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တ ံာ်ဂ ံာ်မ ံာ်ပ ံာ်- ခရှံ ံာ်အတ ံာ်ဂံၤဆ ထ ံာ်သမူထီ ံာ်ကံၤ က့းပံၤလ ပကစူ ံာ်ကံၤန ံာ်ကံၤအီံၤ
တ ံာ်ကလ ံာ်ထူ- ခရှံ ံာ်ဂံၤဆ ထ ံာ်ကံၤလ တ ံာ်သှံအံၤှံ , လ ခရှံ ံာ်အပူံၤ ပအ ံာ်ပံၤဒီ့းတ ံာ်မ ံာ်လ ံာ်.
၁. တ ၢ်ကိးပှၤဒၢ်သိးပကစ ၢ်ကှၤန ၢ်ကှၤအှၤ

• ဖစီံၤပီလူ့းက့းလှံ ံာ်အှံံၤအဖ မ ံာ်, အဝတူ ံာ်ဘ ံာ်ခီ ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်အါမ့း(အဆ ဖ ၉).
• ဝှံအဘ ံာ်သရ ံာ်အဘ ံာ်သ ံာ်တဖ ံာ် ဟန ံာ်လီံၤလ သရ ံာ်ပူံၤ(အဆ ဖ ၁၆-၁၈).
• စီံၤတှံံၤမသ့း ကက ့းဂှံ ံာ်ထီ ံာ်တ ံာ်အဘူ့းအလ( အဆ ဖ ၃-၆) ဒီ့း ဖလ အလံၤခီဖ တ ံာ်ကီတ ံာ်ခအဆ ကတီ ံာ် အတ ံာ်ဂှံ ံာ်တ ံာ်ဘါတဖ ံာ် ဟဝလ
ခရှံ ံာ်အတ ံာ်ဂံၤဆ ထ ံာ်သမူထီ ံာ်ကံၤန ံာ်လီံၤ( အဆ ဖ ၁-၂, ၈; ဧံၤကဘှံံၤ ၁၁:၁, ၁၃-၁၆, ၃၅; ၁၂:၂).

• သ ံာ်နီ ံာ်ထီ ံာ်ခရှံ ံာ်- တ ံာ်ဂံၤဆ ထ ံာ်အကစ ံာ်(စီံၤဒံၤဝှံ့းအခ ှံအသ ံာ် အှံံၤဂံၤဆ ထ ံာ်ကံၤလ တ ံာ်သှံ) ဒီ့းပ ဝဆ ဝတ ံာ်ခလ ံာ်(အဆ ဖ ၈, ၁၂(က); ၂
ရမူံၤအလ့း ၇:၁၂, ၁၆; မံၤတ ံာ် ၂:၂၉-၃၆; အ့းဖ့းစူ့း ၁:၁၉-၂၃).

• သ ံာ်နီ ံာ်ထီ ံာ်ကံၤခရှံ ံာ်အတ ံာ်ဆီ ံာ်လီံၤသူ ံာ်ဆီ ံာ်လီံၤသ့း(တ ံာ်သှံ) ဒီ့းဘ ံာ် တ ံာ်ယူ့းထီ ံာ်ထအ
ီ ံၤီ (ဂံၤဆ ထ ံာ်လ တ ံာ်သှံ) ခှံမှံံၤလ ံာ်တက ံာ်.
နဘ ံာ်ဒ့းတ ံာ်တူ ံာ်ဘ ံာ်ခီ ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်န့းတ ံာ်ဖီ ံာ်ဝှံံၤမ့းဒ့းန ံာ်တ ံာ်လံၤကပီံၤ,လ ခရှံ ံာ်ဒ့းီ ပံၤလ အပ ံာ်ခရှံ ံာ်အခှံတဖ ံာ်လီံၤ. ( ၁ ပ ံာ်တရူ ့း ၁:၃-၁၁; ၂ တှံံၤမသ့း
၃:၁၂; ယံၤဟ ံာ် ၁၅:၂၀က).

• သ ံာ်နီ ံာ်ထီ ံာ်ကံၤ- ခရှံ ံာ်အှံံၤတမ ံာ်ထအကပံၤအဒအတ ံာ်လ ပဂီ ံာ်တက့းဒှံ့းဘ ံာ်, လ န ံာ်အမ ံာ်ညါအဝမ ံာ်စ ံာ်ကီ့းပံၤအ ံာ်ကံၤခီ ံာ်ကံၤပံၤလ တ ံာ်ဒ့းဘ့း(
အဆ ဖ ၁၀; မ့းသ ၁:၂၁; မံၤတ ံာ် ၄:၁၂).

• ခရှံ ံာ်ဂံၤဆ ထ ံာ်ကံၤလ တ ံာ်သှံန ံာ် ကထီ ံာ်လ တ ံာ်မ ံာ်လ ံာ်လ ခါဆူညါအဂီ ံာ်, လ တ ံာ်သှံဒ့းီ တ ံာ်မူအပူံၤလီံၤ(အဆ ဖ ၁၁ခ-၁၂က; ၁ ကရှံ ံာ်သူ့း
၁၅:၁၂-၁၉).
၂. ခရ ၢ်အတ ၢ်ဂှၤဆ ထ ၢ်သမထ ၢ်ကှၤမ ၢ်ပတ ၢ်န ၢ်အခ ၢ်က
ၢ်

• ယ ံာ်ရ့းဒ့းန ံာ်ပံၤလ အတ ံာ်ဂံၤဆ ထ ံာ်ကံၤလ တ ံာ်သှံအံၤှံ , အဝမ ံာ်ခရှံ ံာ် နီ ံာ်နီ ံာ်လီံၤ.( မ့းသ ၁၂:၂၉; ၁၆:၄; လူံၤက ံာ် ၁၁:၂၉).
• တ ံာ်အမ ံာ်အတီနီ ံာ်နီ ံာ်န ံာ်, ခရှံ ံာ်အတ ံာ်ဂံၤဆ ထ ံာ်ကံၤန ံာ် လ ပဂီ ံာ်မ ံာ်တ ံာ်လ အပတီ ံာ်ထီကတ ံာ်လ ပတ ံာ်န ံာ်အပူံၤန ံာ်လီံၤ.
၃. ခရ ၢ်ဖအတ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဘါန ၢ် မ ၢ်တ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဘါလ အအ ၢ်ဒိးတ ၢ်စ ၢ်စှၤတစှၤ

• တ ံာ်မ ံာ်တ ံာ်တီနီ ံာ်နီ ံာ်န ံာ်, ခရှံ ံာ်အတ ံာ်ဂံၤဆ ထ ံာ်ကံၤလ တ ံာ်သှံန ံာ် တ ံာ်စှံ ံာ်စံၤတစံၤ အနီ ံာ်နီ ံာ်( ၁ ယံၤဟ ံာ် ၁:၁-၃က; ၁ ကရှံ ံာ်သူ့း ၁၅:၃-၈),
မ ံာ်တ ံာ်လ ံာ်ထီ ံာ်အသ့းဒံာ်ပံၤကညီအသ့း, တူ ံာ်တ ံာ်လ ပတ ံာ်ဒ့းဘ့းအဂီ ံာ်, တ ံာ်ကံၤထီ ံာ်ဆူမူခ ံာ်, သ့းစီဆဟ
ှံ လီံၤဖ ဘူ ံာ်လံၤကပ ံာ်အဆ ကတီ ံာ်,
ဒီ့းအဂ ံာ်အဂံၤန ံာ်လီံၤ.
၄. ခရ ၢ်အတ ၢ်ဂှၤဆ ထ ၢ်သမထ ၢ်ကှၤ မ ၢ် ပတ ၢ်မ ၢ်လ ၢ်အဂ ၢ်ခ ၢ်ထိးခ ၢ်ဘ

• မ ံာ်တ ံာ်အ ံာ်အသ့းလ ခရှံ ံာ်ဖတ ံာ်ဘူ ံာ်တ ံာ်ဘါအှံံၤ တ ံာ်လီံၤလ ံာ်လီံၤလ့း, တ ံာ်လ ပန ံာ်ပ ံာ်တသ (supernatural)(၁ ပ ံာ်တရူ ့း ၃:၁၅).

• မ ံာ်တ ံာ်အ ံာ်အသ့းလ , လ ခရှံ ံာ်ပူံၤ ပကမူထီ ံာ်ကံၤအသီတဘ ီဒ့းီ အီံၤ(၁ သ့းစံၤလနှံ ၄:၁၄).
• မ ံာ်တ ံာ်အ ံာ်အသ့းလ , လ ခရှံ ံာ်အပူံၤ ပသှံတသဘ ံာ်( ၁ ကရှံ ံာ်သူ့း ၁(:၅၀-၅၈).
• မ ံာ်တ ံာ်အ ံာ်အသ့းလ , ယံၤကလ ံာ်ကထါမ ံာ်တ ံာ်မ ံာ်တ ံာ်တီ( ယံၤဟ ံာ် ၁၀:၁၈; မံၤတ ံာ် ၂:၂၄).
• မ ံာ်တ ံာ်အ ံာ်အသ့းလ , တ ံာ်စှံ ံာ်ညီ ံာ်အမ ံာ်နှံံၤကဟဝ(မံၤတ ံာ် ၁၇:၃၀ခ-၃၁).
• နမ ံာ်တအ ံာ်ဘ ံာ်ဒ့းီ ခရှံ ဘ
ံာ်
ံာ်န ,ံာ် နတ ံာ်မ ံာ်လ ံာ်တအ ံာ်ဘ ံာ်(အ့းဖ့းစူ့း ၂:၁၂).

