
ခရစ္ေတာ္၏ အသင္းေတာ္၌ 
ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း

ေယရူမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ 
“ကုိးကြယ္ေသာသူမွန္သမွ်တုိ႔သည္ 
ခမည္းေတာ္ကုိ နံဝိညာဥ္ႏွင္႔ ၎၊ သစၥာနွင္႔၎ 
ကုိးကြယ္ရမည္႔အခ်ိန္ကာလ သည္ လာ၍ 
ယခုပင္ေရာက္ လ်က္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား ထုိသုိ႔ 
ကုိးကြယ္ေသာသူတုိ႔ကုိ ခမည္းေတာ္သည္ အလုိေတာ္ 
ရွိေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္သည္ နံဝိညာဥ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ 
ဘုရားသခင္ကုိ ကုိ္းကြယ္ေသာ သူတုိ႔သည္ 
နံဝိညာဥ္နွင္႔၎၊ သစၥာနွင္႔၎ ကုိးကြယ္ရမည္ ဟု 
မိန္႔ေတာ္မူ၏”(ေယာဟန္ ၄း၂၃-၂၄ )။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ 
ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္လက္ခံနိုင္ေသာ 
ကုိးကြယ္ျခင္းျဖစ္ရန္ အခ်က္ နွစ္ခု ေတာင္းဆုိပါသည္။ 

၁။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ နံဝိညာဥ္နွင္႔ ကုိးကြယ္ရမည္။ 
ထုိသုိ႔ဆုိရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၏ နွလုံးသားသည္ မွန္ကန္ရ 
မည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အသက္တာသည္ မွန္ကန္ရ 
မည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားရွိရမည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သည္ မိမိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
အခ်က္မ်ားကုိ နွလုံးသြငး္ စဥ္းစားေနရမည္။ (ေဟရွာယ 
၁း၁၁-၂၀ ၊ သုုတၱံ၂၈း၉၊ မသဲ၁၅း၈။

၂။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ သမၼာတရား 
ႏွင္႔ ကုိးကြယ္ရ မည္။ ဘုရားသခင္ ကုိ သမၼာတရား နွင္႔ 
ကုိးကြယ္ရ မည္ ဟုဆုိရာတြင္ နွတ္ကပတ္ေတာ္ အတုိင္း 
ဝတ္ျပဳ  ကုိးကြယ္ျခင္း ျဖစ္  သည္။ ဘုရားသခင္၏ 
ႏွတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သမၼာတရားျဖစ္သည္ 
( ေယာဟန္ ၁၇း၁၇ )။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ 
ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ လက္ခံေတာ္မူ 
ေသာ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းျဖစ္ ရန္ အတြက္ ဘုရားသခင္၏ 
နွတ္ကပတ္ေတာ္ အတုိင္း ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းကုိ ျပဳရ 
မည္။ 

ဓမၼာသစ္က်မ္းက ခရစ္ယာန္မ်ား ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ 
ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ ရမည္႔အခ်က္ မ်ား ကုိ 

ေျပာပါသည္။ ဓမၼာေဟာင္း က်မ္းထဲတြင္ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ 
ရာ၌ ကခုန္ျခင္း၊ တူရိယာမ်ား တိီးမူတ္ျခင္း၊ တိရိစၦာန္မ်ား 
ပူေဇာ္ျခင္း၊ အထူးသီခ်င္းသည္ အဖဲြ႔မ်ား နွင္႔ နံသာဆီမီးရူျခင္း 
မ်ားကုိ လုပ္ရ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျပီး ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားသည္ ဣသေရလလူမ်ဳးိ တစ္မ်ဳးိတည္း ကိုသာ 
မိန္႔ေတာ္မူ ထားပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ လူမ်ဴးိမ်ား အတြက္ 
ေပးထားေသာ ဤၵဓမၼာေဟာင္းက်မ္းသည္ လက္ဝါးကားတုိင္ 
၌ ကုန္ဆုံးသြားသည္။ ( ေကာေလာသဲ ၂း၁၃-၁၄ )။ ဒီကေန႔ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ လူသား အားလုံးအတြက္ 
ခရစ္ေတာ္ေပး ေသာ ပညတ္ေတာ္ကုိ သင္ယူျပီး ဒီကေန႔ 
တြင္ ဘုရားသခင္သည္ မည္သည္႔ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းမ်ိဴး 
ကုိ အလုိေတာ္ရွိေၾကာင္း သိရွိနားလည္ ရမည္။ 
ဘုရားသခင္နွစ္သက္ေတာ္မူ ေသာ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း မ်ဳးိကုိ 
ဓမၼာသစ္က်မ္းထဲတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါ သည္။

ပဲြေတာ္ မဂၤလာ
သခင္ဘုရား၏ ေနာက္ဆုံး ညစာစားပဲြ (သုိ႔ ) ပဲြေတာ္မဂၤလာ 
( ၁ေကာ ၁၀း ၁၆ ) တြင္ အခ်က္နွစ္ခု ပါဝင္သည္။(၁ 
) တေဆးမ႔ဲမွန္႔( ၂ ) စပ်စ္ရည္။ ပဲြေတာ္မဂၤလာ ၏ 
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အျပစ္အတြက္ 
လက္ဝါးကားတုိင္ေပၚတြင္ ေယရူ၏ အေသြးသြန္းေလာင္း 
ျပိး ခႏၶာကုိယ္အားျဖင္႔ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း ကုိ အစဥ္အျမဲ 
ေအာင္႔ေမ႔သတိရ ေနရန္ျဖစ္ သည္။( မသဲ ၂၆း၂၆-၂၉ 
)။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ပဲြေတာ္မဂၤလာ ကုိ သုံးေဆာင္ 
ေသာအခါ ေယရူ၏ အေသြးေတာ္နွင္႔ ခႏၶာကုိယ္ကုိ 
ဆက္ဆံေနျခင္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႕ ထုိက္တန္ေသာ 
ျပဳမုူျခင္းနွင္႔အတူ သုံးေဆာင္ ရန္ အထူး သတိထား 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ ( ၁ေကာ ၁၁း ၂၃-၃၀ )။  ခရစ္ယာန္မ်ား 
သည္ ပဲြေတာ္မဂၤလာကုိ ခုနွစ္ရက္တြင္ ပထမ ေန႔ ရက္ တုိင္း၌ 
သုံးေဆာင္ရန္ျဖစ္ သည္ ( တမန္ေတာ္ ၂၀း၇ )။

ဆုေတာင္းျခင္း
ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္း ျခင္းသည္ ေန႔စဥ္ အသက္သာ၌ 
ဘုရားသခင္ အား ၾကည္ညုိေလးစားစြာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ 
သကဲ႔သုိ႔ ဝတ္ျပဳစည္းေဝး ျခင္း ၌လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ သည္။ 
ဓမၼာသစ္ထဲတြင္ ဆုေတာင္းျခင္း နွင္႔ ပတ္သက္ ျပီး ဥပမာ 

မ်ားစြာ ေတြ႔ရွိရပါသည္ ( ၁တိ ၂း ၁-၂၊ ၈၊ ဖိလိပၸိ ၄း၆  
စသည္ျဖင္႔ )။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဆုေတာင္းေသာအခါ 
ဘုရားသခင္ထံ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းနွင္႔ နာမေတာ္ကုိ 
ေထာမဌာျပဳပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆုေတာင္းေသာ 
အခါ မိမိတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင္႔ သူတပါးတုိ႔ ၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လည္း ေတာင္းေလွ်ာက္ပါသည္။ 
မသဲ ၆း၅-၁၅ ထဲတြင္ ေယရူသည္ ဆုေတာင္းရမည္႔ 
နည္းလမ္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား သင္ေပး ပါသည္။ 
ေယရူသည္ ဤဆုေတာင္းခ်က္ ကုိ ထပ္ဖန္ တလဲလဲ 
ေရရြတ္ ေနဖုိ႔ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း မဟုတ္ပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား 
ဤ နည္းလမ္းျဖင္႔ ဆုေတာင္း တတ္ ရန္ ပုံစံ ေပး ထားျခင္း 
သာျဖစ္ပါသည္။ ေယရူခရစ္ သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ 
အာမခံ နွင္႔ အျမင္႔ဆုံးေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေယရူ၏ နာမ အားျဖင္႔ 
ဘုရားသခင္ထံေတာ္သုိ႔ ဆုေတာင္းရမည္ ( ေယာဟန္ 
၁၆း၂၃ ၊ ၁တိ၂း၅၊ ေဟျဗဲ ၄း၁၄-၁၆၊ ၁ေယာ ၂း၁-၂ )။

ႏွတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေဟာေျပာျခင္းနွင္႔ 
သင္ၾကားျခင္း

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား သူ၏ 
နွတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကား ရန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ ( 
မသဲ ၂၈း၁၉-၂၀ )။  အျပစ္သား ျဖစ္ေစ၊ ကယ္တင္ျခင္း 
သုိ႔ေရာက္ေသာသူျဖစ္ေစ၊ နွတ္ကပတ္ေတာ္ သင္ၾကား ေပး 
ရန္လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ နွတ္ကပတ္ေတာ္ေဟာေျပာ 
ျခင္း နွင္႔ သင္ၾကားေပးျခင္း သည္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ 
ဝတ္ျပဳျခင္း၌ လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္ 
( တမန္ေတာ္ ၂း ၄၂ )။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ 
ေယရူခရစ္ေတာ္၌ ရွင္သန္ ၾကီးထြားျပီး ခုိင္ခ႕ံျခင္းရွိရန္ 
နွင္႔ မွားယြင္းေသာ သြန္သင္ခ်က္ မ်ား ကုိ အနိုင္ယူျပီး 
သူတပါးအား သင္ၾကားေပးနုိင္ေသာသူျဖစ္ ရန္ 
ဘုရားသခင္၏ နွတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ သင္ယူရမည္ ( 
၁ေပ ၂း၁-၂၊ ၂တိ၂း၂၊ ၄း၁-၅ )။ ဤအခ်က္ သည္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း ၌ အင္မတန္ 
အေရးၾကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္ျပီး မပ်က္မကြက္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္႔အခ်က္ လည္း ျဖစ္သည္။



သီဆုိၾကရမည္ ( ဧဖက္ ၅း၁၉ )။ထုိ႔ျပင္ ဘုရားသခင္သည္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔အား  ဝတ္ျပဳ ကုိးကြယ္ျခင္းတြင္ သံစုံသီခ်င္း 
သီဆုိသည္႔အဖဲြ႔မ်ား ထားရွိရန္ လည္း အမိန္႔မေပးခဲ႔ပါ။ 
ခရစ္ယာန္အေယာက္တုိင္းတုိ႔သည္ ပဲြေတာ္မဂၤလာကုိ 
မိမိကုိ္ယ္တုိင္အတြက္သာ သုုံးေဆာင္သကဲ႔သုိ႔ မိမိ ကို္ယ္တုိင္ 
ဘုရားသခင္းအား သီခ်င္းဆုိျခင္းအားျဖင္႔ ခ်ီးမြမ္း ရမည္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ေသာ 
အခါ မိမိကုိ္ယ္ကိုယ္ေဖ်ာ္ေျဖ ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ 
ထုိ႔ေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ အား 
ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ေသာအခါ မိမိခႏၶာကိုယ္ နွင္႔ အာရုံခံစား 
ေပ်ာ္ရြင္မူကုိ အေျခမခံဘဲ ဘုရားသခင္၏နွစ္သက္ျမတ္နိုး 
သည္႔အရာ အေပၚတြင္ အေျခခံရမည္။ 

စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္အား 
ဝတ္ျပဳ ကုိးကြယ္ရန္ ျပင္းျပေသာ ဆႏၵရွိၾကသည္။ 
စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္တေယာက္သည္ ဘုရားသခင္ကုိ 
ဝတ္မျပဳ မကိုးကြယ္ဘဲ မေနနုိ္င္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ 
ဘုရားသခင္၏ၾကီျမတ္ျခင္း၊ ဘုန္းၾကီးျခင္း၊ 
မဟာတန္ခုိးေတာ္ရွိျခင္း၊ ဥာဏ္ပညာနွင္႔အစြမ္းသတၱိ၊ 
အနုိ္င္းမဲ႔ေသာ သနားျခင္း ဂရုဏာေတာ္အား ျဖင႔္ 
တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အျပစ္မွ 
ကယ္တင္ရန္ ေပးသနားေတာ္မူျခင္းမ်ားကို 
သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ 
စိတ္ႏွုလုံးမ်ားသည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းနွင္႔ျပည္႔လွ်ံ 
လ်က္ရွိပါသည္။” ထုိ႔ေၾကာင္႔ ငါတုိ႔သည္ 
ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ဝန္ခံလ်က္၊ 
နွူတ္ခမ္းအသီးတည္း ဟူေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ကုိ 
သခင္ေယရူခရစ္အားျဖင္႔ ဘုရားသခင္ေရွ.ေတာ္၌ 
အစဥ္ပူေဇာ္ၾကကုန္အံံ့” (ေဟျဗဲ ၁၃း၁၅ )။

ေပးလွဴျခင္း
ေပးလွဴျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကုိဝတ္ျပဳရာတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္ျဖစ္ သည္။ 
ေပးလွဴျခင္းအားျဖင္႔ ခရစ္ေတာ္၏ အသင္းေတာ္ 
သည္ သာသနာလုပ္ငန္းအတြက္ ရန္ပုံေငြမ်ား 
ရရွိ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ျပည္႔စုံေသာ ေပးလွဴျခင္း 
နိယာမ ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား ေပးထားပါ သည္ 
( ၁ ေကာ ၁၆း၂ )။  မည္သူတုိ႔သည္ ေပးလွဴျခင္း 
ကုိ ျပဳၾကမည္နည္း။ ”ယုံၾကည္သူအေယာက္တုိင္း” 
တုိ႔သည္ ေပးလွဴၾကရမည္။ မည္သည္႔အခ်ိန္တြင္ 
ေပးလွဴၾကရမည္နည္း။ “ခုႏွစ္ရက္တြင္ ပထမေန႔ရက္၌ 
“ ေပးလွဴၾကရ မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မည္မွ် 
ေပးလွဴၾကရမည္နည္း ။” အသီးအသီးေကာင္းစားသည္႔ 
အတုိ္င္း” ေပးလွဴၾကရမည္။ ေစတနာစိတ္နွင္႔ ရက္ေရာစြာ 
ေပးလွဴျခင္းအားျဖင္႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္အား 
အဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

သီခ်င္းဆုိျခင္း
ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္အား သိီခ်င္း 
ေတဆုိျခင္းအားျဖင္႔ ခ်ီးမြမ္းၾက ရမည္( ေကာေလာသဲ 
၃း၁၆ )။ အသင္းေတာ္ထဲ၌ ဘုရားသခင္ 
ေတာင္းဆုိေသာ တီးသံမ်ဴိးမွာ ပင္ကုိယ္အသံ အားျဖစ္ 
သီခ်င္းဆုိျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲရွိ 
ခရစ္ယာန္ မ်ား၏ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း တြင္ တီးဂီတ 
မ်ား တီးမွုတ္ၾကရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း လုံးဝ မရွိပါ။ 
သီခ်င္းမ်ားသီဆုိ ရာတြင္ တီးဂီတမ်ား နွင္႔ ေပါငး္ထည္႔ 
သီဆုိျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ 
အေပၚတြင္ အပိုေပါငး္ထည္႔ လုိက္ျခင္းသာ 
ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႔ အျပစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေပါင္း
ထည္႔ျပဳလုပ္နုိင္ရန္ အတြက္ မည္သည္႔လူသားမွ 
အခြင္႔အာဏာမရွိပါ(ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း ၁၈-၁၉ ၊၂ 
ေယာ ၉-၁၀ )။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ လူတုိ႔ 
တီထြင္ထားေသာ တီးသံမ်ဳဳးိကို အသုံးမျပဳဘဲ 
ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းထားေသာ တီးသံမ်ဳးိကုိ 
အသုံးျပဳျပီး “ ႏူးညြတ္ေသာ စိတ္နွလုံးနွင္႔” 

ခရစ္ေတာ္၏ 
အသင္းေတာ္၌

ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း
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