
  

Labor Day Weekend Blending Conference 
for the Mid-Atlantic Churches 

စကတ်ငဘ်ာ ၃-၅၊ ၂၀၂၁ 

Message 1 

အသငး်ေတာ-်အသစိိတ�ိှ်ြခငး်၌  

အသငး်ေတာ၏် အဆင့အ်ေနအထားေပါ်တငွ ်စည်းေဝးြခငး် 
 

ဖတ်ရနက်ျမ်း။    ။ မ၊၁၆း၁၈။ ၁၈း၁၅-၂၀။ ေဟ�ဗ၊ဲ၁၀း၂၅ 

I. ခရစ်ယာန်များြဖစသ်ည့် က��်ပ်ုတိုသ့ည် စည်းေဝးေသာလမူျားြဖစ်ေ�ကာငး် က��်ပ်ုတိုသ့မှိတန်ားလည်ရမည်ြဖစ်သည်- 

မ၊၁၈း၂၀။ ၁ေကာ၊၁၄း၂၃က။ 

A. ခရစ်ယာနတ်စ်ဦးသည် စည်းေဝးေသာလတူစ်ဦးြဖစသ်ည်။ စည်းေဝးြခငး်မ�ိှဘ၊ဲ ခရစယ်ာနအ်သက်တာလည်း မ�ိှ 

သလို၊ အသငး်ေတာ်အသကတ်ာလည်း မ�ိှပါ - မ၊၁၆း၁၈၊ မတှစ်ု ၅။ ၁၈း၁၅-၂၀။ 

B. မည်သည့်ခရစ်ယာနမ်ဆို စည်းေဝးြခငး်များ တကေ်ရာကြ်ခငး်မ�ိှဘ၊ဲ �ကီးထာွးြခငး်�ိှရနမ်ှာ ခက်ခသဲည်။ မည်သည် ့

ခရစ်ယာနအ်ဖိုမ့ဆိ ုစည်းေဝးြခငး်များမ�ိှဘ ဲဘုရားသခငက်ို အေစခရံန ်နည်းလမ်းမ�ိှပါ၊ ခရစယ်ာနမ်ျားအေနြဖင့ ်

စည်းေဝးြခငး်များမ�ိှဘ ဲခရစေ်တာ်ကို ထင�ှ်ားြပသရန ်မြဖစ်�ိငုပ်ါ - ၁ေကာ၊၁၄း၂၃-၂၆၊ ၃၁။ 

C. အသငး်ေတာ်အသက်တာသည် စည်းေဝးြခငး်အသကတ်ာြဖစသ်ည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် စည်းေဝးြခငး်မ�ိှသည် ့ထံးုစ ံ

ကို မတည်ေဆာက်ဘ၊ဲ တစ်ချိနလ်ံုး စည်းေဝးြခငး်�ိှေနသည် ့အကျင့က်ို တည်ေဆာက်ရမည်ြဖစ်သည် - တ၊၂း၄၂၊ 

၄၆-၄၇။ ေဟ�ဗဲ၊၁၀း၂၅။ 

II. က��်ပ်ုတိုသ့ည် အသငး်ေတာ၏် အဆင့အ်ေနအထားကိ ုသကိ�မ်းရန် လိအုပ်သည် - မ၊၁၆း၁၈။ ၁၈း၁၇။ 

A. ဓမ�သစက်ျမ်းတစခ်ုလံုးတွင ် ယံု�ကည်သမူျား၏ စည်းေဝးြခငး်များ�ငှ့ ် စပ်လျဉ်း၍ တစစ်ံုတစ်ရာကို ေဖာ်ြပသည် ့

ပထမဆံုးေနရာမှာ မဿဲ ၁၈ ြဖစသ်ည်။ 

1. အငယ် ၁၅ တွင ်သခငဘ်ုရားက ညီအစက်ိုသည် သင့က်ို ြပစမ်ှားမလိ�င ်သငသ်ည် သူထ့သံို ့ သွား၍ သူက့ို ြပန ်

ရယူ�ိငုရ်န ်လပ်ု�ိငုသ်မ� လုပ်ရမည်ြဖစ်သည်။ သိုေ့သာ် သင၏်စကားကို နားမေထာငလ်�င၊် �စှ်ဦး သိုမ့ဟတု ်

သံုးဦးတို၏့စကားကို နားမေထာငလ်�င၊် ထိအုရာကို အငယ် ၁၇ �ိှ အသငး်ေတာ်သို ့ ယူလာရမည်ြဖစသ်ည်။  

2. ဤအရာသည် ေဒသ��ရအသငး်ေတာ်၊ ဤေြမ�ကီးေပါ် �ိှ အသငး်ေတာ်၊ ေနရာတစ်ခ�ိှု အသငး်ေတာ်၊ သင�ိှ် 

ရာေဒသ��ရတွင�ိှ်သည် ့အသငး်ေတာ် ြဖစရ်ေပမည်။ ြပစမ်ှားမိသ ူညီအစက်ိသုည် အသငး်ေတာ်ကို နားေထာင ်

ရန ်ြငငး်ဆနခ်ဲမ့ည်ဆိုလ�င ်ရလဒမ်ှာ အသငး်ေတာ်က သူက့ို တပါးအမျိုးသား�ငှ့ ်အခွနခ်ကံဲသ့ို ့ သတမ်ှတရ်လမိ် ့

မည်ြဖစသ်ည် - အငယ၊်၁၇ �ငှ့ ်မှတစ်ု ၂။ 

3. ဤအရာက က��်ပ်ုတိုသ့ည် အသငး်ေတာ်ကို လိုအပ်ေ�ကာငး်၊ က��်ပ်ုတိုသ့ည် အသငး်ေတာ်၌ �ိှရနလ်ိအုပ် 

ေ�ကာငး် ေြပာထားသည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် အသငး်ေတာ်စကားကို နားေထာငရ်န ် ြငငး်ဆန�်ပီး မိမကိိယု်ကိမု ူ

အလွန ်ဝိညာဉ်ေရးရာ�ိှသည်၊ ေကာငး်ကငဆ်ိုငရ်ာြဖစသ်ည်ဟု မမတှ်ယသူင့ေ်ပ။ 



  

4. ဘုရားသခငက် ကိုယေ်တာ်၏လူများြဖစသ်ည် ့က��်ပ်ုတိုက့ို အသငး်ေတာ်၌ �ိှေစလိုသည်။ ဘုရားသခငသ်ည် 

တစဦ်းစသီးီသန်�ိှ့သည် ့လအူေြမာကအ်များကိ ုေရွးချယ်ြခငး်မဟတု်ဘ၊ဲ ခရစေ်တာ်၏ကိယု်ခ��ာေတာ်အြဖစ် 

စစုည်းလျက်�ိှေသာ၊ စုေပါငး်ထားေသာ လူများကိ ု ေရွးချယ်ရန ် ရည်ရွယ်ထားြခငး်ြဖစသ်ည် - ၁၆း၁၈။ ဧ၊ 

၁း၂၂-၂၃။  

5. က��်ပ်ုတိုအ့ားလံုးသည် အသစ်တစဖ်နေ်မွးဖွားခရံ�ပီး၊ က��်ပ်ုတိုအ့တွငး်၌ ဘရုားသခင၏်အသက်�ိှ�ပီးြဖစ ်

ေသာေ�ကာင်၊့ က��်ပ်ုတိုသ့ည် သေဘာသဘာဝ၌ အသငး်ေတာ်၏ အစတိ်အပိုငး်ြဖစ်�ကသည်၊ သိုေ့သာ် အေန 

အထား၌မူ က��်ပ်ုတိုသ့ည် အသငး်ေတာ်၏ ြပငပ်တွင ်�ိှကာ တပါးအမျိုးသား�ငှ့ ်တူညီေနြခငး် �ိှေကာငး်�ိှေန 

�ိငုသ်ည် - ေယာ၊၃း၃၊ ၅-၆။ ဧ၊၂း၁၉။ ��နး်၊ မ၊၁၈း၁၇။ 

6. အသငး်ေတာ်၌ မ�ိှြခငး်မှာ စိုးရိမ်ရေသာအရာြဖစသ်ည် - ��နး်၊ ဝတ်၊၂၅း၂၉၊ မှတစ်ု ၁။ 

B. က��်ပ်ုတိုသ့ည် မှနက်နသ်င့ေ်လျာ်စွာ စည်းေဝးြခငး်�ိှလိလု�င ် က��်ပ်ုတို၏့စည်းေဝးြခငး်သည် အသငး်ေတာ်�ငှ့ ်

ဆက်� �ယမ်� �ိှရမည်ြဖစ်သည်၊ က��်ပ်ုတို၏့ စည်းေဝးြခငး်သည် အသငး်ေတာ်က ပိုငဆ်ိုငြ်ခငး် ြဖစ်ရမည်ြဖစ်သည် 

- မ၊၁၈း၁၅-၂၀။ 

1. အချို�က မဿဲ ၁၈း၂၀ ကိ ုအသံုးြပု�ပီး၊ သခငဘ်ုရား၏ နာမေတာ်၌ �စှ်ဦး သံုးဦး စည်းေဝးသည် ့မည်သည် ့

စည်းေဝးြခငး်ကိမုဆို ခခုံေြပာဆို�ကသည်။ သိုေ့သာ် သတူိုသ့ည် ဤကျမ်းပိဒု၏် ဆကစ်ပ်သည်အ့ေ�ကာငး် 

အရာကို ြငငး်ပယထ်ား�ကသည်။ စကားစပ်အရ ယံု�ကည်သူများ၏ စည်းေဝးြခငး်မျာသည် အသငး်ေတာ်၏ 

တစစ်ံတုစ်ရာ၊ အသငး်ေတာ်၏ရပ်တည်မ��ိှသည် ့တစစ်ံတုစ်ရာြဖစရ်မည်ြဖစ်ေ�ကာငး် ေြပာထားသည်။ 

2. တမနေ်တာ်ဝတ� ု၌ ယံု�ကည်သမူျားသည် အမိမ်ျား၌ စည်းေဝး�ကြခငး် ဥပမာများစွာကို ေဖာ်ြပထားသည်၊ သို ့ 

ေသာ် သတူို၏့စည်းေဝးြခငး်များ၌ သူတို ့ြပုသည်အ့ရာမှာ ေယ�ု�ှလင�်မို� �ိှအသငး်ေတာ်က ရည်ရွယ်ထား 

ေသာ၊ ဆံုးြဖတ်ထားေသာ အရာကိုသာ သယေ်ဆာငေ်န�ကြခငး်သာ ြဖစ်သည် - တ၊၂း၄၆။ ၅း၄၂။ ၁၂း၁၅-၁၆။ 

3. မှနက်နသ်င့ေ်လျာ်စွာ စည်းေဝးြခငး်မှာ အသငး်ေတာ်၏ အစတိ်အပိုငး်အြဖစ် သိုမ့ဟုတ ်အသငး်ေတာ်အြဖစ ်

စည်းေဝးြခငး် ြဖစသ်ည်။ အသငး်ေတာ်တစ်ခလုံုးသည် အတူတကွ ပါဝငလ်ာ�ကမည်ဆိလု�င ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် 

အသငး်ေတာ်အြဖစ် စည်းေဝးေန�ကြခငး်ြဖစသ်ည်။ အသငး်ေတာ်တစခ်ုလံုး အတူတကွ ပါဝငလ်ာ�ိငုရ်န ်မြဖစ ်

�ိငုခ်ဲ့လ�င၊် က��်ပ်ုတိုသ့ည် တစပ်ါးတည်းေသာ ထိအုသငး်ေတာ်၏ အစတိ်အပိုငး်များအြဖစ် မတူညီေသာ ေန 

ရာများ၌ စည်းေဝးြခငး် �ိှ�ကသည် - ၁ေကာ၊၁၄း၂၃၊ ၃၃။ 

4. ဤအေ�ကာငး်အရာသည် ကိယု်ခ��ာေတာ်၏ တစလ်ံုးတစဝ်ြဖစ်ြခငး်�ငှ့ ် များစွာ သကဆ်ိုငသ်ည်။ က��်ပ်ုတို ့ 

စည်းေဝးသည်အ့ခါတိုငး် က��်ပ်ုတိုသ့ည် အသငး်ေတာ်အတွက် စည်းေဝးရမည်။ ၎ငး်မှာ က��်ပ်ုတိုသ့ည် 

အသငး်ေတာ်�ငှ့ ်တစလ်ံုးတစဝ်ြဖစ်�ပီး၊ ကွဲြပားြခငး်များ မ�ိှ�ိငုေ်�ကာငး် ဆိလုိသုည်။ ဤနည်းြဖင့ ်က��်ပ်ုတို၏့ 

စည်းေဝးြခငး်များသည် တစလ်ံုးတစဝ်ြဖစ်ြခငး်၌ အသငး်ေတာ်တွင ်ေစာင်ထ့နိး်ခံရလိမ်မ့ည်ြဖစ်သည်။ 

III. က��်ပ်ုတိုသ့ည် က��်ပ်ုတို၏့စည်းေဝးြခငး်များ၌ အသငး်ေတာ်အသစိိတ ်�ိှရမည်ြဖစ်သည် - မ၊၁၈း၁၅-၂၀။ 

A. ယေနမ့ျားစွာေသာ ခရစ်ယာန ် စည်းေဝးြခငး်တိုမ့ှာ အသငး်ေတာ် ကငး်မဲ့လျက် �ိှေနသည်။ ထိစုည်းေဝးများသို ့ 

တကေ်ရာကေ်သာသတူိုသ့ည် အသငး်ေတာ်အေ�ကာငး် မည်သည်ခ့ယံခူျကမ်� မ�ိှေပ၊ သို ့ြဖစ်၍ သူတို၏့စည်းေဝး 

ြခငး်များသည် အသငး်ေတာ်�ငှ့ဆ်က်� �ယ်ြခငး် သိုမ့ဟတု် အသငး်ေတာ်အသစိတိ်�ိှြခငး် မ�ိှပါ။ 



  

1. အတအိကျဆိုရလ�င ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် သခငဘ်ုရား၏ ��တက်ပတ်ေတာ်ကို သမိည်ဆိလု�င၊် အသငး်ေတာ်ကငး်မဲ ့

သည်န့ည်းလမ်းြဖင့ ် စည်းေဝးြခငး်သည် အမနှမ်ှာ အြပစ်ြဖစ်ေ�ကာငး်၊ အေ�ကာငး်မှာ က��်ပ်ုတိုက့ အသငး် 

ေတာ်ကို အထးူအေလးထားြခငး် မ�ိှဘ ဲစည်းေဝးမည်ဆိလု�င ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် ကွဲြပားြခငး်နည်းလမ်း၌ စည်း 

ေဝးေနြခငး်ြဖစ်ေ�ကာငး် သနိားလည်လာမည်ြဖစ်သည်။ 

2. ဘုရားသခင၏်အ�ကံအစည်ေတာ်မှာ သားေတာ်အတကွ ် ကိယု်ခ��ာေတာ်ကို တည်ေဆာကေ်ပးရနြ်ဖစသ်ည်။ 

က��်ပ်ုတိုသ့ည် အသငး်ေတာ်၏တစလ်ံုးတစဝ်ြဖစ်ြခငး်ကို ေစာင်ထ့နိး်ြခငး်မ�ိှဘ ဲစည်းေဝးမည်ဆိုလ�င ်က��်ပ်ု 

တို၏့ စည်းေဝးြခငး်များြဖင် ့ခရစေ်တာ်၏ ကိယု်ခ��ာေတာ်ကိ ုဖျက်ဆးီေန�ကြခငး်ြဖစသ်ည်။  

3. က��်ပ်ုတို ့ စည်းေဝး�ကသည်အ့ချိနတ်ိုငး် က��်ပ်ုတိုသ့ည် အသငး်ေတာ်အသစိတိ် �ိှရမည်ြဖစေ်�ကာငး် က��်ပ်ု 

တိုအ့ားလံုးသည် အလနွး်အမငး် �ှငး်လငး်မ� �ိှရမည်ြဖစသ်ည်။ 

B. ကနဦးခရစ်ယာနမ်ျားမှာ အသငး်ေတာ်အသစိိတ�ိှ်ေသာ၊ အသငး်ေတာ်�ငှ့ဆ်က�် �ယေ်နေသာသူများ ြဖစ်�ကသည်။ 

1. အသငး်ေတာ်၏ ကနဦးေနရ့ကမ်ျား�ငှ့စ်ပ်လျဉ်း၍ သန်�ှ့ငး်ေသာဝညိာဉ်ေတာ်၏ မတှ်တမ်း၌ အသငး်ေတာ် ဟူ 

ေသာစကားလံုးကို ထပ်ခါတလဲလဲ အသံုးြပုထားသည်။ ဤအေ�ကာငး်ရငး်မှနအ်ေပါ် အေြခခံ၍ က��်ပ်ုတို ့ 

သည် အသငး်ေတာ်အသစိိတ် အ�မဲ �ိှရမည်ြဖစ်ေ�ကာငး် မအူေလအ့လာကို က��်ပ်ုတိုရ့�ိှ�ကသည်။ 

a. “ယံု�ကည်ေသာသ ူအေပါငး်တိုသ့ည် တစစ်တုစ်ေဝးတည်း ေန�ကသြဖင့”် (တ၊၂း၄၄က)- ဤအရာက ထိ ု

အချိနက် ယံု�ကည်သမူျားသည် စည်းေဝးြခငး်�ိှေသာလမူျားြဖစေ်�ကာငး် ြပသေနသည်။ သူတိုသ့ည် 

တစခ်ျိနလ်ံုး အတတူကွ စည်းေဝး�ကသည်လ့မူျားြဖစ်�ကသည်။ 

b. “တမနေ်တာ်တိုသ့ည် လတွ်ေသာအခါ၊ မမိိတိုအ့ေပါငး်အသငး် �ိှရာသို ့ သွား၍” (၄း၂၃က) - အငယ ်၃၁ ၌ 

ဤအရာသည် စည်းေဝးြခငး်တစခ်ုြဖစေ်�ကာငး် ေတွ�ရသည်။ ဤအရာကလည်း ကနဦးေနရ့ကမ်ျား၌ 

ခရစ်ယာနမ်ျားသည် အတူတကွ ေတွ�ဆံုးစည်းေဝးေလ�ိှ့�ကေ�ကာငး် ခိုငမ်ာသည် ့သကေ်သြဖစသ်ည်။ 

c. “အသငး်ေတာ်တစခ်ုလံုး�ငှ့ ် ထိအုေ�ကာငး်အရာကို �ကားရေသာသအူေပါငး်တိုသ့ည် အလွန ် ေ�ကာက ်

လန ့ြ်ခငး်သို ့ ေရာက်�က၏” (၅း၁၁) - ဤကျမ်းပိဒု၏် စကားစပ်အရ ြဖစေ်ပါ်လာခဲ့သည်အ့ရာသည် စည်း 

ေဝးြခငး်၌ ြဖစ်ခဲလ့မိ်မ့ည်ြဖစသ်ည်။ ဤအရာက ခရစ်ယာနစ်ည်းေဝးြခငး်သည် အသငး်ေတာ်၏တစစ်ံ ု

တစရ်ာြဖစ်ရမည်ကို သကေ်သြပသည်။ ၎ငး်သည် အသငး်ေတာ်ြဖစ်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

d. “ထိအုခါ ေယ�ု�ှလင�်မို�၌�ိှေသာ အသငး်ေတာ်သည် ြပငး်စာွေသာည�ဉ်းဆြဲခငး်ကို ခံရသြဖင့၊် ... ေ�ှာလ ု

သည် အသငး်ေတာ်ကို ဖျက်ဆးီေလ၏။ တစအ်မိ်�ပီးတစအ်မိဝ်င�်ပီးလ�င”် (၈း၁က၊ ၃က) - ေ�ှးေခတ်အခါ 

က ယံု�ကည်သမူျားအားလံုးသည် အသငး်ေတာ်အသစိတိ်�ိှ�ကသည်။ သူတိုသ့ည် မမိိကိယုက်ို တစ်ဦးချငး် 

ေနသည် ့ယံု�ကည်သူများအြဖစ် မမတှ်ယဘူ၊ဲ စုေပါငး်ထားေသာ အသငး်ေတာ်အြဖစ် မှတယ်ူခဲ့�ကသည်။ 

သူတိုသ့ည် ည�ဉ်းဆြဲခငး်ခံရေသာအခါ၊ ယငး်မှာ အသငး်ေတာ်သည် ည�ဉ်းဆခဲံရေ�ကာငး် ဆိုလိသုည်။ 

e. “ထိအုေ�ကာငး်အရာကို ေယ�ု�ှလင�်မို�၌�ိှေသာ အသငး်ေတာ်သည် �ကားလ�င”် (၁၁း၂၂က) - ကနဦးေန ့ 

ရကမ်ျား၌ ယံု�ကည်သမူျားသည် သတူို၏့နားကို အသငး်ေတာ်၏ နားများအြဖစ် မတှယ်ူထား�ကသည်။ 

f. “လူများ စေုဝး၍ ဆုေတာငး်ရာ၊” (အငယ၊်၁၂) - ကနဦးေနရ့က်များ၌ ခရစယ်ာနမ်ျားသည် သးီြခားခွထဲား 

သည်သ့ူများမဟတု်ဘ၊ဲ အတစူစုည်းသည့်သမူျားြဖစ်�ကသည်။ သူတိုသ့ည် အတစူစုည်းသည်လ့မူျား ြဖစ် 

�ကသည်။ 



  

g. ‘’အ��အိတု်�မို�၌�ိှေသာ ေဒသ��ရအသငး်ေတာ်တွင ် ပေရာဖက်ြပုသူ�ငှ့ ် သွနသ်ငေ်သာသူများြဖစ်�က 

ေသာ” (၁၃း၁က) - ပေရာဖကမ်ျား�ငှ့ ်သွနသ်ငသ်မူျားသည် လကေ်တွ�ကျကျနည်းလမ်း၌ အသငး်ေတာ်၏ 

အစတိအ်ပိုငး်များြဖစ်�က�ပီး၊ အသငး်ေတာ်၌ �ိှ�ကသည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် က��်ပ်ုတို၏့ စည်းေဝးြခငး်များ၌ 

သာမက၊ က��်ပ်ုတို၏့ခရစယ်ာနအ်လပ်ု၊ အမ�ေတာ်၊ အေစခံြခငး်တိုတ့ွငလ်ည်း အသငး်ေတာ်အသစိိတ်၊ 

အသငး်ေတာ်�ငှ့ဆ်က်� �ယမ်� �ိှရမည်ြဖစ်သည်။ 

h. “အသငး်ေတာ်တိုငး်၌ အသက်�ကီးသတူိုက့ို ခန ့ထ်ား၍” (၁၄း၂၃က) - ဤအရာက ယံု�ကည်သူများ�ိှေသာ 

ေနရာတွင ်အသငး်ေတာ်�ိှေ�ကာငး် သကေ်သြပေနသည်။ 

i. “ထိသုို ့ အသငး်ေတာ်တိုသ့ည် ယံု�ကည်ြခငး်၌ တည်�ကည်�မဲြမသံည် ြဖစ်၍၊ အေရအတွကအ်ားြဖင့ ်

တစေ်နထ့က် တစေ်န ့တိုးပွားများြပား�က၏” (၁၆း၅) - ၎ငး်က ယံု�ကည်သမူျားဟ ုမေြပာထားဘ၊ဲ အသငး် 

ေတာ်များဟ ု ေြပာထားသည်။ ကနဦးေနရ့ကမ်ျား�ိှ ယံ�ုကည်သမူျားအတွငး်၌�ိှသည့အ်ရာမှာ အသငး် 

ေတာ်ပငြ်ဖစသ်ည်။ 

C. ဤေနာက်ဆံုးေနရ့ကမ်ျား၌ က��်ပ်ုတိုသ့ည် အသငး်ေတာ်အသစိတိ်�ိှသူများြဖစ်ရန ်သငယ်ူရမည်။ ဤအေ�ကာငး် 

အရာသည် စည်းေဝးြခငး်များ�ငှ့ ်အ�ကငး်မဲ့နးီပါး ဆက်� �ယမ်��ိှေနသည်။ ဤအရာသည် က��်ပ်ုတို၏့စည်းေဝးြခငး် 

များအတကွ် က��်ပ်ုတိုသ့ငယ်ရူမည် ့ ပထမ မအူေလအ့လာြဖစသ်ည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် အသငး်ေတာ်နည်းလမ်း၌ 

ေတွ�ဆံုစည်းေဝးရမည်ြဖစသ်ည်။ 



  

Message 2 

ဧဝံေဂလစိာေစာငမ်ျား�ငှ့ ်တမန်ေတာ်ဝတ� ုတိုမှ့ စည်းေဝးြခငး်၏ မူအေလ့အလာများ  

ဖတ်ရနက်ျမ်း။    ။ မ၊၂၈း၁၆-၂၀။ မာ၊၁၆း၁၄-၁၉။ လု၊၂၄း၃၆-၅၁။ ေယာ၊၂၀း၁၉-၂၃။ ၂၁း၁-၁၇။ တ၊၁း၄-၈ 

I. ဧဝံေဂလစိာေစာငေ်လးေစာင၏် အဆံးု၌ သခငဘ်ရုားသည် �ှငြ်ပန်ထေြမာက�်ပီးေနာက ်တပည့်ေတာ်များ�ငှ့ ်အ�ကမ်ိ 

ေပါငး်များစာွ စည်းေဝး�ကြခငး် မှတတ်မ်းကိ ုြမငရ်သည်။ ဤမှတတ်မ်းကိ ုအေြခခံ၍ မည်သိုစ့ည်းေဝးရမည်ဟေူသာ 

မူအေလ့အလာ တစ်ဆယ်ေ့လးခုကိ ုြမငရ်သည်။ 

A. မဿဲ ၂၈၊ မာကု ၂၄၊ ေယာဟန ်၂၀ �ငှ့ ်၂၁၊ တမနေ်တာ် ၁ �ငှ့ ်၂ တိုက့ိ ုဖတ်ေသာအခါ တပည်ေ့တာ်များသည် အြခား 

ဘာမ�မလပ်ုဘ ဲစည်းေဝးြခငး်ြပုေနေ�ကာငး်ကို ေတွ�ရသည်။ အတတူက ွစည်းေဝးြခငး်သည် သတူို၏့အသကတ်ာ၊ 

သူတို၏့လပ်ုငနး်၊ သတူို၏့ သကေ်မွးမ�အလပ်ု ြဖစလ်ာသည်။ သူတိုသ့ည် စည်းေဝးြခငး်�ိှေသာလူများ ြဖစ်�က 

သည်။ 

B. က��်ပ်ုတိုသ့ည် စည်းေဝးြခငး်၏ အသစ်ေသာနည်းလမ်းကို ယူေဆာငရ်န ် လိအုပ်သည်၊ ယငး်မှာ သခငေ်ယ��က 

တပည့်ေတာ်များ�ငှ့ ်စည်းေဝးြခငး် မတှတ်မ်းများအားလံုး၌ အြပည့်အဝ ဖွင့ြ်ပထားသည်။ ဤအြဖစ်အပျကမ်ျား၌ 

ကိုယေ်တာ်က စည်းေဝးြခငး်၏ မအူေလအ့လာများကို ချမတှ်ထားခဲေ့�ကာငး် ေတွ�ရသည်။ 

II. က��်ပ်ုတိုသ့ည် ဘာသာတရား၏ ြပငပ်၌၊ မည်သည့်ပုံစံချမှတြ်ခငး်များ မ�ိှဘ ဲစည်းေဝးရန် လိအုပ်သည် - မ၊၂၈း၁၆။ 

A. တပည်ေ့တာ်များအားလံုးသည် ဘုရားဝတေ်မွ�ေလျာ်သည် ့ဂျူးလူမျိုးြဖစ်�ကသည်။ ဘုရားသခင၏်လမူျားအားလံးု 

သည် သတူို၏့ ဘာသာတရားအရ ဗိမာနေ်တာ်သိုသ့ွားကာ၊ စည်းေဝးြခငး်၊ ဝတ်ြပုကိုးကွယ်ြခငး်၊ ယဇ်များကိ ု

ပေူဇာ်ြခငး်၊ ထံးုတမ်းဓေလက့ို ေစာင့ထ်နိး်ြခငး်၊ ပံစုံချမတှ်ြခငး်များကို ေစာင့ထ်နိး်ြခငး် ြပု�ကသည်။ သိုေ့သာ်လည်း 

သခငေ်ယ��က �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်�ပီးေနာက် တပည့်ေတာ်များ�ငှ့ ်ေတွ�ဆံစုည်းေဝးြခငး် တစခ်ုမ� ေဟာငး်�မွ်းသည် ့

ဘာသာတရားနည်းလမ်း၌ လပ်ုေဆာငြ်ခငး် မ�ိှခဲပ့ါ - ေယာ၊၂၀း၁၉-၂၉။ ၂၁း၁-၂၂။ မ၊၂၈း၁၆-၂၀။ 

B. မူအေလအ့လာ၌ ယေန ့က��်ပ်ုတိုသ့ည် ကနဦးတပည့ေ်တာ်များကဲသ့ို ့ တူညီေသာ အေြခအေန၌ �ိှ�ကသည်။ က��်ပ်ု 

တို၌့လည်း ယေန၏့ ဗမိာနေ်တာ်များ၊ ထံးုတမ်းဓေလမ့ျား၊ ပံစုံများ�ငှ့အ်တူ ဘာသာေရးေနာက်ခ ံ �ိှ�ကသည်။ သို ့ 

ေသာ်လည်း က��်ပ်ုတိုအ့ဖို ့ ဘာသာတရားသည် အတတိ်ကာလကအရာမ�သာ ြဖစရ်မည်။ 

III. က��်ပ်ုတိုသ့ည် သခငဘ်ရုား၏ ညီများအြဖစ် �ှငြ်ပန်ထေြမာကြ်ခငး်၌ စည်းေဝးရန် လိအုပ်သည်- ေယာ၊၂၀း၁၇။ 

ေဟ�ဗဲ၊ ၂း၁၂။ 

A. က��်ပ်ုတိုသ့ည် ခရစ်ေတာ်၏ �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်မတှစဆ်င့ ် အသစ်တစ်ဖန ် ေမွးဖွားခံရ�ကသည်၊ သို ့ြဖစ၍် 

က��်ပ်ုတိုသ့ည် ကိုယေ်တာ်၏ ညီများြဖစ်�ကသည် - ၁ေပ၊၁း၃။ ေယာ၊၂၀း၁၇။ ေရာ၊၈း၂၉။ 

B. က��်ပ်ုတိုသ့ည် စည်းေဝးြခငး်များသို ့ လာသည်အ့ခါတိုငး် �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်၌�ိှေသာ သခငဘ်ရုား၏ညီများ 

အြဖစ် လာ�ကရမည်ြဖစသ်ည်။ ထိုေ့�ကာင် ့အစည်းအေဝးအထသဲို ့ ေဟာငး်ေသာ သေဘာသဘာဝ မည်သည်အ့ရာ 

ကိုမ� မယူလာသင့ပ်ါ။ ဤသည်မှာ အေြခခံြဖစ်သည်။ 

C. က��်ပ်ုတိုသ့ည် စည်းေဝးြခငး်များသို ့ လာသည်အ့ခါ မမိိကိယု်ကိ ုမ�ကည့်သင့ဘ်၊ဲ ကိယု်ေတာ်ကိသုာ �ကည့်ရမည် 

ြဖစသ်ည်။ က��်ပ်ုတို၏့အေြခအေနကို မ�ကည့သ်င်ဘ့၊ဲ ကိယု်ေတာ်၏ြဖစ်ြခငး်၌သာ �ကည့်သင့သ်ည်။ အေသွး 



  

ေတာ်သည် က��်ပ်ုတို၏့ ကျ�� ံးမ�အားလံုးကို ဖံုးလ�မ်းေပးသည်၊ ချကခ်ျငး်ပင ်အေသွးေတာ်ကို ယေူဆာငြ်ခငး်အား 

ြဖင့ ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်၌ �ိှကာ၊ တတယိေကာငး်ကင၌် �ိှ�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

IV. က��်ပ်ုတိုသ့ည် ခရစ်ေတာ်ကိ ုတစ်ဦးချငး်ေတွ� �ကံု ခံစားမ�အချို � �ိှြခငး်ြဖင့ ်စည်းေဝးရန် လိအုပ်သည် - ေယာ၊၂၀း၁၁-

၁၈။ လ၊ု၂၄း၁-၃၆။ 

A. ကနဦးေနရ့က်များ�ိှ တပည်ေ့တာ်များစွာတိုမ့ှာ အစည်းအေဝးများသို ့ မသွားမီ၊ သူတို၌့ အံဩ့ဖွယေ်သာ၊ အဖိုးတန ်

ေသာ ခရစ်ေတာ်ကို ေတွ� �ကံုခစံားမ�အချို� �ိှခဲ့�ကသည် - ေယာ၊၂၀း၁၁-၁၈။ လု၊၂၄း၁-၃၆။ 

B. က��်ပ်ုတိုသ့ည်လည်း ေနစ့ဉ်အသက်တာ၌ ဤသို ့ က��်ပ်ုတိုခ့ျစ်ေသာ သခငဘ်ုရားကို တစဦ်းချငး်ေတွ� �ကံုခစံား 

မ�မျိုး�ိှရန ် လိအုပ်သည်။ ထိေုနာက် အစည်းအေဝးသို ့ လာေသာအခါ က��်ပ်ုတို၌့ အြခားသူများအားလံုးထသံို ့ 

သကေ်သခံချက်အြဖစ် ဆူေဝလျက်�ိှေသာ၊ လ�ံထကွစ်ီးဆငး်ေသာ တစစ်ံတုစ်ရာ ရ�ိှမည်ြဖစ်သည် - ��နး်၊ 

Hymns, #1216. 
V. က��်ပ်ုတိုသ့ည် သခငဘ်ရုား ခဲွခန်မှ့တသ်ားထားသည့် ေနရာ၌ စည်းေဝးရန် လိအုပ်သည် - မ၊၂၈း၇၊ ၁၆။ 

A. သခငဘ်ုရားသည် ေဝးလစှွာေသာ ေြမာကဘ်ကသ်ို ့၊ ဂါလလိဲြပည်သို ့ သွားေရာကက်ာ တပည့်ေတာ်များကို ေတွ�ဆံ ု

စည်းေဝးခဲသ့ည်။ ကိယုေ်တာ်သည် ဤအရာကို တမငတ်ကာ၊ ရည်ရွယခ်ျက်�ိှစွာ ြပုခဲ့�ပီး၊ ခရစ်ယာနစ်ည်းေဝးြခငး် 

ကို ဂျူးဘာသာတရား အလယဗ်ဟိမုှ အေဝးသို ့ ေ���ေြပာငး်ခဲသ့ည်။ သခငဘ်ုရားက အစည်းအေဝးများကို ဘာသာ 

တရားမှ လံုးလံုး ကငး်ကွာြခငး်�ိှေစရန ်အလိေုတာ်�ိှသည်။ 

B. မူအေလအ့လာ၌ ယေန ့ က��်ပ်ုတိုသ့ည် စည်းေဝးရာေနရာကို ေရွးချယ်ဖို ့ အခွင့မ်�ိှပါ။ က��်ပ်ုတိုအ့ားလံုးသည် 

သခငဘ်ုရားက ခွဲခန်မ့တှသ်ားထားသ့ ်ေနရာ၌ စည်းေဝးရမည်ြဖစ်သည် - တရား၊၁၂း၅-၁၁။ 

VI. က��်ပ်ုတိုသ့ည် သခငဘ်ရုားကိယုေ်တာ်တိငု�်ငှ့ ်စည်းေဝးရန် လိအုပ်သည် - မ၊၂၈း၇။ 

A. က��်ပ်ုတိုသ့ည် အစည်းအေဝးသို ့ လာသည့အ်ခါ က��်ပ်ုတို၏့ တစ်ခတုည်းေသာ ရည်ရွယ်ချကမ်ှာ က��်ပ်ုတို၏့ 

သခငေ်ယ��ကို ေတွ�ဆံုရနြ်ဖစေ်�ကာငး် နက်�� ိငး်သည် ့ သမိတှ်နားလည်မ� �ိှရန ် လိုအပ်သည် - Hymns, #204, 

#215. 
B. က��်ပ်ုတိုသ့ည် အစည်းအေဝးသို ့ သွားြခငး်မှာ �ကီးြမတ်ေသာေဟာေြပာသူထ ံ�ကားနာရနမ်ဟုတဘ်၊ဲ ေယ��ကို ေတွ� 

ဆံုရန ်သွားြခငး်ြဖစသ်ည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် အစည်းအေဝးသို ့ ေကာငး်ေသာ ေဝငခှျက်�ကားရန ်သွားြခငး်မဟတုဘ် ဲ

က��်ပ်ုတို၏့သခငဘ်ရုားကို ေတွ�ဆံုရန ်သွားြခငး်ြဖစ်သည်။ 

VII. က��်ပ်ုတိုသ့ည် သခငဘ်ရုားကိ ု ေကျနပ်ေစရန်�ငှ့ ် ကိယုေ်တာ်အားြဖင့ ် ေကျနပ်ြခငး်�ိှရန် စည်းေဝးဖုိ ့ လိအုပ်သည် - 

ေယာ၊၂၁း၅။ လ၊ု၂၄း၄၁-၄၃။ 

A. မှနက်နသ်င့ေ်လျာ်သည် ့စည်းေဝးြခငး်၏ အဓိပ�ာယ်�ငှ့ ် ရည်ရွယ်ချကမ်ှာ သခငဘ်ရုားကို တစစ်ံတုစ်ရာ စားသံုးဖို ့ 

ေပးအပ်ြခငး်�ငှ့ ်ကိယု်ေတာ်က က��်ပ်ုတိုက့ို စားသံုးဖို ့ တစစ်ံုတစ်ရာ ေပးြခငး်လည်းြဖစသ်ည် - ေယာ၊၂၁း၅။ လု၊ 

၂၄း၄၁-၄၃။ 

B. စည်းေဝးြခငး်မှာ စားသံုးြခငး်ြဖစသ်ည်။ က��်ပ်ုတို၏့စည်းေဝးြခငး်သည် စားသံုးြခငး်အမျိုးအစား၊ ပွဲခြံခငး်အမျိုး 

အစားြဖစရ်မည်ြဖစသ်ည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် ခရစ်ေတာ်အတကွ် စားေသာကပ်ွဲေတာ်အြဖစ် တစစ်ံတုစ်ရာကို ယလူာ 

�က�ပီး၊ ခရစေ်တာ်သည် က��်ပ်ုတိုအ့တွက် စားေသာကပ်ွဲအြဖစ် တစစ်ံတုစရ်ာကို ယူလာသည်။ 



  

VIII. က��်ပ်ုတိုသ့ည် သခငဘ်ရုားကိ ုကိးုကယွရ်န် စည်းေဝးဖုိ ့လိအုပ်သည် - မ၊၂၈း၁၆-၁၇။ 

A. မဿဲ ၂၈ တွင ်တပည့ေ်တာ်များသည် သခငေ်ယ��ကို ေတာငေ်ပါ်တွင ်ေတွ� �ကသည်အ့ခါ ချက်ချငး်ပင ်သူတိုသ့ည် 

ကိုယေ်တာ်ကို ကိုးကွယ်�ကသည် (အငယ်၊၁၆-၁၇)။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်၌ သခငဘ်ရုား�ငှ့ ်ေတွ� 

ဆံုစည်းေဝးေသာအခါ ကိယု်ေတာ်ကို က��်ပ်ုတိုက့ိုးကယွ်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

B. ကိုယေ်တာ်ကို ကိုးကွယြ်ခငး်မာှ ကိုယေ်တာ်ကို က��်ပ်ုတို၏့ဝညိာဉ်�ိှ သခငဘ်ုရားအြဖစ် �စှသ်က်ြမတ်�ိးုရန�်ငှ့ ်ချီး 

ေြမ�ာက်ရနြ်ဖစ်ေ�ကာငး် ဆိလုိသုည် - ေယာ၊၄း၂၃-၂၄။ 

IX. က��်ပ်ုတိုသ့ည် သခငဘ်ရုားအားြဖင် ့မ�တသ်ငွး်ြခငး်ခံရရန် စည်းေဝးဖုိ ့လိအုပ်သည် - ၂၀း၂၂။ 

A. ေယာဟန ်၂၀ တွင ်�ှငြ်ပနထ်ေြမာက်�ပီးေနာက် ပထမဆံုးညေန၌ သခငဘ်ုရားသည် တပည်ေ့တာ်များထ ံေရာက ်

လာကာ၊ အဓကိ ကိယု်ေတာ်ြပုခဲသ့ည်အ့ရာမှာ သူတိုအ့ေပါ် မ�တ်သွငး်ြခငး်ြဖစ်သည်။ ဤအရာသည် သတူို၏့ 

အေြခခလံိုအပ်ချက်ြဖစ�်ပီး၊ ဤအရာသည် က��်ပ်ုတို၏့ အေြခခံလိအုပ်ချကလ်ည်းြဖစသ်ည်- ��နး်၊ ေယဇ၊၃၇း၁-

၁၄။ Hymns, #844. 

B. က��်ပ်ုတိုသ့ည် ကိယု်ေတာ်ထသံို ့ ဖွင့ေ်ပးမည်ဆိလု�င ် ကိုယေ်တာ်သည် �ှူထတု်ေတာ်မကူာ၊ က��်ပ်ုတိုသ့ည် �ှူ 

သွငး်ြခငး် �ိှ�ကသည်။ က��်ပ်ုတိုအ့တူတကွ စုေဝးြခငး်မှာ သွနသ်ငြ်ခငး်အချို�ကို ရ�ိှရန ်လာြခငး်မဟတု်ဘ၊ဲ သခင ်

ေယ��အားြဖင် ့မ�တ်သွငး်ေပးြခငး်ကို ခရံနြ်ဖစသ်ည်။ 

X. က��်ပ်ုတိုသ့ည် သခငဘ်ရုား၏ စကားေြပာြခငး်အတကွ ်စည်းေဝးရန် လိအုပ်သည် - တ၊၁း၃။ 

A. �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်�ပီးေနာက် တပည်ေ့တာ်များ�ငှ့ ်သခငဘ်ရုား၏ ဤေတွ�ဆံစုည်းေဝးြခငး် အြဖစ်အပျကမ်ျားအား 

လံုး၌ ကိယု်ေတာ်သည် သူတိုက့ို စကားေြပာခဲသ့ည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် အတတူက ွစေုဝး�ကသည်အ့ခါတိုငး် က��်ပ်ု 

တိုသ့ည်လည်း သခငဘ်ုရား၏စကားေြပာြခငး်ကို လိအုပ်သည်။ 

B. သခငဘ်ုရား၏စကားေြပာြခငး်သည် အသစေ်သာတစ်စံတုစ်ရာ၊ စဉ်ဆကမ်ြပတ်ြဖစ်�ုံသာမက၊ ချကခ်ျငး်ြဖစ ်

ေသာ၊ အချိန�်ငှ့တ်ေြပးညီြဖစေ်သာ တစစ်ံတုစ်ရာလည်းြဖစသ်ည်။ 

XI. က��်ပ်ုတိုသ့ည် ကျမ်းစာအတိငုး် ခရစ်ေတာက်ိ ုသကိ�မ်းရန် စည်းေဝးဖုိ ့လိအုပ်သည် - လ၊ု၂၄း၂၇၊ ၄၄-၄၇။ 

A. �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်�ပီးေနာက် သခငဘ်ုရားက တပည့ေ်တာ်များ�ငှ့ ် ေတွ�ဆံုြခငး်မတိုငခ်ငအ်ထ ိ ကိုယေ်တာ်သည် 

ကျမ်းစာကို ဖွင့ြ်ခငး်အားြဖင့ ် သူတို၏့နားလည်သေဘာေပါက်မ�ကို ရည်ရွယခ်ျက်�ိှစွာ ဖငွ့ေ်ပးြခငး် မ�ိှေသးပါ - 

အငယ်၊၂၇၊ ၄၄-၄၇။ 

B. က��်ပ်ုတို၏့စည်းေဝးြခငး်များ၌ က��်ပ်ုတိုသ့ည် သခငဘ်ုရားထ ံကိုယေ်တာ်သည် က��်ပ်ုတိုက့ို မစေတာ်မူြခငး်ငာှ၊ 

က��်ပ်ုတိုထ့ ံဖွင့ထ်ားေသာ သမ�ာကျမ်းစာကို ေပးြခငး်ငာှ �ကည့်��ရမည်၊ ထိသုို ့ြဖင့ ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် ခရစ်ေတာ်၏ 

အရာများကို ပို၍ ြမင�်ိငုမ်ည်ြဖစသ်ည်။ 

XII. က��်ပ်ုတိုသ့ည် �ှငြ်ပန်ထေြမာကေ်သာ၊ တက�်ကေသာ ခရစေ်တာ်ကိ ုြမငရ်န် စည်းေဝးဖုိ ့လိအုပ်သည် - ေယာ၊ ၂၀း၂၄-

၂၉။ တ၊၁း၆-၁၁။ 

A. တပည်ေ့တာ်များသည် သတူို၏့စည်းေဝးြခငး်များ၌ �ှငြ်ပနထ်ေြမာကေ်သာ၊ တက်�ကခဲ့ေသာ ခရစ်ေတာ်�ငှ့အ်တ ူ

ေတွ�ဆံုစည်းေဝး�ကသည်။ 



  

B. က��်ပ်ုတို၏့ စည်းေဝးြခငး်များအားလံုး၌ က��်ပ်ုတိုသ့ည် က��်ပ်ုတို ့ ေတွ�ဆံေုနေသာအ�ှင ်ခရစေ်တာ်မှာ �ှငြ်ပနထ် 

ေြမာက်ေသာအ�ှင၊် တက်�ကေသာအ�ှငြ်ဖစေ်�ကာငး် ြမငရ်န ်လိုအပ်သည်။ 

XIII. က��်ပ်ုတိုသ့ည် သခငဘ်ရုား၏ ခန်အ့ပ်ေစခုိငး်ြခငး်အတကွ ်စည်းေဝးရန် လိအုပ်သည် - မ၊၂၈း၁၉-၂၀။ မာ၊၁၆း၁၅။ 

လ၊ု၂၄း၄၇-၄၈။ ေယာ၊၂၁း၁၅-၂၃။ တ၊၁း၈။ 

A. သခငဘ်ုရားသည် �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်�ပီးေနာက် တပည့ေ်တာ်များ�ငှ့ ် ေတွ�ဆံစုည်းေဝးေသာအခါ ကိယု်ေတာ်သည် 

သူတိုက့ို ခန်အ့ပ်ေစခိုငး်ြခငး် ေပးခဲသ့ည်။ 

B. ယေန ့ က��်ပ်ုတိုသ့ည် မနှက်နသ်င့ေ်လျာ်သည် ့နည်းလမ်း၌ စည်းေဝးမည်ဆိလု�င ် သခငဘ်ုရားအားြဖင့ ်အမှနပ်င ်

တစစ်ံတုစ်ရာ ခန်အ့ပ်ေစခိုငး်ြခငး် ခံရလမိ့်မည်ြဖစသ်ည်။ သခငဘ်ုရားထမံှ က��်ပ်ုတိုထ့ ံပိုလ့�တ်ြဖန် ့ြဖူးသည် ့ဝန ်

တာတစ်ခခုု �ိှလိမ်မ့ည်ြဖစသ်ည်။ 

XIV. က��်ပ်ုတိုသ့ည် ဆေုတာငး်ရန် စည်းေဝးဖုိ ့လိအုပ်သည် - တ၊၁း၁၂-၁၄။ ��န်း၊ မ၊၆း၃၁-၃၃။ 

A. တမနေ်တာ် ၁ တွင ်တပည်ေ့တာ်များသည် သခငေ်ယ���ငှ့ ်ေတွ�ဆံု�ပီးေနာက်၊ ေကာငး်ကငမ်ျားသို ့ ကိယု်ေတာ် တက ်

�ကြခငး်ကို ြမင�်က�ပီးေနာက်၊ သတူိုသ့ည် ေယ�ု�ှလင�်မို�သို ့ ြပနသ်ွား�ကကာ၊ ဆုေတာငး်ြခငး်၌ စဉ်ဆကမ်ြပတ ်

သမိ်းပိကု်လ�မ်းမိုးြခငး် �ိှခဲ့�ကသည် - အငယ်၊၁၂-၁၄။ 

B. က��်ပ်ုတိုသ့ည် ဤနည်းလမ်း၌ စည်းေဝးရန ်- �ိငုင်ေံတာ်အတွက် သေဘာတညီတ�ွတ်ြဖစ်ြခငး်၌ ဆုေတာငး်ရန၊် 

သခငဘ်ုရား၏ ြပနလ်ည်ရယူြခငး် တိုးပွားပျံ� �ှံရ့န၊် ေဒသ��ရအသငး်ေတာ်များ တည်ေဆာက်ြခငး်�ိှရန ်ဆုေတာငး် 

ဖို ့ စည်းေဝးရန ်လိအုပ်သည်။ 

XV. က��်ပ်ုတိုသ့ည် သန်�ှ့ငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၏ ခွနအ်ားတန်ခုိးေပးြခငး်အတကွ ်စည်းေဝးရန ်လိအုပ်သည် - တ၊၂း၁-၄။ 

A. ပငေ်တကေုတ� ေနတ့ွင ်တပည်ေ့တာ်များ အတူတကွ စည်းေဝး�ကသည်အ့ခါ �ုတ်တရကပ်င ်သန်�ှ့ငး်ေသာဝိညာဉ် 

ေတာ်သည် သူတိုထ့ိငုေ်နသည် ့အခနး်ကို ြဖည့်ကာ၊ သတူိုအ့ားလံုးသည် အထကမ်ှ တနခ်ိုးြဖင် ့လ�မ်းြခံုဝတဆ်ငြ်ခငး် 

ခံရ�ကသည် - အငယ်၊၁-၄။ 

B. များစွာေသာ စည်းေဝးြခငး်များ၌ က��်ပ်ုတိုသ့ည် ဤသိုေ့သာ ခွနအ်ားတနခ်ိုးေပးြခငး်မျိုးကိ ုလိအုပ်သည်။ က��်ပ်ု 

တိုသ့ည် မနှက်နသ်င့ေ်လျာသည်န့ည်းလမ်း၌ စည်းေဝးြခငး်�ိှေသာအခါ �ုတတ်ရက် က��်ပ်ုတိုသ့ည် ေကာငး်ကင ်

များမှ ခွနအ်ားတနခ်ိုးေပးြခငး် ခံရလမိ်မ့ည်ြဖစ်သည်။ 

 



  

Message 3 

�ှငြ်ပန်ထေြမာကေ်သာ ခရစ်ေတာ်�ငှ့အ်တ ူတက�်ကေသာ ခရစ်ေတာအ်တကွ ်စည်းေဝးြခငး် 

ဖတ်ရနက်ျမ်း။   ။ မ၊၂၈း၈-၂၀။ မာ၊၁၆း၉-၁၉။ လု၊၂၄း၉-၄၉။ ေယာ၊၂၀း၁၁-၂၉။ ၂၁း၁-၂၄။ တ၊၁း၆-၁၃ 

I. က��်ပ်ုတိုသ့ည် �ှငြ်ပန်ထေြမာကေ်သာ ခရစ်ေတာ်ြဖင့ ်စည်းေဝးရန် လိအုပ်သည်။ 

A. မဿဲ�ငှ့ ် ေယာဟနတ်ို၏့ မတှတ်မ်းအရ သခငေ်ယ���ငှ့ ် တပည့ေ်တာ်များ၏ ေတွ�ဆံစုည်းေဝးြခငး်များသည် �ှင ်

ြပနထ်ေြမာကသ်ည် ့ခရစ်ေတာ်�ငှ့အ်တူ စည်းေဝးြခငး်များြဖစ်သည် - မ၊၂၈း၈-၂၀။ ေယာ၊၂၀း၁၁-၂၉။ ၂၁း၁-၂၄။ 

1. �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေသာ ခရစေ်တာ်မှာ အသကေ်ပးေသာ ဝိညာဉ်ေတာ်ြဖစ်သည် ့ ခရစ်ေတာ်ပငြ်ဖစသ်ည် - 

၁ေကာ၊၁၅း၄၅ခ။ 

2. ဤသိုေ့သာ အစည်းအေဝး၌ ဤ�ှငြ်ပနထ်ေြမာကေ်သာ ခရစ်ေတာ်ြပုခဲသ့ည့် အဓိကအရာမှာ တပည်ေ့တာ် 

များအထသဲို ့ မ�တသ်ွငး်၍၊ “သန်�ှ့ငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်ကို ခံ�ကေလာ”့ဟု ေြပာြခငး်ြဖစသ်ည် - ေယာ၊၂၀း၂၂။ 

3. ယေန ့ ဤ�ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေသာ၊ အသက်ေပးေသာခရစေ်တာ်သည် က��်ပ်ုတို၏့ဝိညာဉ်၌�ိှကာ က��်ပ်ုတို ့ 

အတွငး်၌ အသက်�ှငေ်နသည် - ၁ေကာ၊၆း၁၇။ ေရာ၊၈း၉-၁၁။ ၂တိ၊၄း၂၂။ 

4. ခရစ်ေတာ်၏တပည်ေ့တာ်များအြဖစ် က��်ပ်ုတိုသ့ည် အတတူကစွုေဝးသည်အ့ခါတိုငး် က��်ပ်ုတိုသ့ည် ေယ�� 

�ငှ့အ်တူ လာြခငး်ြဖစ်ေ�ကာငး်၊ ကိုယ်ေတာ်ကို က��်ပ်ုတို�့ငှ့အ်တူ ယူေဆာငလ်ာေ�ကာငး် သနိားလည်ရမည်ြဖစ ်

သည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် အသက�ှ်ငေ်သာခရစ်ေတာ်၊ �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေသာအ�ှင�်ငှ့ ်စည်းေဝးရန ်လာ�ကြခငး် 

ြဖစသ်ည် - မ၊၂၈း၈-၂၀။ ေယာ၊၂၀း၁၁-၂၉။ 

5. �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်�ပီးေနာက် ကိုယေ်တာ်၏ တပည်ေ့တာ်များ�ငှ့ ်စည်းေဝးြခငး်များမှာ ခရစယ်ာနအ်သငး်ေတာ် 

တစခ်ုလံုး�ငှ့အ်တ ူခရစေ်တာ်၏ ပထမဆံုး စည်းေဝးြခငး်များြဖစေ်�ကာငး် က��်ပ်ုတို ့ မေမေ့လျာသ့င်ပ့ါ။ ဤ 

အရာသည် ပံဥုပမာြဖစ်ကာ၊ က��်ပ်ုတိုသ့ည် ဤအစည်းအေဝးများမှ မအူေလအ့လာများကို ဂ�ုစိုက်ရမည်။ 

B. ေတွ�ဆံုစည်းေဝးရန ်မှနက်နသ်င့ေ်လျာ်သည့ ်နည်းလမ်းမှာ အသက�ှ်ငေ်သာခရစ်ေတာ်၏ မျက်ေမှာကေ်တာ်ကို သ ိ

မှတန်ားလည်ြခငး်�ိှရန ်ြဖစ်သည်။ 

1. မဿဲ ၂၈၊ မာကု ၁၆၊ လုကာ ၂၄၊ ေယာဟန ်၂၀ �ငှ့ ်၂၁၊ တမနေ်တာ် ၁ တိုသ့ည် �ှငြ်ပနထ်ေြမာကသ်ည် ့ခရစ ်

ေတာ်၏ မျက်ေမှာကေ်တာ်ကို ဖွင့ြ်ပသည် ့အမျိုးအစားပံုစအံြဖစ် အြပည်အ့ဝမတှ်တမ်းတငထ်ားြခငး်ြဖစက်ာ၊ 

ကိုယေ်တာ်သည် မည်မ� အသက်�ှငေ်�ကာငး်၊ ကိယုေ်တာ်သည် က��်ပ်ုတို�့ငှ့ ်တစခ်ျိနလ်ံုး မည်သို�ိှ့ေနေ�ကာငး် 

ြပသေပးေနသည်။ 

2. က��်ပ်ုတိုသ့ည် တစ်ဦးတည်း�ိှေနလ�င ်ကိယု်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတို�့ငှ့အ်တူ �ိှသည် (ေယာ၊၂၀း၁၄-၁၈။ ၁ေကာ 

၁၅း၅၊ ၇)။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် �စှ်ဦး သံုးဦး�ိှလ�င ် ကိယု်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတို�့ငှ့အ်တူ �ိှသည် (မ၊၂၈း၈-၁၀)။ 

က��်ပ်ုတိုသ့ည် ကိုယေ်တာ်ကို �ှာေဖွ၍ ကိုယေ်တာ်ကို ချစလ်�င ်ကိယု်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတို�့ငှ့အ်တူ �ိှသည် 

(ေယာ၊၂၀း၁၁-၁၇)။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် ကျဆငး်ေသာသူြဖစ်ခဲလ့�ငလ်ည်း ကိယုေ်တာ်သည် က��်ပ်ုတို�့ငှ့အ်တူ �ိှ 

သည် (၂၁း၁-၁၇)။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် ကိယု်ေတာ်၏ မျကေ်မှာက်ေတာ်ကို သြိခငး်�ိှေသာအခါ ကိုယေ်တာ်သည် 

က��်ပ်ုတို�့ငှ့အ်တူ �ိှသည် (၂၀း၁၉၊ ၂၆-၂၈)။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် ကိုယေ်တာ်၏မျက်ေမှာက်ေတာ်ကို သြိခငး်မ�ိှ 

သည်အ့ခါ ကိုယေ်တာ်သည် က��်ပ်ုတိုအ့တူ ပို၍ �ိှေနသည် (လု၊၂၄း၉-၃၅)။ 



  

3. က��်ပ်ုတိုသ့ည် ဤကျမ်းပိဒုတ်စပိ်ုဒက်ို ဘယ်ေတာမ့ှ မေမ့သင့ပ်ါ “ငါသည်လည်း ေခတ်ကာလကုနသ်ည့တ်ိုင ်

ေအာင ်သငတ်ို�့ငှ့အ်တူ အစဉ်မြပတ�ိှ်သည်” (မ၊၂၈း၂၀)။ ကိယု်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတို�့ငှ့အ်တူ အ�မဲ �ိှေနသည်။ 

4. က��်ပ်ုတို၌့ မှနက်နသ်င့ေ်လျာ်သည် ့စည်းေဝးြခငး်၊ အသက�ှ်ငေ်သာ စည်းေဝးြခငး် �ိှလိလု�င၊် ၎ငး်သည် ဘာ 

သာတရားဆိုငရ်ာတစစ်ံုတစ်ရာ မြဖစရ်ပါ၊ သွနသ်ငြ်ခငး်၏ တစစ်ံုတစ်ရာ သိုမ့ဟတု် ပံစုမံျား�ငှ့ ် ထံးုတမး် 

ဓေလမ့ျားကို ေစာင့ထ်နိး်ြခငး်တစစ်ံတုစ်ရာ မြဖစ်ရပါ။ ခရစ်ယာနမ်ျား၏ မနှက်နသ်င့ေ်လျာ်သည် ့ စည်းေဝး 

ြခငး်မှာ က��်ပ်ုတိုအ့တွငး်၌ လနွစ်ွာ အသက�ှ်ငေ်နသည့် �ှငြ်ပနထ်ေြမာကေ်သာ ခရစ်ေတာ်�ငှ့ ်စည်းေဝးြခငး် 

ြဖစသ်ည်။ ဤအေ�ကာငး်ေ�ကာင့ ် က��်ပ်ုတိုသ့ည် ထိသုို ့ အသက�ှ်ငေ်သာအ�ှငက်ိ ု လက်ေတွ�ကျစွာ ေနစ့ဉ် 

ေတွ� �ကံုခံစားမ��ိှရန ်လိအုပ်သည် - Hymns, #1281. 

II. က��်ပ်ုတိုသ့ည် တက�်ကေသာ ခရစ်ေတာအ်တကွ ်စည်းေဝးရန် လိအုပ်သည်။ 

A. မာကု�ငှ့ ်လကုာ ဧဝေံဂလစိာေစာငမ်ျား�ငှ့ ်တမနေ်တာ်ဝတ� ုတိုက့ တက�်ကေသာခရစ်ေတာ်အတကွ် စည်းေဝးြခငး် 

များကို ြပသထားသည် - မာ၊၁၆း၁၄-၁၉။ လု၊၂၄း၄၆-၅၁။ တ၊၁း၄-၉။ ၂း၁-၄၁။ 

1. ဤစာေစာငသ်ံုးေစာငက် ဤ�ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေသာ ခရစေ်တာ်သည် �ှငြ်ပနထ်ေြမာက�်ပီးေနာက် တပည့ ်

ေတာ်များ�ငှ် ့ ေတွ�ဆံခုဲ့�ပီး၊ ေကာငး်ကငမ်ျားသို ့ တက်�ကသာွးခဲ့ေ�ကာငး် �ှငး်လငး်စွာ ေြပာထားသည်။ ကိုယ ်

ေတာ်သည် သကူိယု်တိုင�်ငှ့အ်တူ စည်းေဝးြခငး်များ�ိှခဲ့စဉ်မှာ ကိုယ်ေတာ်သည် သတူိုေ့�ှ �တငွ ်တက်�ကသွားခဲ ့

သည် - မာ၊၁၆း၁၉။ လု၊၂၄း၅၁။ တ၊၁း၉။ 

2. ဤသည်မှာ သွနသ်ငြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် သတငး်ြပန�်ကားြခငး်မျိုး မဟုတပ်ါ။ ဤအရာသည် ��ခငး်များကို�ကည့်�� 

ြခငး်မျိုးြဖစ်သည်။ ယခငက် တပည့်ေတာ်များည် �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေသာ ခရစ်ေတာ်�ငှ့အ်တူ ေတွ�ဆံု�ကသည်၊ 

ယခတုွင ်သတူိုသ့ည် တက်�ကေသာခရစ်ေတာ်အတွက် ေတွ�ဆံုစည်းေဝး�ကသည်။ 

3. ခရစ်ေတာ်�ငှ့အ်တူ စည်းေဝးရန ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် ခရစ်ေတာ်ကို အသက်အြဖစ် �ှူသွငး်ရန ် လိအုပ်သည်၊ သို ့ 

ေသာ် ခရစေ်တာ်အတကွ် စည်းေဝးရန ် က��်ပ်ုတိုသ့ည် တစ်ဟနုထ်ိးု ြပငး်ထနေ်သာေလကို က��်ပ်ုတိုအ့ေပါ် 

တိုကခ်တေ်စရန ်လိုအပ်သည် - ၂း၁-၂။ 

4. တက်�ကေသာခရစ်ေတာ်အတကွ် စည်းေဝးရန ် က��်ပ်ုတိုသ့ည် ယခု က��်ပ်ုတိုအ့ေစခေံနသည့် အ�ှငမ်ှာ 

ေကာငး်ကငမ်ျား၌�ိှ�ပီး၊ သခငဘ်ုရား�ငှ့ ် ခရစ်ေတာ်ြဖစေ်စြခငး်ခံရ�ပီြဖစေ်�ကာငး် လကေ်တွ�ထင�ှ်ားေစရန ်

တနခ်ိုး လိအုပ်သည်။ ဤသည်မှာ ခရစ်ယာနစ်ည်းေဝးြခငး်၏ ဒတုယိအမျိုးအစားြဖစသ်ည် - အငယ၊်၃၃-၃၆။ 

B. �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေသာ ခရစ်ေတာ်�ငှ့အ်တူ စည်းေဝးြခငး်�ငှ့ ် တက်�ကေသာခရစေ်တာ်အတွက် စည်းေဝးြခငး်တို ့ 

အ�ကား �ကီးမားသည် ့ြခားနားချကမ်ှာ က��်ပ်ုတိုသ့ည် �ှငြ်ပနထ်ေြမာကေ်သာ ခရစ်ေတာ်�ငှ့အ်တူ စည်းေဝးြခငး်မှာ 

က��်ပ်ုတို၏့ ေမွ�ေလျာ်ဝမ်းေြမာက်မ�အတကွ်ြဖစသ်ည်၊ သိုေ့သာ် တက်�ကေသာခရစေ်တာ်အတကွ် စည်းေဝးြခငး် 

မှာ အသငး်ေတာ်ကို တည်ေဆာက်ြခငး်အတကွ်ြဖစသ်ည်။ 

1. အသက်ေပးေသာ ဝိညာဉ်ေတာ်ြဖစေ်သာ �ှငြ်ပနထ်ေြမာကသ်ည် ့ခရစေ်တာ်�ငှ့အ်တူ စည်းေဝးြခငး်မှာ ကိယု ်

ေတာ်ကို �ှူသွငး်၍၊ ကိုယေ်တာ်ထ ံတစစ်ံတုစ်ရာကို က��်ပ်ုတို ့ ရ�ိှြခငး်အတကွ်ြဖစသ်ည် - ေယာ၊၂၀း၂၂။ ၂၁း၅၊ 

၁၂၊ ၁၅။ 



  

2. သိုေ့သာ်လည်း၊ အတူတကွ စည်းေဝးြခငး်သည် ခရစေ်တာ်ကို ေမွ�ေလျာ်ဝမ်းေြမာက်ြခငး် အေ�ကာငး်အရာမ� 

သာမဟုတဘ်၊ဲ လ�ပ်�ှားလပ်ုေဆာငြ်ခငး်၏ အေ�ကာငး်အရာလည်းြဖစသ်ည်၊ ထိသုို ့ြဖင် ့ အသငး်ေတာ်သည် 

တည်ေဆာက်ြခငး် �ိှ�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည် - မ၊၁၆း၁၈။ ၁ေကာ၊၁၄း၄။ 

a. အသငး်ေတာ်ကိ ု တည်ေဆာကရ်န ် က��်ပ်ုတိုသ့ည် လသူစမ်ျားကို ေခါ်ေဆာငလ်ာ�ပီး၊ အချငး်ချငး်အြပန ်

အလှန ်တည်ေဆာက်ြခငး်�ိှရန ်လိုအပ်သည်။ ဤအရာများအားလံုးအတကွ် လ�ပ်�ှားလပ်ုေဆာငခ်ျက်ြဖစ ်

သည် ့ဆုေကျးဇူးများ လိအုပ်သည် - တ၊၂း၁-၄၁။ 

b. တက်�ကြခငး်အားြဖင့ ် ခရစ်ေတာ်သည် ဆုေကျးဇူးများကို လကခ်ံရ�ိှခဲ့�ပီး၊ ထိဆုုေကျးဇူးများကို ကိယု ်

ခ��ာေတာ်တည်ေဆာက်ြခငး်အတွက် ကိုယေ်တာ်၏အသငး်ေတာ်သို ့ ေပးခဲ့�ပီြဖစသ်ည် - ဆာ၊၆၈း၁၈ �ငှ့ ်

မှတစ်ု ၁။ ဧ၊၄း၇-၁၂။ 

c. �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်သည် အသက်အတကွ်ြဖစ်�ပီး၊ တက�်ကြခငး်မှာမူ ဆုေကျးဇူးများအဖို ့ ြဖစ်သည်။ 

�ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေသာ ခရစေ်တာ်�ငှ့အ်တူ စည်းေဝးြခငး်မှာ က��်ပ်ုတို၏့ တစဦ်းချငး် အသက�ှ်ူြခငး်၊ 

စားသံုးြခငး်�ငှ့ ်ေကျနပ်�စှ်သမိ်ြ့ခငး်အတွက်ြဖစ်သည်၊ သိုေ့သာ် သန်�ှ့ငး်သမူျားကို စံုလငေ်စြခငး်အတကွ်၊ 

ကိုယခ်��ာေတာ်ကို တည်ေဆာက်ြခငး်အတကွ် က��်ပ်ုတိုသ့ည် တက်�ကေသာခရစ်ေတာ်အဖို ့ စည်းေဝးရန ်

လိုအပ်သည် - Hymns, #271. 

C. က��်ပ်ုတိုသ့ည် တက်�ကေသာခရစ်ေတာ်အတွက် ယံု�ကည်ြခငး်၌ စည်းေဝး�ကသည်။ 

1. �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ေသာ ခရစေ်တာ်�ငှ့အ်တူ စည်းေဝးြခငး်မှာ က��်ပ်ုတို၌့ ခစံားမ�အချို� �ိှေကာငး်�ိှမည်၊ သို ့ 

ေသာ် တက်�ကေသာခရစေ်တာ်�ငှ့အ်တူ စည်းေဝးြခငး်မှာ က��်ပ်ုတိုသ့ည် ခံစားမ�ကို မလိုဘ၊ဲ ယံု�ကည်ြခငး်ကိ ု

ေလက့ျင့ရ်နသ်ာ လိုအပ်သည် - ေရာ၊၈း၆။ ��နး်၊ ၂ေကာ၊၄း၁၃။ 

2. က��်ပ်ုတိုသ့ည် သန်�ှ့ငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၏ ဗတ� ိဇံကို ယံု�ကည်ြခငး်၌ ေ�ကးေ�ကာ်ေြပာဆိုရမည်ြဖစသ်ည် - 

၁ေကာ၊၁၂း၁၃။ Hymns, #273: 

a. သန်�ှ့ငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၏ ဗတ� ဇံိမှာ ပငေ်တကေုတ� ေနတ့ွင ် အားလံုးအတွကတ်စ်�ကမိ်တည်းြဖင့ ် �ပီး 

စီးသွားခဲ�့ပီြဖစ်သည်။ ၎ငး်သည် ယံု�ကည်သတူစဦ်းချငး်ဆိငုရ်ာအတကွမ်ဟတု်ဘ၊ဲ ခရစေ်တာ်၏ကိယု ်

ခ��ာေတာ်ြဖစသ်ည် ့အသငး်ေတာ်အတွက် လုပ်ေဆာင�်ပီးစီးြခငး်ြဖစ်သည် - တ၊၁း၄-၈။ ၂း၁-၄။ Hymns, 

#277. 
b. ယခတုွင ်က��်ပ်ုတိုအ့ားလံုးသည် အသငး်ေတာ်၊ ကိယုခ်��ာေတာ်အထသဲို ့ ဗတ� ိဇံခံခဲ�့က�ပီးြဖစ်၍ ပငေ်တ 

ကုေတ� ေနတ့ွင ်အသငး်ေတာ်အတကွ် �ပီးစီးခဲေ့သာအရာမှာ က��်ပ်ုတိုအ့ဖို ့ြဖစေ်�ကာငး် ယံု�ကည်လက်ခဖိံု ့ 

အေနအထား�ိှလာ�ပီြဖစသ်ည်။ ထိုေ့�ကာင် ့က��်ပ်ုတိုသ့ည် ၎ငး်ကို ယေူဆာငရ်မည်၊ ပိုငဆ်ိငုရ်မည်၊  �ှင ်

သနေ်သာ ယံု�ကည်ြခငး်အားြဖင့ ်လကေ်တွ�ကျင့သ်ံုးရမည်ြဖစသ်ည် - ၁ေကာ၊၁၂း၁၃။ Hymns, #276. 

3. က��်ပ်ုတိုသ့ည် ဝိညာဉ်�ငှ့ ်ယံု�ကည်ြခငး်ကို ေလက့ျင့ရ်န ်လိအုပ်သည် - ��နး်၊ ၂ေကာ၊၄း၁၃။ 

a. က��်ပ်ုတိုသ့ည် က��်ပ်ုတို၏့ဝညိာဉ်ကို ေလက့ျင်ြ့ခငး်၊ က��်ပ်ုတို၏့ ယံ�ုကည်ြခငး်ကို ေလက့ျင့ြ်ခငး်၌ 

အြပည်အ့ဝ လွတြ်ခငး်�ိှရန ်လိုအပ်သည် - ၁ေကာ၊၁၄း၁၅။ Hymns, #866. 

b. တက�်ကေသာ ခရစ်ေတာ်၏ တနခ်ိုး၊ အခွင့အ်ာဏာ၊ ဦးေခါငး်အရာ၊ သခငအ်ရာကိ ု သမိတှ်နားလည်ရန ်

က��်ပ်ုတို၏့ဝညိာဉ်၌ အသက�ှ်ငေ်သာ ယံု�ကည်ြခငး်ကို ေလက့ျင့ြ်ခငး် လိအုပ်သည်။ 



  

III. ဤသိုေ့သာ စည်းေဝးြခငး်�စှမ်ျိုးအတကွ ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် အဖုိးအခ ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ 

A. တပည့်ေတာ်များသည် ေကာငး်မွနေ်သာ စည်းေဝးြခငး်များကို ေစာင့ထ်နိး်ရန ် မည်သည်အ့ဖိုးအခမဆို ေပးဖို ့ လိ ု

လားဆ���ိှ�ကသည်။ 

1. �ှငြ်ပနထ်ေြမာက်ြခငး်�ပီးေနာက် တပည့ေ်တာ်များသည် ေယ�ု�ှလင�်မို�၌ ေန�ကသည်။ သူတိုသ့ည် စိုးရိမ ်

ထတိ်လန်ေ့န�ကသည်။ သတူိုသ့ည် �ခိမ်းေြခာကမ်��ငှ့ ်ည�ဉ်းဆမဲ�ေအာက်တွင ်�ိှခဲ့�ကသည်။ ၎ငး်မှာ သတူိုေ့ပးရ 

မည် ့အဖိုးအခြဖစသ်ည် - ေယာ၊၂၀း၁၉။ 

2. ထိေုနာက ်အချိနတ်စခ်ုေရာကေ်သာအခါ သခငေ်ယ��က သတူိုအ့ား ဂါလိလဲြပည်�ိှ ေတာငေ်ပါ်သို ့ သွား�ကရန ်

ေြပာခဲသ့ည် (မ၊၂၈း၁၆)။ ထိေုနာက် သခငေ်ယ��က တစ်ဖန ်ဦးေဆာင၍် ေယ�ု�ှလင�်မို�သို ့ ြပနသ်ွားခဲ့�ကသည်၊ 

ဤအရာ�ပီးေနာက ်ကိယုေ်တာ်က သတူိုအ့ား ေယ�ု�ှလင�်မို �တွင ်�ိှေန�ကရန ်ေတာငး်ဆိခုဲ့�ပီး၊ ကိုယေ်တာ်၏ 

စမီံခန်ခ့ွမဲ�အတွက် ဤေြမ�ကီးေပါ်တငွ ်တစစ်ံတုစရ်ာ ြဖစပ်ျကလ်ာမည်အ့ေ�ကာငး် သတငး်စကား ပါးခဲ့သည် 

(တ၊၁း၄)။ တပည်ေ့တာ်များသည် �ခိမ်းေြခာကမ်��ငှ့ ်ည�ဉ်းဆမဲ�ခံရြခငး်အြပင ်ေဝးလစှွာ သွားေရာက်�ကြခငး်�ငှ့ ်

�ကာ�ှည်စွာ ေနထိငု�်ကရြခငး်တိုမ့ှာ သတူိုက့ို ေခါ်ေတာ်မူြခငး်၌ ေပးရမည် ့အဖိုးအခြဖစသ်ည်။ 

B. တစစ်ံတုစ်ခေုသာ အစည်းအေဝးများ၌ က��်ပ်ုတိုသ့ည် သခငဘ်ုရား၏မျက်ေမှာက်ေတာ်ကို �ကယ်ဝလစှွာ ေမွ� 

ေလျာ်ဝမ်းေြမာက်�ကရြခငး်၏ အေ�ကာငး်ရငး်မှာ များစွာတိုသ့ည် အစည်းအေဝးများကိ ုတက်ေရာက်ရန ်အဖိုးအခ 

ကို အမှနပ်င ်ေပးခဲ့�ကေသာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ 

C. က��်ပ်ုတိုသ့ည် စည်းေဝးေသာလူများြဖစ်�ကသည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် စည်းေဝးြခငး်၏ စံ��နး်ကို ေစာင့ထ်နိး်ထားရန ်

မည်သည်အ့ဖိုးအခကိမုဆို ေပးလို�ကသည်။ 

D. က��်ပ်ုတိုသ့ည် အသငး်ေတာ်အတကွ် အမနှပ်င ်ြဖစ်လိ�ုကလ�င ်အသငး်ေတာ်သည် စည်းေဝးြခငး်၌ �ိှေ�ကာငး် သ ိ

မှတန်ားလည်ရမည်ြဖစ်သည်။ အသငး်ေတာ်အတကွ် ဤေနရာတွင ် �ိှြခငး်ဟူသည်မှာ စည်းေဝးြခငး်အတွက် ဤ 

ေနရာတွင ်�ိှေနြခငး်ြဖစေ်�ကာငး် ဆိုလိုသည် - ��နး်၊ ေရာ၊၁၂း၁။ 

 



  

Message 4 

ချစ်ြခငး်ေမတ� ာအားြဖင့၊် ပေရာဖကြ်ပုြခငး်အားြဖင့၊် ဝိညာဉ်၌ မှန်ကန်သင့ေ်လျာ်သည့် အသကတ်ာ�ငှ့အ်တ၊ူ  

က��်ပ်ုတို၏့ ဝိညာဉ်ကိ ုလကေ်တွ�ထင�ှ်ားေစြခငး်အားြဖင့ ်သခငဘ်ရုား၏ နာမေတာ်၌ စည်းေဝးြခငး် 

ဖတ်ရနက်ျမ်း။    ။ မ၊၁၈း၂၀။ ၁ေကာ၊၁၄း၁၊ ၃၂။ လု၊၂၄း၃၆-၅၁။ ေယာ၊၂၀း၁၉-၂၃။ ၂၁း၁-၁၇။ တ၊၁း၄-၈ 

I. က��်ပ်ုတိုသ့ည် သခငဘ်ရုား၏နာမေတာ၌် စည်းေဝးရန် လိအုပ်သည်။ သခငဘ်ရုား၏နာမေတာ် စစမှ်န်ြခငး်မှာ ဝညိာဉ် 

ေတာ်၌ �ိှသည်။ ဝိညာဉ်ေတာသ်ည် က��်ပ်ုတို၏့ဝိညာဉ်၌ �ိှသည်။ သို ့ြဖစ၍် က��်ပ်ုတို၏့ဝိညာဉ်ကိ ုေလ့ကျင့ရ်မည်ြဖစ ်

သည် - မ၊၁၈း၂၀။ ေယာ၊၁၄း၂၆။ ေရာ၊၈း၁၆။ 

A. သခငဘ်ုရား၏နာမေတာ်၌ စည်းေဝးြခငး်၏ စစမ်ှနြ်ခငး်မှာ သန်�ှ့ငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၌ စည်းေဝးြခငး် ြဖစသ်ည် -  

Hymns, #863, s. 6: 
1. ခရစ်ယာနစ်ည်းေဝးြခငး်များ၏ သမ�ာတရား�ငှ့စ်ပ်လျဉ်း၍ (ဧဝေံဂလစိာေစာငမ်ျား�ိှ) သခငေ်ယ��၏နာမ၌ �ိှြခငး် 

မှာ မျိုးေစ့ြဖစ်�ပီး၊ (တမနေ်တာ်ဝတ� ု�ိှ) သန်�ှ့ငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်ကို လကခ်ံရ�ိှရန ်သခငဘ်ရုား၏နာမေတာ်၌ �ိှ 

ြခငး်မျာ �ကီးထာွးြခငး်ြဖစက်ာ၊ (ဩဝါဒစာေစာငမ်ျား�ိှ) ဝိညာဉ်ေတာ်၌ �ိှြခငး်မှာ ရိတသ်မိး်ြခငး်ြဖစ်သည် - မ၊ 

၁၈း၂၀။ တ၊၂း၃၈။  

2. ထိုေ့�ကာင် ့သခငေ်ယ��၏နာမေတာ်သည် သန်�ှ့ငး်ေသာဝညိာဉ်ေတာ်�ငှ့ ်များစွာ ဆက်� �ယမ်��ိှေ�ကာငး် က��်ပ်ုတို ့ 

ြမငရ်သည်။ သန်�ှ့ငး်ေသာဝညိာဉ်ေတာ်မပါဘ ဲသခငေ်ယ��၏ နာမေတာ် စစမ်နှြ်ခငး် မ�ိှ�ိငုပ်ါ။ 

3. ေယ��၏နာမေတာ် တနခ်ိုး�ငှ့ ်စစ်မနှြ်ခငး်အားလံုးသည် သန်�ှ့ငး်ေသာ ဝညိာဉ်ေတာ်၌ �ိှကာ၊ သန်�ှ့ငး်ေသာဝညိာဉ် 

ေတာ်ြဖစသ်ည်။ 

4. ေယာဟန ်၁၄း၂၆ တွင ်သခငဘ်ုရားက သန်�ှ့ငး်ေသာဝညိာဉ်ေတာ်သည် ကိယု်ေတာ်၏နာမ၌ ေစလ�တ်ြခငး်�ိှလမိ် ့

မည်ြဖစေ်�ကာငး် ေြပာထားသည်။ သခငေ်ယ��က ကိုယေ်တာ်၏နာမ၌ က��်ပ်ုတိုက့ို တစစ်ံုတစ်ခေုပးရန ် ကတ ိ

ေပးထား�ပီး၊ ကိုယေ်တာ်ေပးသည်အ့ရာမှာ ဝိညာဉ်ေတာ်ြဖစ်သည်။ ဝိညာဉ်ေတာ်သည် ကိုယေ်တာ်နာမေတာ်၏ 

စစ်မနှြ်ခငး် ြဖစသ်ည်။ 

5. ၁ေကာရိ��ု ၁၂း၃ တွင ်“ေယ��သည် သခငြ်ဖစေ်တာ်မ၏ူဟ ုသန ့�ှ်ငး်ေသာ ဝိညာဉ်ေတာ်၌ မဟတုပ်ါက၊ အဘယ ်

သူမ� မေြပာ�ိငု”် ဟု ေြပာထားသည်။ သငသ်ည် ေယ��၏နာမေတာ်ကို ေခါ်ေသာအခါ သငသ်ည် ဝညိာဉ်ေတာ်၌ �ိှ 

ေနသည်။ သငသ်ည် “သခငေ်ယ��”ဟ ု ေခါ်ေသာအခါ ဝိညာဉ်ေတာ်ကို ရ�ိှသည်၊ အေ�ကာငး်မှာ သန်�ှ့ငး်ေသာ 

ဝိညာဉ်ေတာ်သည် ေယ��၏စစမ်ှနြ်ခငး်ြဖစ်ေသာေ�ကာင်ြ့ဖစသ်ည်။ 

B. ယေန ့ သန်�ှ့ငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတို၏့ဝိညာဉ်၌ �ိှေသာေ�ကာင် ့ က��်ပ်ုတိုသ့ည် က��်ပ်ုတို၏့ဝညိာဉ်ကိ ု

ေလက့ျင့ရ်မည်ြဖစသ်ည် - ေရာ၊၈း၁၆။ ၂တိ၊၁း၆-၇။ 

1. နာမေတာ်၏ စစမ်ှနြ်ခငး်သည် သန်�ှ့ငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်ြဖစ�်ပီး၊ ယေန ့သန်�ှ့ငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်သည် က��်ပ်ု 

တို၏့ ဝိညာဉ်၌ �ိှသည်။ ဤအတွကေ်�ကာင် ့က��်ပ်ုတိုသ့ည် က��်ပ်ုတို၏့ဝညိာဉ်ကို ေလက့ျင့ရ်ြခငး်ြဖစသ်ည်။ 

2. က��်ပ်ုတိုအ့တူတကွ စည်းေဝးြခငး်၏ ေသာခ့ျက်၊ လ�ို� ဝှကခ်ျက်မှာ က��်ပ်ုတို၏့အသစ်ေမွးဖွားခံရေသာ လသူား 

ဝိညာဉ်ကို ေလက့ျင့ြ်ခငး်ြဖစသ်ည်။ ၁ေကာရိ��ု ၁၄း၃၂ သည် အခိုငမ်ာဆံုး သကေ်သြပချက်ြဖစ်သည်။ အငယ် ၃၁ 

တွင ်က��်ပ်ုတို ့ “အားလံုး ပေရာဖက်ြပု�ိငုသ်ည်”ဟု ေြပာထားသည်။ ထိေုနာက် အငယ် ၃၂ တွင ်ပေရာဖက်ြပုြခငး် 

မှာ က��်ပ်ုတို၏့ဝညိာဉ်ကို ေလက့ျင့ြ်ခငး်ပငြ်ဖစ်ေ�ကာငး် ဆက်လက် ေြပာထားသည်။ 



  

3. ပေရာဖက်ြပုြခငး် ဆိုသည်မှာ က��်ပ်ုတို၏့ဝိညာဉ်ကို ေလက့ျင့ရ်န ် အစြပုြခငး်ကို ဆိုလိသုည်။ က��်ပ်ုတိုက့ ဦး 

ေဆာငသ်ည်ဟု ထငရ်ေသာ်လည်း၊ က��်ပ်ုတို ့ြပုေသာအခါ ဘုရားသခင၏်ဝညိာဉ်ေတာ်သည် လိုကလ်ာကာ၊ စီး 

ထကွ်လာသည်၊အေ�ကာငး်မှာ ယေန ့သန်�ှ့ငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတို၏့ဝိညာဉ်�ငှ့အ်တူ ေရာေ�ာှေပါငး် 

စည်းေနေသာေ�ကာင့ ်ြဖစ်သည်။ 

C. က��်ပ်ုတို၏့ဝညိာဉ်ကို ေလက့ျင့ရ်နန်ည်းလမ်းကို က��်ပ်ုတို ့ြမငဖိ်ု ့ လိုအပ်သည်။ 

1. က��်ပ်ုတိုက့ “သခငေ်ယ��”ဟ ု ေခါ်ဆိုြခငး်မ�ြဖင့ ် က��်ပ်ုတို၏့ဝညိာဉ်၌ ြပုမူြခငး်�ငှ့ ် အစြပုြခငး် �ိှ�ိငုပ်ါသည်။ 

“ေယ��သည် သခငြ်ဖစ်ေတာ်မ၏ူဟ ုသန ့�ှ်ငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၌ မဟုတပ်ါက၊ အဘယသ်ူမ�မေြပာ�ိငု”် - ၁၂း၃။ 

2. သငသ်ည် “သခငေ်ယ��” ဟ ုေခါ်ဆိုေသာအခါ သငသ်ည် သန်�ှ့ငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၏ လ�ံ�ေဆာ်ေပးြခငး်၌ �ိှေန 

ြခငး်ြဖစ်သည်။ လ�ံ�ေဆာ်ေပးြခငး်ခံရရန ်သငသ်ည် ေစာင်ေ့နစရာ မလိုအပ်ပါ။ သငသ်ည် ၎ငး်၌ �ိှေန�ပီးသားြဖစ ်

သည်။ က��်ပ်ုတိုအ့ားလံုးသည် အစည်းအေဝး၌၊ က��်ပ်ုတို၏့အမိ်၌၊ တစေ်နလ့�င ် အ�ကမိ်ေထာငေ်ပါငး်များစွာ 

“သခငေ်ယ��”ဟု ေခါ်ဆိုရန ်သငယ်ူရမည်ြဖစသ်ည် - Hymns, # 782; # 1083. 

3. ထိေုနာက် အစည်းအေဝးများ၌ သင်က့ိယု်သင ်သန်�ှ့ငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၌ ေစာင့ထ်နိး်ရန ်ဒတုယိနည်းလမ်းမှာ 

ပေရာဖကြ်ပုရန ် ြဖစသ်ည်။ သန်�ှ့ငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်၌ �ိှြခငး်မှာ ပေရာဖက်ြပုြခငး်ကို ဆိုလိသုည် - ၁ေကာ၊ 

၁၄း၃၁-၃၂။ 

II. က��်ပ်ုတိုသ့ည် ချစြ်ခငး်ေမတ� ာအားြဖင့၊် ပေရာဖကြ်ပုြခငး်အားြဖင့ ်- သာ၍ြမတေ်သာ ဆေုကျးဇူး�ငှ့ ်အြမတဆ်ံးုေသာ 

လမ်းြဖင့ ်စည်းေဝးရန် လိအုပ်သည် - ၁ေကာ၊၁၂-၁၄။ 

A. ၁ေကာရိ��ု ၁၂ အဆံုးပိုငး်တွင ်တမနေ်တာ်က က��်ပ်ုတိုသ့ည် “သာ၍ြမတ်ေသာ ဆုေကျးဇူး”ကို အလနွအ်လို�ိှ�ကရန ်

ေြပာထားသည်။ သာ၍ြမတေ်သာ ဆုေကျးဇူးမှာ ဘာသာစကားေြပာြခငး် သိုမ့ဟတု် အနာ�ငမိ်းေစြခငး် မဟုတဘ်၊ဲ 

ပေရာဖကြ်ပုြခငး်ြဖစ်သည်၊ ပေရာဖက်ြပုြခငး်သည် အသငး်ေတာ်ကို တည်ေဆာက်သည် - ၁၄း၃-၄။ 

B. ေပါလုက က��်ပ်ုတိုသ့ည် သာ၍ြမတ်ေသာ ဆုေကျးဇူးများကို အလနွအ်လို�ိှ�ကရန ်ေြပာထားသည်၊ သိုေ့သာ် သကူ 

အထးူြမတဆ်ံုးေသာလမ်းကို ြပဦးမည်ြဖစေ်�ကာငး် ေြပာထားသည်။ အထးူြမတ်ဆံုးေသာလမ်းမှာ ချစ်ြခငး်ေမတ� ာြဖစ ်

သည် - ၁၃း၁။ 

C. ၁ေကာရိ��ု ၁၂၊ ၁၃ �ငှ့ ်၁၄ တိုမ့ှ က��်ပ်ုတိုအ့ဓိကရ�ိှသည်အ့ချကမ်ှာ က��်ပ်ုတို�ှ့ာေဖွရမည် ့သာလွနထ်းူကေဲသာ အရာ 

�စှခ်ု�ိှ�ပီး၊ ယငး်တိုမ့ှာ ချစြ်ခငး်ေမတ� ာ�ငှ့ ်ပေရာဖက်ြပုြခငး်တို ့ြဖစသ်ည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် ချစ်ြခငး်ေမတ� ာကို ဆည်းပူး 

ရမည်၊ က��်ပ်ုတို ့ ပေရာဖက်ြပုြခငး်ကို �ှာေဖရွမည်ြဖစသ်ည်။ ချစ်ြခငး်ေမတ� ာသည် အသက်ြဖစ်�ပီး၊ ပေရာဖက်ြပု 

ြခငး်သည် လပ်ုေဆာငမ်�ြဖစ်သည် - ၁၄း၁။ 

D. ချစ်ြခငး်ေမတ� ာ�ငှ့ပ်ေရာဖက်ြပုြခငး်�စှ်ခလုံုးတိုမ့ှာ ဝိညာဉ်ေတာ်၏အရာများြဖစေ်�ကာငး်၊ ဤအရာများသည် အသငး် 

ေတာ်ကို တည်ေဆာကသ်ည် ့ အရာများပငြ်ဖစ်ေ�ကာငး် သနိားလည်ရန ် လိုအပ်သည်။ ၁ေကာရိ��ုစာေစာင၌် တည် 

ေဆာကြ်ခငး်ြပုသည်အ့ရာ �စှခ်ုတည်းသာ�ိှေ�ကာငး်၊ ပထမမှာ ချစ်ြခငး်ေမတ� ာြဖစ်�ပီး (၈း၁)၊ ဒတုိယမှာ ပေရာဖက ်

ြပုြခငး်ြဖစေ်�ကာငး် (၁၄း၅) က��်ပ်ုတို ့ြမင�်ိငုပ်ါသည်။ 

E. ေနာကဆ်ံုးတွင ်အခနး် ၁၅ ၌ က��်ပ်ုတို၏့ချစ်ြခငး်ေမတ� ာ�ငှ့ ်က��်ပ်ုတို၏့ အသက်၊ က��်ပ်ုတို၏့ ပေရာဖက်ြပုြခငး်�ငှ့ ်

က��်ပ်ုတို၏့လပ်ုေဆာငခ်ျကြ်ဖစ်ေသာ ဤခရစေ်တာ်သည် အသက်ေပးေသာဝိညာဉ်ေတာ်ြဖစေ်�ကာငး် ေြပာထားပါ 

သည် - အငယ်၊၄၅။ 



  

III. က��်ပ်ုတိုသ့ည် ဝိညာဉ်၌ မှနက်န်သင့ေ်လျာ်သည့် အသကြ်ဖင့ ်စည်းေဝးရန် လိအုပ်သည် - ၁ေကာ၊၁း၂၊ ၉။ ၂း၄။ ၇း၄၀။ 

A. က��်ပ်ုတိုသ့ည် မှနက်နသ်င့ေ်လျာ်သည်လ့မ်းြဖင့ ် စည်းေဝးေတာမ့ည်ဆိလု�င ် ၁ေကာရိ��ုစာေစာငက် တငဆ်ကထ်ား 

သည် ့ခရစေ်တာ်ကို က��်ပ်ုတို ့ ေတွ� �ကံုခံစားကာ ေမွ�ေလျာ်ဝမ်းေြမာက်ရမည်ြဖစသ်ည်။ ထိေုနာက် က��်ပ်ုတို၏့ ေနစ့ဉ် 

ေလ�ာကလ်မှ်းြခငး်တွင ်ဝိညာည်၌ က��်ပ်ုတို၏့အသက်အြဖစ် ကိယုေ်တာ်ကို ရ�ိှလမိ့်မည်ြဖစသ်ည်။ 

B. ထိေုနာက် က��်ပ်ုတိုသ့ည် အတူတကွ စေုဝးေသာအခါ ခရစ်ေတာ်၏ တစစ်ံတုစ်ရာကို ပေရာဖက်ြပုရန ်က��်ပ်ုတို၏့ 

ဝိညာဉ်ကို ေလက့ျင့ရ်နသ်ာ လိအုပ်ေတာသ့ည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် အတတူကွ စည်းေဝး�ကသည်အ့ခါ က��်ပ်ုတို၏့ေနစ့ဉ် 

အသက်�ှငြ်ခငး်၌ ေတွ� �ကံု ခစံားကာ ေမွ�ေလျာ်ဝမ်းေြမာကခ်ဲ့�ပီးေသာ ကိယု်ေတာ်၏ တစစ်ံတုစရ်ာကို က��်ပ်ုတိုေ့ြပာ 

�ိငုပ်ါသည်။ ဤသည်မှာ က��်ပ်ုတိုအ့ဖို ့ စည်းေဝးရန ်နည်းလမ်းြဖစသ်ည်။ 

C. ၁ေကာရိ��ုစာေစာငက် ဘုရားသခင၏်ရည်ရွယ်ချကမ်ှာ က��်ပ်ုတိုက့ို ခရစ်ေတာ်အထသဲို ့ ထား�ိှ၍၊ ခရစေ်တာ်ကိ ု

က��်ပ်ုတိုအ့ဖို ့ အရာခပ်သမိ်းြဖစ်ေစရနြ်ဖစ်ေ�ကာငး် �ှငး်လငး်စွာ ဖွင့ြ်ပထားသည် - ၁း၂၄၊ ၃၀။ ၁၅း၄၅။ 

1. အခနး် ၁ တွင ်က��်ပ်ုတိုအ့ဖို ့ ခရစ်ေတာ်သည် တနခ်ိုး�ငှ့ ်ဘရုားသခင၏်ပညာေတာ်ြဖစ်ေ�ကာငး်  (အငယ်၊ ၂၄)၊ 

ဘုရားသခငအ်ားြဖင် ့က��်ပ်ုတိုသ့ည် ခရစေ်တာ်ေယ��၌ �ိှကာ၊ ကိုယ်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတို၌့ ပညာေတာ် - ေြဖာင့ ်

မတြ်ခငး်၊ သန်�ှ့ငး်စင�်ကယ်ြခငး်�ငှ့ ်ေရွး�တု်ြခငး်ြဖစလ်ာခဲ့ေ�ကာငး် ြမငရ်သည် - အငယ၊်၃၀။  

2. ထိေုနာက ်ေပါလုက ဆက်လက်၍ ေနာကဆ်ံုးေသာအာဒြံဖစ်သည် ့ဤခရစ်ေတာ်သည် အသကေ်ပးေသာ ဝိညာဉ် 

ေတာ်ြဖစေ်စြခငး် ခံရ�ပီြဖစေ်�ကာငး် ေြပာထားသည် (၁၅း၄၅)။ ယခတုွင ်က��်ပ်ုတိုထ့ ံကိယု်ေတာ်၏ ြဖစ်ြခငး်�ိှ 

သမ�သည် က��်ပ်ုတို ့ြဖစ်ြခငး်၏ အြခားမည်သည့အ်ဂင်္ ါြဖင်မ့�မဟတု်ဘ၊ဲ ဝိညာဉ်အားြဖင့ ် သမိတှ်နားလည်ြခငး်၊ 

ေတွ� �ကံုခံစားြခငး် �ိှရမည်ြဖစ်သည် - ��နး်၊ ၂တိ၊၄း၂၂။ ေရာ၊၈း၁၀၊ ၆။ 

3. ၁ေကာရိ��ု ၆ တွင ်ဘုရားသခင၏် သန်�ှ့ငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတို၌့ ကိနး်ဝပ်ေနေ�ကာငး် (အငယ်၊၁၉) 

သခငဘ်ုရားထသံို ့ ေပါငး်စည်းဆက်� �ယ်ေသာသူသည် ကိယုေ်တာ်�ငှ့တ်စဝ်ိညာဉ်တည်းြဖစေ်�ကာငး် ေြပာထား 

သည် - အငယ်၊၁၇။ 

D. ၁ေကာရိ��ုစာေစာင�ိှ် အခနး်များအားလံုး၏ စကားစပ်အထသဲို ့ �ကည်�့� �ပီး၊ ြပည့ဝ်ေသာ ြမငက်ွငး်ကို ရ�ိှြခငး်အား 

ြဖင့၊် စည်းေဝးြခငး်၌ လ�ပ်�ှားလုပ်ေဆာငမ်�မှာ က��်ပ်ုတိုေ့နစ့ဉ်ေလ�ာက်လမှ်းြခငး်�ိှ အသက်တာအေပါ် မတူည်ေန 

ေ�ကာငး် က��်ပ်ုတိုသ့နိားလည်ရသည်။ မှနက်နသ်င့ေ်လျာ်စွာ အတတူကွ စည်းေဝးရနန်ည်းလမ်းမှာ မနှက်နသ်င်ေ့လျာ် 

စွာ အသက်�ှငြ်ခငး်�ိှရနြ်ဖစသ်ည်။ 

1. ဤအရာသည် ခရစ်ေတာ်ကို က��်ပ်ုတို၏့ဝညိာဉ်၌ က��်ပ်ုတို၏့အသက�်ငှ့ ်အရာခပ်သမိ်းအြဖစ် ရယူြခငး်ကို ဆို 

လိုြခငး်ပငြ်ဖစသ်ည်။ ထိုေ့�ကာင် ့က��်ပ်ုတို၏့ ဝိညာဉ်ကိ ုမည်သိုစ့ဉ်ဆကမ်ြပတ ်ေလက့ျင့ရ်မည်ကို သငယ်ရူမည် 

ြဖစသ်ည် - ��နး်၊ ေရာ၊၈း၄။  

2. တမနေ်တာ်ေပါလသုည် ဤအရာကို ြပုခဲသ့ည့သ်ပူငြ်ဖစ်ေ�ကာငး် က��်ပ်ုတို ့ြမငရ်သည်။ သူသည် သူ၏ဝိညာဉ်၌ 

အလွနပ်င ်သနစ်မွ်းခဲသ့ည်။ သူသည် သ၏ူဝညိာဉ်ကို အ�မတဲမ်း ေလက့ျင့ခ်ဲ့သည် (၁ေကာ၊၄း၂၁။ ၅း၃-၄။ ေကာ၊ 

၂း၅)။ ဤသည်မှာ အသက�ှ်ငရ်န ် မှနက်နသ်င့ေ်လျာ်သည် ့ နည်းလမ်းြဖစ်ကာ၊ ဤသိုေ့သာ အသက်�ှငြ်ခငး်မျိုး 

သည် စည်းေဝးရနအ်တွက် မှနက်နသ်င့ေ်လျာ်ေသာ နည်းလမး်၏ ပထမဆံုးေသာ လိအုပ်ချက်ြဖစသ်ည်။ 

IV. က��်ပ်ုတိုသ့ည် က��်ပ်ုတို၏့ဝညိာဉ်ကိ ုြပသထင�ှ်ားြခငး်အားြဖင့ ်စည်းေဝးရန် လိအုပ်သည် - ၁ေကာ၊၂း၁-၄။ ၂တ၊ိ၁၂း၇။ 



  

A. ယခ ုက��်ပ်ုတိုသ့ည် ခရစေ်တာ်အတကွ် စကားေြပာသမ�၊ အစည်းအေဝး၌ က��်ပ်ုတို ့ ြပုသမ�သည် ဝညိာဉ်ကို ြပသ 

ထင�ှ်ားြခငး်ြဖစ်ရမည်ြဖစ်ေ�ကာငး် ြမငရ်မည်။ ဤသည်မှာ အေတာ်ေလး အေရး�ကီးသည်။ က��်ပ်ုတို၏့ဝိညာဉ် ြပသ 

ထင�ှ်ားြခငး်မ�ိှဘ ဲခရစ်ေတာ်ကို အြခားသမူျားထသံို ့ အမ�ေဆာငြ်ခငး် မ�ိှ�ိငုပ်ါ - ၁ေကာ၊၂း၁-၄။ 

B. က��်ပ်ုတိုအ့ားလံုးသည် ဝညိာဉ်ကို ြပသထင�ှ်ားြခငး်�ငှ့အ်တူ အစည်းအေဝး၌ ခရစ်ေတာ်အတွက် တစစ်ံုတစ်ရာ ေြပာ 

ရန ်သငယ်ူရမည်။ ဤအရာကိ ုက��်ပ်ုတိုေ့လက့ျင့လ်ပ်ုေဆာငရ်မည်။ ဤအရာကို လပ်ုရမည်ြဖစသ်ည် - ၂တိ၊၁း၇။ 

C. မည်သမူဆို ပေရာဖက်ြပုရန ်ထေသာအခါတိုငး် ဝိညာဉ်၏ ြပသထင�ှ်ားြခငး် �ိှသင်သ့ည်။ ဤသည်မှာ စည်းေဝးရန ်

မှနက်နသ်ည့်နည်းလမ်းြဖစ်သည်။ ဤသည်မှာ နည်းစနစမ်ျားကို သငယ်ူြခငး်အေ�ကာငး်အရာမဟတုပ်ါ၊ နည်းစနစမ်ျား 

သည် အလပ်ုမြဖစပ်ါ။ 

D. က��်ပ်ုတိုသ့ည် ခရစ်ေတာ်အတွက ်တစစ်ံုတစ်ရာ ေြပာေတာမ့ည်ဆိလု�င့ ်ခရစ်ေတာ်အားြဖင် ့အသက�ှ်ငြ်ခငး်�ိှရမည်၊ 

စည်းေဝးြခငး်အသကတ်ာသည် ဤအရာအေပါ် မတူည်ေနသည်။ ခရစ်ယာနအ်စည်းအေဝးသည် သ�ုပ်ြပြခငး်မျိုး 

မဟတုဘ်၊ဲ ြပသထင�ှ်ားြခငး်မျိုး ြဖစ်သည်။ ခရစယ်ာနအ်စည်းအေဝးသည် ခရစ်ေတာ်၌ က��်ပ်ုတို ့ြဖစသ်ည်အ့ရာကိ ု

ထတု်ေဖာ်ြပသြခငး်ြဖစ်ရမည် - Hymns, #864. 

E. က��်ပ်ုတို၏့ေနစ့ဉ်အသကတ်ာ၌ သင�်ငှ့က်��်ပ်ုအတကွ် အေရးအ�ကီးဆံုးအရာမှာ “အို သခငေ်ယ��၊ အို သခငေ်ယ��” 

ဟု နာမေတာ်ေခါ် ြခငး်၏ အ�ုိး�ှငး်ဆံုးနည်းလမ်းြဖင့ ်သခငဘ်ုရားကို ထေိတွ� ြခငး်ငာှ က��်ပ်ုတို၏့ဝိညာဉ်ကို စဉ်ဆက ်

မြပတ် ေလက့ျင့ြ်ခငး်ြဖစသ်ည်။ 

F. က��်ပ်ုတိုအ့ားလံုးသည် ေနစ့ဉ်အသကတ်ာ၌ ခရစ်ေတာ်အတကွ် တစ်စံတုစရ်ာ ေြပာထကွ်ရန ်အစဉ်မြပတ် သငယ်ူရမည် 

ြဖစ်သည်။ သငသ်ည် ေြပာထကွ်ေလေလ၊ သငသ်ည် ေအာငြ်မငေ်လေလြဖစ်သည်။ သင ် မည်သည်ေ့နရာ၌�ိှ�ိှ ဓမ� 

သခီျငး်များကို သဆီိုရန ်သငယ်ူပါ။ ဤအရာ�စှ်ခု - ေြပာထကွ်ြခငး်�ငှ့ ်သဆီိြုခငး် တိုသ့ည် သင်က့ို အလွန ်�ှငသ်နရ်န၊် 

တက်�ကလ�ပ်�ှားရန၊် စည်းေဝးြခငး်များ၌ လ�ပ်�ှားလုပ်ေဆာငဖိ်ု ့ စိတအ်ားထက်သနမ်��ိှေစရန ်ကူညီေပးမည်ြဖစ်သည်။ 

G. သငသ်ည် စည်းေဝးြခငး်အတကွ် သခငဘ်ုရား�ငှ့အ်မနှပ်င ်လုပ်ေဆာငလ်ိုလ�င ်သငသ်ည် အချိနမ်ှနြ်ခငး် �ိှရမည်ြဖစ် 

သည်။ ဘတစ််ကက်ေဘာအသငး်ကဲသ့ိုပ့င ် ကစားပွဲေကာငး်ေကာငး်ကို ကစားရန ် က��်ပ်ုတိုအ့ားလံုးသည် သတမ်တှ ်

ချိနမ်တိုငမ်ီ ေရာက်ေနကာ၊ မမိိကိယုက်ို ြပငဆ်ငထ်ား�ပီး၊ ေ�ှ�ဆံုးသို ့ အ�မဲ �ိှေနရမည်ြဖစသ်ည်။ 

H. က��်ပ်ုတိုသ့ည် မမိတိို၏့ဇာတပိငက်ိစုတိ်ကို ဆန်က့ျငရ်ပ်တည်ရမည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် အများေ�ှ�၌ စကားေြပာရန ်

ေနရာချထားြခငး် မခံရေသာသူြဖစလ်�င၊် အစည်းအေဝးများ၌ ခရစ်ေတာ်အတါက ်စကားေြပာရန ်အစြပုဖို ့ အ�မဲ�ိှေန 

ရမည်ြဖစ်သည်။ တစ်ဖကတ်ွင ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် စကားေြပာရန ်အလွနလ်ယွက်ူသည်သူြဖစလ်�င ်မမိကိိုယက်ို ဆန်က့ျင ်

ရမည်ြဖစ်သည်။ က��်ပ်ုတို၌့ အြခားေသာ ပငက်ိစုတိ် တည်ေဆာကလ်ာြခငး်မတိငုမ်ီ က��်ပ်ုတိုသ့ည် ခဏာတာမ� �ငမိ ်

ေနလ�င ်ေကာငး်ပါသည်။ 

 

 



  

Message 5 

စည်းေဝးြခငး်များသို ့ လာရန် နည်းလမ်း�ငှ့ ်

ချီးမွမ်းြခငး် အေလ့အထ 
 

ဖတ်ရနက်ျမ်း။     ။ ဆာ၊၈၄း၁-၂။ ၅၅း၁၄။ ၁၂၂း၁။ ၄၂း၄။ ၉၆း၈။ ၁တိ၊၄း၇ 

I. ယခုတငွ ် စည်းေဝးြခငး်များသို ့ မည်သိုလ့ာရမည့်အေ�ကာငး်အရာသို ့ ေရာကလ်ာ�က�ပီြဖစ်သည် - စည်းေဝးြခငး်များကိ ု

မည်သို ့ ဆကလ်ကလ်ပ်ုေဆာငရ်န် သိုမ့ဟတု ်စည်းေဝးြခငး်များ၌ မည်သို ့ြပုမူရန် ေြပာြခငး်မဟတုဘ်၊ဲ စည်းေဝးြခငး်များ 

သို ့ မေရာကလ်ာမီ မည်သို ့ လာရမည့်အေ�ကာငး် ြဖစ်သည်။ စည်းေဝးြခငး်သိုလ့ာြခငး်သည် ြပငဆ်ငြ်ခငး်အမျိုးအစား ြဖစ် 

ရမည်။ 

II. ဆာလကံျမ်း၌ ေ�ှးေခတက် သန်�ှ့ငး်သမူျားသည် သခငဘ်ရုား၏လမူျိုးေတာ် စုေဝးရာသို ့ လာ�ကေသာအခါ သတူိုသ့ည် 

အနည်းဆံးု အရာခုနစ်ခုြဖင့ ်လာ�ကသည်။ 

A. ပထမအေနြဖင့၊် က��်ပ်ုတိုသ့ည် သခငဘ်ုရား၏ကိနး်ဝပ်ရာေနရာကို ချစြ်ခငး်ြဖင့ ် လာ�ကရမည် - ဆာ၊၈၄း၁-၂။  

Hymns, #852: 
1. လကေ်တွ�ကျကျဆိရုလ�င ်သခငဘ်ုရား၏ကိနး်ဝပ်ေနရာကို ချစ်ြခငး်မှာ စည်းေဝးြခငး်များကို ချစ်ြခငး်ြဖစသ်ည်။ 

2. က��်ပ်ုတိုသ့ည် စည်းေဝးြခငး်များကို အမှနပ်င ်ချစမ်ည်ဆိုလ�င ်အသငး်ေတာ်စည်းေဝးြခငး်များသည် က��်ပ်ုတို၏့ 

လကေ်တွ�ကျေသာ အမိ်ြဖစေ်�ကာငး်၊ က��်ပ်ုတို၏့လကေ်တွ�ကျေသာ မသိားစအုသကတ်ာြဖစေ်�ကာငး် ေြပာလမိ် ့

မည်ြဖစသ်ည်။ က��်ပ်ုတိုက့ “အစည်းအေဝးများမ�ိှဘ၊ဲ က��်ပ်ုသည် အမိလ်ွမ်းသူြဖစသ်ည်”ဟု ေြပာ�ိငုရ်မည်။ 

3. က��်ပ်ုတိုအ့ားလံုးသည် စည်းေဝးြခငး်များကို ချစ်သည် ့သငခ်နး်စာကို သငယ်ရူမည်။ အေြခအေနများသည် အမှန ်

ပင ်ဟန်တ့ားြခငး်မ�ိှခဲပ့ါက၊ က��်ပ်ုတိုသ့ည် အစည်းအေဝးများသို ့ အမနှပ်ငလ်ာရမည်ြဖစသ်ည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် 

စည်းေဝးြခငး်များကို အမနှပ်ငခ်ျစမ်ည်ဆိုလ�င ်အေြခအေနများထမဲှ နည်းလမ်းကို �ှာမည် သိုမ့ဟတု် စည်းေဝးရာ 

သိုေ့ရာက်ရန ်အေြခအေနများကို ြဖတ်ေကျာ်မည်ြဖစသ်ည်။ 

4. မည်သည်အ့ရာကမ� စည်းေဝးြခငး်များ၏ ေနရာကို အစားမထိးု�ိငုပ်ါ။ စည်းေဝးြခငး်များမှ က��်ပ်ုတိုရ့�ိှသည် ့

ေကာငး်ချီး၊ �စှ်သမိ်မ့�၊ အသက၊် အလငး်၊ စိတဓ်ာတြ်မ�င့တ်ငေ်ပးမ��ငှ့ ်တည်ေဆာက်ြခငး်စသည်တိုက့ို အြခား မည် 

သည်အ့ရာကမ� မေပးစွမ်း�ိငုပ်ါ -Hymns, #1152. 

B. ဒတုယိအေနြဖင့၊် က��်ပ်ုတိုသ့ည် “သာယာေသာေဆွးေ�းွတိငုပ်ငြ်ခငး်၌” အစည်းအေဝးများသို ့ လာရမည်ြဖစသ်ည် - 

ဆာ၊၅၅း၁၄။ 

1. က��်ပ်ုတိုသ့ည် စည်းေဝးြခငး်သို ့ မလာမီ၊ မိတသ်ဟာယဖွဲ� ြခငး်အချို� �ိှြခငး်မှာ ေကာငး်ပါသည်။ အစည်းအေဝး 

သွားရာလမ်းတွင ် ညီအစက်ို ညီအစ်မများ�ငှ့ ် သာယာေသာ ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငမ်��ိှြခငး်၊ မတိ်သဟာယဖွဲ� ြခငး် သို ့ 

မဟတု် ေရာကလ်ာမည် ့ပွဲေတာ်ကို ေမ�ာ်ကိုးြခငး်၌ အတတူကွ ချီးမမွ်းြခငး်�ိှရနမ်ှာ အလွနေ်ကာငး်ပါသည်။၏ 

2. ဤသည်မှာ မမိကိိုယက်ိုြပငဆ်ငရ်န�်ငှ့ ် စည်းေဝးြခငး်သိုလ့ာရန ် ဒတုယိနည်းလမ်းြဖစသ်ည်။ ထိသုို ့ြပုြခငး်ြဖင့ ်

က��်ပ်ုတို၏့စတိ်�လှံုးများသည် သခငဘ်ုရားထ ံ လှည့်ြပနလ်ာကာ၊ က��်ပ်ုတို၏့ဝညိာဉ်များသည် လနး်ဆနး်သစ ်

လွငြ်ခငး်၊ လွတေ်ြမာက်ြခငး် �ိှလိမ့မ်ည်ြဖစ်သည်။  



  

C. တတယိအေနြဖင့ ် က��်ပ်ုတိုသ့ည် ဘရုားသခင၏်အမိေ်တာ်သို ့ တစသ်းီပုဂ�လ မသွားရပါ၊ ြဖစ�်ိငုလ်�င ် အေပါငး် 

အေဖာ်�ငှ့ ်သွားရမည်။ တစေ်ယာကခ်ျငး်စီ မဟတု်ဘ၊ဲ အပ်ုစုလိကု် သွားရမည် - ၄၂း၄။ ၁၂၂း၃-၄။ 

1. စည်းေဝးြခငး်များသို ့ လာြခငး်၌ပငလ်�င ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် ည�ိ��ငိး်လုပ်ေဆာငြ်ခငး်အချို�ကို လိအုပ်သည်။ က��်ပ်ုတို ့ 

သည် အေပါငး်အသငး်ြဖင့ ်အတူတကွ လာရမည်ြဖစသ်ည်။ 

2. စည်းေဝးြခငး်များသို ့ အတူတကွ သွားြခငး်သည် အမှနပ်င ် အကအူညီြဖစ်ေစသည်။ ဤသည်မှာ ရနသ်ူထသံို ့ 

လည်းေကာငး်၊ ေစာင်�့ကည်ေ့နသည် ့ ေလာက�ိှ က��်ပ်ုတို၏့အမိ်နးီချငး်များထသံိုလ့ည်းေကာငး် စစမ်ှနေ်သာ 

သကေ်သခံချက်ြဖစသ်ည်။ 

D. စတတု� အေနြဖင့ ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် စည်းေဝးြခငး်များသို ့ ဝမ်းေြမာကေ်�ကးေ�ကာ်သြံဖင် ့လာရန ်လိအုပ်သည် - ၄၂း၄။ 

1. က��်ပ်ုတိုသ့ည် စည်းေဝးခနး်မသို ့ ဝငေ်ရာကက်ာ ဟာေလလယုဟု ေအာ်ဟစ်�ပီး၊ သခငဘ်ရုားထ ံ ချီးမမွ်းသဆီို 

သည်အ့ချိနအ်ထ ိေစာင့ရ်န ်မလိုအပ်ပါ။ လမ်း၌ သွားစဉ်မှာပင ်က��်ပ်ုတို ့ အစြပုြခငး် �ိှသင့သ်ည်။ 

2. သိုေ့သာ်လည်း၊ ဤအရာကို က��်ပ်ုတိုက့ိုယတ်ိုင ် ြပုရန ် အေတာ်ေလးခကခ်သဲည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် အေပါငး် 

အသငး်ကိုလိအုပ်သည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် လအူများကို လိအုပ်သည်။ က��်ပ်ုတို ့ ေလးဦး ငါးဦး အတတူကွ လာ�က 

ကာ၊ “ဟာေလလုယ၊ အာမင၊် ေယ��သည် သခငြ်ဖစ်ေတာ်မ၏ူ” ဟု ေ�ကးေ�ကာ်�ိငုသ်ည်။ 

E. ပ�မအေနြဖင် ့က��်ပ်ုတိုသ့ည် ေကျးဇူးတငြ်ခငး်�ငှ့ ်ချီးမမွ်းြခငး်ြဖင် ့စည်းေဝးြခငး်သို ့ လာရနလ်ိုအပ်သည် - ၁၀၀း၄။ 

1. စည်းေဝးြခငး်သို ့ သွားရလမ်းမာှ �ိှေနစဉ်မှာပင ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် ခရစ်ေတာ်ထ ံေကျးဇူးတငြ်ခငး်�ငှ့ ်ချီးမမွ်းြခငး်ကိ ု

စတငပ်ူေဇာ်သင့သ်ည်။ က��်ပ်ုတို၏့အြပစမ်ျားအားလံုး�ငှ့ ်အားနည်းြခငး်များမှ အဖိုးထိကုေ်သာအေသွးေတာ်ြဖင် ့

ေဆးေ�ကာေပးြခငး်အတွက် ကိုယေ်တာ်ကို ေကျးဇူးတငက်ာ၊ ချီးမွမ်း�ပီး၊ ယေန ့က��်ပ်ုတိုထ့ ံကိယု်ေတာ်ြဖစ်သမ� 

အားလံုးအတကွ် ေကျးဇူးတင ်ချီးမွမ်းရမည်ြဖစသ်ည်။  

2. လာမည်အ့စည်းအေဝး၌ ကိုယေ်တာ်ြပုမည် ့အရာအာလံုးအတွကလ်ည်း ကိယု်ေတာ်ကို ေကျးဇူးတငြ်ခငး် ချီးမမွး် 

ြခငး်�ိှရမည်။ ထိသုို ့ြပုြခငး်ြဖင့ ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် ေကာငး်စွာြပငဆ်ငြ်ခငး် �ိှမည်ြဖစသ်ည်။ 

F. ဆ�မအေနြဖင့၊် က��်ပ်ုတိုသ့ည် သခငဘ်ရုားထ ံ ဘုနး်အသေရေပးရမည်၊ လမ်းမှ ကိယုေ်တာ်ကို ဘုနး်ထင�ှ်ားေစရ 

မည်၊ အြခားသမူျားအား က��်ပ်ုတိုသ့ည် စည်းေဝးရာသို ့ သွားေနေ�ကာငး်ကို သေိစရမည်ြဖစ်သည်။ ဤသည်မှာ သခင ်

ဘုရား၏နာမေတာ်အဖို ့ အမနှပ်င ်ဘနုး်ေတာ် ြဖစ်ေပသည် - ၉၆း၈။ 

G. သတ� မ�ငှ့ ်ေနာက်ဆံုးအေနြဖင့၊် က��်ပ်ုတိုသ့ည် မီး�� ိ �ရာပူေဇာ်သက� ာြဖစေ်စ အြခားပူေဇာသက� ာြဖစေ်စ၊ ပေူဇာ်သက� ာ 

အချို� ြဖင့ ်လာရမည်ြဖစသ်ည်။ က��်ပ်ုတိုအ့ားလံုးသည် ဘုရားသခငထ်သံို ့ ပူေဇာ်ရန ်ပေူဇာ်သက� ာအြဖစ် ခရစ်ေတာ်၏ 

တစစ်ံတုစ်ရာြဖင့ ် အစည်းအေဝးသို ့ လာရမည်ြဖစ်သည်။ က��်ပ်ုတိုမ့ည်သူမ� လက်ချည်းဗလာြဖင့ ် မလာသင့ပ်ါ - 

၉၆း၈။ ��နး်၊ ၁ေကာ၊၁၄း၂၆ မတှ်စု ၁။ 

III. က��်ပ်ုတိုသ့ည် ချီးမွမ်းြခငး်အေလ့အထကိ ု လိအုပ်သည်။ ချးီမွမ်းြခငး်အားြဖင် ့ စည်းေဝးြခငး်သည် ဘရုားဝတေ်မွ�ေလျာ ်

ြခငး်၏ အဓိက အချကမ်ျားမှ တစ်ခုြဖစ်သည်။ ထိုေ့�ကာင့ ်သခငဘ်ရုားကိ ုချီးမွမ်းရန် အတတူက ွလာ�ကြခငး်သည် ေလ့ 

ကျင့ြ်ခငး်၏ အေ�ကာငး်အရာြဖစ်သည် - ၁တ၊ိ၄း၇။ 

A. က��်ပ်ုတိုသ့ည် ��တက်ို ဖွင့ြ်ခငး်အကျင့က်ို တည်ေဆာက်ရန ် လက်ေတွ�လပ်ုေဆာငရ်မည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် မည်သို ့ 

ချီးမမွ်းြခငး်ကို �မက်ဆိရုန�်ငှ့ ် ခရစ်ေတာ်ကို ေတွ� �ကံုခစံားြခငး်များမှ ချီးမမွ်းြခငး်များကို မည်သို ့ ဖွဲ�ဆိုရန ် သငယ်ူဖို ့ 



  

လကေ်တွ�လပ်ုေဆာငရ်မည်။ တစန်ည်းအားြဖင့ ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် ဦးေဆာငသ်အူားြဖင့ ်မဟတု်ဘ၊ဲ အေယာကတ်ိုငး်အား 

ြဖင် ့မည်သို ့ ြပုလပ်ုရမည်ကို သငယ်ူရမည်ြဖစသ်ည်။ 

B. က��်ပ်ုတို၏့ စည်းေဝးြခငး်များအားလံုး၌ က��်ပ်ုတိုက့ို အပ်ုစိုးရမည် ့မူအေလအ့လာမှာ လူဇ့ာတိခံြခငး်၏အေလအ့လာ 

ဘုရား�ငှ့လ်၏ူ ေရာေ�ာှေပါငး်စည်းြခငး်အေလအ့လာြဖစေ်�ကာငး် က��်ပ်ုတို ့ အလနွ�ှ်ငး်လငး်မ��ိှရမည်။ 

1. ယေန ့ ေကျးဇူးေတာ်ေခတက်ာလ၌ ဘရုားသခငသ်ည် မမိကိိယု်ေတာ်တိုငအ်ားြဖင့ ်မည်သည်အ့ရာကိုမ� ြပုမည် 

မဟတုပ်ါ။ ကိုယေ်တာ်သည် လူသား၏ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်�ကို လိုအပ်သည်။ တစ်ဖကတ်ွင ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် မမိိ 

တိုက့ိယု်တိုငအ်ားြဖင့ ်ဘာမ� မလပ်ု�ိငုပ်ါသည်။ ဘုရားသခင၏်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်�ကို က��်ပ်ုတိုလ့ိုအပ်သည်။ 

2. ထိသုိုေ့သာေခတ်၌ စည်းေဝးြခငး်များအဖို ့ ေသာခ့ျကမ်ှာ က��်ပ်ုတို၏့ဝိညာဉ် လွတေ်ြမာကြ်ခငး်�ငှ့ ် ြပသထင�ှ်ား 

ြခငး်ြဖင့ြ်ဖစသ်ည်။ က��်ပ်ုတို၏့ဝညိာဉ်ကို လွတေ်ြမာကေ်စမည်ဆိလု�င ်အသက်ေပးေသာဝိညာဉ်ေတာ်ြဖစ်သည် ့

သခငေ်ယ��သည် အလိုအေလျာက် လွတေ်ြမာက်ြခငး် �ိှမည်။ ဤသည်မှာ လူဇ့ာတခိံြခငး်၏ မူအေလအ့လာ 

ြဖစသ်ည်။ 

C. အစည်းအေဝးသည် မည်သည်အ့ချိန ်မည်သည့်နည်းလမ်းြဖင့မ်ဆို အစြပုြခငး်�ိှေကာငး်�ိှ�ိငုသ်ည်၊ ၎ငး်သည် ပံစုမံျား၊ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမပါဘ ဲဝိညာဉ်ေတာ်၏တစစ်ံုတစ်ရာြဖစ်ရမည်။ က��်ပ်ုတိုက့ ဓမ�သခီျငး်ြဖင့ြ်ဖစေ်စ၊ သကေ်သ 

ခံချကြ်ဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ သခငဘ်ရုား၏နာမေတာ်ေခါ် ြခငး်အားြဖင့ ် ြဖစေ်စ၊ သခငဘ်ုရားကိ ု ချီးမမွး်ြခငး်အားြဖင် ့ ြဖစေ်စ 

အစြပု�ိငုသ်ည်။ က��်ပ်ုတိုအ့ားလံုးသည် စီးဆငး်ြခငး်အထသဲို ့ ဝငေ်ရာကက်ာ၊ ��တက်ို ဖွင့�်ပီး ေ�ှ�ဆကသ်ွားရမည် 

ြဖစသ်ည်။  

1. က��်ပ်ုတိုသ့ည် သခငဘ်ုရားထ ံမမိိကိယု်ကို ဖွင့ေ်ပးကာ၊ က��်ပ်ုတို၏့ဝိညာဉ်အတွငး်နကန်မဲှ တစစ်ံတုစရ်ာ �မတ် 

ဆိုရမည်ြဖစသ်ည် - တိုေတာငး်ရမည်၊ ြမနရ်မည်၊ စစ်မနှရ်မည်၊ သစ်လွငရ်မည်။ 

2. က��်ပ်ုတိုအ့ားလံုးသည် ေကာငး်ကငဆ်ိုငရ်ာအသငး်အဖွဲ� ြဖစက်ာ၊ သခငဘ်ရုားအတွက် ဂိုးရဖိုရ့န ်အတူတကွ ည� ိ

��ငိး်လုပ်ေဆာင�်ကသည်။ တစ်သငး်လံုးအတွက် ေဘာလံုးတစလ်ံုးတည်းသာ�ိှ�ပီး၊ က��်ပ်ုတိုသ့ည် ည�ိ��ငိး်လပ်ု 

ေဆာငသ်ည့်နည်းလမ်းြဖင့ ်ကစားရမည်ြဖစသ်ည် - Hymns, #867, s. 2. 

D. ေ�ှ� ဦးစွာ က��်ပ်ုတိုသ့ည် စည်းေဝးြခငး်များ၌ မှခီိမု�ကငး်စွာ၊ တစဦ်းတည်းသးီသန်န့ည်းြဖင့ ်ဘယေ်တာမ့ှ မြပုမသူင့ပ်ါ။ 

က��်ပ်ုတိုသ့ည် ဝိညာဉ်၌ အထမိခံြဖစ်ရန ် �ှာေဖွကာ၊ စည်းေဝးြခငး်၏ စီးဆငး်မ�ကိ ု အာ�ုံခစံားရန ် �ှာေဖရွမည်။ 

အစည်းအေဝး၌ အစြပုသည် ့မည်သည်အ့ရာကိမုဆိ ုက��်ပ်ုတိုသ့ည် �ုိး�ုိးေလး လိကု်ေလ�ာက်ကာ အြခားသမူျား�ငှ့ ်

ည�ိ��ငိး်လပ်ုေဆာငရ်မည်ြဖစသ်ည်။ 

E. ဒတုယိအေနြဖင့၊် ေကာငး်ေသာည�ိ��ငိး်လုပ်ေဆာငြ်ခငး်အတကွ် က��်ပ်ုတိုသ့ည် အြခားသမူျားကို ေကာငး်စွာ ဂ�ုစိကု် 

ရမည်၊ က��်ပ်ုတို၏့��တက်ိသုာမက၊ က��်ပ်ုတို၏့နားများကိလုည်း အသံုးြပုရမည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် စတငစ်ကားေြပာ 

�ပီး၊ အြခားသမူျား စကားေြပာသည်ကို �ကားရလ�င ်ချက်ချငး် မမိိ၏အသကံိ ုရပ်ကာ၊ အြခားသူများ၏ ချီးမမွ်းသကံိ ု

�ပီးစီးေစရမည်ြဖစသ်ည်။ 

F. ��တ်ကပတ်ေတာ်ကိ ုဆုေတာငး်ဖတ်ြခငး်�ငှ့ ်ချီးမမွ်းဖတ်ြခငး်ြပုစဉ် က��်ပ်ုတို၏့ �မကဆ်ိမု��ငှ့စ်ပ်လျဉ်း၍၊ က��်ပ်ုတိုက့ 

ကျမ်းပိုဒ၏် စကားလံုးများကိ ုက��်ပ်ုတို၏့ ဆုေတာငး်ချက် သိုမ့ဟတု် ချီးမမွ်းြခငး်အြဖစ် အသံုးြပုမည်ဆိလု�င ် ပို၍ 

ေကာငး်�ပီး၊ အြခားတစ်ဖကတ်ွင ် ��တက်ပတ်ေတာ်ကို က��်ပ်ုတို၏့ သစလ်ွငေ်သာ အေတွ�အ�ကံုများ�ငှ့ ် ေရာေ�ာှ 

ေပါငး်စည်း�ိငုမ်ည်ြဖစသ်ည် -  ဆာ၊၄၅း၁-၂။ 



  

G. က��်ပ်ုတို၏့အစည်းအေဝးများ၌ က��်ပ်ုတိုသ့ည် အမျိုးအစားစံလုငမ်�အချို�ကိုလည်း လိုအပ်သည်။ မည်သိုေ့သာ 

လှည်းဘးီရာအေဟာငး်အထသဲိုမ့� ကျသွားရန ် မလိအုပ်ပါ။ က��်ပ်ုတိုအ့တွငး်၌ �ိှေသာအရာသည် အသက်�ှငေ်သာ 

ဝိညာဉ်ေတာ်ြဖစ်သည် - Hymns, #1142: 

1. ဝိညာဉ်၌ ေလ�ာက်လမှ်းေသာသူသည် အ�မပဲင ်အလွနအ်မငး် ဆတ်ဆတ်ထမိခံြဖစ်ေသာသြူဖစသ်ည်။  

2. က��်ပ်ုတို၏့ရည်မှနး်ချကသ်ည် သခီျငး်ဆိုြခငး်အားြဖင့ြ်ဖစေ်စ၊ သကေ်သခံချက်ြဖင့ြ်ဖစေ်စ၊ ချီးမမွ်းြခငး်ြဖင့ြ်ဖစ် 

ေစ အြခားမည်သည်န့ည်းြဖင့ြ်ဖစေ်စ ဝညိာဉ်ကို ြမ�င့တ်ငြ်ခငး်၊ �ကယဝ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် အ�ိှနြ်မ�င့တ်ငြ်ခငး် �ိှရ 

မည်ြဖစသ်ည်။ 

H. ညီအစ်မများသည် ပါဝငဆ်င�် �ရဲန ် ရဲရင့ြ်ခငး်�ိှရမည်။ တစဖ်က်တွင ်ညီအစ်ကိမုျားသည် ရဲတငး်လွနး်လသှည်။ သူတို ့ 

သည် ညီအစ်မများအဖို ့ အခငွ့အ်ေရးေပးရမည်၊ ထိသုို ့ြဖင့ ် သူတိုလ့ည်း ဝငေ်ရာကလ်ာ�ိငုမ်ည်။ သိုေ့သာ်လည်း ညီ 

အစမ်များသည် ဝိညာဉ်၌လည်းေကာငး်၊ အသ၌ံလည်းေကာငး် ခွနအ်ားေပးြခငး်�ငှ့ ်ရဲရင့ေ်စြခငး် �ိှရမည်ြဖစသ်ည်။ 

I. က��်ပ်ုတိုသ့ည် ဇာတိနည်းလမး်၌ ��တ်ကို ဖွင့ြ်ခငး် အေလအ့ထ �ိှလ�င ်ကန်သ့တ်ြခငး်ခံရန ်သငယ်ူရမည်။ က��်ပ်ုတို ့ 

သည် ပံုမနှအ်ားြဖင် ့တတိ်ဆတိ်ေနသည်သ့မူျားကို ဝငေ်ရာက်လာ၍ ချီးမမွ်းြခငး်၌ ပါဝငလ်ာရန ်ပို၍ အခွင့အ်ေရးေပးရ 

မည်၊ က��်ပ်ုတို၏့��တ်ကို ဖွင့ေ်လဖ့ွင့ထ်မ�ိှသည့သ်ူြဖစလ်�င ်��တ်ဖွင့ရ်န ်သငယ်ူရမည်။ 

J. အစည်းအေဝးများသို ့ လာသည်အ့ချိနတ်ိုငး် က��်ပ်ုတိုသ့ည် အစည်းအေဝးကို မည်သိုလ့ုပ်ေဆာငရ်မည်ကို မသေိသာ် 

လည်း၊ သခငဘ်ုရားထ ံ အြပည်အ့ဝဖွင့ေ်ပးရမည်။ က��်ပ်ုတို၏့ဝိညာဉ်၌ ချက်ချငး်ြဖစေ်သာ အာ�ုံခစံားမ�အတိုငး် 

သခငဘ်ုရားကိသုာ ချီးမမွ်းရမည်။ တစ်ဦးသည် အစြပု�ပီဆိလု�င ်တူညီေသာေဘာလံုးကို ကစားရန ်က��်ပ်ုတိုအ့ားလံုး 

ပူးေပါငး်လပ်ုေဆာငရ်မည်။ 

K. စည်းေဝးြခငး်၏ အသစေ်သာနည်းလမ်းမှာ ဝညိာဉ်ေတာ်၌�ိှသည်န့ည်းလမ်းြဖစ်သည်။ ဝညိာဉ်ေတာ်အတိုငး် ေလ�ာက ်

လှမ်းလ�င ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် ��တက်ပတ်ေတာ်�ငှ့ ်ဆန်က့ျငလ်ျက် ြပုမူြခငး်မ�ိှမည်မှာ အမှနပ်ငြ်ဖစသ်ည်။ အရာခပ်သမိ်း 

သည် ��တက်ပတေ်တာ်�ငှ့ ်ကိကု်ညီမ��ိှလမိ်မ့ည်။ သိုေ့သာ် ဝညိာဉ်ေတာ်သည် ဦးေဆာငြ်ခငး်�ိှရမည်၊ ထနိး်ချုပ်ေနြခငး် 

�ိှရမည် - ေရာ၊၈း၄။ ဂလ၊၅း၁၆။ 

L. ထိုေ့�ကာင် ့က��်ပ်ုတိုအ့ားလံုးသည် က��်ပ်ုတို၏့ဝိညာဉ်ကို မည်သိုေ့လက့ျင့ရ်န၊် ဝညိာဉ်ကို လွတေ်ြမာကေ်စရန၊် ဝညိာဉ် 

ကို ခွနအ်ားသနစ်မွ်းေစရန၊် ဝညိာဉ်ကို ထင�ှ်ားြပသရန ်သငယ်ူရမည်ြဖစသ်ည်။ ထိအုခါ သခငဘ်ုရားသည် ထင�ှ်ား 

ေဖာ်ြပြခငး်၊ ခမည်းေတာ်သည် ဘုနး်ထင�ှ်ားြခငး်၊ သန်�ှ့ငး်သမူျားသည် ြမ�င့တ်ငခ်ရံြခငး်၊ အသငး်ေတာ်သည် က��်ပ်ုတို ့ 

ေနထိငုရ်ာ ေဒသ��ရ၌ လကေ်တွ�ကျကျ တည်ေဆာက်ြခငး်�ိှမည်ြဖစသ်ည်။ အထကေ်ဖာ်ြပပါအားလံုးကို လက်ေတွ� 

လုပ်ေဆာငပ်ါ၊ ထိအုခါ သငသ်ည် အစည်းအေဝးများအတွက ်အဆငသ်င့ြ်ဖစ်လမိ့မ်ည်ြဖစသ်ည်။ 
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