စစ္မန
ွ ေ
္ သာအသင္းေတာ္

တစ္ပါးတည္းေသာအသင္းေတာ္

ေယရူသည္ အသင္းေတာ္၏ ဥးေခါင္းျဖစ္ေတာ္မူ သည္

ကဲျြ ပားေသာ ဂုိဏး္ ဂဏ အသင္းေတာ္ မ ားစြာရွိ သည္။

ေယရူ က “ ဤေက ာက္ေပၚတြင္ ငါ႔အသင္းကုိ

ထုိဂုိဏး္ ဂဏ အသးသး၌ တည္ေထာင္သူ အသးသးရွိၾကသည္။ ထုိ

ငါတည္ေဆာက္မည္” ဟု ကတိေပးခဲ႔သည္။ ( မသဲ ၁၆း၁၈ )။ ေယရူ က

ျဖစ္ေတာ္မ၏
ူ ။အရာရာ၌ ထူးျမတ္ျခင္းငွါ မူလအရင္းျဖစ္၍၊ ေသေသာ သူတိ႔တ
ု င
ြ ္

ဂိုဏ္းဂဏမ ားသည္ မတူညေသာ ေနရာ နွင္႔ မတူညေသာ အခိ န္တြင္

ဂုိဏ္းဂဏ အသင္းေတာ္မ ားစြာကို တည္ေဆာက္ရန္ ကတိ မေပးခဲ႔ပါ။

သားဥးျဖစ္ေတာ္မ၏
ူ “ ( ေကာေလာသဲ ၁း၁၈ )။ အသင္းေတာ္၏ ဥးေခါင္းသည္

အစျပဳၾကသည္။ ဂုိဏ္းဂဏ အသးသး၌ နာမည္ အသးသး ရွိၾက သည္။ သူတုိ႔၏

သူ႔အသင္းေတာ္ ကုိ တည္ေဆာက္ရန္သာ ကတိေပးခဲ႔သည္။ ေယရူသည္ သူ႔

လူတဥးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာက မ္းစာ တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မေတြ႔ရပါ။

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္႔ ပုုံစုံျဖင္႔ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ၾက သည္။ ဂုိဏး္ ဂဏ အသးသး

အသင္းေတာ္အတြက္ အေသခုံခဲ႔သည္။ ( တမန္ ၂၀း၂၈ ,ဧဖက္ ၅း၂၅ )။ ေယရူ

စစ္မွန္ေသာ အသင္းေတာ္အေပၚ၌္ အုပ္ခ ဳပ္သူ ဓမၼဆရာ၊ သင္းအုပ္ဆရာ၊

တြင္မတူညေသာ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပုုံ အသးသး ရွိၾကသည္။ မတူညေသာ သြန္သင္ မူခ က္

က ဂုိဏ္းဂဏ အသင္းေတာ္မ ား တည္ေထာင္ခဲ႔ေၾကာင္း မည္သည္႔

ယဧ္ပေရာဟိတ္၊ ပုပ္ရဟန္း၊ ဥကၠဠ၊ ေကာမတ ဟူ၍ မရွိပါ။

မ ဳိးမ းိ ရွိၾကသည္။ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရန္ နည္းလမ္းမ ိဳးမ ိ းျဖင္႔ သြန္သင္

က မ္းခ က္ကမွ မေဖာ္ျပပါ။ လူ တည္ေထာင္ေသာ ဂုိဏ္းဂဏ

ခရစ္တပါးတည္းသာလွ င္ အသင္းေတာ္၏ ဥေခါင္းျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ

ၾကသည္။

အသင္းေတာ္မ ားအတြက္ ေယရူအေသခုံေၾကာင္း လည္း မည္သည္႔က မ္းခ က္

အသင္းေတာ္၏ ႒ာနခ ဳပ္မွာ အသင္းေတာ္၏ ဥးေခါင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေယရူ

ကမွ မေရးထားပါ။ ေယရူသည္ သူ႔အေသြးေတာ္ နွင္႔ ေရြးဝယ္ေသာ

ရွိသညံ့္ေနရာ ေကာင္းကင္သာလွ င္ျဖစ္ သည္။ ( တမန္ေတာ္ ၂း၃၃-၃၆ )။

အုံံ့ၾသစရာေကာင္းသည္မွာ ဤကဲသ
ံ့ ိ႔ု ရႈပ္ေထြးေနသည္ ကုိ
သမၼာက မ္းစာက လက္ခုံသည္ ဟု ယုုံၾကည္ျပး ေၾကြးေၾကာ္ ေနျခင္းပင္
ျဖစ္သည္။ ဤ အခ က္ေပၚတြင္ မည္သည္႔ ေမးခြန္းကုိ မွ ေမးျမန္းျခင္း မရွိ။

အသင္းေတာ္တစ္ပါးတည္း အတြက္သာလွ င္ အေသခုံပါသည္။
အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကုိယ္ ျဖစ္သည္။ ( ဧဖက္

တခ ႔က
ိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလုုံးသည္ ေကာင္းကင္သိ႔ု ေရာက္ၾကမည္ဟု

၁း၂၂-၂၃ )။ ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုတည္းသာ ရွိသည္။ (ဧဖက္ ၄း၄ )။ ထို႔ေၾကာင္႔

ေျပာဆုိေနၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ နည္းလမ္း အမ ဳးိမ ိုဳးျဖင္႔

အသင္းေတာ္တစ္ပါးတည္း သာရွိသည္။ခရစ္ေတာ္သည္ သူ႔ ခႏၶာကုိယ္ကို

ေကာင္းကင္သိ႔ု ေရာက္ၾကမည္ဟု ေျပာဆုိေနၾကသည္။ တခ ႔က
ိ

ကယ္တင္သူ ျဖစ္သည္။ ( ဧဖက္ ၅း ၂၅ )။ ကၽြန္ေတာ္တိ႔သ
ု ည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔

အသင္းေတာ္အားလုုံး ေကာင္းပါသည္ ဟု ဆုိၾကသည္။ တခ ဳိ႔.က

ေရာက္လို လွ င္ သူ႔၏ ခႏၶာကုိယ္ထ၌
ဲ သာ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

သင္ၾကိဳက္နွစသ
္ က္သည္႔ အသင္းေတာ္ ကုိ ေရြးခ ယ္၍ ရသည္ ဆုုိၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ လူတည္ေထာင္ေသာ ဂိုဏ္းဂဏ အသင္းေတာ္ထဲတြင္ ေန၍

ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ၾကိဳက္နွစ္သက္သည္႔ အသင္းေတာ္ကုိ
ေရြးခ ယ္ခြင္႔ ျပဳပါသလား။ သမၼာက မ္းစာက အသင္းေတာ္ အေၾကာင္း
ဖြင္႔ျပပါသလား။ သခင္ေယရူ က အသင္းေတာ္တည္ေထာင္ခ႔လ
ဲ ွင္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ လူ တည္ေထာင္ေသာ အသင္းေတာ္တြင္ ရွိေနသည္ ထက္
သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အသင္းေတာ္၌ ရွိမေန သင္႔ဘူးလား။ သမၼာက မ္းစာ က
မည္က႔သ
ဲ ုိ႔ သြန္သင္ပါသနည္း။
သမၼာက မ္းစာက ကဲြျပာျခင္းကုိ ျမစ္တားထားသည္

ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ မေရာက္နိုင္ပါ။
အသင္းေတာ္သည္ ေအဒ ၃၃ ခုႏွစတ
္ င
ြ ္ ေယရုစလင္ျမိဳ၌
ံ့ အစျပဳသည္။
ေယရူက သူ႔အသင္းေတာ္ကို တည္ေထာင္ရန္ ကတိေပးခဲ႔သည္။ (
မသဲ ၁၆း၁၈ )။ “ ေနာက္ဆုုံးေသာကာလ” တြင္ ေယရုစလင္ျမိဳ၌
ံ့
အသင္းေတာ္တည္ေထာင္ ရန္ ပေရာဖက္မ ား ၾကိဳတင္ေဟာေျပာခဲ႔သည္။ (
ေဟရွာယ ၂း၂-၃ ၊ ေယာလ ၂း၂၈-၃၂)။ ေယရူ က သူ႔ တပည္႔ေတာ္မ ားကုိ
ေယရူစလင္ျမိဳ႔တြင္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေစာင္႔ေနရန္
မိန္႔ေတာ္မူခဲ႔သည္။( တမန္ေတာ္ ၁း၄-၈ )။ ပင္ေတကုေတၱပြေ
ဲ န႔တြင္

ေယရူက သူ႔ကို ယုုံၾကည္ေသာသူအားလုုံးတုိ႔သည္

တမန္ေတာ္မ ားအေပၚသုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ ေတာ္ ဆင္းသက္ခ႔သ
ဲ ည္။ (

“အသင္းေတာ္တည္းဟူေသာ ကုိယ၏
္ ဥးေခါင္း

အသင္းသူ အသင္း သား မ ားသည္ လြတလ
္ ပ္ စြာ ရွိ သည္
ခႏၶာကုိယ္တခု တည္းရွိေသာေၾကာင္႔ ခရစ္ယာန္မ ားသည္
ေနရာေဒသ အသးသး ၌ အတူတကြ စုရုုံးျပး ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ၾကသည္။
ရွင္ေပါလု က ေရာျမိဳ၌
ုံံ့ ရွိေသာ ခရစ္ယာန္မ ားကုိ “

ခရစ္ေတာ္၏အသင္းေတာ္အေပါင္းတုိ႔သည္ သင္တိ႔က
ု ို နွတဆ
္ က္ၾက၏”
ဟုေရးသားသည္။ ရွင္ေပါလုသည္ ကြျဲ ပားေသာ ဂုိဏ္းဂဏအသင္းေတာ္မ ားကုိ
ေျပာဆုိေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေနရာေဒသ အသးသး၌ စုရုုံးလ က္ရွိေသာ ခရစ္ယာန္
မ ားကုိ ေျပာဆုိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသိ႔ု အတူတကြ စုရုုံးျခင္းအားျဖင္႔
ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကုိယ္ကို တည္ေဆာက္ၾကသည္။ ရွင္ေပါလု က ေကာရိႏၱဳျမိဳ၌
ံ့
ရွိေသာ သန္႔ရွင္းသူမ ားကုိ “ ေကာရိႏၱဳျမိဳ႔၌ရွေ
ိ သာ ဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္”
ဟု နွတ္ဆက္ပါသည္။ ( ၁ေကာ ၁း၂ )။ ရွင္ေပါလုသည္ ဧဖက္ျမိဳ႔၌ရွိေသာ
သင္းလူၾကးမ ားကို မိလက္ျမဳ႔ိတြင္ သူ႔နွင္႔ေတြ႔ရန္ ေျပာသည္။ ( တမန္ေတာ္
၂၀း၁၇ )။ ေပါလုသည္ ဂလာတိျပည္ရွိ ျမိဳအ
ုံံ့ သးသး၌ စုရုုံးလ ွက္ရွိေသာ
ခရစ္ယာန္မ ားကုိ ေရးသားရာမွာ” ဂလာတိျပည္၌ရွေ
ိ သာ အသင္းေတာ္မ ား” ဟု
ေျပာဆုိပါသည္။ ( ဂလာတိ ၁း၂ )။
ေကာင္းကင္ဘုုံမွ အုပ္စိုးေတာ္္မူေသာ ခရစ္ေတာ္မွ တပါး

တလုုံးတဝတည္း ျဖစ္ရန္ ဆုေတာင္းသည္။ ( ေယာ ၁၇း၂၀-၂၃ )။

တမန္ေတာ္၂း၁-၁၃ )။ ေပတရုက ဤသည္ ပေရာဖက္ ေယာလ၏

စစ္မွန္ေသာ အသင္းေတာ္တြင္ ဗဟုိဌာန အုပ္ခ ုဳပ္ေရးဟူ၍မရွိပါ။

ကြဲျပားေနေသာ ေကာရိႏၱဳျမိဳ႔ရွိ အသင္းေတာ္ကုိ ရွင္ေပါလု က ျပင္းထန္စြာ

ပေရာဖက္ျပဳခ က္ ျပည္႔စုုံေၾကာင္းေျပာသည္။( တမန္ေတာ္ ၂း၁၆-၂၁)။ ေပတရု

ခရစ္ယာန္အုပ္စု တုိင္းသည္မိမိကိယ
ု ္ကို လြတ္လပ္စြာ အုပ္ခ ပ္ သည္။

ဆုုံးမခဲ႔သည္။ “ညအစ္ကိတ
ု ိ႔ု သင္တိ႔ရ
ု သ
ွိ မွ သည္ စကားတညတညြတတ
္ ည္း

က လူအုပ္ၾကးကုိ သတင္းေကာင္း ေဟာေျပာခဲ႔သည္။ လူအုပ္ၾကးသည္

ခရစ္ယာန္အုပ္စုတိင
ု ္း၌ သင္းလူၾကးမ ား၊ သုိးထိန္းဟုေခၚေသာ သင္းအုပ္မ ား

ျဖစ္၍ အခ င္းခ င္းမကြျဲ ပားဘဲ စိတသ
္ ေဘာ တသုံတသမတ္တည္း ရွသ
ိ ည္နင
ွ ႔္

သတင္းေကာင္းကုိ ၾကားေသာအခါ ယုုံၾကည္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ၾကျပ

ဟူ၍ အသးသးရွိၾကသည္။ အႏၱအုတ္ျမိဳ႔၌ရွေ
ိ သာ အသင္းေတာ္မွ

ေစ႔စက္စလ
ုုံ င္ၾကမည္အ ေၾကာင္း ငါတုိ႔ သခင္းေယရူခရစ္၏ နာမေတာ္ကိ ု

သူတိ႔အ
ု ျပစ္မ ားမွ ေနာင္တရကာ ဗတၱဇုံ ခုံ ေသာသူတိ႔က
ု ုိ သခင္ဘုရားသည္

ေယရုစလင္ျမိဳ႔၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္ရွိ သင္းလူၾကးမ ားအား အလု ေငြမ ား

အမွျပဳ၍ သင္တိ႔က
ု ိ ု ငါႏုိးေဆာ္ေတာင္းပန္ပါ၏။” ( ၁ေကာ ၁း၁၀ )။

သူ႔အသင္းေတာ္ထဲသိ႔ု သင္းဝင္ေစေတာ္မူသည္။ ( တမန္ေတာ္ ၂း၂၂-၄၇ )။

ေပးပုိ႔ခဲ႔ၾကသည္။ ( တမန္ေတာ္ ၁၁း၂၉-၃၀ )။ ေပါလုနွင႔္ ဗာနဗတိုိ႔သည္ “

ခရစ္ယာန္မ ားသည္ မွားယြင္းေသာ သြန္သင္ခ က္မ ားအားျဖင္႔

ဒကေန႔လည္း သတင္းေကာင္းကုိ ယုုံၾကည္ျပး ဗတၱဇုံကို

အသင္းေတာ္မ ား၌ သင္းအုပတ
္ ိ႔က
ု ိ ု ခန္႔ထားၾကသည္” (တမန္ေတာ္ ၁၄း၂၃ )။

ကြျဲ ပားေစသူမ ားကုိ သတိျပဳရန္ မိန္႔ဆုိထားသည္။ ( ေရာမ ၁၆း၁၆-၁၇ )။

ခုံေသာသူအားလုုံးတုိ႔ကုိ သခင္ဘုရားသည္ သူ႔အသင္းေတာ္ထဲသိ႔ု

ရွင္ေပါလုက ဧဖက္ျမိ္ဳ႔၌ရွိေသာ သင္းအုပ္မ ားကုိ ေခၚသည္ (တမန္ေတာ္ ၂၀း၁၇

သင္းဝင္ေစပါသည္။

)။ ရွင္ေပါလုက ဖိလိပၸိျမိဳ႔၌ရွိေသာ သန္႔ရွင္းသူမ ားနွင႔္ “သင္းအုပတ
္ ိ႔န
ု င
ွ ႔္

သင္းေထာက္ တုိ႔” ထုံသိ႔ု စာေရးခဲ႔သည္။ (ဖိ၁း၁ )။ သင္းအုပ္တိ႔သ
ု ည္

ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္ရွိ သင္းသူသင္းသားမ ားအေပၚတြင္
အုပ္ခ ဳပ္ေသာသူမ ားသာ ျဖစ္သည္။ ၁ေပ ၅း၁-၂ )။
ဝတ္ျပဳကုိးကြယျ္ ခင္း ပုစ
ုံ ုံ
သမၼာက မ္းစာထဲ၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္သည္ ခုနွစ္ရက္တြင္ ပထမေန႔ရက္၌
ေတြ႔ဆုုံၾကသည္ ( တမန္ေတာ္ ၂၀း ၇ ၊ ၁ေကာ ၁၆း ၁-၂ )။ သူတုိ႔သည္
“နုံဝိညာဥ္နွင္႔၄င္း၊ သစၥႏွင္႔၄င္း “ ကုိးကြယ္ၾကသည္။ (ေယာ ၄း၂၄ )။ သူတိ႔သ
ု ည္
ပဲေ
ြ တာ္မဂၤလာစားသုုံးၾက သည္ (မသဲ ၂၆း၂၆-၂၉ ၊ တမန္ေတာ္ ၂၀း၇ ၊ ၁ေကာ
၁၁း ၂၃-၂၆ )။ သူတုိ႔သည္ လူ တထြင္ေသာ တးေဂတ မ ား မပါပဲ
ဘုရားသခင္ကို ခ းမြမ္းသဆုိၾက သည္ (ဧဖက္ ၅း၁၉ ၊ ေကာေလာသဲ ၃း၁၆ ၊
ေဟ ၁၃း၁၅ )။ သူတုိ႔သည္ ေယရူခရစ္ေတာ္အားျဖင္႔ ဘုရားသခင္ထုံေတာ္သုိ႔
ဆုေတာင္းပဌာနာျပဳၾက သည္ ( ၁ေတ ၂း ၁-၈ )။ သူတိ႔သ
ု ည္ ဘုရားသခင္၏
ႏွတ္ကပတ္ေတာ္ ေဟာေျပာျခင္းကုိ နာခုံၾကသည္ ( တမန္ေတာ္ ၂း ၄၂၊ ၂၀း၇ ၊
မသဲ ၂၈း၂၀ )။ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းၾကးမဂၤလာခုံစား
သည္႔အတို္င္း ေပးလွ ၾကသည္။ ( ၁ေကာ ၁၆း ၁-၂ )။
အသင္းေတာ္နင
ွ ႔အ
္ သင္းသူ အသင္း သားမ ား၏နာမည္ မ ား
ဂုိဏ္းဂဏ အသင္းေတာ္မ ားသည္ တည္ေထာင္ေသာသူမ ား၏
နာမည္မ ားျဖင္႔မည္႔ေခၚေလ႔ရွိၾကသည္။ အခိ ဳ. ဂုိဏ္းဂဏမ ားမွာ သူတိ႔ု
အစျပဳေသာေနရာေဒသ ၏နာမည္ျဖင္႔မည္႔ေခၚၾက သည္။

စစ္မန
ွ ေ
္ သာ အသင္းေတာ္ထသ
ဲ ိ႔ ု ဝင္ေရာက္ျခင္း
လူတေယာက္သည္ ဧဝုံေဂလိသတင္းေကာင္းကုိ နာခုံျခင္းအားျဖင္႔
စစ္မွန္ေသာအသင္းေတာ္ထဲသိ႔ု ဝင္ေရာက္နုိ္င္သည္ ( ေရာမ ၆း ၁၆-၁၈ ၊ ၁ေပ
၁း ၂၂-၂၃ )။ ဧဝုံေဂလိ သတင္းေကာင္းကုိ နာခုံျခင္း သည္ နွတ္ကပတ္ေတာ္ကို
ၾကားနာျခင္း ( ေရာမ ၁၀း၁၇ ) ၊ ေယရူခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏
သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ယုုံၾကည္ျခင္း ( မာကု ၁၆း၁၆ ) ၊ အျပစ္မွ ေနာင္တရျခင္း
( တမန္ေတာ္ ၂း ၃၈ ) ၊ ေယရူခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏
သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခုံ ျခင္း ( တမန္ေတာ္ ၈း၃၇ )၊
အျပစ္လႊတ္ျခင္းအတြက္ ျမဳပ္နွုံျခင္းအားျဖင္႔ ဗတၱိဇုံခုံျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ ( ေရာမ
၆း၃-၄ ၊ ဂလာတိ ၃း ၂၆-၂၇ )။ လူတေယာက္သည္ ထုိေတာင္းဆုိခ က္မ ားကုိ
နာခုံေသာအခါ သခင္ဘုရားသည္ သူ႔အသင္းေတာ္ ထဲတက
ြ ္
သင္းဝင္ေစေတာ္မူသည္ ( တမန္ေတာ္ ၂း ၄၇ ၊ ၁ေကာ ၁၂း၁၃ )။
ဂုိဏ္းဂဏ အသင္းေတာ္မ ားသည္ ကြယ္ေပ ာက္သြားသည္။
သခင္ဘုရားၾကြလာေသာအခါ ထုိဂုိဏး္ ဂဏအားလုုံးတုိ႔ သည္
ဖ က္ဆးျခင္းခုံရမည္။( မသဲ ၁၅း ၁၃ )။ ေယရူခရစ္ေတာ္ တည္ေထာင္ေသာ
အသင္းေတာ္သာလွ င္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ မည္။ ( ဧဖက္ ၅း ၂၃-၂၇ )။
လူတည္ေထာင္ေသာ အသင္းေတာ္ထဲတင
ြ ္ ကယ္တင္ျခင္းမရွိပါ။ ဧဝုံေဂလိ
သတင္းေကာင္းကုိ ယုုံၾကည္နာခုံပါ။ သခင္ဘုရားသည္ သင္႔ကုိ
သူ႔အသင္းေတာ္ထဲတြင္ သင္းဝင္ေစေတာ္မူမည္!။

သမၼာက မ္းစာ၌ရွိေသာ အသငး္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ နာမ ကုိ ဂုဏ္ျပဳ
သည္။ “ ဘုရားသခင္၏ အသင္းေတာ္” (၁ေကာ ၁း၂ )နွင္႔ “

ခရစ္ေတာ္၏အသင္းေတာ္” (မသဲ ၁၆း၁၈၊ ေရာမ ၁၆း၁၆ )။ အသင္းေတာ္ရွိ
အသင္းသူအသင္းသားမ ားကုိ “တပည္႔ေတာ္မ ား” ဟုေခၚသည္။ အေၾကာင္းမွာ
သူတိ႔သ
ု ည္ ေယရူထုံေတာ္၌ သင္ယူ ေနေသာသူမ ားျဖစ္ သည္။( တမန္ေတာ္
၆း၁ )။ သူတိ႔သ
ု ည္ ဤေလာက မွ သးသန္႔ ခဲထ
ြ ားျခင္းခုံရေသာ
သူမ ားျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ “ သန္႔ရင
ွ း္ သူမ ား “ဟုေခၚသည္။ ( ၁ေကာ ၁း၂ ၊ဖိ၁း၁
)။ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ မိသားစုထသ
ဲ ုိ႔ဒုတိယၾကိမ္း ေမြးဖြားျခင္း
ခုံေသာသူမ ားျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႔ “ ဘုရားသခင္၏ သားသမိးမ ား “ဟုေခၚသည္။
( ေယာ ၃း ၃-၅ ၊ ၁ေယာ ၃း ၁ )။ တခါတရုံတြင္ သူတုိ႔သည္
ကယ္တင္းျခင္းသုိ႔ေရာက္ရန္ ေယရူခရစ္ေတာ္ကို ယုုံၾကည္ေသာေၾကာင္႔ “

ယုၾုံ ကည္သမ
ူ ား “ ဟုေခၚသည္။ ( တမန္ေတာ္ ၅း၁၄၊ ေယာ ၈း ၂၄ )။
သူတိ႔သ
ု ည္ ခႏၶာကုိယ္ တခုတည္းတြင္ ဆက္ႏြယ္ေန ေသာသူမ ားျဖစ္ေသာ
ေၾကာင္႔ “အဂၤါမ ား “ ျဖစ္ၾကသည္။ ( ၁ေကာ ၁၂း ၂၇ )။
သမၼာက မ္းအသင္းေတာ္၏ အသင္းသူအသင္းမ ားကုိ “ခရစ္ယာန္မ ား” ဟု
လည္းေခၚသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔လူမ ိဳးမ ား ကုိ နာမည္သစ္ ေပး
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟရွာယ က ပေရာဖက္ျပဳထားပါသည္။ ( ေဟ ၆၂း ၂ ၊
တမန္ေတာ္ ၁၁း ၂၆ ၊ ၂၆း ၂၈၊ ၁ေပ ၄း၁၆ )။

ေလာကအတြက္ သမၼာတရား
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