သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း
ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား၊ အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ ျပင္ဆင္
(ဧဖက္ ၄း၁၁-၁၆၊ ၁ေပ ၃း၁၅၊ ၂ေပ ၃း၁၈)

နိဒါန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံဓမၼတကၠသိုလ္၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္
ထားေသာေဆာင္ပုဒ္ “ခရစ္ေတာ္၌ၾကီးပြား၊ အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ျပင္ဆင္” (Growing
in Christ, Preparing for Service) သည္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ အေျချပဳ ဓမၼအျမင္ႏွင့္
ဝိညာဥ္ေရးခံယူခ်က္ကိုေဖၚျပရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ၏ ျဖစ္တည္မႈကို ျပန္လည္
သံုးသပ္ဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္

ရည္ရြယ္ပါသည္။

တစ္နည္းဆိုေသာ္

ဤေဆာင္ပုဒ္သည္

ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ အဓိကအစီအစဥ္ႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ Liberal Arts Program ႏွင့္
Theology Program ႏွစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ၎အစီအစဥ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ ေနၾကေသ
ာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း
မ်ားအားလံုး၊

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္

မိတ္ႆဟာယျပဳျခင္းကိုဥိးထိပ္ထား၍

ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္

ခရစ္ေတာ္၊ အသင္းေတာ္ႏွင့္ မိမိတ႔ိုႏိုင္ငံအားအသိပညာ၊ အတတ္ပညာႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရး
ဆိုင္ရာ စြမ္းအားတို႔ျဖင့္ အက်ိဳးျပဳ ဆက္ကပ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ခရစ္ေတာ္ေဖၚျပခဲ့ေသာ
ေဖၚျပေသာ

အျမတ္ဆံုးေသာပညတ္ေတာ္ႏွစ္ပါးႏွင့္

ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္း၏

ရွင္ေပါလု

အနက္တို႔ကိုအေျခခံ၍ဆိုရေသာ္

လူသားတိုင္း အတြက္ အဓိကပန္းတိုင္ (primary purpose for every human being)
သည္ ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို ကယ္တင္ရွင္သခင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ေဖၚျပေတာ္မူေသာ
ဘုရားသခင္ကိုသိကၽြမ္းျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ အေစခံျခင္းျဖစ္ပါသည္ (မ ၂၂း၃၇-၃၉၊ ေကာ
၁း၉-၂၈)။ ခရစ္ယာန္တ႔အ
ို တြက္ အထက္ေဖၚျပပါပန္းတိုင္သည္ အယူဝါဒတစ္ခု မွ်သာ
မဟုတ္ပါ။ ယံုၾကည္ၿပီး ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာခံယူရံုမွ်ျဖင့္လည္းရည္မွန္းခ်က္ မျပည့္မွီႏိုင္ပါ။
ယင္းသည္

ယံုၾကည္သူတိုင္း၏

အသက္ရွင္မႈပံုစံျဖစ္ရမည္။

အသက္တာ

တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မိႆဟာယျပဳလ်က္ ႀကီးထြားလာရန္ျဖစ္သည္။
ေမြးရာပါတာဝန္ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး တစ္သက္တာပတ္လံုး ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သာြ း
ရမည့္

ထူးျမတ္ေသာ

မည္သည့္တာဝန္ကို
ေနသည္ျဖစ္ေစ၊

အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ

ထမ္းေဆာင္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္

မည္သည့္လုပ္ငန္းကို

မိႆဟာယဖြဲ႕ျခင္းသည္

ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။
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လုပ္ကိုင္

အသက္ရွင္မႈပံုစံအျဖစ္

အသင္းေတာ္အတြင္း

အမႈေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ၊

က်ယ္ျပန္႔ေသာ

လူမႈ

အဖြ႕ဲ အစည္း အတြက္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစုအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္တိုင္းတြင္
တူညီေသာ

တာဝန္တစ္ရပ္

လိုက္ေလွ်ာက္ၿပီး

ရွိေပသည္။

အမ်ားအတြက္

၎မွာခရစ္ေတာ္၏

အေစခံျခင္းျဖစ္သည္။

ေျခေတာ္ရာအတိုင္း

ခရစ္ေတာ္

ကိုယ္တိုင္

“သူတပါးအား ေစစားျခင္းငွာမလာ၊ သူတပါးအေစကိုခံျခင္းငွာ၎၊ မိမိအသက္ကိုစြန္႔၍
လူအမ်ားကို ေရြးျခင္းငွာ၎ ၾကြလာသည္” (မာ ၁၀း၄၅) နည္းတူ ယံုၾကည္သူ မ်ားလည္း
အမ်ားအတြက္ အေစခံရန္ျဖစ္သည္။ အတိုခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ယခုႏွစ္ ေက်ာင္းေတာ္ၿကီး၏
ေဆာင္ပုဒ္မွ ကၽြႏ္ုပ္တ႔က
ို ို ႏိႈးေဆာ္ ေသာအခ်က္မွာ ဝိညာဥ္ေရးရာ၌ ခရစ္ေတာ္ကို
ဗဟိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပိုမိုကၽြမ္းဝင္လာရန္ႏွင့္၊ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွ အသင္းေတာ္ကို
ဘက္ေပါင္းစံုမွ

အေစခံၾကမည့္

ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ားကို

ႏႈတ္ကပတ္

ေတာ္ ႏွင့္ အညီ ေမြးထုတ္ျပဳစုေပးရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ဤႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေလ့လာျခင္း၌

ေရွ႔ဦးစြာရွင္ေပါလု၏

သြန္သင္ခ်က္

ျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြားျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာဓမၼအ ျမင္ႏွင့္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ
ဓမၼအျမင္တို႔ကို

တင္ျပပါမည္။ထိုေနာက္

မတူကဲျြ ပားေသာကမာၻႀကီးတြင္

ဖိႏွိပ္ခံ

အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္သူမ်ားမည္က့သ
ဲ ို႔ အသက္ရွင္သင့္ ေၾကာင္းရွင္ေပါလု၏
သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို ရွင္ေပတရုကသူ၏ၾသဝါဒစာေစာင္၌ မည္က့သ
ဲ ို႔ ဆီေလ်ာ္ေအာင္
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ထားေၾကာင္းတင္ျပသြားပါမည္။ အဆံုး၌ စာေရးသူ၏ ထိုသြန္သင္ခ်က္
ႏွစ္ရပ္ (ရွင္ေပါလု၏အျမင္ႏွင့္ ရွင္ေပတရု၏အျမင္) အေပၚသံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ တိုက္တန
ြ ္း
ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ မ်ားကို ေဖၚျပသြားပါမည္။
ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြားရန္အတြက္ ဦးစားေပး
ရွင္ေပါလု၏အျမင္
အသင္းေတာ္ကို ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္း ၾကားေျပာျခင္း၊
သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ႏိႈးေဆာ္ျခင္း၊ ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္
ယံုၾကည္လက္ခံသူ မ်ား၏ တစ္လံုးတစ္ဝတည္းျဖစ္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း တိ႔အ
ု ေပၚ
အေျခခံ၍ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္ (တမန္ ၂။ ေရာ ၁း၁၅-၁၆၊ ၁၀း၆-၁၇။ ၁ ေကာ
၁၅း၁-၁၁။ ဂလာတိ ၁း၁-၉၊ ၃း၁-၅၊ ၄း၄-၇)။ ေကာရိန္သု အသင္းေတာ္သို႔ ေပးပို႔ေသာ
ရွင္ေပါလု၏

ၾသဝါဒစာ

(၁ေကာ

၁၂)

အရ

ခရစ္ေတာ္၏

ဧဝံေဂလိတရားကို

ယံုၾကည္ေသာ သူတိုင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာတည္းဟူေသာ အသင္းေတာ္၌
ေရတြက္ဝင္ၾကၿပီး၊ တစ္လံုးတစ္ဝ တည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုမွ်မက၊ ဘုရားသခင္သည္
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ယံုၾကည္သူတိုင္းအား ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူး အသီးသီးအပ္ႏွင္းထားၿပီးျဖစ္သည္ (၁ ေကာ
၁၂း၇)။

တဖန္

ဧဖက္ၾသဝါဒစာ၌

ရွင္ေပါလုက

ထိုဆုေက်းဇူးမ်ား

အေၾကာင္းကို

ခႏၶာကိုယ္တစ္ခု၏ အဂၤါခ်င္းမ်ား အသီးသီးအျဖစ္ ဥပမာေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္၊
ပေရာဖက္၊

ဧဝံေဂလိေဟာေျပာသူ၊

သင္းအုပ္ႏွင့္

ဆရာအစရွိသည့္

တာဝန္မ်ား

ျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (ဧ ၄း၈-၁၁။ ၁ ေကာ ၁၂း၁-၁၀။ ေရာ
၁၂း၄-၈။ ၁ ေပ ၄း၁၀-၁၁)။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူး
အသီးသီးကို အသင္းေတာ္၏ ခႏၶာျဖစ္ေသာ ယံုၾကည္သူတို႔အား အသင္းေတာ္ကို
ျပဳစုအေစခံရန္ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းကူညီမစရန္ ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုဆု
ေက်းဇူး အသီးသီးသည္ အသင္းေတာ္၏ “ေကာင္းေသာအက်ိဳးအလို႔ငွာ” (၁ ေကာ
၁၂း၇) အသံုးျပဳရမည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏အသင္းေတာ္ကို ေထာက္မ
ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ “ခရစ္ေတာ္၏ ကိုယ္ကိုတည္ေဆာက္၍
ဓမၼဆရာ၏ အမႈကိုျပဳတတ္မည္အေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔ကိုျပင္ဆင္ျခင္း” တည္းဟူ
ေသာ တာဝန္တစ္ရပ္ကိုလည္း ထပ္ေလာင္း အပ္ႏွင္းျခင္း ခံရပါသည္ (ဧ ၄း၁၁-၁၂)။
“ခရစ္ေတာ္၏

ကိုယ္ကိုတည္ေဆာက္ျခင္း”

“ယံုၾကည္ျခင္းသို႔၎၊
တညြတ္တည္း

ဆိုသည္မွာ

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို

ေရာက္၍

ခရစ္ေတာ္၏ျပည့္စံုျခင္း

ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္

သိကၽြမ္းျခင္းသိ႔၎
ု ၊
ပမာဏအရပ္

တညီ

တည္းဟူေသာ

ႀကီးရင့္ေသာ လူ၏အျဖစ္သို႔ေရာက္ျခင္း” ျဖစ္ပါသည္ (ဧ ၄း၁၃)။ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာသည္
ႀကီးရင့္လာေသာအခါ

လွည့္ျဖားေသြးေဆာင္ျခင္းကို

ခံတတ္ေသာ

“သူငယ္”

မ်ား

ကဲ့သ႔မ
ို ျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္ (ဧ ၄း ၁၄)။ ထိ႔ျု ပင္ တစ္ကဲြ တစ္ျပားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်ိနဲ႔
မေနပဲ “ဦးေခါင္းတည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္မွာ အရာရာတို႔၌ ႀကီးပြားၾကမည္ (ဧ ၄း ၁၅)
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ “တစ္ကိုယ္လံုးသည္ ေစ့စပ္ထံုးဖြဲ႕လ်က္၊ အသီးသီး အဂၤါမ်ား
ကိုယ္ငန္းကိုယ္တာအတိုင္း

ျပဳျပင္သည္ႏွင့္

အညီ၊

မိမိကိုယ္ကို

ေမတၱာ၌

တည္ေဆာက္ျခင္းငွာ ႀကီးပြားေစရန္” ျဖစ္ပါသည္ (ဧ ၄း ၁၆)။
ရွင္ေပါလု၏ အသင္းေတာ္အတြက္ ရူပါရံုသည္ အသင္းဝင္တိုင္း ခရစ္ေတာ္၌
တိုး၍ႀကီးပြားရန္၊ တစ္ ဦးကို တစ္ဦး အေစခံလ်က္ တက္ၾကြစြာ ဆက္ကပ္ရန္ႏွင့္
အသင္းေတာ္ တစ္ခုလံုး တညီတညြတ္တည္း တိုးတက္ ႀကီးပြားလာရန္ျဖစ္ေပသည္။
ခရစ္ေေတာ္၏ ခႏၶာတစ္ခုလံုး၏ အေရးပါမႈကို ေသခ်ာစြာသိျမင္ပါက “ခရစ္ေတာ္၌
ႀကီးပြား၊ အမႈေတာ္အတြက္ျပင္ဆင္” ဟူသည့္အခ်က္သည္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား
အတြက္ အဘယ္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္း သိျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ခရစ္ေတာ္၌ႀကီးပြားရန္ အမႈေဆာင္ ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ အေရးပါေသာ အရာမ်ား ရွင္ေပတရု၏အျမင္
တမန္ေတာ္ရွင္ေပတရုက မတူညီကဲျြ ပားေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ စြန္႔ပစ္
ျခင္း၊ ျငင္းဆန္ျခင္း၊ ပစ္ပယ္ျခင္းကို ခံရသူမ်ား၊ မိမိ၏ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ား
ခရစ္ေတာ္၌ႀကီးပြားလာေစရန္ ရွင္ေပါလု၏ သြန္သင္ခ်က္ကို မည္က့သ
ဲ ႔ို ဆီေလ်ာ္ေအာင္
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ပါသနည္း၊ ရွင္ေပတရု၏ ၾသဝါဒစာေစာင္ တြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္ (၁
ေပ ၁း၅၊ ၂း၄၊ ၁၁၊ ၃း၁၄၊ ၄း၁၂)။ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ရင္္ဆိုင္ေနရေသာ
ယံုၾကည္သူမ်ားအား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႕ျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိ နားလည္ျခင္း
အရာ၌ တိုးပြားလ်က္၊ အသိပညာ၊ ဝိညာဥ္ေရး၊ ကိုယ္က်င့္တရား အစရွိသည္တို႔၌
မယံုၾကည္သူမ်ားကို

ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ

ပံုသက္ေသေကာင္းအျဖစ္

အသက္ရွင္

ႏိုင္ေစရန္ တိုက္တန
ြ ္းထားေၾကာင္းေတြ႕ျမင္ ႏိုင္သည္ (၁ ေပ ၁း၁၃--၁၆၊ ၂း၅၊ ၉-၁၇၊
၁၉-၂၁၊

၃း၈-၁၆)။

ယံုၾကည္သူမ်ားအေနျဖင့္

ခရစ္ေတာ္

အတြက္

ခံရေသာ

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို မလြဲမေသြေတြ႔ႀကံဳရမည္ျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္၊ တစ္ခ်ိန္တည္း
မွာပင္ မလိုလားအပ္ေသာ (မိမိ၏ ဇာတိပကတိ တပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ)
ဆင္းရဲျခင္းမ်ိဳးကို မသက္ ေရာက္ေစရန္ႏွင့္ ပံုသက္ေသေကာင္းအျဖစ္ အသက္ရွင္ရန္
ျဖစ္ပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ရွင္ေပတရုက “သာသနာပလူတို႔သည္ သင္္တ႔က
ို ို ကဲ့ရဲ႕
ျပစ္တင္ၾကသည္အမႈမွာ၊ ဘုရားသခင္ၾကည့္ရႈစီရင္ေတာ္မူေသာ ေန႔ရက္၌၊ သင္တို႔၏
ေကာင္းေသာအက်င့္ကို သူတို႔သည္ ေထာက္ရႈ၍ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းမည္အေၾကာင္း၊
သူတ႔ေ
ို ရွ႕၌ တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္စြာ က်င့္ေနၾကေလာ့ (၁ ေပ ၂း၁၂)” ဟု တိုက္တန
ြ ္း
ထားပါသည္။
ခြခ
ဲ န္႔ျခင္းခံရေသာ တာဝန္ကိုျပည့္မွီစြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ကို
အေစခံရန္ အစဥ္တစ္စိုက္ ႀကီးပြားတိုးတက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ “အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
မနာလိုျခင္း၊ လွည့္ျဖားျခင္း၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္း၊ ျငဴစူျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းရွိသမွ်ကို ပယ္ရွား၍၊
ကယ္တင္ျခင္းအလိုငွါ

ႏႈတ္ကပတ္တရား၏ႏို႔စစ္

အားျဖင့္

ႀကီးပြားမည္အေၾကာင္း၊

ဘြားစေသာသူငယ္ကဲ့သို႔၊ ထိုတရားႏိ႔က
ု ို အလြန္လိုခ်င္ေသာစိတ္ ရွိၾကေလာ့” (၂ ေပ ၂၃)

ဟု

ေပတရုဆိုထားပါသည္။

ထိ႔ျု ပင္၊

“ငါတိ႔ုကို

ကယ္တင္ေတာ္မူေသာအရွင္

သခင္ေယရႈခရစ္ကို သိကၽြမ္းျခင္း၌၎ ႀကီးပြားၾကေလာ့” (၂ ေပ ၃း၁၈) ဟူ၍လည္း
ဒုတိယၾသဝါဒ

စာေစာင္၌

ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ေပတရုသည္

သူ၏

အသင္းသူ

အသင္းသားမ်ား ခရစ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ ကို၎ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္
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အျဖစ္၎ လက္ခံၿပီးျဖစ္သည္ကို သိျမင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္၊ ေန႔စဥ္ အသက္တာ၌
ခရစ္ေတာ္ကို

သိကၽြမ္းျခင္းပညာ

တိုးတက္လာေစရန္

ရည္ရြယ္၍

ဤသိ႔ထ
ု ပ္မံ

သတိေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ရွင္ေပတရုက

သူ၏ၾသဝါဒစာေစာင္မ်ား၌

ဝိညာဥ္ေရး

ႀကီးပြားျခင္း၊

အမႈေတာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း တိ႔က
ု ိုပိုမိုနားလည္ေစရန္ လက္ေတြ႕က်ေသာ
သြန္သင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁ ေပ ၃း၁၅ (က) ၌ “စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ထာဝရအရွင္
ဘုရားသခင္ကို ရိုေသျခင္းရွိၾကေလာ့” ဟု တိုက္တန
ြ ္းထားသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ား
အေနျဖင့္

ခရစ္ေတာ္ကို

မိမိ၏ကယ္တင္ရွင္သခင္အျဖစ္

ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာခံယူစဥ္

တစ္ႀကိမ္ ဝန္ခံရံုျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ ေန႔စဥ္အသက္တာ၌ မိမိအတၱကို ေရွ႕တန္းမတင္ပဲ
ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၏ ကယ္တင္ရွင္၊ သခင္အျဖစ္အပ္ႏွံ အသက္ရွင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအခ်က္သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား လာရန္ အတြက္ အေရးပါေသာ အရာျဖစ္သည္။
ဓမၼသစ္က်မ္း ေရးသားသူမ်ား၏အာေဘာ္အရ၊ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္၊ သခင္အျဖစ္
လက္ခံ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အသက္တာ၏ အေရးပါေသာ ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ၎သည္အဆံုး (ပန္းတိုင္) မဟုတ္ပါ။
ခရစ္ေတာ္ကို တိုး၍ နက္နဲစြာသိကၽြမ္းရန္ မိတ္ႆဟာယဖြဲ႔ေသာ အသက္ရွင္မႈ
ရွိရန္၊ ဆာငတ္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ရန္၊ အသက္တာ
တစ္ခုလံုးကို မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ဒူးေထာက္ အပ္ႏွံရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ႀကီးပြား
တိုးတက္စဥ္ “သင္တ႔ေ
ို ျမွာ္လင့္ျခင္း၏အေၾကာင္းကို ေမးျမန္း ေသာသူရွိသမွ်တို႔အား၊
ႏူးညံ့ေသာ သေဘာ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာသေဘာႏွင့္ ျပန္ေျပာျခင္းငွာ၊ ကာလအစဥ္ မျပတ္
အသင့္ရွိေနၾကေလာ့” (၁ ေပ ၃း၁၅ ခ) ဟု အစဥ္ အသင့္ရွိေနၾကရန္ ထပ္မံသတိေပး
ထားသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအား အသိပညာ သာမက လူမႈဆက္ဆံေရး
အရာ၌ မိမိ၏ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရစ္ေတာ္ကို မသိေသးသူမ်ားအား မကြယ္
မဝွက္ ေလ်ာက္ပတ္စြာေျပာျပႏိုင္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ႏိႈးေဆာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္၊ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ပစ္ပယ္ခံရျခင္း၊ မွားယြင္းစြာ စြပ္စ ြဲ
ခံရျခင္း၊ အစရွိသည့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားသာကမ မိမိ၏ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ညွဥ္းပမ္း
ႏွိပ္စက္ျခင္းတို႔ကို ခံရပါက ဒုကၡကိုႀကိတ္မွိတ္ ၿမိဳသိပ္ထားျခင္း၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပင္းထန္စြာ
ေပါက္ကြဲလက္တုန္႔ျပန္ျခင္းတို႔ကို မျပဳပဲ တည္ၿငိမ္ မွန္ကန္စြာျဖင့္ တုန္႔ျပန္ရန္ သြန္သင္
ထားေၾကာင္းသိရပါသည္။
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ထိုသို႔တုန္႔ျပန္ရာတြင္

မိမိတ႔၏
ို ယံုၾကည္ျခင္းဓမၼအျမင္၊

ေျပာင္းလဲ ပစ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ အင္အားႀကီးေသာ

ခံယူခ်က္တို႔ကို

လႊမ္းမိုးမႈေအာက္၌

အညံ့ခံရန္

ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ သိ႔ျု ဖစ္၍ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ “ေမွာင္မိုက္ထဲမွ အံ့ဘယ
ြ ္ေသာ
အလင္းေတာ္သို႔ ေခၚသြင္း ေတာ္မူေသာ သူ၏ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကို ေဘာ္ျပေစ ျခင္းငွာ
ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာ အမ်ိဳး ျဖစ္ၾက၏။ မင္းစည္းစိမ္ရွိေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမ်ိဳး၊
သန္႔ရွင္းေသာ လူမ်ိဳး၊ ပိုင္ထိုက္ ေသာအေပါင္းအသင္းျဖစ္ၾက၏။ အထက္က အေပါင္း
အသင္းမဟုတ္၊

ယခုတြင္

ဘုရားသခင္၏

အေပါင္းအသင္းျဖစ္ၾက၏။

ကရုဏာ

ေက်းဇူးေတာ္ကို အထက္က မခံရေသာ္လည္း ယခုတင
ြ ္ ခံရၾက၏” (၁ ေပ ၂း၉-၁၀)
ဟူေသာ အေျခအေနမွန္ကို သိနားလည္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္း၊
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိ တစ္ပါးသူမ်ားအား အျပဳသေဘာ
ေဆာင္လ်က္ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ အားထုတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္
ဆိုးသြမ္းခဲယဥ္းေသာ၊ မတူညီ ကြျဲ ပားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တင
ြ ္ ခရစ္ေတာ္၌ အစဥ္တစို္က္
ႀကီးပြားရွင္သန္ျခင္းျဖင့္

အသင္းေတာ္ႏွင့္

မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကို

ဆက္ကပ္ႏိုင္ရန္

ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ တုန္႔ျပန္မႈ ျဖစ္ပါသည္။
နိဂံုး။ ျမန္မာႏိုင္ငံဓမၼတကၠသိုလ္အတြက္ အႀကံျပဳသံုးသပ္ခ်က္
ယခုႏွစ္အတြက္

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ

ေဆာင္ပုဒ္ကို

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ဓမၼ

တကၠသိုလ္တင
ြ ္ မည္သ႔က
ို ်င့္သံုး ႏိုင္မည္နည္း။ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ႏွစ္ျခင္း

အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္

မိမိတ႔ဆ
ို က္ကပ္အေစခံေနေသာ

အသင္းေတာ္မ်ားတို႔မွ

ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ျပည့္ဝစြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္း ေတာ္ႀကီး
တြင္

ပညာသင္ယူေနၾကေသာ

ေက်ာင္းသူ

ေက်ာင္းသားမ်ားအား

ခရစ္ေတာ္၌

ႀကီးပြားရင့္က်က္ လာေစရန္ အေကာင္းဆံုး လမ္းညႊန္မႈေပးရန္။ တစ္သက္တာပတ္လံုး
အမႈေတာ္အတြက္ ျပည့္စံုစြာ ျပင္ဆင္ တပ္ဆင္ေပးရန္။ ခရစ္ေတာ္ကို သစၥာရွိ၍၊
မိမိအသင္းေတာ္ႏွင့္

မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကို

ႏွိမ့္ခ်စြာ

အေစခံႏိုင္ေသာ၊

ထိေရာက္စြာ

ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုမွသာ ေက်ာင္းလြန္ သြားၾကမည့္ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အသင္းေတာ္
အသီးသီးႏွင့္ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စြမ္းစြမ္းတမံ ဆက္ကပ္အေစခံခြင့္ ရရွိႏိုင္မည္
ျဖစ္ေပသည္။
ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးထြားျခင္းရွိရန္အတြက္ ပညာေရးထူးခၽြန္ျခင္း၊ သတင္းေကာင္း
ကိုေဝငွျခင္း၊ ဘာသာမတူသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္း၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လူမႈ အခက္
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အခဲျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းတို႔ကို လွစ္လွဴရွဳရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ အထက္ေဖၚျပပါ
အရည္အခ်င္းမ်ားအားလံုးသည္

ခရစ္ေတာ္၏

သာသနာေတာ္အတြက္

အလြန္

အေရးပါေသာအရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္၊ ထိုအရာမ်ား အားလံုး ထက္ပို၍
အဓိကက်သည္မွာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ေသာ၊ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ အသက္တာ၌
ႀကီးပြား

ရန္ျဖစ္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ယံုၾကည္သူအသက္တာတြင္

အသီးမ်ားစြာ သီးႏိုင္ရန္ တစ္ခု တည္းေသာလမ္းမွ ခရစ္ေတာ္၌တည္ေနရန္ (ေယာ ၁၅)
ျဖစ္သည္ဟု ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ သြန္သင္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္ေပါလုႏွင့္
ရွင္ေပတရုတို႔၏
တူပါသည္။

သြန္သင္ခ်က္မ်ားလည္း

ထိ႔အ
ု ျပင္

တမန္ေတာ္ႏွစ္ပါးက

အထက္ေဖၚျပပါအခ်က္ႏွင့္
ယံုၾကည္သူမ်ားသည္

သေဘာ
ခရစ္ေတာ္၌

အစဥ္တစိုက္ တည္ေနၿပီး တိုးတက္ႀကီးပြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကား
ထားေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ သ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔
ပိုမို တူညီလာေစရန္အတြက္ မယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္လည္း ဤေလာကႀကီးအတြင္း မည္သို႔
သင့္ျမတ္စြာ ေနထိုင္ရမည္ကို သြန္သင္ခဲ့ၾကပါသည္။
အထက္၌

ေလ့လာခဲ့ၿပီးေသာ

အခ်က္မ်ားသည္

ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး

အတြက္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အသင္းေတာ္မ်ား၊ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ အႀကံဳးဝင္
ပါသည္။ လက္ရွိအသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား (MIT ရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအပါအဝင္)
အားလံုးတိ႔သ
ု ည္

ယံုၾကည္သူမ်ား

ခရစ္ေတာ္၌ႀကီးပြား၍

ရင့္က်က္

လာေစရန္

ဦးစားေပး၍ သြန္သင္၊ ေဟာေျပာ၊ လက္ေတြ႔ပံုသက္ေသျပ အသက္ရွင္ရန္ လိုအပ္
ပါသည္။ မည္သည့္တာဝန္ ဝတၱရားကိုေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ ခရစ္ေတာ္၏ နာမေတာ္
အဘိ႔ု အလိုငွာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ
ပတ္လံုး၌ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ႏွင့္
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး၏

ဝိညာဥ္ေရး

ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ႏွင့္

အမႈေဆာင္ေကာင္းမ်ား

ေမြးထုတ္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏
အစီအစဥ္ႏွင့္
ဦးထိပ္ထား၍

လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို

ျပင္ဆင္ျခင္းအစရွိသည္တို႔တြင္

ေဆာင္ရြက္ၾကရန္တိုက္တြန္းပါသည္။

ခရစ္ေတာ္၌သစၥာရွိၿပီး
အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားကို

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ

အသီးကို

က႑အသီးသီးအတြက္

ဤေဆာင္ပုဒ္ကို

ထိုမွသာ

အနာဂတ္တြင္

သီးႏိုင္မည့္

ခရစ္ေတာ္၏

ျပင္ဆင္ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မည္

ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား (ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား) အေနျဖင့္လည္း
ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြားလာေစရန္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာကို ရင္ဝယ္ပိုက္လ်က္
မိမိကိုေပးအပ္ေသာ တာဝန္ မ်ားကို ရြက္ေဆာင္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံဓမၼတကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို

အဘက္ဘက္မွ

ကူညီ

ေထာက္ပံ့ ေနၾကေသာ အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္၊ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွ ဆက္ကပ္အေစခံ
ေနေသာ အသင္းေတာ္မ်ားအားလံုး ခရစ္ေတာ္ ၌တညီတညြတ္တည္းႀကီးပြားလ်က္
ဘုရားသခင္ထံမွ

ၾကြယ္ဝေသာ

ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ

ခံယူႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း

ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။
The Rev. Timothy C. Geoffrion, Ph.D, DD
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