
 

 

သမ�ာကျမ်းစာ၏ ဧဝံေဂလတိရားေတာက်ိ ု 

နားလညြ်ခငး်�ငှ့ ်   

လကေ်တွ�ကျင့သ်ံးုြခငး်။    

    

ခရစ်ေတာ်၏ဘုနး်�ကီးေသာ   ဧဝံေဂလိတရားကုိ ေပျာက်ဆံုးသူများထ ံ သိုမ့ဟုတ် ဝိညာဉ်များထ ံ

ေဟာေြပာရန ် ေခါ်ဆိုြခငး်သည် သန ့�်ငှး်ေသာကျမ်းစာများတွင ် သွနသ်ငထ်ား�ပီး 

ဧဝံေဂလိတရားကျင့စ်ဉ်�ငှ့ဆ်ိုငေ်သာ ေယ���ငှ့ ် ေပါလု၏သွနသ်ငခ်ျက်များကုိ ေြခရာခံြခငး်ြဖစ်သည်။ 

ထးူြခားချက်များ�ှိသည်။ ၎ငး်တုိမှ့ာ ေအာက်ပါအတုိငး်ြဖစ်သည်။ 

1. သမ�ာကျမ်းစာဧဝံေဂလတိရားသည် ြမင့ြ်မတေ်သာသတငး်စကား ြပန ့်ပွားြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ 

(က)  ြမင့ြ်မတ်၍မူလအစ�ှသိည့ ် သတငး်စကား—ဝိညာဉ်၏အတွငး်�ငှ့အ်ြပငေ်ခါ်သသံည် 

ေကာငး်ကငမှ်လာသည် (ဂလာ ၁း၁၁-၁၂၊ ေရာမ ၁၀:၉-၁၀)။ 

(ခ)   ြမင့ြ်မတ်၍ အခွင့အ်ာဏာ�ှိေသာ သတငး်စကား— က��်ပ်ုတုိအ့ား  

ဧဝံေဂလိတရားေဝမ�ရန�်ငှ့ ် သန ့�်ငှး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်အားြဖင့ ် ခွနအ်ားေပးရနအ်တွက် 

ခရစ်ေတာ်၏အခွင့အ်ာဏာ (၁ေပ ၁း၁၂)။ 

(ဂ)  ြမင့ြ်မတ်၍တနခုိ်းပါေသာ သတငး်စကား—က��်ပ်ုတုိသ့ည် ခရစ်ေတာ်အား မ�ေဝရန ်

တနခုိ်းကုိ ေပးထား�ပီး ၎ငး်မှာ လူသားကုိ ဗဟုိြပုြခငး်မဟုတ် (ေရာမ ၁း၁၆)။ 

2. သမ�ာကျမ်းစာဧဝံေဂလတိရားသည် ြမင့ြ်မတေ်သာပုဂ�ိုလတ်စ်ဦး၏ တငြ်ပချကြ်ဖစ်သည်။ 

(က)  တစ်ပါးတည်းေသာ ကယ်တင�်ငှြ်ဖစ်ေတာ်မူေသာ ထာဝရခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံေဂလိတရား 

(ေယာ ၁း၁၄၊ ၁၈)။  

(ခ)  လူဇ့ာတိခံယူေသာခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံေဂလိတရားသည် လူတုိအ့လယ်တွင�်ှိ�ပီး 

အချို�အတွက် လက်ဝါးကပ်တုိငမှ်ာအေသခံြခငး်ြဖစ်သည် (၁တိ ၃း၁၆)။ 

(ဂ)  မရဏာ�ိငုင်၊ံ ငရဲ�ငှ့ ် အြပစ်တုိကုိ့ ေအာင�်ိငုေ်တာ်မူ�ပီး �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေတာ်မူေသာ 

ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံေဂလိတရား (၁ေကာ ၁၅း၁-၄)။ 

 
 
 



3. ကျမ်းစာဧဝံေဂလတိရားသည် ဘရုား�ငှ့ဆ်ိငုေ်သာအလပ်ုကိ ုေ�ကြငာြခငး်ြဖစ်သည်။ 

(က) ခရစ်ေတာ်သည် မိမိလူမျိုးများကုိယ်စားအေသခံရန ် �ကလာေတာ်မူသည် (၂ေကာ ၅း၂၁၊ 

မဿဲ ၁း၂၁)။ 

(ခ)  လက်ဝါးကပ်တုိငမှ်ာ ငါတုိသ့ခင ် မိန ့ေ်တာ်မူသည်အတုိငး် အမ�သည် �ပီး�ပီ၊ ငါတုိသ့ည် 

မိမိကုိယ်ကုိ ကယ်တငရ်န ်အဘယ်အရာမ� က��်ပ်ုတုိ ့ မတတ်�ိငုေ်ပ (ေယာ ၁၉း၃၀)။ 

(င)  ကယ်တငြ်ခငး်လုပ်ငနး်သည် ေနာငတ်ရေသာအြပစ်သားများကုိ အြပစ်စီရငြ်ခငး်မှ 

ေရွး�တ်ုကယ်တငြ်ခငး်လုပ်ငနး်ြဖစ်သည် (ေရာ ၅း၁၊ ၈)။ 

4. ဧဝံေဂလတိရားသည် ြမင့ြ်မတေ်သာ Ultimatum ေ�ကြငာချကြ်ဖစ်သည်။ 

(က)  ဘုရားသခငကုိ် နာခံ�ပီး လက်ဝါးကပ်တုိငကုိ် ထမ်းကာ ခရစ်ေတာ်ေနာက်သို ့ လုိက်ရန ်

လုိအပ်သည် (လုကာ ၉း၂၃)။ 

(ခ) မယုံ�ကည်သူများ ထာဝရအြပစ်စီရငြ်ခငး်ခံရန ်  အကျိုးဆက်များ�ှိပါသည်။ 

ခရစ်ေတာ်မှအပ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်မ�ှိပါ (ဗျာ ၂၁း၈)။ 

 
5. ကျမ်းစာဧဝံေဂလတိရားတငွ ်ေအာကပ်ါအချကမ်ျား ပါဝငသ်ည်- 

(က)  စ�ကဝဠာကုိ ဖနဆ်ငး်�ငှ၊် အုပ်စုိး�ှငြ်ဖစ်သည့် ကုိယ်ပုိငအ်ချုပ်အြခာအာဏာပုိင ်

ဘုရားသခင ် (တမန ် ၁၇:၂၂-၃၄) �ှ�ိပီး လူကုိ �ခငး်ချက်မ�ှိ ကယ်တငြ်ခငး်သို ့ 

ေရွးချယ်ေတာ်မူသည် (ဧဖက် ၁:၄)။ 

(ခ)  လူအားလုံးကုိ ဘရုားသခငက် ဖနဆ်ငး်ခ့ဲ�ပီး က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဘုရားသခငထ် ံတာဝနခံ်ရမည် 

(ေဟ�ဗဲ ၉:၂၇၊ ေရာမ ၁၄:၁၂)။ 

(ဂ)  ေယ��ခရစ်၏ ပုဂ�ိုလ်အားြဖင့ ် ဘရုားသခငသ်ည် လူတုိအ့ား မိမိကုိယ်ကုိ 

ထင�်ှားေစေတာ်မူသည် (ေဟ�ဗဲ ၁:၁-၃)။ 

(ဃ) လူတုိသ့ည် လုံးလုံးေပျာက်ဆံုး၍ ထာဝရငရဲ၌ ကျဆံုး�ပီး ဘရုားသခင၏် 

ေကျးဇူးေတာ်အားြဖင့မှ်တပါး ဘုရားသခငထ်သံို ့ မေရာက်�ိငု ်(ေယ ၁၇း၉)။ 

(င)  သခငေ်ယ��ခရစ်သည် လူတုိ၏့အြပစ်အတွက် ယဇ်အြဖစ် သူကုိ့ယ်သပူူေဇာ်�ပီး 

ကယ်တင�်ှငအ်ြဖစ် သူကုိ့လက်ခံရန ်အားလုံးကုိ ဖိတ်ေခါ်သည် (ေယာ ၃း၁၆)။ 

(စ) ဘုရားသခငေ်ခါ်ေတာ်မူေသာ သူတုိသ့ည် ဘုရားသခင၏်ကုိယ်ပုိငအ်ချိန၌် 

ကယ်တငြ်ခငး်သတငး်စကားကုိ အတိအကျတုံ ့ြပနလိ်မ့်မည် (တ ၁၃း၄၈)။ 

(ဆ) ေကျးဇူးေတာ်အားြဖင့ ် ေရွး��တ်ြခငး်ခံရသူများသည် ၎ငး်တုိ၏့ ကယ်တငြ်ခငး်ကုိ 

ဘယ်ေသာအခါမ� မဆံုး��းံေစရ (ဖိ ၁း၆)။ 



(ဇ)  ယုံ�ကည်သူတုိငး်သည် ေပျာက်ဆံုးသွားေသာလူများအတွက် စုိးရိမ်ပူပနသ်င့သ်ည် (မာကု 

၁၆:၁၅; ၅:၁၉)၊ ဧဝံေဂလိတရားြဖင့ ် ၎ငး်တုိထ့ ံ အမှနတ်ကယ်ေရာက်�ှိရန ်

�ကိုးပမ်းရမည်ြဖစ်�ပီး အချို�ေသာယုံ�ကည်သူများသည် ဧဝံေဂလိတရား၏ 

အထးူလက်ေဆာငတ်စ်ခု�ှိသည် (တ ၈း၄၊ လုကာ ၂၄၊ :၂၈; ၂တိ ၄:၅; ဧ ၄:၁၁)။ 

(၁) သမ�ာကျမ်းစာဧဝံေဂလိတရားသည် ယုံ�ကည်သမူျား၏ ေနာက်ဆက်တဲွ 

ဗတ� ိဇံကုိခံရမည်ြဖစ်�ပီး၊ သမ�ာကျမ်းစာကုိ ယုံ�ကည်ေသာအသငး်ေတာ်ြဖင့ ်

၎ငး်တုိ၏့သက်ေသခံချက်�ငှ့ ် အသက်သာသန ့�်ှငး်မ�၌ ဆက်လက် 

�ကီးထာွးလာရနြ်ဖစ်သည်။   (၁သက် ၄း၃၊ မဿဲ ၂၈း၁၈-၂၀)။ 

6. ကျမ်းစာဧဝံေဂလတိရား၏ပါဝငပ်စ�ည်းများ 

(က) လုံးလုံးလျားလျား ကျဆံုးြခငး် — လူသား၏ကျဆံုးြခငး်တွင ် ယငး်၏အစမှာ 

အာဒ၏ံအြပစ်ြဖစ်သည်။ (ကမ�ာ ၂:၁၅-၁၇) 

(ခ)  ဒစု�ိုက်မ�—၎ငး်၏ဝိေသသလက�ဏာများ။ လူသား၏ ��ေထာင့တုိ်ငး်သည် ကျဆံုးြခငး်၏ 

သက်ေရာက်မ��ှိသည်။ 

(ဂ) ယုတ်ညံမ့�—၎ငး်၏အကျိုးဆက်များ။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဘရုားသခငကုိ် က��်ပ်ုတုိကုိ့ယ်တုိင ်

�ှာမည်မဟုတ်သလုိ သန ့�်ှငး်ေသာဘရုားသံုးပါးကုိ လက်ခံ�ိငုမ်ည်မဟုတ် (ေရာမ ၃း၁၀-

၁၃)။ 

 
7.  အချုပ်အြခာအာဏာပုိငဘ်ရုားသခင၏် ထေိရာကေ်သာ ဧဝံေဂလတိရား 

(က)  အြပစ်၏ခံယူချက်ြဖင့ ်ဘရုားသခငသ်ည် လူသားထ၌ံ စတငခ့ဲ်သည်။ 

(ခ) သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်အားြဖင့ ်ယုံ�ကည်သူ၏စိတ်�လုံှးြဖင့ ်လုပ်ေဆာငသ်ည်။ 

(ဂ) အချုပ်အြခာအာဏာပုိင ် ဘုရားသခငမှ် ေရွးချယ်ထားေသာ ဒစု�ိုက်သမားများ၏ 

စိတ်�လုံှးကုိ ထထိေိရာက်ေရာက် ဝနခံ်ြခငး်�ငှ့ ် ေနာငတ်ရြခငး်တုိ ့ြဖင့ ် ထေိရာက်စွာ 

ေရာက်�ှိလာသည်။  

 
8. က��်ပ်ုတို၏့ နည်းစနစ်သည် က��်ပ်ုတို၏့ ဓမ�ပညာေ�ကာင့ ်သကေ်ရာကမ်��ိှသည်။ 

(က)  ဘုရား၏အြမင ်- သံုးပါးတစ်ဆူ၊ သန ့�်ငှး်�ပီး ေြဖာင့မ်တ်မှနက်နသ်ည်။ 

(ခ)  လူ၏အြမင ်- �ပိုလဲ�ပီး လုံးဝ ဒဿီုလနဲ ့ဘုရားရဲ ့ ေကျးဇူးေတာ်နဲ ့က�ုဏာကုိ လုိအပ်တယ်။ 

(ဂ) ဘုရားသခငက် လူကုိ ဘယ်လုိြမငသ်လဲ၊ ေြဖာင့မ်တ်ေသာဘုရားသခင၏် 

အမျက်ေတာ်ေအာက်တွင ်အြပစ်�ှိေသာသူများြဖစ်သည်။ 

 

 



9.  ေခတ�်ပိုငဧ်ဝံေဂလနိည်းပညာဆိငုရ်ာ ြပဿနာများ 

(က)  ကဲွြပားေသာ အယူဝါဒ ခံယူချက် အုပ်စုများ �ငှ် ့Ecumenism။ 

(ခ)  ြဖတ်ေတာက်ထားေသာ သိုမ့ဟုတ် ခ�တ်ယွငး်ေသာ ခရစ်ဝငက်ျမ်းဆိုလုိသည်မှာ 

ေနာငတ်မ�ှဘိ ဲသာယာဝေြပာေသာ ဧဝံေဂလိတရားြဖစ်သည်။ 

(ဂ) ဆံုးြဖတ်ချက်ချြခငး် �ငှ့ ် လွယ်ကူေသာယုံ�ကည်မ�တုိ ့ သည် �လုံှးကုိ 

အသစ်တဖနြ်ပနလ်ည်မွမ်းမံ�ိငုြ်ခငး်။ 

(ဃ)  လက်ေတွ�ကျကျ�ငှ့ ်လူသားဗဟုိြပုမ�။ 

(င)  လစ်ဘရယ်ဝါဒ (Liberalism)�ငှ့ ် ခ�တ်ယွငး်ချက် သိုမ့ဟုတ် မှားယွငး်ေသာ 

သွနသ်ငခ်ျက်များ�ငှ့ ်အေပးအယူလုပ်ြခငး်။ 

 
10. ဧဝံေဂလနိည်းစနစ်တငွ ်တမန်ေတာ်ကျင့စ်ဉ် 

(က)  ကယ်တငြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ ဧဝံေဂလိတရားကုိ �ှငး်�ှငး်လငး်လငး် ေဟာေြပာြခငး် (၁ေကာ 

၁း၂၁)။ 

(ခ)  အသက်၏��တ်ကပတ်ေတာ်ကုိ သွနသ်ငြ်ခငး်�ငှ့ ်�ငှး်ြပြခငး် (တမနေ်တာ် ၂၈:၃၁)။ 

(ဂ)  ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ သက်ေသခံြခငး်�ငှ့ ်သက်ေသြဖစ်ြခငး် (��တ်ြဖင့လ်ည်းေကာငး်) (လုကာ 

၁၀:၁၊၂ မာ ၅:၁၉)။ 

(ဃ)  ဝိညာဉ်များ ကယ်တငြ်ခငး်ရဖုိအ့လုိင့ာှ စိတ်ထက်သနစွ်ာ ဆုေတာငး်ြခငး် (ေရာမ ၁၀:၁၊ ၂၊ 

၇း၁၄)။ 

(င)  အသက်၏��တ်ကပတ်ေတာ်�ငှ့ ် အသငး်ေတာ်များသို ့ မ�ေဝရန ် စာေရးြခငး် (၁ေယာ 

၂း၁၂၁၄)။ 

 
11. ေဒသခံအသငး်ေတာ၏် သာသနာ (outreach) 

(က)  ခရစ်ေတာ်ကုိ ဂုဏြ်ပုရန ်သးီြခားအသငး်ေတာ်သို ့ ကွငး်ဆငး်ြခငး်။ 

(ခ)  ��တ်ကပါဌေ်တာ်ကုိသ၍ိ သွနသ်ငေ်သာ အသငး်ေတာ်၏ ြဖန ့ေ်ဝြခငး်။ 

(ဂ) ဝိညာဉ်များအတွက် ဝနထ်ပ်ုဝနပုိ်း�ှိ�ပီး သာသနာြပုစိတ်ထား�ှိေသာ အသငး်ေတာ်သို ့ 

ြဖန ့က်ျက်ြခငး်။ 

(ဃ) ဝိညာဉ်ေရး�ကီးထာွးမ��ငှ့ ် တက်�ကမ�တုိအ့တွက် ��တ်ကပတ်ေတာ်သွနသ်ငခ်ျက်ြဖင့ ်

အသစ်အသစ်ေသာ ယုံ�ကည်သူများေနာက်သိုလုိ့က်ရန ် သ���ိာနခ်ျထား�ပီး 

တပည့်ြဖစ်ေစေသာ အသငး်ေတာ်တစ်ခု၏ ြဖန ့ေ်ဝြခငး် တုိ ့ြဖစ်သည်။ 

 

 

 



နိဂုံး 

အသငး်ေတာ်သည် ဧဝံေဂလိတရား ေဟာေြပာမည် သိုမ့ဟုတ် ေကျာက်ြဖစ်�ုပ်�ကငး်ြဖစ်ေစမည်ြဖစ်�ပီး 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ေပျာက်ဆံးုသူများအတွက် ဝနထ်ပ်ုဝနပုိ်းြဖစ်ေစမည် သိုမ့ဟုတ် ဝနထ်ပ်ုဝနပုိ်းများ 

ဆံုး��းံခ့ဲရပါသလား။ က��်ပ်ုတုိတွ့င ် ဧဝံေဂလိတရားေ�ကး�မီ�ှိ�ပီး အချိနမ်ေ�ာှငး်မီ ထိသုိုလု့ပ်ေဆာင�်ကပါစုိ။့ 

ခရစ်ေတာ် ၏ မဟာေစခုိငး်မ� (Great Commission)ကုိ က��်ပ်ုတုိ၏့ �ကီးမားေသာ လဲွေချာ်မ�မျိုး ဘယ်ေတာမှ့ 

မြပုလုပ်ရန�်ငှ့ ် သခငေ်ယ���ကလာေတာ်မမူမီ က��်ပ်ုတုိ၏့ြမင့ြ်မတ်ေသာတာဝနမ်ျားကုိ ထမ်းေဆာငက်ာ 

တာဝန�်ှိဘ�ာစုိးများ�ငှ့ ်ခရစ်ေတာ်၏ သက်ေသများ ြဖစ်�ကပါစုိ။့ အာမင။် 

 

 

Rev. Dr Jack Sin 
 

 

 

 


