မည္သည္႔အေၾက င္း

ဗတဇ
ိၱ ခ
ံ ျံ ခင္းအ းျဖင္႔

စတ္နွလုံးျဖဴစင္ျပး ရုုးသ း ေသ

ကယ္တင္ျခင္း သု႔ ေရ က္ပါသလ း
စတ္နွလုံးျဖဴစင္ျပး

ရုးသ းေသ

အ းလုံးတု႔

ဘ သ တရ း

ကုင္းရွင္းသူမ းစ တု႔က လူသည္ ေက းဇူးေတ ္အ းျဖင္႔ သ
ကယ္တင္ျခင္းသု႔ေရ က္
အျခ းသူတု႔က

သည္

လူသည္

ဟု

ယုံၾကည္ၾကသည္။

ယုံၾကည္ျခင္းအ းျဖင္႔

သ

ကယ္တင္ျခင္းသု႔ ေရ က္ သည္ဟု သန္သင္ၾကသည္။ ဤအုပ္စု
နွစ္ခုစလုံးတု႔သည္
လူသည္

ဗတိၱဇံခံျခင္း

အျပစ္မွ

(

ေရနွစ္ျခင္း

ကယ္တင္ျခင္းသု႔ေရ က္

ျငင္းပယ္ၾကသည္။

သမၼ က မ္းစ က

)

အ းျဖင္႔

ေၾက င္းကု
မည္သု႔

သန္သင္ပါသနည္း။

၁။ ခပ္သမ္းေသ ဓမၼ မဂၤလ တု႔သည္ ေယရူခရစ္ ထဲ၌

ရွသည္ (ဧဖက္ ၁း၄ )။
ေက းဇူးေတ ္၊

ေက းဇူးေတ ္၊

ယုံၾကည္ျခင္း၊

ခ စ္ျခင္းတု႔သည္

၃။ ကယ္တင္ျခင္း သည္ ေယရူခရစ္ ထဲ၌ ရွသည္ ( ၂

လုပ္မေနဘဲ

ဘ သ တရ းကုင္းရွင္း သူ
ခပ္သမ္းေသ

ယုံၾကည္ျခင္း၊

ခ စ္ျခင္း၊

ဓမၼမဂၤလ ၊

ေယရူခရစ္ေတ ္ထဲ၌ ရွျပး ဗတိၱဇံခံျခင္းအ းျဖင္႔ ေယရူခရစ္ေတ ္
ထဲသု႔

ေရ က္ရွ

နုင္လွ င္

လူတေယ က္သည္

ထု

ဝမ္းေျမ က္စရ ေက င္းၾကး မဂၤလ မ းကု ခံစ းနုင္ရန္ ဗတိၱဇံ
ခံရမည္ျဖစ္သည္။ အထက္ က မ္းခ က္မ းက ဗတိၱဇံခံျခင္းသည္
ကယ္တင္ျခင္း အတက္ မရွမျဖစ္ လုအပ္ေၾက င္း ထင္ရွ းစ
ျပသပါသည္။ ဤ ခ က္ကု ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ ဘုရ းသခင္၏
နွတ္ကပတ္ေတ ္ ျငင္းပယ္ျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။
က

အျပစ္နွင႔္

ကင္းစင္၍

သန္႔ရွင္းသူတု႔သည္

ေယရူခရစ္ ထဲ၌ရွသည္္ ( ၁ ေယ ၅း ၁၁-၁၂ )။
၆။ ဗတိၱဇံခံျခင္းအ း ျဖင္႔ ေယရူခရစ္ထဲ၌ ေရ က္ရွ

သည္ ( ဂလ တ ၃း၂၇ )။

သန္သင္ေသ အရ ကု

ဗတိၱဇံခံျခင္းအ းျဖင္႔သ

လူတေယ က္သည္

ကၽန္ေတ ္တု႔သည္ ယုံၾကည္ရမည္( ေယ ၃း၁၆၊ တ၁၆း၃၁ )။
ကၽန္ေတ ္သည္ ဗတိၱဇံခံရမည္ ( တ ၁၀း၄၈ )။ ထု႔ေၾက င္႔
လူတစ္ေယ က္သည္ ကယ္တင္ျခင္းသု႔ေရ က္ရန္ ယုံၾကည္၍
ဗတိၱဇံခံရမည္ျဖစ္သည္။
သခင္ေယရူ၏

အတက္

ဗတိၱဇံ

အ းျဖင္႔

သန္သင္ပါသည္။

ဘ သ ေရးသမ းမ းက

“

လူသည္ယုံၾကည္ျခင္းအ းျဖင္႔ကယ္တင္ျခင္းသု႔ေရ က္ျပး
ေန က္မွ

ဗတိၱဇံခံရမည္”

ဟု

သခင္ေယရူမန္႔ေတ ္မူသည္မွ

ထင္ေနၾကသည္။

သု႔ေသ ္

ယုၾံ ကည္၍ဗတိၱဇံခေ
ံ သ သူ

“

လူတခ ္႔က

“ကၽန္ေတ ္တု႔သည္

ဗတိၱဇံခံျခင္းအ းျဖင္႔

ကယ္တင္ျခင္းသု႔မေရ က္နင္
ု ”ဟု သန္သင္ၾကသည္။ သု႔ေသ ္
တမန္ေတ ္ေပတရု

က

ထုသုပေသ ဥပမ အတုင္း

ဤသု႔ေရးသ းပါသည္။

ယခုတင္

ဤသည္

မ ကု

၁၆း၁၆

ရွ

“ယုံၾကည္၍

အမန္႔ေတ ္အတုင္းျဖစ္သည္။

ဗတိၱဇံကုခံေသ သူသည္

ကယ္တင္ေတ ္မူျခင္းသု႔

ဗတိၱဇံခံျခင္းကု

ျဖစ္သည္။

ေျမ က္မ းစ ေသ

ကယ္တင္ျခင္းသု႔ေရ က္ရန္

ေယရူခရစ္ေတ ္၏ အမ္န႔ေ
္ တ ္ကု န ခံရမည္ ( ေဟျဗဲ ၅း၉ )။

သမၼ က မ္းစ

ဟု

(ေယ

၁၂း၄၈ )။

ဘုရ းသခင္၏

လူသည္

သု႔မဟုတ္

သမၼ က မ္းစ ၏ သန္သင္ျခင္းကု လက္ခံရမည္လ း။

ကယ္တင္ျခင္းသု႔ေရ က္သည္ဟုမသန္သင္ပါ။ မည္သု႔ပင္ဆုေစ
က

လက္ခံရမည္ေလ

ေရ က္လတံ့ံ” လူတေယ က္သည္ ကယ္တင္ျခင္းသု႔ေရ က္ရန္

သည္ ကယ္တင္ေတ ္မျူ ခင္းသု႔ ေရ က္လတံ”ံ့ ( မ ကု ၁၆း၁၆ )။

တ ၂း၁၀ )။

၏

ကယ္တင္ျခင္း၊

အျပစ္နွင႔က
္ င္စင္ျပး သန္႔ရွင္း ျခင္းနွင႔္ ထ ဝရအသက္တု႔ သည္

ကယ္တင္ျခင္းသု႔ေရ က္သည္

ေယရူခရစ္ထဲ၌ ရွသည္ ( ၁ တ ၁း၁၄၊၂ တ ၂း၁ )။

၄။

ဝန္ခံရမည္မွ

သမၼ က မ္းစ

သမၼ က မ္းစ ၏ သန္သင္ခ က္မွ

၂။

ျပခ က္မ ္းကုမွ

“

ဗတိၱဇံသည္

ေယရူခရစ္ထေျမ က္ေတ ္မေ
ူ သ အ းျဖင္႔
ငါတု႔ကကယ္
ု
တင္တတ္၏” ၁ေပ ၃း၂၁ )။ ကၽန္ေတ ္တု႔သည္ လူ

ျငင္းပယ္ေနပါက

နွတ္ကပတ္ေတ ္ကု

ထုသူသည္

ျငင္းပယ္ေနျခင္းသ

လူတေယ က္သည္ ေက င္းေသ အက င္႔တု႔ကု က င္႔
ျခင္း

အ းျဖင္႔ကယ္တင္ျခင္းသု႔

မေရ က္နင္
ု သည္မွ

လုံးဝမွန္ကန္ပါသည္။ ( ဧဖက္ ၂း ၈-၉၊ တတု ၃း၅ )။ ေမ ေရွ၏
ပညတ္ေတ ္တု႔ကု

ေစ င္႔ေရွု က္ျခင္းအ းျဖင္႔

လည္း

ကယ္တင္ျခင္းသု႔ မ ေရ က္နင္
ု ပါ ( ဂလ တ ၃း၁၀-၁၂ )။
သု႔ေသ ္လည္း

လူတေယ က္သည္

ဘုရ းသခင္၏

နွတ္ကပတ္ေတ ္ကု

န ခံျခင္းအ းျဖင္႔

ကယ္တင္ျခင္းသု႔ေရ က္နုင္ သည္။ (ေယ ၁၄း၁၅၊ ေဟ ၅း၉ )။
ယုံၾကည္ျခင္းသည္ဘုရ းသခင္ ၏စက းေတ ္ျဖစ္သည္( ေယ
၆း

၂၈-၂၉

)။

ဘုရ းသခင္၏စက းေတ ္ျဖစ္သည္(

ဗတိၱဇံခံျခင္းလည္း
မ ကု

၁၆း၁၆

)။

ယုံၾကည္၍ ဗတိၱဇံကုခံေသ သူသည္ ကယ္တင္ေတ ္မူျခင္းသု႔

ေရ က္လတံ့ံ

(

မ ကု

၁၆း၁၆)။

လူတေယ က္သည္

လုပ္ေဆ င္ရန္

ဘုရ းသခင္သည္

၍က မ္းစက းကု ျငင္းပယ္ပါက ဤစက းေတ ္ကု ေျပ ဆုေသ

နွတ္ကပတ္ေတ ္အ းျဖင္႔္

ေယရူခရစ္ေတ ္ကု ျငင္းပယ္ေသ သူျဖစ္သည္။

ဤအရ မ းကု

ကၽန္ေတ ္တု႔သည္

ခရစ္ေတ ္၏

အေသးေတ ္အ းျဖင္႔ ကယ္တင္ျခင္းသု႔ေရ က္သည္ ( ေရ မ
၅း၉

)။

ခရစ္ေတ ္သည္

လက္ဝါးက းတုင္ေပၚတင္အ

ကၽန္ေတ ္တု႔အ း

ျငင္းပယ္ျခင္းသည္

ေရ က္ပါသည္။

လူတေယ က္သည္

ေယ ၁၉း၃၄ )။ ကၽန္ေတ ္တု႔သည္ သူ၏ ေသျခင္း၌ ဗတိၱဇံကု

ေယရူခရစ္ေတ ္ကု

ခံေသ အခါ ခရစ္ေတ ္၏အေသးေတ ္နွင္႔ ဆက္ဆံရၾကသည္ (

သ းေတ ္အျဖစ္ယုံၾကည္လွ င္ ( ေယ

ေရ မ

ဘုရ းသခင္ႏွင႔္

လူတေယ က္သည္

ခရစ္ေတ ္၏အေသးေတ ္နွင္႔

ဗတိၱဇံခံျခင္းမရွဘဲ

ဆက္ဆံ၍

မရနုင္သည္မွ

ဆႏၵရွလ ွင္
ခရစ္ေတ ္ကု

သမၼ က မ္းစ ၏ သန္သင္ခ က္ျဖစ္သည္။
လူသည္ မမအျပစ္မွ လႊတ္ျခင္းရရန္ မည္သည္႔အရ က
မရွမျဖစ္လုအပ္ပါသနည္း။
အပုင္းမ းျဖစ္ၾကေသ

ဘုရ းသခင္၏
ေက းဇူးေတ ္

(

ဧဖက္၂း၈

)၊

သန းျခင္းဂရုဏ ေတ ္ ( တတု ၃း၅ )၊ ေယရူခရစ္ေတ ္
(မသဲ၁း၂၁ )၊ ခရစ္ေတ ္၏ အသက္ေတ ္(ေရ မ ၅း၁၀ )၊
ခရစ္ေတ ္၏

အေသးေတ ္

ခရစ္ေတ ္၏သတင္းေက င္း

(
(

ေရ မ

၅း

၁ေက

၉

)

၁၅း၁-၄

နွင႔္

နွတ္ကပတ္ေတ ္ကု

ဗတိၱဇံခံျခင္းအ းျဖင္႔ ကယ္တင္ျခင္းသု႔ေရ က္ သလ း။
ကယ္တင္ျခင္းသု႔ေရ က္ရန္

)။

ေျပ သည္။

ျငင္းပယ္ျခင္းသ ျဖစ္သည္။

ေသခံေသ အခါ မမအေသးေတ ္ကု သန္းေလ င္းခဲ႔သည္ (

၆း၃

သူ႔၏

(

သင္သည္
ဘုရ းသခင္၏

ခဲခါေစေသ
ေဟ

ဗတိၱဇံခံရမည္။

၅၉း၁-၂၊

ဘုရ းသခင္၏

၈း၂၄ ) သင္သည္

အျပစ္မ းမွ
လုက

ေန င္တ

၁၃း၃

ရရန္

)သင္သည္

သ းေတ ္အျဖစ္ယုံၾကည္

ေၾက င္းဝန္ခံရန္ အသင္႔ျဖစ္ေနလွ င္ ( တမန္ေတ ္ ၈း၃၇၊ ေရ မ
၁၀း၁၀ ) သင္သည္ယခုပင္လွ င္ ခရစ္ေတ ္ထဲ၌ ဗတိၱဇံခံနင္ျပ။
သင္သည္ ဤသု႔ျပ္လုပ္ပါက ေယရူခရစ္ေတ ္အထဲ၌ ရွေသ
ဓမၼမဂၤလ အ းလုံးတု႔ ကု လက္ခံရရွမည္ျဖစ္သည္။

ေလ ကအတက္ သမၼ တရ း

)

တု႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထုနည္းတူစ လူ႔ အပုင္းမ းမွ ယုံၾကည္ျခင္း
(

ေရ မ

၉း၁

)၊

အက င္႔

(

ယ ကု

၂း၂၄

)၊

သခင္ဘုရ း၏န မေတ ္ကု ေခၚဆုျခင္း ( ေရ မ ၁၀း၁၃ )၊
ေမွွ ္လင္႔ျခင္း ( ေရ မ ၈း၂၄ )၊ ၾက္းစ းအ းထုတ္ျခင္း (
တမန္ေတ ္ ၂း၄၀ )နွင႔္ ဗတိၱဇံခံျခင္း( ၁ေပ ၃း၂၁ ) တုု႔ျဖစ္သည္။
လူ သည္ ကယ္တင္ျခင္းသု႔ေရ က္ရန္ မည္သည္႔အရ

ကုမွ

လုပ္ေဆ င္စရ မလု ဟု သမၼ က မ္းစ

က မ သန္သင္ပါ။

ကယ္တင္ျခင္းသု႔ေရ က္ရန္

ဤအခ က္မ းလုံးကု
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