
စစမ္နွေ္သာအသငး္ေတာ္ 

ကဲြျပားေသာ ဂိုဏး္ဂဏ အသင္းေတာ္ မ ားစြာရိွ သည္။ 

ထိုဂိုဏး္ဂဏ အသ းသ း၌ တည္ေထာင္သူ အသ းသ းရိွၾကသည္။ ထို 

ဂုိဏ္းဂဏမ ားသည္ မတူည ေသာ ေနရာ နွင္႔ မတူည ေသာ အခိ န္တြင္ 

အစျပဳၾကသည္။ ဂိုဏ္းဂဏ အသ းသ း၌ နာမည္ အသ းသ း ရိွၾက သည္။ သူတို႔၏ 

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္႔ ပုုံစုံျဖင္႔ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ၾက သည္။ ဂိုဏး္ဂဏ အသ းသ း 

တြင္မတူည ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုုံ အသ းသ း ရိွၾကသည္။ မတူည ေသာ သြန္သင္ မူခ က ္

မ ဳိးမ  းိရိွၾကသည္။ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရန္ နည္းလမ္းမ ိဳးမ  ိးျဖင္႔ သြန္သင္ 

ၾကသည္။   

အုံံ့ၾသစရာေကာင္းသည္မွာ ဤကဲံ့သို႔ ရႈပ္ေထြးေနသည္ ကို 

သမၼာက မ္းစာက လက္ခုံသည္ ဟု ယုုံၾကည္ျပ း ေၾကြးေၾကာ္ ေနျခင္းပင္ 

ျဖစ္သည္။ ဤ အခ က္ေပၚတြင္ မည္သည္႔ ေမးခြန္းကို မွ ေမးျမန္းျခင္း မရိွ။ 

တခ  ိ႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုုံးသည္ ေကာင္းကင္သို႔ ေရာက္ၾကမည္ဟု 

ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ နည္းလမ္း အမ ဳးိမ ိုဳးျဖင္႔ 

ေကာင္းကင္သို႔ ေရာက္ၾကမည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကသည္။ တခ  ိ႔က 

အသင္းေတာ္အားလုုံး ေကာင္းပါသည္ ဟု ဆိုၾကသည္။ တခ ဳိ႔.က 

သင္ၾကိဳက္နွစ္သက္သည္႔ အသင္းေတာ္ ကို ေရြးခ ယ၍္ ရသည္ ဆိုုၾကသည္။  

ဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္ၾကိဳက္နွစ္သက္သည္႔ အသင္းေတာ္ကို 

ေရြးခ ယ္ခြင္႔ ျပဳပါသလား။ သမၼာက မ္းစာက အသင္းေတာ္ အေၾကာင္း 

ဖြင္႔ျပပါသလား။ သခင္ေယရူ က အသင္းေတာ္တည္ေထာင္ခဲ႔လ ွင ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လူ တည္ေထာင္ေသာ အသင္းေတာ္တြင္ ရိွေနသည္ ထက္ 

သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အသင္းေတာ္၌ ရိွမေန သင္႔ဘူးလား။ သမၼာက မ္းစာ က 

မည္ကဲ႔သို႔ သြန္သင္ပါသနည္း။ 

သမၼာက မး္စာက ကဲြျပာျခငး္ကို ျမစတ္ားထားသည္ 

ေယရူက သူ႔ကို ယုုံၾကည္ေသာသူအားလုုံးတို႔သည္ 

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

ကြဲဲျပားေနေသာ ေကာရိႏၱဳျမိဳ႔ရွိ အသင္းေတာ္ကို ရွင္ေပါလ ုက ျပင္းထန္စြာ 

ဆုုံးမခဲ႔သည္။ “ည အစကို္တို႔ သငတို္႔ရွသိမ ွသည္ စကားတည တညြတ္တည္း 
ျဖစ၍္ အခ ငး္ခ ငး္မကြျဲပားဘဲ စတ္ိသေဘာ တသုံတသမတ္တည္း ရွသိည္နငွ္႔ 
ေစ႔စက္စုုံလငၾ္ကမည္အ ေၾကာငး္ ငါတို႔ သခငး္ေယရခူရစ၏္ နာမေတာ္ကို 
အမွ ျပဳ၍ သငတို္႔ကို ငါႏိုးေဆာ္ေတာငး္ပနပ္ါ၏။” ( ၁ေကာ ၁း၁၀ )။ 

ခရစ္ယာန္မ ားသည္ မွားယြင္းေသာ သြန္သင္ခ က္မ ားအားျဖင္႔ 

ကြျဲပားေစသူမ ားကို သတိျပဳရန္ မိန္႔ဆိုထားသည္။ ( ေရာမ ၁၆း၁၆-၁၇ )။  

 

တစပ္ါးတည္းေသာအသငး္ေတာ္ 

  ေယရူ က “ ဤေက ာက္ေပၚတြင ္ငါ႔အသငး္ကို 
ငါတည္ေဆာက္မည္” ဟု ကတိေပးခဲ႔သည္။ ( မသဲ ၁၆း၁၈ )။ ေယရူ က 

ဂိုဏ္းဂဏ အသင္းေတာ္မ ားစြာကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ကတိ မေပးခဲ႔ပါ။ 

သူ႔အသင္းေတာ္ ကို တည္ေဆာက္ရန္သာ ကတိေပးခဲ႔သည္။ ေယရူသည္ သူ႔ 

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

က ဂိုဏ္းဂဏ အသင္းေတာ္မ ား တည္ေထာင္ခဲ႔ေၾကာင္း မည္သည္႔ 

က မ္းခ ကက္မွ မေဖာ္ျပပါ။ လူ တည္ေထာင္ေသာ ဂိုဏ္းဂဏ 

အသင္းေတာ္မ ားအတြက္ ေယရူအေသခုံေၾကာင္း လည္း မည္သည္႔က မ္းခ က ္

ကမွ မေရးထားပါ။ ေယရူသည္ သူ႔အေသြးေတာ ္နွင္႔ ေရြးဝယ္ေသာ 

အသင္းေတာ္တစ္ပါးတည္း အတြက္သာလွ င ္အေသခုံပါသည္။ 

 အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကိုယ္ ျဖစ္သည္။ ( ဧဖက္ 

၁း၂၂-၂၃ )။ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုတည္းသာ ရိွသည္။ (ဧဖက္ ၄း၄ )။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ 

အသင္းေတာ္တစ္ပါးတည္း သာရိွသည္။ခရစ္ေတာ္သည္ သူ႔ ခႏၶာကိုယ္ကို 

ကယ္တင္သူ ျဖစ္သည္။ ( ဧဖက္ ၅း ၂၅ )။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ 

ေရာက္လို လွ င ္သူ႔၏ ခႏၶာကိုယ္ထဲ၌ သာ ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လူတည္ေထာင္ေသာ ဂုုိဏ္းဂဏ အသင္းေတာ္ထဲတြင္ ေန၍ 

ကယ္တင္ျခင္းသို႔ မေရာက္နုိင္ပါ။  

အသငး္ေတာ္သည္ ေအဒ  ၃၃ ခႏွုစတ္ြင ္ေယရစုလငျ္မိဳ ံ့၌ အစျပဳသည္။ 

 ေယရူက သူ႔အသင္းေတာ္ကို တည္ေထာင္ရန္ ကတိေပးခဲ႔သည္။ ( 

မသဲ ၁၆း၁၈ )။ “ ေနာက္ဆုုံးေသာကာလ” တြင္ ေယရုစလင္ျမိဳံ့၌ 

အသင္းေတာ္တည္ေထာင္ ရန္ ပေရာဖက္မ ား ၾကိဳတင္ေဟာေျပာခဲ႔သည္။ ( 

ေဟရွာယ ၂း၂-၃ ၊ ေယာလ ၂း၂၈-၃၂)။ ေယရူ က သူ႔ တပည္႔ေတာ္မ ားကို 

ေယရူစလင္ျမိ ႔ဳတြင္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေစာင္႔ေနရန္ 

မိန္႔ေတာ္မူခဲ႔သည္။( တမန္ေတာ္ ၁း၄-၈ )။ ပင္ေတကုေတၱပဲြေန႔တြင္ 

တမန္ေတာ္မ ားအေပၚသုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ ေတာ္ ဆင္းသက္ခဲ႔သည္။ ( 

တမန္ေတာ္၂း၁-၁၃ )။ ေပတရုက ဤသည္ ပေရာဖက္ ေယာလ၏ 

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

က လူအုပ္ၾက းကို သတင္းေကာင္း ေဟာေျပာခဲ႔သည္။ လူအုပ္ၾက းသည္ 

သတင္းေကာင္းကို ၾကားေသာအခါ ယုုံၾကည္ျခင္းသို႔ေရာက္ၾကျပ  

သူတို႔အျပစ္မ ားမွ ေနာင္တရကာ ဗတၱ ဇုံ ခုံ ေသာသူတို႔ကို သခင္ဘုရားသည္ 

သူ႔အသင္းေတာ္ထဲသို႔ သင္းဝင္ေစေတာ္မူသည္။ ( တမန္ေတာ္ ၂း၂၂-၄၇ )။ 

ဒ ကေန႔လည္း သတင္းေကာင္းကို ယုုံၾကည္ျပ း ဗတၱ ဇုံကို 

ခုံေသာသူအားလုုံးတို႔ကို သခင္ဘုရားသည္ သူ႔အသင္းေတာ္ထဲသို႔ 

သင္းဝင္ေစပါသည္။ 

 

ေယရသူည္ အသငး္ေတာ္၏  ဥ းေခါငး္ျဖစေ္တာ္မ ူသည္ 

 “အသငး္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကိုယ္၏ဥ းေခါငး္ 
ျဖစေ္တာ္မ၏ူ။အရာရာ၌ ထူးျမတ္ျခငး္ငါွ မလူအရငး္ျဖစ၍္၊ ေသေသာ သူတို႔တြင ္
သားဥ းျဖစေ္တာ္မ၏ူ “ ( ေကာေလာသဲ ၁း၁၈ )။ အသင္းေတာ္၏ ဥ းေခါင္းသည္ 

လူတဥ းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာက မ္းစာ တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေတြ႔ရပါ။ 

စစ္မွန္ေသာ အသင္းေတာ္အေပၚ၌္ အုပ္ခ ဳပ္သူ ဓမၼဆရာ၊ သင္းအုပ္ဆရာ၊ 

ယဧ္ပေရာဟိတ္၊ ပုပ္ရဟန္း၊ ဥကၠဠ၊ ေကာမတ  ဟူ၍ မရိွပါ။ 

ခရစ္တပါးတည္းသာလွ င ္အသင္းေတာ္၏ ဥ ေခါင္းျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ 

အသင္းေတာ္၏ ႒ာနခ ဳပ္မွာ အသင္းေတာ္၏ ဥ းေခါင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေယရူ 

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

အသငး္သူ အသငး္ သား မ ားသည္ လြတ္လပ ္စြာ ရွ ိသည္ 

 ခႏၶာကိုယ္တခု တည္းရိွေသာေၾကာင္႔ ခရစ္ယာန္မ ားသည္ 

ေနရာေဒသ အသ းသ း ၌ အတူတကြ စုရုုံးျပ း ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ၾကသည္။ 

ရွင္ေပါလ ုက ေရာျမိဳုံံ့၌ရိွေသာ ခရစ္ယာန္မ ားကို “ 

ခရစေ္တာ္၏အသငး္ေတာ္အေပါငး္တို႔သည္ သငတို္႔ကို နတ္ွဆက္ၾက၏” 

ဟုေရးသားသည္။ ရွင္ေပါလုသည္ ကြျဲပားေသာ ဂိုဏ္းဂဏအသင္းေတာ္မ ားကို 

ေျပာဆိုေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေနရာေဒသ အသ းသ း၌ စုရုုံးလ က္ရိွေသာ ခရစ္ယာန္ 

မ ားကို ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အတူတကြ စုရုုံးျခင္းအားျဖင္႔ 

ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္ကို တည္ေဆာက္ၾကသည္။ ရွင္ေပါလ ုက ေကာရိႏၱဳျမိဳံ့၌ 

ရိွေသာ သန္႔ရွင္းသူမ ားကို “ ေကာရႏၱိဳျမိဳ ႔၌ရွေိသာ ဘုရားသခင၏္ အသငး္ေတာ္” 

ဟု နွတ္ဆက္ပါသည္။ ( ၁ေကာ ၁း၂ )။ ရွင္ေပါလုသည္ ဧဖက္ျမိ ႔ဳ၌ရိွေသာ 

သင္းလူၾက းမ ားကုိ မိလက္ျမ ႔ဳိတြင္ သူ႔နွင္႔ေတြ႔ရန္ ေျပာသည္။ ( တမန္ေတာ္ 

၂၀း၁၇ )။ ေပါလသုည္ ဂလာတိျပည္ရိွ ျမိဳုံံ့အသ းသ း၌ စုရုုံးလ ွက္ရိွေသာ 

ခရစ္ယာန္မ ားကို ေရးသားရာမွာ” ဂလာတိျပည္၌ရွေိသာ အသငး္ေတာ္မ ား” ဟု 

ေျပာဆိုပါသည္။ ( ဂလာတိ ၁း၂ )။ 

 ေကာင္းကင္ဘုုံမွ အုပ္စုိုးေတာ္္မူေသာ ခရစ္ေတာ္မွ တပါး 

စစ္မွန္ေသာ အသင္းေတာ္တြင္ ဗဟိုဌာန အုပ္ခ ုဳပ္ေရးဟူ၍မရိွပါ။ 

ခရစ္ယာန္အုပ္စု တိုင္းသည္မိမိကိုယ္ကို လြတ္လပ္စြာ အုပ္ခ  ပ္ သည္။ 

ခရစ္ယာန္အုပ္စုတိုင္း၌ သင္းလူၾက းမ ား၊ သိုးထိန္းဟုေခၚေသာ သင္းအုပ္မ ား 

ဟူ၍ အသ းသ းရိွၾကသည္။ အႏၱအုတ္ျမိ ႔ဳ၌ရိွေသာ အသင္းေတာ္မွ 

ေယရုစလင္ျမိ ႔ဳ၌ရိွေသာ အသင္းေတာ္ရိွ သင္းလူၾက းမ ားအား အလု ေငြမ ား 

ေပးပို႔ခဲ႔ၾကသည္။ ( တမန္ေတာ္ ၁၁း၂၉-၃၀ )။ ေပါလုနွင္႔ ဗာနဗတိုိ႔သည္ “ 

အသငး္ေတာ္မ ား၌ သငး္အုပတို္႔ကို ခန္႔ထားၾကသည္” (တမန္ေတာ ္၁၄း၂၃ )။ 

ရွင္ေပါလုက ဧဖက္ျမ္ိဳ႔၌ရိွေသာ သင္းအုပ္မ ားကို ေခၚသည္ (တမန္ေတာ္ ၂၀း၁၇ 

)။ ရွင္ေပါလုက ဖိလိပၸိျမိဳ႔၌ရိွေသာ သန္႔ရွင္းသူမ ားနွင္႔ “သငး္အုပတို္႔နငွ္႔ 
သငး္ေထာက္ တို႔” ထုံသို႔ စာေရးခဲ႔သည္။ (ဖိ၁း၁ )။ သင္းအုပ္တို႔သည္ 



ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္ရိွ သင္းသူသင္းသားမ ားအေပၚတြင္ 

အုပ္ခ ဳပ္ေသာသူမ ားသာ ျဖစ္သည္။ ၁ေပ ၅း၁-၂ )။  

ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခငး္ ပုုံစုံ 

သမၼာက မ္းစာထဲ၌ရိွေသာ အသင္းေတာ္သည္ ခုနွစ္ရက္တြင္ ပထမေန႔ရက္၌ 

ေတြ႔ဆုုံၾကသည္ ( တမန္ေတာ္ ၂၀း ၇ ၊ ၁ေကာ ၁၆း ၁-၂ )။ သူတို႔သည္ 

“နုံဝိညာဥ္နွင္႔၄င္း၊ သစၥႏွင္႔၄င္း “ ကိုးကြယ္ၾကသည္။ (ေယာ ၄း၂၄ )။ သူတို႔သည္ 

ပဲြေတာ္မဂၤလာစားသုုံးၾက သည္ (မသဲ ၂၆း၂၆-၂၉ ၊ တမန္ေတာ္ ၂၀း၇ ၊ ၁ေကာ 

၁၁း ၂၃-၂၆ )။ သူတို႔သည္ လူ တ ထြင္ေသာ တ းေဂတ မ ား မပါပ ဲ

ဘုရားသခင္ကို ခ  းမြမ္းသ ဆိုၾက သည္ (ဧဖက္ ၅း၁၉ ၊ ေကာေလာသဲ ၃း၁၆ ၊ 

ေဟ ၁၃း၁၅ )။ သူတို႔သည္ ေယရူခရစ္ေတာ္အားျဖင္႔ ဘုရားသခင္ထုံေတာ္သို႔ 

ဆုေတာင္းပဌာနာျပဳၾက သည္ ( ၁ေတ ၂း ၁-၈ )။ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ 

ႏွတ္ကပတ္ေတာ္ ေဟာေျပာျခင္းကို နာခုံၾကသည္ ( တမန္ေတာ္ ၂း ၄၂၊ ၂၀း၇ ၊ 

မသဲ ၂၈း၂၀ )။ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းၾက းမဂၤလာခုံစား 

သည္႔အတ္ုိင္း ေပးလွ ၾကသည္။ ( ၁ေကာ ၁၆း ၁-၂ )။  

အသငး္ေတာ္နငွ္႔အသငး္သူ အသငး္ သားမ ား၏နာမည္ မ ား 

ဂိုဏ္းဂဏ အသင္းေတာ္မ ားသည္ တည္ေထာင္ေသာသူမ ား၏ 

နာမည္မ ားျဖင္႔မည္႔ေခၚေလ႔ရိွၾကသည္။ အခိ ဳ. ဂိုဏ္းဂဏမ ားမွာ သူတို႔ 

အစျပဳေသာေနရာေဒသ ၏နာမည္ျဖင္႔မည္႔ေခၚၾက သည္။ 

သမၼာက မ္းစာ၌ရိွေသာ အသငး္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ နာမ ကို ဂုဏ္ျပဳ 

သည္။ “ ဘုရားသခင၏္ အသငး္ေတာ္” (၁ေကာ ၁း၂ )နွင္႔ “ 

ခရစေ္တာ္၏အသငး္ေတာ္” (မသဲ ၁၆း၁၈၊ ေရာမ ၁၆း၁၆ )။ အသင္းေတာ္ရိွ 

အသင္းသူအသင္းသားမ ားကို “တပည္႔ေတာ္မ ား” ဟုေခၚသည္။ အေၾကာင္းမွာ 

သူတို႔သည္ ေယရူထုံေတာ္၌ သင္ယူ ေနေသာသူမ ားျဖစ္ သည္။( တမန္ေတာ္ 

၆း၁ )။ သူတို႔သည္ ဤေလာက မွ သ းသန္႔ ခဲြထားျခင္းခုံရေသာ 

သူမ ားျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ “ သန္႔ရငွး္သူမ ား “ဟုေခၚသည္။ ( ၁ေကာ ၁း၂ ၊ဖိ၁း၁ 

)။ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ မိသားစုထဲသို႔ဒုတိယၾကိမ္း ေမြးဖြားျခင္း 

ခုံေသာသူမ ားျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႔ “ ဘုရားသခင၏္ သားသမိ းမ ား “ဟုေခၚသည္။ 

( ေယာ ၃း ၃-၅ ၊ ၁ေယာ ၃း ၁ )။ တခါတရုံတြင္ သူတို႔သည္ 

ကယ္တင္းျခင္းသို႔ေရာက္ရန္ ေယရူခရစ္ေတာ္ကို ယုုံၾကည္ေသာေၾကာင္႔ “ 

ယုုံၾကည္သူမ ား “ ဟုေခၚသည္။ ( တမန္ေတာ ္၅း၁၄၊ ေယာ ၈း ၂၄ )။ 

သူတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ တခုတည္းတြင္ ဆက္ႏြယ္ေန ေသာသူမ ားျဖစ္ေသာ 

ေၾကာင္႔ “အဂၤါမ ား “ ျဖစ္ၾကသည္။ ( ၁ေကာ ၁၂း ၂၇ )။ 

သမၼာက မ္းအသင္းေတာ္၏ အသင္းသူအသင္းမ ားကို “ခရစယ္ာနမ္ ား” ဟု 

လည္းေခၚသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔လူမ ိဳးမ ား ကို နာမည္သစ္ ေပး 

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟရွာယ က ပေရာဖက္ျပဳထားပါသည္။ ( ေဟ ၆၂း ၂ ၊ 

တမန္ေတာ္ ၁၁း ၂၆ ၊ ၂၆း ၂၈၊ ၁ေပ ၄း၁၆ )။  

စစမ္နွေ္သာ အသငး္ေတာ္ထဲသို႔ ဝငေ္ရာက္ျခငး္ 

လူတေယာက္သည္ ဧဝုံေဂလိသတင္းေကာင္းကို နာခုံျခင္းအားျဖင္႔ 

စစ္မွန္ေသာအသင္းေတာ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္န္ိုင္သည္ ( ေရာမ ၆း ၁၆-၁၈ ၊ ၁ေပ 

၁း ၂၂-၂၃ )။ ဧဝုံေဂလိ သတင္းေကာင္းကို နာခုံျခင္း သည္ နွတ္ကပတ္ေတာ္ကို 

ၾကားနာျခင္း ( ေရာမ ၁၀း၁၇ ) ၊ ေယရူခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ 

သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ယုုံၾကည္ျခင္း ( မာကု ၁၆း၁၆ ) ၊ အျပစ္မွ ေနာင္တရျခင္း 

( တမန္ေတာ ္၂း ၃၈ ) ၊  ေယရူခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ 

သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခုံ ျခင္း ( တမန္ေတာ ္၈း၃၇ )၊ 

အျပစ္လႊတ္ျခင္းအတြက္ ျမဳပ္နွုံျခင္းအားျဖင္႔ ဗတိၱဇုံခုံျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ ( ေရာမ 

၆း၃-၄ ၊ ဂလာတိ ၃း ၂၆-၂၇ )။ လူတေယာက္သည္ ထိုေတာင္းဆိုခ က္မ ားကို 

နာခုံေသာအခါ သခင္ဘုရားသည္ သူ႔အသင္းေတာ ္ထဲတြက္ 

သင္းဝင္ေစေတာ္မူသည္ ( တမန္ေတာ္ ၂း ၄၇ ၊ ၁ေကာ ၁၂း၁၃ )။  

ဂိုဏ္းဂဏ အသင္းေတာ္မ ားသည္ ကြယ္ေပ ာက္သြားသည္။ 

သခင္ဘုရားၾကြလာေသာအခါ ထိုဂိုဏး္ဂဏအားလုုံးတို႔ သည္ 

ဖ က္ဆ းျခင္းခုံရမည္။( မသဲ ၁၅း ၁၃ )။ ေယရူခရစ္ေတာ္ တည္ေထာင္ေသာ 

အသင္းေတာ္သာလွ င ္ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ မည္။ ( ဧဖက္ ၅း ၂၃-၂၇ )။ 

လူတည္ေထာင္ေသာ အသင္းေတာ္ထဲတြင္ ကယ္တင္ျခင္းမရိွပါ။ ဧဝုံေဂလိ 

သတင္းေကာင္းကို ယုုံၾကည္နာခုံပါ။ သခင္ဘုရားသည္ သင္႔ကို 

သူ႔အသင္းေတာ္ထဲတြင္  သင္းဝင္ေစေတာ္မူမည္!။ 

ေလာကအတြက္ သမၼာတရား 
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