ဆိုငရ်ာ 

အသပိညာကုိ လျစ်လျူ�� သိုမ့ဟုတ် 

ဂ�ုမစုိက်ဘ ဲ ေန�ိငုသ်ည်ဟု ကိနး်ဂဏနး် 

စာရငး်အငး်များအရ မျက်ေမှာက်ေခတ် 

ဘာသာေရးအုပ်စုဝငမ်ျား၏ 70% ခန ့သ်ည် 

Mormons, JWs, SDAs, Freemasons၊ Christian Science များသည် mainline ဂုိဏး်ဂဏမှ လူများ�ငှ့ ်

ဖဲွ�စည်းထားသည်။ ခရစ်ေတာ်၊ သံုးပါးေပါငး်တစ်ဆူ၊ ကယ်တငြ်ခငး်�ငှ့ ် ယေန ့�ကယ်ဝေသာ ခရစ်ေတာ်၏ 

ဒတိုယအ�ကိမ် �ကလာြခငး်�ငှ့ပ်တ်သက်ေသာ မှားယွငး်ေသာအယူဝါဒများမှ က��်ပ်ုတုိ�့ငှ့ ်

က��်ပ်ုတုိ၏့မိသားစုများကုိ အဆက်မြပတ်ကာကွယ်ရန ် က��်ပ်ုတုိ ့ သတိထားရမည်ြဖစ်သည်။ ကမ�ာေြမကုိ 

ကယ်တငရ်န ် လူကုိဗဟုိြပုေသာနည်းလမ်းများသည် သမ�ာကျမ်းစာ�ငှ့မ်ညီဘ၊ဲ ေြမ�ကီး၏ဘုရားကုိ 

ေထာက်ခံအားေပးြခငး်ြဖင့ ် လူတုိကုိ့ အသက်�ငှ၍် စစ်မှနေ်သာဘုရားသခငထ်မှံ ေဝးကွာသွားေစ�ိငုသ်ည်။ 

ထိအုခါ ငါတုိသ့ည် မေကာငး်ဆိုးဝါး၏ လှည့ြ်ဖားြခငး်ကုိ ခံရမည့် အ��ရာယ်�ငှ့ ်�ကံုရေလ�ပီ။ အမှနတ်ရားမှာ 

ကမ�ာေြမ�ကီးသည် သခငဘ်ုရား၏မီးြဖင့ ် ဖျက်ဆးီြခငး်ခံရသည် (၂ေပ ၃း၉-၁၂)၊ ဘရုားသခငသ်ည် 

က��်ပ်ုတုိအ့ား ေကာငး်ချီးေပးခ့ဲသည့်အရာများကုိ ဘ�ာစုိးအြဖစ် တာဝနယူ်သင့�်ပီး မဟာေစခုိငး်ချက်တွင ်

ေပးထားသည့်အတုိငး် ဤေြမ�ကီးေပါ်တွင ် ေနထိငုေ်သာ ဝိညာဉ်များ ကယ်တငြ်ခငး်အတွက် 

က��်ပ်ုတုိ၏့အချိန�်ငှ့ ်�ကိုးစားအားထတ်ုမ�ကုိ အာ�ံု စုိက်ရန ်ပုိ၍အေရး�ကီးသည်မှာ အမှနပ်ငြ်ဖစ်သည်။  

 



 

၆။ သန ့်�ှငး်ေစြခငး် (V:၁၀-၁၃) 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိ၏့ ယုံ�ကည်ြခငး်၏အေြခခံြဖစ်ေသာ ခရစ်ေတာ်�ငှ့ ်သူ၏��တ်ကပတ်ေတာ်၏အမ�ကုိ 

လုံးလုံးလျားလျား ကတိသစ�ာြပုရမည်ြဖစ်�ပီး၊ သန ့�်ငှး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်အားြဖင့ ် အသက်�ငှြ်ခငး်တွင ်

သးီြခားခဲွထားရန ် သိုမ့ဟုတ် သန ့�်ှငး်စင�်ကယ်ရနြ်ဖစ်သည်။ ေကာငး်စွာစတငရ်န ် မ�ကာခဏ 

လွယ်ကူေသာ်လည်း ေကာငး်မွနစွ်ာ အဆံုးသတ်ရန ် အလွနခ်က်ခဲသည်။ မနက်ြဖန ် ဘာြဖစ်�ိငုမ်လဲဆိုတာ 

ဘယ်သူမှ မသ�ိိငုပ်ါ။ ဒါေ�ကာင့ ် ဘရုားသခငထ် ံ ဝတ်ြပုကုိးကွယ်ြခငး်၊ အုပ်ထနိး်ြခငး်နဲ ့ က��်ပ်ုတုိရ့ဲ ့ 

ေနစ့ဉ်လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာကုိ ရပ်တန ့မ်ေနသင့ပ်ါဘးူ။ ဘုရားသခငကုိ် ချစ်၍ ဝတ်ြပုရန ် ဉာဏပ်ညာကုိ 

ေပးသနားရန�်ငှ့ ် အသငး်ေတာ်၌ 

ကုိယ်ေတာ်အား သင၏် ဆည်းကပ် 

ဝတ်ြပုမ��ငှ့ ် အမ�ေတာ်ကုိ စဲွ�မဲစွာ 

ဆုပ်ကုိငထ်ားရန ် ဘုရားသခင ် ထ ံ

ဆုေတာငး်ပါ။  

 

 

နိဂုံး 

ယုံ�ကည်သူများသည် သခငဘ်ုရားအတွက်�ငှ့ ်က��်ပ်ုတုိ၏့ ြမင့ြ်မတ်ေသာတာဝနမ်ျားကုိ အချငး်ချငး်အတွက် 

လုပ်ေဆာငရ်မည့်အရာများစွာ�ှိပါသည်။ သခငသ်ည် မ�ကာမီ �ကလာမည်ြဖစ်�ပီး က��်ပ်ုတုိသ့ည် တစ်ေနတွ့င ်

သူအ့ေပါ် တာဝနခံ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ဘရုားသခင၏် ဘုနး်ေတာ်�ငှ့ ် �ိငုင်ေံတာ်ကုိ ထာဝရ 

တည်ေဆာက်ြခငး်အတွက် ေနရ့က်တုိငး် အသက်�ငှ�်ကပါစုိ။့ 
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