
Reformed Theology ဘာလ ဲ ဆိတုာကိ ု နားလညေ်အာင ် �ုိး�ုိး�ှငး်�ှငး်နဲ ့ 

�ှငး်ြပ�ိငုမ်လား? ။  

(Can you explain to me what is Reformed Theology in simple terms for me to 
understand?) 

 

နိဒါန်း 

�စ်ှေတွ�ကာလာတာနဲအ့မ� ဓမ�ပညာ�ှငေ်တွ လုံးေထးွြဖစ်တဲ ့ေလးနက်တဲ ့သအီိရုီဆိုငရ်ာေမးခွနး်ြဖစ်လုိ ့ ဒါဟာ 

ခက်ခဲတဲေ့မးခွနး်ပါ။ ဘုရားသခင၏်ေကျးဇူးေတာ်အားြဖင့ ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် ၎ငး်ကုိ�ို း�ှငး်ေအာငြ်ပုလုပ်ရန ်

လုိအပ်လိမ့်မည်။ သိုေ့သာ် ၎ငး်ကုိအေပါ်ယံလွနကဲ်စွာ ြပနဆ်ိုြခငး်မြပုရန ်က��်ပ်ုတုိေ့မ�ာ်လင့ပ်ါသည်။ 

စာေ�ကာငး်တစ်ေ�ကာငး်တွင ် Reformed theology သည် �ိုး�ိုး�ငှး်�ှငး်ပင ် စစ်မှနေ်သာ သမ�ာကျမ်းစာပါ 

ခရစ်ယာနဘ်ာသာကုိ သခငဘ်ုရား အလုိ�ှိသည့အ်တုိငး် ေရွး��တ်ခံရေသာသူမှ ေကာငး်စွာ 

နားလည်သေဘာေပါက်�ပီး ကျင့သ်ံးုသည်ဟု က��်ပ်ုတုိေ့ြပာေပမည်။ တစ်နည်းဆိရုေသာ် 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေသာ ဓမ�ပညာ၏ အ�ှိနအ်ဝါသည် “သမ�ာကျမ်းစာ၌ သင�်ကားထားေသာ အယူဝါဒစနစ်” 

ြဖစ်�ပီး တစ်ခါတစ်ရံ အချို�က ေကျးဇူးေတာ်၏ အယူဝါဒဟုလည်း ေခါ်ေဝါ် �ကသည်။ 

 

Reformed ယံ�ုကညြ်ခငး် 

'Reformed Faith' ဟူေသာ စကားစုကုိ အသံုးြပုြခငး်သည် အထးူသြဖင့ ်ဂ�နက်ယ်လ်ဗင၊် Knox ၊ Zwingli �ငှ့ ်

အဂင်္လိပ် (Puritans)ပူရီတန ် လူမျိုးများ�ငှ့ ် ဆက်စပ်ေနသည့် ဥေရာပ�ှိ 16 ရာစု ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးကုိ 

ေြခရာခံ�ိငုသ်ည်။ အြခားေသာ ထပ်တူထပ်မ� အသံုးအ��နး်များတွင ် အချုပ်အြခာအာဏာပုိငေ်သာ 

ေကျးဇူးေတာ် အယူဝါဒ သိုမ့ဟုတ် ကယ်လ်ဗငန်စ် ဓေလထ့ံးုတမ်း (ဆိုလုိသည်မှာ အာမီနယံီဝါဒကုိ 

ဆန ့က်ျငသ်ည့်အယူ၀ါဒ) ပါဝငသ်ည်။ ပဋညိာဉ်ဓမ�ပညာကုိ (Dispensationalism ကုိ ဆန ့က်ျငသ်ည့်) 

ယုံ�ကည်ြခငး်၏ Westminster Confession (1643-1647) ြဖင့ ်ကုိယ်စားြပု�ိငုသ်ည်။ 1689 ၏ဒတိုယေြမာက် 

လနဒ်န�်စ်ှြခငး်ခံဝနခံ်ချက် (Reformed Baptist မှအသံုးြပုသည်)၊ Canon of Dort (1618-19)၊ Helvetic 

Confession၊ Heidelberg Catechism သိုမ့ဟုတ် Belgic Confession တုိကုိ့ ဥေရာပ၊ ကေနဒါ၊ ဩစေတးလျ�ငှ့ ်

အေမရိက�ှိ ြပုြပငေ်သာအသငး်ေတာ်အချို� မှအသံးုြပုသည်။ တခါတရံ အတုိေကာက် TULIP သည် (Total 

depravity- လုံး၀အြပစ်ထ၌ဲကျဆံုးြခငး်၊ Unconditional election- �ခငး်ချက်မ�ှ ိေရွးေကာက်ြခငး်၊ Limited or 

Particular atonement- ကန ့သ်တ် သိုမ့ဟုတ် သးီြခားေသာလူေတွအတွက်အြပစ်ေြဖေပးြခငး်၊ Irresistible 

grace- ြငငး်ဆန၍်မရေသာ ေကျးဇူးေတာ်�ငှ့ ် Perseverance of the Saints- သန ့�်ှငး်သူများ၏ ဇဲွလုံလ့) ကုိ 

အတုိချံုးေဖာ်ြပရနအ်တွက် ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေသာ ယုံ�ကည်ြခငး်ကုိ အကျဉ်းချံုးရန ် သံုးေသာ်လည်း 



ထိထုက်မက များစွာ�ှပိါသည်။ ဘရုားသခင၏် ေကျးဇူးေတာ်အားြဖင့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့ 

လူငယ်စာဖတ်သူများအကျိုးအတွက် အေရး�ကီးေသာ ည�ိ��ငိး်မရ�ိငုေ်သာ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေသာ 

ကျမ်းစာအမှနတ်ရားများကုိ အေလ�ာမ့ေပးဘ ဲ ြဖစ်�ိငုသ်ည့် အ�ိုး�ှငး်ဆံုးနည်းလမ်းြဖင့ ် �ငှး်ြပရန ်

�ကိုးစားပါမည်။ ေအာက်မှာ အချက် ၁၂ ချက်�ှိပါသည်။ ၄ငး်တုိမှ့ာ-  

 

၁။ ဘရုားသခင၏်အချုပ်အြခာအာဏာ 

Triune God သည် ဖနဆ်ငး်ြခငး်၊ ေထာက်ပ့ံြခငး်၊ ေရွး��တ်ြခငး်�ငှ့ ် အရာအားလုံးတွင ်

လုံးဝအချုပ်အြခာအာဏာပုိငြ်ဖစ်ေ�ကာငး် The Reformed Faith ၏ ထင�်ှားေသာအေြခခံမူများထမှဲတစ်ခုက 

သွနသ်ငထ်ားပါသည်။ ဘုရားသခငအ်ေ�ကာငး် က��်ပ်ုတုိသ့ထိားရမည့် အေရး�ကီးဆံုးအချက်မှာ 

ဘုရားသခငသ်ည် ြမင့ြ်မတ်�ပီး အရာခပ်သမ်ိးကုိ အ�ကငး်မ့ဲ ထနိး်ချုပ်ထား�ိငုသ်ည် (ဒေံယလ ၄း၃၅)။ 

ပလ� ငေ်ပါ် �ှိေတာ်မူ�ပီး ဘုနး်ေတာ်တကာထ့က် သာလွနေ်တာ်မူသည်။ ေယ��ခရစ်သည် 

လုံး၀ဘရုားသခငြ်ဖစ်�ပီး အမှနတ်ကယ် လူသားြဖစ်သည့်အြပင ် က��်ပ်ုတုိအ့သက်တာ၏ 

သခငလ်ည်းြဖစ်သည် (၁တိ ၃း၁၆)။ ထိုေ့�ကာင့ ် ဘုရားသခငသ်ည် လူအချို�တုိကုိ့ ထာဝရအသက်ရဖုိ ့ 

ေရွးချယ်ြခငး်အပါအဝင ်အရာအားလုံးအတွက် လုံး၀အခွင့အ်ေရး�ှသိည်။ 

 

၂။ ဘရုားသခင၏်ေကျးဇူးေတာ် 

သမ�ာကျမ်းစာ၏ ဘုရားသခငသ်ည်လည်း က�ဏုာ�ငှ့ ် ေကျးဇူးြပု�ပီး ကယ်တငြ်ခငး်သည် 

ခရစ်ေတာ်တစ်ပါးတည်းကုိသာ ယုံ�ကည်ြခငး်အားြဖင့ ် ဘရုားသခင၏် အချုပ်အြခာအာဏာ 

ေကျးဇူးေတာ်ေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည် (ဖိလိပ�ိ ၂:၈၊ ၉)၊ (တိတု ၃း၅)။ က��်ပ်ုတုိအ့ားလုံးသည် ယုတ်ညံ�့ပီး 

ဘုရားသခင၏် ေကျးဇူးေတာ်မှလဲွ၍ ြပစ်တင�်�တ်ချြခငး်ခံရေသာ အြပစ်သားများြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်

က��်ပ်ုတုိတွ့င ် ပူေဇာ်စရာဘာမ�မ�ှိပါ။ ငါတုိသ့ည် ဘရုားသခငထ်ေံတာ်၌ ကုသိုလ်ကုိ မေဆာင�်က။ သိုေ့သာ် 

ဘုရားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိအ့ား �ခငး်ချက်မ�ှိ ချစ်�ပီး ခရစ်ေတာ်အားြဖင့ ်က��်ပ်ုတုိကုိ့ လက်ခံေသာေ�ကာင့ ်

က��်ပ်ုတုိသ့ည် အေ�ကးတငြ်ခငး်၊ ေကျးဇူးသတိတ်ြခငး်၊ က��်ပ်ုတုိ၏့ မထိက်ုတနြ်ခငး်၏ ခံစားချက်�ငှ့ ်

ဘုရားသခငကုိ် ဂုဏတ်ငရ်န�်ငှ့ ် ကုိယ်ေတာ်ကုိ ထာဝစဉ်ေပျာ်ေမွ�ရန ် က��်ပ်ုတုိ၏့ေခါ်ဆိုမ�၊ ရည်ရွယ်ချက်�ငှ့ ်

မစ်�ှင၏် ခံစားချက်တုိလ့ည်း လုိအပ်ပါသည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ကုိယ်ကျိုးအတွက် သိုမ့ဟုတ် ဤေလာက၏ 

အကျိုးအြမတ်အတွက်သာမက ထာဝရအတွက်သာ ပညတ်တရား၏စာတစ်ေစာငကုိ် ြဖည့်ဆည်းရန ်

တရား၀င�်ကိုးစားြခငး်သာမက က��်ပ်ုတုိကုိ့ ကယ်တငြ်ခငး်အတွက် ရ�ငလ်နး်စွာနာခံမ�ြဖစ်ေစေသာ 

ဘုရားသခင၏် ေရွး��တ်ြခငး်သေဘာ�ငှ့ ် ြပည့်ဝေစမည်။ အြမင့ြ်မတ်ဆံးုေသာ ဘုရားသခငကုိ် 

ချစ်ြမတ်�ိးု�ိုေသေသာ ကုိးကွယ်မ��ငှ့ ်လူတုိထ့ ံပျံ� �ှံေ့ရာက်�ှိေစသည် (မဿဲ ၂၂း၃၆-၃၈)။ 



 

၃။ ဘရုားသခင၏်ပဋညိာဉ် 

အြပစ်ထ၌ဲမကျေရာက်မီ ဧဒငဥ်ယျာဉ်တွင ် လုပ်ေဆာငေ်သာ ပဋညိာဉ်�ငှ့ ် ၎ငး်ေနာက်မှ ေကျးဇူးေတာ် 

ပဋညိာဉ်၌ ဘုရားသခငသ်ည် သူ၏လူများ�ငှ့ ် �ခငး်ချက်မ�ှိ တစ်ဖက်သတ် ပဋညိာဉ်ြပုေ�ကာငး် 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေသာ အစဉ်အလာကုိ အသအိမှတ်ြပုသည် (ကမ�ာဦး ၂း၁၅-၁၇)။ ဘရုားသခငက် သူေပးခ့ဲတဲ ့

ကတိေတွအားလုံးကုိ ေစာင့ထ်နိး်တယ်။ အာဒ၊ံ အာြဗဟံ၊ ေမာေ�ှ၊ ေနာဧ၊ ဒါဝိဒတုိ်အ့ား ပဋညိာဉ်တရားသစ်၌ 

ဘုရားသခငေ်ရွးေကာက်ေတာ်မူေသာ သူအေပါငး်တုိအ့ား ကယ်တငြ်ခငး်ငာှ (ေဟ�ဗဲ ၈း၁၃)။ ထိုေ့�ကာင့ ်

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဘုရားသခင၏် များြပားလှေသာ ေကျးဇူးေတာ်�ငှ့ ် ပဋညိာဉ်ေကာငး်ချီးမဂင်္လာများ၏ 

တာဝနသ်�ိပီး သစ�ာ�ှိေသာ အကျိုးခံစားသူများြဖစ်ရန ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် ကုိယ်ေတာ်အား ဂုဏြ်ပုရန ်

လုိအပ်ပါသည်။ ဘုရားသခင၏် ပဋညိာဉ်သည် က��်ပ်ုတုိအ့ား သ၏ူေမတ� ာကုိ �ခငး်ချက်မ�ှိ အာမခံပါသည်။ 

အြပနအ်လှနအ်ားြဖင့ ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဘရုားသခငကုိ် နာခံ�ပီး ဂုဏတ်ငရ်မည်ြဖစ်သည်။ 

ဤပဋညိာဉ်များသည် ဓမ�သစ်�ငှ့ ် ဓမ�ေဟာငး် �စ်ှခုလုံးတွင ် ဆက်� �ယ်ေန�ပီး ကဲွလဲွမ�မ�ှိေသာ 

ပဋညိာဉ်များြဖစ်သည်။ 

 

၄။ အသငး်ေတာ်အေ�ကာငး်နားလညြ်ခငး် 

ဘုရားသခငသ်ည် သူ၏လူများကုိ အြပစ်�ငှ့ေ်မှာငမုိ်က်မှ ကယ်တငြ်ခငး်သို ့ ေတာ်ဝငယ်ဇ်ပုေရာဟိတ် 

အြဖစ်ေခါ် ခ့ဲသည် (၁ ေပ ၂:၉) �ငှ့ ် ထးူြခားေသာလူများ (အဂီျစ်က�နခံ်ြခငး်မှ ဣသေရလလူတုိကုိ့ 

ေခါ်ေဝါ်သည့်အတုိငး်) ေတာ၌ဘရုားေကျာငး်တစ်ခု�ှသိည် (တမနေ်တာ် ၇ :၃၈)။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

ကုိယ်ေတာ်အား ဝတ်ြပုကုိးကွယ်ရန၊် သ၏ူ��တ်ကပတ်ေတာ်များကုိ ေလလ့ာကာ နာခံရန၊် 

ဧဝံေဂလိသက်ေသ�ငှ့ ် ကျမ်းစာဧဝံေဂလိတရားတုိကုိ့ ထေိတွ�ဆက်ဆရံန၊် လူအေပါငး်တုိအ့ား 

ဧဝံေဂလိတရား၏ အခမ့ဲကမ်းလှမ်းမ��ငှ့ ် ကယ်တငြ်ခငး်အလုိင့ာှ ဘရုားသခငက် လူအချို� ေရွးချယ်မ�ကုိ 

က��်ပ်ုတုိ ့ ယုံ�ကည်သည် (ဧဖက် ၁း၄)။ ခရစ်ယာနမ်ျားသည် ရည်ရွယ်ချက်�ှ�ိှိ�ငှ့ ် ေနထိငုသ်င့�်ပီး 

ကမ�ာေပါ်တွင ် က��်ပ်ုတုိ၏့အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာငး်ကုိ အ�မဲသတိေပးလျက် ခရစ်ေတာ်အတွက် 

အသက်�ှငေ်နထိငုသ်င့သ်ည်။ ဘုရားသခငေ်ရွးချယ်ေတာ်မူေသာ အသငး်ေတာ်သည် ကမ�ာေြမ�ကီးေပါ် �ှ ိ

ဘုရားသခငအ်တွက် စုေပါငး်သက်ေသြဖစ်�ပီး ယုံ�ကည်သူများသည် စုေပါငး်ဝတ်ြပုြခငး်၊ ဆုေတာငး်ြခငး်၊ 

ဗတ� ိဇံ �ငှ့ ် သခင့ည်စာစားပဲွကုိ ေစာင့ေ်�ှာက်ြခငး်�ငှ့ ် အဖဲွ�ဝငမ်ျား၏ ဝိညာဉ်ေရး�ကီးထာွးမ�ကုိ ြမ�င့တ်ငရ်န ်

ကယ်တငြ်ခငး်ခံရေသာသတုိူငး်အတွက် မ�ှမိြဖစ်လုိအပ်ေသာ ��တ်ကပတ်ေတာ်ြဖစ်သည်။ 

 

 

 



၅။ ခရစယ်ာန်တစဦ်း၏ေခါ်ဆိမု� 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဘရုားသခငအ်တွက် သးီြခားခဲွထားရန ် သိုမ့ဟုတ် သန ့�်ငှး်စင�်ကယ်ေစရမည်။ 

ကုိယ်ေတာ်အတွက် သန ့�်ှငး်ေစကာ ေလာကီပုံသ�ာနကုိ် မေဆာင�်က�ငှ့ ် (ေရာမ ၁၂း၁-၂)၊ သိုေ့သာ် 

�ပိုလဲေနေသာ ဤလူအ့ဖဲွ�အစည်းတွင ် ဆား�ငှ့ ် အလငး်ြဖစ်ပါေစ။ လုပ်ငနး်ခွငသ်ည် လုိအပ်ေသာ 

မေကာငး်မ�မဟုတ်ေသာ်လည်း က��်ပ်ုတုိေ့ရာက်�ှိေနသည့်အရပ် ခရစ်ေတာ်အတွက် ထနွး်လငး်ရန ်

အခွင့အ်ေရးတစ်ခုြဖစ်သည်။ ခရစ်ေတာ်၏ေနာက်လုိက် တစ်ဦးြဖစ်ြခငး်၏ အဓိပ�ါယ်မှာ 

ဆား�ငှ့အ်လငး်ြဖစ်ေသာ်လည်း က��်ပ်ုတုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိ၏့အလုပ်ကုိ လုပ်ေဆာငရ်မည် (မဿဲ ၅:၁၆) �ငှ့ ်

ကုိယ်ေတာ်၏အချုပ်အြခာအာဏာြဖင့ ် ေကျးဇူးေတာ်�ငှ့ ် အလုိေတာ်အားြဖင့ ် ဘနုး်ေတာ်ထင�်ှားေစရန ်

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဤကမ�ာ၌ သူစိမ်း �ငှ့ ် ခရးီသည်များြဖစ်ေ�ကာငး်ကုိ သတိရလျက် (၁ေပ ၂း၁၁၊ ေဟ�ဗဲ 

၁၁း၁၃)။ 

 

၆။ ဘရုားသခင၏်�ိငုင်ေံတာ် 

ခရစ်ေတာ်သည် ယခုပင ်ဘရုားသခငြ်ဖစ်ေတာ်မူ၏။ ဘရုားသခင၏်�ိငုင်ေံတာ် (ေကာငး်ကင�်ိငုင်ေံတာ်) သည် 

ယခု�ငှ့ ် အနာဂတ် �စ်ှခုစလုံးြဖစ်သည်။ အချို�က လဲွမှားစွာ နားလည်ထားသည့်အတုိငး် ေ���ဆိငုး်ထားေသာ 

�ိငုင်ေံတာ်ဟူ၍ မ�ှိပါ။ ခရစ်ယာနမ်ျားအားလုံးသည် ခရစ်ေတာ်၏ ဒတိုယအ�ကိမ်�ကလာမည့်အချိနအ်တွက် 

စိတ်�ှည်�ှည်�ငှ့ ် ေမ�ာ်လင့ေ်စာင့စ်ားသင့သ်ည် (တိတု ၂း၁၃-၁၅) ထိုေ့နာက် ဤေလာကကုိ တရားစီရင�်ပီး 

ကုိယ်ေတာ်၏ ထာဝရ�ိငုင်ေံတာ်သို ့ ပုိေ့ဆာငေ်ပးမည့သ်ူြဖစ်သည်။ BPC သည် အ�စ်ှတစ်ေထာင ်

(ဆိုလုိသည်မှာ ခရစ်ေတာ်သည် ဗျာဒတ်ိကျမ်း 20:1-7 အရ ကမ�ာေြမေပါ်တွင ် အ�စ်ှ 1000 စုိးစံလိမ့်မည်၊ 

အချို�ေသာ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေသာ အသငး်ေတာ်များသည် ခရစ်ေတာ်၏ အ�စ်ှတစ်ေထာင ်

အုပ်စုိးြခငး်�ှိမည်မဟုတ်ဆို�ပီး အချို� မှာ အ�စ်ှတစ်ေထာင�်ပီးမှြဖစ်မည်ဟုဆိုသည်)။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

သန ့�်ှငး်ေသာအသက်�ှငြ်ခငး်၊ စိတ်အားထက်သနစွ်ာေစာင့ဆ်ိုငး်ြခငး်�ငှ့ ် ဧဝံေဂလိတရားသက်ေသ 

(ဧဝံေဂလိတရား�ငှ့ ် ကုိယ်ေတာ်အတွက် ေဟာေြပာြခငး်) တွင ် ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ရမည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

သူ၏ဒတိုယေြမာက်ြပန�်ကလာြခငး်အတွက် ဘာမှမလုပ်ဘ ဲထိငုေ်နြခငး် သိုမ့ဟုတ် လျစ်လျူ��ြခငး်မဟုတ်ဘ ဲ

�ိးု�ိးု�ကား�ကား�ငှ့ ် လုံလ့ဝီရယိ�ှိေသာ သက်ေသများြဖစ်ရန�်ငှ့ ် ခရစ်ေတာ်ကုိ အြခားသူများ�ငှ့မ်�ေဝကာ 

သန ့�်ှငး်ေသာအသက်တာတွင ်ေနထိငုရ်နြ်ဖစ်သည်။ (မဿဲ ၂၄:၁၄၊ ၁ေပ ၁:၁၆၊ ၂ေပ ၃:၁၀-၁၄)။  

 

 

 

 



၇။ ပညတတ်ရားေတာ်ကိ ုေကာငး်စွာနားလညြ်ခငး်။ 

ဓမ�ေဟာငး်ဘုရား၏ ကုိယ်ကျင့တ်ရားဥပေဒကုိ ဖျက်သမ်ိးြခငး်မြပုဘ ဲ ချည်ေ�ာှငထ်ားဆြဲဖစ်�ပီး 

ခရစ်ယာနတ်ပည့်ြဖစ်ြခငး်အတွက် အဓိပ�ာယ်�ှိေသာ စည်းမျဉ်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ ဘုရားသခငရ်ဲ ့ 

ပညတ်တရားနဲ ့ အတိတ်က ငါတုိကုိ့ ချစ်တဲ ့ ချစ်ြခငး်ေမတ� ာ �ကားမှာ ကဲွလဲွမ�မ�ှိပါ။ ဘုရားသခငသ်ည် 

သူ၏လူများကုိ ထေိရာက်ေသာေခါ်ဆိုမ�ြဖင့ ် ဦးစွာကယ်တင�်ပီးေနာက် သ၏ူလူများကုိ သူ၏တရားေတာ်ကုိ 

နာခံြခငး်အားြဖင့ ် သူကုိ့ချစ်�ိငုသ်ည်။ ငါတုိသ့ည် ကယ်တငြ်ခငး်သိုမ့ေရာက် တရားကုိ နာခံြခငး်အားြဖင့၊် 

ယငး်အစား၊ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ကယ်တငြ်ခငး်သိုေ့ရာက်�က�ပီး၊ က��်ပ်ုတုိသ့ည် သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၏ 

ဖွင့ဆ်ိုချက်ြဖင့ ် ဘရုားသခင၏်တရားေတာ်ကုိ တလုိတလားနာခံရန ် ေမ�ာ်လင့�်ကသည် (ဂလာတိ ၅း၁၆)။ 

ပညတ်ေတာ်ဆယ်ပါးကုိ ဖျက်သမ်ိးြခငး်မြပုေသာ်လည်း ယေနေ့ခတ်တွင ် လုံးဝလုိအပ်�ပီး ယုံ�ကည်သူနဲ ့ 

သက်ဆိုငေ်နဆြဲဖစ်သည်။ (ထက်ွေြမာက်ရာ ၂၀း၁-၁၇)။ 

 

၈။ သန ့်�ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၏အလပ်ု 

သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်သည် မဂင်္လာ�ှိေသာ သံုးပါးေပါငး်တစ်ဆူ၏တတိယပုဂ�ိုလ် (၁ ေယာ ၅း၇) သည် 

ဓမ�သစ်�ငှ့ ် ဓမ�ေဟာငး် (၁ ေကာရိ��ု ၆း၁၉-၂၀) �ငှ့ ် လမ်း��နခ်ျက်များ (ေယာဟန ် ၁၅း၂၆) တွင ်

ယုံ�ကည်သူများအထ၌ဲ ကိနး်ဝပ်ေနပါသည်။ ဓမ�သစ်ကျမ်း�ငှ့ ် ဓမ�ေဟာငး်ကျမ်း �စ်ှခုစလုံးသည် လူကုိ 

သမ�ာကျမ်းစာေရးရန ် မ�တ်သွငး်ခ့ဲသည် (၂တိ ၃း၁၆-၁၇၊ ၂ေပ ၁း၂၀-၂၁)။ ဝိညာဉ်ေရးဆိုငရ်ာ 

အေတွ�အ�ကံုများအားလုံးကုိ သမ�ာကျမ်းစာက အဓိပ�ာယ်ဖွင့ဆ်ိုရမည်ြဖစ်သည်။ အြခားနည်းြဖင့ ်

အဓိပ�ာယ်မဖွင့ဆ်ိရုပါ။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့ ် အမှနတ်ကယ်ြပည့်ဝေသာအခါ ဘုရားသခငကုိ် 

ေကျးဇူးတင၍် ေ�ကာက်ရံွ� စွာ ချီးမွမ်း�ကမည်ြဖစ်�ပီး၊ မသ ိေသာဘာသာစကားြဖင့ ် ေြပာဆိုြခငး်လည်း 

မ�ှိသည့အ်ြပင ် ကျမ်းစာများ �ပီးဆံုးသည်�ငှ့၊် လူသားအားြဖင့က်ျနး်မာြခငး်ဆိုငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် 

ပေရာဖက်ြပုချက်ဆိငုရ်ာအားလုံး ကုနဆ်ံးုသွား�ပီြဖစ်သည် (ဧဖက် ၅း၁၈-၂၁၊ ၁ ေကာရိ��ု ၁၃:၈)။ 

 

၉။ ဘရုားသခငက်ိ ု��တက်ပတေ်တာ်�ငှ့ ်ကိးုကယွြ်ခငး်။ 

ဘုရားသခင၏် ��တ်ကပတ်ေတာ် ၆၆ ေစာငသ်ည် မ�တ်သွငး်ခံ၊ အထငအ်�ှား၊ အမှားအယွငး်မ�ှိ၊ ခုိငလုံ်�ပီး 

လုံေလာက်�ပီး ၎ငး်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ အြပည့်အဝ ယုံ�ကည်�ိငုပ်ါသည်။ ��တ်ကပတ်ေတာ်၏ �ှငး်လငး်ချက်၊ 

သင�်ကားြခငး်�ငှ့ ် အသံးုချြခငး်တုိသ့ည် ဝတ်ြပုကုိးကွယ်ြခငး်၏ အဓိကအေ�ကာငး်အရာြဖစ်သင့�်ပီး 

ဘုရားသခင၏်��တ်ကပတ်ေတာ်သည် ေခတ်�ပိုင၊် ဆွေဲဆာငမ်��ှိေသာ သိုမ့ဟုတ် ေပျာ်ရ�ငဖွ်ယ်ေကာငး်ေသာ 

ဝတ်ြပုေရးတွငမ်ဟုတ်ဘ ဲ စိတ်ဝိညာဉ်�ငှ့ ် သစ�ာ�ှ�ိှလုိပ်ေဆာငရ်မည့် ထင�်ှားေသာေနရာတစ်ခုအြဖစ် 

သမ်ိးပုိက်သင့ပ်ါသည်။ နည်း၊ ေတးဂီတ�ငှ့ ် အြခားေသာ ဝတ်ြပုကုိးကွယ်မ�ဆိုငရ်ာ အစိတ်အပုိငး်များသည် 



အဓိပ�ာယ်�ှိသည်။ သိုရ့ာတွင ် ��တ်ကပတ်ေတာ်၏ �ှငး်လငး်ေဟာေြပာြခငး်မှာ အဓိကြဖစ်�ပီး 

ဆာလံသခီျငး်များ၊ ဓမ�သခီျငး်များ�ငှ့ ် ဝိညာဉ်ေရးသခီျငး်များ သဆီိုြခငး်ြဖင့ ် ဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့ ်သမ�ာတရား�ငှ့ ်

သန ့�်ှငး်ြခငး်တုိ ့ြဖင့ ်သမ�ာကျမ်းစာအရ စည်း�ကပ်ထားေသာ ဝတ်ြပုကုိးကွယ်ြခငး်ကုိ ဗဟုိြဖစ်ရနြ်ဖစ်သည်။ 

(ေကာေလာသ ဲ၃:၁၆၊ ေယာ ၄း၂၂-၂၅၊ ၁ရာဇဝငခ်ျုပ် ၁၆:၂၉)။ 

 

၁၀။ လသူား၏သေဘာသဘာဝ 

လူအေပါငး်တုိသ့ည် အြပစ်တရား၌ ေမွးဖွားလာ၍ လုံး၀ဒစု�ိုက်ကုိ ခံရ�ပီး ငါတုိသ့ည် မိမိကုိယ်ကုိ 

မကယ်တင�်ိငု၊် ဘုရားသခငကုိ် မ�ှာ�ိငု ် (ေရာမ ၃း၁၀-၁၂)။ သမ�ာကျမ်းစာ၏ ဘုရားသခငကုိ် 

အ�ကငး်မ့ဲယုံ�ကည်ြခငး်�ငှ့ ် အြပစ်များကုိ ေနာငတ်ရြခငး်သည် ေြပာငး်လဲြခငး် (ခရစ်ယာနြ်ဖစ်လာြခငး်) 

အတွက် မ�ှိမြဖစ်လုိအပ်သည်။ ခရစ်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတုိ၏့ ယုတ်ညံြ့ခငး်�ငှ့ ် အြပစ်များမှ 

ကယ်တင�်ိငုေ်သာ တစ်ဦးတည်းေသာ ဘရုားြဖစ်သည် (တ ၄း၁၂)။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် အြပစ်များကုိ ဝနခံ်�ပီး 

ေနာငတ်ရြခငး်ြဖင့ ် လက်ဝါးကပ်တုိငတွ်င ် အေသခံခ့ဲေသာ က�ဏုာေတာ်အတွက် ခရစ်ေတာ်ထ ံ လှည့၍် 

က�ုဏာကုိ ေတာငး်ခံရန၊် က��်ပ်ုတုိ၏့ ကုိယ်ကုိကုိယ်ေြဖာင့မ်တ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

လူသား၏လုပ်ေဆာငမ်�အေပါ် မမူတည်ဘ ဲ ခရစ်ေတာ်၏အေသခံြခငး်အားြဖင့ ် ေကျးဇူး�ငှ့ခွ်င့လ်�တ်ြခငး် 

(တိတု ၃း၅)။ 

 

 

၁၁။ ကားလဗ်ာရီ၌ ခရစေ်တာ်၏ ကွြဲပားေသာ အထးူအလပ်ု 

သူ၏လူများကုိယ်စား ခရစ်ေတာ်၏လက်ဝါးကပ်တုိငေ်ပါ်တွင ် အေသခံြခငး်သည် ကုိယ်ေတာ်၏လူများကုိ 

၎ငး်တုိ၏့အြပစ်များမှ ကယ်တငရ်န ် ရည်ရွယ်ထားြခငး်ြဖစ်သည် (မဿဲ ၁:၂၁) အလုိေတာ်�ှိလ�င ်

ဤေလာကကုိ ကယ်တင�်ိငုေ်ပလိမ့်မည်။ ခရစ်ေတာ်၏အေသခံြခငး်သည် အလားအလာအားြဖင့ ်

ေရွးချယ်ခံရသမူျားအတွက် ထေိရာက်သည်။ �သဂတ်စတငး်ေြပာခ့ဲသည့အ်တုိငး် အားလုံးအတွက် 

လုံေလာက်ပါသည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် သမ�ာကျမ်းစာမှ ကယ်တငြ်ခငး်ဆိုငရ်ာ ဧဝံေဂလိတရားကုိ 

ခရစ်ယာနမ်ဟုတ်သူများထ၊ံ ဝိညာဉ်များ ကယ်တငြ်ခငး်အထ ိ (မဿဲ ၂၈:၁၈-၂၀၊ တမနေ်တာ် ၁:၈) �ငှ့ ်

ဤကိစ�တွင ် ဘုရားသခင၏် အချုပ်အြခာအာဏာကုိ က��်ပ်ုတုိကုိ့ယ်တုိင ် အသအိမှတ်ြပုေ�ကာငး် 

ေဟာေြပာရမည်။ 

 

 

 



၁၂။ ဘရုားသခင ်ေရွး��တြ်ခငး်၏ သေဘာသဘာဝ 

ကယ်တငြ်ခငး်အလုိင့ာှ ကမ�ာမတည်မီ ဘရုားသခငက် က��်ပ်ုတုိအ့ား �ခငး်ချက်မ�ှိ ေရွးချယ်ြခငး်ခံရသည် 

(ဧဖက် ၁း၄)။ ဘုရားသခင၏် ဝိညာဉ်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတုိကုိ့ ြပနလ်ည်ေမွးဖွား�ပီး 

ကယ်တငြ်ခငး်ခံရသည်�ငှ့အ်မ� က��်ပ်ုတုိ၏့ ကယ်တငြ်ခငး်ကုိ မည်သည့်အခါမ� ဆံုး��းံမည်မဟုတ်ပါ။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိ၏့ ကုိယ်ကုိကယ်တငြ်ခငး်၏အစြပုသူမဟုတ်၊ က��်ပ်ုတုိက့ယ်တငြ်ခငး်ခံရေသာ 

ဘုရားသခင၏်အချုပ်အြခာအာဏာေတာ်ြဖစ်သည် (ေရာမ ၈း၂၉-၃၅၊ ဧဖက် ၂း၈-၉)၊ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ေြဖာင့မ်တ်ြခငး်သည် ဘုရားသခငေ်�ှ �ေတာ်၌ ညစ်ညမ်းေသာအ၀တ်စုတ်များ�ငှ့တူ်သည် 

(ေဟ�ှာယ ၆၄။ ၆)။ သန ့�်ှငး်သူတုိ၏့ ခံ�ိငုရ်ည်�ငှ့ ် ဇဲွလုံလ့�ှိရန ် သခငဘ်ရုားသည် အမှနတ်ကယ် 

ကယ်တငြ်ခငး်သို ့ ေရာက်ရသူအားလုံးအတွက် ြဖစ်သည် (ယုဒ ၂၃း၂၄)။ 

 

နိဂုံး 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေသာ သငး်အပ်ုဆရာ/ဓမ�ပညာ�ှငအ်ချို�က ထပ်မံထည့်သွငး် သိုမ့ဟုတ် 

အေသးစိတ်ေဖာ်ြပ�ိငုေ်သာ်လည်း ေယဘုယျအားြဖင့ ် ၎ငး်တုိသ့ည် အေြခခံများြဖစ်သည်။ BPC ကဲသ့ို ့ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲထားေသာ ချာခ့်ျတွင�်ှြိခငး် ၊ အြခား ြပုြပငထ်ားေသာ အသငး်ေတာ်များသည် မတူညီေသာ 

အေလးေပးမ�များ သိုမ့ဟုတ် ထးူြခားချက်များ (ဆိုလုိသည်မှာ eschatology, church polity) �ှိေသာ်လည်း 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေသာ ယုံ�ကည်ြခငး်၏ အေြခခံများကုိ သ�ိှိသင့သ်ည်။ ဤအရာသည် 

အလွန�်�ပ်ေထးွြခငး်မ�ှိပါ၊ �ို း�ှငး်ေသာ်လည်း ြပည့်စုံေသာနည်းလမ်းြဖင့ ် သင�်ငှ့ ် အြခားသူများအတွက် 

အေထာက်အကူြဖစ်မည်ဟု ေမ�ာ်လင့ပ်ါသည်။ 
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