
 

 

“သန ့်�ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ၏်  

 ြပည့၀်ြခငး်” (ဧဖက ်၅း၁၅-၂၁) 

“The Filling of the Holy Spirit” (Eph. 5:15-21) 
 
 
က��်ပ်ုတုိ၏့ အြပုအမူ�ငှ့ ် အမူအရာအေပါ် သက်ေရာက်မ��ှိေစသည့ ်

စစ်မှနေ်သာ ဘာသာတရားကုိ နားလည်သေဘာေပါက်ရန ်

ဓမ�ပညာဟာ အေရး�ကီးသည်။ Pneumatology သည် 

သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၏ အယူဝါဒြဖစ်သည်။ ဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့ ်

ြပည့်ဝြခငး်ဟူသည် ခရစ်ယာနအ်သိငုး်အဝုိငး် တွင ်

��ပ်ေထးွမ�များစွာ�ှိေနသည်။ လူအချို�က ထိဝိုညာဉ်ေတာ်�ငှ့ ်

ြပည့်ဝြခငး်ဟာ မသေိသာဘာသာစကားေြပာြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ကျနး်မာြခငး်ဆိငုရ်ာ ကုသြခငး် သိုမ့ဟုတ် အနာဂတ်ပေရာဖက် 

ြပုြခငး်ကဲသ့ိုေ့သာ သဘာဝလွနသ်�ုပ်ကုိ ြပသ�ိငုသ်ည်ဟု 

အဓိပ�ာယ်ဖွင့ဆ်ိ�ုကသည်။ ၄ငး်ကုိ ဘုရားသခင၏် ��တ်ကပတ်ေတာ်က ေထာက်ခံပါသလား?။ 

ေဆွးေ�းွ�ကပါစုိ။့  ေအာက်မှာ ေဖာ်ြပေပးေသာ သတိထားရမည့် အချက် ၃ ချက်�ှိပါသည်။ ၄ငး်တုိမှ့ာ- 

 
၁။ ဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့မ်ြပည့မီ် ��န်�ကားချကမ်ျား (vs 15-17) 

 က��်ပ်ုတုိ၏့ဝိညာဉ်ေရးငိက်ုမျဉ်းြခငး်မှ �ိးုထရန ် က��်ပ်ုတုိအ့ား မိန ့�်ကားထား�ပီး ခရစ်ေတာ်သည်    

က��်ပ်ုတုိအ့ား အလငး်ေပးမည်ြဖစ်သည်။ 

 က��်ပ်ုတုိသ့ည် မုိက်မဲစွာ မဟုတ်ပဲ ေစ့ေစ့စပ်စပ် �ငှ့ ်ဂ�တုစုိက် ေလ�ာက်လှမ်းရမည်။ 

 က��်ပ်ုတုိသ့ည် အချိနကုိ် ေရွး�တ်ု�ပီး ၄ငး်ကုိ မြဖုနး်တီးဘ ဲ - ခရစ်ေတာ်အတွက်�ငှ့ ် လူသားတုိ၏့ 

စိတ်ဝိညာဉ်အတွက် သငဘ်ာလုပ်ခ့ဲသနည်း?။ 

 ေပါလုေပးေသာအေ�ကာငး်ရငး်မှာ ေနရ့က်များသည် ဆိုးယုတ်�ပီး အ��ရာယ်�ှိေသာအချိနမ်ျားတွင ်

က��်ပ်ုတုိေ့နထိငုေ်သာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ 

 က��်ပ်ုတုိသ့ည် သခငဘ်ုရား၏အလုိေတာ်ကုိ နားလည်�ပီး ၄ငး်ကုိနာခံရန ်

�ကိုးစားအားထတ်ုရမည်ြဖစ်သည်။ 

 
 
 
 



၂။ ဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့ြ်ပည့၀်ရန် မ�ိှမြဖစလ်ိအုပ်သည ်(vs 18-19) 

 မသေိသာဘာသာစကားေြပာြခငး်၊ ကုသြခငး်�ငှ့ ် ပေရာဖက်ြပုြခငး်တုိသ့ည် 

သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့ြ်ပည့်ဝြခငး်၏ လက�ဏာများြဖစ်သည်ဟု နားလည်မ�လဲွေန�ကေသာ 

သိုမ့ဟုတ် ချို�ယွငး်ေနေသာအချို�လူများသည်�ှိသည်။ 

 တပည့ေ်တာ်များသည် ဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့ ် ြပည့်ဝေသာ်လည်း မသေိသာဘာသာစကားြဖင့ ်

မေြပာ�ကေသာ ေအာက်ပါ ကျမ်းပုိဒမ်ျားြဖစ်သည်။ 

 passive voice တွင ် "ြဖည့ခံ်ရြခငး်" ဆိုလုိသည်မှာ၊ ြပငပ် ေအးဂျင့တ်စ်ခု �ှသိည်၊ ၎ငး်သည် 

အများကိနး်၌ ပါ�ှိ�ပီး အသငး်ေတာ်�ှိ အထက်တနး်စား အချို�အတွက်သာမက လူတုိငး်အတွက် 

မ�ှိမြဖစ် လုိအပ်သည်ကုိ သတိြပုပါ။  

 ဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့ ်ြပည့်၀ေနေသာ လူများ၏ ထင�်ှားြခငး်များ�ငှ့ ်ဥပမာများမှာ- 

 တမန်ေတာ် 4:8 - သန ့�်ငှး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့ြ်ပည့်ဝေသာ �ငှေ်ပါလုသည် 

လူတုိငး်နားလည်�ိငုေ်သာ ဘာသာစကားြဖင့သ်ာ ေဟာေြပာခ့ဲသည်။ သူသည် မသေိသာ 

ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကုိ မေြပာပါ။ 

 တမန်ေတာ် 4:31 - ေနရာအရပ်သည် တုနလ်�ပ်ြခငး်�ှ၍ိ၊ သတုိူသ့ည် ဘုရားသခင၏် 

��တ်ကပတ်ေတာ်များကုိ ေဝမ�ရန ် ရဲရင့ြ်ခငး် �ငှ့ ် ြပည့်ေနေသာ်လည်း အဘယ်သူမ� 

မသေိသာဘာသာစကားြဖင့ ်မေြပာ။ 

 တမန်ေတာ် 11:24 - ဗာနဗသည် သန ့�်ှငး်ေသာ ဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့ ် ြပည့်ဝသြဖင့ ်

ေဟာေြပာခ့ဲ�ပီးေသာ လူအများသည် သခငဘ်ရုားကုိ သ�ိှလိာ�ကသည်။ သိုေ့သာ် သသူည် 

မသေိသာ ဘာသာစကား လုံးဝမေြပာပါ။ 

 တမန်ေတာ် 13:52 - �ှပ်ိစက်ည�ဉ်းပနး်ြခငး်ခံရေသာ တပည့်ေတာ်တုိသ့ည် 

သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့ ် ြပည့်�က်ှ၍ ဝမ်းေြမာက်ြခငး်�ှ�ိကေသာ်လည်း 

မသေိသာဘာသာစကား မေြပာ�ကပါ။ 

 ဓမ�သစ်ကျမ်းတွင ် မသေိသာဘာသာစကားေြပာြခငး် အ�ကိမ် (၃) �ကိမ်သာ�ှိခ့ဲ�ပီး ၎ငး်တုိသ့ည် 

တိကျေသာအေ�ကာငး်ြပချက်များအတွက်သာ ြဖစ်သည်။ 

 ေ�ှးဦးစွာ NT ဘရုားေကျာငး် စတငက်ျငး်ပစဉ် တမနေ်တာ် အခနး်�ကီး ၂ တွင ်

ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး ေြပာဆို�ကေသာ်လည်း ဘာသာစကားများသည် ကဲွြပားေသာ 

လူမျိုးစုများမှ နားလည်�ိငုေ်သာ ဘာသာစကားများြဖစ်သည်။ 

 ဒတိုယအေန�ငှ့ ် တမနေ်တာ် အခနး်�ကီး ၁၀ တွငပ်ထမဆံုးေသာလူမျိုးြခား Cornelius 

သည်အတီလီစစ်တပ်အရာ�ှြိဖစ်�ပီး၊ အဘယ်ေ�ကာင့ဆ်ိေုသာ် သူသည်လူမျိုးြခားများကုိ 

ဘုရားသခငလ်က်ခံေ�ကာငး် ယုဒလူများကုိြပသရန ် ဘုရားသခငအ်သံးုြပုေသာေ�ကာင့ ်



၎ငး်ကုိဘာသာစကားြဖင့ေ်ြပာဆို�ိငုခ့ဲ်သည်။ ပငေ်တကုေတ� ပဲွ ေနတွ့င ်

သူတုိလု့ပ်ခ့ဲသည့်အတုိငး်ပငြ်ဖစ်သည်။ 

 တတိယအေနြဖင့ ် ဗတ� ိဇံဆရာေယာဟန၏် တပည့မ်ျားသည် တမနေ်တာ် ၁၉ တွင ်

ေယ�ု�လှင�်မို�သို ့ ြပနလ်ာခ့ဲ�ကသည်။ ေယ�ု�ှလငတွ်င ် �ကီးမားေသာ 

ြပနလ်ည်�ိးုထမ��ှိေ�ကာငး် သူတုိအ့ားြပသရနအ်တွက် ပငေ်တကုေတ� ပဲွေန၌့ 

ထိတုပည့်များမ�ှိေသာေ�ကာင့ ်လူများ၏ ဘာသာစကားကုိ ေြပာဆိုခ့ဲ�ကသည်။ ၎ငး်တုိသ့ည် 

စစ်မှနေ်သာ ယုံ�ကည်သမူျားလည်း ြဖစ်�ိငု�်ပီး ကျနသ်ူများကဲသ့ိုပ့င ် ၎ငး်တုိကုိ့ 

လက်ခံထား�ကသည်။ 

 ဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့ြ်ပည့်ဝြခငး်၏ အဓိပ�ါယ်ကား အဘယ်နည်း?။ 

Dr John Macarthur သည် ၎ငး်ကုိေဖာ်ြပရန ်"စိမ့်ဝငြ်ခငး်" �ငှ့ ်"စုိးမုိးရန"် ဟူေသာ စကားလုံး ၂ လုံးကုိ 

အသံုးြပုခ့ဲသည်။ 

 သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်သည် သတ� ဝါတစ်ခုလုံးကုိ စိမ့်ဝငေ်စ�ပီး 

က��်ပ်ုတုိ၏့အေတွးများ�ငှ့ ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်များအေပါ် သက်ေရာက်မ��ှိသည်။ 

 သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတုိလု့ပ်ေဆာငသ်ည့်အရာတွင ် သက်�ှတိစ်ခုလုံးကုိ 

စုိးမုိး သိုမ့ဟုတ် ဦးေဆာင ်သိုမ့ဟုတ် လမ်း��နေ်ပးသည်။ 

 ဝိညာဉ်ေတာ်သည် လူအား သခငဘ်ရုားအတွက် အချို�ေသာအရာများကုိ လုပ်ေဆာငရ်န ်

တနခုိ်း�ငှ့ ်ခွနအ်ားေပးသည်။ 

 ကယ်တငြ်ခငး်ခံ�ပီးေသာလူတစ်ဦးတွင ် ကျိနး်ဝပ်ေသာ သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်�ှိေသာ်လည်း 

သင့အ်သက်တာကုိ သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်က လုံးလုံးလျားလျား ထနိး်ချုပ်�ိငုပ်ါသလား?။ 

  ဧဖက် 5:18 တွင ် က��်ပ်ုတုိတွ့င ် ဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့ ် ြပည့်ဝရန ် မိန ့မှ်ာချက် (passive voice 

ကုိအသံုးြပုသည်ကုိ သတိြပုပါ)။ ဤကျမ်းပုိဒ၏် ေနာက်ခံအေ�ကာငး်အရာသည် ဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့ ်

ြပည့်ဝေသာအသက်တာ မည်ကဲသ့ို ့ြဖစ်သည်ကုိ ထင�်ာှးစွာြပသထားသည်။ ကျမ်းပုိဒမ်ျားတွင ်

ေဖာ်ြပချက်များကုိ သတိြပုပါ– “လွနကဲ်ေသာ စပျစ်ရည်�ငှ့ ်ယစ်မူးြခငး် မြပု�ငှ့။် ဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့ ်

ြပည့်ဝပါေစ။ ထးူထးူဆနး်ဆနး် ဝမ်းသာပီတိေသာ စကားေတွနဲ ့ ကုိယ့်ကုိကုိယ်ေြပာေနတာ။" 

ဤအေ�ကာငး်အရာတွင ် မည်သည့်ေနရာမှ မသေိသာဘာသာစကား၏ ဆုေကျးဇူး သိုမ့ဟုတ် 

အနာေပျာက်�ငမ်ိးြခငး် �ငှ့ ်ပေရာဖက်ြပုြခငး်တုိ�့ငှ့ ်ဆိငုေ်သာ ဆုေကျးဇူ မပါ�ှိပါ။ 

 
 

၃။  ဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့ ်ြပည့၀်ြခငး်၏ အကျိုးဆကမ်ျား (vs 20-21) 

စစ်မှနေ်သာဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့ြ်ပည့်ဝေသာပုဂ�ိုလ်သည် ေပါလု၏အဆိအုရ အရာ ၃ ခုကုိ 

လုပ်ေဆာငလိ်မ့်မည်။ 



 ကိးုကယွမ်� စိတဓ်ာတ၌် မှန်ကန်ေသာ ဆ�� �ငှ့ ်အမူအရာ �ိှသည်။ - နာမ်ဝိညာဉ် �ငှ့ ်ဘရုားသခငကုိ် 

ကုိးကွယ်ြခငး် ဆိုသည်မှာ �ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ် ့ မှားယွငး်ေသာ ပုံစံြဖင့ ် ကုိးကွယ်ြခငး် မဟုတ်ဘ ဲ

�လုံှးသားတွင ်အြမစ်တွယ်သည်။ 

 ထာဝရဘရုားကိ ု ချီးမွမ်းသခီျငး်ဆိ၍ု ရ�ငလ်န်းစွာ ကိးုကယွေ်သာ ယံ�ုကည်သ။ူ 

သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်သည် မိမိ၌ကျိနး်ဝပ်�ပီး �ိုေသေလးစားေသာ 

ယုံ�ကည်သူ၏စိတ်�လုံှးတွင ် လှပေသာေတးကုိ ဖနတီ်းေပး�ပီး ဘုရားသခငအ်ား 

�ိုေသေလးစားေသာပုံစံ (၁သက် ၅း၁၆ �ငှ့ ်ေယာ ၄း၂၂-၂၄) ကုိ ဘရုားသခင ်�စ်ှသက်ေတာ်မူသည့ ်

ပုံစံြဖင့ ်ဖနတီ်းသည်။ 

 ခကခ်ဲေသာ အေြခအေနများ�ကားတငွပ်င ် ဘရုားသခငအ်ား ဘန်ုးေတာထ်င�ှ်ားေစေသာ 

ေကျးဇူးတရား�ငှ့ ် ေကျးဇူးတငတ်တေ်သာစိတ�ိှ်ရမည်။ ဘုရားသခငကုိ် ေ�ကာက်ရံွ� ြခငး်�ငှ့ ်

သခငဘ်ရုား၌ အချငး်ချငး် အပ်�ှြံခငး်သေဘာ�ှိလိမ့်မည်။ မာန�ကီးေသာသ ူ သိုမ့ဟုတ် 

ေမာက်မာေသာသသူည် ဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့မ်ြပည့။် ဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့ ် ြပည့်ဝေသာလူ၌ 

�းူညံသ့မ်ိေမွ� ြခငး်�ငှ့ ်�ှမ့်ိချြခငး်သေဘာ�ှိလိမ့်မည်။  

 
 

နိဂုံး 

က��်ပ်ုတုိ၏့အသက်တာ�ငှ့ ် အသငး်ေတာ်အေပါ်သက်ေရာက်မ��ှိေစေသာ က��်ပ်ုတုိ၏့ဓမ�ပညာကုိ 

လူ၏အယူဝါဒ�ငှ့ ် သန ့�်ငှး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၏ လုပ်ေဆာငမ်�အေပါ် မှနက်နစွ်ာရ�ှိရနလုိ်အပ်�ပီး 

က��်ပ်ုတုိကုိ့လွတ်ေြမာက်ေစမည့် သမ�ာတရားကုိ�ာှေဖွရန ် ဘရုားသခငထ်မှံ ပညာရ�ှိရန ်

က��်ပ်ုတုိဆု့ေတာငး်ပါသည်။ သခငဘ်ရုားသည် က��်ပ်ုတုိအ့ား �ှမ့်ိချမ��ငှ့ ် က�ုဏာေတာ်ြဖင့ ် လုပ်ေဆာငရ်န ်

လက်ခံ�ိငုေ်သာ�လုံှးသားကုိ ေပးသနားေတာ်မူပါေစ။ ယုံ�ကည်သူများသည် သာသနာေတာ် ဆုတ်ယုတ်မ��ငှ့ ်

စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ ��ပ်ေထးွမ�များ၏ ဤေနာက်ဆံုးေသာေနရ့က်များတွင ်�ိးု�ိးု�ကား�ကား�ငှ့ ် ပုိငး်ြခားသြိမငရ်န ်

လုိအပ်သည်။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် စစ်မှနေ်သာေမတ� ာြဖင့ ် စိတ်��ပ်ေထးွေနသမူျားအတွက် သိုမ့ဟုတ် 

မရည်ရွယ်ဘမှဲားယွငး်ေနသမူျားအတွက် ၎ငး်တုိအ့ား သခငဘ်ရုား ဉာဏအ်လငး်ရေစ�ပီး သမ�ာတရားြဖင့ ်

၎ငး်တုိထ့ ံစိတ်�ှည်လက်�ှည် ဆက်သွယ်ကူညီေပးရန ်က��်ပ်ုတုိ ့ ဆုေတာငး်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။  
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