
ေဒသ��ရအသငး်ေတာ်၏ ခ��ာကိယုအ်သကတ်ာအတကွ ်မ�ိှမြဖစလ်ိအုပ်ေသာအချကမ်ျား 

(Essentials for the Body Life of a Local Church) 
 

နိဒါန်း 

သမ�ာကျမ်းစာအရ အသငး်ေတာ် (ဂရဘိာသာစကား ekklesia) ဟူေသာ စကားလုံးသည် အေဆာက်အဦ၊ 

ဂုိဏး်ဂဏတစ်ခု သိုမ့ဟုတ် လုပ်ေဆာငမ်�တစ်ခုမဟုတ်ဘ ဲ ဘရုားသခင၏် ေရွး�တ်ုြခငး်ြဖစ်သည်။ 

တခါတရံတွင ် ဘုရားသခင ် ေရွး��တ်ေတာ်မူြခငး် အားလုံးကုိ ပါဝငေ်သာ စ�ကာဝဠာ အသငး်ေတာ်ြဖစ်သည့ ်

မျက်စိြဖင့မ်ြမင�်ိငုေ်သာ အသငး်ေတာ်ကုိ  ရည်��နး်ေလ�့ှိသည် (မဿဲ ၁၆း၁၈၊ ဧဖက် ၅း၂၅-၂၇)၊ သိုေ့သာ် 

မ�ကာခဏဆိသုလုိ၊ ေဒသ��ရအသငး်ေတာ်ြဖစ်သည့် ဘရုားေကျာငး်ကုိ ရည်��နး်ေလ�့ှိသည်။ အချို�ေသာ 

ေဒသတွင ် ယုံ�ကည်သူအုပ်စုတစ်စု စုေဝးြခငး် (မဿဲ ၁၈း၁၇၊ ၁ေကာ ၁း၂)။ ေနာက်ဆံုးအဓိပ�ာယ်မှာ 

ဓမ�သစ်ကျမ်းတွင ် ပုိမုိပျံ� �ှံသ့ည်။ �ို း�ှငး်ေသာအားြဖင့ ် ချာခ့်ျတစ်ခုသည် အြပနအ်လှနတ်ည်ေဆာက်ြခငး်၊ 

ဝတ်ြပုြခငး်၊ မိတ်သဟာယဖဲွ� ြခငး်၊ ဆုေတာငး်ြခငး်၊ ��တ်ကပတ်ေတာ်�ကားနာြခငး်တုိကုိ့ ြပုလုပ်ရန ်

အတူတကွစုေဝး�ကေသာ သန ့�်ှငး်သူများ စုေဝးြခငး် ြဖစ်သည်။ အသငး်ေတာ်၏ 

ခ��ာကုိယ်အသက်သာအတွက် မ�ှိမြဖစ်လုိအပ်ေသာ အရာများကားအဘယ်နည်း?။ ကုိးကွယ်မ�၊ သွနသ်ငမ်�၊ 

မိတ်သဟာယ�ငှ့ ် ဧဝံေဂလိတရားအတွက် ကုိယ်စားြပုေသာ “WIFE” ဟု အတုိေကာက်ေဖာ်ြပလုိပါသည်။ 

ေနာက်ဆက်တဲွစာပုိဒမ်ျားတွင ်တစ်ခုချငး်စီကုိ အေသးစိတ်ေဖာ်ြပပါမည်။ 

 

ကိးုကယွမ်� 

က��်ပ်ုတုိ၏့ “ကုိးကွယ်မ�” ဟူေသာစကားလုံးသည် ေ�းှေခတ် Anglo-Saxon စကားလုံး 'ကုိးကွယ်ြခငး်' 

မှဆငး်သက်လာ�ပီး ၎ငး်၏မူလအဓိပ�ာယ်ကုိ နားလည်သေဘာေပါက်ေစရန ်ကူညီေပးရာတွင ်အသံးုြပုသည်။ 

ကုိးကွယ်ြခငး်ဆိသုည်မှာ အရာဝတ� ုတစ်ခု၏ အဖုိးတန၊် ထးူြခားေသာတနဖုိ်းကုိ အသအိမှတ်ြပုြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် �ိုေသေလးစားမ��ှေိသာ ပုဂ�ိုလ်ြဖစ်သည်။ ထိုေ့�ကာင့ ်�ိုေသြခငး်၊ ေ�ကာက်ရံွ� ြခငး်၊ ချီးမွမ်းြခငး်�ငှ့ ်

ချီးေြမ�ာက်ြခငး်ကဲသ့ိုေ့သာ သမ�ာကျမ်းစာစကားများသည် 'ကုိးကွယ်ြခငး်' ဟူေသာ စကားလုံး�ငှ့ ်

အဓိပ�ါယ်တူပါသည်။ ယုံ�ကည်သူအားလုံးအတွက် ဝတ်ြပုကုိးကွယ်ရြခငး်မှာ က��်ပ်ုတုိ၏့ သခငေ်ယ��ခရစ်၏ 

အန��တနခုိ်း�ှင ် ေယေဟာဝါ အတွက်သာြဖစ်သည်။ ထိုေ့�ကာင့ ် ဘုရားသခငသ်ည် က��်ပ်ုတုိအ့ား 

ဘဝလမ်းစဉ်တစ်ခုအြဖစ် ပုဂ�ိုလ်ေရးဆိငုရ်ာ၊ စုေပါငး်ဝတ်ြပုကုိးကွယ်မ�တွင ် ပါဝငရ်န�်ငှ့ ်

အြခားသူများ�ငှ့အ်တူ ဝတ်ြပုကုိးကွယ်ရန ် က��်ပ်ုတုိကုိ့ ဘုရားသခင ် ေတာငး်ဆိုထားသည်။ ဆာလံ 95:6-7 

“လာ�က။ ြပပ်ဝပ်၍ ကုိးကွယ်�ကကုနအ်ံ။့ ငါတုိကုိ့ ဖနဆ်ငး်ေတာ်မူေသာ ထာဝရဘရုား၏ ေ�ှ�ေတာ်၌ 

ဒးူေထာက်�ကကုနအ်ံ။့ ထာဝရဘရုားသည် ငါတုိ၏့ ဘရုားြဖစ်ေတာ် မူ၏။ ငါတုိသ့ည်လည်း၊ အထေံတာ်၌ 

ကျက်စားေသာသူ၊ လက်ေတာ်ေအာက်၌ ေနေသာ သိုးစုြဖစ်�က၏။ စစ်မှနေ်သာ ဝတ်ြပုြခငး်၌ 



ပါဝငသ်ူများသည် ဘရုားသခငအ်ားအ�ကငး်မ့ဲ တက်�ကစွာတုံ ့ြပန�်ကသည်။ ကုိးကွယ်မ�မှာ အေြခခံအားြဖင့ ်

�ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာမဟုတ်ဘ၊ဲ သခငေ်ယ��က ေယာ ၄း၂၄ တွင ် “ဘရုားသခငသ်ည် နဝိံညာဉ်ြဖစ်ေတာ်မူ၏။ 

ဘုရားသခငကုိ် ကုိးကွယ်ေသာသူတုိသ့ည်၊ နဝိံညာဉ်�ငှ့ ်၎ငး်၊ သစ�ာ�ငှ့၎်ငး် ကုိးကွယ်ရမည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။”  

လူတစ်ဦးသည် ေအာ်ဟစ်ြခငး်၊ ေဝှယ့မ်းကာ ၎ငး်တုိ၏့ခ��ာကုိယ်အား အား�ကိုးမာနတ်က် ယိမ်း�ွဲ� �ပီး 

ကုိးကွယ်မှသာ စစ်မှနေ်သာကုိးကွယ်ြခငး်မဟုတ်ပါ။ ၄ငး်ထက် ��တ်ကပတ်ေတာ်ကုိ ေတွးေတာဆငြ်ခငက်ာ 

�ငမ်ိသက်စွာဆုေတာငး်�ပီး ဘုရားသခငကုိ် အမှနတ်ကယ် �လုံှးသားမှ ကုိးကွယ်ေသာ အြခားသူမျာ၏ 

ကုိးကွယ်ြခငး်လည်းပဲ စစ်မှနေ်သာ ကုိးကွယ်ြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့ ဘုရားသခငသ်ည် 

��ပ်ေထးွမ�များ�ငှ့ ် မငး်မ့ဲစ�ိုက်များကုိ မြပုလုပ်ဘ ဲ စည်းစနစ်တကျ�ငှ့ ် ေလျာက်ပတ်ေသာ 

ဘုရားြဖစ်ေ�ကာငး်ကုိလည်း ဤေနရာတွင ် အေလးေပးေဖာ်ြပရန ် အေရး�ကီးသည် (၁ေကာ ၁၄း၄၀)။ 

စစ်မှနေ်သာဝတ်ြပုြခငး်တွင ် ေကာငး်ေသာအြပုအမူ�ငှ့ ် ဂုဏရ်ည်ကုိ ထငဟ်ပ်ေစရမည်။ သခင့ေ်နတွ့င ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ ဝတ်ြပုမ�အရည်အေသွးကုိ တစ်ပတ်တာ၏ 6 ရက်အတွငး် က��်ပ်ုတုိ၏့ ဝတ်ြပုေရးြပငဆ်ငမ်�ြဖင့ ်

ဆံုးြဖတ်သည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် သခင့ေ်န၌့ ဘုရားသခငကုိ် မှနမှ်နက်နက်န ် ကုိးကွယ်မည်ဆိပုါက 

ရက်သတ� ပတ်အတွငး် ဘုရားသခငကုိ် သးီသန ့အ်ချိနယူ် ကုိးကွယ်ရမည်ြဖစ်သည်။ အမှနမှ်ာ၊ 

အများသူငာှဝတ်ြပုေရးတွင ် ရ�ငလ်နး်စွာပါဝငသ်ူများသည် ရက်သတ� ပတ်အတွငး် သခငဘ်ုရားထ ံမ�ကာခဏ 

ကုိယ်ပုိငဆ်ည်းကပ်ချိန ် �ှိေသာသူများြဖစ်ေ�ကာငး် သတိြပုမိသည်။ ၀တ်ြပုြခငး်မစတငမီ် ဘုရားသခင�်ငှ့ ်

ည�ိယူပါ။ တနဂင်္ေ�ေွနတွ့င ်သူတုိ၏့ ဝတ်ြပုကုိးကွယ်မ�သည် ရက်သတ� ပတ်အတွငး် ဘုရားသခင�်ငှ့သ်ူတုိ၏့ 

စိတ်လ�ပ်�ှားဖွယ်ေကာငး်ေသာ ဆက်ဆေံရး၏ လ�မ်းမုိးမ�ေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ 

Charles Spurgeon ၏စကားကုိ ဤေနရာတွင ် သံုးသပ်�ကည့�်ကပါစုိ ့....“ဘရုားသခငကုိ် 

ကုိးကွယ်ဆည်းကပ်ရန ် စိတ်�လုံှးြပငဆ်ငမ်��ှသိင့သ်ည်။ ကုိယ်ေတာ်သည် မည်သူြဖစ်သည်ကုိ 

သံုးသပ်�ကည့်ပါက၊ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ေတွးေတာမေနဘ ဲ အတူတကွ အလျငစ်လုိ မလုပ်ေဆာင�်ိငုပ်ါ။ 

ငါတုိသ့ည် ကုိးကွယ်ေယာငေ်ဆာငေ်သာသူကုိ ဆငြ်ခငေ်လာ။့ ဘရုားသခငရ်ဲလူ့ြဖစ်တဲ ့ ေမာေ�ှဟာ 

ချံုပုတ်တစ်ခုထမှဲာ ဘုရားသခငက် သူကုိ့ယ်သ ူ ထတ်ုေဖာ်လုိက်တဲအ့ခါ သူဖိ့နပ်ကုိ ခ�တ်ဖုိ ့

သတိေပးခံခ့ဲရတယ်။ ချစ်လှစွာေသာသားေတာ် ေယ��ခရစ်၌ မိမိကုိယ်ကုိ ထင�်ှားြပေတာ်မူေသာ 

အထေံတာ်သို ့ ေရာက်�ှိလာေသာအခါ က��်ပ်ုတုိသ့ည် မည်သို ့ြပငဆ်ငသ်င့သ်နည်း?။ ကုိးကွယ်ရာဌာနကုိ 

ထမိိ၍လဲစရာမ�ှိ၊ အချည်း�ှးီေသာ အေတွးများ �ငှ့ ်အနတ� �ငှ့ ်ြပည့်ေနေသာ �လုံှးသားကုိ က��်ပ်ုတုိ�့ငှ့အ်တူ 

ယူေဆာငလ်ာပါက များစွာ အကျိုးအြမတ် ရ�ှိ�ိငုမ်ည်ဟု မေမ�ာ်လင့�်ိငုပ်ါ။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် မုိက်မဲမ�များ�ငှ့ ်

ြပည့်ေနပါက ဘရုားသခင၏် သမ�ာတရားကုိ က��်ပ်ုတုိ၏့ စိတ်ထတွဲင ်ပိတ်မိေနေပမည်။”  

ဝတ်ြပုကုိးကွယ်ြခငး်တွင ် ဆုေတာငး်ြခငး်၊ သခီျငး်ဆိုြခငး်၊ ��တ်ကပတ်ေတာ် နားေထာငြ်ခငး်�ငှ့ ်

သခငဘ်ရုားကုိ ဂုဏတ်ငရ်နအ်တွက် က��်ပ်ုတုိ၏့ ဥစ�ာပစ�ည်းများကုိ ေပးကမ်းြခငး်တုိ ့ ပါဝငသ်ည်။ 

�ှငေ်ပါလုက ေကာလ ၃း၁၆ တွင ်“ခရစ်ေတာ်၏ ��တ်ကပတ်တရားသည် ပညာ အမျိုးမျိုး�ငှ့ ်သငတုိ်အ့ထ၌ဲ 

�ကယ်ဝစွာ တည်ေန၍ သငတုိ်သ့ည် ဆာလံသခီျငး်မှစေသာ ဓမ�သခီျငး်အမျိုးမျိုးအားြဖင့၊် အချငး်ချငး်တုိကုိ့ 



ဆံုးမသွနသ်ငြ်ခငး်၊ သတိေပးြခငး်ကုိြပု၍၊ �းူည�တ်ေသာစိတ်�လုံှး�ငှ့ ် ဘုရားသခငေ်�ှ �ေတာ်၌ 

တင့တ်ယ်ေလျာက်ပတ်စွာ သခီျငး်ဆို�ကေလာ။့” သခီျငး်ဆိြုခငး်သည် တက်�က�ပီး ဘရုားသခငကုိ် 

ဗဟုိြပုေသာဝတ်ြပုေရးတွင ် ပါဝငရ်န ် အခနး်က�တစ်ခုြဖစ်သည်။ ၎ငး်သည် လူတုိအ့ား ချီးမွမ်းြခငး်၊ 

ခန ့အ်ပ်ြခငး် �ငှ့ ် အသနားခံြခငး်များအတွက် ဘုရားသခငအ်ား စိနေ်ခါ် �ပီး ၎ငး်တုိ၏့ 

��တ်ခမ်းပူေဇာ်သက� ာတွင ် သခငဘ်ရုားထ ံ အသနားခံေသာေ�ကာင့ ် �စ်ှသမ့်ိမ��ငှ့ ် ထေိတွ�ဆက်ဆမံ� 

အရငး်အြမစ် တစ်ခုလည်းြဖစ်သည်။ အသငး်အဖဲွ�ဆုေတာငး်ြခငး်တွင ် OT ဝတ်ြပုေရးစုေဝးြခငး်တွင ်

အေရး�ကီးေသာအစိတ်အပုိငး်တစ်ခုပါ�ှိသည် (1 King ၁၈:၂၆; ၂ ရာ ၇:၁၇; ေဟ�ှာ. ၅၆:၇) �ငှ့ ်

ေ�ှးဦးအသငး်ေတာ်သည် ထိအုစဉ်အလာအတုိငး် ဆက်သွားသည် (Acts 2:42)။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

အသငး်ေတာ်၏ တုိးတက်မ�အတွက်�ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့လုိအပ်ချက်အားလုံး�ငှ့ ် အချငး်ချငး်အတွက် 

က��်ပ်ုတုိဆု့ေတာငး်ပါသည်။ ဆုေတာငး်ြခငး်ကုိ John Bunyan မှ အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆ်ိသုည်- “ဘရုားသခငအ်ား 

ကတိြပုထားသည့အ်တုိငး် ခရစ်ေတာ်အားြဖင့ ် စိတ်�လုံှး သိုမ့ဟုတ် ဝိညာဉ်ေတာ်မှ ဘုရားသခငထ် ံ

စိတ်ရငး်မှန၊် အသဉိာဏ�်ှိေသာ၊ ချစ်ခင�်ကငန်ာေသာ သွနး်ေလာငး်ေသာ သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၏ 

ခွနအ်ား�ငှ့ ် အကူအညီြဖင့၊် သူ၏��တ်ကပတ်ေတာ်�ငှ့အ်ညီ၊ အသငး်ေတာ်၏ ေကာငး်ကျိုးအတွက်၊ 

ဘုရားသခင၏်အလုိေတာ်ကုိ ယုံ�ကည်ြခငး်၌ လက်ေအာက်ခံလျက်” ဟုဆိုသည်။ 

ဆုေတာငး်ြခငး်သည် အသငး်ေတာ်၏ စွမ်းအားြဖစ်သည်။ အသငး်ေတာ်တစ်ခုလုံး ဒးူေထာက်�ပီး 

ချီတက်ပါေစ။ အချို�ေသာအသငး်ေတာ်များတွင ်တရားေဒသနာအတွငး် အခနး်တစ်ခနး်သို ့ အနားယူ�ကေသာ 

လူအုပ်စုများသည် ဘုရားသခငထ်ေံတာ်မှ ��တ်ကပတ်ေတာ်ြဖင့ ် လုပ်ေဆာငရ်န ် ဆုေတာငး်�က�ပီး 

ေနာက်ပုိငး်တွင ် ၎ငး်တုိကုိ့ယ်တုိင ် ြပုြပငတ်ည်ေဆာက်ရနအ်တွက် တိပ်ေခွ (taped) သတငး်စကားကုိ 

နားေထာင�်ကသည်။ 

 

လမ်း��န်ချက ်

ဘုရားသခင၏် ��တ်ကပတ်ေတာ်သည် အသငး်ေတာ်�ငှ့ ် ခရစ်ယာနတ်စ်ဦးချငး်စီ၏ အသက်တာတွင ်

အထတ်ွအထပ်ိြဖစ်ရမည်။ အသငး်အဖဲွ�ဝတ်ြပုေရးတွင ် ကျမ်းစာသွနသ်ငခ်ျက်၏ဗဟုိမှာ NT 

တွငအ်ေလးေပးေလ�့ှိေသာ ေဆာငပု်ဒြ်ဖစ်သည်။ ေ�ှးဦးချာခ့်ျအဖဲွ�ဝငမ်ျားသည် တမနေ်တာ်များ၏ 

သွနသ်ငြ်ခငး်ကုိ ခံေန�ကရသည် (တ ၂း၄၂၊ ၅း၄၂)။ ေပါလုသည် ၁တိ ၄း၁၃-၁၅ တွင ် တိေမာေသအား 

တုိက်တွနး်ထားသည်။ မှနက်နေ်သာအယူဝါဒကုိ ေဟာေြပာြခငး်သည် ယုံ�ကည်သမူျား၏ယုံ�ကည်ြခငး်ကုိ 

တည်ေဆာက်�ပီး မှားယွငး်ေသာအယူဝါဒ�ငှ့ ် အယူမှားမ�တုိငး်ကုိ တုိက်ဖျက်ရန ် ခွနအ်ားြဖစ်ေစလိမ့်မည်။ 

ခရစ်ယာနမ်ျားသည် ��တ်ကပတ်ေတာ်၏�ို�့ငှ့ ် အသား—ရင့က်ျက်မ��ငှ့ ် ဘုရားဝတ်ြပုြခငး်သို ့ 

�ကီးထာွးလာေစရန ်ေတာင့တ်�ကသည် (၁ေပ ၂:၂၊ ေဟ�ဗဲ ၅:၁၃၊ ၁၄)။ 

 



ဘုရားသခင၏်��တ်ကပတ်ေတာ်ကုိ မှနက်နစွ်ာ�ိုေသြခငး်သည် ကျမ်းစာဆိုငရ်ာတာဝနြ်ဖစ်သည်။ 

ခရစ်ယာနေ်တာ်ေတာ် များများက သူတုိမှ့ာ၄ငး်တာ၀န�်ှတိာကုိ မသ�ိကဘးူ။ (မ ၁၃း၉)။ Wayne Mack သည် 

သူ၏ေနာက်ဆံးုထက်ွစာအုပ် “Life in the Father's House” တွင ်အ�ကံြပုချက် ၁၀ ခု ေပးသည်။ ဆာလံ ၁၀၃ 

သည် က��်ပ်ုတုိအ့ား ဘုရားသခင၏် သန ့�်ငှး်ေသာ ��တ်ကပတ်ေတာ်များကုိ ပုိမုိေကာငး်မွနစွ်ာ 

နားေထာငသ်ူများ�ငှ့ ်သငယူ်သူများြဖစ်ရန ်ကူညီေပးသည်။ အ�ကံြပုချက် ၁၀ ခုမှာ- 

၁။  “သငတုိ်သ့ည် ယုံ�ကည်ြခငး်၌�ှိသေလာဟု စုံစမ်း�ကေလာ။့” (၂ေကာ ၁၃း၅)။ ေကျးဇူးေတာ်ေ�ကာင့ ်

ခရစ်ေတာ်ကုိ ယုံ�ကည်ြခငး်အားြဖင့ ် အြပစ်မှ ကယ်တငြ်ခငး်ခံရေသာသူများသာလ�င ် ဘရုားသခင၏် 

��တ်ကပတ်ေတာ်အမှနတ်ရားကုိ အမှနတ်ကယ်နားလည်�ိငုသ်ည် (၁ေကာ ၂း၁၄)။ 

၂။  သင၏်အြပစ်ကုိ အစဉ်ဝနခံ်�ပီး စွန ့လ်�တ်ပါ (၁ေယာ ၁း၉)၊ ၁ ေပ ၂:၁-၉ တွင ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

“ြငူစူြခငး်၊ လှည့စ်ားြခငး်၊ ဆဆဲိုြခငး်တုိကုိ့ ပယ်�ာှးရမည်ဟု ဆိုထားေသာေ�ကာင့၊် “ေမွးကငး်စ 

ကေလးငယ်များကဲသ့ို ့ ��တ်ကပတ်ေတာ်၏ �ိုစ့စ်ကုိ ေတာင့တ်သည်” 

၃။  ဆုေတာငး်�ပီး အချိနမှ်နအ်ပ်ိရာဝင�်ပီး မနက်မုိးလငး်ချိနတွ်င ် အချိနမ်ျားများရေအာင ်

ေစာေစာထြခငး်ြဖင့ ်သင့ကုိ်ယ်သင ်ြပငဆ်ငပ်ါ။ 

၄။  ဆုေတာငး်ြခငး်�ငှ့ ် စည်းကမ်း�ှိေသာအေတွးြဖင့၊် ဘုရားသခငထ်မှံ စိတ်လ�ပ်�ှားဖွယ်ရာ�ငှ့ ်

အသက်ေြပာငး်လဲေစေသာ သမ�ာတရားများ�ကားရဖုိ ့ ဝတ်ြပုြခငး်မြပုမီ သင၏်သေဘာထားကုိ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲပါ (ဆာ ၁၁၉:၁၈၊ ၄၀၊ ၉၅၊ ၁၂၅၊ ၁၆၂)။ 

၅။  ��တ်ကပတ်တရားနားေထာငစ်ဥ်တွင ် သင့အ်ာ�ံုစူးစုိက်မ�ကုိ အဟန ့အ်တားြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည့် 

ြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုသ်ည့် အေ�ာှင့အ်ယှက်များကုိ ဖယ်�ှားပါ (ေရာမ ၁၃:၁၄)။ 

၆။  သင�်ကားမ�မှ သငတ်တ်�ိငုသ်မ� နားလည်�ပီး ထနိး်သမ်ိးမှတ်ထား�ိငုေ်စရန ် အတူတကွ 

�ကိုးပမ်းအားထတ်ုပါ၊ သငသ်ငယူ်ခ့ဲေသာ သငခ်နး်စာများ�ငှ့ ် သင့စိ်တ်ထတွဲင ် ေပါက်ဖွားလာေသာ 

ေမးခွနး်များကုိ မှတ်စုမှတ်ကာ သင့ကုိ်ယ်ပုိငစ်ကားလုံးများြဖင့ ်ချေရး�ိငုသ်ည် (cf. Ps. ၁၁၉:၁၁; ယာ ၁:၂၅) ။ 

ရ။  သွနသ်ငခ်ျက်ကုိ ဂ�ုတစုိက်စစ်ေဆးြခငး်ြဖင့ ် ပုိငး်ြခားသြိမင�်ိငုစွ်မ်းကုိ ေလက့ျင့ပ်ျိုးေထာငပ်ါ၊ 

သိုေ့သာ် �ှမ့်ိချ၍ သွနသ်င�်ိငုေ်သာစိတ်ဓာတ်ကုိ ထနိး်သမ်ိးထားရန ်သတိရပါ (တ ၁၇:၁၁; ၁သက် ၅:၂၁-၂၂)။ 

၈။  �ပီးေနာက် အြခားေသာခရစ်ယာနမ်ျား�ငှ့ ် ေဆွးေ�းွပါ၊ ၎ငး်တုိအ့ား ေမးခွနး်များေမးကာ 

သငရ်�ှိခ့ဲေသာ အားေပးမ��ငှ့ ်စိနေ်ခါ်မ�များကုိ မ�ေဝပါ (ေရာမ ၁၅:၁၄၊ ေဟ�ဗဲ ၁၀:၂၄)။ 

၉။ က�မ်းကျငေ်သာ အြခားခရစ်ယာနမ်ျားဆရာ�ငှ့ ် ေဆွးေ�းွြခငး်၊ မှတ်ချက်များ�ငှ့ ်

အြခားအေထာက်အကူြဖစ်ေစေသာ စာအုပ်များကုိ ကုိးကားြခငး်ြဖင့ ်၎ငး်ကုိ ဆရာ သိုမ့ဟုတ် ေခါငး်စဉ်ြဖင့ ်  

အေ�ကာငး်အရာကုိ အတူတကွေလလ့ာပါ။ 



၁၀။  သငယူ်�ပီးေသာရလဒေ်�ကာင့ ် လုိအပ်ေသာေြပာငး်လဲမ�များြပုလုပ်ရန ် သင့စိ်တ်�လုံှးတွင ်

ရည်ရွယ်ချက်�ှ�ိှိ၊ ထိေုြပာငး်လဲမ�များအတွက် ဆုေတာငး်�ပီး ေနစ့ဉ်ေလက့ျင့ပ်ါ (ယာ ၁း၂၂-၂၅)။ 

အသငး်ေတာ်သည် သခင့ေ်န ့ (Lord’s Day) တုိငး် တရားေဟာြခငး်မှ Sunday School အတနး်၊ 

ကျမ်းစာသငယူ်မ�များ၊ မိတ်သဟာယများ၊ ဆုေတာငး်ြခငး်များ�ငှ့ ် NBC အမ်ိ၌ကျမ်းစာေလလ့ာြခငး်မှ 

၎ငး်၏အဖဲွ�ဝငမ်ျားထ ံ သင့ေ်လျာ်ေသာ ��တ်ကပတ်ေတာ်၏ သွနသ်ငဆ်ံုးမမ�တွင ် ထးူခ�နရ်မည်။ 

ယုံ�ကည်သူများသည် ခရစ်ယာနအ်သက်တာ၏ အေြခခံမူများ၊ အယူဝါဒများ�ငှ့ ် ကျင့ထ်ံးုများတွင ်

အေြခအြမစ်�ှရိမည်။ အယူဝါဒသည် အမူအကျင့ကုိ် အဆံးုအြဖတ်ေပးသည်၊ အယူဝါဒသည် 

ကုိယ်ကျင့တ်ရားအေပါ် သက်ေရာက်မ��ှိ�ပီး ကျင့ထ်ံးု၏ ေ�ှ �သို ့ သက်ေရာက်သည်။ 

ယုံ�ကည်ြခငး်၌ရင့က်ျက်မ�သည် မှနက်နေ်သာခရစ်ယာန ် သေဘာထား�ငှ့ ် အမူအကျင့မ်ျားတွင ်

သူကုိ့ယ်သူထင�်ှားေစမည့ ် ေလးနက်ေသာဉာဏရ်ည်ဉာဏေ်သွး�ငှ့ ် အေတွ�အ�ကံုရင့က်ျက်ေသာ 

လက�ဏာရပ်ြဖစ်သည်။ တိေမာေသထ ံ ေပါလုေရးေသာစာသည် ၂တိေမာ ၃:၁၆-၁၇ တွင ်

“ထိကုျမ်းစာ�ှိသမ�သည် ဘုရားသခင ် မ�တ်သွငး်ေတာ်မူေသာ အားြဖင့ြ်ဖစ်၍၊ ဘရုားသခင၏် 

လူသည်စုံလငေ်သာသူ၊ ေကာငး်ေသာ အမ�အမျိုးမျိုးတုိကုိ့ ြပုစုြခငး်အလုိငါှ ြပငဆ်ငေ်သာသ ူ

ြဖစ်မည်အေ�ကာငး်၊ ဩဝါဒေပးြခငး်၊ အြပစ်ကုိေဘာ်ြပြခငး်၊ ေြဖာင့မ်တ်စွာ ြပုြပငြ်ခငး်၊ တရားကုိ 

သွနသ်ငြ်ခငး်၊ ေြဖာင့မ်တ်စွာ ြပုြပငြ်ခငး်၊ တရားကုိသွနသ်ငြ်ခငး် ေကျးဇူးများကုိ ြပုတတ်၏။”  

 

မိတသ်ဟာယ 

အဂင်္လိပ်စကားလုံး 'မိတ်သဟာယ' သည် မူရငး်ဂရိစကားလုံး 'koinonia' မှ ဆငး်သက်လာကာ လက်တဲွေဖာ်၊ 

အစုအေဝး၏ မ�ေဝမ�၊ စည်းလုံးညီည�တ်မ�ဟု အဓိပ�ါယ်ရသည်။ ၎ငး်သည် အသငး်ေတာ်�ှ ိ

ခ��ာကုိယ်အသက်တာ၏ ဆက်�ယ်ွမ�ကုိ ပုံေဖာ်ရန ် စကားလုံးြဖစ်သည်။ ေဟ�ဗဲ 10:24-25 တွင ်

သခငဘ်ရုား၏ အမိန ့ေ်တာ်သည် “ထိမှုတပါး ေမတ� ာစိတ်�ှိေစြခငး်ငါှ၎ငး်၊ ေကာငး်ေသာအကျင့ကုိ် 

ကျင့ေ်စြခငး်ငါှ၎ငး်၊ တုိက်တွနး် ��းိေဆာ်ရေသာအခွင့ကုိ်�ှာ၍၊ အချငး်ချငး်တေယာက်ကုိ တေယာက် 

ေထာက်စာ�ကည့်���ကကုနအ်ံ။့ လူအချို�တုိ၏့ ထံးုစံ�ှိသည်အတုိငး်၊ အချငး်ချငး် စည်းေဝးြခငး်အမ�ကုိ 

မေ�ှာငမ်လ��ဲက�ငှ့။် အချငး် ချငး်တုိကုိ့ တုိက်တွနး်��းိေဆာ်�ကေလာ။့ ကာလအချိန ် ေရာက်လုနးီသည်ကုိ 

ေထာက်သြဖင့၊် သာ၍ �ကိုးစား �ကေလာ။့” ခရစ်ယာနမိ်တ်သဟာယသည် လူမ�ေရးစည်းေဝးပဲွထက် ပုိသည်။ 

ယုံ�ကည်သူများသည် ��တ်ကပါဌေ်တာ်ကုိ ဂ�ုတစုိက်ေလလ့ာြခငး်၊ ဆုေတာငး်ြခငး်�ငှ့ ် ဝတ်ြပုြခငး်မှတဆင့ ်

ယုံ�ကည်သူများ အချငး်ချငး် ြပုစုပျိုးေထာငြ်ခငး်၊ တုိက်တွနး်��းိေဆာ်ြခငး်�ငှ့ ် အားေပးြခငး်တုိကုိ့ 

ရည်ရွယ်ချက်�ှ�ိှိ အြပနအ်လှနအ်ကျိုးြပုသည့် အချိနြ်ဖစ်သည်။ သခငဘ်ရုား၌ ရငး်�ှးီေသာလူများ�ငှ့ ်

ေပါငး်သငး်ဆက်ဆမံ�များ တည်ေဆာက်ြခငး်အတွက် အဓိပ�ာယ်�ှိေသာ အချိနအ်ခါြဖစ်သည်။ ၎ငး်သည် 

ဆုေတာငး်ြခငး်�ငှ့ ် တပည့်ြဖစ်ြခငး်အတွက် ထေိရာက်ကာ ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်လာ�ပီး 



ဧဝံေဂလိတရားေဝမ�ြခငး်အတွက် အစွမ်းထက်ေသာ ခွနအ်ားတစ်ခုြဖစ်သည်။ Mal 3:16 တွင၊် ပေရာဖက်က၊ 

ငါသည် ထာဝရဘရုားြဖစ်ေသာေ�ကာင့၊် ငါမေြပာငး်လဲ။ သို ့ြဖစ်၍၊ ယာကုပ်၏သားတုိသ့ည် 

ပျက်စီးြခငး်သိုမ့ေရာက်။ သခင၏်လူများ�ငှ့ ် ေတွ�ဆံေုသာအခါ၊ အချငး်ချငး်၏ အ�ကံအစည်များကုိ 

ဘုရားသခငထ်ပုိံေ့ဆာငရ်န ် အ�မဲ�ကိုးစားသင့သ်ည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့စကားေြပာဆိမု�တွင ် သမ�ာကျမ်းစာကုိ 

ထည့်သွငး်ြခငး်အေလအ့ထကုိ ေမွးြမူြခငး်ြဖင့ ်ယငး်ကုိလုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည်။ ခရစ်ယာနမ်ျား၏ အယူဝါဒ�ငှ့ ်

အေတွ�အ�ကံုများအေ�ကာငး် ေဆွးေ�းွရန ် စေကာတ့လန�်ိငုင်�ံှိ ခရစ်ယာနမ်ျား၏ အေကာငး်ဆံုး 

အေလအ့ထတစ်ခုပငြ်ဖစ်သည်။ �စ်ှများ�ကာလာသည်�ငှ့အ်မ� ယုံ�ကည်သူများသည် 

သမ�ာတရားတစ်ခုလုံး�ငှ့ ်ရငး်�ှးီလာကာ ကျမ်းစာကုိ အတူတကွ�ှာေဖွြခငး် အေလအ့ထ�ငှ့ ်ေပျာ်ရ�ငမ်�တုိကုိ့ 

တုိးပွားေစသည်။ ခရစ်ယာန ် မိတ်သဟာယတွင၊် ဘုရားသခင ် ေရွး��တ်သူများသည် စိတ်၊ အေြပာအဆို�ငှ့ ်

အကျင့ဆ်ိုငရ်ာ အေလအ့ကျင့ကုိ် ေမွးြမူရန ်�ကိုးစားသင့သ်ည်။ အေစာပုိငး်အသငး်ေတာ်သည် ဝိညာဉ်ေရးရာ 

ကိစ�ရပ်တစ်ခုတွင ် ခုိင�်မဲစွာ ဆက်လက်တည်�ှိေန�ပီး မ�ကာခဏ ခုိငခ့ံ်�မဲြမံေသာ စကားေြပာဆိမု�များ�ငှ့ ်

တုိက်တွနး်��းိေဆာ်ြခငး်အားြဖင့ ် ယုံ�ကည်သူများ၏ ယုံ�ကည်ြခငး်ကုိ တည်ေဆာက်ခ့ဲသည်။ ဤအရာသည် 

ချီးမွမ်းဖွယ်ေကာငး်�ပီး သာ၍�ကီးြမတ်ေသာ ဘရုား�ှိခုိးြခငး်၊ ယုံ�ကည်ြခငး်�ငှ့သ်ခငဘ်ုရားကုိ သကိ�မ်းြခငး် 

�ငှ့ ် အချငး်ချငး် ပုိမုိနးီကပ်စွာ မိတ်သဟာယြပုလုိေသာ သန ့�်ှငး်သူအသငး်ေတာ်တုိငး်က 

အတုယူသင့ပ်ါသည်။ 

 

ဧဝံေဂလတိရား 

အသငး်ေတာ်သည် အဓိကအားြဖင့ ် အေ�ကာငး်ရငး် ၂ ခုအတွက် တည်�ှသိည်။ - ခရစ်ေတာ်၏ 

အဖုိးတနအ်သက်ေပးေသာ ဧဝံေဂလိတရား၏ သာသနာပလူတုိအ့ား အသက်�ှင၍် တက်�ကစွာ 

သက်ေသအြဖစ် �ငှ့ ် ဒတိုယအချက်မှာ- ��တ်ကပတ်ေတာ်၊ ဆုေတာငး်ြခငး်၊ ဝတ်ြပုဆုေတာငး်ြခငး်�ငှ့ ်

ခရစ်ယာန ် မိတ်သဟာယများအားြဖင့ ် ေရွး��တ်ြခငး်ခံရသူများအား ြပုြပငြ်ခငး်�ငှ့ ် �ကယ်ဝြခငး်အတွက် 

ရည်ရွယ်သည်။ အသငး်ေတာ်တွင ် �ငှြ်ပနထ်ေြမာက်ေတာ်မူေသာ ခရစ်ေတာ်သည် ေကာငး်ကငဘ်ံုသို ့ 

မတက်�ကမီတွင ် အေရး�ကီးေသာ အမိန ့ေ်တာ်တစ်ခု�ှိသည်။ ဧဝံေဂလိတရား(Gospels)ကျမ်း�ငှ့ ်

တမနေ်တာ်ကျမ်းတွင ် အနည်းဆံုး (၃)ခု ေပးထားသည်။ အများအားြဖင့ ် မဟာေစခုိငး်ချက် (Great 

Commission)ဟုေခါ်သည်။ 

မဿဲ 28:18-20 “ေယ��သည် အနးီအပါးသို ့ ချဉ်းေတာ်မူ�ပီးလ�င၊် ေကာငး်ကငဘ်ံု၌၎ငး်၊ ေြမ�ကီးေပါ်၌၎ငး်၊ 

စီရငပုိ်င ်ေသာ အခွင့တ်နခုိ်း�ှသိမ�တုိကုိ့ ငါခံရ�ပီ။ သငတုိ်သ့ွား၍ လူမျိုးတကာတုိကုိ့ ငါတ့ပည့် ြဖစ်ေစလျက်၊ 

ခမည်းေတာ်၊ သားေတာ်၊ သန ့�်ှငး်ေသာ ဝိညာဉ်ေတာ်၏နာမ၌ ဗတ� ိဇံကုိ ေပး�ကေလာ။့ ငါသည် သငတုိ်အ့ား 

ေပးသမ�ေသာ ပညတ်ေတာ်တုိကုိ့ ေစာင့ေ်�ှာက်ေစြခငး်ငါှ ဆံးုမဩဝါဒေပး�က ေလာ။့ ငါသည်လည်း 

ကပ်ကမ�ာကုနသ်ည်တုိငေ်အာင ်သငတုိ်�့ငှ့အ်တူ အစဉ်မြပတ် �ှသိည်ဟု တပည့်ေတာ်တုိ ့ အား မိန ့ေ်တာ်မူ၏။” 



မာက ု ၁၆:၁၅ “သငတုိ်သ့ည် ေလာကီ�ိငုင်အံရပ်ရပ် �ှိသမ�သိုသ့ွား၍၊ ေဝေနယျသတ� ဝါအေပါငး်တုိအ့ား 

ဗဝံေဂလိတ ရာကုိ ေဟာ�ကေလာ။့ ” 

လကုာ ၂၄:၄၇-၄၈ “ခရစ်ေတာ်၏ အခွင့အ်ားြဖင့ ် ေနာငတ်တရား�ငှ့ ် အြပစ်လ�တ်ြခငး်တရားကုိ 

ေယ�ု�လှင�်မို� မှစေသာ လူမျိုးတကာတုိအ့ား ေဟာေြပာရမည်။ သငတုိ်သ့ည်လည်း ဤအေ�ကာငး် 

အရာတုိ၏့ သက်ေသြဖစ်�က၏။” 

တမန် ၁:၈ “ထိသုိုမ့�ှိေသာ်လည်း၊ သငတုိ်အ့ေပါ်သို ့ သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ် ဆငး်သက်ေသာအခါ 

သငတုိ်သ့ည် တနခုိ်းကုိခံရ၍ ေယ��ုှလင�်မို� မှစေသာ ယုဒြပည်၊ �ှမာရြ်ပည်၊ ေြမ�ကီးစွနး်တုိငေ်အာင ်

ငါ၏သက်ေသ ြဖစ်�က လိမ့်မည်ဟု မိန ့ေ်တာ်မူ၏။” 

ဒကီဗျာရဲ ့ ရငခု်နစ်ရာေကာငး်တဲ ့စကားလုံးေတွက က�နေ်တာ်တုိကုိ့ စိနေ်ခါ်သည်။ 

ငါတိုက့ိ ုနာရီအတကွ ်သတထိား၊ 

ရငခု်န်စရာေကာငး်တဲ ့စကားလံးု၊ စမ်ွးအား�ိှတဲ ့စကား၊ 

ေအာ်ဟစသ်၊ံ ေတာကေ်လာငေ်နတဲ ့အသက�်�သ၊ံ 

ေအာငပဲွ်ခံရန် သိုမ့ဟတု ်အေသခံရန် ေတာငး်ဆိခုျက၊် 

အသငး်ေတာ်အား အနားယရူန် စကားလံးုတစ်လံးု၊ 

သခင၏် ဆံးုမစကားကိ ုလိကု်နာရန်၊ 

ေကာငး်ကငဗုိ်လ်ေြခအ�ှငတ်ို ့ ထ�က၊ 

ေစာင့�်ကည့်ရမည့်စကားလံးုမှာ EVANGELIZE ြဖစ်သည်။ 

ကျဆံးုသာွးတဲ ့အမျိုးသားေတအွတကွ၊် 

ဧဝံေဂလ ိေကျးဇူးေတာ် လကေ်ဆာငက်ိ ုသပိါေစ။ 

အခု အေမှာငထ်မှဲာ �ိှေနတဲ ့ကမ�ာ�ကးီ၊ 

ခရစ်ေတာ်၏အသငး်ေတာ်၊ ဧဝံေဂလတိရား။ 

 
အသငး်ေတာ်တွင ် ဤအဖုိးတနေ်သာဧဝံေဂလိတရား၏ ဘ�ာစုိးအြဖစ်တာဝန�်ငှ့ ် အခွင့ထ်းူကုိ ေ�ကြငာ၊ 

ထတ်ုလ�င့က်ာ၊ ဘရုားသခင၏် အလုိေတာ်အားြဖင့ ် ကယ်တငြ်ခငး် မခံရေသးသူများထ ံ

ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့လ်�င့တ်ငရ်န ် တာဝန�်ှိပါသည်။ ဤဧဝံေဂလိတရား ေဝမ�ြခငး်မစ်�ှငအ်တွက် 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် အခွင့အ်ာဏာရ�ှိထားေ�ကာငး် က��်ပ်ုတုိအ့သအိမှတ်ြပုရန ် လုိအပ်ပါသည်။ 

ဧဝံေဂလိတရားကုိ ေဟာေြပာရန ် က��်ပ်ုတုိထ့အံပ်�ငှး်ထားေသာ အခွင့အ်ာဏာ�ှသိည်။ 

ေကာငး်ကင�်ငှ့ေ်ြမ�ကီးကုိ အုပ်စုိးေတာ်မူေသာအ�ှငထ်မှံ တရားဝငအ်မိန ့ေ်တာ်တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဤဝိညာဉ်ကယ်တငေ်သာ အမှနတ်ရားကုိတငြ်ပရာတွင ် �ှက်ေ�ကာက်လန ့မ်ေနသင့ဘ် ဲ

ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံေဂလိတရား၏ဘုနး်�ကီးေသာ သတငး်စကားကုိ�ကားြဖတ် ယူေဆာငလ်ာရာတွင ် ရရဲင့�်ပီး 



�ှမ့်ိချညငသ်ာစွာ တငြ်ပြခငး်မျိုးြဖစ်သည်။ ယေန ့ ဧဝံေဂလိတရားကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ မည်သို ့ြမင�်ကသနည်း?။ 

ဤေနရာတွင ်အေရး�ကီးေသာအချက်များစွာ�ှိသည်။ 

ပထမဦးစွာ၊ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာသက်ေသကုိ တာဝနတ်စ်ရပ်အြဖစ် တနဖုိ်းထားရမည်။ ေစခုိငး်ချက်သည် 

အ�ကံြပုချက်မဟုတ်ေသာေ�ကာင့ ်ပထမတာဝနြ်ဖစ်သည်။ ၎ငး်သည် ခရစ်ယာနလု်ပ်ေဆာငမ်� (မဿဲ ၈း၁၈-

၂၀) တွင ် ေရွးချယ်�ိငုေ်သာ အဆိြုပုချက်မဟုတ်ေပ။ ေကာငး်ကငဗုိ်လ်ေြခအ�ငှသ်ခင၏် 

သွနသ်ငခ်ျက်ေအာက်တွင ်က��်ပ်ုတုိသ့ည် ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်�ငှ့ ်ေရွး��တ်ြခငး်သတငး်ကုိ မ�ကားရေသးသမူျားထ ံ

ယူေဆာငေ်ပးလျက်�ှသိည်။ ဘုရားသခင၏် အချုပ်အြခာအာဏာ အလုိေတာ်အတုိငး် ကယ်တငြ်ခငး်သို ့ 

ေရာက်�ကလိမ့်မည်။ စစ်သ�ူကီးေတွရဲ ့ အမိန ့ကုိ် နာခံဖုိ ့ သစ�ာ�ှိေသာ စစ်သားေကာငး်ေတွ ြဖစ်ပါေစ။ 

ဒတုယိအေနြဖင့ ် ၎ငး်ကုိ �ကီးြမတ်ေသာအခွင့ထ်းူအြဖစ် ��ြမငရ်နြ်ဖစ်သည်။ က��်ပ်ုတုိယူ့ေဆာငလ်ာေသာ 

သတငး်စကား၏ �ကီးမားေသာအေရးပါမ�ေ�ကာင့ ် အခွင့ထ်းူတစ်ခုြဖစ်သည်။ ကုလသမဂ� 

အေထေွထအွတွငး်ေရးမ�းချုပ် ေဘာစ့နးီယားကုိ ေစလ�တ်လုိက်တဲ ့ အထးူသတံမနဟ်ာ �ငမ်ိးချမ်းေရးနဲ ့ 

ြပနလ်ည်သင့ြ်မတ်ေရးဆိုတဲ ့စကားလုံး ဒါမှမဟုတ် ဆက်ဆေံရးကုိ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲဖုိ ့ အေမရကိနသ်မ�တရဲ ့ 

သတံမနတ်ဦးကုိ တ�ုတ်�ိငုင်ကုိံ ေခါ်ေဆာငလ်ာဖုိ ့ ဘယ်လုိထငလဲ်။ အလုပ်အတွက် ေရွးချယ်ခံရသအူတွက် 

ဂုဏယူ်စရာလုိ ့ ထငပ်ါတယ်။ ငါမှ့ာ ေ�ကြငာစရာတစ်ခု�ှိတယ်။ ဂုဏယူ်ပါသည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

က��်ပ်ုတုိ၏့သခငေ်ယ��ခရစ်အားြဖင့ ် ထာဝရအသက်�ငှ့ပ်တ်သက်ေသာ ဘုနး်�ကီးေသာသတငး်စကားကုိ 

ေ�ကြငာရန ် (၂ေကာ ၅း၂၀) ေကာငး်ကငဆ်ိုငရ်ာလုပ်ပုိငခွ်င့ကုိ် ေစလ�တ်ထားေသာ သတံမနမ်ျားြဖစ်သည် (မ 

၅း၁၉)။ ဒါေပမယ့် ��ပ်ေထးွမ�တစ်ခုေတာ ့ �ှိတယ်။ ဤေြမ�ကီးဆိငုရ်ာ သတံမနအ်များစုသည် 

၎ငး်တုိ၏့အလုပ်ကုိ ေကာငး်စွာမလုပ်ေဆာင�်ကပါ။ က��်ပ်ုတုိအ့တွက် ကတိြပုထားေသာ အလုပ်၏ 

�ကီးမားမ��ငှ့ ် ဆွငဲငအ်ားကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ နားမလည်�ိငုပ်ါ။ တစ်ေနတွ့င ် က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

ခရစ်ေတာ်၏တရားပလ� ငေ်တာ်၌ က��်ပ်ုတုိ၏့လုပ်ေဆာငမ်�များကုိ ြပနလ်ည်တငြ်ပ�ပီး စာရငး်ယူရမည် 

(၂ေကာ ၅း၁၀၊ ေရာမ ၁၄း၁၂)။ တာဝနေ်ကျပွနစွ်ာ ထမ်းေဆာင�်ကပါစုိ။့ 

တတယိအချကမှ်ာ ဧဝံေဂလိတရားသက်ေသသည် ေစတနာ�ငှ့ ် �လုံှးသားြပငဆ်ငမ်�ကိစ�ြဖစ်သည်။ 

တမနေ်တာ်ေပတ�ုက ၁ေပ ၃း၁၅ တွင ်ဤသိုေ့ဖာ်ြပထားသည်– “စိတ်�လုံှးထ၌ဲ ထာဝရအ�ှငဘ်ရုားသခငကုိ် 

�ိုေသြခငး်�ှိ�ကေလာ။့ သငတုိ်ေ့ြမာ်လင့ြ်ခငး်၏ အေ�ကာငး်ကုိ ေမးြမနး်ေသာသူ�ှသိမ�တုိအ့ား၊ 

�းူညံေ့သာသေဘာ၊ ေ�ကာက်ရံွ�ေသာသေဘာ�ငှ့ ်ြပနေ်ြပာ ြခငး်ငါှ၊ ကာလအစဉ်မြပတ် အသင့�်ှိေန�ကေလာ။့” 

က��်ပ်ုတုိ၌့�ှိေသာ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်ကုိ ခုခံကာကွယ်ရန ် အေြဖေပးရန ် အ�မဲအသင့�်ှရိန ် က��်ပ်ုတုိအ့ား 

ဖိတ်ေခါ်ထားသည်။ �ကိုတငြ်ပငဆ်ငမ်��ငှ့ ် �ိးု�ကားမ� လုိအပ်သည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့�ံုးခနး်၊ ေကျာငး်၊ အမ်ိ�ငှ့ ်

အများသငူာှေနရာများတွငပ်င ်သက်ေသခံြခငး်�ငှ့ ်ဧဝံေဂလိတရားရ�ှိရန ်အခွင့အ်လမ်းအတွက် က��်ပ်ုတုိကုိ့ 

သတိထားေနရနြ်ဖစ်သည်။ �ိငုင်တံစ်ခုမှ ခရီးသွားတစ်ဦး�ငှ့ ် ဧဝံေဂလိတရားေဝမ�ရန ်

ကုိရီးယားညီအစ်ကုိတစ်ဦးမှ က��်ပ်ုအား ေတာငး်ဆိုခ့ဲသည်။ သူမှ့ာ ေမးစရာေမးခွနး်အချို� �ှိ�ပီး၊ ကျမ်းစာနဲ ့ 



နာရီဝက်ေလာက် ေဆွးေ�းွခ့ဲ�ကတယ်။ သန ့�်ငှး်ေသာ ဝိညာဉ်ေတာ်၏ ြပနလ်ည်ဆနး်သစ်ြခငး်လုပ်ငနး်ြဖင့ ်

ခရစ်ေတာ်ကုိ သူ၏ကယ်တင�်ှငအ်ြဖစ် လက်ခံခ့ဲသည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 24 နာရသီတိေပးချက်�ှိသည်။ 

အခွင့အ်လမ်းက ဘယ်အချိနက်ျမလဲ မသပိါဘးူ။ ထိုေ့�ကာင့ ် တာဝနေ်ခါ်ဆိုမ�ကုိ ေြဖ�ကားရန ် အချိနတုိ်ငး် 

အဆငသ်င့ြ်ဖစ်ေနပါေစ။ 

စတတု� အချကမှ်ာ ဧဝံေဂလိတရားေဝမ�ြခငး်သည် ဇဲွလုံလ့�ငှ့ ် ဆုေတာငး်ြခငး်ကိစ�ြဖစ်သည်။ 

တစ်ခါတစ်ရံတွင၊် လူများစိတ်မဝငစ်ားေသာအခါ က��်ပ်ုတုိသ့ည် စိတ်ဓာတ်ကျ�က�ပီး က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

ေြပာငး်လဲြခငး် ချက်ချငး်လုပ်ေဆာငရ်မည်ြဖစ်�ပီး က��်ပ်ုတုိ၏့ �ကိုးစားအားထတ်ုမ�အေပါ်တွင ်

မူတည်ေနသကဲသ့ို ့ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဧဝံေဂလိတရား၏အလုပ်ကုိ ရပ်တန ့လုိ်က်�ကသည်။ ဘုရားသခငသ်ည် 

အချုပ်အြခာအာဏာပုိငြ်ဖစ်ေ�ကာငး် သမှိတ်ကာ၊ က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဆုေတာငး်ရန၊် စိတ်�ှည်ရန၊် သခငဘ်ရုားကုိ 

ေစာင့ေ်မ�ာ်ရန ် လုိအပ်သည်။ မိသားစုလာေရာက်လည်ပတ်ြခငး်�ငှ့ ် ဖုနး်ေခါ်ဆိြုခငး်များမှာလည်း ေဒသတွငး် 

မစ်�ှငမ်ျား၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်ြဖစ်သည်။ လူများစွာသည် ၎ငး်တုိ၏့ သငူယ်ချငး်များ�ငှ့ ် မိဘများ 

ေြပာငး်လဲြခငး်ကုိ ြမငေ်တွ�ရန ် �စ်ှေပါငး်များစွာ ေစာင့ဆ်ိုငး်ခ့ဲ�ကသည်။ က��်ပ်ု၏မိခငသ်ည် ခရစ်ေတာ်ကုိ 

သူမ၏ကုိယ်ပုိငသ်ခင�်ငှ့ ်ကယ်တင�်ငှအ်ြဖစ် လက်မခံမီ ဆယ်�စ်ှေကျာ်�ကာခ့ဲသည်။ ဂ�ုြပုပါ။ ဆာ၊ 27:14 

ထာဝရဘရုားကုိ ေစာင့ေ်တာ်မူပါ။ ရရဲင့၍် စိတ်�လုံှးကုိ ခုိငခ့ံ်ေစလိမ့်မည်။ ငါဆိသုည်ကား၊ ေစာင့ေ်လာ။့ 

ပ�မအချကမှ်ာ ဧဝံေဂလိတရားကုိ ေဝမ�ြခငး်သည် ရဲရင့ြ်ခငး်ကိစ�ြဖစ်သည်။ မ�ကာခဏဆိုသလုိ၊ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် အ�ှက်ရြခငး်၊ ြငငး်ပယ်ြခငး်�ငှ့ ် တနြ်ပနသ်က်ေရာက်မ�များကုိ ေ�ကာက်ရံွ� ြခငး်တုိေ့�ကာင့ ်

မ�ေဝရနေ်�ကာက်�ကသည်။ လူေတွက ငါတုိကုိ့ ဘယ်လုိထငမှ်ာကုိ ငါတုိေ့�ကာက်တယ်။ အထးူသြဖင့ ်

လူအချို�ကုိ မေဝမ�မီ ဘဝမှာလည်း ဒလုိီ ေတွ� �ကံုခ့ဲရတာကုိ ဝနခံ်ရပါမယ်။ အခု က�နေ်တာ် Van ကားအတွက် 

ဓာတ်ဆစုီပ်တုိငး် အေစခံကုိ ေဝစာတစ်ခု ေပးလုိက်တယ်။ သိုေ့သာ် တမနေ်တာ်ေပတ�ု�ငှ့ ် ေယာဟနတုိ်၏့ 

ပုံသက်ေသကုိ က��်ပ်ုတုိ ့�ကည့်��ပါ– တမနေ်တာ် ၄:၂၀ တွင ် “ငါတုိသ့ည်�ကားလျက်၊ ြမငလ်ျက်�ှိေသာအရာ 

တုိကုိ့မေဟာ မေြပာဘမဲေန�ိငုဟု် ထိသုူတုိအ့ား ဆို�က၏။” က��်ပ်ုတုိသ့ည် ေ�ကာက်ရံွ� ြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

တုနလ်�ပ်ေချာက်ချားေသာစိတ်ဓာတ် (၂ တိ ၁:၇) မဟုတ်ဘ ဲ အမှနတ်ရားကုိ ချစ်ြခငး်ေမတ� ာ�ငှ့ ်

�းူညံသ့မ်ိေမွ� စွာြဖင့ ် မတ်တတ်ထေြပာရန ် ရဲရင့ေ်သာစိတ်ဓာတ်�ှရိန ် လုိအပ်ပါသည်။ ဧဝံေဂလိတရားကုိ 

ေထာက်၍ ထိသုန ့�်ငှး်ေသာ ရဲရင့ြ်ခငး်�ှိ�ကေလာ။့ 

ဧဝံေဂလိတရားကုိ ေဝမ��ံုသာမက တပည့်ြဖစ်ေစြခငး်မှာလည်း က��်ပ်ုတုိ၏့တာဝနြ်ဖစ်သည်။ မှနက်နေ်သာ 

ေနာက်ဆက်တဲွ�ငှ့ ် ကတိကဝတ်များ လုိအပ်ပါသည်။ တမနေ်တာ်များသည် Acts 13:4-5 

တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့်အတုိငး် ဤအေရး�ကီးေသာအလုပ်အတွက် ေယာဟနအ်မှတ်အသားကုိရ�ှိထား�ပီး 

“ထိသုိုသ့န ့�်ှငး်ေသာ ဝိညာဉ်ေတာ် ေစလ�တ် ေတာ်မူေသာအားြဖင့၊် ထိသုူတုိသ့ည် ေသလုကိ�မို�သို ့ သွား၍ 

ထိ�ုမို� မှ သေဘင်္ာ�ငှ့ ်လ�င့သ်ြဖင့၊် ကုပ�ကု�နး်သို ့ ေရာက်�က၏။ �ှာလမိ�မို�၌�ှိေနစဉ်၊ ယုဒတရားစရပ်များတွင ်

ဘုရားသခင၏် ��တ်ကပတ် တရားေတာ်ကုိ ေဟာေြပာ �က၏။ ေယာဟနသ်ည်လည်း ထိသုူတုိ၏့ 



လက်ေထာက် ြဖစ်သတည်း။” John Mark သည် မစ်�ှငန်ယ်ပယ်တွင ် ဘာသာေြပာငး်သအူသစ်များ၏ 

ကုိယ်ေရးကုိယ်တာေနာက်ဆက်တဲွအတွက် တာဝန�်ှိသည်ဟု မှတ်ချက်ေပးသူများကဆိုသည်။ Acts 14:21-

22 တွင ် ေပးထားသည့်အတုိငး် “ထိ�ုမို�၌ ဧဝံေဂလိတရားကုိ ေဟာေြပာ၍ လူများတုိကုိ့ 

တပည့်ေတာ်ြဖစ်ေစ�ပီးမှ၊ လုတ� ရ�မို�၊ ဣေကာန�မို�၊ အ��အိုတ်�မို�တုိကုိ့ အစဉ်အတုိငး် 

လှည့်လည်၍ြပန�်က၏။ ထိသုို ့ြပန�်ကစဉ်၊ တပည့်ေတာ်များ၏ စိတ်�လုံှးကုိ �မဲြမံခုိငခ့ံ်ေစသြဖင့၊် 

ယုံ�ကည်ြခငး်၌ တည်�ကည်မည်အေ�ကာငး် ��းိေဆာ်ချီးပင့၍်၊ ငါတုိသ့ည် များြပားေသာဆငး်ရဲဒကု�ကုိခံ၍ 

ဘုရားသခင၏် �ိငုင်ေံတာ်သို ့ ဝငရ်�ကမည်ဟု ေဟာေြပာြပ��န�်က၏။” 

 

နိဂုံး 

အသငး်ေတာ်၏ ကုိယ်ခ��ာအသက်တာသည် �ိုေသေလးြမတ်ေသာဝတ်ြပုေရး၊ ဘရုားသခင့ ်

��တ်ကပါဌေ်တာ်ေဟာေြပာြခငး်�ငှ့ ် သွနသ်ငြ်ခငး်၊ ဆုေတာငး်ြခငး်၊ ခရစ်ယာနမိ်တ်သဟာယဖဲွ� ြခငး်၊ �ငှ့ ်

တာဝန�်ှိေသာဧဝံေဂလိတရားတုိ ့ြဖင့ ် ထးူြခားချက်ြဖစ်သည်။ ကုိယ်အဂင်္ ါအစိတ်အပုိငး်တုိငး်သည် 

ဓမ�အမ�တွင ် ပါဝငရ်မည့် အခနး်က�ြဖစ်သည် (ဧ ၄း၁၂-၁၆)။ က��်ပ်ုတုိ၏့ဝိညာဉ်ေရးဆုေကျးဇူးများကုိ 

�ှာေဖွေဖာ်ထတ်ုရန�်ငှ့ ် ေဒသဆိုငရ်ာအသငး်ေတာ်၏လုပ်ငနး်တွင ် ကတိကဝတ်ြပုရနမှ်ာ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ေခါ်ဆိုမ��ငှ့ ် စိနေ်ခါ်မ�ြဖစ်သည်။ အများစုသည် အ�ှငဘ်ုရားအား သူတုိ၏့အေကာငး်ဆံုးကုိ 

မေပးလုိေသာေ�ကာင့ ် ယေနေ့ခတ်တွင ် အသငး်ေတာ်သည် မ�ကာခဏ ဆုတ်ယုတ်ေနပါသည်။ ငါတုိသ့ည် 

ခရစ်ေတာ်၏တပည့်ြဖစ်ရမည်၊ ယဇ်ပူေဇာ်၍ အချငး်ချငး်တာဝနခံ်ရမည် (ေရာမ ၁၂း၁-၂)။ ငါတုိသ့ည် ထ၍ 

ေကာငး်ေသာအကျင့ကုိ် ကျင့�်ကကုနအ်ံ ့(တိ ၃း၁၀) ခရစ်ယာနရ်င့က်ျက်မ�၊ ဘရုားဝတ်ြပုမ��ငှ့ ်သခငဘ်ုရားကုိ 

သကိ�မ်းြခငး်ဆသီို ့ အချငး်ချငး် ြပုစုပျိုးေထာင၊် တုိက်တွနး်��းိေဆာ်�ပီး အားေပးတုိက်တွနး်�ကကုနအ်ံ။့ 
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