
SHBPC (၅) �စှေ်ြမာက ်ေကျးဇူးေတာ ်ချီးမွမ်းြခငး် 

“အသငး်ေတာ်၏အသကတ်ာ၌ ဘရုားသခင၏်လက်ေတာ်”  

SHBPC 5th Anniversary Thanksgiving 
-The Hand of God in the life of the Church- 

 

(၅)�စ်ှသည် အလွန�်ှည်လျားေသာ အချိနမ်ဟုတ် 

ေသာ်လည်း Sovereign Hope BPC - က��်ပ်ုတုိအ့ားလုံးအတွက် 

အဓိပ�ါယ်�ှိေသာ အချိနြ်ဖစ်သည်။ အသငး်ေတာ် 

�စ်ှပတ်လည်တုိငး်သည် လူသ�ိှင�်ကား ေကျးဇူးေတာ်ချီးမွမ်းရန၊် 

ဘုရားသခငကုိ် ဂုဏတ်ငရ်န၊် ခရစ်ေတာ်ကုိ ချီးေြမ�ာက်ရန�်ငှ့ ်

သူ၏ပဋညိာဉ်တရားခံလူတုိအ့ေပါ် ဘရုားသခင၏် က�ုဏာ၊ 

သစ�ာ�ှိမ��ငှ့ ်အချုပ်အြခာအာဏာ ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ေအာက်ေမ့ရန ်

အချိနအ်ခါြဖစ်သည်။ 

ယေန ့ SHBPC တွငက်��်ပ်ုတုိအ့တွက်�ခငး်ချက်မ�ှိပါ။ ကုိယ်ေတာ်၏ ြမင့ြ်မတ်ေသာ ဦးေဆာငမ်�အတွက် 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဘရုားသခငကုိ် ေကျးဇူးတငပ်ါသည်။ SHBPC သည် ဘုရားသခငဟ်ာ အချုပ်အြခာ 

အာဏာပုိငြ်ဖစ်ေ�ကာငး်ကုိ သက်ေသထသူည်။ ဘုရားသခငသ်ည် သူ၏ြမင့ြ်မတ်ေသာ ရည်ရွယ်ချက်�ငှ့ ်

သူ၏ဘုနး်ေတာ်အတွက် အရာအားလုံးကုိ အုပ်စုိးသည်။ 

ဤအချိနအ်ခါသမယတွင ်မ�ေဝလုိေသာ အေရး�ကီးေသာ အ�ကံဥာဏ ်(၄) ချက် �ှပိါသည်။ 

 

၁။ အသငး်ေတာ် လုပ်ပုိငခ်ငွ့ ်

မဿဲ ၁၆: ၁၈ ‘ငါဆိသုည်ကား၊ သငသ်ည် ေပတ�ုြဖစ်၏။ ဤေကျာက်ေပါ်မှာ ငါအ့သငး်ကုိ 

ငါတည်ေဆာက်မည်။ ထိအုသငး်ကုိ မရဏာ�ိငုင်၏ံတံခါးတုိသ့ည် မ�ိငုရ်ာ။’ 

ဧဖက် ၂: ၂၀ ‘အဘယ်သိုန့ည်းဟူမူကား၊ တမနေ်တာ်တုိမှ့စ၍ 

ပေရာဖက်များတည်းဟူေသာ တုိက်ြမစ်အေပါ်၌ သငတုိ်သ့ည် ထပ်ဆင်၍့ 

တည်ေဆာက်လျက်�ှ�ိက၏။’ အသငး်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတုိ၏့ 

ေကျာက်ေဆာငြ်ဖစ်ေသာ ခရစ်ေတာ်ေပါ်တွင ် တည်ရမည်ြဖစ်�ပီး၊ 

လက်ဝါးကပ်တုိင၏်ရနသ်ူများသည် ၎ငး်ကုိမေအာင�်ိငုေ်သာ 

က��်ပ်ုတုိ၏့အေြခခံအုတ်ြမစ်ြဖစ်သည်။ SHBPC သည် ခရစ်ေတာ်၏ 

ဧဝံေဂလိတရားကုိ �ပိုလဲပျက်စီးေနေသာ ကမ�ာအ့လယ်တွင ်



ဘုရားသခင၏်မ�တ်သငွး်ခံ ��တ်ကပတ်ေတာ်၏ ေလးေထာင့ပုံ်ေပါ်တွင ် ရပ်တည်သည်။ အသငး်ေတာ်အား 

Sovereign Hope ဟုေခါ်သည်။ ၎ငး်သည် က��်ပ်ုတုိ၏့ မ�ကာမီလာမည့်ဘုရင�်ငှ့ ် တရားသူ�ကီးြဖစ်ေသာ 

ခရစေတာ်ဟာ သူ၏�ိငုင်တုိံးတက်ေရးအတွက် ဘုနး်�ကီးေသာေမ�ာ်လင့ခ်ျက်ြဖင့ ်

တည်ေထာငထ်ားေသာေ�ကာင့ ်၎ငး်ကုိ Sovereign Hope ဟုေခါ်သည်။ 

ဘုရားသခငသ်ည် အချုပ်အြခာအာဏာပုိငြ်ဖစ်သည်ဟူေသာ အချက်သည် သ၏ူဖနဆ်ငး်ြခငး်�ငှ့အ်တူ 

သူေရွးချယ်သည့် မည်သည့်အရာကုိမဆို လုပ်ေဆာငရ်န ် အ�ကငး်မ့ဲအာဏာ၊ ဉာဏပ်ညာ�ငှ့ ်

အခွင့အ်ာဏာ�ှသိည်ဟု ဆိလုိုသည်။ အချုပ်အြခာအာဏာသည် က��်ပ်ုတုိ၏့ဘုရားသခင့ ်အလုိေတာ်အတုိငး် 

မည်သည့်အရာကုိမဆို လုပ်ေဆာင�်ိငု�်ပီး မည်သူကမ� သူကုိ့ မတားဆးီ�ိငု။်  

SHBPC ကုိ 16 ရာစု ပ�ိုတက်စတင့ ်ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရး၏ သအီိုရဆီိုငရ်ာ အေြခခံမူများ အရ ေပးထားေသာ 

သမ�ာကျမ်းစာကုိ ယုံ�ကည်�ပီး ခုခံကာကွယ်သည့ ် အသငး်ေတာ်အြဖစ် လွနခ့ဲ်ေသာ 5 �စ်ှက 

တည်ေထာငခ့ဲ်သည်။ ကျမ်းစာ၏ အခွင့အ်ာဏာ၊ 

လ�ံ�ေဆာ်မ�၊ ြပတ်သားမ��ငှ့ ် လုံေလာက်မ�၊ 

ယုံ�ကည်ြခငး် တစ်ခုတည်းြဖင့ ် ေြဖင့မ်တ်ြခငး် �ငှ့ ်

ယုံ�ကည်သူများ၏ စ�ကဝဠာ 

ယဇ်ပုေရာဟိတ်အဖဲွ�သည် ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေသာ 

ယုံ�ကည်ြခငး်၏ သနွသ်ငခ်ျက်များထတွဲင ်

ပါဝငသ်ည်။ ဤအသငး်ေတာ်သည် 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေသာ ယုံ�ကည်ြခငး်၏ 

အယူဝါဒများတွင ်ဆက်လက်ကျငလ်ည်ေနမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

၂။ ဘ�ာစုိး၊ ဝတ်ြပုြခငး်�ငှ့ ်မိတ်သဟာယ တာ၀န ်

1Cor 4:1-2 ‘ခရစ်ေတာ်၏ အေစအပါ ကဲသ့ို၎့ငး်၊ 

ဘုရားသခင၏် နက်နေဲသာ အရာတုိကုိ့ ေစာင်ေ့သာ ဘ�ာစုိး 

ကဲသ့ို၎့ငး်၊ သူတပါးသည် ငါတုိကုိ့ မှတ်ပါေစ။ ထိမှုတပါး၊ 

ဘ�ာစုိးမည်သည်ကား၊ သစ�ာ�ှိရမည်။  

Deut 8:18 ‘သင၏်ဘရုားသခင ် ထာဝရဘရုားကုိသာ 

ေအာက်ေမ့ရမည်။ အေ�ကာငး်မူကား၊ သင၏် ဘိးုေဘးတုိ ့ အား 

ကျိနဆ်ိုေတာ်မူေသာ ပဋညိာဉ်တရားေတာ်ကုိ ယေနကဲ့သ့ို ့ 

တည်ေစလုိေသာငာှ၊ စည်းစိမ်ရတတ်ေသာ အစွမ်းသတ� ကုိိ ဘုရားသခငေ်ပးေတာ်မူ၏။ ’  



တာဝနသ်�ိပီး တာဝနခံ်မ��ှိေသာ အုပ်စုိးမ�နယိာမကုိ ဓမ�ေဟာငး်�ငှ့ ် ဓမ�သစ် �စ်ှရပ်စလုံးတွင ် �ှငး်လငး်စွာ 

သင�်ကားေပးသည် (Exo 35၊ 36 �ငှ့ ်1Pet 4:10,11)။ SHBPC သည် သခင့ေ်န ့(Sunday) တွင ်ခရစ�တုိဗဟုိြပု 

ဝတ်ြပုကုိးကွယ်မ�အတွက် လမ်းေ�ကာငး်တစ်ခု ပ့ံပုိးေပးကာ ယုံ�ကည်သူများ�ကားတွင ်

ခရစ်ယာနမိ်တ်သဟာယဖဲွ�ကာ စွမ်းရည်အမျိုးမျိုးြဖင့ ် သခငဘ်ရုားအား ဝတ်ြပုရန ် လူများစွာအတွက် 

အခွင့အ်လမ်းများ ေပးထားသည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့ဘရုားသခငေ်ပးေသာ အရည်အချငး်များ၊ လက်ေဆာငမ်ျား၊ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ ပစ�ည်းဥစ�ာ၊ အချိနတုိ်�့ငှ့အ်တူ သခငအ်ား ဝတ်ြပုြခငး်ကုိ လူငယ်ေရာ လူ�ကီးေရာ 

ေတွ� ြမငရ်ြခငး်သည် အားတက်စရာြဖစ်သည်။ 

SHBPC သည် က��်ပ်ုတုိ၏့အဖဲွ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ် ဝတ်ြပုကုိးကွယ်သူများ၏ သစ�ာေစာင့သ်မိ�၌ 

သခငဘ်ရုား၏ေကာငး်ချီးမဂင်္လာရလဒေ်�ကာင့ ်ဤ (၅) �စ်ှကုိ ကိနး်ဂဏနး်များြဖင့သ်ာမက ဝိညာဉ်ေရးအရပါ 

�ကီးထာွးလာခ့ဲသည်။ 

ခရစ်ေတာ်၏�ိငုင်ေံတာ်တွင ် ဝိညာဉ်များစွာကုိ အလုပ်အေက�းြပုရန ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဘရုားသခင ်

အသံုးြပုခ့ဲသည်မှာ ရ�ငလ်နး်ေသာအခွင့ထ်းူြဖစ်သည်။ 

SHBPC တွင ်က��်ပ်ုတုိလု့ပ်ေဆာငေ်နသည့်အရာသည် 

က��်ပ်ုတုိ၏့ ြမင့ြ်မတ်ေသာ တာဝန�်ငှ့ ်

ရပုိငခွ်င့ြ်ဖစ်သည်။ ဝိညာဉ်များအတွက် ထာဝရတည် 

�မဲြခငး်ဆိုငရ်ာ အေတွးအြမငသ်ည် ဘရုားသခငအ်ား 

က��်ပ်ုတုိ၏့ေပးကမ်းြခငး်�ငှ့ ်ေငေွရးေ�ကးေရးဆိုငရ်ာ 

စီမံခန ့ခဲွ်မ�အတွက် အလွနစုိ်းရမ်ိစရာြဖစ်သင့သ်ည်။ 

လုကာ ၈း ၃ ‘ ေဟ�ုဒမ်ငး်၏ စားေတာ်ကဲခုဇ၏မယား 

ေယာဟ���ငှ် ့ ���ှ��မှစ၍ မိမိဥစ�ာကုိလ�၍ 

ကုိယ်ေတာ်ကုိ လုပ် ေက�းေသာ အြခားမိနး်မအများပါ�က၏။ ’  

ဘုရားသခင ် လမ်းြပသည့အ်တုိငး် ၀ိညာဥ်များ ကယ်တငဖုိ်�့ငှ့ ် သ၏ူ�ိငုင်ေံတာ် ကျယ်ြပန ့ရ်နအ်တွက် 

ကုိယ်ကျိုးစွန ့�်ပီး စိတ်အားထက်သနစွ်ာ အမ�ေတာ် ထမ်းရွက်�ကပါစုိ။့ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ကုိယ်ကျိုးစွန ့က်ာ၊ က��်ပ်ုတုိ၏့အချိန၊် ပါရမီ�ငှ့ ် စည်းစိမ်ဥစ�ာများကုိ အသငး်ေတာ် 

အေြခြပုဧဝံေဂလိတရားတွင ် ဘုရားသခင၏်ဘုနး်ေတာ်ထင�်ှားေစရန ် စွန ့စ်ား�ကပါစုိ။့ ဘုရားသခငသ်ည် 

သူ၏ဘုနး်ေတာ်�ငှ့ ် အချုပ်အြခာအာဏာရည်ရွယ်ချက်အတွက် က��်ပ်ုတုိ၏့အချိန၊် အရည်အချငး်များ�ငှ့ ်

ပစ�ည်းဥစ�ာများ�ငှ့အ်တူ က��်ပ်ုတုိ၏့ဧဝံေဂလိသက်ေသအတွက် အသံးုြပုမည်ြဖစ်သည်။ ေရာမ ၁၂း၁-၂ တွင ်

ေပါလုက က��်ပ်ုတုိအ့ား တုိက်တွနး်ခ့ဲသည်- ‘ညီအစ်ကုိတုိ ့၊ အသက်�ှငြ်ခငး်လက�ဏာ၊ 

သန်�့ှငး်ြခငး်လက�ဏာ၊ ဘရုားသခင�်စ်ှသက်ေတာ်မူ ဘွယ်ေသာလက�ဏာ�ငှ် ့ ြပည်စုံ့ေသာ ယဇ်ကုိ 

သငတုိ်သ့ည် ပူေဇာ်၍၊ မိမိကုိယ်ခ��ာကုိ ဘရုားသခငအ်ား ဆက်ကပ်ြခငး်တည်းဟူေသာ သငတုိ် ့ြပုအပ်ေသာ 



ဝတ်ကုိ ြပုမည်အေ�ကာငး်၊ ဘရုားသခင၏် က�ုဏာေတာ်ကုိ ေထာက်ထား၍၊ သငတုိ်ကုိ့ 

ငါတုိက်တွနး်��းိေဆာ်ေပ၏။ သငတုိ်သ့ည် ေလာကီပုံသ�ာနကုိ် မေဆာင�်က�ငှ်။့ ေကာငး်ြမတ်ေသာအရာ၊ 

�စ်ှသက်ဘွယ်ေသာအရာ၊ စုံလငေ်သာအရာတည်းဟူေသာ ဘရုားသခငအ်လုိေတာ်�ှိေသာ အရာသည် 

အဘယ်အရာြဖစ်သည်ကုိ သင�်ိငုမ်ည်အေ�ကာငး်၊ စိတ်�လုံှးကုိ အသစ်ြပငဆ်င၍် ပုံသ�ာန ်

ေြပာငး်လဲြခငး်သို ့ ေရာက်�ကေလာ။့ ’  

SHBPC ဟာ ေပျာက်ဆံုးသွားေသာ ဝိညာဉ်များထ ံ သတငး်ေကာငး်ြဖန ့ေ်ဝရန�်ငှ့ ် လူနာများကုိ �ကည့်���ပီး 

တက်�ကေသာ ချာခ့်ျတစ်ခုအြဖစ် လုပ်ေဆာငရ်နအ်တွက် ဝိညာဉ်ေရးရာ Vision တစ်ခု�ှိသည်။ သုတ� ံ ၂၉:၁၈ 

တွင ် ေ�ှာလမုနက် “�ူပါ�ံုမ�ှိေသာအရပ်၌ လူတုိသ့ည် ပျက်စီးြခငး်သို ့ ေရာက်�ကကုန၏်။ 

က��်ပ်ုတုိ၏့အချုပ်အြခာအာဏာပုိငဘ်ုရားသခငသ်ည် SHBPC အတွက် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု�ှသိည်။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် အသငး်ေတာ်တစ်ခုအေနြဖင့ ် ယုံ�ကည်ြခငး်၌ �ကီးထာွးရန�်ငှ့ ်

သူ၏သန ့�်ှငး်ေသာအလုိေတာ်ကုိ ြဖည့်ဆည်းရန ် ဝိညာဉ်ေရးစိတ်ပုိငး်ြဖတ်မ�၊ သစ�ာ�ှမိ��ငှ့ ် စည်းကမ်း�ှရိန ်

လုိအပ်သည် (ဖိ ၃း၁၄)။ William Carey က 

“ဘုရားသခငထ်မှံ �ကီးြမတ်ေသာအရာများကုိ 

ေမ�ာ်လင့ပ်ါ။ ဘရုားသခငအ်တွက် 

�ကီးြမတ်ေသာအရာများကုိ �ကိုးစားပါ။” 

သခငဘ်ရုားေခါ်ေတာ်မူသည့အ်တုိငး် က��်ပ်ုတုိ ့ 

ေမ�ာ်မှနး်�ပီး လုပ်ေဆာငရ် မည်ြဖစ်သည် 

(မာကု ၉:၂၃)။  

က��်ပ်ုတုိ ့ ဘရုားဝတ်ြပု�ိငုရ်နအ်တွက် Fide 

Vitae တွင ် လွနခ့ဲ်သည့် 5 �စ်ှကတည်းက 

ဤေနရာကုိ ငာှးရမ်းခ့ဲ�ပီး ေဒါက်တာ�ငှ့ ် မစ� 

Yap ၏ �ကငန်ာစွာ ဧည့်ဝတ်ြပုမ�အတွက် ေကျးဇူးတငပ်ါသည်။ က��်ပ်ုတုိစိ့တ်�လုံှးထတွဲင ်

ကုိယ်ပုိငဝ်တ်ြပုရာေနရာ�ငှ့ ် အမ�ေဆာငေ်နရာ�ှရိန ် ဝနထ်ပ်ုဝနပုိ်းတစ်ခု�ှသိည်။ ခရစ်ေတာ် 

ဒတိုယအ�ကိမ်�ကလာချိနကုိ် ေစာင့ဆ်ိုငး်ေနစဉ်တွင ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဝတ်ြပုကုိးကွယ်ြခငး်၊ သက်ေသခံြခငး်၊ 

အလုပ်လုပ်ကုိငြ်ခငး်၊ အသငး်ေတာ်�ကည့်�� ြခငး် ြပုလုပ်�ိငုသ်ည့် အချိနအ်ခါြဖစ်သည် (ေရာမ ၁၂း၉-၁၈)။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ခရစ်ေတာ်၏အမ�ေတာ်ေဆာငြ်ခငး်တွင ် ဆုေတာငး်ြခငး်ြဖင့ ် ပါဝငရ်မည်ြဖစ်�ပီး၊ ဝိညာဉ်များ 

ြပုြပငရ်န�်ငှ့ ် အချို�ေသာသမူျားသည် သခငဘ်ရုားအလုိေတာ်အတုိငး် ေြပာငး်လဲကာ ထာဝရအသက်တာ 

ေြပာငး်လဲသွားေစရန ် ဆုေတာငး်ြခငး်ြဖင့ ် ပါဝငရ်မည်ြဖစ်သည်။ ဘုရားသခငကုိ် ေ�ကာက်ရံွ� ြခငး်၊ 

စိတ်ထက်သနြ်ခငး်�ငှ့ ် ရ�ငလ်နး်ြခငး်အတွက် က��်ပ်ုတုိသ့ည် သခငဘ်ရုားကုိ ေစာင့ဆ်ိုငး်ေနသကဲသ့ို ့ 

ခရစ်ေတာ်၌ က��်ပ်ုတုိ ့ ဆုေတာငး်ပါသည်။  



က��်ပ်ုတုိအ့ားလုံး သခငေ်ယ��ကုိ�ှာကာ က��်ပ်ုတုိ၏့တာဝနကုိ်ထမ်းေဆာင�်ပီး သူ၏�ိငုင်ေံတာ်ကုိ 

ဆက်လက်တုိးတက်ေစဖုိ ့ ေပးလ�ရန�်ငှ့ ် �ကိုးစားအားထတ်ုရန၊် ပုိ၍အေရး�ကီးသည်မှာ ဆုေတာငး်�ပီး 

ထက်သနေ်သာေမတ� ာြဖင့ ်သခငဘ်ရုားကုိ ပုိ၍သာ၍သာ၍ဝတ်ြပု�ကပါစုိ။့ ေပါလုသည် က��်ပ်ုတုိအ့ား 2Co 

9:7 တွငတုိ်က်တွနး်သည်– “လူအေပါငး်တုိသ့ည် မိမိစိတ်�လုံှးအ�ကံအစည်အတုိငး် ေပးကမ်းေစ။ 

��းိေဆာ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် မလုိအပ်ဘ၊ဲ ဘရုားသခငသ်ည် ရ�ငလ်နး်စွာ ေပးလ�သူကုိ ချစ်ေတာ်မူ၏။ “ 

 

၃။ ဝိညာဉ်ကယ်တငြ်ခငး် သာသနာ 

တမနေ်တာ် 20:24 ‘ သိုရ့ာတွင ် ဘရုားသခင၏် ေကျးဇူးေတာ်�ငှ်ယှ့ဉ်ေသာ ဧဝံေဂလိတရားကုိ 

သက်ေသခံေစြခငး်ငါှ၊ သခငေ်ယ��၏လက်မှ ငါခံခ့ဲ�ပီးေသာဓမ�ဆရာ အမ�တည်း ဟူေသာ 

ငါေဆာငရွ်က်ရေသာအမ�ကုိ ဝမ်းေြမာက် စွာ �ပီးစီးေစမည်အေ�ကာငး်၊ ထိညု�ဉ်းဆြဲခငး်အမ� တစုံတခုကုိမ� 

ငါသည်ပမာဏမြပု၊ ကုိယ်အသက်ကုိလည်း �ေှြမာြခငး်မ�ှိ ’ ဟုဆိသုည်။  

ဤ ကျမ်းပုိဒသ်ည် က��်ပ်ုတုိ ့ 2018 ခု�စ်ှတွင ်စတငခ့ဲ်ေသာ အသငး်ေတာ်ေဆာငပု်ဒြ်ဖစ်သည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

စ�ကဝဠာကုိ ဖနဆ်ငး်�ှင�်ငှ့ ် အုပ်စုိး�ှငြ်ဖစ်သည့် အချုပ်အြခာအာဏာပုိင ် ဘရုားသခငကုိ် က��်ပ်ုတုိ ့ 

ဝတ်ြပုသည် (တမနေ်တာ် 17:22-34) �ငှ့ ် လူအချို�ကုိ �ခငး်ချက်မ�ှိ ကယ်တငြ်ခငး်သို ့ ေရွးချယ်ေတာ်မူသည်  

(ဧဖက် 1:4)။ 

အသငး်ေတာ်သည် �ကီးြမတ်ေသာေကာ်မ�ှင ် (သို)့ 

မဟာေစခုိငး်ချက်၊ ဧဝံေဂလိတရား�ငှ့ ် တပည့်ြဖစ်ြခငး်အတွက် 

ကတိြပုထား�ပီး၊ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

ဧဝံေဂလိမျိုးေစ့ကုိ�ကဲေပးြခငး်ြဖင့ ် ေဝစာများ�ငှ့ ် Gideon-

ကျမ်းစာများကုိ ေပးေဆာငြ်ခငး်ြဖင့ ် ရပ်ကွက်များသို ့ 

ပုံမှနြ်ဖန ့ေ်ဝေပးသည့် အစီအစဉ်တစ်ခု�ှိသည်။ 

ချာခ့်ျမစ်�ှငမ်ျားတွင ် ဘရုားသခငအ်ား ေပးကမ်းြခငး်သည် 

ဝိညာဉ်ကယ်တငြ်ခငး်�ငှ့ ် ကမ�ာတစ်ဝှမ်း�ှိ ဧဝံေဂလိတရားကုိ 

ြပန ့ပွ်ားေစေသာ ဝနထ်ပ်ုဝနပုိ်းြဖစ်သည် (မာကု ၁၆း၁၅)။ 

ေနာက်ဆံုးတွင၊် ၄ငး်သည် ဘရုားသခငကုိ် 

ကုိးကွယ်ြခငး်အပါအ၀င ် အသငး်ေတာ်၏ အဓိက တာဝနြ်ဖစ်သည်။ အသငး်ေတာ်အစည်းအေဝးများ�ငှ့ ်

မိတ်သဟာယများသည် ၎ငး်တုိ၏့သင့ေ်လျာ်ေသာေနရာတွင ် သက်ဆိုငသ်ည်။ ငါတုိသ့ခငေ်ယ��ခရစ်သည် 

ေရွးေကာက်ေတာ်မူေသာ သူတုိအ့တွက် လက်ဝါးကပ်တုိင၌် အေသခံေတာ်မူသည် (မ ၁း၂၁)။ 

ကယ်တငြ်ခငး်သိုေ့ရာက်မည့သ်ူသည် �ကိုတငသ်တ်မှတ်ထားေသာ ဝိညာဉ်များအတွက် ခရစ်ေတာ် 

အေသခံြခငး်ြဖစ်သည် (ဧဖက် ၁း၄၊၅)။ က��်ပ်ုတုိ၏့အသငး်ေတာ်သည် အ�ိ�ယိ�ငှ့ ် ြမနမ်ာ �စ်ှ�ိငုင်စံလုံးတွင ်



မစ်�ှငမ်ျားကုိ ပ့ံပုိးေပးလျက်�ှိ�ပီး မတူညီေသာလူမျိုးစုများတွင ် ��တ်ကပတ်ေတာ်�ငှ့ ်

ေယ��ခရစ်၏ဧဝံေဂလိတရားကုိ သင�်ကားြခငး်ြဖင့၊် က��်ပ်ုတုိသ့ည် ကုိယ်ေတာ်၏ 

ြမင့ြ်မတ်ေသာြပငဆ်ငေ်ပးမ�များြဖင့ ်လက်ေတွ�ကျကျ ပ့ံပုိးေပး�ိငုရ်န ်ဆုေတာငး်�ပီး ေပး�ိငုပ်ါသည်။ 

အသငး်ေတာ်မစ်�ှင၏် တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်မှာ ဝိညာဉ်များအတွက် ဘုနး်�ကီးေသာသတငး်စကားကုိ 

ရဲဝ့ံစွာေ�ကညာရန�်ငှ့ ် တရားပလ� ငမှ် ဘရုားသခင၏် ��တ်ကပတ်ေတာ်�ငှ့ ် သိုးစုကုိ 

ြပုစုပျိုးေထာငရ်နြ်ဖစ်သည်။ စစ်မှနေ်သာ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲထားေသာ ဝတ်ြပုေရး၏ အေရးအ�ကီးဆံးု 

အစိတ်အပုိငး်မှာ ဘုရားသခင၏် 

��တ်ကပတ်ေတာ်သည် ချာခ့်ျ၏ ပလ� ငမှ် 

တနဂင်္ေ�ေွနတုိ့ငး် အ�ှက်အေ�ကာက် 

ကငး်စွာ ေဟာေြပာေနြခငး် ြဖစ်သည်။ 

သမ�ာကျမ်းစာ၏ �ှငး်လငး်ြပတ်သားေသာ 

ေ�ကြငာချက်သည် အသငး်ေတာ်၏ 

တက်�ကမ��ငှ့ ် ကျနး်မာေရးအတွက် 

အဓိကြဖစ်သည်။ အ�ိ�ယိ၊ ြမနမ်ာ၊ 

အငဒ်ိနုးီ�ာှး�ငှ့ ် Country X 

စသည့�်ိငုင်မံျားတွင ် ��တ်ကပတ်ေတာ်အသပိညာ�ငှ့ ် ��တ်ကပါဌေ်တာ်၏ သစ�ာ�ှေိသာ ေ�ကြငာချက်�ငှ့ ်

��တ်ကပတ်ေတာ် သွနသ်ငြ်ခငး်တုိကုိ့ ဦးစားေပးရန ် လုိအပ်�ပီး ၎ငး်တုိသ့ည် ��တ်ကပတ်ေတာ် သငယူ်ဖုိ ့ 

ဆက်ကပ်အပ်�ှ�ံကသည်။ 

 

၄။ ယံု�ကညသ်မူျား ယံု�ကညြ်ခငး်၌ ရင့က်ျက်မ� 

ဧဖက် ၄း ၁၃ ‘ ငါတုိ�့ှိသမ�သည် ယုံ�ကည်ြခငး်သို၎့ငး်၊ ဘုရားသခင၏်သားေတာ်ကုိ 

သကိ�မ်းြခငး်သို၎့ငး်၊ တညီတည�တ်တည်းေရာက်၍ ခရစ်ေတာ်၏ြပည်စုံ့ြခငး်ပမာဏ အရပ်တည်းဟူေသာ 

�ကီးရင်ေ့သာ လူတုိ၏့ အြဖစ်သို ့ 

ေရာက်�ကသည်တုိငေ်အာင ်ြဖစ်သတည်း။ ’ 

သစ�ာ�ှိစွာ ဘရုားသခင၏် ��တ်ကပတ်ေတာ် 

ေဟာေြပာြခငး်�ငှ့ ် သွနသ်ငြ်ခငး် အားြဖင့ ်

ယုံ�ကည်သူများ၏ အသက်တာ �ငှ့ ်

ယုံ�ကည်ြခငး်ကုိ ခုိငခ့ံ်ေစရန ် �ငှ့ ်

တည်ေဆာက်ရန ် အသငး်ေတာ် တည်�ှ ိ

ြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် အမ်ိေထာင ်



ေရး�ငှ့ ် ပဋညိာဉ်အမ်ိများကုိ ကူညီရန�်ငှ့ ် ဘရုားသခငကုိ်ေ�ကာက်ရံွ�ေသာအားြဖင့ ် သူတုိ၏့သားသမီးများ 

သိုမ့ဟုတ် ချစ်ြမတ်�ိးုရသူများကုိ တည်ေဆာက်ရန ် က��်ပ်ုတုိ ့ ကတိကဝတ်ြပုထားပါသည်။ 

ခုိငလုံ်ေသာအယူဝါဒကုိ သင�်ကားြခငး်သည် အဓိကြဖစ်�ပီး ဝတ်ြပုသူများ�ငှ့ ် အသငး်သားများသည် 

တနဂင်္ေ�ေွကျာငး်သငတ်နး်များ၊ ေဆွးေ�းွပဲွများ၊ �စ်ှစဉ်အသငး်ေတာ် camp များ၊ ဆုေတာငး်ပဲွများ၊ 

မိတ်သဟာယအစည်းအေဝးများ�ငှ့ ် ရပ်ကွက်ကျမ်းစာသငတ်နး်တုိကုိ့ သင့ေ်လျာ်ေသာ 

��န�်ကားချက်များမှတဆင့ ်ေကာငး်စွာအေြခခံ�ပီး အြမစ်တွယ်�ိငုသ်ည်။ ၁သက် ၂:၁၃-‘ ငါတုိေ့ဟာေြပာေသာ 

ဘုရားသခင၏် ��တ်ကပတ်တရားကုိ သငတုိ်သ့ည် ခံယူ�ကေသာအခါ၊ လူ၏ ��တ်ထက်ွစကားကုိ မခံမယူဘ၊ဲ 

ဘုရားသခင၏် ��တ်ကပတ်ေတာ်အမှနြ်ဖစ်သည်�ငှ်အ့ညီ၊ ယုံ�ကည်ြခငး် သိုေ့ရာက်ေသာ သငတုိ်အ့ထ၌ဲ 

ြပုြပငေ်သာ ဘုရားသခင၏် ��တ်ကပတ်တရားကုိ ခံယူ�ကသည် အေ�ကာငး်အရာကုိ ငါတုိသ့ည် 

အစဉ်မြပတ်ချီးမွမ်း�က၏။ ’ က��်ပ်ုတုိအ့ဖဲွ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ် ဝတ်ြပုကုိးကွယ်သူများသည် က��်ပ်ုတုိ�့ငှ့အ်တူ 

ဝတ်ြပုကုိးကွယ်ြခငး်ြဖင့ ် ၎ငး်တုိ၏့ဘုရားကုိေ�ကာက်ရံွ� မ��ငှ့ ် ဘုရားသခငကုိ် သကိ�မ်းမ� နက်�� ိငး်လာေစရန ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ဆုေတာငး်ချက်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

နဂုံိး 

အသငး်ေတာ်သည် ဤအ��ရာယ်�ှိေသာ ေနာက်ဆံးုကာလများတွင ် ဝိညာဉ်ေရးကျဆငး်ေနေသာ 

အေမှာင�်ငှ့ ် ပျက်စီးေနေသာကမ�ာတွင ် ခရစ်ေတာ်အတွက် ဝိညာဉ်ေရးမီးြပတုိက် ြဖစ်ရနြ်ဖစ်သည်။ 

ထိုေ့�ကာင့ ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် ��တ်ကပတ်ေတာ်၌ ပုိမုိနက်�� ိငး်စွာ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင�်ကစုိ။့ 

ပုိ၍အေရး�ကီးသည်မှာ ဆုေတာငး်�ပီး သခငြ်ပန�်ကလာချိနအ်ထ ိ ထက်ထက်သနသ်န ် ဝတ်ြပု�ကပါစုိ။့ 

ခရစ်ေတာ် ဒတိုယအ�ကိမ်�ကလာေတာ်မူြခငး်ကုိ ေစာင့ေ်မ�ာ်လျက် ဝတ်ြပုြခငး်၊ သက်ေသခံြခငး်၊ 

အလုပ်လုပ်ြခငး်၊ အသငး်ေတာ်�ကည့်�� ြခငး်တုိကုိ့ ဆက်လက်�ကိုးစား�ကပါစုိ ့ (ေရာမ ၁၂း၉-၁၈)။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ခရစ်ေတာ်၏အမ�ေတာ်ကုိထမ်းေဆာငရ်ာတွင ် ထက်ြမက်စွာပါဝငရ်မည်ြဖစ်�ပီး၊ 

သခင၏်အလုိေတာ်အတုိငး် ထာဝရအသက်တာ ေြပာငး်လဲသွားမည်ြဖစ်သည်။ ေ�ှ �လာမည့်ေနမ့ျားတွင၊် 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဘရုားသခငကုိ် ပုိ၍ေ�ကာက်ရံွ�ရန�်ငှ့ ် သခငဘ်ရုား၏��တ်ကပတ်ေတာ် အလုပ်အတွက် ဇဲွ၊ 

လုံလ့�ှိရန ်က��်ပ်ုတုိ ့ ဆုေတာငး်ပါသည်။ အာမင။် 
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