
GENERAL SUBJECT:  

ဖိလပိ္ပိစာစစာင၌် ဖွင့်ပ်ပ္ထာားသည့််အတိိုငာ်း 

ခရစစ်တာ်ကိို သကိျွမ်ားပခငာ်းနငှ့် ်စတွွေ့ ကကြံုံခံစာားပခငာ်း 

Message One 

ခရစစ်တာ်ကိို အပမတရ်ယပူခငာ်း - ယံိုကကည်သမူ ာားက ခရစစ်တာ်ကိို ရှာစဖွဆညာ်းပူ္ားပခငာ်း၏ ပ္န်ားတိိုင ်

ဖတ်ရနက်ျမ််း။   ။ ဖိ၊၃်း၄-၁၄ 

I. ဖိလပိ္ပိ ၃ား၃-၁၆ တငွ ်ခရစစ်တာ်သည ်ယံိုကကညသ်မူ ာား၏ ရှာစဖွဆညာ်းပူ္ားမှုပ္န်ားတိိုငအ်ပဖစ် တငဆ်ကပ်ပ္သထာားသည။် 

A. ခရစ်တတှာ်သည ် ကျွန််ုပ်တိ်ု ို့၏ပန််းတိ်ုငဖ်ဖစ်ဖခင််းမ ှာ ကိ်ုယ်တတှာ်သည် အဖမငို့မ်ှာ်းဆ ်ု်း တမ ွေ့တ ျှာ်ဝမ််းတဖမှာက်မှုဖဖစ် 

တ ကှာင််း ဆိ်ု ိ်ုသည။် 

B. ကျွန််ုပ်တိ်ု ို့၏ပန််းတိ်ုငသ်ည ်ကျွန််ုပ်တိ်ု ို့ထ  ချ ်းဖမြှငို့ခ် ရမည်ို့ ဆ်ုအဖဖစ် အရှာအှာ်း  ်ု်းပါဝငတ်သှာ ခရစ်တတှာ်ဖဖစ်သည။် 

ပန််းတိ်ုငသ်ိ်ု ို့ ကျွန််ုပ်တိ်ု ို့တရှာက်တသှာအခါ ပန််းတိ်ုငသ်ည ်ချက်ချင််း ဆ်ုဖဖစ် ှာမညဖ်ဖစ်သည ်- အငယ်၊၁၄။ 

C. တပါ ်ု၏ရ ှာတဖ ဆည််းပ ်းမှုမ ှာ တစ်ခ်ုတည််းတသှာ ပန််းတိ်ုင၊် တစ်ခ်ုတည််းတသှာရညမ် န််းချက် - ခရစ်တတှာ် သိ်ု ို့ဖဖစ် 

သည။် ခရစ်တတှာ်ကိ်ု သ ၏ပန််းတိ်ုငအ်ဖဖစ် ယ တဆှာငပ်ပ ်း၊ အထက်အရပ်သိ်ု ို့ တခေါ်တတှာ်မ တသှာ ခရစ်တတှာ်တယရှု၌ 

ဘ်ုရှာ်းသခငထ် သိ်ု ို့ ဆ်ုကိ်ု ရဖခင််းင ှာ ဆည််းပ ်းဖခင််းရ ိခ ို့သည ်- အငယ်၊၁၂-၁၄။ 

D. ကျွန််ုပ်တိ်ု ို့၏ပန််းတိ်ုငသ်ည ် ခရစ်တတှာ်ကိ်ု အဖမတ်ရယ ဖခင််းဖဖစ်သည်ို့အတ ျှာက် ကျွန််ုပ်တိ်ု ို့သည ် အဖခှာ်းအရှာမျှာ်း 

အှာ်း  ်ု်းကိ်ု စ န် ို့ ွှတ်၍၊ အဖခှာ်းအရှာထက် ခရစ်တတှာ်ကိ်ုသှာ ရ ှာတဖ ဆည််းပ ်းသငို့ပ်ါသည ်- အငယ်၊၇-၈။ 

II. ခရစစ်တာ်ကိို သကိျွမ်ားပခငာ်း၏ သာလန်ွထာူးကပဲခငာ်းအစကကာငာ်းစကကာင့် ်(သိို ့်မဟိုတ ်ထိို ့်စကကာင့််) စပ္ေါလိုသည ်အရာခပ်္ 

သမ်ိားကိို ရှု ံားစစစသာအရာအပဖစ ်စရတကွခ်ဲ့်သည ်- အငယ၊်၈က။ 

A. တပါ ်ုသည ် ခရစ်တတှာ်ကိ်ု သကိျွမ််းဖခင််း၏ သှာ  နထ် ်းဖမတ်ဖခင််းအတပေါ် ကက ်းမှာ်းစ ှာ တနဖိ််ု်းထှာ်းခ ို့သည။် ဤ 

အရှာကိ်ု ငါ၏သခင ် ဟ တသှာစကှာ်း  ်ု်းဖဖငို့ ် ညွှနဖ်ပထှာ်းကှာ၊ ယင််းမ ှာ ခရစ်တတှာန် ငို့စ်ပ် ျဉ်း၍ သ ၏ ရင််းန  ်း 

ကျွမ််းဝငတ်သှာ၊ န ်းည ို့တသှာခ စှာ်းမှုကိ်ု တဖှာ်ဖပတနသည။် 

B. တပါ ်ု၏ မျက်စိမျှာ်းသည် အ ို့ဩဖ ယ်တသှာ၊ အရှာအှာ်း  ်ု်းပါဝငတ်သှာ ခရစ်တတှာ်၏ သှာ  နထ် ်းဖမတ်ဖခင််းကိ်ု 

ဖမငဖ်ခင််းင ှာ ဖ ငို့ဖ်ခင််းရ ိခ ို့သည။် ဤသှာ  နထ် ်းဖမတ်ဖခင််းအတ ကှာင််းတ ကှာငို့ ်သ သည ်ဘှာသှာတရ်းဆိ်ုငရ်ှာအဖမတ် 

ရဖခင််းဖဖစ်တစ၊ ဇှာတိဆိ်ုငရ်ှာအဖမတ်ရဖခင််းဖဖစ်တစ အရှာအှာ်း  ်ု်းကိ်ု ရှု  ်းတစတသှာအရှာအဖဖစ် မ တ်ယ ခ ို့သည။် 

C. အငယ် ၈ ၌ ခပ်သမိ််းတသှာအရှာ သည ် တပါ ်ုက ခရစ်တတှာ်တယရှုကိ်ု သကိျွမ််းဖခင််း၏ သှာ  နထ် ်းဖမတ်ဖခင််း 

အတ ကှာင််းတ ကှာငို့ ်ဘှာသှာတရ်းအရှာမျှာ်းသှာမက၊ အရှာခပ်သမိ််းကိ်ုပင ်စ န် ို့ ွှတ်ခ ို့တ ကှာင််း ရည်ညွှန််းသည။် ထိ်ု ို့ 

တ ကှာငို့ ်တပါ ်ုအဖိ်ု ို့ အရှာအှာ်း  ်ု်းကိ်ု ဆ ်ု်းရှု  ်းဖခင််းမ ှာ ရ ိသမျှအရှာခပ်သမိ််းကိ်ု ဆ ်ု်းရှု  ်းဖခင််းပင ်ဖဖစ်သည။် 

D. ကျွန််ုပ်တိ်ု ို့၌ ခရစ်တတှာ်ကိ်ု သကိျွမ််းဖခင််း၏ သှာ  နထ် ်းဖမတ်ဖခင််းရရ ိတ တ ၊ ဘှာသှာတရ်းဆိ်ုငရ်ှာန ငို့ ် ဇှာတိဆိ်ုင ်

ရှာအရှာခပ်သမိ််းကိ်ု ရှု  ်းတစတသှာအရှာအဖဖစ် ကျွန််ုပ်တိ်ု ို့မ တ်ယ နိ်ုငတ် တ ဖဖစ်သည ်- အငယ်၊၄-၈က။ 

III. ခရစစ်တာ်၏အစကကာငာ်းစကကာင့် ်စပ္ေါလိုသည ်အရာအာားလံိုား ဆံိုားရှု ံားပခငာ်းကိို ခံစာားခဲ့်ကာ၊ ခရစစ်တာ်ကိို အပမတရ်ရိှရန် 

အလိို ့်ငာှ ၎ငာ်းတိို ့်ကိို မစငက်ဲ့်သိို ့် မှတယ်ခူဲ့်သည ်- အငယ၊်၇၊ ၈ခ။ 

A. အငယ် ၈ ရ ိ ခပ်သမိ််းတသှာအရှာမျှာ်း သည ်ဘှာသှာတရှာ်း၊ အတတ ်းအတခေါ်ပညှာန ငို့ ်ယဉတကျ်းမှုတိ်ု ို့၏ အရှာမျှာ်း 



ပါဝငသ်ည။် တပါ ်ုသည ် ဤအရှာမျှာ်းအှာ်း  ်ု်းကိ်ု ဆ ်ု်းရှု  ်းခ ခ ို့သည်၊ အတ ကှာင််းမ ှာ ၎င််းတိ်ု ို့သည ် ခရစ်တတှာ်ကိ်ု 

အစှာ်းထိ်ု်းဖခင််းရ ိကှာ၊ စှာတနက်   မျှာ်းအှာ်း ခရစ်တတှာ်န ငို့ ်ခရစ်တတှာ်ကိ်ု တတ ွေ့  က ြုံခ စှာ်းဖခင််း မရ ိတစရန ်အသ ်ု်းဖပြုံ 

သညို့ ်ချိတ်မျှာ်းဖဖစ်သည။် 

B. ကျွန််ုပ်တိ်ု ို့သည် တစ်ချိနက် ကျွန််ုပ်တိ်ု ို့အဖိ်ု ို့ အကျိြုံ်းအဖမတ်ဖဖစ်ခ ို့တသှာ အရှာခပ်သမ်ိ်းကိ်ု ဆ ်ု်းရှု  ်းခ ဖခင််းန ငို့ ်မစငက် ို့သိ်ု ို့ 

မ တ်ယ ဖခင််းအှာ်းဖဖငို့ ်ခရစ်တတှာ်ကိ်ု အဖမတ်ရယ  ကသည ်- အငယ်၊၄၊ ၈။ 

1. အငယ် ၈ ရ ိ အဖမတ်ရဖခင််း အတ က် ဂရိစကှာ်း  ်ု်းမ ှာ “စိတ်ချတစဖခင််း၊ ရယ ဖခင််း၊ ကိ်ုငစ်  ထှာ်းဖခင််း”ဟ်ု ဆိ်ု ိ်ု 

သည။် 

2. ခရစ်တတှာ်သည ်ဘ်ုရှာ်းဇှာတိအဖဖစ်တတှာ် ဖပညို့်ဝဖပညို့်စ ်ုဖခင််း၏ ကိ်ုယ်ထငရ် ှာ်းဖခင််း (တကှာ၊၂်း၉) န ငို့ ်အတပါင််း 

 ကခဏှာအရှာမျှာ်းအှာ်း  ်ု်း၏အရိပ်မျှာ်း၏ စစ်မ နဖ်ခင််း ဖဖစ်သည် (အငယ်၊၁၆-၁၇)။ 

3. ခရစ်တတှာ်ကိ်ု အဖမတ်ရယ ဖခင််းမ ှာ ကိ်ုယ်တတှာ်၏ စစ်၍မက်ုနန်ိ်ုငတ်သှာ ကကယ်ဝဖခင််းမျှာ်းအှာ်း  ်ု်းကိ်ု တတ ွေ့  က ြုံ 

ခ စှာ်းဖခင််း၊ တမ ွေ့တ ျှာ်ဝမ််းတဖမှာက်ဖခင််း၊ ပိ်ုငဆ်ိ်ုငရ်ယ ဖခင််းဖဖစ်သည ်- ဧ၊၃်း၈။ 

4. တပါ ်ုက ို့သိ်ု ို့ပင ် ကျွန််ုပ်တိ်ု ို့သည ် ခရစ်တတှာ်အတ ကှာင််းတ ကှာငို့ ် အရှာအှာ်း  ်ု်းကိ်ု ရှု  ်းတစတသှာအရှာအဖဖစ် 

မ တ်ယ ရ ်ုသှာမက (ဖိ၊၃်း၇) အရှာအှာ်း  ်ု်းကိ်ု ဆ ်ု်းရှု  ်းခ ဖခင််းန ငို့ ်အရှာအှာ်း  ်ု်းကိ်ု မစငက် ို့သိ်ု ို့ မ တ်ယ ဖခင််း ည််း 

ရ ိရမညဖ်ဖစ်သည ်(အငယ်၊၈)။ 

5. ကျွန််ုပ်တိ်ု ို့သည် ခရစ်တတှာ်အတ ကှာင််းတ ကှာငို့ ်အရှာခပ်သမိ််းကိ်ု ဆ ်ု်းရှု  ်းခ ဖခင််းရ ိကှာ၊ မစငက် ို့သိ်ု ို့ မ တ်ယ ဖခင််းရ ိ 

တ တ ၊ ခရစ်တတှာ်ကိ်ု ကျွန််ုပ်တိ်ု ို့၏တတ ွေ့  က ြုံခ စှာ်းမှုန ငို့ ် တမ ွေ့တ ျှာ်ဝမ််းတဖမှာက်မှုအတ က် အဖမတ်ရယ ဖခင််းရ ိ 

တ တ  ဖဖစ် ိမ်ို့မည ်- အငယ်၊၇-၈။ 
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Message Two 

ခရစ်တ ှာ်၌ မြငတ် ွေွေ့ခံရမခင််း၊ ခရစ်တ ှာ်ကိို သကိျွြ််းမခင််းနငှ  ်ခရစ်တ ှာ်ကိို ရှှာတ ွေဆည််းပ ်းမခင််း 

ဖတ်ရနက်ျမ််း။     ။ ဖိ၊၃်း၉-၁၄ 

I. တပေါလို၏အလိိုဆနဒြှှာ ခရစ်တ ှာ်၌ မြငတ် ွေွေ့ခံရန်၊ ြိြိကိိုယ်ပိိုငတ်မ ှာင် ြ မ်ခင််းြဟို ဘ် ဲ“ခရစ်တ ှာ်၌ ယံိုကကည် 

မခင််းအှာ်းမ င ရ်တသှာ တမ ှာင ြ် မ်ခင််း  ည််းဟ တသှာ၊ ယံိုကကည်မခင််းတကကှာင  ်ဘိုရှာ်းသခငတ်ပ်းတ ှာ်ြ တသှာ တမ ှာင  ်

ြ မ်ခင််းကိို ကိို်းစှာ်းမခင််း” ရိှရန် မ စ်သည် -  ိ၊၃်း၉။ 

A. အတွင််းနက်န၌ဲ ပပေါလုသည် သ၏ူဖဖစဖ်ြင််းတစ်ြလု ု်း ြရစ်ပတ ်၌ နစှ်ဖမြုပ်ရနန်ငှ့် ်ပပျ ဝ်ငဖ်ပည့််ဝရန ်ဆနဒဖပင််း 

ဖပြဲ့်သည်၊ သို ့်မှသ  သူ ့်ကို ကကည့််ရှုပသ သူအ ်းလ ု်းက သူ ့်ကို ြရစ်ပတ ်၌ အဖပည့််အဝ ဖမငပ်တွွေ့ နိငုမ်ည်ဖဖစ ်

သည်။ ကျွန်ပု်တို ့်သည် ြရစ်ပတ ်၌ ဖမငပ်တွွေ့ြ ရရန ်ထက်သနပ်သ အလိုဆနဒရိှသင့်ပ်ေါသည် - အငယ်၊၉က။ 

B. ပပေါလုသည် မမိိကိုယပ်ိုငပ်ဖဖ င့်မ်တဖ်ြင််း၌မဟတု်ဘဲ၊ ဘုရ ်းသြင၏်ပဖဖ င့်မ်တ်ဖြင််းကိ ု ရရိှဖြင််းဖဖင့်၊် ြရစ ်

ပတ ်ကို သ၏ူ အတငွ််းကျပသ ၊ ရှငထွ်က်ပသ  ပဖဖ င့်မ်တ်ဖြင််းအဖဖစ် ရရိှဖြင််းအပဖြအပန၌ ြရစ်ပတ ၌် 

ဖမငပ်တွွေ့ ဖြင််းြ ရန ်အလိုရိှြဲ့်သည် - အငယ်၊၉။ 

1. ယ ုကကည်သူမျ ်းထ  ြရစ်ပတ ်သည် ပဖဖ င့််မတ်ဖြင််းဖဖစ်ဖြင််း၏ သွငဖ်ပငန်စှ်ြုရိှသည် -  

a. ပထမသွငဖ်ပငမ်ှ  ြရစ်ပတ ်သည် ယ ုကကည်သူမျ ်းအဖို ့် ဘုရ ်းသြငအ် ်းဖဖင့် ် အဖပငပ်ိုင််းဆိုငရ်  

ပဖဖ င့်မ်တ်ရ သို ့်ပရ က်ပစရန ်သူတို ့်၏ပဖဖ င့်မ်တ်ဖြင််း ဖဖစ်သည် - ပရ ၊၃်း၂၄-၂၆။ တ၊၁၃်း၃၉။ ဂလ၊ 

၃်း၂၄ြ။ 

b. ဒတုိယသွငဖ်ပငမ်ှ  ြရစ်ပတ သ်ည် ယ ုကကညသ်ူမျ ်း၏အထဲမှ ဘုရ ်းသြင၏်ထငရ်ှ ်းပပေါ်ထွန််းဖြင််း 

အဖဖစ် ရှငထွ်က်ပသ  ပဖဖ င့််မတ်ဖြင််းဖဖစ်က ၊ ြရစ်ပတ ်၌ ပဖဖ င့်မ်တ်ဖြင််းအဖဖစ် ယ ုကကည်သူမျ  

ထ  ပပ်းအပ်က ၊ သူတို ့်ကို အတွင််းကျကျ ပဖဖ င့်မ်တ်ရ သို ့် ပရ က်ပစဖြင််းဖဖစ်သည် - ပရ ၊၄်း၂၅။ 

၁ပပ၊၂်း၂၄က။ ယ ၊၂်း၂၄။ မ၊၅်း၂၀။ ဗျ ၊၁၉်း၈။ 

2. ဖိလိပပိ ၃်း၉ ရိှ ဘုရ ်းသြင၏် အတွင််းကျကျပဖဖ င့်မ်တ်ဖြင််းသည် အမှနမ်ှ  ဘုရ ်းသြငက်ိယု်ပတ ်တိုင ်

ကျွန်ပု်တို ့်၏ပန ့်စဉ်အသက်ရှငဖ်ြင််း၊ ဘုရ ်းသြငန်ငှ့် ်လူတို ့်နငှ့် ် မှနက်နမ်ှုရိှပသ  အသက်ရှငဖ်ြင််း ဖဖစ်လ  

ဖြင််းဖဖစ်သည်။ 

a. ပပေါလုသည် မိမိကိယု်ပိုင ်ပဖဖ င့်မ်တ်ဖြင််း၌၊ ပညတ်တရ ်းကို ပစ င့်ထိ်န််းရန ်လူ၏ကိုယပ်ိုငအ် ်းထုတ် 

မှုမှလ ပသ  ပဖဖ င့်မ်တ်ဖြင််း၌ အသက်မရှငလ်ိုြဲ့်ပေါ - အငယ်၊၆၊ ၉။ 

b. ပပေါလုသည် ဘုရ ်းသြင၏်ပဖဖ င့်မ်တဖ်ြင််း၌ အသက်ရှငရ်န၊် ြရစ်ပတ ်ကို အသက်ရှငဖ်ြင််းအ ်းဖဖင့် ်

ဘုရ ်းသြငက်ို ထငရှ် ်းသည့်် အပဖြအပန၌ ဖမငပ်တွွေ့ ဖြင််းြ ရန ်အလိုရိှြဲ့်သည်။ ကျွန်ပု်တို ့်သည် ြရစ် 

ပတ ်၌ ဖမငပ်တွွေ့ ဖြင််းြ လိုလျှင ်ထုိသို ့်ပသ အပဖြအပန၌ ရိှရမည်ဖဖစ်သည် - ၁်း၂၀-၂၁က။ 

C. ယ ုကကည်ဖြင််းသည် ြရစ်ပတ ဖ်ဖစ်သည့်် ဘုရ ်းသြငထ် မှလ ပသ  ပဖဖ င့်မ်တ်ဖြင််းကို ကျွန်ပုတ်ို ့် လက်ြ ရရှ ိ

ရနန်ငှ့် ်ပိုငဆ်ိုငရ်န ်အပဖြြ ၊ အပဖြအပနဖဖစသ်ည် - ၃်း၉။ ၁ပက ၊၁်း၃၀။ 

II. တပေါလိုသည် ြိြိကိိုယ်ပိိုင ် တမ ှာင ြ် မ်ခင််းအတမခအတန၌ ြဟို ဘ်၊ဲ ဘိုရှာ်းထြံှလှာတသှာ တမ ှာင ြ် မ်ခင််း၌ 

အသက်ရှငက်ှာ၊ ခရစ်တ ှာ်နငှ  ်ကိိုယ်တ ှာ်၏ ထတမြှာက်မခင််း န်ခိို်းကိိုလည််းတကှာင််း၊ ကိိုယ်တ ှာ်၏ဆင််းရဲဒိုကခခံ 



မခင််းကိို ြိ သ်ဟှာယ ွေဲွေ့ မခင််းကိိုလည််းတကှာင််း သကိျွြ််းရန် (တ ွေွေ့ ကကံြုံခံစှာ်းရန်)နငှ  ် ကိိုယ်တ ှာ်၏အတသခံမခင််း 

သိို   သဏ္ဌှာန်  ၍၊ သှာ၍မြ တ်သှာထတမြှာက်မခင််းကိို ရရိှနိိုငရ်န် အလိိုရိှခဲ သည် -  ိ၊၃်း၁၀-၁၁။ 

A. ြရစ်ပတ ်ကို သိကျွမ််းဖြင််း၏ သ လွနထူ််းဖမတ်ဖြင််းကို ရရိှဖြင််း (အငယ်၊၈) မ ှ ဖွင့်ဖ်ပဖြင််းအ ်းဖဖင့်ဖ်ဖစ်ပသ  ်

လည််း၊ ြရစ်ပတ ်ကို သိကျွမ််းဖြင််း (အငယ်၊၁၀) မှ  အပတွွေ့အကက ြုအ ်းဖဖင့် ် - ကိုယ်ပတ ်ကို အပတွွေ့အကက ြု 

ဆိုငရ်  သိကျွမ််းဖြင််းရရိှဖြင််းအ ်းဖဖင့် ်ဖဖစ်သည်။ 

1. ြရစ်ပတ ်ကို ပတွွေ့ ကက ြုြ စ ်းဖြင််းမှ  ြရစ်ပတ က်ို ပတွွေ့ ကက ြုြ စ ်းဖြင််းဆိုငရ် ၌ ြရစ်ပတ က်ို သိကျွမ််း 

ဖြင််းနငှ့် ်ပမွွေ့ပလျ ်ဝမ််းပဖမ က်ဖြင််းဖဖစ်သည် - ၂်း၁၇-၁၈။ ၄်း၄၊ ၁၀။ 

2. ြရစ်ပတ ်ကို သိကျွမ််းဖြင််းမှ  ကိုယ်ပတ ်ကို သိကျွမ််းဖြင််းသက်သက်မျှသ မက၊ ကိုယ်ပတ ၏်ပုဂ္ြိုလ် 

ပတ ်ကို အဖမတ်ရဖြင််းပင ်ဖဖစ်သည် - ၂ပက ၊၂်း၁၀။ 

3. ြရစ်ပတ ်ကို အဖမတ်ရဖြင််းမှ  အဖို်းအြပပ်းဖြင််းအ ်းဖဖင့် ် ကိုယ်ပတ ၏် စစ်၍မကုနန်ိငုပ်သ  ကကယ်ဝ 

ဖြင််းမျ ်းအ ်းလ ု်းကို ပတွွေ့ ကက ြုြ စ ်းဖြင််း၊ ပမွွေ့ပလျ ်ဖြင််းနငှ့် ်ရယူပိုငဆ်ိငုဖ်ြင််းဖဖစ်သည် - ဖိ၊၃်း၈။ ဧ၊၃်း၈။ 

4. ကျွန်ပု်တို ့်သည် ကိုယ်ပတ ်ကို ပတွွေ့ ကက ြုြ စ ်းဖြင််း၊ ကိုယ်ပတ ်ကို ပမွွေ့ပလျ ဝ်မ််းပဖမ က်ဖြင််း၊ ကိယု်ပတ ် 

နငှ့် ် တစ်လ ု်းတစဝ်ဖဖစ်ဖြင််း၊ ကျွန်ပု်တို ့်အတွင််း၌ ကိုယ်ပတ ်အသက်ရှငဖ်ြင််းအ ်းဖဖင့် ် ြရစ်ပတ ်ကို သိ 

ကျွမ််းရန ်လိုအပ်သည်။ ဤနည််းဖဖင့် ်ကျွန်ပုတ်ို ့်သည် ကိုယ်ပတ ်ကို ဖငွ့်ဖ်ပဖြင််းနငှ့် ်အပတွွေ့အကက ြုနစှ်ြုလ ု်း 

ဖဖင့် ်သိကျွမ််းကကသည် - ဖိ၊၃်း၁၀။ ၁ပက ၊၆်း၁၇။ ဂလ၊၂်း၂၀။ 

B. ပပေါလုသည် ြရစ်ပတ ်၏ရှငဖ်ပနထ်ပဖမ က်ဖြင််းတနြ်ို်းနငှ့် ်ကိုယ်ပတ ၏်ဒကုခဆင််းရဲြ ဖြင််းကို မတိ်သဟ ယ 

ဖွဲွေ့ ဖြင််းအ ်း သိရန ်ဆနဒဖပင််းဖပြဲ့်သည် - ဖိ၊၃်း၁၀။ 

1. ြရစ်ပတ ်၏ရငှဖ်ပနထ်ပဖမ က်ဖြင််းတနြ်ို်းမှ  ကိယု်ပတ ်၏ ရှငဖ်ပနထ်ပဖမ က်ဖြင််းအသက်ဖဖစ်က ၊ ကိုယ် 

ပတ ်ကို ပသဖြင််းမှ ထပဖမ က်ပစပသ အသက် ဖဖစ်သည် - ဧ၊၁်း၁၉-၂၀။ 

a. ဝိည ဉ်ပတ သ်ည် ြရစ်ပတ ်၏ရှငဖ်ပနထ်ပဖမ က်ဖြင််းနငှ့် ်၎င််း၏တနြ်ို်း စစ်မှနဖ်ြင််းဖဖစ်သည် - ပရ ၊ 

၈်း၉-၁၁။ ၁ပက ၊၁၅်း၄၅ြ။ ၁ပယ ၊၅်း၆။ 

b. ဝိည ဉ်ပတ သ်ည် ြရစ်ပတ ်၏ရှငဖ်ပနထ်ပဖမ က်ဖြင််းနငှ့်၎်င််း၏တနြ်ို်းဖဖင့် ်ပပေါင််းစပ်ထ ်းပပ ်း ကျွန်ပု ်

တို ့်ဝိည ဉ်၌ ကိန််းဝပ်ပန၍၊ ကျွန်ပု်တို ့်ဖဖစဖ်ြင််းတစ်ြုလ ု်းအထဲသို ့် ြရစ်ပတ ၏် ရှငဖ်ပနထ်ပဖမ က်ဖြင််း 

နငှ့် ်၎င််း၏တနြ်ို်းကို ပဝငဖှဖန် ့်ဖဖ ်းပပ်းသည် - ဖိ၊၁်း၁၉။ ထွ၊၃၀်း၂၃-၂၅။ ပရ ၊၈်း၆ြ၊ ၁၀-၁၁။ 

c. ကျွန်ပု်တို ့်သည် မိမိကိယု်ကို ပဘ်းဖယ်က  က ်းတိုင၏် အပသြ ဖြင််းပအ က၌် ကျနရိှ်ပနလျှင ်ြရစ ်

ပတ ်၏ ရှငဖ်ပနထ်ပဖမ က်ဖြင််းတနြ်ို်းကို ကျွန်ပုတ်ို ့် ပတွွေ့ ကက ြုြ စ ်းလိမ့််မည်ဖဖစ်ပပ ်း၊ အလိုအပလျ က ်

ပင ်ကျွန်ပု်တို ့်ပတွွေ့ ကက ြုြ စ ်းသည့်် ထပဖမ က်ဖြင််းတနြ်ို်းသည် ကိုယ်ြနဓ ပတ ်ကို တည်ပဆ ကလ်ိမ့်် 

မည်ဖဖစ်သည် - ဖိ၊၃်း၁၀။ ဧ၊၄်း၁၂၊ ၁၆။ 

2. ဖိလိပပိ ၃်း၁၀ ရှိ ကိုယ်ပတ ်၏ဆင််းရဲဒကုခမျ ်းကိမုိတ်သဟ ယဖွဲွေ့ ဖြင််း ဟူပသ ပဖ ်ဖပြျကမ်ှ  ကိယု်ပတ  ်

၏ ထပဖမ က်ဖြင််းတနြ်ို်း အပတွွေ့အကက ြုအတွက ်လိုအပ်ပသ  အပဖြအပနဖဖစ်သည့်် ြရစ်ပတ ၏် ဒကုခ 

ဆင််းရဲမျ ်း၌ ပေါဝငဆ်က်ဆ ဖြင််းကို ရည်ညွှန််းသည် - မ၊၂၀်း၂၂-၂၃။ ပက ၊၁်း၂၄။ 

a. ကျွန်ပု်တို ့်သည် ပရှွေ့ ဦ်းစွ  ြရစ်ပတ ်၏ထပဖမ က်ဖြင််းတနြ်ို်းကို ပတွွေ့ ကက ြုြ စ ်းကကပပ ်း၊ ထုိပန က် ဤ 

တနြ်ို်းပတ ်အ ်းဖဖင့် ် ကိယု်ပတ ၏်ဒကုခဆင််းရဲမျ ်း၌ ပေါဝငဆ်က်ဆ ရန ် ကျွန်ပုတ်ို ့်ကို တတ်စမွ််းပစ 



သည် - ဖိ၊၃်း၁၀။ 

b. ဤဒကုခဆင််းရဲမျ ်းသည် ြရစ်ပတ ်၏ကိုယ်ြနဓ ပတ ်၊ အသင််းပတ ်အတွက ် အဓိကဖဖစ်သည် - 

ပက ၊၁်း၂၄။ 

C. ဖိလိပပိ ၃်း၁၀ တွင ် “အပသြ ပတ မ်ူဖြင််းသို ့် သဏ္ဌ နတ်ူဖြင််း”အပကက င််းကိုလည််း ပဖပ ထ ်းသည်။ ဤသည် 

မှ  ပပေါလုသည် ြရစ်ပတ ်၏အပသြ ဖြင််းကို သူ ့်အသက်တ ၏ ပ ုစ ြကွ်အဖဖစ် ယူပဆ ငလ်ိုပကက င််း ရည် 

ညွှန််းသည်။ 

1. ြရစ်ပတ ်၏အပသြ ဖြင််းသို ့် သဏ္ဌ နတ်ူဖြင််းမ ှ ြရစ်ပတ ်ကို ပတွွေ့ ကက ြုြ စ ်းဖြင််း၏ အပဖြြ ဖဖစသ်ည် - 

၁်း၂၀-၂၁က။ ၃်း၉-၁၀။ 

2. ြရစ်ပတ ်အပသြ ဖြင််း၏ ပ ုစ ြွက်သည် ြရစ်ပတ ်က သူ၏ဇ တိအသက်ကို စဉ်ဆကမ်ဖပတ် ပသဖြင််း 

သို ့်ထ ်းပပ ်း၊ ကိုယ်ပတ ်သည် ဘုရ ်းသြင၏်အသက်အ ်းဖဖင့်် အသက်ရငှပ်ကက င််း ရည်ညွှန််းသည် - 

ပယ ၊၆်း၅၇က။ 

3. ြရစ်ပတ ်၏အပသြ ဖြင််းသို ့် သဏ္ဌ နတ်ူဖြင််းအ ်းဖဖင့် ် ကျွန်ပု်တို ့်သည် အသက်၏ လွတ်ပဖမ က်ဖြင််း၊ 

ပပ်းပဝဖဖည့််သွင််းဖြင််းနငှ့် ် တို်းပွ ်းမျ ်းဖပ ်းဖြင််းအတွက် အပသြ ပတ ်မူဖြင််း၌ ြရစ်ပတ ်ကို ပတွွေ့ ကက ြု 

ြ စ ်းကကက ၊ ြမည််းပတ က်ိုလည််း ဘုန််းထငရ်ှ ်းပစကကသည် - ၁၂်း၂၄-၂၆၊ ၂၈။ ၁၃်း၃၁။ ၂ပက ၊၄်း၁၂။ 

D. ြရစ်ပတ ်၏အပသြ ဖြင််းသို ့် သဏ္ဌ နတ်ဖူြင််း၏ ရလဒမ်ှ  ကျွန်ပု်တို ့်သည် ပသဖြင််းမှ သ ၍ဖမတ်ပသ  ထ 

ပဖမ က်ဖြင််းကို ရရိှဖြင််းဖဖစ်က ၊ ၎င််းသည် ပအ ငဖ်မငပ်သ သူမျ ်းအဖို ့် ဆုဖဖစလ်ိမ့််မည် - ဖိ၊၃်း၁၁။ 

1. သ ၍ဖမတ်ပသ ထပဖမ ကဖ်ြင််းကို ရရှိဖြင််း၊ ပရ က်ရိှဖြင််းမှ  ကျွန်ပု်တို ့်ဖဖစ်ဖြင််းတစ်ြလု ု်းသည် တဖဖည််း 

ဖဖည််းနငှ့် ်စဉ်ဆက်မဖပတ် ရှငဖ်ပနထ်ပဖမ က်ပနပကက င််း ဆိုလိုသည် - ၁သက်၊၅်း၂၃။ 

2. သ ၍ဖမတ်ပသ ထပဖမ ကဖ်ြင််းသည် ဖနဆ်င််းဖြင််းအပဟ င််းမှ ဖနဆ်င််းဖြင််းအသစ်အထဲသို ့် ရှငဖ်ပနထ် 

ပဖမ က်ဖြင််းဖဖစ်သည် - ၂ပက ၊၅်း၁၇။ ဂလ၊၆်း၁၅။ 

III. တပေါလိုကဲ သိို  ပင ် ကျွန်ိုပ် ိို  သည် ခရစ်တ ှာ်ကိိုယ်တ ှာ် ိိုငကိ်ို ရှှာတ ွေဆည််းပ ်းကှာ “ဆိုကိို ရမခင််းငှှာ ပန််း ိိုငသ်ိို   

လိိုက်တမပ်းမခင််း”ရိှကကရြည် -  ိ၊၃်း၁၂၊ ၁၄က။ 

A. ြရစ်ပတ ်ကို ရှ ပဖွဆည််းပူ်းရနအ်လို ့်င ှ ကျွန်ပုတ်ို ့်သည် ရရိှြဲ့်ပပ ဟ ု မထငသ်င့်ပ်ပ၊ ပန က်မ ှရိှပသ အရ  

မျ ်းကို ပမ့်လိုက်ပပ ်း၊ “ပရှွေ့ မှ ရိှပသ  အရ မျ ်းသို ့်” လှမ််းကမ််းရမည်ဖဖစ်သည် - အငယ်၊၁၂-၁၃။ 

B. ကျွန်ပု်တို ့်ရှ ပဖွဆည််းပူ်းပနပသ  ပန််းတိုငသ်ည် ြရစ်ပတ ်ကို အဖပည့််အဝ ပမွွေ့ပလျ ်ဖြင််းနငှ့် ် အဖမတ်ရဖြင််း 

ဖဖစ်က ၊ ဆုသည် ဓမမသစ်ပဖပ်းပွ၏ဲ ပအ ငန်ိငုပ်သ  ပဖပ်းသူမျ ်းအဖို ့် ဆုလ ဘ်အဖဖစ် မိပလနနိိငုင် ပတ ၌် 

ြရစ်ပတ ်ကို အဆ ု်းစွနအ်ထိ ပမွွေ့ပလျ ်ဝမ််းပဖမ က်ရဖြင််းဖဖစ်သည် - အငယ်၊၁၄။ ၁ပက ၊၉်း၂၄။ ပဟပဗဲ၊ 

၁၀်း၃၅။ ၁၁်း၂၆။ ၁၂်း၁-၂။ 
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Message Three 
ခရစေ်တာ်()င် ့ကိ/ယေ်တာ်၏2)ငြ်ပန်ထေြမာကြ်ခငး်တန်ခိ/းကိ/ သကိ:မ်းြခငး် 

ဖတရ်နက်ျမ်း။    ။ ဖိ၊၃း၁၀။ ေယာ၊၁၁း၂၅။ ၂၀း၂၂။ ၁ေကာ၊၁၅း၄၅ခ။ ၂ေကာ၊၁း၉ 

I. ေပါလ/သည ်ခရစေ်တာ်ကိ/ သကိ:မ်းရန် ဆ(?ြပငး်ြပခ့ဲသည ်- ဖိ၊၃း၁၀။ 

A. ဖိလိပ;ိ ၃း၈ =>ိ ခရစေ်တာ်ကိ@ သကိBမ်းြခငး်၏ သာလွနထ်Hးြမတြ်ခငး်ကိ@ ရ=>ိြခငး်မ>ာ ဖွင့ြ်ပြခငး်အားြဖင့ြ်ဖစK်ပီး၊ 

အငယ ်၁၀ =>ိ ကိ@ယေ်တာ်ကိ@ သကိBမ်းြခငး်မ>ာ အေတွMအNကPံအားြဖင့ ်ြဖစသ်ည။် 

B. ေပါလ@သည ် ပထမဦးစာွ ခရစေ်တာ်၏ဖွင့ြ်ပြခငး်ကိ@ ရ=>ိခဲK့ပီး၊ ထိ@ေနာက ် ခရစေ်တာ်ကိ@ ေတွM NကPံခစံားြခငး် - 

အေတွMအNကPံနညး်လမ်း၌ ခရစေ်တာ်ကိ@ သကိBမ်းြခငး်W>င့ ်ေမွMေလျာ်ဝမ်းေြမာကြ်ခငး် =>ိရန ်=>ာေဖွခဲသ့ည။် 

C. ဖိလပိ;ိစာေစာင=်>ိ တစခ်@တညး်ေသာအရာ ဟHသညမ်>ာ ခရစေ်တာ်ကိ@ အတငွး်ကျကျ သကိBမ်းြခငး်W>င့ ် ေတွM NကPံ 

ခစံားြခငး်ြဖစသ်ည ်- ၂း၂။ Z[နး်၊ ၁း၂၀-၂၁။ ၂း၅။ ၃း၇-၉။ ၄း၁၂-၁၃။ 

D. ခရစေ်တာ်ကိ@ သကိBမ်းြခငး်သည ်ကိ@ယေ်တာ်W>င့စ်ပ်လျ]း၍ သကိBမ်းြခငး်=>ိ_ံ@သာမက၊ ကိ@ယေ်တာ်၏ပ@ဂaိPလ်ေတာ် 

ကိ@ အြမတရ်ယHြခငး်လညး် ြဖစသ်ည ်- ၂ေကာ၊၂း၁၀။ Z[နး်၊ ေကာ၊၂း၉၊ ၁၆-၁၇။ 

1. တစစ်ံ@တစခ်@ကိ@ အြမတရ်=>ိရန ် အဖိ@းအခေပးြခငး်ကိ@ ေတာငး်ဆိ@ေနသည။် ခရစေ်တာ်ကိ@ အြမတရ်ြခငး်မ>ာ 

အဖိ@းအခေပးြခငး်အားြဖင့ ် ကိ@ယေ်တာ်၏စစ၍်မက@နW်ိ@ငေ်သာ dကယဝ်ြခငး်များအားလံ@းကိ@ ေတွM NကPံခစံား 

ြခငး်၊ ေမွMေလျာ်ဝမ်းေြမာကြ်ခငး်W>င့ ်ရယHပိ@ငဆ်ိ@ငြ်ခငး် (ဧ၊၃း၈) ြဖစသ်ည။် 

2. ခရစေ်တာ်သည ်ကBW်@ပ်တိ@က့ိ@ ရယHခဲသ့ည၊် ကBW်@ပ်တိ@က့ိ@ ပိ@ငဆ်ိ@ငခ်ဲသ့ည၊် ယငး်မ>ာ ကBW်@ပ်တိ@က့ ကိ@ယေ်တာ်ကိ@ 

ရယHရန၊် ကိ@ယေ်တာ်ကိ@ ပိ@ငဆ်ိ@ငရ်နအ်တကွ ်ြဖစသ်ည ်- ဖိ၊၃း၁၂။ 

3. ခရစယ်ာနအ်သကတ်ာသည ်ကိ@ယေ်တာ်၏ ဘ@ရားဆိ@ငရ်ာW>င့ ်နကန်ြဲခငး်ဆိ@ငရ်ာ အဆင်သ့ံ@းဆင့ ်- လHဇ့ာတခိ ံ

ြခငး်၊ အရာအားလံ@းပါဝငြ်ခငး်W>င့ ် အ=>ိနအ်ဟ@တြ်မjင့တ်ငြ်ခငး် ၌ ကိ@ယေ်တာ်၏ ြပည်စ့ံ@ေသာအမkေတာ်တငွ ်

ခရစေ်တာ်ကိ@ အြမတရ်=>ိြခငး်အသကတ်ာ ြဖစသ်ည ်- ေယာ၊၁း၁၄။ ၁ေကာ၊၁၅း၄၅ခ။ ဗျာ၊၁း၄။ ၄း၅။ ၅း၆။ 

a. ေပါလ@သည ်ခရစေ်တာ်ကိ@ အလွနအ်မငး်mကးီမားစာွ ေတွM NကPံခစံားြခငး်W>င့ ်ရယHြခငး် =>ိခဲေ့သာ်လညး် သH 

သည ်ကိ@ယေ်တာ်ကိ@ အြပည်အ့ဝ ေတွM NကPံခစံားြခငး် သိ@မ့ဟ@တ ်အဆံ@းစနွအ်ထ ိရယHခဲြ့ခငး် =>ိKပီဟ@ မ>တ ်

ယHြခငး်မ=>ိခဲပ့ါ။ ဤအတကွေ်Nကာင့ ်သHသည ်ပနး်တိ@င ်- ခရစေ်တာ်ကိ@ အြပည်ဝ့ဆံ@းအတိ@ငး်အတာအထ ိ

အြမတရ်ြခငး် - သိ@ ့ တိ@းတကသ်ာွးလျက ်=>ိေနြခငး်ြဖစသ်ည ်- ဖိ၊၃း၁၂-၁၄။ 

b. ခရစေ်တာ်ကိ@ အြပည်ဝ့ဆံ@းအတိ@ငး်အတာအထ ိ အြမတရ်ရနအ်လိ@င့>ာ ေပါလ@သည ် သH၏ ဂျoးဘာသာ၌ 

အေတွMအNကPံအားလံ@းကိ@ စနွ်လ့[တ_ံ်@သာမက၊ ခရစေ်တာ်ကိ@ အတတိက်ေတွM NကPံခစံားြခငး်များ၌ ရစဝဲ် 

ေနြခငး်W>င့ ်၎ငး်တိ@အ့ားြဖင့ ်ကန်သ့တခ်ရံြခငး်လညး် မ=>ိေတာပ့ါ။ သHသည ်အတတိက်ိ@ ေမပ့စလိ်@ကသ်ည ်

- အငယ၊်၁၃။ 

c. ကBW်@ပ်တိ@၏့အတတိက် အေတွMအNကPံများကိ@ မညမ်qပငစ်စမ်>နြ်ခငး်=>ိေနပါေစ၊ မေမပ့စဘ် ဲ၎ငး်၌ ရစဝဲ်ေန 

ြခငး်သည ် ကBW်@ပ်တိ@က့ ခရစေ်တာ်ကိ@ ထပ်တိ@း =>ာေဖွဆညး်ပHးြခငး်အား ေW>ာင်ယ့>ကတ်ားဆးီေနသည ် - 

အငယ၊်၁၃။ ေဟKဗဲ၊၆း၁က။ 

d. ခရစေ်တာ်သည ်စစ၍်မက@နW်ိ@ငေ်အာင ်dကယဝ်Kပီး၊ ကိ@ယေ်တာ့်dကယဝ်ြခငး်များ၏ mကးီမားကျယြ်ပန်လ့> 



ေသာ ပိ@ကန်ကက်ိ@ ပိ@ငဆ်ိ@ငရ်ယHရန ်=>ိေနေသးသည။် ေပါလ@သည ်ဤပိ@ငန်က၏် အကျယြ်ပန်ဆ့ံ@းအတိ@ငး် 

အတာသိ@ေ့ရာကရ်န ်လ>မ်းကမ်းခဲသ့ည ်- ဖိ၊၃း၁၃။ 

II. ေပါလ/သည ်ခရစေ်တာ်၏2)ငြ်ပန်ထေြမာကြ်ခငး် တန်ခိ/းကိ/ သကိ:မ်းရန် ဆ(?ြပငး်ြပခ့ဲသည ်- အငယ၊်၁၀။ 

A. ခရစေ်တာ်၏=>ငြ်ပနထ်ေြမာကြ်ခငး်တနခ်ိ@းသည ်ကိ@ယေ်တာ်၏=>ငြ်ပနထ်ေြမာကြ်ခငး်အသကြ်ဖစက်ာ၊ ကိ@ယေ်တာ် 

ကိ@ ေသြခငး်မ>ထေြမာကေ်စေသာ အသကြ်ဖစသ်ည ်- ဧ၊၁း၁၉-၂၀။ 

B. ဝိညာ]ေတာ်သည ် ခရစေ်တာ်၏=>ငြ်ပနထ်ေြမာကြ်ခငး် စစမ်>နြ်ခငး်W>င့ ် ၎ငး်၏တနခ်ိ@းြဖစသ်ည ် - ေရာ၊၈း၉-၁၁။ 

၁ေကာ၊၁၅း၄၅ခ။ ၁ေယာ၊၅း၆။ 

C. ဝိညာ]ေတာ်သည ်ခရစေ်တာ်၏=>ငြ်ပနထ်ေြမာကြ်ခငး်W>င့ ် ၎ငး်၏တနခ်ိ@းြဖင့ ် ေပါငး်စပ်ကာ (ဖိ၊၁း၁၉။ ထ၊ွ၃၀း၂၃-

၂၅) ကBW်@ပ်တိ@၏့ဝိညာ]၌ ကနိး်ဝပ်ေနKပီး (ေရာ၊၈း၁၀-၁၁)၊ ခရစေ်တာ်၏ =>ငြ်ပနထ်ေြမာကြ်ခငး်W>င့ ်၎ငး်၏တနခ်ိ@း 

ကိ@ ကBW်@ပ်တိ@ဝိ့ညာ]W>င့ ်စတိသ်ိ@သ့ာမက (အငယ၊်၆ခ၊ ၁၀)၊ ကBW်@ပ်တိ@၏့ေသတတေ်သာ ခWrာသိ@လ့ညး် ေဝင>ြဖန် ့ြဖoး 

ေနသည ်(အငယ၊်၁၁၊ ၁၃ခ။ ၂ေကာ၊၄း၁၁)။ 

D. ကBW်@ပ်တိ@သ့ည ်ခရစေ်တာ်W>င့အ်တH ကBW်@ပ်တိ@=့>ငြ်ပနထ်ေြမာကခ်ဲK့ပီြဖစေ်Nကာငး် သမိ>တန်ားလညရ်န ်(ေကာ၊၂း၁၂။ 

ဧ၊၂း၆က) W>င့ ် ခရစေ်တာ်၏=>ငြ်ပနထ်ေြမာကြ်ခငး်တနခ်ိ@းကိ@ =>ာေဖွဆညး်ပHးရန ် =>ငြ်ပနထ်ေြမာကေ်သာ ဝိညာ] 

ေတာ်W>င့အ်တH ပHးေပါငး်လ@ပ်ေဆာငသ်င့သ်ည။် 

1. ခရစေ်တာ်၏ ဤ=>ငြ်ပနထ်ေြမာကြ်ခငး် တနခ်ိ@းေတာ်အားြဖင့ ် ခရစေ်တာ်၏ ချစသ်Hများြဖစေ်သာ ကBW်@ပ်တိ@ ့ 

သည ်ကBW်@ပ်တိ@အ့တs ကိ@ ြငငး်ပယြ်ခငး်အားြဖင့ ်ကားတိ@ငထ်မ်းရန ်ဆံ@းြဖတြ်ခငး်=>ိNကသည ်-မ၊၁၆း၂၄။ Z[နး်၊ 

သ၊ီ၂း၈-၉။ 

2. ဤ=>ငြ်ပနထ်ေြမာကြ်ခငး် တနခ်ိ@းေတာ်အားြဖင့ ် ခရစေ်တာ်၏ ချစသ်Hများြဖစေ်သာ ကBW်@ပ်တိ@သ့ည ် ကိ@ယ ်

ေတာ်၏အေသခြံခငး်သိ@ ့ သtာနတ်Hရန၊် ကိ@ယေ်တာ်၏ကားတိ@ငW်>င့တ်စလံ်@းတစဝ်ြဖစရ်န ် တတစ်မ်ွးေစြခငး် 

ခရံသည ်- ဖိ၊၃း၁၀။ Z[နး်၊ သ၊ီ၂း၁၄-၁၅။ 

3. အသကေ်ပးေသာဝိညာ]ေတာ်ကိ@ ခရစေ်တာ်၏ =>ငြ်ပနထ်ေြမာကြ်ခငး်အသက၏် =>ငသ်နm်ကးီပာွးေသာ 

dကယဝ်ြခငး်များ၏ စစမ်>နြ်ခငး်အြဖစ ်ေတွM NကPံခစံားရနအ်လိ@င့>ာ ကBW်@ပ်တိ@သ့ည ်ကBW်@ပ်တိ@၏့ဝိညာ]မ> ကBW်@ပ် 

တိ@၏့စတိက်ိ@ ပိ@ငး်ြခားသြိမငရ်မညြ်ဖစသ်ည ်- ေဟKဗဲ၊၄း၁၂။ Z[နး်၊ သ၊ီ၂း၁၄-၁၅။ 
 



Message Four 

သာ၍ြမတေ်သာထေြမာကြ်ခငး်ကိ/ 1က2ိးပမ်းရ56ိြခငး် 

ဖတရ်နက်ျမ်း။     ။ ဖိ၊၃း၁၀-၁၄ 

 
I. ခရစေ်တာ်၏အေသခံြခငး်သိ/ ့ သ<ာန်တ>ြခငး်၏ရလဒမ်6ာ ကAB်/ပ်တိ/သ့ည ်ေသြခငး်မ6 သာ၍ြမတေ်သာ 

ထေြမာကြ်ခငး်ကိ/ ရ56ိေအာငြ်မငB်ိ/ငြ်ခငး်ြဖစသ်ည ်- ဖိ၊၃း၁၁။ 

II. သာ၍ြမတေ်သာ ထေြမာကြ်ခငး်ကိ/ ရ56ိေအာငြ်မငြ်ခငး်မ6ာ သာ၍ြမတေ်သာ56ငြ်ပန်ထေြမာကြ်ခငး်၌ 

ေရာက5်6ိြခငး်ြဖစသ်ည။် ဤအရာက ဆ/အတကွ ် ေြပးပဲွကိ/ ေအာငြ်မငစ်ာွ ေြပးရန် ကAB်/ပ်တိ/က့ိ/ 

ေတာငး်ဆိ/ေနသည ်- ၁ေကာ၊၉း၂၄-၂၆။ ၂တ၊ိ၄း၇-၈။ ေဟVဗဲ၊၁၂း၁-၂။ 

III. သာ၍ြမတေ်သာ 56ငြ်ပန်ထေြမာကြ်ခငး်သည ် သာလန်ွေကာငး်ြမတေ်သာ ထေြမာကြ်ခငး်၊ ထပ်တိ/း56ငြ်ပန်ထ 

ေြမာကြ်ခငး်ြဖစက်ာ၊ ယငး်သည ်ေအာငြ်မငေ်သာသန်5့6ငး်သ>များအဖိ/ ့ ဆ/ြဖစလ်မ့်ိမည ်- ဗျာ၊၂၀း၄၊၆။ 

A. ခရစေ်တာ်၌ အေသခြံခငး်=>ိေသာ ယံ@Aကညသ်Cများအားလံ@းသည ် သခငဘ်@ရားြပနG်ကလာချိန၌် ေသြခငး်မ> 

ထေြမာကြ်ခငး်တငွ ်ပါဝငဆ်ကဆ်ရံAကမညြ်ဖစသ်ည ်- ၁သက၊်၄း၁၆။ ၁ေကာ၊၁၅း၅၂။ 

B. သခငဘ်@ရား၏ေအာငြ်မငေ်သာသCများသည ်ထိ@=>ငြ်ပနထ်ေြမာကြ်ခငး်၏ ထပ်တိ@းြဖစေ်သာ၊ သာလွနေ်ကာငး် 

ြမတေ်သာ ေဝစ@၊ Qိ@ငင်ေံတာ်၏ဆ@လာဘက်ိ@ ရ=>ိေစမည် ့ =>ငြ်ပနထ်ေြမာကြ်ခငး်ကိ@ ေမွSေလျာ်ဝမ်းေြမာကရ် 

မညြ်ဖစသ်ည။် ဤအရာကိ@ တမနေ်တာ်က =>ာေဖွဆညး်ပCးြခငး်ြဖစသ်ည ်- ေဟVဗဲ၊၁၁း၃၅၊ ၂၆။ 

C. သာ၍ြမတေ်သာထေြမာကြ်ခငး်သည ် ကZQ်@ပ်တိ@ခ့ရစယ်ာနအ်သကတ်ာ၏ ပနး်တိ@ငQ်>င့ ် လမ်းဆံ@းြဖစသ်ည ် - 

ဖိ၊၃း၁-၁၅က။ 

IV. သာ၍ြမတေ်သာ ထေြမာကြ်ခငး်သိ/ ့ ေရာကြ်ခငး်မ6ာ ကAB်/ပ်တိ/၏့ြဖစြ်ခငး်တစခ်/လံ/းသည ်တြဖညး်ြဖညး်B6င့ ်စ[ 

ဆကမ်ြပတ ်56ငြ်ပန်ထေြမာကေ်နေ\ကာငး် ]̂န်ြပေနသည ်- ၁သက၊်၅း၂၃။ 

A. ဘ@ရားသခငသ်ည ် ေ=> S ဦးစာွ ကZQ်@ပ်တိ@၏့ေသေနေသာ ဝိညာ\ကိ@ ထေြမာကေ်စသည။် ကိ@ယေ်တာ်သည ်

ကZQ်@ပ်တိ@၏့စတိQ်>င့ ် ကZQ်@ပ်တိ@၏့ေသတတေ်သာခQ]ာကိ@ပင ် ဆကလ်ကထ်ေြမာကေ်စ၍၊ ကZQ်@ပ်တိ@ ့ြဖစြ်ခငး် 

တစခ်@လံ@း - ဝိညာ\၊ စတိQ်>င့ ်ခQ]ာ - သည ်ကိ@ယေ်တာ်၏အသကအ်ားြဖင့၊် ကိ@ယေ်တာ်အသကြ်ဖင့ ်ကZQ်@ပ်တိ@ ့ 

ြဖစြ်ခငး်အေဟာငး်ထမဲ> အြပည်အ့ဝ ထေြမာကြ်ခငး်=>ိေစသည ်- ဧ၊၂း၅-၆။ ေရာ၊၈း၆၊ ၁၁။ 

B. ဤအရာသည ် ကZQ်@ပ်တိ@ ့ ဆ@အြဖစ ် သာ၍ြမတေ်သာ ထေြမာကြ်ခငး်သိ@ ့ ေရာကသ်ည်တ့ိ@င ် ကZQ်@ပ်တိ@ ့ြဖတ ်

ေကျာ်ကာ ေြပးရမည် ့ေြပးပွဲြဖစေ်သာ အသကတ်ာ=>ိ ြဖစစ်\ြဖစသ်ည ်- ဖိ၊၃း၁၁-၁၄။ 

C. ကZQ်@ပ်တိ@သ့ည ်ခရစေ်တာ်၏အေသခြံခငး်သိ@ ့ သ`ာနတ်Cမညဆ်ိ@လaင ်ကZQ်@ပ်တိ@ ့ြဖစြ်ခငး် အစတိအ်ပိ@ငး်တိ@ငး် 

သည ်တြဖညး်ြဖညး် ထေြမာကလိ်မ်မ့ညြ်ဖစသ်ည။် ထိ@ေ့Aကာင် ့ခရစယ်ာနအ်သကတ်ာသည ်ထေြမာကြ်ခငး် 

၏ြဖစစ်\ြဖစသ်ည။် 

D. ကZQ်@ပ်တိ@သ့ည ် ဤပနး်တိ@ငသ်ိ@ ့ ကားတိ@ငေ်ပbအေသခေံသာအသကတ်ာကိ@ အသက=်>ငြ်ခငး်အားြဖင့ ် ခရစ ်

ေတာ်၏ အေသခြံခငး်သိ@ ့ သ`ာနတ်Cြခငး်အားြဖင့သ်ာ ေရာက=်>ိQိ@ငသ်ည ်- အငယ၊်၁၁။ ဂလ၊၂း၂၀။ 

E. ခရစေ်တာ်၏အေသခြံခငး်၌ ကZQ်@ပ်တိ@သ့ည ်ဖနဆ်ငး်ြခငး်အေဟာငး်မ> ဖနဆ်ငး်ြခငး်အသစသ်ိ@ ့ ြဖတေ်ကျာ်ေန 



Aကသည ်- ဖိ၊၃း၁၀-၁၁။ ၂ေကာ၊၅း၁၇။ 

V. သာ၍ြမတေ်သာထေြမာကြ်ခငး်သည ် ဖန်ဆငး်ြခငး်အေဟာငး်ထမဲ6 ဖန်ဆငး်ြခငး်အသစထ်သဲိ/ ့ ထေြမာကြ်ခငး် 

ြဖစသ်ည ်- ဂလ၊၆း၁၅။ ၂ေကာ၊၅း၁၇။ 

A. သာ၍ြမတေ်သာ ထေြမာကြ်ခငး်၌ =>ိြခငး်မ>ာ ဖနဆ်ငး်ြခငး်အေဟာငး်၏အရာခပ်သမ်ိးကိ@ စနွ်ခ့ာွ၍ ဘ@ရား 

သခငအ်ထသဲိ@ ့ ေခbေဆာငခ်ရံြခငး်ကိ@ ဆိ@လိ@သည။် 

B. သာ၍ြမတေ်သာထေြမာကြ်ခငး်၌ ဖနဆ်ငး်ြခငး်အေဟာငး်၏ မညသ်ည်ြ့ဒပ်သဘာဝမaမ=>ိပါ။ ထိ@အစား 

အရာခပ်သမိ်းသည ်ဘ@ရားဆိ@ငရ်ာြဒပ်သဘာဝQ>င့ ်ြပည်ဝ့ေနသည ်- ဗျာ၊၂၁း၅က။ 

VI. ေပါလ/အသက5်6ငသ်ည့်အရာမ6ာ သာ၍ြမတေ်သာထေြမာကြ်ခငး်အြဖစ ်ခရစေ်တာ်ြဖစသ်ည-်ဖိ၊၁း၂၁က။ ၃း၁၁။ 

A. သာ၍ြမတေ်သာထေြမာကြ်ခငး်သည ်အမ>နမ်>ာ ခရစေ်တာ်၏ ချစဖွ်ယေ်သာ၊ အဖိ@းတနေ်သာ၊ ထCးြမတေ်သာ 

ပ@ဂfိgလ်ေတာ်၊ ကားတိ@ငေ်ပbအေသခြံခငး်Q>င့ ် =>ငြ်ပနထ်ေြမာကြ်ခငး်မ>တစဆ်င့ ် ဖနဆ်ငး်ြခငး်အေဟာငး်ကိ@ 

ြဖတေ်ကျာ်၍ ဘ@ရားသခငအ်ထသဲိ@ ့ ဝငေ်ရာကခ်ဲေ့သာအ=>င၏် ပ@ဂfိgလ်ေတာ်ြဖစသ်ည ် - ေယာ၊၁၄း၃၊ ၂၀။ 

ေဟVဗဲ၊၆း၁၉-၂၀။ 

B. ကZQ်@ပ်တိ@အ့သက=်>ငရ်မည် ့ခရစေ်တာ်သည ်သာ၍ြမတေ်သာထေြမာကြ်ခငး် ကိ@ယေ်တာ်တိ@ငပ်ငြ်ဖစသ်ည ်- 

ဖိ၊၁း၂၁က။ ၃း၁၁။ ေယာ၊၁၁း၂၅။ 

VII. ဖိလပိbိ ၃း၁၂ တငွ ်ေပါလ/သည ်ယံ/\ကညသ်>များ၏ ပံ/မ6န်ယံ/\ကညြ်ခငး်အားြဖင့ ်ရ56ိေသာ ပံ/မ6န်ကယတ်ငြ်ခငး်ကိ/ 

ရ56ိထားVပီးြဖစသ်ည၊် သိ/ေ့သာ် သ>သည ်56ငြ်ပန်ထေြမာကြ်ခငး်၏ အပိ/ေဝစ/ကိ/ မရ56ိေသးေပ။ 

A. ထိ@ေဝစ@ကိ@ ရ=>ိရန ်သCသည ်လိ@ကရ်မည၊် ေြပးရမညြ်ဖစ၍်၊ ေြပးလမ်းကိ@ အဆံ@းတိ@င ်ေအာငြ်မငစ်ာွ ေြပးရမည ်

ြဖစသ်ည ်- ၂တ၊ိ၄း၇-၈။ 

B. ဖိလပိiိ ၃း၁၂ =>ိ လိ@ကေ်ြပးြခငး် သည ်ဂရိဘာသာတငွ ်ည j\းဆြဲခငး် ဟCေသာ စကားလံ@းQ>င့ ်တCညသီည၊် 

ဤစကားလံ@းသည ်ေ=> Sသိ@ ့ တကလ်>မ်းြခငး် ၊ ေနာကလ်ိ@ကြ်ခငး် ဟ@လညး် အဓိပiာယရ်သည။် 

1. ဤသိ@ေ့သာနညး်လမ်းအားြဖင့ ် ေပါလ@သည ်ဆ@ရရနQ်>င့ ် ရင့က်ျကြ်ခငး်သိ@ ့ ေရာကရ်န ်ေြပးပွဲဝင၍် ေြပးခဲ ့

သည။် 

2. ကယတ်ငြ်ခငး်မရမီက၊ သCသည ်ခရစေ်တာ်ကိ@ ညj\းဆခဲဲ၍့၊ ကယတ်ငြ်ခငး်ရVပီးေနာကတ်ငွ ်ခရစေ်တာ်၏ 

ေနာကေ်တာ်သိ@ ့ လိ@ကေ်ြပးေသာ ညj\းဆြဲခငး်မျိgးြဖင့ ်ခရစေ်တာ်ကိ@ ညj\းဆခဲဲသ့ည။် သိ@ေ့သာ် အေကာငး် 

ဘက၌် ြဖစသ်ည။် 

VIII. ကAB်/ပ်တိ/သ့ည ်ခရစေ်တာ်၏အေသခံြခငး်သိ/ ့ သ<ာန်တ>ရန် လိ/အပ်သည၊် သိ/မ့6သာ မညသ်ည့်နညး်ြဖင့မ်ဆိ/ ေသ 

ြခငး်မ6 သာ၍ြမတေ်သာ ထေြမာကြ်ခငး်ကိ/ ရ56ိေအာငြ်မငB်ိ/ငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် ဤသညမ်6ာ ကိ/ယေ်တာ်၏ြပန် 

လညရ်ယ>ြခငး်၌ သခငဘ်/ရား ေ56 fဆကသ်ာွးBိ/ငမ်ည့် တစခ်/တညး်ေသာနညး်လမ်း၊ ကိ/ယေ်တာ်၏အသငး်ေတာ်ကိ/ 

သခငဘ်/ရားတညေ်ဆာကB်ိ/ငမ်ည့် တစခ်/တညး်ေသာ နညး်လမ်း၊ သတိ/သ့မီးကိ/ ြပငဆ်ငမ်ည့်တစခ်/တညး်ေသာ 

နညး်လမ်း၊ သခငဘ်/ရားကိ/ ြပန်ေခgေဆာငလ်ာမည့် တစခ်/တညး်ေသာနညး်လမ်းြဖစသ်ည ် - ဖိ၊၃း၁၀-၁၁။ 

မ၊၁၆း၁၈။ ဗျာ၊၁၉း၇-၉က။ ၂၂း၁၄၊ ၂၀။ 


