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အမ်ိေထာင�်ငှ့ ်မိသားစု၏ 

ကျမ်းစာအဓိပ�ါယဖွ်င့ဆ်ိခုျက၏် အေရးပါမ� 

 

မ�ကာေသးမီက အာဏာပုိငမ်ျား ဆံးုြဖတ်ခ့ဲေသာ ပုဒမ် ၃၇၇A 

ကုိ ပယ်ဖျက်ြခငး်သည် စငက်ာပူ�ိငုင်အံတွက် 

အလွနစုိ်းရိမ်စရာ ကိစ�ြဖစ်သည်။ ၎ငး်သည် က��်ပ်ုတုိ၏့ 

လူအ့ဖဲွ�အစည်းအေပါ်  �ကီး�ကီးမားမား သက်ေရာက်မ��ှေိစမည်ြဖစ်သည်။ ဤေနရာတွင ် LGBT စိနေ်ခါ်မ�ကုိ 

ရငဆ်ိငုရ်ာတွင ် အမ်ိေထာငေ်ရး�ငှ့ပ်တ်သက်၍ က��်ပ်ုတုိ၏့ နားလည်မ��ငှ့ ် မိ�ို းဖလာမိသားစုကုိ 

အေလးထားြခငး်ေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် လုိအပ်ချက်များကုိ သ�ိှိနားလည်ေနချိနတွ်င ်

အေရာက်လှမ်းလုပ်ေဆာငရ်န ် လုိအပ်ပါသည်။ လူအ့ဖဲွ�အစည်း၏ ကဲွြပားေသာ အပုိငး်များ 

၊ခုိငမ်ာေသာအမ်ိေထာငေ်ရး�ငှ့ ်မိသားစုတနဖုိ်းများကုိ ထနိး်သမ်ိးရန ်က��်ပ်ုတုိ၏့ �းူညံသ့မ်ိေမွ�ေသာ လူမ�ေရး 

�ငှ့ ် ေရ�ည်ှကုိယ်ကျင့တ်ရားေကာငး်မွနေ်ရး အတွက် မှနက်နေ်သာနည်းလမ်းြဖင့ ် လုပ်ေဆာငြ်ခငး်သည် 

ေနာငလ်ာေနာက်သား မျိုးဆက်များကုိ ပုိမုိေကာငး်မွနေ်အာင ်သိုမ့ဟုတ် ယုတ်မာေစမည်ြဖစ်သည်။ 

 
အသငး်ေတာ်၊ က��်ပ်ုတုိ၏့ယုံ�ကည်ြခငး်အုပ်ချူပ်မ��ငှ့ ် အေလအ့ကျင့မ်ျားကုိ 

ဘုရားသခင၏်မ�တ်သငွး်ခံ��တ်ကပတ်ေတာ်မှ လမ်း��နသ်ည့်နည်းတူ လူသားကုိဖနဆ်ငး်ချိနမှ်စ၍ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ ဖနဆ်ငး်�ှငမှ် စတငဖဲွ်�စည်းထားေသာ ေယာက်ျား�ငှ့ ် မိနး်မ၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိငး် ကဲွြပားေသာ 

ဆက်ဆေံရး�ငှ့ ် သမ�ာကျမ်းစာမူအေပါ် က��်ပ်ုတုိ ့ ရပ်တည်ပါသည်။ (က၊ ၂း၂၁-၂၄)။ လိငတူ်ဆက်ဆြံခငး်ကုိ 

ဘုရားသခင၏်��တ်ကပတ်ေတာ်တွင ်�ှငး်�ငှး်လငး်လငး် �� ံ �ချ�ပီး တားြမစ်ထားေသာ်လည်း ေနာငတ်ရြခငး်�ငှ့ ်

ေြပာငး်လဲြခငး်အတွက် ေနရာတစ်ခု (ေရာမ ၁:၂၆-၃၂၊ ၁ေယာ ၁:၉) �ငှ့ ် က��်ပ်ုတုိ၏့ ဝိညာဉ်ေရးရာ�ငှ့ ်

သက်ဆိုငေ်သာ ဘုရားသခင၏်တရားေတာ်ကုိ လုိက်နာရန ်က��်ပ်ုတုိအ့ားလုံးအတွက် ဆုေတာငး်�ကပါသည်။ 

 
လိငမ်တူညီေသာ ကျား/မ �စ်ှေယာက်၏ အမ်ိေထာငေ်ရး ေပါငး်စည်းမ�ေ�ကာင့ ် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ 

မိသားစုသည် ဘုရားသခင၏် အချုပ်အြခာအာဏာ အလုိေတာ်၌ သားသမီးများ ေမွးဖွားြခငး်ြဖင့ ်

ေကာငး်ချီးေပးသည်။ ဤသမ�ာကျမ်းစာ တားြမစ်ချက်ကုိ ဆန ့က်ျငြ်ခငး်သည် ေြပာမယ်ဆိုရင ်ပညာမ့ဲြဖစ်�ပီး 

ေနာက်ဆက်တဲွ ြဖစ်လာ�ိငုသ်ည့် ြပငး်ထနေ်သာ ဆိုးကျိုးဆက်များ �ှိ�ိငုပ်ါသည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့ကုိယ်ပုိင ်

ေကာငး်ကျိုးအတွက် ဘုရားသခင၏်��တ်ကပတ်ေတာ်ကုိနာခံရန ် မှနက်နေ်သာ��ေထာင့ြ်ဖင့ ်

လက်ထပ်ထမ်ိးြမားြခငး်ဆိငုရ်ာ က�ုဏာ�ငှ့ ် အ�ကံဉာဏြ်ဖင့ ် နားလည်မ� သိုမ့ဟုတ် ေလက့ျင့မ်�ြဖင့ ်

�ုနး်ကနေ်နရေသာ အြခားသမူျားအား ဆက်သွယ်ကူညီသင့သ်ည်ဟု က��်ပ်ုတုိသ့ေဘာတူသည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့ 

“အမ်ိေထာငြ်ပုရန် ဘရုားသခင ်စီမံခန ့် ထားသည်” 

“လူကလည်း၊ ယခု ဤသူသည်ငါအ့�ို းထဲကအ�ိုး၊ 

ငါအ့သားထဲက အသားြဖစ်၏။ လူထဲက ထုတ်ေသာ ေ�ကာင့ ်

သူက့ိုလူမိနး်မဟု ေခါ်ေဝါ်အပ်သည်ဟု 

ဆိုေလ၏။ ထုိအေ�ကာငး်ေ�ကာင့ ်ေယာက်ျားသည် ကိုယ်မိဘကို 

စွန ့၍်၊ ကိုယ့်ခငပွ်နး်၌မီှဝဲသြဖင့၊် ထုိသူတိုသ့ည် 

တသားတကိုယ်တည်း ြဖစ်ရလိမ့်မည်။” (ကမ�ာဦး ၂:၂၃-၂၄) 
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ဖနဆ်ငး်�ငှသ်ာမက ေရွး��တ်�ှင�်ငှ့ ် ဝိညာဉ်တုိငး်၏ ေြဖာင့မ်တ်သန ့�်ှငး်ေသာ တရားသူ�ကီးြဖစ်ေတာ်မူေသာ 

က��်ပ်ုတုိ၏့ သန ့�်ှငး်ေသာ အန��တနခုိ်း�ှငသ်ံးုပါး၏ ေ�ှ�ေတာ်ေမှာက်တွင ် မှနက်န�်ပီး သင့ေ်လျာ်ေသာ 

လူအ့ဖဲွ�အစည်းကုိ ေထာက်၍ ေ�ှ�ေလ�ာက်ြခငး်သည် အေကာငး်ဆံုးနည်းလမ်းြဖစ်သည်။ 

ေအာက်ပါကိစ��ငှ့ပ်တ်သက်သည့် ရပ်တည်ချက်တုိသ့ည် က��်ပ်ုတုိဖ့တ်���ပီး ဆုေတာငး်ကာ 

ထည့်သွငး်စဉ်းစားရန ် ၂၀၁၅ ခု�စ်ှ- �ိဝုငဘ်ာလ ၃၁ ရက်တွင ် Bible-Presbyterian သငး်အုပ်ဆရာများ�ငှ့ ်

အ�ကီးအကဲများ က လက်မှတ်ေရးထိးုထားေသာ ထတ်ုြပနခ်ျက်ြဖစ်သည်။ 

 
 

လငိတ်ဆူကဆ်ြံခငး်ဆိငုရ်ာ သေဘာထားထတုြ်ပန်ချက ်

“ Bible-Presbyterian သငး်အပ်ုဆရာများ�ငှ့ ်သငး်ေထာက်လူ�ကီးများ (၃၁) ဦးက လက်မှတ်ေရးထိးု ” 

�ိ၀ုငဘ်ာလ၊ ၂၀၁၅ ခု�စ်ှ 

 
အဓိက ထတုြ်ပန်ချက ်

လိငတူ်ဆက်ဆမံ��ငှ့ ်လိငတူ်လက်ထပ်မ� ြမ�င့တ်ငေ်ရး�ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး ြပည်တွငး်ြပည်ပတွင ်မ�ကာေသးမီက 

ြဖစ်ေပါ်တုိးတက်မ�များ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ စုိးရမ်ိပူပနမ်�ြဖင့ ်က��်ပ်ုတုိ ့ သတိြပုမိပါသည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့အသငး် 

ေတာ်အဖဲွ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ်သငူယ်ချငး်များ၏ေမးြမနး်ချက်များကုိ တုံ ့ြပနရ်ာတွင၊် က��်ပ်ုတုိသ့ည် ေအာက်ပါတုိကုိ့ 

အတည်ြပုပါသည်။ 

 
၁။ ထမ်ိးြမားလကထ်ပ်ြခငး်ကိ ုဘရုားသခငက် အစြပုခဲ့သည်။ ပဋညိာဉ်တစ်ခု�ငှ့ ်သးီသန ့ ်

တစ်သက်တာလုံးဆိုငရ်ာ ကတိကဝတ်တစ်ခုတွင ်အမျိုးသားတစ်ဦး�ငှ့ ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး 

ေပါငး်စည်းြခငး်အြဖစ် သမ�ာကျမ်းစာတွင ်အဓိပ�ာယ်ဖွင့ဆ်ိုထား�ပီး ၎ငး်၏ရည်ရွယ်ချက် 

တွင ်ေမွးဖွားြခငး်လည်းပါဝငသ်ည်။ အမ်ိေထာငေ်ရး�ငှ့ပ်တ်သက်ေသာ သမ�ာကျမ်းစာ၏ 

သွနသ်ငခ်ျက်သည် အခွင့အ်ာဏာ�ှ�ိပီး ကျဆံးုသွားေသာလူသားတုိက့ ြပနလ်ည်သတ်မှတ် 

ြခငး်မြပုရပါ။ (ကမ�ာဦး ၁:၂၇-၂၈; ၂:၂၀-၂၄; မာလခိ ၂:၁၅) 

 
၂။ လသူားတို၏့ လငိစိ်တသ်ည် ဘရုားသခင ်ေပးေသာ လကေ်ဆာငတ်စ်ခုြဖစ်သည်။ ၎ငး်ကုိ 

ဘုရားသခငက် သန ့�်ငှး်ေစ�ပီး က��်ပ်ုတုိ ့ အသက်�ငှေ်နသမ�ကာလပတ်လုံး ချည်ေ�ာှင ်

ထားသည့် တစ်ကုိယ်တည်းဆနေ်သာ လိငကဲွ်အမ်ိေထာငေ်ရး ဆက်ဆေံရးများအတွက် 

 ဒဇုိီငး် (သို)့ စီစဥ် ထားြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ (မဿဲ ၁၉:၃-၉; ေဟ�ဗဲ ၁၃:၄) 

 
၃။ ဘရုားသခင၏် ဤဆေုကျးဇူးကိ ုလသူားကျဆံးုချိန်မှစ၍ အလွသဲံးုစားလပ်ုခဲ့သည်။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် အာဒထံမှံ မူလအြပစ်ကုိ အေမွခံရသည်။ ယငး်ေ�ကာင့ ်လူသားအားလုံး၏ 
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ယုတ်ညံမ့��ငှ့ ်လိငမ်�ဆိငုရ်ာ အြပစ်များ တုိးပွားလာေစသည်။ (ကမ�ာဦး ၆:၅; ဝတ်ြပုရာ 

၁၈:၆-၂၄) 

 
၄။ မတရားေမထန်ုြပုြခငး်၊ အမ်ိေထာငေ်ရးေဖာကြ်ပန်ြခငး်�ငှ့ ်လငိတ်ဆူကဆ်ြံခငး်အပါအဝင ်

အြပစ်အမျိုးမျိုးတိုက့ိ ုဘရုားသခင ်ေနာကဆ်ံးုတငွ ်တရားစီရငမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

ဤအရာအားလုံးသည် ဘုရားသခင၏် သန ့�်ှငး်ေသာ အမျက်ေတာ်�ငှ့ ်ေြဖာင့မ်တ်ေသာ 

တရားစီရငြ်ခငး်ကုိ မနာခံေသာ သား/သမီး (သို)့ လူများအေပါ် ၌ သက်ေရာက်ေစသည်။  

(၁ ေကာရိ��ု ၆:၉-၁၀; ယုဒ ၇) 

 
၅။ လသူားသည် အြပစ်မှလတွ�်ပီး ခရစ်ေပးေသာ ကယတ်ငြ်ခငး်ရရန် လိအုပ်သည်။ 

လူသားအားလုံးသည် အြပစ်၏ေကျးက�နမှ် ေရွး�တ်ုကယ်တငရ်န ်ခရစ်ေတာ် လုိအပ်သည်။ 

ေနာငတ်တရားနဲ ့ယုံ�ကည်ြခငး်အားြဖင့ ်ခရစ်ေတာ်ထ ံလှည့်လာေသာသူများသည် 

ကယ်တငြ်ခငး်�ငှ့ ်အြပစ်ခွင့လ်�တ်ြခငး်တုိကုိ့ ရ�ှိလိမ့်မည်။ ထိုအ့ြပင၊် သူတုိသ့ည် 

ဘုရားသခင၏် လွတ်ေြမာက်ြခငး်တနခုိ်းကုိ ေတွ� �ကံုခံစား�ကရမည်ြဖစ်�ပီး၊ ၎ငး်တုိ၏့ 

အြပစ်�ှိေသာ လုိအငဆ်��များကုိ ေကျာ်လ�ား�ိငုရ်န ်ခွနအ်ားရ�ှိမည်ြဖစ်သည်။ (ေယာဟန ်

၈:၃၂-၃၆; တမနေ်တာ် ၃:၁၉၊ ၂၆:၂၀; ေရာမ ၃:၂၃-၂၆၊ ၆:၁၄-၂၃၊ ၈:၂) 

 
၆။ လငိတ်ဆူကဆ်ြံခငး်သည် ေမွးရာပါဟ ုအတအိကျ သကေ်သမြပပါ။ သမ�ာကျမ်းစာက 

၎ငး်သည် သဘာဝမကျဘ ဲဘုရားသခင၏် မူလရည်ရွယ်ချက်ကုိ ဆန ့က်ျငေ်�ကာငး် 

ေဖာ်ြပသည်။ ၎ငး်သည် လူသား၏ လုံးလုံးလျားလျား ပျက်စီး (သို ့) ယုတ်ညံမ့�၏ 

ရလဒြ်ဖစ်�ပီး၊ �ပိုလဲေနေသာ ကမ�ာ၏ ေသးွေဆာငမ်�များတွင ်သူကုိ့ ချုပ်ေ�ာှငက်ာ 

ဘုရားသခင၏် ရည်ရွယ်ချက်�ငှ့ ်ဘုနး်အသေရအတွက်မဟုတ်ဘ ဲသူကုိ့ယ်သူ 

အသက်�ှငေ်နထိငုရ်န ်လမ်း��နထ်ားသည်။ (ေရာမ ၁:၂၁-၂၇; ဆာလံ ၅၁:၅) 

 
၇။ ေြပာငး်လြဲခငး်အတကွ ်ဘရုားသခင၏် တန်ခိးုေတာ်သည် ေယ��ခရစ်အားြဖင့ ်

လတူိငုး်အတကွ ်လတွလ်ပ်စွာ ရ�ိငုသ်ည်။ ဤတနခုိ်းအားြဖင့၊် ၎ငး်တုိ၏့ လိငတူ်ဆက်ဆမံ� 

ဘဝပုံစံကုိ ေနာငတ်ရသတုိူငး်သည် ဘုရားသခင၏် သန ့�်ှငး်ေသာအလုိေတာ်�ငှ့အ်ညီ  

၎ငး်တုိ၏့ေတွးေခါ် ပုံ�ငှ့ ်အမူအကျင့မ်ျားကုိ ေြပာငး်လဲရန ်၎ငး်တုိ၏့စိတ်တွင ်

အသစ်ြပနလ်ည်ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ ယခငက် လိငတူ်ဆက်ဆလုိံေသာ စိတ်ဆ��၏ က�နအ်ြဖစ် 

မ�ိငး်တုိက်�ပီး လိငတူ်ဆက်ဆမံ�ေအာက်တွင ်�ှိခ့ဲ�ကသူများ၏ စစ်မှနေ်သာ သာဓကများစွာ 

�ှိသည်။ သိုေ့သာ် ဘရုားသခင၏် သနားဖွယ်ေကာငး်လှေသာ ေပးစွမ်းမ�ေ�ကာင့ ်

ကယ်တငြ်ခငး်အား ေအာငပဲွ်ခံခ့ဲ�ကပါသည်။ (ဖိလိပ�ိ ၄:၁၃၊ ေရာမ ၁၂:၁-၂; ၈:၃၇) 
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၈။ အြပစ်�ိှေသာသေဘာထားများကိ ုေကျာ်လ�ား�ိငုရ်န် ဘရုားသခင၏်ေကျးဇူးေတာ်သည် 

လံေုလာကပ်ါသည်။ ဘရုားသခင၏် အချုပ်အြခာအာဏာ ေကျးဇူးေတာ်အားြဖင့ ်

ဝိညာဉ်ေတာ်၏ စွမ်းေဆာင�်ိငုမ်�ကုိ အားကုိးြခငး်ြဖင့ ်မည်သူမဆို လိငတူ်ချငး် 

ဆွေဲဆာငမ်�ကုိ ေကျာ်လ�ား�ိငု�်ပီး လိငတူ်ဆက်ဆေံသာ စိတ်ဓာတ်�ငှ့ ်အြပုအမူကုိ 

ဆန ့က်ျငဘ်က်သို ့ ေြပာငး်လဲ�ိငုသ်ည်။ (၂ ေကာရိ��ု ၁၂:၉; ဂလာတိ ၅:၁၆-၁၇) 

 
၉။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် မည်သကူိမု� ခွဲြခားဆကဆ်ြံခငး် မြပုပါ။ လိငတူ်ဆက်ဆသံမူျား အပါအဝင ်

အားလုံးအတွက် ေစတနာ ေမတ� ာကုိ ေယဘုယျအားြဖင့ ်ြပသရမည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

သူတုိအ့တွက် ဆုေတာငး်�ပီး သူတုိထ့ ံတက်လှမ်းကာ၊ သတုိူ၏့ အြပစ်�ှိေသာ လိငစိ်တ် 

တိမ်း��တ်မ�ကုိ ေကျာ်လ�ားရန ်ဘုရားသခင၏် စွမ်းေဆာင�်ိငုမ်�ြဖင့ ်ကူညီေပးရန၊် 

ယုံ�ကည်ြခငး်�ငှ့ ်သတုိူ၏့ အြပစ်များကုိ ဝနခံ်ြခငး်မှတစ်ဆင့ ်ဘုရားသခင၏်  ခွင့လ်�တ်ြခငး် 

ေကျးဇူးေတာ်ကုိ ဝနခံ်ြခငး်ြဖင့ ်သူတုိကုိ့ ကူညီေပးရနြ်ဖစ်သည်။ (မဿဲ ၉:၁၀-၁၃; ၁ 

ေယာဟန ်၁:၉) 

 
၁၀။ က��်ပ်ုတို၏့ခံယခူျကမ်ျား�ငှ့ ်ဆကဆ်ေံရးများတငွ ်ခရစ်ေတာအ်ေပါ်  ပုိမုိသစ�ာ�ိှမ�ကိ ု

ြပသရန် က��်ပ်ုတို ့ �ကို းစား�ကသည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် လိငတူ်ဆက်ဆသံမူျားကုိ 

အ�ကံေပးရန ်ဘရုားသခင၏်ေမတ� ာြဖင့ ်ချဉ်းကပ်�ပီး ကူညီေပးရပါမည်။ မ�တ်သငွး်ခံ 

ကျမ်းစာ၏ သမ�ာတရားများ�ငှ့ ်သခငေ်ယ��ခရစ်ေတာ်၏ ဧဝံေဂလိတရားြဖင့ ်က��်ပ်ုတုိ ့ 

ထိသုိုလု့ပ်ေဆာငမ်ည်ြဖစ်သည်။ (ေယာ ၁၄:၂၁၊ ဧဖက် ၂:၈-၉) 

 
နိဂုံး 

 
ဤ�စ်ှများတစ်ေလ�ာက်လုံး �ငမ်ိးချမ်းတည်�ငမ်ိမ�ြဖင့ ် စကင်္ာပူကုိ နည်းလမ်းများစွာြဖင့ ်

ေကာငး်ချီးေပးသည့်အတွက် ဘုရားသခငကုိ် က��်ပ်ုတုိ ့ ေကျးဇူးတငပ်ါသည် (မ�ကာေသးမီက ကပ်ေရာဂါကုိ 

အာဏာပုိငမ်ျားက ေကာငး်စွာစီမံ�ိငုခ့ဲ်သည်)။ က��်ပ်ုတုိ ့ �ိငုင်ေံတာ်အတွက် မှနက်နေ်သာ 

ကုိယ်ကျင့တ်ရားဆိငုရ်ာ ဆံးုြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရန�်ငှ့ ် ြပည်ေတာ်အား တရားမ�တြခငး်၊ အမှနတ်ရား�ငှ့ ်

ဘုရားသခငကုိ် ေ�ကာက်ရံွ� ြခငး်၌ �ငမ်ိးချမ်းေသာဘဝြဖင့ ် ေနထိငု�်ိငုေ်စရန ် က��်ပ်ုတုိ၏့ 

�ိငုင်ံေ့ခါငး်ေဆာငမ်ျားအတွက် ဘုရားေရးရာ ဉာဏပ်ညာရ�ှရိန ် က��်ပ်ုတုိ ့ ဆုေတာငး်လုိပါသည်။ 

အြပည်ြပည်ဆိငုရ်ာ ပဋပိက�များ၊ ကုိယ်ကျင့တ်ရား�ငှ့ ်ဝိညာဉ်ေရးဆိငုရ်ာ ယုိယွငး်ေနေသာ ကမ�ာအလယ်တွင ်

ဘုရားသခင၏် �ိငုင်ေံတာ်ကုိ ြမ�င့တ်ငရ်နြ်ဖစ်သည်။ (၁တိ ၂:၁-၄၊ ေရာမ ၁၃:၁-၈၊ ၂တိ ၃:၁-၅) 

 
အသငး်ေတာ်တစ်ခုအေန�ငှ့၊် က��်ပ်ုတုိသ့ည် ခရီးသည်များ�ငှ့ ် ယာယီေြမ�ကီးဆိငုရ်ာ 

�ိငုင်သံားများြဖစ်သကဲသ့ို ့ က��်ပ်ုတုိ၏့တာဝနကုိ် ထမ်းေဆာငရ်န ်တာဝန�်ှိပါသည်။ 
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က��်ပ်ုတုိသ့ည် ဤေလာကအတွက် အလငး်�ငှ့ ် ဆားအြဖစ် ခရစ်ေတာ်၏ သက်ေသြဖစ်ဖုိရ့န�်ငှ့ ်

ေပျာက်ဆံုးေနေသာဝိညာဉ်များထ ံလက်လှမ်းမီှရနလ်ည်း တာဝန�်ှိပါသည်။ က��်ပ်ုတုိ၏့သခငေ်ယ��ခရစ် 

မ�ကာမီ�ကလာမည့်ေနကုိ့ က��်ပ်ုတုိေ့စာင့ေ်မ�ာ်ရငး် ဤအ��ရာယ်�ှိေသာ ကာလတွင ်က��်ပ်ုတုိအ့သက်�ှင ်

ေနပါသည်။ 

 
 
 
စာေရးသူ - Rev. Dr. Jack Sin 

 
 
 
 
 
 
 

       
     အမ်ိေထာငေ်ရး ပဋညိာဉ် 

 
 
 

တဖနဘ်ရုားသခငက် ငါတိုပုံ့သ�ာန�်ငှ့အ်ည ီ

တသ�နတ်ညး် လူကို ဖနဆ်ငး်�ကစုိ။့ သသူည ်

ပငလ်ယ်ငါးတိုက့ို၎ငး်၊ မုိဃး်ေကာငး်ကငင်ကှ်တိုက့ိ၎ုငး်၊ 

သားယဉ်တိုက့ို၎ငး်၊ ေြမတြပငလ်ံုး�ငှ့တ်ကွ၊ ေြမေပါ်မှာ 

တွားတတ်ေသာ တိရစ�ာနအ်ေပါငး်တိုက့ို၎ငး်၊ အုပ်စုိးေစဟု 

အမိန ့ေ်တာ်�ှိ၏။ 27ထိသုိုဘ့ရုားသခငသ်ည ်

မိမိပုံသ�န�်ငှ့အ်ည ီလကူိုဖနဆ်ငး်ေတာ်မူ၏။ 

ဘရုားသခင၏် ပုံသ�ာန ်ေတာ်�ငှ့အ်ည ီလူေယာကျ်ား၊ 

လူမိနး်မကိုဖနဆ်ငး်�ပီးလ�င၊် 28အချငး်တို ့
များြပားစွာေမွးဘာွး�ကေလာ။့ ေြမ�ကီးကို ြပည့ေ်စ၍ 

�ိငု�်ကေလာ။့ ပငလ်ယင်ါးတိုက့ို၎ငး်၊ 
မုိဃး်ေကာငး်ကငင်ကှ်တိုက့ို၎ငး်၊ အသက်�ှင၍် ေြမေပါ်မှာ 
လ�ပ်�ှားတတ်ေသာ တိရစ�ာနအ်ေပါငး်တိုက့ို၎ငး် 
အုပ်စုိး�ကေလာဟ့ုမိန ့ေ်တာ်မူ၍၊ 

သတူိုက့ိုေကာငး်�ကီးေပးေတာ်မူ၏။ (က၊ ၁း ၂၆-၂၈) 


