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Introduction: 

နိဒါန္း 
 

“ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိ” ဟူေသာ ဤစာအုပ္၌ သခင္ေယ႐ႈ 
ခရစ္သည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို ခိုင္ခုိင္လံုလံုခ်ျပရန္ ရည္႐ြယထ္ားပါ 
သည္။ အဓိက ေထာက္ျပမည့္ သက္ေသမ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ျဖစ္ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကနဦးတည္ေထာင္ခါစ အသင္းေတာ္အတြင္းမွာ အသင္း 
ေတာ္၏ ဖခင္မ်ားက ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းစာ၏ 
အနက္ကို သူတို႔နားလည္သည့္အတိုင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သေဘာတူ 
ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ကနဦးအသင္းေတာ္ ဖခင္မ်ား၏ 
မ်ားစြာေသာ စာေပမွတ္တမ္းမ်ားထကဲ ထုတ္ႏွဳတ္ သံုးစြပဲါသည္။ 

ဤစာအုပ္၌ သမၼာက်မ္းစာသည္ “ႀကီးျမတ္လွေသာ အခြင့္အာ 
ဏာ အျပည့္အဝ႐ိွၿပီး ေ႔႐ြေလ်ာ့ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္ 
ျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႔ အသက္႐ွင္ႏုိင္ရန္ စံနမူနာျဖစ္သည္” ဟူေသာ အခ်က္ 
အေပၚ၌ အေျခခံသည္။ (Watts, 1998) ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာသည္ 
ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္က လူတုိ႔နားလည္ႏုိင္ရန္ သမၼာတရားကို ဝိညာဥ္ 
ေတာ္ မွဳတ္သြင္းေရးသားၿပီး က်မ္းစာကုိ တည္ၿမဲေအာင္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပး 
ထားသည္ (Preserved) ဟူေသာ အခ်က္ေပၚမွာ အေျခခံ ေရးသားထားပါ 
သည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားက ေရးသားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔ဇာတိခံယူေသာ သခင္ေယ႐ွဳ ခရစ္ေတာ္ေသာ ဘုရားသခင္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ဤစာအုပ္၌ က်မ္းခ်က္အမ်ားအျပားျဖင့္ ေဖၚျပထားသည္။  

ခရစ္ေတာ္၏ဘုရားဇာတိထက္ ပို၍အေျခခံက်ေသာ သမၼာတရား 
မ႐ိွႏုိင္ပါ။ ခရစ္ေတာ္သာ ဘုရားမဟုတ္ခဲ့လွ်င္ ကာရာနီလည္း တန္ခိုးမ႐ွိႏိုင္ 
ပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းသည္လည္း အခ်ည္းႏွီးျဖစ္လိမ့္မည္။ လူတုိ႔သည္လည္း 
အျပစ္ထဲမွာ ေသေနမည္ ျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ႐ွိ၊ ဂတိေတာ္မ႐ွိ၊ 
ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ သခင္ေယ႐ွဳခရစ္၏ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ ပူေဇာ္ 
သကၠာျဖစ္ေသာ အျပစ္ကင္းေသာ ကိုယ္ကို တစခ္ါတည္း အေသြးသြန္းၿပီး 
ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္လည္း အက်ိဳး႐ွိေသာ တရားစကား ျဖစ္သြားမည္။ 
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ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိကိုေဖၚျပရန္ အပုိင္း (၇) ပိုင္း ခြျဲခားထားပါသည္။ 
နံပါတ္(၇)ဟူေသာ ကိန္းဂဏန္းသည္ ျပည့္စံုျခင္းကိုေဖၚျပေသာ သန္႔႐ွင္း 
ေသာ နံပါတ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။  

 

ဤစာအုပ္ကို ေရးသားျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း က်မ္းစာေဖၚျပခ်က္ မ်ားစြာ႐ွိသည္ကုိ သတိျပဳမိလာပါသည္။ 
ဤအခ်က္မွာ …….  

 ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားစြာေျပာဆိုမႈမ်ား 
 သခင္ေယ႐ွဳသည္ ငါတို႔နဲ႔အတူ႐ွိေသာ ဘုရားသခင္၏ 

သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ား 
 ဘုရားနာမ၊ ဘြဲ႔နာမအားလံုးသည္လည္း ဤအခ်က္ကို တိုက္႐ိုက္ 

႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ညႊန္ျပထားသည္။  
 ကိုယ္ေတာ္တိုင္က သူ႔အေၾကာင္းမိန္႔႔ေတာ္မူခ်က္မ်ားႏွင့္ 

က်မ္းစာထဲမွ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကလည္း ေထာက္ျပသည္။  
 သံုးပါးတစဆ္ူ၌ ဒုတိယပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ား 

ေတြ႔ရသည္။  
 အျပစ္မရွိေသာ အံ့ဖြယ္အသက္တာ၊ အေသခံျခင္း၊ ႐ွင္ျပန္ 

ထေျမာက္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္တက္ႂကြျခင္းႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ 
ျပန္ႂကြလာမည္ဟူေသာ ျငင္း၍မရႏုိင္ေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ 
လည္း ႐ိွသည္။ 

ဤအရာကုိေလ့လာမွ စာေရးသူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ တိုးလာသည္ 
ဟု ခံစားမိသည္။  

     ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိစာအုပ္ကို ေလ့လာသည့္အတြက္ 
ခြန္အားတိုးပြါးႏုိင္ရန္ ဆုေတာင္းေပးပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ “ဘုရား 
သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” (ေယာဟန္ ၁း ၁) “အကၽြႏု္ပ္ဘုရား၊ အကၽြႏု္ပ္၏ 
သခင္” (ေယာဟန္ ၂၀း၂၈)၊ “ငါတို႔ႏွင့္ အတူ႐ွိေတာ္မူေသာဘုရား” (မႆဲ 
၁း၂၃) “ခပ္သိမ္းေသာအရာမျဖစ္မွီ ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔ 
သည္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္သာ တည္ၾက၏။” (ေကာေလာသဲ ၁း ၁၇)၊ 
“ေသျပစ္ကို ခံထိုက္သည္ဟု ဘုရားသခင္ စီရင္ေတာ္မူေၾကာင္းကို …. 
သိလ်က္ပင္ ကုိယ္တိုင္က်င့္သည္သာမက ထုိသို႔က်င့္ေသာသူတို႔၌ အားရဝမ္း 



 5 

ေျမာက္ၾက” ေသာ အျပစ္သားမ်ားအတြက္ (ေရာမ၊ ၁း ၃၂) မိမိအသေရကို 
စြန္႔၍ ဖြားျမင္ ျခင္းခံေတာ္မူ (ဖိလိပၸဳ ၂း၇) ေသာသူ။ အေသခံ ေ႐ြးႏွဳတ္ 
ေပးျခင္းျဖင့္ “ငါတို႔သည္ ထိုသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေ႔႐ွေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ 
ေသာသူ ျဖစ္မည့္ အေၾကာင္းတည္း။” (၂ ေကာ၊ ၅း၂၁) အရာအားလံုးသည္ 
ဘုရားသခင္ႏွင့္ ငါတို႔ သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရန္သာ ျဖစ္ပါေစ။ 

 
ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိ 

ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိအေၾကာင္းကို ဓမၼပညာ႐ွင္ Gresham 

Machen က “ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိ” ဟူေသာ ခရစ္ယာန္ အသံုး 
အႏွဳန္းသည္ အလြန္႐ွင္းပါသည္။  

ခရစ္ယာန္မ်ား ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၊ ဖန္ဆင္း႐ွင္၊ 
စႀကၤာဝဠာ၏ အုပ္စိုးသူသည္ ႐ွိသည္ဟု ယံုသည္။ ဘုရားသခင္က ထာဝရ 
မေျပာင္းမလဲ ထာ၀ရတည္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္ကို သခင္ဟု 
ခရစ္ယာန္မ်ားက ေျပာသည္မွာ ခရစ္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္ဟု ယံုျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျခင္းျဖစသ္ည္။ နာဇရက္ၿမိဳ႕မွာ မေမြးဖြားမီကပင္ သခင္ 
ေယ႐ွဳ ႐ိွခဲသ့ည္။ ထာဝရကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ႐ွိသည္။ သံုးပါးတစဆ္ူ 
ဘုရား၌ ဒုတိယပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ ထာဝရ မေျပာင္းမလဲ႐ွိမည္” ဟု ဆိုလိုျခင္း 
ျဖစ္သည္။  

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားဇာတိဆိုသည္မွာ နာဇရက္ၿမိဳ႕သား ေယ႐ွဳခရစ္ 
သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ၿပီး မေျပာင္းမလဲ ထာဝရ တည္ေတာ္မူေသာ ဖန္ဆင္း 
႐ွင္၊ စႀကၤာဝဠာကို အုပ္စိုးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္္။ (ေယာဟန္ 
၁း ၁) “ဘုရားသခင္၏ ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ ျပည့္စံုျခင္း အေပါင္းသည္ 
ခရစ္ေတာ္၌ ကိုယ္ထင္႐ွား၍ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူ၏။” (ေကာေလာသဲ ၂း ၉) 

International Standard Bible Encyclopedia မွာ Saxson စကား 
“Godhead”သည္ Latin စကား “Divinity” ႏွင့္ တူသည္။ ပို၍အသံုး 
မ်ားသည္မွာ “Deity” ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ အလားတူ အသံုးအႏွဳန္း မ်ားကို 
ယခုစကားလံုး၌လည္း ေ႔႐ွကပစ ၥည္း (article) “the”ကို ေပါင္းၿပီး သံုးႏွဳန္း 
လာၾကသည္။  

Charles Hodge က သူ႔၏ Systematic theology စာအုပ္မွာ …..  
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ဘုရားသခင္က ခရစ္ေတာ္ေျပာေသာ၊ ကတိေပးေသာ၊ လုပ္ 
ေဆာင္ေသာ အရာမ်ားထက္ ပို၍မေျပာ၊ ပုိ၍ကတိမေပး၊ ပို၍မလုပ္ပါ။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ အစအဦးမွစ၍ ေခတ္ကာလတိုင္း၊ ေနရာတိုင္း 
အတြက္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည္။ (Hodge, 1940, pg. 382) 

ထုိ႔ေၾကာင့္ သာမန္အားျဖင့္ Deity of Christ ခရစ္ေတာ္ဘုရား 
ဇာတိဟု ေျပာမည္ဆုိပါက ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည္။ 
သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားထက္ ပိုလည္းမပို။ 
ေလ်ာ့လည္း မေလ်ာ့။ အနႏၱတန္ခိုး႐ွင္ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္အားလံုး 
ျပည့္စံုသည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ လူ႔ဇာတိကို 
အျပည့္အဝ ခံယူခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုရားဇာတိလည္း အျပည့္အဝ 
ရွိၿပီး၊ အျငင္းပြားစရာ မ႐ိွဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။  
  



 7 

နိဒါန္း 
 
ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ား 
၁။ ခရစ္ယာန္ယုံၾကည္ျခင္းအတြက္ အဓိကက်ေသာ အေျခခံအမွန္တရား 

တစ္ခုသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ပါသနည္း။ 
 
၂။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ က်မ္းစာႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အရာကုိ 

ယုံၾကည္ၾကသနည္း။ 
 
၃။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကုိသိရန္ အဘယ္ 

ေၾကာင့္ အေရးႀကီးရပါသနည္း။ 
 
၄။ ခရစ္ေတာ္၏ဘုရားဇာတိေတာ္သည္ မည္သည့္အရာကို ဆိုလိုပါ 

သနည္း။ 
 
၅။ ခရစ္ေတာ္သည္ ရာႏႈန္းျပည့္ဘုရားျဖစ္၍၊ ရာႏႈန္းျပည့္ လူသားလည္း 

ျဖစ္ပါသလား။ 
 
၆။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္သည္သာ 

မက၊ သားေတာ္ဘုရားလည္းျဖစ္သည္ဟူေသာ အဆိုသည္ မွန္ပါသ 
လား။ 

 
၇။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ 

၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားထက္  သန္႔ရွင္းျခင္း၊ တန္ခိုးရွိျခင္း၊ အရာတိုင္းကို 
သိျခင္း၊ ေနရာတိုင္းတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ရွိျခင္း၊ ထာ၀ရတည္ရွိျခင္း၊ 
စသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား၌ အနည္းငယ္ေလွ်ာ့နည္းေနပါသလား။ 
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I. Straightforward claims of Deity 
ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားစြာ 

မိန္႔ေတာ္မူခ်က္မ်ား 
 
က်မ္းစာတစ္အုပ္လံုး၍ မျငင္းႏိုင္ေအာင္ျပည့္စံုေသာ ထင္႐ွား 

ေသာ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္မ်ား ႐ိွသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိကို ျငင္းပယ္ 
ပါက က်မ္းစာကို ျပန္ေရးလွ်င္ေရး၊ ထုိသုိ႔မဟုတ္ ဂရိအဓိပၸါယ္ကို ျငင္းလွ်င္ 
ျငင္း၊ တစ္ခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ Hebrew ေဟၿဗဲႏွင့္ ဂရိဘာသာျပန္ နည္းစနစ္မ်ား 
ကို ျငင္းဆန္လွ်င္ ျငင္းဆန္ရပါလိမ့္မည္။ ထင္႐ွားေသာ မိန္႔မွာခ်က္မ်ား 
သည္ သူ႔ပင္ကိုယ္၌က ခိုင္မာႂကြယ္ဝသည္။ ႐ွင္းလင္းသည္။ တစ္ျခား 
အရည္အခ်င္း အပုိင္း (၆) ပုိင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ေတြးယူမည္ ဆိုပါကလည္း 
ရသည္္။  

ဥပမာ- (ေယာဟန္ ၁း ၁)က ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာဆုိခ်က္ျဖစ္သည္္။ “အစအဦး၌ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ 
႐ွိ၏။ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ႐ွိ၏။ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ 
သည္လည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” ေယေဟာဝါသက္ေသခံ မ်ား၏ 
က်မ္းစာျဖစ္သည့္ The New World Translation က God “ဘုရားသခင္” 
ေ႔႐ွမွာ တိက်မႈမရွိေသာ article တစ္ခ ု ႐ွိသင့္သည္။ a god ဟူ၍ ေျပာ 
သင့္သည္။ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ KJV က်မ္းစာသည္ မွားသည္။ သခင္ 
ေယ႐ွဳသည္ ဘုရားတစမ္်ဳိး ျဖစ္သည္။ (a smaller one) ပို၍သိမ္ငယ္ေသာ 
ဘုရားဟု ဆိုသည္။  

ဤက်မ္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သေသာ ဂရိစာေပစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ား 
ကို သံုးစြသဲည့္ပုံစံသည္ အျငင္းပြါးစရာ အမ်ားႀကီး႐ွိသည္။ ဤအေၾကာင္းကို 
ဤစာအုပ္၌ ေျပာျပမရိွေသးပါ။ တစ္ဖက္မွာလည္း သူတို႔အေတြးအေခၚ 
ယူဆခ်က္ကို ျပန္ေခ်ပခ်က္မ်ား ႐ွိပါသည္။ “the Word was God” ႏွဳတ္က 
ပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဥပမာ- “a god” “ဘုရားတစ ္
ဆူ” ဟူ၍ေျပာလွ်င္ တစ္ျခားဘုရားမ်ားလည္း အမ်ားႀကီး ႐ွိသည္ဟူေသာ 
အဓိပၸါယ္ရွိသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား၊ ခရစ္ယာန္မ်ားက ဘုရား သခင္တစ္ပါး 
တည္း႐ွိသည္ဟု ခံယူၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤအရာကို ျငင္းႏိုင္ပါ 
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သည္။ ယူဆခ်က္အရေျပာပါက ဘုရားသခင္သည္ အတုမ႐ွိ၊ ဖန္ဆင္း႐ွင္ 
တစ္ပါးတည္းျဖစ္လွ်င္ “ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ 
ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာ အရာတစ္စံုတစခ္ုမွ်မ႐ွိ”ကို မည္သုိ႔ ေျပာ 
မည္နည္း။ (ေယာဟန္၊ ၂၀း ၂၈) မွာ ေသာမတ္(စ္)က “အကၽြႏု္ပ္၏အ႐ွင္   
အကၽြႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္ပါတကား” ဟူ၍ အခန္းႀကီး (၁)၌ ေျပာကဲ့သုိ႔ 
ေျပာသည္။ သခင္ေယ႐ွဳကလည္း ဤစကားကို အတည္ ျပဳသည့္အေနျဖင့္ 
“သင္သည္ ငါ႔ကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ ယံုျခင္း႐ွိ၏။” ေသာမတ္(စ္)စကားကို 
မျပင္ခဲ့ပါ။ 

တမန္ေတာ္ ၂၀း ၂၈ ၌…  
“သင္တို႔သည္ ကိုယ္ကို သတိႏွင့္ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကေလာ့။ ဘုရား 

သခင္သည္ မိမိအေသြးႏွင့္ ဝယ္ေတာ္မူေသာ အသင္းေတာ္ကို လုပ္ေကၽြး 
ေစျခင္းငွါ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔ကို အအုပ္အခ်ဳပ္ခန္႔ 
ထားေတာ္မူေသာ သိုးေတာ္စုတစ္စုလံုးကိုလည္း သတိႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ၾက 
ေလာ့” ထင္႐ွာေသာ ဓမၼပညာ႐ွင္ John Gill က “ဝယ္သူက ခရစ္ေတာ္ 
ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည္။” အျခားထင္႐ွားေသာဓမၼပညာ႐ွင္ Matthew Henry 
က ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဤအခ်က္က သက္ေသ 
ျပသည္။ သူသည္ အသင္းေတာ္ကို ကိုယ့္အေသြးႏွင့္ဝယ္သည္ဟူ၍ ေျပာ 
ထားပါသည္။”  

ေဟၿဗဲ ၁း ၈  “သားေတာ္ကိုကား၊ အိုဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ 
ပလႅင္သည္ နိစၥထာဝရပလႅင္ျဖစ္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ႏိုင္ငံသည္တရားသျဖင့္ 
စီရင္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါ၏။” ၁ေယာ ၅း၂၀ မွာ “ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ သည္ 
ႂကြလာ၍ မွန္ေသာဘုရားသခင္ကို သိေသာဥာဏ္ကို ငါတို႔အား ေပးေတာ္ 
မူသည္ကိုလည္း ငါတို႔သိၾက၏။ မွန္ေသာ ဘုရားသခင္၌၎၊ သားေတာ္ 
ေယ႐ွဳခရစ္၌၎ ငါတို႔သည္တည္လ်က္႐ွိၾက၏။ ထိုသူသည္ မွန္ေသာ 
ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာမူ၏။ ထာဝရအသက္လည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။”  

သခင္ေယ႐ွဳကိုယ္တိုင္ ေယာဟန္ ၁၀း၂၇-၂၈ မွာ “ငါ႔သိုးတို႔သည္ 
ငါ႔စကားသံကိုနားေထာင္၍ ငါ႔ေနာက္သို႔ လိုက္ၾက၏။ ထိုသိုးတို႔ကို ငါသိ၏။ 
ထာဝရအသက္ကိုလည္း ငါေပး၏။ ထိုသိုးတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ 
ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။ အဘယ္သူမွ် ထိုသိုးတို႔ကို ငါ႔လက္မွမႏွဳတ္မယူရ။” 
ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ွဳသည္ မွန္ေသာဘုရားသခင္ႏွင့္ ထာဝရအသက္ ျဖစ္ 
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သည္္။ တမန္ေတာ္ ၇း၅၉ မွာ “ေက်ာက္ခႏဲွင့္ပစ္ၾကစဥ္ သေတဖန္သည္ ပဌနာ 
ျပဳလ်က္ သခင္ေယ႐ွဳ အကၽြႏု္ပ္၏ဝိညာဥ္ကိုသိမ္းယူေတာ္မူပါ။”ဟု သေတ 
ဖန္က သခင္ေယ႐ွဳကို ဘုရားအျဖစ္ ဆုေတာင္းသည္ကုိ ေတြ႕ရ သည္။  

ေဟ႐ွာယ ၇း ၁၄ မွာ “ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ နိမိတ္ 
လကၡဏာကို သင္တို႔အားေပးေတာ္မူမည္။ ၾကည့္႐ွဳေလာ့။ သူတို႔သမီး 
ကညာသည္ ပ႗ိသေႏၶ စြယဲူ၍ သားေယာက္်ားကို ဖြားျမင္လတံ့။ ထိုသားကို 
ဧမာေႏြလ အမည္ျဖင့္ မွည့္ရလတံ့။” ဤဟီဘ႐ူးစကားကို ဘာသာျပန္လွ်င္ 
“ငါတို႔ႏွင့္အတူ႐ိွေသာ ဘုရားသခင္” (သို႔) “ငါတို႔ႏွင့္ အတူ႐ိွေသာသူသည္ 
ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည္” ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ မႆ ဲ၁း၂၃ ၌ သံသယ အား 
လံုး ၿပီးဆံုးသြားေအာင္ ဘုရားႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္က ဓမၼသစ္ က်မ္းစာ၌ 
သခင္ေယ႐ွဳခရစ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသည္။  
ေဟ႐ွာယ ၉း၆ ၌ “တန္ခုိးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္”။ တိတု ၂း၁၃ ၌ “ႀကီး 
ျမတ္ေသာ ဘုရားသခင္”။ တမန္ေတာ္ ၁၀း ၃၆၊ ဂလာတိ ၄း၁ နဲ႔ ေရာမ 
၁၀း ၉-၁၃ ၌ “အားလံုးအေပၚက ဘုရားသခင္၊ အားလံုး၏ ဘုရားသခင္” 
ဟူ၍ ဆိုထားပါသည္။  

ေနာက္ဆံုး ၂ေပ ၁း၁ ႏွင္ ့ တိတု ၂း၁၃ ၌ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရား 
သခင ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ေဖၚျပထားသည္။ ပထမက်မ္း ပိုဒ္၌ 
“ငါတို႔ ဘုရားသခင္ ေယ႐ွဳခရစ္”။ ေနာက္က်မ္းပိုဒ္၌ “ႀကီးျမတ္ေသာ ဘုရား 
သခင္တည္းဟူေသာ ငါတို႔ကိုကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အ႐ွင္သခင္ ေယ႐ႈ 
ခရစ္”။ ေဟ႐ွာယ ၄၃း၁၁ ၌ “ငါတစ္ပါးတည္းသာ ထာဝရဘုရား ျဖစ္၍၊ 
ငါမွတစ္ပါး ကယ္တင္ေသာသခင္မ႐ွိ” ဟူေသာအခ်က္ကို စဥ္းစား ၾကည့္ 
ေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္႐ွင္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားမျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကယ္တင္႐ွင္ ျဖစ္ႏုိင္ 
မည္ မဟုတ္ပါ။ C. Granville Sharp’s ၏ ဂရိ grammar စည္းမ်ဥ္းက 
ဤအခ်က္ကို ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ခံထားပါသည္။  
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၁။ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း အထင္အရွားမိန္႔ေတာ္မူခ်က္မ်ား 
 
ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ား 
၁။  မည္သည့္က်မ္းပုိဒ္က ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိကုိ အထိေရာက္ဆုံး 

ေဖာ္ျပသနည္း။ အလြတ္ရြက္ဆုိႏုိင္မည္ေလာ။ ဤက်မ္းခ်က္ကို 
ေထာက္ခံေျပာဆို တင္ျပႏိုင္မည္ေလာ။ 

 
၂။  ေဟာဟန္ ၂၀း၂၈ က်မ္းပုိဒ္တြင္ ေသာမက ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိ 

ေတာ္ကုိ ေထာက္ခံအတည္ျပဳေသာစကား၌ မည္သုိ႔ေျပာသနည္း။ 
ေယ႐ႈက မည္သုိ႔ တုန္႔ျပန္ေတာ္မူသနည္း။  

 
၃။  တမန္ေတာ္ ၂၀း၂၈ က်မ္းပုိဒ္၌ ေဖၚျပေသာအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 

Gill ႏွင့္ Henry တုိ႔က မည္ကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကသနည္း။ 
 
၄။  ေဟၿဗဲ ၁း၈ က်မ္းပုိဒ္တြင္ ကုိးကားထားသည့္ ဆာလံက်မ္းပုိဒ္ကုိ ေျပာျပ 

ႏုိင္ပါသလား။ ေဟၿဗဲ ၁း၈ က်မ္းပုိဒ္က သခင္ေယ႐ ႈသည္ ဘုရားျဖစ္ 
ေတာ္မူေၾကာင္း အတိအလင္းေဖာ္ျပပါသလား။ ထုိအဆုိကုိ ေဟၿဗဲ ၁း၂-
၇ က်မ္းပုိဒ္က ေထာက္ခံပါသလား။  

 
၅။ တိတု ၂း၁၀ က်မ္းပုိဒ္က ၁ေယာ ၅း၂၀ က်မ္းပုိဒ္ကုိ ေထာက္ခံပါ 

သလား။ ရွင္းျပပါ။ 
 
၆။ တမန္ေတာ္ ၇း၅၉ က်မ္းပုိဒ္တြင္ ပါရိွေသာ တေသဖန္၏ေဟာေျပာ 

သက္ေသခံခ်က္က ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိကုိ မည္သုိ႔ ေထာက္ခံပါ 
သလဲ။ 

 
၇။ ေဟရွာယ ၇း၁၄ က်မ္းပုိဒ္ႏွင့္ မႆဲ ၁း၂၃ က်မ္ပုိဒ္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး 

ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိေတာ္ကုိ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးပါ။  
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II. Biblical Prophecy: ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ား 
 
The Encyclopedia of Biblical Prophecy က က်မ္းစာထဲမွာ 

ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ (၁၈၁၇) ခု႐ိွေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။ (Encyclopedia 
1980) ဓမၼေဟာင္း၌ (၁၂၃၉)ခု၊ ဓမၼသစ္၌ (၅၇၈)ခု ႐ွိသည္။ တုိ႔အျပင္ 
ဓမၼသစ္အႀကိဳကာလတြင္ ေမ႐ွိယအေၾကာင္း ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ (၁၉၁) 
ခ႐ိွုသည္။ ဤပေရာဖက္ျပဳခ်က္ အားလံုးကို ဤစာအုပ္တြင္သာ ေလ့လာရန္ 
မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေရးႀကီးေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ကို 
ဓမၼေဟာင္းထဲမွ ထုတ္ႏွဳတ္ေဆြးေႏြးပါမည္။ ထုိအရာမ်ားက ခရစ္ေတာ္ 
မဖြားျမင္မွီ ႏွစ္ေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီအလိုမွာ ေရးထားေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။  

႐ွင္မႆဲခရစ္ဝင္က်မ္းသည္ သခင္ေယ႐ွဳ၏ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္စာရင္းကို 
႐ွင္းလင္းစြာေရးထားသည္။ မယံုၾကည္ေသာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားအား ခရစ္ေတာ္ 
သည္ သူတို႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ ေမ႐ွိယတည္းဟူေသာ ဣသေရလ႐ွင္ 
ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ မႆ ဲ ၁း၂၃ သည္ 
ေဟ႐ွာယ ၇း၁၄ ကို ျပန္၍ ေဟာေျပာေနျခင္း ျဖစသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ 
အပ်ဳိကညာမွ ဖြားျမင္ၿပီး “ငါတို႔ႏွင့္အတူ ႐ိွေတာ္မူေသာဘုရားသခင္” ဟု 
ဆိုလိုေသာ“ဧမာေႏြလ” ဟူေသာ အမည္ကုိ မွည့္ရမညဟု ေျပာထားသည္။  

ေဟ႐ွာယ ၅၃ က ခရစ္ေတာ္၏ ေမြးဖြားျခင္း၊ ေဝဒနာခံျခင္း၊ အျပစ ္
အတြက္ အေသခံေပးျခင္းမ်ားကို ေဖၚျပထားသည္။ ေလာကီသားတို႔၏ 
အျပစ္အတြက္ အေသသတ္ျခင္းခံေသာ သိုးသူငယ္အျဖစ္ ဤက်မ္းပိုဒ္မွာ 
ေဖၚျပသည္။ (က်မ္းၿပိဳင္ ေယာဟန္ ၁း၂၉) ႏွဳတ္ကို ဖြင့္ဟျခင္း မ႐ွိ။ 
(က်မ္းၿပိဳင္ မာကု ၁၅း ၃-၆) ငါတို႔ျပစ္မွားလြန္က်ဴးျခင္း ႐ွိသမွ်အတြက္ 
ေဝဒနာခံစားရေသာ ကယ္တင္႐ွင္ျဖစ္သည္။ သူ႔ဒဏ္ခ်က္မ်ားအားျဖင့္ ငါတို႔ 
အနာ ေပ်ာက္သည္။  

မိကၡာ ၅း၂ တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဗက္လင္ၿမိဳ႕မွာ ေမြးဖြားမည္ဟု 
ေရးထားသည္။ (က်မ္းၿပိဳင္ မႆ ဲ၂း၅)။ ဇာခရိ ၉း ၉ - ဇာခရိက ခရစ္ေတာ္ 
သည္ ႏွိမ့္ခ်စြာႏွင့္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕ကို ျမည္းစီးၿပီး ဘုရင္တစ္ပါးအျဖစ္ 
ေအာင္ျမင္စြာ ဝင္ေရာက္လာမည္။ (က်မ္းၿပိဳင္ မႆဲ ၂၁း၂-၅) ဆာလံ ၂၂း 
၆-၈ ႏွင့္ ေဟ႐ွာယ ၅၃း ၃ က ခရစ္ေတာ္သည္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ 
ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံရမည္။ (မႆဲ၊ ၂၇း ၃၉၊ ၄၁-၄၃) ဇာခရိ ၁၃း ၆ ႏွင့္ 
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ဆာလံ ၂၂း၁၄-၁၆က ကားတိုင္မွာ အေသခံျခင္းကို ေျပာသည္။ (က်မ္းၿပိဳင္ 
ေယာဟန္ ၁၉း၁၆- ၁၈) ဆာလံ ၂၂း၁၆ က အေသခံျခင္း၊ ကားတိုင္မွာ 
အသတ္ခံရျခင္းစေသာ ေဝဒနာမ်ားအေၾကာင္း ေရးထားသည္။ ေမ႐ိွယ 
ဆာလံ ျဖစ္ေသာ ဆာလံ ၂၂ ၏ ပထမအပိုဒ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ဆံုး 
ေႂကြးေၾကာ္စကားမွာ “အကၽြႏု္ပ္ဘုရား၊ အကၽြႏု္ပ္ဘုရား အဘယ့္ေၾကာင့္ 
အကၽြႏု္ပ္ကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မူသနည္း”ဟူေသာ က်မ္းပုိဒ္ကို ျပန္ေရးထား 
သည္။ (က်မ္းၿပိဳင္ မႆ ဲ ၂၇း၆) ႏွင့္ ဆာလံ ၂၂း၁၈ မွာ စစ္သားမ်ားက 
သူ႔၏ဝတ္လံုကို မဲႏႈိက္ယူမည္။ (က်မ္းၿပိဳင္ မႆ ဲ၂၇း၃၅) ေဟ႐ွာယ ၅၃း ၉ 
တြင္ ကယ္တင္႐ွင္သည္ သူေဌး၏ သခၤ်ဳိင္းမွာ သၿဂၤိဳလ္ျခင္းခံရမည္။ (က်မ္း 
ၿပိဳင္ မႆ ဲ၂၇း ၅၇-၆၀)။ 

ေမ႐ိွယႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားထတဲြင္ ထိ 
ေရာက္ေသာ ေဟ႐ွာယ ၉း၆ ၏ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မွာ…  

“ငါတို႔အဖို႔ သူငယ္ကိုဖြားျမင္၏။ ငါတို႔အားသားကို သနားေတာ္မူ၏။ 
ထိုသူသည္ အုပ္စိုးျခင္း အာဏာစက္ ႐ွိလိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူကား အ့ံဩ 
ဘြယ္၊ တိုင္ပင္ဖက္၊  တန္ခိုးႀကီးေသာဘုရားသခင္ ထာဝရအဘ ၿငိမ္သက္ 
ျခင္းအ႐ွင္ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကို ခံေတာ္မူလိမ့္မည္”  

ေဟ႐ွာယ ၉း၆ သည္ ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း 
႐ွင္းလင္းၿပီး မျငင္းႏိုင္ေသာ သက္ေသျဖစ္တသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ 
ေမ႐ိွယႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားစြာရိွသည္။ ထုိပေရာဖက္ျပဳ 
ခ်က္မ်ား ခရစ္ေတာ္၌ ျပည့္စံုလာသည္။ ခရစ္ဝင္က်မ္းမ်ားက ဤပေရာဖက္ 
ျပဳခ်က္မ်ားကို မၾကာခဏ ျပန္လည္ကိုးကားထားသည္။ ျပည့္စံု၊ မွန္ကန္ 
သည္ဟု ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရား 
သခင္ျဖစ္၍ ႂကြလာမည့္ ေမ႐ိွယ႐ွင္ဘုရင္ ျဖစ္သည္ဟူေသာ ပေရာဖက္ 
ျပဳခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္မည္ဆိုပါက ထုိသုိ႔ျပဳျခင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္းတရား 
မွ စြန္႔ခြါသြားသည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။   
  



 14 

၂။ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ား 
 

ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ား 
၁။  ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္၊ သမ ၼာက်မ္းစာထဲမွာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ား အႀကိမ္ 

မည္မွ်ေလာက္ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ဓမ ၼေဟာင္းက်မ္းမွာ အႀကိမ္ မည္မွ် 
ေလာက္ရွိသနည္း။ ဓမ ၼသစ္က်မ္းမွာ အႀကိမ္မည္မွ်ေလာက္ရွိ သ နည္း။ 
ေမရိွယျဖစ္ေသာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၊ ၾကြလာေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း 
ကုိ ဓမ ၼေဟာင္းက်မ္းမွာ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။  

 

၂။  မည္သည့္ခရစ္၀င္က်မ္းက ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားထံ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ 
သည္ ေမရိွယဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။ မည္သည့္ ခရစ္ 
ဝင္က ေရာမလူမ်ဳိးမ်ားထံသုိ႔  ေရးထားေသာက်မ္းစာ ျဖစ္ပါသနည္း။ 
မည္သည့္က်မ္းစာသည္ ဂရလိူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ေရးထားပါသနည္း။ 
မည္သည့္က်မ္းစာသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိေတာ္ကုိ ေဖာ္ျပ 
ေသာ ခရစ္၀င္က်မ္းျဖစ္ပါသနည္း။  

 

၃။  ေယရွာယ ၅၃ မွာ၊ ခရစ္ေတာ္ၾကြလာမည့္အေၾကာင္းႀကိဳတင္၍ မည္ 
သည့္အရာကုိ ေဟာကိန္းထုတ္ထားသနည္း။ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းေဖာ္ 
ျပခ်က္မွာ မွန္ပါသလား။ 

 

၄။ ဓမ ၼေဟာင္းက်မ္းထဲမွာ ခရစ္ေတာ္ၾကြလာမည့္အေၾကာင္း ပေရာဖက္ 
ျပဳထားေသာအခ်က္ (၆)ခ်က္ကုိ တင္ျပၿပီး၊ ထုိေဟာကိန္းတစ္ခုစီ မည္ 
သုိ႔  ျပည့္စုံခ့ဲၾကသည္ကုိ ေဖာ္ျပပါ။  

 

၅။  ဆာလံ ၂၂ ကုိ ေဆြးေႏြးၿပီး၊ ၾကြလာမည့္ ေမရွိယအတြက္ ေဟာကိန္း 
မ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အေပၚမွာ ျပည့္စုံေၾကာင္းကုိ တင္ျပပါ။ 

 

၆။ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိေတာ္႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ၿပီး ေဟရွာယ ၉း၆ 
က်မ္းပုိဒ္ကုိ ေဆြးေႏြးပါ။ အလြတ္ရြတ္ဆိုႏုိင္ပါသလား။  

 

၇။ က်မ္းစာပါ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျငင္းပယ္ရန္ ယုံၾကည္ျခင္း မ်ားစြာ 
လုိအပ္သည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာႏိုင္သနည္း။ 

 



 15 

III. His Divine names and titles 
ဘုရားနာမေတာ္ ဘြဲ႕ေတာ္မ်ား 

 
ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပျခင္းသည္ ဂ်ဴး 

လူမ်ဳိး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စိတ္ဆိုးစရာ ျဖစ္ေစသည္။ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ 
တိုင္က ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဓမၼေဟာင္းဘဲြ႔နာမမ်ားႏွင့္ သူ႔ကို ေခၚ၍ 
ရသည္ဟု သက္ေသျပသည္။ နာမည္ႀကီးဓမၼပညာ႐ွင္ R. A. Torrey က 
ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေထာက္ျပရန္ ပထမအခ်က္က 
က်မ္းစာထဲမွာ ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္အတြက္ သံုးႏႈန္းထားေသာ ဘြ႔ဲအမည ္နာမ 
မ်ား ျဖစ္သည္။ ဤနာမမ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါသံုးျခင္းသည္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ 
က်မ္းပိုဒ္မ်ား၌ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ေယ႐ႈ (Jesus) ဟူေသာ နာမသည္ ဘုရား 
သခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္က အပ်ဳိကညာမာရိမွ ေမြးဖြားလာမည့္ 
သားေတာ္ကိုမွည့္ရန္ ေပးခ့ဲေသာနာမည္ ျဖစ္သည္။ Jesus ဟူေသာ 
နာမည္သည္ Jeshua (သုိ႔) Joshua တို႔၏ ဂရိနာမည္ ျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္ 
က “Jehovah- Saviour” (သို႔) “ထာဝရဘရုား ကယ္တင္ေတာ္မူသည္”။ 

သခင္ေယ႐ွဳက ထာဝရဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္မ်ားျဖင့္ သူ႔ကုိ 
ေခၚလွ်င္ ရသည္ဟူေသာ အခ်က္ကုို ႐ွင္းလင္းစြာ ေထာက္ျပထားေသာ 
နာမေတာ္တစခ္်ဳိ႕ကို ေဖၚျပသြားပါမည္။  

 
I AM  ငါျဖစ္သည္ 

ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား ႏွဳတ္ျဖင့္မျမြက္ရဲေအာင္ ႐ိုေသေၾကာက္႐ြံ႕ရေသာ 
နာမေတာ္ကို သခင္ေယ႐ွဳက ႐ြတ္ဆိုခဲ့သည္။ “YHWH” (Yahweh or 

Jehovah) Septuagint Greek ဘာသာျပန္က်မ္းမ်ား၌ ဘာသာျပန္ဆရာ 
မ်ားက I AM ဟု (ထြက္၊ ၃း ၁၄)မွာ ျပန္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ “ego eimi”. 

Received text က သခင္ေယ႐ႈကိုယ္တိုင္ ေယာဟန္ ၈း ၅၇- ၅၈ I AM ဟု 
ေျပာသည္ကို “ego eimi” ဟု ဘာသာျပန္ထားသည္။ သခင္ေယ႐ွဳက I 
AM ဟူေသာ နာမည္ကိုသံုးျခင္းသည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားက သူ႕အား ေက်ာက္ခဲ 
ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ရန္ ျဖစ္ေစသည္။ သူ႔ကိုယ္သူ ထာဝရဘုရားအျဖစ္ 
သံုးႏွဳန္းေသာေၾကာင့္ျဖစသ္ည္။ ေက်ာက္ခဲျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္းသည္ ဓမၼ 
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ေဟာင္းက်မ္း၌ ဘုရားသခင္အား ကဲ့ရဲ႕သူကို အျပစ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 
(ဝတ္၊ ၂၄း ၁၆) တစန္ည္းဆိုရေသာ္ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ႔ကိုယ္သူ 
ထာဝရဘုရားအျဖစ္ ရည္ညႊန္းသံုးႏွဳန္းသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။  

 
 

The Lord - သခင္ 
“Lord” ဟူေသာနာမေတာ္ကို ဓမၼသစ္က်မ္းမွာ သခင္ေယ႐ွဳ 

အတြက္ ရာႏွင့္ခ်ီၿပီးသံုးခဲ့သည္။ လူကို ရည္ညႊန္းရာ၌ ဓမၼသစ္မွာ (၉) ႀကိမ္ 
ေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သခင္ေယ႐ွဳကို ရည္ညႊန္းသည့္ ပံုစံမ်ဳိးႏွင့္ 
မတူပါ။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွာ ပထမဆံုးအျဖစ္ ကမာၻ ၂း၄ မွာ သုံးထားသည္။ 
ဤစကားသည္ ထာဝရဘုရားသခင္ကို ရည္ညႊန္းၿပီး အႀကိမ္ရာႏွင့္ခ်ီ 
သံုးထားသည္။ ေယဇေက်လ၌ ထာဝရအ႐ွင္ ဘုရားသခင္သည္ ထာဝရ 
ဘုရားကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး (၁၆) ႀကိမ္ေရးထားသည္။ ဘုရားသခင္ 
ထာဝရဘုရားႏွင့္(Elohim) ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ သံုးထားသည္။ 
ေယဇေက်လ ၂း ၄။ ၃း ၁၁။ ၃း ၂၇ တို႔ကိုၾကည့္ပါ။ “Lord” ဟူေသာ 
အသံုးအႏွဳန္းသည္ သခင္ေယ႐ႈကို ေခၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 
ဥပမာ ဖိလိတၱိ ၂း ၁၁ မွာ “ခပ္သိမ္းေသာသတၱဝါတို႔သည္ ေယ႐ွဳ၏ ဘြဲ႔နာမ 
ေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍ ေယ႐ွဳခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု ႏွဳတ္ႏွင့္ 
ဝန္ခံသျဖင့္” တမန္ေတာ္ ၁၀း ၃၆ ၌ “အလံုးစံုတို႔ကို အစိုးရေတာ္မူေသာ 
သခင္ေယ႐ႈ”။ ၁ေကာ ၂း ၈ ၌ ခရစ္ေတာ္၏ အေသခံျခင္းကို ရည္ညႊန္းၿပီး 
႐ွင္ေပါလုက “ထိုပညာကို ေလာကီမင္းတစစ္ံုတစ္ေယာက္မွ်မသိ၊ သိလွ်င္ 
ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေသာ သခင္ကို လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ မကြပ္မ်က္ၾကၿပီ။”  

 
First and the Last   အဦးဆုံးေသာသူႏွင့္ ေနာက္ဆုံးေသာသူ 

“အဦးဆံုးေသာသူႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေသာသူ” ဟူေသာ နာမေတာ္ 
သည္ ထိေရာက္ေသာ ဥပမာတစခု္ျဖစ္သည္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁း၁၃ မွာ “ထိုမီးခြက္ 
ခုနစ္လံုး အလယ္၌ လူသားေတာ္ႏွင့္တူေသာသူတစဦ္းကိုလည္းေကာင္း၊ 
ျမင္ေလ၏။ ထိုသူသည္ ေျခေတာ္ တိုင္ေအာင္ ဝတ္ၿခံဳလ်က္ ရင္ေတာ္၌ ေ႐ႊ 
ခါးပန္းကို စည္းလ်က္ ျဖစ္၏။” ဗ်ာဒိတ္ ၁း၁၇- ၁၈ ၌ “ထိုသူကို ငါျမင္ 
ေသာအခါ ေသမတတ္ ျဖစ္၍ ေျခေတာ္ရင္း၌ လဲလ်က္ေန၏။ ထိုသူသည္ 
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လက္်ာလက္ေတာ္ကို ငါ႔အေပၚသုိ႔တင္လ်က္ ေၾကာက္႕႐ြံျခင္းမ႐ွိႏွင့္။ 
ငါသည္ အဦးဆံုးေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏။ အသက္႐ွင္ေသာ 
သူလည္း ျဖစ္၏။ ငါသည္ အရင္ေသသည္ျဖစ္၍ ကမာၻအဆက္ဆက္ 
အသက္ႏွင့္ျပည့္စံု၏။ မရဏာႏွင့္ မရဏာႏုိင္ငံကိုလည္း ငါအစိုးရ၏။”  

“အသက္႐ွင္ေသာသူလည္းျဖစ္၏။ ငါသည္ အရင္ေသသည္ျဖစ္၍ 
ကမာၻအဆက္ဆက္အသက္ႏွင့္ျပည့္စုံ၏။” ဟူေသာစကားသည္ လူသားကို 
ဘုရားသခင့္ သားေတာ္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္းပါတယ္။ 
သခင္ေယ႐ႈသည္… 

 ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည္။ သံုးရက္ 
ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္ေသာသခင္ျဖစ္သည္။ (၁ေကာ ၁၅း ၄) 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈကို “အဦးဆံုးေသာသူႏွင့္ 
ေနာက္ဆံုးေသာသူ” အျဖစ္ ေထာက္ျပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဟ႐ွာယ 
၄၄း ၆ ၌ “ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ႐ွင္ဘုရင္ထာဝရဘုရား၊ ဣသေရလ အမ်ဳိး 
ကို ေ႐ြးႏွဳတ္ေသာ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အ႐ွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္ 
မူသည္ကား ငါသည္ အဦးဆံုးေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏။ ငါမွ 
တစပ္ါး အျခားေသာ ဘုရားသခင္မ႐ိွ”။ ထာဝရဘုရား “Lord” သည္ ေဟၿဗဲ 
စကား (Jehovah)ကို သံုးထားသည္။ ထာဝရဘုရားမ ွတစ္ပါး အျခားေသာ 
ဘုရားမ႐ွိ။ သူက “အဦးဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေသာသူ” ျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
က်မ္းစာက ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ “အဦးဆံုးႏွင့္ ေနာက္ ဆံုးသူ” ဟူေသာ 
ဘြဲ႔နာမ ထိုက္တန္ေသာ ထာဝရဘုရားသခင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပ 
ပါသည္။  

 
Lord of Lords သခင္တုိ႔၏သခင္ 

ဗ်ာဒိတ္ ၁၇း၁၄ ၌ သိုးသူငယ္ေတာ္ကို သခင္ေယ႐ႈခရစ္အျဖစ္ 
ရည္ညႊန္းသည္။ သခင္တို႔၏ သခင္၊ ဘုရင္တကာတို႔၏ ဘုရင္အျဖစ္လည္း 
ေခၚသည္။ ၁တိ ၆း ၁၄-၁၅ တြင္လည္း သခင္တို႔၏သခင္ကို သံုးထားသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း တရားေဟာ ၁၀း၁၇ မွာ ထာဝရဘုရားသခင္ကို “ဘုရားတို႔ 
၏ ဘုရား၊ သခင္တို႔၏ သခင္”ဟူ၍ ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္သည္။ 
McDowell နဲ႔ Larson တို႔က (၁တိ ၆း ၁၄-၁၅) က်မ္းခ်က္သည္ 
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ဘုရားသခင္ကို ရည္ညႊန္းသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ဟာ သခင္ 
တကာတို႔၏ သခင္ဟူေသာ နာမေတာ္ကို အတူတကြ သံုးစြၾဲကသည္။ 
သခင္တကာတို႔၏ သခင္သည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ သိုးသူငယ္ 
ေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ ၁၇း ၁၄ မွာေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစဥ္အၿမဲ 
အသက္႐ွင္ေသာ မည္သုိ႔မွ် မေသဆံုးႏိုင္ေသာ၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ 
ဘုရားသခင္၏ “Who only hath immortality” နဲ႔ “Only Potentate” 
“တန္ခိုးၾကီးေသာ တစပ္ါးတည္းေသာပုဂၢိဳလ္” နာမေတာ္မ်ားကို ေဝမွ်သံုးစြဲ 
ေနျခင္း ျဖစ္သည္။  (MaDowell and Larson, 1983) တစ္နည္းေျပာရရင္ 
ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိကို ခိုင္လံုေၾကာင္း 
သက္ေသ ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။   

 
Savior and Redeemer  ကယ္တင္႐ွင္ႏွင့္ ေ႐ြးႏွဳတ္ေသာသခင္ 

တိတု ၂း၁၄၊ ဂလာတိ ၄း၅၊ ဧဖက္ ၁း၇၊ ေဟၿဗဲ ၉း၁၂ ၌ ခရစ ္
ေတာ္သည္ အေသြးသြန္းကာ ေ႐ြးႏွဳတ္ေသာသခင္ ျဖစ္သည္။ “ခပ္သိမ္း 
ေသာ ဒုစ႐ိုက္မွ ငါတုိ႔ကိုေ႐ြးႏွဳတ္ျခင္းငွါ  ကိုယ္ကိုယ္ကို စြန္႔ႀကဲေတာ္မူ၏။” 
ဓမၼေဟာင္း၌ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးကို ခပ္သိမ္းေသာ 
ဒုစ႐ုိက္ အျပစ္တို႔မွ ေ႐ြးႏွဳတ္မူမည္။ ဆာလံ ၇၈း၃၅ မွာ “ဘုရားသခင္သည္ 
သူတို႔ကို ကယ္တင္ေသာအ႐ွင္ (Redeemer) ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” ေဟ႐ွာယ 
၄၁း၁၄။ ၄၃း၁၄။ ၄၇း၄။ ၄၈း၁၇ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေ႐ြးႏွဳတ္ေသာ 
သခင္ ျဖစ္သည္။ “ဣသေရလလူမ်ဳိး၏ သန္႔႐ွင္းသူ၊ ေ႐ြးႏွဳတ္ေသာ သခင္”။ 
ေယ႐ွဳခရစ္သည္ ထာဝရဘုရားသခင္၏ ေ႐ြးႏွဳတ္ကယ္တင္႐ွင္ျဖစ္ေၾကာင္း 
နာမေတာ္ကို ေဝမွ်သံုးထားသည္။  

က်မ္းစာမွာ သခင္ေယ႐ႈကို “Saviour” ကယ္တင္႐ွင”္ ဟူေသာ 
နာမေတာ္ကုိသာ သံုးသည္။ ဤအရာက ဓမၼေဟာင္း၌ ဘုရားသခင္ 
အတြက္သာ သံုး၍ရသည္။ ေဟ႐ွာယ ၄၃း၁၁၊ ၄၅း၂၁၊ ေဟာေ႐ွ ၁၃း၄ 
တုိ႔တြင္ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔၏ ကယ္တင္႐ွင္ႏွင့္ တစပ္ါးတည္းေသာ 
ကယ္တင္႐ွင္ ျဖစ္သည္။ ေဟ႐ွာယ ၄၃း၁၁ ၌ “ငါတစ္ပါးတည္းသည္ 
ထာဝရဘုရားျဖစ္၍၊ ငါမွတစ္ပါး ကယ္တင္ေသာ သခင္မ႐ွိ”ဟု ေဖၚျပသည္။ 
ေဟ႐ွာယ ၄၉း၂၆ “ငါထာဝရဘုရားသည္  သင့္ကို ကယ္တင္ေသာအ႐ွင္၊ 
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သင့္ကို ေ႐ြးႏွဳတ္ေသာသခင္၊ ယာကုပ္အမ်ဳိး၌ တန္ခိုးႀကီးေသာဘုရား 
ျဖစ္ေၾကာင္း” ေဖၚျပသည္။ ေဟ႐ွယ ၆၀း ၁၆ ကိုလည္း ၾကည့္ပါ။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း လုကာ၊ ၁၉း ၁၀ ၌ သခင္ေယ႐ွုက “ေပ်ာက္ေသာ 
သူတို႔ကို ႐ွာ၍ ကယ္တင္အံ့ေသာငွါ ႂကြလာသတည္း”။ လုကာ ၂း၁၁ မွာ 
“ယေန႔တြင္ ဒါဝိဒ္၏ၿမိဳ႕၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ေသာ 
အ႐ွင္သည္ သင္တို႔အဘို႔အလ႔ိုငွါ ဖြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူၿပီ။” ဤ 
အေၾကာင္းကို (couplets) ကာရံတူအျဖစ္ တိတုမွတ္စာ၌ (၃) ႀကိမ္ 
ေတြ႔ရသည္။ ပထမက တိတု ၁း ၃- “ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေသာအ႐ွင္ ဘုရား 
သခင္”။ ထုိ႔ေနာက္ “ငါတုိ႔ကို ကယ္တင္မူေသာအ႐ွင္ သခင္ေယ႐ွဳခရစ္” 
ဟူ၍ သုံးႏႈန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဒုတိယက (အငယ္ ၁၀)၌ 
“ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာအ႐ွင္ ဘုရားသခင္” ထုိ႔ေနာက္ - “ငါတို႔ကို 
ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အ႐ွင္သခင္ ေယ႐ွဳခရစ္”။ ေနာက္ဆံုးကာရံညီ 
နံပါတ္ (၃)မွာ (အခန္းႀကီး ၃) ျဖစ္ပါသည္။ (အငယ္ ၄) မွာ “ငါတုိ႔ကို 
ကယ္တင္ေတာ္မူေသာအ႐ွင္ ဘုရားသခင္၏ ေစတနာေတာ္”။ “ငါတို႔ကို 
ကယ္တင္မူေသာ အ႐ွင္ေယ႐ွခရစ္” ဟူ၍ ေတြ႔ရပါသည္။  

က်မ္းစာအနက္ဖြင့္ စည္းကမ္းအရ ဤကာရံတူ သံုးခုကို ၾကည့္ 
လွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္႐ွင္၊ သခင္ေယ႐ွဳကလည္း ကယ္တင္႐ွင္၊ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ ဘုရားသခင္သည္ ညီတူညီမွ် ျဖစ္သည္။ 
ဤအခန္းႀကီး (၃) ခန္းလံုး၌ ဘုရားသခင္အတြက္ သံုးထားေသာ ကယ္တင္ 
႐ွင္ဟူေသာ နာမကို သခင္ေယ႐ွဳအတြက္လည္း သံုးထားေၾကာင္း ေတြ႕ရ 
သည္။ ဒါဟာ သခင္ေယ႐ွဳ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားတဲသ့က္ေသ 
ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆံုးက်မ္းပုိဒ္အျဖစ္ တမန္ ၄း ၁၂ တြင္ “ထိုသခင္၏ 
နာမေတာ္မွတစပ္ါး ငါတုိ႔ကို ကယ္တင္ႏိုင္ေသာ နာမတစ္စံုတစခ္ုမွ် လူတို႔ 
တြင္ မေပၚမ႐ိွ။”ဟု ျပတ္ျပတ္သားသား ေဖၚျပထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္ 
ေယ႐ႈႏွင့္ ထာဝရဘုရားသခင္သည္ ေဟ႐ွာယ ၄၃း ၁၁ မွာ ေဖၚျပသကဲ့သို႔ 
ထာဝရဘုရားသခင္မွတစ္ပါး အျခားေသာကယ္တင္႐ွင္ မ႐ွိ။ ဓမၼသစ္မွာ 
သခင္ေယ႐ွဳခရစ္မွတစ္ပါး အျခားကယ္တင္႐ွင္မ႐ွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။  
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Light   အလင္း 
သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္အတြက္ အျခားေသာနာမေတာ္ 

တစခ္မွုာ “အလင္း” ျဖစ္သည္။ ေယာဟန္ ၁း၄ ၌ “ထိုအသက္သည္လည္း 
လူတို႔၏ အလင္းျဖစ္၏္။” ေယာဟန္ ၃း၁၉၌ “အလင္းသည္ ဤေလာကသို႔ 
ဝင္၍”။ ေယာဟန္ ၉း၅ ၌ “ငါသည္ ဤေလာက၌႐ွိစဥ္တြင္ ဤေလာက၏ 
အလင္းျဖစ္၏။” သုိ႔ေသာ္လည္း ဆာလံ ၂၇း၁ မွာ “ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏ 
အလင္း ငါ႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာအ႐ွင ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” ဟုေတြ႔ရသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ွဳက ဤနာမ ႏွစ္ခုလံုးကို သံုးထားသည္္။ ေဟ႐ွာယ 
၆၀း၂၀ မွာ “ထာဝရဘုရားသည္ သင္၌ ထာဝရအလင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၍”ဟု 
ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ွဳသည္ အလင္းဟူေသာ နာမေတာ္ကို 
ထာဝရဘုရား သံုးသကဲ့သုိ႔ သံုးထားသည္။  

 
The Truth    သမၼာတရား  

ေယာဟန္ ၁၄း၆ မွာ “ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္း 
ျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။” သခင္ေယ႐ွဳက သူသည္ သမၼာတရား ျဖစ္ 
သည္ဟု ေျပာသည္။ ေယာဟန္ ၁း၁၇ မွာ “ပညတ္တရားကို ေမာေ႐ွလက္ 
တြင္ ေပးေတာ္မူ၏။ ေက်းဇူးတရားႏွင့္ သစၥာတရားမူကား ေယ႐ွဳခရစ္ 
အားျဖင့္ ျဖစ္သတည္း။” သစၥာတရားဟူသည္မွာ “Truth” သမၼာတရား 
ျဖစ္သည္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း ၁၁ မွာ ေယရႈခရစ္သည္ “သစၥာဟူေသာ အမည႐ိွ္ 
သတည္း” (အငယ္ ၁၃)၌ “ဘုရားသခင္၏ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ဟူေသာ 
အမည႐ိွ္၏”ဟ ု ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ “သစၥာ႐ွိေသာ 
သမၼာအမည္”သည္ နာမေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာလံုးအႀကီးမ်ားႏွင့္ 
“Faithful and True” ဟု ေရးသားႏုိင္သည္။  

သုိ႔ေသာ္လည္း ဆာလံ ၃၁း၅ ၌ “သစၥာေစာင့္ေတာ္မူေသာ ဘုရား 
သခင္ ထာဝရဘုရား”ဟု ဆိုထားပါသည္။ တရားေဟာရာက်မ္း ၃၂း၄ ၌ 
“သစၥာေစာင့္ေသာ ဘုရား”။ ဆာ၂၅း ၅ ၌ “ကိုယ္ေတာ္၏ သမၼာတရားကုိ 
ျပ၍” “ကိုယ္ေတာ္၏ သမၼာတရား “Thy Truth” ဟု သံုးထားတယ္။ ဆာလံ 
သီခ်င္းမ်ားထဲ၌ (၁၄) ႀကိမ္ ေတြ႔ရသည္။  

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သမၼာတရားျဖစ္သကဲ့သု႔ို၊ သခင္ 
ေယ႐ႈသည္လည္း သမၼာတရားျဖစ္သည္မွာ ႐ွင္းပါသည္။ 
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Judge of All   အားလုံးကုိ တရားစီရင္ေသာသူ  
ေဟၿဗဲ ၁၂း၂၃၌ “ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔ကို တရားစီရင္ေတာ္မူ ေသာ 

သူ” “Judge” ကို ‘J’ အႀကီးျဖင့္ေရးသည္။ ထာဝရဘုရား၏ ဘြ႕ဲနာမျဖစ္ 
သည္။ ဆာ၊ ၅၀း ၄-၆ ၌ ဘုရားသခင္က လူမ်ဳိးေတာ္ကို တရားစီရင္သည္။ 
ဆာလံ ၉၆း၁၃ ၌ “ကိုယ္ေတာ္သည္ ႂကြလာေတာ္မူ၏။ ေျမႀကီးသားတို႔ကို 
တရားစီရင္ျခင္းငွါ ႂကြလာေတာ္မူ၏။ ေလာကသားတို႔ကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္း 
တရားႏွင့္၎၊ လူမ်ားကို သစၥာေတာ္ႏွင့္၎ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူလတံ့။” 
ဤနာမေတာ္ကို ခရစ္ေတာ္ကလည္း အသံုးျပဳထားသည္။ ေယာဟန္ ၅း၂၂  
“တရားစီရင္ျခင္းအခြင့္႐ွိသမွ်ကို သားေတာ္အား အပ္ေပးေတာ္မူ၏။” ေရာမ 
၁၄း ၁၀။ ၂ေကာ ၅း၁၀ ၌ “ခရစ္ေတာ္၏ တရားပလႅင္ “judgement seat 

of Christ”ဟု ေတြ႔ရသည္။ မႆ ဲ ၂၅- ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုန္းႀကီးေသာ 
ပလႅင္ေပၚမွာ ထိုင္ၿပီး တရားစီရင္သည္္။ ၂တိ ၄း၁ ၌ “ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေပၚ 
ထြန္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ထင္႐ွားေသာ ကာလ၊ အသက္႐ွင္ေသာသူ၊ ေသေသာ 
သူတို႔ကို စစ္ေၾကာေသာကာလ၊ စီရင္ေတာ္မူေသာ သခင္ေယ႐ွဳ”ဟု ေတြ႔ရ 
သည္။  

 
Shepherd   သုိးထိန္း  

 ဓမၼေဟာင္းႏွင့္ဓမၼသစ္၌ ထာဝရဘုရားသည္ သိုးထိန္းဟူ၍ 
သံုးႏႈန္းထားသကဲ့သုိ႔ သခင္ခရစ္ေတာ္ကလည္း သံုးထားသည္။ ဆာလံ 
၂၃း၁ ၌ “ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏သိုးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါသည္ ဆင္းရဲ 
မခံရ။” ဆာလံ ၈၀း၁ ၌ သိုးစုကို ပို႔ေဆာင္သကဲ့သို႔ ေယာသပ္အမ်ဳိးကို 
ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူေသာ ဣသေရလ သိုးထိန္းႀကီး” ခရစ္ေတာ္ျပန္ႂကြလာ 
မည္ကို ရည္ညႊန္းေသာ အေနျဖင့္ (၁ေပ ၅း၄)တြင္ “သိုးထိန္းႀကီးေပၚ ထြန္း 
ေတာ္မူေသာအခါ” ေယာဟန္ ၁၀း၁၁ ႏွင့္ ၁၀း၁၄၌ “ေကာင္းေသာ 
သိုးထိန္း”ဟု သခင္ေယ႐ုွက သူ႔ကိုယ္သူ ရည္ညႊန္းထားသည္။ ဆာလံ ၁၀၀း၃ 
၌ “အထံေတာ္၌ က်က္စားေသာ သိုးစုလည္း ျဖစ္ၾက၏”ဟု ဣသေရလလူ 
မ်ဳိးကို ေရးသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သခင္ေယ႐ွဳက ေယာဟန္ ၁၀း ၂၇ ၌ 
“ငါ႔သိုးတို႔သည္ ငါ႔စကားသံကို နားေထာင္၍ ငါ႔ေနာက္သို႔ လိုက္ၾက၏။ 
ထိုသိုးတို႔ကို ငါသိ၏။” သခင္ေယ႐ွဳသည္ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္း။ ထာဝရ 
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ဘုရားသခင္သည္လည္း ေကာင္းေသာသိုးထိန္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ွဳ 
သည္ ထာဝရအသက္ ေပးပိုင္ေသာ ထာဝရဘုရားသခင္ ျဖစ္သည္။  

 
Creator   ဖန္ဆင္း႐ွင္ 

သခင္ေယ႐ွဳက ထာဝရဘုရားလိုပဲ ဖန္ဆင္း႐ွင္ နာမကုိသံုးတယ္။ 
“အစအဦီး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္ 
မူ၏။” (ကမာၻ ၁း၁) ဆာ ၁၀၂း၂၅၊ “ကိုယ္ေတာ္သည္ ေ႔႐ွဦးစြာ ေျမႀကီးကို 
တည္ေတာ္မူ၏၊ မိုးေကာင္းကင္သည္လည္း လက္ေတာ္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းေသာ 
အရာျဖစ္ပါ၏။” ဓမၼသစ္၌ ဤက်မ္းစကားကို သခင္ေယ႐ွဳက ဘုရားသခင္ 
၏ သားေတာ္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းၿပီး (ေဟၿဗဲ၊ ၁း၁၀)၌ သံုးထားသည္။ ထုိ႔ 
ေၾကာင့္ ဤစကားကို တစ္ဆက္တည္း ေျပာသည့္အေနျဖင့္ (ေဟၿဗဲ ၁း၈)၌ 
သခင္ေယ႐ႈကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္ (Gill)။  

ေယာဟန္ ၁း ၁ မွာ ….  
“အစအဦး၌ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္႐ွိ၏။ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္သည္ 

ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ႐ွိ၏။ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း ဘုရားသခင္ ျဖစ္ 
ေတာ္မူ၏။ ထိုႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အစအဦး၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ 
႐ွိေတာ္မူ၏။ ထိုႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္း 
ေတာ္မူ၏။ ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာအရာ တစစ္ံုတစ္ခ ု
မွ်မ႐ိွ။”  

ေကာေလာသဲ ၁း ၁၅-၁၆ မွာ “ထိုသားေတာ္သည္ မ်က္ျမင္မရေသာ 
ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ေဝေနယ်သတၱဝါ အေပါင္းတို႔တြင္ 
လည္း သားဦးျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား ထိုသားေတာ္သည္ ေကာင္း 
ကင္ေပၚ ေျမႀကီးေပၚမွာ ႐ွိသမွ်ေသာ ႐ူပအရာ၊ အ႐ူပအရာ၊ ရာဇပလႅင္ ျဖစ္ 
ေစ၊ အစုိးရျခင္းတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာစက္ ျဖစ္ေစ၊ 
ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထိုသခင္အားျဖင့္၎၊ ထုိ 
သခင္ အဖို႔အလိုငွါ၎ ခပ္သိမ္းေသာအ႐ာတို႔သည္ ဖန္ဆင္းလ်က္ ျဖစ္ၾက၏။”  

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေယ႐ွဳခရစ္သည္ ထာဝရဘုရားသခင္ဟူေသာ နာမကို 
လည္း ရရွိျခင္း ျဖစသ္ည္။ လူႏွင့္စႀကၤာဝဠာႀကီး တစခ္ုလံုးသည္ သခင္ 
ေယ႐ႈ၏ လက္ဟုေခၚေသာ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္ျဖင့္ ဖန္ဆင္းထား 
ျခင္း ျဖစ္သည္။  
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၃။ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ႏွင့္ ဘဲြ႔ေတာ္မ်ား 
 
ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ား 
၁။ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိေတာ္အေၾကာင္း အထိေရာက္ဆုံးေသာ 

ေၾကာင္းက်ဳိးျပခ်က္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။ မည္သည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ ဂ်ဴးလူမ်ုဳိးကုိ စိတ္ဆုိးေစပါသနည္း။ 

 
၂။ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၃း၁၄ ကုိ ေဟာဟန္ ၈း ၅၈ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ သုံးသပ္ 

ပါ။ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိေတာ္ကုိ မည္သုိ႔ အေထာက္အကူ ေပးပါ 
သနည္း။ 

 
၃။ ေဟရွာယ ၄၄း ၆ ၌ ဘုရားသခင္က မည္သူ႔ကုိ ပထမဦးဆုံးႏွင့္ ေနာက္ 

ဆုံး လူျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသနည္း။ ဗ်ာဒိတ္ ၁း၁၈ မွာ၊ မည္သူ႔ကုိ 
ပထမဦးဆုံးႏွင့္ ေနာက္ဆုံးလူျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသနည္း။ ခရစ္ 
ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိေတာ္ကုိ မည္ကဲ့သုိ႔အေထာက္အကူ ျပၾကသနည္း။  

 
၄။ ေဟရွာယ ၄၃း၁၁ ႏွင့္ ေဟာေရွ ၁၃း၄ တို႔တြင္ ဘုရားသခင္က မည္သူ 

သည္ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသနည္း။ လုကာ ၂း၁၁။ 
၂တိေမာေသ ၁း၁၀။ ၁ေပ၊ ၁း၁၁ တုိ႔တြင္ မည္္သူသည္ ကယ္တင္ရွင္ 
ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသနည္း။ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိေတာ္ကို 
အေထာက္အကူျပဳၾကပါသလား။  

 
၅။  တိတုၾသ၀ါဒစာ အခန္းႀကီး ၁၊ ၂ ႏွင့္ ၃ အစဥ္လုိက္တုိ႔သည္ အဘယ္ 

ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါသနည္း။ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိ 
ေတာ္ကုိ မည္ကဲ့သုိ႔အေထက္အကူျပဳၾကပါသနည္း။  

 
၆။  ေဟၿဗဲ ၁၂း၂၃။ ဆာလံ ၉၆း၁၃ ကုိ ၁တိေမာေသ ၄း၁။ ေရာမ ၁၄း၁၀ 

တုိ႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါ။ ေဟၿဗဲႏွင့္ ဆာလံက်မ္းအရ ေျမႀကီးသားအေပါင္း 
တုိ႔၏ တရားသူႀကီးသည္ မည္သူျဖစ္သနည္း။ တိေမာေသႏွင့္ ေရာမ 



 24 

ၾသ၀ါဒစာအရ မည္သူသည္ တရားသူႀကီး ျဖစ္သနည္း။ ခရစ္ေတာ္၏ 
ဘုရားဇာတိေတာ္ကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ အေထာက္အကူျပဳ ၾကသနည္း။  

 
၇။  ကမ ၻာဦး ၁း ၁။ ေဟာဟန္ ၁း ၃။ ေကာေလာသဲ ၁း ၁၆ တို႔ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ 

ၾကည့္ပါ။ ကမ ၻာဦးက်မ္းမွာ မည္သူသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ ျဖစ္သနည္း။ 
ရွင္ေယာဟန္ႏွင့္ ေကာေလာသဲၾသ၀ါဒစာ၌ မည္သူသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ 
ျဖစ္သနည္း။ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိေတာ္ကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ အေထာက္ 
အကူျပဳၾကသနည္း။  
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IV. What Jesus says about Himself  
သခင္ေယ႐ႈေျပာေသာ သူ႔အေၾကာင္း 
 
သခင္ေယ႐ႈက သူ႔အေၾကာင္းေျပာသည္ကို ဆက္႐ွင္းပါမည္။ ဤ 

စာအုပ္မွာ သမၼာက်မ္းစာသည္ မေ႔႐ြေလ်ာ့ မေျပာင္းလဲေသာ ဘုရား ႏွဳတ္ 
ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကုိ သက္ေသခံထားျခင္းေၾကာင့္ 
က်မ္းစာ၏ ေဖၚျပခ်က္မ်ားအေပၚမွာသာ အဓိကဦးတည္ၿပီး ႐ွင္းပါမည္။ သမၼာ 
က်မ္းစာသည္ သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ အေၾကာင္း ေဖၚျပေသာ ဘုရားသခင္၏ 
ဖြင့္ျပခ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္ သခင္ေယ႐ႈက မည္သုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကုိ 
ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။  

သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေသာ ေနာက္ 
တစ္ခ်က္က သူေဟာခဲ့ေသာတရား၊ သူ႔၏အသက္တာ၊ လမ္းခရီး၊ သမၼာတရား 
ႏွင္ ့ အသက္၊ ထေျမာက္ျခင္း၊ ငါျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည့္အတိုင္း ငါျဖစ္သည္ 
ဟူေသာ နာမေတာ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏ ဧဝံေဂလိ ဟူသည္မွာ 
သခင္ေယ႐ွဳအေၾကာင္းသာ ျဖစ္သည္္။ သူေဟာထားေသာ ဧဝံေဂလိတရား 
ဟူသည္မွာ သူသည္ ကယ္တင္႐ွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေသာတရားပင္ ျဖစ္ 
သည္္။ 

 
Believe also in me   ငါ႔ကုိလည္း  ယုံၾကည္ၾကေလာ့။ 
“ဘုရားသခင္ကို ငါယံုသကဲ့သုိ႔ သင္တို႔လည္း ယံုၾက”ဟူေသာ စကား 

ေလာက္ကုိ သခင္ေယ႐ႈ မေျပာခဲ့ေပ။ “ငါ႔ကို ယုံၾကည္ၾကေလာ့။ “Have faith 

in me”ဟု ေျပာခဲ့သည္္။ (Machen, 1881 – 1937) ေယာဟန္ ၁၄း ၁ ၌ 

“ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ ငါ႔ကိုလည္း ယံုၾကည္ၾကေလာ့။” 

ဤအရာက ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ျခင္း 

တုိ႔အား ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။  “ငါ႔ကိုယံုၾကည္၍ အသက္႐ွင္ေသာသူ 

႐ွိသမွ်တို႔သည္ ေသျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ ကင္းလြတ္ၾက လိမ့္မည္။” သူ႔ကို 

ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ထာဝရအသက္ႏွင့္အနာၿငိမ္းျခင္းတုိ႔၏ ပင္မျဖစ္သည္ဟု 

ဆိုထားသည္။ ေယာဟန္ ၁၁း၂၆၊ လုကာ ၈း၄၈။ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ 
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ျခင္းသည္ ၿပီးျပည့္စံုျခင္း၏ အေျခခံတရား ျဖစ္သည္။ ေယာဟန္ ၆း ၃၅။ 

သမၼာက်မ္းစာသည္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ဦးတည္၍ ေရးသည္။ 

ဧဝံေဂလိတရားႏွင့္ သမၼာတရား၏ အဓိကအခ်က္မွာ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ 

အျပစ္သားႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးေသာ သန္႔႐ွင္းသူ၏ ျခားနားခ်က္မွာ 

ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း အေပၚမွာ တည္သည္။ 

 
They are My Sheep   ငါ၏ သုိးမ်ားျဖစ္ၾက၏။ 

ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးေသာ သန္႔႐ွင္းသူမ်ား၏ အေၾကာင္းကို 
ေယာဟန္ ၁၀း၂၇ ၌ သခင္ေယ႐ွဳက “ငါ႔သိုးတို႔သည္ ငါ႔စကားကို နား 
ေထာင္၍ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ၾက၏။ ထိုသိုးတို႔ကို ငါသိ၏။ ထာဝရ အသက္ 
ကိုလည္း ငါေပး၏။” ေယာဟန္ ၁၀း၃၊၄ မွာ သခင္ေယ႐ွဳက “his own 

sheep” “ပိုင္ေသာသိုးမ်ား”ဟု ေျပာသည္။ ဆာလံ ၉၅း၇ ၌ “ငါတို႔သည္ 
လည္း အထံေတာ္၌ က်က္စားေသာသူ လက္ေတာ္ေအာက္၌ ေနေသာ 
သိုးစု ျဖစ္ၾက၏။” ဆာလံ ၁၀၀း၃ “ငါတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ လူျဖစ္ၾက၏။ 
အထံေတာ္၌ က်က္စား ေသာသိုးစုလည္း ျဖစ္ၾက၏။” ေယဇေက်လ ၃၄း၃၁ 
“ငါ၏ က်က္စားရာ အရပ္၌ ႐ွိေသာ ငါ၏သိုးတို႔ သင္တို႔သည္ လူျဖစ္ၾက၏။” 
သုိ႔ေသာ္လည္း သခင္ေယ႐ႈက ခမည္းေတာ္ေပးေသာ သိုးမ်ားကို ငါပိုင္ 
သည္ဟု ေျပာျခင္းျဖင့္ သံုးပါးတစဆ္ူ၌ သားေတာ္ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖၚျပသည္။ ေယာဟန္ ၁၀း၂၉။ 
 
I am the Way, the Truth and the Life  လမ္းခရီး သမၼာတရားႏွင့္ 
အသက္ ျဖစ္၏ 

က်မ္းစာ၌ သခင္ခရစ္ေတာ္က လမ္းခရီး၊ သမၼာတရားႏွင့္ အသက္ 
ျဖစ္သည္။ ေယာဟန္ ၁၄း၆။ ေယာဟန္ ၁၀း၇-၉ ၌ “ငါသည္ တံခါးဝျဖစ္၏။ 
ငါျဖင့္ဝင္ေသာသူသည္ ေဘးျဖင့္ကင္းလြတ္လ်က္ ထြက္ဝင္၍ က်က္စား 
ရာကို ေတြ႔လိမ့္မည္။” သခင္ေယ႐ႈက ေကာင္းကင္သုိ႔သြားရန္ က်ဥ္းေသာ 
လမ္းလည္း ျဖစ္သည္။ မႆ ဲ၇း၁၃-၁၄။ အျပစ္တရားႏွင့္ ေသျခင္းလက္မွ 
လႊတ္ျခင္း အခြင့္ေပးေသာ သမၼာတရားလည္းျဖစ္သည္။ ေရာမ ၈း၂။ ထာဝရအ 
သက္ ေပးသည္။ ၁ေယာ ၅း ၁၂။ သုိ႔ေသာ္ ဆာလံ ၂၅း ၄-၅ ၌ “အိုထာဝရ 
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ဘုရား ကိုယ္ေတာ္၏လမ္းတို႔ကို အကၽြႏု္ပ္အား ျပညႊန္၍ ခရီးေတာ္တို႔ကို 
သြန္သင္ေတာ္မူပါ။ ကုိယ္ေတာ္၏ သမၼာတရားကို ျပ၍ အကၽြႏု္ပ္ကို သြန္ 
သင္ေတာ္မူပါ။ အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္ကို သြန္သင္ 
ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” ဆာလံ ၈၆း၁၁ ကို ၾကည့္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ဘုရားသခင္သည္ လမ္းခရီး၊ သမၼာတရားႏွင့္ အသက္။ သခင္ေယ႐ွဳကလည္း 
ဘုရားသခင္ပိုင္ဆုိင္ေသာ ဤနာမေတာ္ကို သူ႔အတြက္ သံုးထားသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ သူသည္ ဆုေက်းဇူး ႐ွိသမွ်၏ အရင္းအျမစ္ လမ္းခရီး၊ သမၼာ 
တရားႏွင့္ အသက္ျဖစ္သည္။  

 
Knowing Jesus is Knowing the Father  သခင္ေယ႐ွဳကုိ သိျခင္းသည္ 
ခမည္းေတာ္ကုိ သိျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သခင္ေယ႐ွဳက ေယာ၊ ၈း၁၉ ၌ “ငါ႔ကို သိလွ်င္ ငါ႔ခမည္းေတာ္ကုိ 
လည္း သိၾကလိမ့္မည္။” မွတ္သားရန္ လုိအပ္သည္မွာ ခမည္းေတာ္ကို သိလွ်င္ 
ဟ၍ူ မေျပာပါ။ သခင္ေယ႐ႈကို သိလွ်င္ ဟူ၍သာ ေျပာသည္။ သားေတာ္ဘုရား 
Logos ကုိ သိလွ်င္ ထာဝရဘုရားကို သိသည္။ သူက လမ္းခရီးျဖစ္သည္။ 
ခမည္းဘုရားကို သိရန္ အဓိကအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ “ငါ႔ကို အမွီမျပဳလွ်င္ 
အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ ထံသို႔ မေရာက္ရ။” ေယာဟန္ ၁၄း ၆။ ထို႔ေၾကာင့္ 
မည္သူမွ ခမည္းေတာ္ကို ဤအတိုင္း မသိခဲဘ့ူး။ သားေတာ္အားျဖင့္သာ 
သိႏိုငသ္ည္။ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္သည္ တစ္လံုးတစ္ဝတည္း ျဖစ္သည္။ 
ေယာဟန္ ၁၀း၃၀။ 

 
I am the Bread of Life  အသက္မုန္႔ 

ေယာဟန္ ၆း၅၁ ၌ “ငါသည္ ေကာင္းကင္မွဆင္းသက္ေသာ 
အသက္မုန္႔ျဖစ္၏။ ဤမုန္႔ကိုစားေသာသူ မည္သည္ကား အစဥ္မျပတ္ 
အသက္႐ွင္လိမ့္မည္။” အငယ္ ၅၄ ၌ “ငါ၏အသားကိုစား၍ ငါ၏ အေသြး 
ကိုလည္း ေသာက္ေသာသူသည္ ထာဝရအသက္ကိုရ၏။ ထိုသူကို ေနာက္ 
ဆံုးေသာေန႔၌ ငါထေျမာက္ေစမည္။ ဘုရားသခင္က ထာဝရအသက္ကို 
သူ႔အားျဖင့္ေပးမည္ဟု ေျပာေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ သခင္ေယ႐ွဳအားျဖင့္ ထာဝရ 
အသက္ရမည္္။ သခင္ေယ႐ွဳက ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေပးမည္္ဟု လုိ႔ 
ေျပာျခင္းျဖစသ္ည္္။ လူ႔ဇာတိ အျပည့္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ဘုရားဇာတိ အျပည့္ 
ျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားအလုပ္ လုပ္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။  
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Blessed are Those Persecuted “for my Sake”   ငါ႔အက်ိဳးအတြက္  
ညွင္းဆဲျခင္းခံရသူသည္ မဂၤလာ႐ိွသည္။ 

 မႆ ဲ ၅း၁၁ ၌ “ငါ႔ေၾကာင့္ သင္တို႔ကုိကဲ့ရဲ႕ဲညွင္းဆဲ၍ မမွန္ဘဲလ်က္ 
အျပစ္တကာတင္ၾကေသာအခါ သင္တို႔သည္ မဂၤလာ႐ွိၾက၏။” သခင္ေယ႐ႈ 
နာမေၾကာင့္ ညွင္းဆဲခံရသူသည္ ဝမ္းေျမာက္သင့္ပါသည္။ ေကာင္းကင္၌ 
သူ႔အက်ဳိး ဆုလာဒ္သည္ ႀကီးသည္ဟု ေျပာသည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏ 
နာမေတာ္ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္မ်ား အမုန္းခံရမည္။ မႆဲ ၁၀း ၂၂။ မႆ ဲ
၁၀း၃၉ ၌ ငါ႔အက်ဳိးအတြက္ အသက္စြန္႔သူသည္ အသက္ကို ေတြ႔ရ 
သည္ဟု  ေျပာသည္။ ဤေနရာ၌ သူႏွင့္ ဘုရားသခင္အၾကား မည္သုိ႔မွ် 
ကြာျခားခ်က္ မ႐ိွေတာ့ပါ။ သခင္ေယ႐ွဳအတြက္ ဆင္းရဲခံလွ်င္ ေကာင္းကင္ 
၌ ဆုရမည္။  

 
Whosever shall be Ashamed of Me  ငါ႔ေၾကာင့္ ႐ွက္ေၾကာက္ေသာသူ 

လုကာ ၁၄း၂၆- “အၾကင္သူသည္ ငါ႔ထံသို႔လာ၍၊ မိဘ၊ သားမယား၊ 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတို႔ကို၎၊ ထိုမွ်မက မိမိအသက္ကို၎ မမုန္း။ ထုိသူသည္ 
ငါ႔တပည့္မျဖစ္ႏိုင္ရာ။” ဤစကားသည္ မာကု ၈း၃၈ ႏွင္ ့ တသူည္။ “ေမ်ာက္မ 
ထားေသာ ဤလူမ်ဳိးဆိုးတြင္ အၾကင္သူသည္ ငါ႔ကို၎၊ ငါ႔စကားကို၎ ႐ွက္၏။ 
လူသားသည္ မိမိအဘ ခမည္းေတာ္၏ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ကို ေဆာင္လွ်က္၊ 
သန္႔႐ွင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔ႏွင့္ အၿခံအရံ ႂကြလာေသာအခါ ထိုသူ 
ကို ႐ွက္ေတာ္မူလတံ့။” ထင္႐ွားေသာ ဓမၼပညာ႐ွင္ Machen က ဤမွ် 
ေလာက္ ႀကီးျမတ္ေသာစကားကို မည္သူက ေျပာႏုိင္မည္နည္း။ ေလာက 
အရာ၏ ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ားကို ဆြယဲူသြားႏိုင္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ဳိး ထာဝရ 
ကာလအထိ အားကိုး၍ရေသာ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ဳိးကို ေပးည္ဟု မည္သူက 
ေျပာႏုိင္မနည္း။ ဘုရားကလြ၍ဲ တစ္ျခားသူက မေျပာႏုိင္ပါ။  

 
Judge  တရားသူႀကီး  

ေယာဟန္ ၅း ၂၂ မွာ “တရားစီရင္ျခင္း အခြင့္႐ွိသမွ်ကုိ သားေတာ္ 
အား အပ္ေပးေတာ္မူ၏။” ေရာမ ၂း၁၆ ၌ “ငါေဟာေျပာေသာ ဧဝံေဂလိ တရား 
အတိုင္း ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ွဳခရစ္အားျဖင့္ လူတို႔၏ မတရားေသာ အမႈအ 
ရာတို႔ကို စစ္ေၾကာစီရင္ေသာေန႔၌ ထိုသို႔စီရင္ေတာ္မူလတံ့။” ေဟ႐ွာယ 
၃၃း၂၂ ၌ “ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔၏ တရားသူႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝ 
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ရ ဘုရားသည္ ငါတို႔၏ ပညတ္တရား႐ွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ 
ငါတို႔၏႐ွင္ဘုရင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္ မူလိမ့္မည္။” ထို႔ 
ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ တရားစီရင္သူျဖစ္သကဲ့သုို႔ သသူည္လည္း တရား 
စီရင္သူ ျဖစသ္ည္။ ဘုရားသခင္ ကယ္တင္႐ွင္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ သူသည္လည္း 
ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္သည္္။  

 
That all Men Should Honour the Son, Even as They Honour the 

Father  ခမည္းေတာ္ကုိ ရုိေသသက့ဲသုို႔ သားေတာ္ကုိ ရုိေသရမည္။  
ေယာဟန္ ၅း ၂၃ မွာ “လူအေပါင္းတို႔သည္ ခမည္းေတာ္ကို ႐ိုေသ 

သည့္နည္းတူ သားေတာ္ကို ႐ိုေသေစမည့္အေၾကာင္း” ဤေနရာ၌ ခမည္း 
ေတာ္ကို ႐ိုေသသည့္နည္းတူ သားေတာ္ကို႐ိုေသရမည္ဟု သခင္ေယ႐ႈက 
႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ေျပာသည္။ အငယ္ ၃၉ ၌ က်မ္းစာသည္ သူ႔၏ 
သက္ေသျဖစ္သည္ဟု ေျပာပါသည္။ ထာဝရအသက္ရရန္ လူတုိ႔ သူ႔ထံသုိ႔ 
လာရမည္ဟု ေျပာပါသည္။  
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၄။ သခင္ေယ႐ႈေျပာေသာ သူ႔အေၾကာင္း 
 
ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ား 
၁။ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ႔ကုိယ္သူ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း မိန္႔ဆုိ 

ထားသည့္အေၾကာင္း Machen က ပုံစံတစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ရွင္းျပ 
ပါ။  

 

၂။ သမ ၼာက်မ္းစာအရ၊ ထာ၀ရအသက္၏ အဓိကအရင္းအျမစ္က မည္သည့္ 
အရာနည္း။ သခင္ေယ႐ႈက သူ႔ကုိယုံၾကည္ရန္မိန္႔ဆုိေသာ က်မ္းပုိဒ္ကို 
ေကာက္ႏုတ္ေဖၚျပပါ။ 

 

၃။ ဆာလံ ၁၀၀း၃ ႏွင့္ ေယာဟန္ ၁၀း၂၇ ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္သုံးသပ္ပါ။ သခင္ 
ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိေတာ္ကုိ မည္သုိ႔အေထာက္အကူျပဳၾကပါ 
သနည္း။ 

 

၄။ ေယာဟန္ ၁၄း၆ ၌ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က သူသည္ မည္သူျဖစသ္ည္ဟု 
အခုိင္အမာမိန္႔ဆုိ ထားပါသနည္း။ ဆာလံ ၈၆း၁၁ ႏွင့္  ႏႈိင္းယွဥ္သုံး 
သပ္ပါ။ 

 

၅။  ေယာဟန္ ၈း၁၉ ႏွင့္ ေယာဟန္ ၁၄း၇-၉ မွာ သခင္ေယ႐ႈက မည္သည့္ 
အရာကုိ အခိုင္အမာ မိန္႔ေတာ္မူသနည္း။ ရွင္းျပပါ။  

 

၆။ ေယာဟန္ ၆း၅၁-၅၄ ထဲမွာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က သူ႔ကုိယ္ကုိသူ 
အခုိင္အမာ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေတာ္မူေသာ အံ့ဘြယ္ရာအခ်က္ (၃) 
ခ်က္ကုိ စာရင္းျပဳတင္ျပပါ။ ခရစ္ေတာ္၏ဘုရားဇာတိေတာ္ကုိ မည္သို႔ 
အေထာက္ အကူျပဳပါသနည္း။ 

 

၇။ ေယာဟန္ ၅း၂၃ႏွင့္ ေယာဟန္ ၁၇း၅ တုိ႔ကုိ ေဟရွာယ ၄၂း၈ ႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ သုံးသပ္ပါ။ ဂုဏ္အသေရႏွင့္ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳျခင္းသည္ 
ဘုရားသခင္အတြက္ သာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း သခင္ေယ႐ႈ မိန္႔ေတာ္မူ 
ထားတသည္။ ေဆြးေႏြး တင္ျပပါ။  
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V. Divine Birth, Life, Death, 

Resurrection, Ascension, and Return 
ဖြားျမင္ျခင္း၊ အသက္တာ၊ အေသခံျခင္း၊ 
ထေျမာက္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္တက္ႂကြျခင္းႏွင့္ 
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္ႂကြလာျခင္း 

 
ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ထင္႐ွားေသာ 

သက္ေသ တစ္ခုမွာ အံ့ဩဖြယ္ရာ လူ႔ဇာတိခံ ေမြးဖြားျခင္း၊ သန္႔႐ွင္းေတာ္ 
မူျခင္း၊ အျပစ္ကင္းစင္ျခင္း၊ ထူးျခားထင္႐ွားေသာအသက္တာျဖင့္ အသက္ 
႐ွင္ျခင္း၊ အံ့ဩဖြယ္ရာ အသက္စြန္႔လႊတ္ အေသခံျခင္း၊ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ 
ျခင္း၊ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ျပန္လည္တက္ႂကြျခင္းႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္ႂကြ 
လာမည့္ ဂတိေတာ္မ်ားႏွင့္ ျခယ္မႈန္း ေရးသားထားပါသည္။  

 
Divine Birth လူ႔ဇာတိခံယူ ေမြးဖြါးျခင္း  

ဘုရားအျဖစ္မွ အံ့ဩဖြယ္ရာ လူ႔ဇာတိခံ ေမြးဖြားလာသည္။ ေယာ 
ဟန္ ၁း၁၄။ ေဟ႐ွာယ ၇း၁၄ ၌ “ထို႔ေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ 
ေတာ္တိုင္ နိမိတ္လကၡဏာကို သင္တို႔အားေပးေတာ္မူမည္။ ၾကည့္႐ွဳေလာ့၊ 
သတို႔သမီးကညာသည္ ပဋိသေႏၶစြယဲူ၍ သားေယာက္်ားကို ဖြားျမင္လတံ့။ 
ထိုသားကို ဧမာေႏြလအမည္ျဖင့္ မွည့္ရလတ့ံ။” ခရစ္ေတာ္ ဖြားျမင္မည့္ 
အေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေဟာေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ ဖြားျမင္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ကနဦး အသင္းေတာ္မ်ား သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခု႐ွိခဲ ့
သည္။ သူ၏ ဖြားျမင္ျခင္းကဲ့သုိ႔ တစ္ျခားအဘယ္သူမွ် မဖြားျမင္ပါ။ 
ေနာင္လည္း ဤကဲ့သုိ႔မဖြားျမင္ဘူး။ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ 
အပ်ဳိကညာဝမ္းမွ ေမြးဖြားလာသည္။ မႆ ဲ၁း၁၈၊ “ေယာသပ္ႏွင့္ ထိမ္းျမား 
ေဆာင္ႏွင္း၍ မ႐ွက္တင္မွီ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶစြဲ 
ေန၏။”  

မႆ ဲ ၁း၂၃ မွာ ေဟ႐ွာယ ၇း၁၄ ကို ျပန္ကိုးကားထားသည္။ 
“ၾကည့္႐ွဳ ေလာ့၊ သတို႔သမီးကညာသည္ ပဋိသေႏၶ စြယဲူ၍ သားေယာက္်ား 
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ကို ဖြားျမင္လတံ့။ ထိုသားကို ဧမာေႏြလအမည္ျဖင့္ မွည့္ရလတ့ံ။ ဧမာေႏြလ 
အနက္ကား၊ ငါတို႔ႏွင့္အတူ ႐ိွေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ဟု ဆိုလိုသတည္း။” 
လုကာ ၁း၂၇ ၌ မာရိကို အပ်ဳိကညာဟု ဆသည္။ အငယ္ ၃၄ ၌ မာရိက 
သူ႔ကိုယ္သူ အပ်ဳိကညာဟု ေျပာသည္။ မာရိမွာ ကိုယ္ဝန္စြၿဲပီဟု ေကာင္း 
ကင္တမန္က ေျပာၿပီးေနာက္ပိုင္း သူက “ဤအမွဳအရာသည္ အဘယ္သို႔ 
ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း။ အကၽြႏု္ပ္သည္ ေယာက္်ားႏွင့္ မဆက္ဆံပါ။” “မဆက္ 
ဆံပါ (know not)” ဟူသည္မွာ ေယာက္်ားႏွင့္ မပတ္သက္ဘူးဟု ဆိုလို 
သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ တစ္ျခားသမူ်ားႏွင့္ မတူပါ။ ကိုယ္ခႏၶာမွာ ဘုရား 
က်ိန္းဝပ္ေနသကဲ့သုိ႔ ဘုရားဇာတိ၊ လူ႔ဇာတိ အျပည့္႐ိွသည္။ သာမန္လူမ်ား 
မျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္က အပ်ဳိကညာမွာ က်ိန္း 
ဝပ္ၿပီး ေမြးဖြားလာသည္။  

 
Divine Life (Ministry)  ဘုရားသခင္ အသက္႐ွင္ျပေသာ အသက္တာ 

သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အသက္တာမွာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 
impeccable အျပစ္ကို မလုပ္ႏိုင္ပါ။ Orthodox ဓမၼပညာ႐ွင္မ်ားက ေယ႐ွဳ 
ခရစ္သည္ အျပစ္လံုးဝကင္းသည္ဟု သေဘာတူလက္ခံၾကသည္။ ထင္႐ွား 
ေသာ ဓမၼပညာ႐ွင္ Walvoord က “doctorine of the impeccability ခရစ ္
ေတာ္ အျပစ္မျပဳနုိင္”။ ဆုိလုိသည္မွာ လူ႔ဇာတိ ခံယူထားေသာေၾကာင့္ 
စံုစမ္းေႏွာင့္႐ွက္ျခင္းမ်ဳိးကုိ ခံရႏိုင္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ အာဒံသကဲ့သို႔ 
သတိမထားလွ်င္ လူ႔သဘာဝသည္ အျပစ္ျပဳမိႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္္။ 
သုိ႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိက လံုးဝပယ္႐ွင္းေပးသည့္အတြက္ 
အျပစ္ မျပဳမိႏုိင္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ စံုစမ္းျခင္းခံရစဥ္မွာ 
အျပစ္ထဲကို လံုးဝပါမသြားပါ။ သူ႔ကိုယ္သူ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္။ Walvoord 
က ခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္မျပဳနုိင္ပါ။ စုံစမ္းျခင္းခံရေေသာ္လည္း ဘုရား 
သခင္၏ အျပစ္ကင္းေသာ သိုးသူငယ္ျဖစ္သည္။ အျပစ္ျပဳႏုိင္စြမ္း မ႐ိွပါ။ 
၂ေကာ ၅း၂၁ မွာ “ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာသူကို ငါတို ႔ 
အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္႐ွိေသာသူ ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား 
ငါတို႔သည္ ထိုသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေ႔႐ွ၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ျဖစ္မည္ 
အေၾကာင္းတည္း။” ၁ေပ ၂း၂၂ ၌ “ထိုသခင္သည္ ဒုစ႐ိုက္ကိုမျပဳ၊ ႏွဳတ္ 
ေတာ္၌လည္း မုသာကို ႐ွာမေတြ႔။” ေဟၿဗဲ ၄း၁၅ ၌ “ငါတို႔ခံရသည္နည္းတူ 
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အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို ႔ကို ခံဖူးေသာသူျဖစ္ေတာ္မူ၏။ 
သို႔ရာတြင္ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေတာ္မူ၏။” ခရစ္ေတာ္သည္ 
လူမ်ားခံရေသာ စုံစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား၊ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို ခံစားဖူး 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အျပစ္မျပဳ။ အျပစ္ျပဳႏုိင္သူမဟုတ္ပါ။  

ခရစ္ေတာ္ျပခဲ့ေသာ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကလည္း ဘုရားျဖစ္ 
ေၾကာင္း သက္ေသျပသည္။ Sardis ၿမိဳ႕သား Melito, Melito of Sardis က 
တမန္ေတာ္ ေယာဟန္ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ (၇၇) ႏွစ္မွ် ၾကာေသာအခါ 
ေရးသားေသာအရာ႐ိွသည္။ ႏွစ္ျခင္းခံၿပီးသည့္ေနာက္ ခရစ္ေတာ္၏ လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားသည္ လူ႔ဇာတိ ခံထား 
သည့္အထဲ၌ ဘုရားဇာတိ႐ွိေၾကာင္း ေလာကသားမ်ားကို အေသအခ်ာ 
ေထာက္ျပေနသည္။ (Melito of Sardis 177 A.D.) 

ခရစ္ေတာ္ျပဳခ့ဲေသာ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို စာရင္းျပဳစုမည္ ဆို 
ပါက ဤစာအုပ္ႏွင့္ဆန္႔ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ က်မ္းစာက ေယာဟန္ ၂၁း၂၅ ၌ 
“ေယ႐ွဳ ျပဳေတာ္မူေသာ အမွဳအရာအမ်ား႐ိွ ေသး၏။ ထိုအမွဳအရာ႐ိွသမွ် 
တို႔ကို အသီးအျခား ေရးသားလွ်င္ ေျမႀကီးမဆန္႔ႏိုင္ေအာင္ က်မ္းစာမ်ားျပား 
လိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္ျခင္း႐ွိ၏။” အျမင္႐ွင္းေအာင္ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို 
ေျပာျပရလွ်င္ နားလည္လြသဲြားစရာမ်ား ႐ိွလာႏိုင္သည္း။ သခင္ေယ႐ွဳ 
ခရစ္က သိပၸံ၏ သေဘာတရားမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ေရမွ စပ်စ္ရည္ 
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေယာဟန္ ၂း၁-၁၁။ ဖ်ားနာသူကို  က်န္းမာေစခ့ဲသည္။ 
ကန္းေသာသူကို ျမင္ေစခဲ့သည္။ ဆြံ႔အသူကို စကားေျပာႏိုင္ေစသည္။ 
နားပင္းသူကို နားၾကားရေစသည္။ (မႆ ဲ ၁၁း ၂-၅။ ၁၅း၃၀။ မာကု 
၁း၃၁၊၃၄။ ေယာဟန္ ၉း၁-၇) ေသသူကို ျပန္႐ွင္ေစခဲ့သည္။ လုကာ ၇း၁၄-
၁၅။ ၈း၅၄-၅၅၊ ေယာဟန္ ၁၁း၄၃-၄၄။ ၅း၂၅) ေလႏွင့္လွိဳင္းမ်ားကို 
ၿငိမ္ေစေသာေၾကာင့္ သဘာဝတရားအေပၚမွာ တန္ခိုး႐ွိသည္။ စကားတစ္ 
ခြန္းအားျဖင့္ သစ္ပင္ကို ေျခာက္ေသြ႔သြားေစၿပီး ေရေပၚမွာ လမ္းေလွ်က္ခဲ့ 
သည္။ မာကု ၄း ၃၉၊ ၄၁၊ ေယာဟန္ ၆း၁၉-၂၁) လူမ်ားကို မျမင္ရေသာ္ 
လည္း သူတို႔အဘယ္မွာ ႐ွိသည္ကို သိေတာ္မူခဲ့သည္။ (“နာသေနလ”၊ 
ေယာ၊ ၁း၄၈-၄၉)၊ လူတုိ႔က မေျပာလည္း သူသိေတာ္မူသည္။ (ေယာ ၄း 
၂၉) လူဆယ္ေယာက္စာေတာင္ မျပည့္ေသာ အစားအေသာက္အားျဖင့္ 
လူေထာင္ခ်ီကုိ ေကၽြးႏိုင္ခဲ့သည္။ (မႆ ဲ၁၄း၁၅-၂၁၊ ၁၅း၃၂-၃၈) “ျပေတာ္ 
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မူေသာ နိမိတ္လကၡဏာတို႔ကို မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ ျမင္ရသျဖင့္ 
ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။”  
 
Divine Love of Christ   ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားေမတၱာ 

ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္သည္ ေစတနာျဖင့္ အသက္စြန္႔ပူေဇာ္ခဲ့ေသာသူ 
ျဖစ္သည္။ သူ႔ေမတၱာကို လူ႔ဥာဏ္ျဖင့္ ေျပာရန္မွာ မလြယ္ပါ။ ဘုရားသခင္ 
ႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ေသာ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေဖၚျပရန္ မလြယ္ပါ။ ဖိလိပၸိ 
၂း၆။ ေရာမ ၅း၆-၈။ 

“ငါတို႔သည္ အက်ဳိးနည္း႐ွိစဥ္တြင္ အခ်ိန္တန္မွ ခရစ္ေတာ္သည္ 
မတရားေသာသူတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူ၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ 
အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေပးမည့္သူ႐ွိခဲ၏။ သူေတာ္ေကာင္းအတြက္ေၾကာင့္ 
အေသခံဝ့ံေသာသူ ႐ွိေကာင္း႐ွိလိမ့္မည္။ မွန္ေစေတာ့။ ငါတို႔သည္ အျပစ္႐ိွ 
စဥ္ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ 
ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔ 
အား ထင္႐ွားစြာျပေတာ္မူ၏။” 

က်မ္းစာက ၁ေပ ၂း၂၂-၂၄ တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ “ဒုစ႐ုိက္ကို 
မျပဳ၊ ႏွဳတ္ေတာ္၌လည္း မုသာကို႐ွာမေတြ႔၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို ခံရေသာအခါ 
ျပန္၍ မကဲ့ရဲ႕၊ အေသခံရေသာအခါ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကိုမျပဳ၊ တရားသျဖင့္ 
စီရင္ ေတာ္မူေသာသူ၌ ကိုယ္ကို အပ္ႏွံေတာ္မူ၏။” လူဆိုးမ်ားအတြက္ 
အသက္ကို ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔ကို အတင္းအဓမၼ အသက္စြန္႔ခိုင္းျခင္း 
မဟုတ္ပါ။ ေယာဟန္ ၁၀း၁၈ “ငါ႔အသက္ကို အဘယ္သူမွ်မလုမယူ၊ 
ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ငါစြန္႔၏။ ကိုယ္အသက္ကို စြန္႔ရေသာအခြင့္ႏွင့္ 
ေနာက္တဖန္ အသက္ကိုယူျပန္ရေသာအခြင့္သည္ ငါ၌႐ွိ၏။ ထိုအခြင့္ကို 
ခမည္းေတာ္သည္ ေပးေတာ္မူသည္။” စိတ္ေစတနာပါေသာေၾကာင့္ 
အသက္စြန္႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ လုပ္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
ႏွိမ့္ခ်ခံရခ်ိန္ ေသလုဆဲ ေဝဒနာ ခံစားရခ်ိန္မွာ “အိုအဖ အလိုေတာ္႐ွိလွ်င္ 
ဤခြက္ကို အကၽြႏု္ပ္မွ လႊဲေတာ္ မူပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အကၽြႏု္ပ္ အလို႐ွိ 
သည္အတိုင္း မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ကိုယ္ေတာ္ အလို႐ွိသည္အတိုင္း ျဖစ္ပါေစ 
ေသာ။” လုကာ ၂၂း၄၂။ 
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သခင္ေယ႐ႈသည္ ေျပာမျပႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ၾကမ္းတမ္း ရက္ 
စက္မႈကို ခံစားခဲ့ရသည္။ ရက္စက္ခံရသည္။ အသားအေရ ေၾကမြသည့္ 
အထိ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းခခံဲ့သည္္။ သူ႔ကို ထိုးႀကိတ္ၾကသည္။ တံေထြးႏွင့္ ေထြး 
ၾကသည္။ ေစာ္ကားေသာ စကားမ်ားေျပာသည္။ မုတ္ဆိတ္ေမႊးကို ဆြဲႏွဳတ္ 
ၾကသည္။ ေခါင္းေတာ္ေပၚမွာ ဆူးသရဖူကို အတင္းအဓမၼ ေဆာင္းေပး 
ၾကသည္။ ေခါင္းေတာ္မွ ေသြးမ်ားသည္ မ်က္ႏွာတေလွ်ာက္ စီးဆင္းလာ 
သည္။ လက္ဝါးေပၚမွာ သံမ်ားျဖင့္႐ုိက္ၾကသည္။ ေျခေထာက္မွာလည္း 
႐ိုက္ၾကသည္။ က်မ္းစာအဆုိအရ လူသားမ်ားအေပၚထားေသာ ဘုရား 
အမ်က္ေတာ္သည္ သားေတာ္အေပၚက်ေရာက္ခဲ့သည္္။ အျပစ္သား၏ 
ေနရာကိုယူရေသာ သားေတာ္ကို လွည့္မၾကည့္ဘဲ ပစ္ပယ္ခဲ့သည္္။ 
ဟဗၺကၠဳတ္ ၁း၁၃။ ထာဝရေမတၱာျဖင့္ ခ်စ္ေသာ ထာဝရသားေတာ္တစပ္ါး 
တည္းကို ဘုရားသခင္ စြန္႔ပစ္လိုက္သည္္။ ဤအရာ အားလံုး ဤသုိ႔ုျဖစ္မည္ 
ကုိ သခင္ေယ႐ႈက သိၿပီးသားျဖစ္သည္။ တပည့္ေတာ္မ်ားကိုလည္း ႀကိဳ 
ေျပာျပၿပီးသား ျဖစ္သည္။ ေသျပစ္ဒဏ္ ခံစားရမည္ကုိ သိသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
သိလ်က္ပင္ ခ်စ္ေနခ့ဲသည္။ ေစတနာစိတ္ျဖင့္ အေသခံေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ လူသားမ်ားအတြက္ သူ႔၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ စာဖြဲ႔၍မမွီ ေျပာ 
မျပႏုိင္ေသာ ေမတၱာမ်ဳိးျဖစ္သည္။ “ထိုသခင္သည္ မိမိေ႔႐ွ၌ထားေသာ 
ဝမ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ ႐ွက္ေၾကာက္ျခင္းကိုမမွတ္ဘဲ လက္ဝါး 
ကပ္တိုင္၌ ခံၿပီးမွ ဘုရားသခင္၏ ပလႅင္ေတာ္လက္်ာဘက္၌ ထိုင္ေနေတာ္ 
မူ၏။” ေဟၿဗဲ ၁၂း၂။  ဝမ္းေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္။ မည္သည့္ 
အတြက္ ဝမ္းေျမာက္သနည္း။ အျပစ္ဝန္ထုပ္ ေလးလံၿပီး ေဖာက္ျပန္ေသာ၊ 
ေက်းဇူးတရားမသိတတ္ေသာ ေလာကီသားမ်ားကို ကယ္ရန္ သူ႔အသက္ကို 
စြန္႔ျခင္းအားျဖင့္ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္႐ွားေစခဲ့ 
ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေသခံရမည္ 
ကားတိုင္ေပၚ၌ ကယ္တင္႐ွငသ္ည္ ဒဏ္ရာမ်ားအ႐ုိက္ခံရသည္။ သူ႔ကို လံုးဝ 
မစာနာဘဲ အျပစ္ေပးၾကသည္။ ႏွိမ့္ခ်ၾကသည္။ ေလွာင္ေျပာင္ၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း သခင္ေယ႐ႈက “အုိအဖ၊ ထိုသူတုိ႔၏ အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူ 
ပါ။ သူတုိ႔သည္ ကိုယ္ျပဳေသာအမွဳကို မသိၾက”ဟု ေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ လုကာ 
၂၃း၃၄။ ဤသုိ႔ေသာ ထူးဆန္းသည့္ ေမတၱာေတာ္ကို လက္ဝါးကပ္တိုင္ 
ေပၚမွာ ျပခ့ဲၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပစ္အတြက္ တစ္ခါတည္းျဖင့္ ယဇ္ေကာင္ 
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သိုးသူငယ္ကဲ့သုိ႔ ပူေဇာ္ေပးခဲ့ၿပီ။ ဤခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ တစ္ျခား မဟုတ္ 
ပါ။ ဘုရားေမတၱာသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ 

 
Death  ေသျခင္း  

ပထမအခ်က္က သခင္ေယ႐ႈေသျခင္းသည္ supernatural 

death, ထူးဆန္းအံ့ဩဖြယ္ရာ ေသျခင္းျဖစ္သည္။   Walvoord က ထာဝရ 
ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ခရစ္ေတာ္၏ ေသျခင္းႏွင့္ ႏွဳိင္းယွဥ္၍ေသာ 
အျဖစ္အပ်က္ဟူသည္ မ႐ိွဘူးဟု ေျပာသည္။ (Walvoord, 1969) 

ဤျဖစ္ရပ္သည္ ထူးဆန္း အ့ံဩဖြယ္ရာေကာင္းေသာ တစ္ျခားအျဖစ္ 
အပ်က္မ်ားႏွင့္လည္း တစဆ္က္တည္း တြဲလ်က္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ ကားတိုင္ 
ေပၚမွာ သခင္ေယ႐ႈက သူ႔၏ ေနာက္ဆံုးစကား ျဖစ္ေသာ “အိုအဖ အကၽြႏု္ပ္ 
စိတ္ဝိညာဥ္ကို ကိုယ္ေတာ္လက္၌ အကၽြႏု္ပ္ အပ္ပါ၏။” (လုကာ ၂၃း၄၆) 
ကို ေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ….. 

၁။ “ဗိမၼာန္ေတာ္၏ ကုလားကာသည္ အထက္စြန္းမွ ေအာက္စြန္းတိုင္ 

ေအာင္ စုတ္ကြေဲလ၏။” (မႆ ဲ ၂၇း၅၁) ကုလားကာသည္ 

(၇)လက္မမွ် အထူရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္္။  

၂။ “ေျမႀကီးလွဳပ္ေလ၏။” (Ibid) 

၃။ “ေက်ာက္မ်ားတို႔သည္ ကြျဲပားၾက၏။” (Ibid) (အပုိင္းပိုင္းကြလဲြင့္ 

သည္။) 

၄။ “သခၤ်ဳိင္းတြင္းတို႔သည္ ဖြင့္လွစ္သျဖင့္” မႆဲ ၂၇း ၅၂ 

၅။ “က်ိန္းစက္လွ်က္႐ွိေသာ သန္႔႐ွင္းသူတို႔၏အေလာင္းမ်ားစြာတို႔သည္ 

ထၾက၍၊ ကိုယ္ေတာ္ ထေျမာက္ေတာ္ မူသည္ေနာက္ ထိုသူတုိ႔ 

သည္ သခၤ်ဳိင္းတြင္းမွ ထြက္၍ သန္႔႐ွင္းေသာၿမိဳ႕ထဲသို႔ ဝင္ၿပီးလွ်င္ 

လူမ်ားစြာတို႔အား ထင္႐ွားၾက၏။” မႆ ဲ၂၇း ၅၂-၅၃။ 

ဗိမၼာန္ေတာ္ကုလားကာသည္ ပဋိညာဥ္ေသတၱာ႐ွိေသာ အသန္႔ 
႐ွင္းဆံုး ဌာနကုိ ပုိင္းျခားထားေသာအရာျဖစ္သည္။ ပဋိညာဥ္ေသတၱာမွာ 
ေခ႐ုဗိမ္ေတြ၏ အေတာင္မ်ားျဖင့္ အုပ္မိုးထားၿပီး ဘုရားသခင္ ဆင္းသက္ 
ရာ ျဖစ္သည္။ ဣသေရလ လူမ်ဳိးအတြက္ အံ့ဩေၾကာက္႔႐ြံဖြယ္ရာအရပ္ 
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ျဖစ္သည္။ အသန္႔႐ွင္းဆံုးဌာနကို ယဇ္ပေရာဟိတ္မင္း တစ္ပါးတည္းသာ 
တစႏ္ွစ္မွာ တစႀ္ကိမ္သာ အေသြးႏွင့္သာ ဝင္ခြင့္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရား 
သခင္၏ သိုးသူငယ္ေတာ္ ယဇ္ပေရာဟိတ္မင္း ကယ္တင္႐ွင္၏ တစ္ခါ 
တည္း အျပစ္ေျဖပူေဇာ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားႏွင့္လူအၾကား ကြာျခားမႈသည္ 
ထာဝရ ေပါင္းစည္းခြင့္ရသြားသည္။ သန္႔႐ွင္းသူအားလံုးႏွင့္ ေနာင္တ 
ရေသာ အျပစ္သားအားလံုး ဘုရားသခင္ထံပါး တိုးဝင္ခြင့္ရသြားသည္။ 
သခင္ေယ႐ႈ အေသခံခ်ိန္၌ ေျမငလ်င္လႈပသ္ည္။ ေက်ာက္မ်ားလည္း 
ကြလဲြင့္ၾကသည္။ ဓမၼရာဇဝင္ တတိယေစာင္ ၁၉း ၁၁၊ ေတာလည္ရာ ၁၆း 
၃၂) ေရာမတပ္မွဴးက သခင္ေယ႐ွဳကို ေျမငလ်င္လႈပခ္်ိန္၌ ေၾကာက္႔႐ြံ 
တုန္လႈပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲသ့ည္။ ဤသုိ႔မ်က္ျမင္သက္ေသ မ်ားစြာ ႐ွိသည္္။ 
တပ္မွဴးက “စင္စစ္ ဤသူသည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္မွန္ေပ၏။” ဟု 
ေျပာသည္။ ေသလြန္ သူမ်ားလည္း သခၤ်ဳိင္းက ျပန္ထလာၾကသည္။ (ေယဇ 
ေက်လ၊ ၃၇း၁၃) ေယာဟန္ ၅း၂၁ ၌ “ခမည္းေတာ္သည္ ေသလြန္ေသာ 
သူတို႔ကို ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ေစေတာ္မူ သကဲ့သို႔ ထိုနည္းတူ သားေတာ္ 
သည္လည္း အလို႐ိွေသာ သူ႐ွိသမွ်တို႔ကို ႐ွင္ေစ၏။” ထုိသုိ႔ထေျမာက္ 
ေသာသူမ်ားသည္ တစ္ျခားသူမ်ားထံ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံု ကိုယ္ထင္ျပၾက 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ အေသခံျခင္းႏွင့္အတူ အနႏၱ 
တန္ခိုး႐ွင္ ဘုရားသခင္၏ အမွတ္အသားအျဖစ္ ထူးျခားထင္႐ွားေသာ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ား တြ၍ဲ ျဖစ္ပ်က္ခဲသ့ည္။  

 
Resurrection  ထေျမာက္ျခင္း 

ေသျခင္းမွ ခရစ္ေတာ္ထေျမာက္ျခင္းသည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္လံု 
ေစသည္။ (၁ေကာ ၁၅း၁-၈) ႐ွင္ေပါလုက - ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို 
(ေကဖ-Cephas)က ျမင္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တမန္ေတာ္ ၁၂ပါးက ျမငၾ္က 
သည္္။ ထုိ႔ေနာက္ ညီအစ္ကိုငါးရာ တစၿ္ပိဳင္နက္တည္း ျမင္သည္။ ထုိ႔ 
ေနာက္ ယာကုပ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္အားလုံး၊ ေနာက္ဆံုး ႐ွင္ေပါလုပါ 
ျမင္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ု ျမင္ခဲ့ဖူးေသာ လူငါးရာတုိ႔သည္ ထုိအခ်ိန္၌ အသက္႐ွင္ 
လ်က္ ႐ိွေနေသးသည္။ သူတို႔သည္ “အဦးဆံုး မ်က္ျမင္သက္ေသ “first 

hand witness” မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တမန္ေတာ္ ၁း၃ ၌ 
“အေသခံေတာ္မူၿပီးလွ်င္ တမန္ေတာ္တို႔အား အရက္ (၄၀) ပတ္လံုး ကိုယ္ 
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ကိုျပ၍ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာအရာတို ႔ကို မိန္႔ႁမြက္ 
ေတာ္မူလ်က္ မိမိအသက္႐ွင္သည့္အေၾကာင္းကို ခိုင္ခံ့ေသာ သက္ေသအ 
မ်ားတို႔ျဖင့္ ျပေတာ္မူ၏။” သခင္ေယရႈကိုယ္တိုင္လည္း သူသည္ ထေျမာက္ 
မည္ဟု ေယာဟန္ (၂း၁၉)က ႀကိဳေျပာထားသည္။ မႆ ဲ၁၂း၄၀ မွာ သခင္ 
ေယ႐ႈက “ေယာနသည္ ငါးႀကီးဝမ္းထဲမွာ သံုးရက္ ေနရသကဲ့သို႔ လူသားသည္ 
ေျမႀကီးထဲမွာ သံုးရက္ေနရလတံ့။” သခင္ေယ႐ႈ၏ ပေရာဖက္ ျပဳခ်က္သည္ 
သူကိုယ္တိုင္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္လာေသာအခါ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ 
သက္ေသ ထင္ထင္႐ွား႐ွား ျဖစ္လာသည္။ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေ႐ြးႏွဳတ္ကလည္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ေသခ်ာသြား 
ေစသည္။ “ေသေသာသူတို႔သည္ ထေျမာက္ျခင္း မ႐ွိလွ်င္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ 
ထေျမာက္ေတာ္မမူ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ေတာ္ မမူလွ်င္၊ ငါတုိ႔ 
ေဟာေျပာျခင္း၌ အက်ဳိးမ႐ွိ။ သင္တို႔ယံုၾကည္ျခင္း၌လည္း အက်ဳိးမ႐ွိ။” 
(၁ေကာ၊ ၁၅း ၁၃-၁၄) ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္မည္ဟု ႀကိဳတင္ ပေရာဖက္ျပဳ 
ခဲသ့ည္။ တကယ္လည္း အ့ံဩဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ထင္႐ွားစရာ၊ 
ေကာင္းႀကီးခံရစရာ ျဖစ္လာသည္။ ေ႐ြးႏွဳတ္ျခင္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ေျမွာ္လင့္ 
ျခင္း၏ ကတိေတာ္လည္း တံဆိပ္ခတ္ၿပီးသား ခိုင္လံုသြားေစသည္။  

 
Ascension  ေကာင္းကင္တက္ႂကြျခင္း 

ေနာက္ဆံုး၌ သူ၏ ေကာင္းကင္သုိ႔ တက္ႂကြျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္လံုေစသည္။ (၂တိ ၄း၁) ခရစ္ေတာ္က တမန္ေတာ္မ်ားကုိ 
ေနာက္ဆံုး ထင႐္ွားၿပီးသည့္ေနာက္ “သခင္ဘုရားသည္ အထက္သုိ႔ ေဆာင္ 
ေတာ္မူျခင္းကို ခံေတာ္မူ၍၊ မိုးတိမ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို မ်က္ကြယ္ေအာင္ 
ယူေလ၏။” (တမန္ေတာ္ ၁း၉) တမန္ေတာ္မ်ား ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနတုန္းစဥ္ 
မွာပင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေကာင္းကင္ကို တက္ႂကြသြားသည္။ ေကာင္းကင္ 
တမန္မ်ားက “ထိုေယ႐ႈသည္ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္၌ ေကာင္းကင္သို႔ 
တက္ႂကြေတာ္မူသည္နည္းတူ တဖန္ႂကြလာေတာ္မူလတံ့။” ဟု ဆိုခဲ့သည္။ 
ခရစ္ေတာ္က သူသည္ ေကာင္းကင္သုိ႔ တက္ႂကြၿပီး ျပန္ႂကြလာဦးမည္ဟု 
ႀကိဳတင္ေျပာထားသည္။ (ေယာဟန္ ၁၄း၃) ဤအရာက ေသျခင္းမွ မထ 
ေျမာက္မမီွာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထေျမာက္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေကာင္းကင္တက္ 
မည္ဟု ႀကိဳေျပာခ့ဲသည္။ (ေယာဟန္၊ ၂၀း၁၇) Walvoord က ေကာင္းကင္ 
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တက္ျခင္းသည္ ေျမႀကီးေပၚက အမႈေတာ္ႏွင့္ တက္ႂကြၿပီးေနာက္ ေကာင္း 
ကင္က အမွဳေတာ္တုိ႔၏ အေရးႀကီးမႈကုိ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
(Walvoord 1969) 

ေကာင္းကင္သုိ႔တက္မည္ဟု ႀကိဳတင္ေဟာေျပာခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳ 
ခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္မ်ားလည္း ဤအေၾကာင္းကို တမန္ေတာ္ (၁) မွာ 
သက္ေသခံၾကသည္။ ေကာင္းကင္မွာ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းကို ခံယူေတာ္မူသည္။ 
“ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္ လက္်ာလက္ေတာ္ႏွင့္ ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူသျဖင့္ 
(တမန္ေတာ္ ၂း၃၃။ ဖိလိပိၸ၊ ၂း၉)။ “ေကာင္းကင္သတၱဝါ၊ ေျမႀကီးသတၱဝါ 
ေျမႀကီးေအာက္၌ ႐ွိေသာ သတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာသတၱဝါ 
တို႔သည္ ေယ႐ွဳ၏ ဘြဲ႔နာမကို ဒူးေထာက္၍၊ ေယ႐ွဳခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ 
ေတာ္မူ၏ဟု ႏွဳတ္ႏွင့္ ဝန္ခံသျဖင့္” (Ibid အငယ္ ၁၀) ဒုတိယအခ်က္က 
သူသည္ တန္ခိုးေတာ္၏ လက္်ာဘက္မွာ ထိုင္ေတာ္မူသည္။ (မာကု 
၁၄း၆၂) ေကာင္းကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီးေပၚ႐ိွသမွ်တန္ခိုးကို အပ္ႏွင္းျခင္း 
ခံရသည္။ (မႆ ဲ၂၈း၁၈) ေကာင္းကင္သုိ႔ တက္ႂကြသည့္ ခရစ္ေတာ္သည္ 
အရာအားလံုး၏ အထက္မွာ ခ်ီးေျမွာက္ခံရသည္။ အားလံုး၏ ကိုးကြယ္မႈကို 
ခံရသည္။ အားလံုးအထက္မွာ တန္ခိုးအရာကုိ ခံစားရတယ္။ ဤအရာကုိ 
အနႏၱတန္ခိုး႐ွင္ ဘုရားသခင္ကသာ ခံစားခြင့္႐ိွေသာအရာ ျဖစ္သည္။  

ေနာက္ဆံုးအခ်က္က ေကာင္းကင္သုိ႔ တက္ႂကြခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္ 
သည္ “လူမ်ားတို႔၏ အျပစ္ကို ေဆာင္႐ြက္၍ မတရားေသာ သူတို႔အဖို႔ 
ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္” (ေဟ႐ွာယ၊ ၅၃း၁၂) “အျပစ္စီရင္ေသာသူကား 
အဘယ္သူနည္း။ အေသခံသည္သာမက ေသျခင္းမွထေျမာက္၍ ဘုရားသခင္ 
၏ လက္်ာေတာ္ဘက္၌ ထုိင္လ်က္ ငါတုိ႔အဘို႔ ဆုေတာင္းေသာ သူကား ခရစ္ 
ေတာ္ေပတည္း။ (ေရာမ ၈း၃၄)  သခင္ေယ႐ွဳခရစ္၏ ေမတၱေတာ္က သိပ္ႀကီး 
မားတယ္။ အ့ံဩဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ သနားၾကင္နာျခင္းႏွင့္ ျပည့္သည္။ 
ေကာင္းကင္၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေ႔႐ွေနအျဖစ္ အံ့ဩဖြယ္ေမတၱာျဖင့္ လုပ္ 
ေဆာင္ေပးသည္္။ အ့ံဩဖြယ္ရာ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူသည္။  

 
Promised Return  ျပန္ႂကြလာမည့္ ကတိေတာ္ 

ေနာက္ဆံုးအခ်က္က သခင္ေယ႐ႈသည္ အေသခံ႐ံု၊ ထေျမာက္႐ံု၊ 
ေကာင္းကင္တက္ႂကြ႐ံုသာမက အနႏၱတန္ခိုး႐ွင္ ဘုရားသခင္၊ အားလံုးကို 
တရားစီရင္မည့္သူအျဖစ္ ျပန္ႂကြလာမည္ဟု ကတိေပးထားသည္။ (ေဟၿဗဲ၊ 
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၁၂း၂၃) ႏွင့္ (ေယာဟန္ ၅း၂၂၊ ၂၇ ကို ႏွဳိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။) ခရစ္ေတာ္သည္ 
ေလာကီသားမ်ားကို ေျဖာင့္မတ္စြာျဖင့္ တရားစီရင္ေတာ္မူမည္။ (ဆာလံ 
၉၆း၁၃) “ေျမႀကီးေပၚမွာ လူအေပါင္းတို႔သည္ ငိုေႂကြးျမည္တမ္းၾက၍၊ လူ 
သားသည္ ႀကီးစြာေသာ ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ကို ေဆာင္လ်က္ မိုးတိမ္ 
ကိုစီးလ်က္ ႂကြလာေတာ္မူသည္ကို ျမင္ရၾကလိမ့္မည္။” (မႆဲ၊ ၂၄း၃၀)။ 

ေကာင္းကင္မွ ျပန္ဆင္းသက္လာေသာအခါ - “သခင္ဘုရားသည ္
ေႂကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္တမန္မင္းအသံေပးျခင္း ဘုုရားသခင္၏ တံပိုး 
ေတာ္ကို မႈတ္ျခင္းႏွင့္တကြ ေကာင္းကင္ဘံုမွ ကိုယ္တိုင္ဆင္းသက္ ေတာ္မူ 
၍၊ ခရစ္ေတာ္၌ ေသလြန္ေသာ သူတို႔သည္ အဦးဆံုး ထေျမာက္ၾက လိမ့္ 
မည္” (၁သက၊္ ၄း၁၆)။ ဘုရားသခင္၏ တံပိုးေတာ္ကို ဣသေရလ လူမ်ဳိး 
အသံုးျပဳေလ႐ိွ့သည္။ ဘုရားသခင္ႂကြမလာခင္ ေ႔႐ွေျပး မႈတ္ရသည္။ လူ 
မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဖို႔ ဘုရားႂကြလာေသာအခါ လွ်ပ္စီးလက္သည္၊ မိုးခ်ဳန္းသံမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္မွာ ဣသေရလလူတုိ႔ အသံၾကားၾကားခ်င္း သိပ္ 
ေၾကာက္ၾကသည္ (ထြက္၊ ၁၉း၁၆)။ ဤသုိ႔ တံပိုးမွဳတ္ျခင္းကို ေယရိေခါ 
ၿမိဳ႕႐ုိး ၿဖိဳဖ်က္ခါနီးမွာ မႈတ္ခဲ့ဖူးသည္ (ေယာ႐ႈ၊ ၆)။ မိဒ်န္လူတုိ႔ကို ေအာင္ျမင္ 
ခ်ိန္၌ ဂိေဒါင္၏ တံပိုးလည္း မႈတ္ခဲ့ဖူးသည္ (တရားသူႀကီး ၇)။ 

ခရစ္ေတာ္ႂကြလာေသာအခါ “ခရစ္ေတာ္၌ ေသလြန္ေသာသူတို႔ 
သည္ အဦးထေျမာက္ၾကလိမ့္မည္” (၁သက္၊ ၄း၁၆)။ သူတို႔က ခရစ္ေတာ္၌ 
ေသလြန္သူတုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ခရစ္ေတာ္၏ လူမ်ား၊ ခရစ္ေတာ္ပိုင္ေသာသူမ်ား 
ျဖစ္သည္။ အငယ္ ၁၇ ၌ “ထိုအခါအသက္႐ွင္၍ က်န္ႂကြင္းေသာ ငါတို႔ 
သည္ အာကာသေကာင္းကင္၌ သခင္ဘုရားထံေတာ္သို႔ ေရာက္ေစျခင္းငွါ 
ထိုသူတို႔ႏွင့္တကြ မိုးတိမ္ေပၚသို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ခံရေသာအားျဖင့္ သခင္ 
ဘုရားႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ ေနရၾကလိမ့္မည္။” ဤလူတုိ႔ကုိ ခရစ္ေတာ္က 
သိသည္။ သိုးသူငယ္မဂၤလာေဆာင္ပြကဲို ဝင္ရန္ မဂၤလာေဆာင္အဝတ္ 
ဝတ္ဆင္ထားသူမ်ား ျဖစ္သည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း၇-၉၊ မႆဲ၊ ၂၂း၁-၁၄)။ 
ေကာင္းကင္တက္ေသာအခါ ဘုရားအျဖစ္ တက္သည္။ တရားစီရင္သည့္ 
အခါ တရားသူႀကီးအျဖစ္ စီရင္သည္။ ေသေသာသူ ႐ွင္ေသာသူမ်ားကို 
စုေဝးေစသည္။ သူႏွင့္အတူ အၿမဲေနထုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ 
ျပန္ႂကြလာမည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ၾကည္ေသာအခါ သူဟာ ထာဝရဘုရား 
သခင္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းခ်က္အားျဖင့္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္။  
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၅။ ဖြားျမင္ျခင္း၊ အသက္တာ၊ အေသခံျခင္း၊ ထေျမာက္ျခင္း၊ 
ေကာင္းကင္ဘံုတက္ၾကြျခင္းႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္ၾကြ 
လာျခင္း 

 

ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ား 
၁။ ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားေတာ္မူျခင္းသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ တစ္မူထူး 

ျခားေသာ သဘာ၀လြန္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပပါ။ အေထာက္အကူျပဳ 
ေသာ က်မ္းပုိဒ္မ်ားကုိ တင္ျပပါ။  

 

၂။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ အသက္တာသည္ ဘုရားကဲ့သုိ႔ေသာ အသက္ 
တာ မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ။ အျပစ္ကင္းစင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ 
အံ့ဘြယ္ရာ နိမိတ္လက ၡဏာမ်ားကုိ တင္ျပပါ။ အေထာက္အကူျပဳေသာ 
က်မ္းပုိဒ္မ်ားကိုလည္း တင္ျပပါ။ 

 

၃။ သခင္ေယ႐ႈ၏အေသခံေတာ္မူျခင္းကုိ တင္ျပၿပီး၊ ထုိေသျခင္းက သူ၏ 
ဘုရားဇာတိေတာ္ကုိ မည္သုိ႔အတည္ျပဳေၾကာင္းကုိ တင္ျပပါ။ အ 
ေထာက္အကူျပဳေသာ က်မ္းပုိဒ္မ်ားကုိလည္း တင္ျပပါ။ အေသ ခံျခင္း 
ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ 
ၿပီးသည့္ေနာက္၊ ဤအခ်င္းအရာမ်ားက သူသည္ ဘုရားျဖစ္သည့္ 
အေၾကာင္းကုိ မည္သုိ႔ အတည္ျပဳေပးေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ။ 

  
၄။ သခင္ေယ႐ႈ၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီး၊ 

သူ၏ဘုရားဇာတိေတာ္ကုိ မည္သုိ႔အတည္ျပဳေပးေၾကာင္းကုိ တင္ျပပါ။ 
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ယင္းအျဖစ္အပ်က္၏ သက္ေသအေထာက္ 
အထားမ်ား အပါအ၀င္ အေထာက္အကူျပဳေသာ က်မ္းပုိဒ္မ်ားကုိလည္း 
တင္ျပပါ။  

 

၅။ က်မ္းပုိဒ္မ်ားႏွင့္တကြ သခင္ေယ႐ႈ၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကုိ 
သက္ေသအေထာက္အထား မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပ 
ပါ။ 
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၆။ သခင္ေယ႐ႈေကာင္းကင္ဘုံသုိ႔ တက္ၾကြေတာ္မူျခင္းႏွင့္ သူ၏ဘုရား 
ဇာတိေတာ္ကုိ မည္သုိ႔ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ေဆြးေႏြး တင္ျပပါ။ 
သမ ၼာက်မ္းစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားေသာ ပေရာဖက္ေဟာေျပာခ်က္မ်ား 
အပါအ၀င္၊ အေထာက္အကူျပဳေသာ က်မ္းပုိဒ္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပပါ။  

 

၇။ သခင္ေယ႐ႈျပန္ၾကြလာမည့္အေၾကာင္း၌ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေယေဟာ၀ါ 
ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ မည္သုိ႔အတည္ျပဳေပးသည္ဟူေသာအခ်က္ကုိ 
ေဆြးေႏြး တင္ျပပါ။ သမ ၼာက်မ္းစာထဲမွာပါေသာ ပေရာဖက္ေဟာျပဳ 
ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္၊ အေထာက္အကူျပဳ က်မ္းပုိဒ္မ်ားကုိလည္း တင္ျပ 
ပါ။ 
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VI. Jesus’ Divine Attributes: သခင္ေယ႐ႈ၏ 
ဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ား 

 
ခရစ္ဝင္က်မ္းမ်ားက သခင္ေယ႐ွုသည္ ထာဝရဘုရားသခင္၏ 

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ရ႐ိွခဲ့သည့္အေၾကာင္းကုိ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း 
မကြယ္မဝွက္ ေဖၚျပေနသည္။  

 
Omnipresent (present everywhere)  ေနရာတုိင္းမွာ ႐ိွသည္ 

ေနရာတုိင္းမွာ ႐ွိသည္ဟု သခင္ေယ႐ႈက ေျပာသည္္။ McDowell 
ႏွင့္ Larson တို႔က ဘုရားသခင္သည္ ေနရာတိုင္းမွာ ႐ွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ 
ေနရာတုိင္းမွာ ကူမႏိုင္စြမ္း၊ ကယ္မႏိုင္စြမ္း၊ ခ်စ္ႏိုင္စြမ္း၊ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း 
ရွိၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ေပးႏိုင္စြမ္း ႐ွိသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ခရစ္ေတာ္ 
သည္ ေနရာတိုင္းမွာ႐ွိသည္ဟု ဓမၼသစ္က်မ္းက ေဖၚျပသည္ (McDowell 

and Larson 1983)။ 
 ဆာလံ၊ ၁၃၉း၇ မွာ ထာဝရဘုရားအေၾကာင္း ေျပာေသာအခါ 

“ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ လြတ္ျခင္းအလိုငွါ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားႏိုင္ပါမည္နည္း။ 
မ်က္ႏွာေတာ္ႏွင့္ လြတ္ျခင္းအလိုငွါ အဘယ္အရပ္သို႔ေျပးႏိုင္ပါမည္နည္း။” 
ဤအခ်က္က ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းကင္မွာေရာ မရဏာႏိုင္ငံမွာပါ 
႐ွိေနၿပီး ပယ္လယ္တဘက္စြန္းထိ ႐ွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ေယာဟန္ ၃း 
၁၃ ၌ “ေကာင္းကင္ဘံုက ဆင္းသက္၍ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ႐ွိေနေသာ 
လူသားမွတစပ္ါး အဘယ္သူမွ် ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ မတက္ၿပီ။” ထုိ႔ေၾကာင့္ 
သခင္ေယ႐ုွသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ႐ိွသကဲ့သုိ႔ ေကာင္းကင္ဘံုမွာလည္း ႐ွိ 
သည္။ မႆဲ ၁၈း၂၀ မွာ “အၾကင္အရပ္၌ လူႏွစ္ဦးသံုးဦးတို႔သည္ ငါ၏ 
နာမကို စည္းေဝးၾက၏။ ထိုအရပ္၌ သူတို႔အလယ္မွာ ငါ႐ွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္ 
မူ၏။” သခင္ေယ႐ႈသည္ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးသူတိုင္း၏ စိတ္ႏွလုံးထဲမွာ 
က်ိန္းဝပ္သည္။ ၂ေကာ၊ ၁၃း ၅။ ေယာဟန္၊ ၈း ၅၈ ၌ “ငါအမွန္္အကန္ 
ဆိုသည္ကား၊ အာၿဗံဟံမျဖစ္မွီ ငါျဖစ္၏။” ဤစကားက သူဟာ ဘုရားသခင္ 
၏ ဘြဲ႔နာမေတာ္ကို ယူသံုးျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ကာလ၏ အျပင္ဘက္မွာ 
ကတည္းက သူ႐ွိေနသည္ဟု ေျပာျခင္းျဖစ္တယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာ 
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အားျဖင့္ ေကာင္းကင္ေပၚ၊ ေျမႀကီးေပၚ၊ ေနရာတိုင္းမွာ ႐ွိသည္။ ဝိညာဥ္ 
အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလယ္မွာ အခု႐ွိႏိုင္သကဲ့သုိ႔ု ကပ္ကာလအဆံုးထိ 
လည္း ႐ွိႏိုင္သည္။  

 
Omniscience (all-knowing)  အလုံးစံုကို သိသည္။ 

ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ အလံုးစံုကို သိေသာ ဂုဏ္ေတာ္ကို 
လည္းရသည္။ ဆာလံ ၁၃၉း၁ ၌ “ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္ကို 
စစ္ေၾကာ၍ သိေတာ္မူ၏။ အကၽြႏု္ပ္ထိုင္ျခင္း၊ ထျခင္းအရာတို ႔ကို သိေတာ္ 
မူ၏။ အကၽြႏု္ပ္ အႀကံအစည္တို႔ကို အေဝးကပင္ သိေတာ္မူ၏။ (အငယ္ ၄) 
၌ “အကၽြႏု္ပ္သည္ စကားတခြန္းကိုမွ်မႁမြက္ေသာ္လည္း အိုထာဝရဘုရား 
ကိုယ္ေတာ္သည္ အႂကြင္းမဲ့သိေတာ္မူ၏။” ဓမၼရာဇဝင္တတိယေစာင္ ၈း၃၉ 
မွာ “ကိုယ္ေတာ္သာလွ်င္ လူအေပါင္းတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးသေဘာကို သိေတာ္ 
မူသည္ျဖစ္၍ ဆုေတာင္းေသာသူတို႔၏ စိတ္သေဘာကိုသိလ်က္…” သို႔ 
ေသာ္လည္း သခင္ေယ႐ႈသည္ လူအားလံုးကို သိသကဲ့သုိ႔ လူ႔အထဲမွာ 
မည္သည့္အရာ႐ိွသည္ကုိလည္း သိသည္။ ဤအရာက ဘုရားသခင္သာ 
လွ်င္ သိႏုိင္ေသာ ဥာဏ္ျဖစ္သည္ (ေယာဟန္ ၂း၂၄၊၂၅)။ ေယာဟန္ ၂၁း 
၁၇ ၌ ေပတ႐ုက “ကိုယ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို သိေတာ္ 
မူ၏။”ဟု သခင္ေယ႐ႈကို ေျပာခဲ့သည္။ R. A. Torrey ေထာက္ျပခ်က္မွာ 
(Torrey, 1898): 

၁။ သခင္ေယ႐ႈသည္ လူတုိ႔၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဘဝမ်ားကို သိသည္။ 

ေရတြင္းမွာေတြ႔ခဲ့ေသာ ႐ွမာရိအမ်ဳိးသမီးအေၾကာင္းကို သိသည္။ 

မည္သည့္အရာမွ် ဖြက္ထား၍မရပါ (ေယာဟန္ ၄း ၁၆-၁၉)။ 

၂။   လူတုိ႔၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္အေတြးမ်ားကို သိသည္ (မာကု ၂း၈)။ လုကာ 

၅း၂၂ ၌ “ေယ႐ႈသည္ ထိုသူတို႔၏ ထင္မွတ္ျခင္းကို သိေတာ္မူ 

လွ်င္ သင္တို႔စိတ္ထဲမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ထင္မွတ္ၾကသနည္း။ 

ဖာရိ႐ွဲတုိ႔ႏွင့္ က်မ္းတတ္တုိ႔၏ စိတ္အေတြးတုိ႔ကို သိသည္။ လူ 

အားလံုးကို သိသည္။ လူထဲကအရာကိုလည္း သိေတာ္မူသည္ 

(ေယာဟန္ ၂း၂၄-၂၅)။ 
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၃။  လတူုိ႔ မည္သည့္အရာ လုပ္ေနသည္ကုိ သိသည္။ သူတို႔နဲ႔အတူ 

တေနရာတည္းမွာ မ႐ိွေသာ္လည္း သိသည္။ ဥပမာ နာသေနလ 

က သခင္ေယ႐ႈကို ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ဟု ေခၚသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား နာသေနလသည္ မလိမ္တတ္ 

မညာတတ္သူျဖစ္သည္ဟု သခင္ေယ႐ုွက ေျပာသည္ (ေယာဟန္ 

၁း ၄၇-၄၉)။ သူ႕အနားမွာ သခင္ေယ႐ႈ မ႐ိွေသာ္လည္း သေဘၤာ 

သဖန္းပင္ေအာက္မွာ နာသေနလ ႐ွိေနသည္ကို ျမင္သည္္ (ေယာ 

ဟန္၊ ၁း ၄၇-၄၉)။ မည္သူက သူအား မယံုၾကည္သည္ကုိ သိ 

သည္။ မည္သူက သစၥာေဖာက္မည္ကုိလည္း သိသည္။  

၄။ အနာဂတ္ကိုလည္း ႀကိဳသိသည္။ ေယာဟန္ ၁၆း၃၀ ၌ တပည့္ 

ေတာ္မ်ားက “အလံုးစံုတို႔ကို သိေတာ္မူသည္ကို၎၊ ကိုယ္ေတာ္ 

သည္ ဘုရားသခင္အထံေတာ္မွ ႂကြလာေတာ္မူသည္ကို၎ 

ယံုပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။” ေယာဟန္ ၁၃း၁၊ လုကာ ၅း၄-၆ 

ကိုလည္း ၾကည့္ပါ။  

၅။ ပညာ ဥာဏ္ရတနာအားလံုးသည္ သခင္ေယ႐ွဳ၌ ဖြက္ထားသည္။ 

(ေကာေလာ၊ ၂း ၃)။  

သခင္ေယ႐ႈသည္ အလံုးစံုကို သိေသာဥာဏ္႐ွိေသာေၾကာင့္ 
တပည့္ေတာ္မ်ားကို အမွဳေတာ္ အစအဦးကတည္းက စ၍ ႐ွင္ျပန္ထ 
ေျမာက္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းအထိ သိသည္။ လုကာ၊ ၅း၄-၁၀ ၌ ႐ွိမုန္၏ ေလွထဲ 
ကို ဝင္သည္။ ေလွ၏ ညာဖက္မွာ ပိုက္ကြန္ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ ထုိေန 
ရာမွာ “အလြန္မ်ားစြာေသာ ငါးတို႔ကို အုပ္မိသျဖင့္” ဟူ၍ ေတြ႔ရသည္။ ထုိ 
ေနရာ၌ပင္ ေပတ႐ုက ျပပ္ဝပ ္ ကိုးကြယ္သည္။ ေယာဟန္ ၂၁း၆ ၌ 
“႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီးေသာအခါ တိေဗရိ ပငလ္ယ္ ကမ္းေျခ၌ တပည့္ေတာ္ 
တုိ႔ကို ပိုက္ကြန္ခ်ခုိင္းျပန္သည္။ ထုိအခါ အလြန္မ်ားျပားလွေသာ ငါးတုိ႔ကုိ 
ထပ္မိျပန္သည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္ ႏွစ္ခုလံုးမွာ တပည့္ေတာ္မ်ား တစ္ညလံုး 
ငါးဖမ္းေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ၾကပါ။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္သမွ်ကို သခင္ေယ႐ွဳ 
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သိသည္။ သူတို႔အေၾကာင္းကို သိသည္။ ေနာက္လိုက္မ်ား၏ အေၾကာင္းကို 
သိေတာ္မူသည္။  

 
Omnipotence (all powerful)  တန္ခုုိးေတာ္အလုံးစုံ ႐ိွသည္။  

  သခင္ေယ႐ႈသည္ ေနရာတိုင္း၌႐ွိၿပီး အားလံုးကို သိ႐ံုသာမက 
တန္ခိုးအရာ၌လည္း အလံုးစံုႂကြယ္ဝသည္။ Walvoord က သခင္ေယ႐ႈ၏ 
အနႏၱတန္ခိုးေတာ္သည္ တစ္ျခားဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင ္ အေရးပါ 
ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရ ံ ကိုယ္ခႏၶာက တန္ခိုးထြက္သည့္နည္းတူ သဘာဝ 
တရား အေပၚ၌လည္း အာဏာ႐ိွေၾကာင္း မၾကာခဏေတြ႔ရသည္။ 
(Walvoord, 1969, page 29) ဘုရားတန္ခိုးေတာ္ အလံုးစံု႐ွိေၾကာင္းကို 
ေထာက္ျပေသာ က်မ္းခ်က္မ်ားမွာ…..  

၁။  အျပစ္ကို လႊတ္ေပးႏိုင္စြမ္း တန္ခိုး႐ွိသည္ (မႆ ဲ၉း၆)။ 

၂။ ေကာင္းကင္ေပၚ ေျမႀကီးေပၚ တန္ခိုးအလံုးစံုကို ခံရသည္ (မႆ ဲ

၂၈း၁၈)။ 

၃။  သဘာဝတရားအေပၚမွာ တန္ခိုး႐ွိသည္ (လုကာ၊ ၈း၂၅)။ 

၄။ ေသျခင္းမွ ျပန္႐ွင္ေစႏိုင္ေသာ တန္ခိုး႐ွိသည္ (လုကာ၊ ၇း ၁၄-၁၅၊ 

၈း၅၄-၅၅၊ ေယာဟန္၊ ၁၁း ၄၃-၄၄၊ ၅း၂၅)။ 

၅။ ကိုယ္တိုင္ ေသရာမွ ျပန္႐ွင္ႏုိင္စြမ္း ႐ွိသည္ (ေယာဟန၊္ ၁၀း၁၈။ 

၂း၁၉)။ 

၆။ ထာဝရအသက္ေပးႏိုင္ေသာ တန္ခိုး႐ွိသည္ (ေယာဟန္၊ ၁၀း ၂၈၊ 

၁၇း၂) 

၇။ ကိုယ္ခႏၶာကို က်န္းမာေစႏိုင္သကဲ့သုိ႔ နတ္ဆိုးမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ႏိုင္ 

သည္ (မာကု ၁း၂၉-၃၄)။ 

၈။ ကိုယ္ခႏၶာကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္စြမ္း တန္ခိုး႐ွိသည္ (ဖိလိပၸိ၊ ၃း၂၁။ 

၁ေကာ၊ ၁၅း၅၂-၅၇)။ 

၉။ နတ္ဆိုးမ်ားအေပၚမွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာတန္ခိုး႐ွိသည္ (မႆဲ၊ ၈း 

၁၆၊ လုကာ ၄း၃၃-၃၆၊ ၈း၃၀-၃၃)။ 
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သခင္ေယ႐ွဳက ဤတန္ခုိးေတြအားလံုး သူ႔မွာ႐ွိေၾကာင္း ေျပာသည္။ 
မႆဲ၊ ၂၈း၁၈ ၌ “ေကာင္းကင္ဘံု၌၎၊ ေျမႀကီးေပၚ၌၎ စီရင္ပိုင္ေသာ 
အခြင့္႐ိွသမွ်တို႔ကို ငါခံရၿပီ။” သူ႔ကိုယ္ပိုင္တန္ခိုးဟု ဆိုလုိသည္။ သူ႔တန္ခိုး 
အေၾကာင္း ေျပာေသာအခါ “I”, “me”, “my” ငါ႔ကို၊ ငါ၏ ဟုသံုးထားသည္။ 
ဥပမာ လုကာ၊ ၁၀း၁၉ ၌ “သင္တို႔သည္ ေႁမြ၊ ကင္းၿမီးေကာက္တို႔ကို 
ႏိုင္ရေသာအခြင့္ႏွင့္ ရန္သူတို႔ကို ႏိုင္ရေသာအခြင့္ကို ငါေပး၏။” သူ႔နာမ 
အားျဖင့္ နတ္ဆိုးမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ႏိုင္သည့္အတြက္ တပည့္ေတာ္တို႔ 
ဝမ္းသာၾကသည္။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ကို သူကတန္ခိုးေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ ေယာဟန္၊ ၁၀း၉ ၌ “ငါသည္တံခါးဝျဖစ္၏။ ငါျဖင့္ ဝင္ေသာသူသည္ 
ေဘးႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ ထြက္ဝင္၍ က်က္စားရာကို ေတြ႔ရလိမ့္မည္။” ဤ 
အရာက သသူည္ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ (key) ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု 
ေျပာျခင္းျဖစ္တယ္။ ကယ္တင္ျခင္းရရန္ အဓိကအခ်က္သည္ သူပင္ 
ျဖစ္သည္ဟု ေျပာေနျခင္း ျဖစ္တယ္ (ေဟ႐ွာယ ၄၃း၁၁၊ ၄၅း၂၂)။  သူ႔အား 
ျဖင့္သာ ကယ္တင္ျခင္းရသည္။ ခမည္းေတာ္က ေဖၚျပေသာသူကိုသာ 
သူကေ႐ြးေကာက္ျခင္း ျဖစ္တယ္ (လုကာ ၁၀း၂၂)။ သူ႔အားျဖင့္သာ ဘုရား 
ကိုသိႏိုင္သည္။ မာကု၊ ၁၆း၁၇-၁၈ ၌ တပည့္ေတာ္မ်ားကို ေလာကီႏိုင္ငံ 
အရပ္ရပ္သို႔ ေစလႊတ္သည္။ တန္ခိုးမ်ားကုိေပးသည္။ “သူ႔နာမ” ကို 
သံုးစြခဲြင့္ျပဳသည္။ လုကာထဲမွာ သခင္ေယ႐ွဳက “ခရစ္ေတာ္၏အခြင့္အားျဖင့္ 
ေနာင္တတရားႏွင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္း တရားကို ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕မွစ၍ လူမ်ဳိး 
တကာတို႔အား ေဟာေျပာရမည္။” ဟု အခြင့္ေပးထားသည္ (လုကာ ၂၄း 
၄၇)။  

 
Pre-Existent/Eternal ေ႐ွးမဆြမီွကပင္႐ိွျခင္း၊ ထာဝရ႐ိွျခင္း  

ဘုရားသခင္သည္ ကမာၻမတည္မွီကတည္းက ႐ွိသည္။ ေယ႐ႈခရစ္ 
လည္း ထုိ႔အတူ ျဖစ္သည္။ ဆာလံ၊ ၉၀း၂ ၌ ဘုရားသခင္သည္ ဖန္ဆင္း 
ျခင္းမတိုင္မီကတည္းက ႐ွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ကမာၻဦး ၁း၁ မွာ 
“ဘုရားသခင္သည္ အစအဦး၌ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ 
၏။” ဟုေဖၚျပသည္္။ သူတၱံ၊ ၈း၂၃ ၌ “ေျမႀကီးမျဖစ္မီွ ေ႐ွးဦးစြာေသာ 
ကာလ၊ အနႏၱကာလမွစ၍ ငါသည္ဘိသိက္ခံၿပီ။” ေယာဟန္၊ ၁၇း၅ မွာ 
သခင္ေယ႐ႈက “ဤကမာၻမတည္မ႐ိွမွီကတည္းက ႐ွိသည္ဟု ဆိုသည္။” 
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သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကို ေယာဟန္ ၁း၁ ၌ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္အျဖစ္ “အစ 
အဦး၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူ႐ွိ၏။” ဟု ေျပာသည္။ ေကာေလာသဲ ၁း၁၇ 
မွာ “သားေတာ္သည္လည္း ခပ္သိမ္းေသာအရာမျဖစ္မွီ ျဖစ္ေတာ္မူ၍၊ 
ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္သာ တည္ၾက၏။” ထုိ႔ 
ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ကဲ့သို႔ ကမာၻမတည္မ႐ွိမွီကတည္းက 
႐ွိေနသည္။  

ခရစ္ေတာ္သည္ ထာဝရကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဘုရားသခင္ 
ျဖစ္သည္။ တရားေဟာ၊ ၃၃း၂၇ “Elohim” “ေ႐ွးဦးစြာေသာ ဘုရားသခင္ 
သည္ သင့္ခိုလွဳံရာျဖစ္၍” ဟု ေတြ႔ရသည္။ ေဟ႐ွာယ၊ ၄၀း၂၈ မွာ “ထာဝရ 
ဘုရားသည္ အစဥ္အၿမဲတည္ေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို၎၊ ေျမႀကီးစြန္း 
တိုင္ေအာင္ဖန္ဆင္းေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို၎၊ ေမာေတာ္မူျခင္း 
ပင္ပန္းေတာ္မူျခင္းမ႐ွိ စစ္၍မကုန္ႏိုင္ေသာဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေၾကာင္း 
ကို၎ သင္သည္ မသိမၾကားဖူးသေလာ။”ဟု ေတြ႕ရသည္။ ဤအ 
ေၾကာင္းသည္ “Jehovah” ထာဝရဘုရားကို ရည္ညႊန္းသည္။ “everlasting” 

ကို ဟီးဘ႐ူးအသံုးက “owlam” ျဖစ္သည္။ ထာဝရ ဆက္တိုက္တည္သည္ 
ဟု ဆိုလိုသည္။ ကမာၻဦး၊ ၂၁း၃၃ ၌ ထာဝရဘုရားသခင္ကို “the 

everlasting God” ထာဝရအ႐ွင္ဘုရားသခင္” ဟု သံုးထားသည္။ ဆာလံ၊ 
၉၀း၂ ၌မူကား “ကိုယ္ေတာ္သည္ ေ႐ွးကမာၻ အဆက္ဆက္မွစ၍ ေနာက္ 
ကမာၻအဆက္ဆက္တိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏”ဟု ေဖၚျပသည္။  

ထိုနည္းတူ သခင္ေယ႐ႈသည္လည္း ထာဝရတည္သည္။ ေယ႐ွာယ 
၉း၆ ၌ “အေၾကာင္းမူကား ငါတို႔အဖုိ႔ သူငယ္ကို ဖြားျမင္၏။ ငါတို႔အား 
သားကိုသနားေတာ္မူ၏။ သူသည္ အုပ္စိုးျခင္းအာဏာစက္႐ိွလိမ့္မည္။ နာမ 
ေတာ္မူကား အံ့ဩဖြယ္၊ တိုင္ပင္ဖက္၊ တန္ခိုးႀကီးေသာဘုရားသခင္၊ ထာဝရ 
အဖ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းအ႐ွင္ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ လိမ့္မည္။” 
ဤက်မ္းပိုဒ္၌ သခင္ေယ႐ွဳကို “ထာဝရအဖ”ဟု ဆိုထားသည္ကုိ ေတြ႕ရ 
သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္တစခ္်က္ျဖစ္ေသာ မိကၡာ၊ ၅း၂ မွာ 
ဖြားျမင္ေတာ္မူမည့္ ေမ႐ိွယ၏ ဇာတိမွာ ဗက္လင္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ 
သည္္။ ခရစ္ေတာ္ကို “ထိုသခင္သည္ ေ႐ွးကပ္ကမာၻမွစ၍ ေပၚထြန္းေသာ 
သခင္ျဖစ္၏။”ဟု ဆိုသည္။ ေယာဟန္ ၁၇း၂၄ မွာ ထာဝရသားေတာ္ 
အတြက္ ဘုရားသခင္၏ ထာဝရ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း ေျပာထား 
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သည္္။ “အိုအဖ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤကမာၻမတည္မ႐ွိမွီ အကၽြႏု္ပ္ကိုခ်စ္၍” 
ေဟၿဗဲဩဝါဒစာမွာ သခင္ေယ႐ႈက “ေယ႐ွဳခရစ္သည္ မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ 
ကာလအစဥ္အၿမဲမေျပာင္းမလဲ ေနေတာ္မူ၏” (ေဟၿဗဲ၊ ၁၃း၈)။ ေနာက္ဆံုး 
အေနျဖင့္ (ဗ်ာဒိတ္ ၁း၈)မွာ ထာဝရဘုရားသခင္ကို “kurios” ဟု သံုးထား 
သည္္။ “ငါသည္ အာလဖျဖစ္၏။ ဩေမဂလည္း ျဖစ္၏။ အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ 
ျပည့္စံုေတာ္မူ၍၊ ပစၥဳပၸန္၊ အတိတ္၊ အနာဂတ္ကာလ အစဥ္႐ွိေတာ္မူေသာ 
ထာဝရအ႐ွင္ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။” (ဗ်ာဒိတ၊္ ၁း၁၁) မွာ သားေတာ္ 
ကို “Alpha and Omega” ဟု နာမည္ေပးထားသည္။ “အဦးဆံုးသူႏွင့္ 
ေနာက္ဆံုးသူ” ဟုဆိုလိုသည္။ ထုိ႔ေနာက္ (ဗ်ာဒိတ္၊ ၁း၁၈)မွာ လူသား 
ေတာ္ႏွင့္တူေသာသူဟူ၍ ေဖၚျပသည္။ သခင္ေယ႐ွဳက “ငါသည္ အဦးဆံုး 
ေသာသူ ေနာက္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏။ အသက္႐ွင္ေသာသူလည္းျဖစ္၏။ 
ငါသည္ အရင္ေသသည္ျဖစ္၍၊ ကမာၻအဆက္ဆက္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံု၏။ 
မရဏာႏွင့္ မရဏာႏုိင္ငံကိုလည္း အစိုးရ၏။” ထုိ႔ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈသည္ 
ထာဝရဘုရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထာဝရတည္ေတာ္မူသည္။”  

 
Immutable (unchangeable )  မေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ  

သခင္ေယ႐ႈက ဘုရားသခင္ကဲ့သုိ႔ပင ္ မေျပာင္းလဲေသာ သေဘာ 
သဘာ၀႐ွိသည္။ မာလခိ ၃း၆ မွာ “ငါသည္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္၏။ ေျပာင္းလဲ 
ျခင္းမ႐ွိ၊ ထိုေၾကာင့္ ယာကုပ္အမ်ဳိးသားတို႔ သင္တို႔သည္ယံုျခင္းသို႔ မေရာက္ 
ၾက။ ယာကုပ္ ၁း၁၇ မွာက ေကာင္းျမတ္စံုလင္ေသာ ဆုေက်းဇူး႐ွိသမွ် တို႔ 
သည္ အလင္းတို႔၏အဘထံေတာ္က သက္ေရာက္သည္ျဖစ္၍၊ အထက္ 
အရပ္မွ လာၾက၏။ ထိုအဖသည္ ေ႔႐ြေလ်ာ့တိမ္းယိမ္းျခင္းမ႐ွိ၊ ေျပာင္းလဲ 
ျခင္း အရိပ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေတာ္မူၿပီ”ဟူ၍ ေဖၚျပသည္။ ဘုရားသခင္သည္ 
ေျပာင္းလဲျခင္းမ႐ွိပါ။ ေယာဘ၊ ၂၃း၁၃ ၌ “သို႔ရာတြင္ သေဘာတစညီ္ 
တည္း ႐ွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို အဘယ္သူသည္ ေျပာင္းလဲ ေစႏိုင္ 
မည္နည္း။ အလိုေတာ္႐ွိသည္အတိုင္း ျပဳေတာ္မူလိမ့္မည္။” သခင္ေယ႐ႈ 
သည္ ဘုရားသခင္ကဲ့သုိ႔ပင ္ ေျပာင္းလဲျခင္းအရိပ္ႏွင့္ကင္းသူ ျဖစ္တယ္။ 
“ေယ႐ွဳခရစ္သည္ မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလ မေျပာင္းလဲ ေနေတာ္မူ၏” 
(ေဟၿဗဲ၊ ၁၃း၈)။ မေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ ျဖစ္ 
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သည္။ ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္သည္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ အတူ႐ွိၿပီး မေျပာင္း 
လဲ့ေသာ ဂုဏ္ေတာ္ကို ပိုင္ဆိုင္သည္။  

 
Object of Honor and Worship  ဂုဏ္ျပဳကုိးကြယ္ခံထုိက္သူ 

ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ကဲ့သုိ႔ပင ္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းခထံုိက္သူ၊ ကိုး 
ကြယ္ျခင္းခံထိုက္သူ ျဖစ္တယ္။ ပထမဆံုးေသာပညတ္ေတာ္မွာ ငါမွတစ္ပါး 
အျခားေသာဘုရား မကိုးကြယ္ရ (ထြက္ ၂၀း၃)။ ႐ုပ္တုဆင္းတု မလုပ္ရ၊ 
ဦးမခ်ရ၊ ဝတ္မျပဳရ။ ထာဝရဘုရားသည္ တစပ္ါးတည္းေသာ ဘုရားျဖစ္ 
တယ္ (တရားေဟာ ၆း၄။ မႆဲ၊ ၁၂း၂၉)။ မႆ ဲ ၄း၁၀ မွာ “ေယ႐ွဳက 
လည္း အခ်င္းစာတန္ ငါ႔ေနာက္သို႔ ဆုတ္ေလာ့ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ 
ဘုရားကို ကိုးကြယ္ရမည္။ ထိုဘုရားသခင္ကိုသာ ဝတ္ျပဳရမည္ဟု က်မ္းစာ 
လာသည္။” ထြက္၊ ၃၄း၁၄ ၌ “အျခားေသာဘုရားကို သင္သည္ မကိုးကြယ္ 
ရ။ အျပစ္႐ွိသည္ဟု ယံုလြယ္ေသာ ထာဝရဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” 
ဗ်ာဒိတ္၊ ၂၂း၉ မွာ ေယာဟန္သည္ ေကာင္းကင္တမန္၏ ေျခရင္း၌ 
လဲက်သြားသည္။ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္လိုက္သည္။ ေကာင္းကင္တမန္က “မျပဳ 
ပါႏွင့္၊ ငါကား သင္ႏွင့္ လုပ္ေဘာ္ေဆာင္ဘက္ ျဖစ္၏။ သင္၏ အစ္ကို 
ပေရာဖက္တို႔ႏွင့္ ဤကတိ စာေစာင္စကားကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာသူတို႔ႏွင့္ 
လုပ္ေဘာ္ေဆာင္ဖက္လည္း ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ေလာ့။” 
တမန္ေတာ္၊ ၁၀း ၂၆ မွာ ေကာေနလိက လဲက်ၿပီး ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ဖို ႔ 
လုပ္ေသာအခါ ေပတ႐ုက သူ႔ကို မတ္တပ္ရပ္ေစၿပီး “ငါကိုယ္တိုင္ လူျဖစ္ 
သည္ဟု ဆို၏။” ဘုရားသခင္ တစပ္ါးတည္းသာလွ်င္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း 
ခံထိုက္သူျဖစ္သည္္။ သုိ႔ေသာ္လည္း Robinson  ႐ွင္းျပသည္မွာ ႐ွင္ေပါလု 
သည္ သခင္ေယ႐ႈထံ ၂၅ႀကိမ္ ဆုေတာင္းသည္။ (Robinson 1949, page 

134)။ ေဟၿဗဲ ၁း၆ ၌ “တစ္နည္းကား သားဦးကို ဤေလာကသို႔ သြင္းေတာ္ 
မူေသာအခါ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္ အေပါင္းတို႔သည္ ထိုသူကို 
ျပပ္ဝပ္ၾကေစဟု လာသတည္း။” ဤက်မ္းပိုဒ္မွာ ေျပာေနေသာသူက 
ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက ခရစ္ 
ေတာ္ကို ျပပ္္ဝပက္ိုးကြယ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားျခင္း ျဖစသ္ည္္။ လူတုိ႔ကလည္း ေယ႐ွဳ 
ခရစ္ေတာ္ကို ျပပ္ဝပက္ိုးကြယ္ၾကသည္္။ မႆဲ၊ ၂း၁၁ မွာ အေ႔႐ွျပည္က 
ပညာ႐ိွမ်ားက ခရစ္ေတာ္ သူငယ္ကို ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ၾကသည္္။ မႆ ဲ၈း၂ 
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မွာ ႏူနာစြသဲူသည္ သခင္ေယ႐ွဳကို ျပတ္ဝပ္ကိုးကြယ္သည္။ ေယာဟန္ 
၉း၃၈ မွာ မ်က္စိမျမင္ေသာသူက မ်ကိစိျမင္ၿပီးသည့္ေနာက္ သခင္ေယ႐ွဳကို 
ျပတ္ဝပ္ကိုးကြယ္သည္။ မာကု ၅း၆ ၌ မာရ္နတ္စြသဲူသည္ သခင္ေယ႐ွဳကို 
ျပတ္ဝပ္ကိုးကြယ္သည္။ ဗ်ာဒိတ္ ၅း၁၂ ၌ ေကာင္းကင္တမန္က သိုးသူငယ္ 
ေယ႐ွဳကို ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ ခံထိုက္သူအျဖစ္ ေျပာသည္။ “ထိုသူတို႔ကလည္း 
အေသသတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ၿပီးေသာ သိုးသူငယ္သည္ တန္ခိုး၊ စည္းစိမ္၊ ပညာ 
အစြမ္းသတၱိ၊ ဂုဏ္အသေရ၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို 
ခံထိုက္ေတာ္မူသည္ဟု ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေျပာဆုိၾက၏။”  

က်မ္းစာက ႐ွင္းပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းကို 
ခံထိုက္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘြဲ႔နာမေတာ္မ်ားကို ခံထိုက္ 
သည္။ ေရာမ ၁၄း၁၁ ၌ “က်မ္းစာလာသည္ကား ငါသည္ အသက္႐ွင္ေတာ္ 
မူသည္ျဖစ္၍ ငါ႔ေ႔႐ွ၌ ဒူးေထာက္ရမည္။ ဘုရားသခင္ေ႔႐ွ၌ လူတိုင္း မိမိႏွဳတ္ 
ႏွင့္ သစၥာခံရမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏” ေဖၚျပသည္။ အငယ္ ၃-၈ 
မွာက “Lord” ႏွင့္ “God”ကို သခင္ဘုရားႏွင့္ ဘုရားသခင္ဟု အလဲ 
အလွယ္ သံုးထားသည္။ ေရာမ ၁၄း၁၁ သည္ ေဟ႐ွာယ ၄၅း၂၃ ႏွင့္ က်မ္း 
ၿပိဳင္တစခ္ ု ျဖစ္သည္။  ေဟ႐ွာယ ၄၅း၂၁ ၌ (Jehovah) ထာဝရဘုရားႏွင့္ 
(Elohim) ဘုရားသခင္ကို အလဲအလွယ္ သံုးထားသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ပင္  
ေရာမ ၁၄ တြင္လည္း အလဲအလွယ္ သံုးထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ 
သခင္ဘုရားျဖစ္သကဲ့သုိ႔ သခင္ဘုရားသည္လည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ 
ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားသည္ ငါမွတစ္ပါး အျခားမ႐ိွဟူေသာ စကားႏွင့္ အဆံုး 
သတ္ထားသည္။ အငယ္ ၂၂ ၌ “ေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔ ငါ႔ကိုေျမာ္ၾကည့္၍ 
ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးကိုခံၾကေလာ့။ ငါသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္၏။ ငါမွတစ္ 
ပါး အျခားေသာဘုရားမ႐ိွ။” တမန္ ၄း၁၂ ကိုလည္း ၾကည့္ပါ။ ေဟ႐ွာယ ၄၅ 
မွာ ဘုရားသခင္္ တစ္ပါးတည္းကိုသာ ဝတ္ျပဳရမည္ဟုဆုိျခင္းသည္ ႐ွင္းပါ 
သည္။ ဤနာမည္ကို သခင္ဘုရားအတြက္လည္း သံုးထားသည္။  ေရာမ 
၁၄း၁၁ ၌ “ငါအသက္ ႐ွင္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍” ဟု ေရးထားသည္။ ဤစကား 
က ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွာ ဘုရားသခင္က ကိစၥတစခ္ုကို ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ 
တိုင္း သံုးစြေဲလ့႐ွိေသာစကား ျဖစ္သည္။ အေလးအနက္ ေျပာလုိသည့္အခါ 
တိုင္း၌ သံုးသည္။ (ေဟ႐ွာယ၊ ၄၉း၁၈။ ေယရမိ၊ ၂၂း၂၄)ကို ၾကည့္ပါ။ 
ေယဇေက်လထဲမွာ ၁၆ ႀကိမ္ေတြ႔ရသည္။ ပထမတစ္ႀကိမ္က ေယဇေက်လ 
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၅း၁၁ မွာ “the Lord God” အ႐ွင္ ထာဝရဘုရား” ဟူေသာ နာမကို ေပါင္း 
သံုးထားသည္။  ေရာမ ၁၄း၁၁ ၌ “ငါ႔ေ႔႐ွမွာ လူတိုင္းဒူးေထာက္ရမည္။ 
ဘုရားသခင္ကို လူတိုင္း မိမိႏႈတ္ႏွင့္ သစၥာခံရမည္။” ဟုေတြ႔ရသည္။ ဓမၼ 
ေဟာင္းမွာ ဤနာမ ႏွစ္ခုလံုးကို သံုးထားသည္။  

ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိကို ထပ္မံအတည္ျပဳသည့္ ေနာက္က်မ္း 
ခ်က္မွာ ဖိလိပၸိ ၂း၁၀ ျဖစ္သည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္သတၱဝါ 
ေျမႀကီးသတၱဝါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌ ႐ွိေသာသတၱဝါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္း 
ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေယ႐ွဳ၏ဘြဲ႔နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍ ေယ႐ွဳခရစ္ 
သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ႏွဳတ္ႏွင့္ဝန္ခံသျဖင့္ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ 
ဂုဏ္အသေရေတာ္ကို ထင္႐ွားေစၾကမည္ အေၾကာင္းတည္း။” တစန္ည္းဆုိ 
ရေသာ္ ယခု႐ွိေသာ အရာအားလံုးသည္ သခင္ေယ႐ွဳေ႔႐ွမွာ ဒူးေထာက္ၿပီး 
ႏွဳတ္ႏွင့္ဝန္ခံရမည္ဟု ဘုရားသခင္ အမိန္႔ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအသံုး 
အႏွဳန္းကို (ေရာမ၊ ၁၄)ႏွင့္ (ေဟ႐ွာယ၊ ၄၆) မွာလည္း ေတြ႔ရသည္။ 
ေဟ႐ွာယတြင္ ေတြ႕ရသည္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ တပါးတည္း 
ကိုသာ သံုးႏွဳန္းသည္။ ဤအခ်က္ကို ဖိလိပၸိ ထဲ မွာလည္း ေတြ႔ရသည္။ 
ဖိလိပၸိ (၂) ထဲမွာ ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာအားလံုး သခင္ 
ေယ႐ွဳကိုသာ ကိုးကြယ္ရန၊္ သခင္ေယ႐ွဳသာ သခင္ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္႔ေပး 
ထားသည္္။ ဤအသံုးအႏႈန္းကို ေရာမႏွင့္ ေဟ႐ွာယထဲတြင္ ထာဝရအ႐ွင္ 
ဘုရားသခင္အတြက္ သံုးထားသည္။ ဤအရာက သခင္ေယ႐ွဳခရစ္သည္ 
ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္း၍မရႏိုင္ေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဂရိလို “Lord” ကို 
ဖိလိပၸိ ၂း၁၀ ထဲမွာ  “kurios” ဟု သံုးတယ္။ ဤအသံုးအႏွဳန္းသည္ (ေရာမ 
၁၄) ထဲတြင္ ထာဝရအ႐ွင္ ဘုရားသခင္အတြက္ ခဏခဏ သံုးေၾကာင္း 
ေတြ႔ရသည္။  

သခင္ေယ႐ွဳက သူ႔ကို ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားကို သတိေပး 
ဆံုးမျခင္းမ်ဳိး မည္သည့္အခါ၌မွ်မလုပ္ပါ။ တပည့္ေတာ္မ်ားက သူ႔ကို ဝတ္ျပဳ 
ကိုးကြယ္သည္။ ခရစ္ေတာ္႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို ေတြ႔ေသာအခါ မႆ ဲ
၂၈း၁၇ ၌ သူတို႔ ျပတ္ဝပ္ကိုးကြယ္ၾကသည္။ တစ္ခါ လုကာ ၂၄း၅၂ မွာ 
“ကိုယ္ေတာ္ကို ျပတ္ဝပ္ကိုးကြယ္ၿပီးမွ” ဟုေတြ႔ရသည္။ Warfield ေထာက္ 

ျပေသာအခ်က္က “ခရစ္ယာန္ဘာသာဟူသည္ ခရစ္ေတာ္ကို pre-

eminently အထြဋ္ အျမတ္ထားကိုးကြယ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။” 

(Warfield, 1929, page 372) 
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Forgives Sin  အျပစ္ခြင့္လႊတ္ေပးသည္။  
က်မ္းစာအရ ခရစ္ေတာ္က အျပစ္လႊတ္သကဲ့သုိ႔ ဘုရားသခင္က 

လည္း အျပစ္လႊတ္သည္။ ေဟ႐ွာယ ၅၅း၇ မွာ “ဆိုးေသာသူသည္ မိမိလမ္း 
ကို၎၊ မတရားေသာသူသည္ မိမိအႀကံတို႔ကို၎စြန္႔ပစ္၍ ထာဝရဘုရား 
ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲပါေစ။ သို႔ျပဳလွ်င္ သနားေတာ္မူလိမ့္မည္။ ငါတို႔ 
ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲပါေစ။ သို႔ျပဳလွ်င္ အထူးသျဖင့္ 
အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။”  

ေယရမိ ၃၁း၃၄ မွာ “ထိုသူတို႔က ထာဝရဘုရားကိုသိေလာ့ဟု 
အမ်ဳိးသားခ်င္း၊ ညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ဆံုးမ 
ဩဝါဒမေပးရၾက။ အေၾကာင္းမူကား အငယ္ဆံုးေသာသူမွစ၍ အႀကီးဆံုး 
ေသာသူတိုင္ေအာင္ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ ငါ႔ကိုသိၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခါ 
ငါသည္ သူတို႔ဒုစ႐ုိက္အျပစ္မ်ားကို သည္းခံမည္။ သူတို႔ျပဳေသာ ဒုစ႐ိုက္ 
အျပစ္မ်ားကို မေအာက္ေမ့ဘဲေနမည္။”  

ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ဒုတိယေစာင္ ၇း ၁၄  “ငါ႔နာမျဖင့္သမုတ္ေသာ ငါ႔လူတို႔ 
သည္ ကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်သျဖင့္ ငါ႔မ်က္ႏွာကို႐ွာလ်က္ ဆုေတာင္း ပဌနာျပဳ၍ 
အဓမၼလမ္းကို လႊဲေ႐ွာင္လွ်င္၊ ငါသည္ေကာင္းကင္ဘံု၌ နားေထာင္မည္။ 
သူတို႔အျပစ္ကို ေျဖ၍ သူတို႔ျပည္ကို ခ်မ္းသာေပးမည္။”  

ေအဒ ီ ၂၁၅ ခန္႔က Tertullian ဟုေခၚေသာ ေ႐ွးခရစ္ယာန္ 
က်မ္းစာဆရာ တစ္ေယာက္က ေျပာခ့ဲဖူးသည္။ ဘုရားသခင္ တစပ္ါးတည္း 
သာ အျပစ္ကင္းသည္။ အျပစ္ကင္းေသာလူလည္း ခရစ္ေတာ္သာ ႐ွိသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္သည္။ အျပစ္ကင္းေသာသူကသာ 
အျပစ္ခြင့္လႊတ္ ေပးႏိုင္သည္။ ၂ေကာ ၅း၂၁ ေယ႐ွဳခရစ္က ဘုရားသခင္ 
အျပစ္ခြင့္လႊတ္သကဲ့သုိ႔ ခြင့္လႊတ္ေပးမည္။ အမိုးေပၚက ေဖာက္ၿပီး ခ်ေသာ 
လူနာကို သခင္ေယ႐ႈ ေရာဂါေပ်ာက္ေစေသာအခါ (လုကာ ၅း၂၀)၌ 
“သင့္အျပစ္ကို လႊတ္ၿပီ” ဟု ဆို၏။ ဤအခ်ိန္မွာ ဖာရိ႐ွဲႏွင့္ ဇဒၵဳကဲမ်ားက 
“ဘုရားကို လြန္က်ဴး၍ ေျပာေသာသူကား အဘယ္သူနည္း။ ဘုရားသခင္ 
မွတစပ္ါး အဘယ္သူသည္ အျပစ္ကိုလႊတ္ႏိုင္သနည္း။” ဟုေျပာလာၾက 
တယ္။ (လုကာ ၅း၂၁။ မာကု ၂း၇ ကိုလည္း ၾကည့္ပါ။)  

မႆ ဲ၉း၆ ၌ သခင္ေယ႐ွဳက “လူသားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ အျပစ္ 
လႊတ္ပိုင္သည္ကို သင္တို႔သိေစျခင္းငွါ ထေလာ့၊ ကုိယ္အိပ္ရာကို ေဆာင္၍ 
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ကိုယ္အိမ္သို႔ သြားေလာ့ဟု လက္ေျခေသေသာသူအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။” 
သခင္ေယ႐ႈက “ခရစ္ေတာ္၏ အခြင့္အားျဖင့္ ေနာင္တတရားႏွင့္ အျပစ္ 
လႊတ္ျခင္းတရားကို ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕မွစေသာ လူမ်ဳိးတကာတို႔အား ေဟာ 
ေျပာရမည္ (လုကာ၊ ၂၄း၄၇)။ ႐ွိမုန္အိမ္မွာ သခင္ေယ႐ႈက မေကာင္းေသာ 
အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကို ေျပာေသာအခါ “သင္သည္ အျပစ္တို႔ႏွင့္ လြတ ္
ေလၿပီ” (လုကာ၊ ၇း၄၈)။ ေကာေလာသဲ ၂း၁၃ ၌ ႐ွင္ေပါလုက သခင္ေယ႐ႈ 
အေၾကာင္း ေျပာေသာအခါ “ဒုစ႐ိုက္အျပစ္၌၎၊ ဇာတိပကတိ၏ အေရဖ်ား 
လွီးျခင္း မခံေသာအျဖစ္၌၎၊ ေသလ်က္႐ွိေနေသာ သင္တို႔ကို ခရစ္ေတာ္ 
ႏွင့္အတူ အသက္႐ွင္ေစ၍ သင္တို႔အျပစ္႐ွိသမွ်တို႔ကို လႊတ္ေတာ္မူ၏။” 
က်မ္းစာခ်က္အရ ဘုရားသခင္ တစ္ပါးတည္းသာ အျပစ္လႊတ္ႏိုင္သည္။ 
ဘုရားသခင္ကဲ့သုိ႔ပင္ သခင္ေယ႐ႈလည္း အျပစ္လႊတ္ႏိုင္ေသာ တန္ခိုး႐ွိ 
သည္္။  

 
Jesus has the Keys to Heaven and Hell   သခင္ေယ႐ႈ၌ ေကာင္းကင္ႏွင့္ 
ငရဲအတြက္ ေသာ့႐ိွသည္။  

ငရဲကုိခ်ႏုိင္ေသာ တန္ခုိးသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဘုရားလူျဖစ္ေသာ 
သခင္ေယ႐ႈ၌သာ အခြင့္႐ွိသည္။ မႆဲ၊ ၁၀း၂၈ ၌ “ကိုယ္ခႏၶာကိုသာ 
သတ္၍ စိတ္ဝိညာဥ္ကို မသတ္ႏိုင္ေသာသူတို႔ကို မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ကိုယ္ 
ခႏၶာႏွင့္ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ငရဲ၌ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာသူကို သာ၍ေၾကာက္ၾက 
ေလာ့။” ငရကဲုိခ်ႏိုင္ေသာ အခြင့္႐ိွေသာေၾကာင့္ ဘုရားကို ေၾကာက္ရမည္္။ 
ဆာလ၊ ံ ၉း၁၇ ၌ “မတရားေသာသူႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေသာ 
တစပ္ါးအမ်ဳိးသားတို႔သည္ မရဏာႏိုင္ငံသို႔ ႏွင္ခ်ျခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္။” 
ေယဇေက်လ ၃၁း၁၆ ၌ “ေျမတြင္းထဲသို႔ အတူဆင္းသြားေသာသူတို႔ႏွင့္ 
အတူ သူ႔ကို မရဏာႏိုင္ငံ ေအာက္သို႔ ငါႏွိမ့္ခ်ေသာအခါ ႏိွမ့္ခ်သံအားျဖင့္ 
လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ငါတုန္လွဳပ္ေစ၏။ ဧဒင္သစ္ပင္႐ွိသမွ်တို႔ႏွင့္ အေကာင္း 
ဆံုး၊ အျမတ္ဆံုး ေလဗႏုန္သစ္ပင္မွစ၍ ေရကိုေသာက္သမွ်ေသာ သစ္ပင္ 
တို႔သည္ ေျမေအာက္အရပ္တို႔၌ သက္သာျခင္းသို႔႔ ေရာက္ၾက၏။” ခရစ ္
ေတာ္မွာလည္း ေကာင္းကင္ႏွင့္ငရဲအတြက္ ေသာ့႐ွိသည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၁း၁၈)။ 
မႆဲ၊ ၂၅း ၃၁-၄၆ မွာ “လူသားသည္ မိမိဘုန္းအာႏုေဘာ္ကို ေဆာင္လ်က္ 
သန္႔႐ွင္းေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ားအၿခံအရံတို႔ႏွင့္ ႂကြလာေတာ္မူေသာ 
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အခါ ဘုန္း႐ွိေသာပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာထိုင္၍ ေ႔႐ွေတာ္၌ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔ကို 
စုေဝးေစသျဖင့္ သိုးထိန္းသည္ သိုးႏွင့္ဆိတ္တို႔ကို တစ္ျခားစီခြဲထားသကဲ့သို႔ 
လူအေပါင္းတို႔ကို အသီးအျခားခြ၍ဲ၊ က်ိန္ျခင္းကို ခံရေသာသူတို႔ မာရ္နတ္ 
ႏွင့္ သူ၏တမန္တို႔အဘို႔ ျပင္ဆင္ေသာမီးထဲသို႔ ငါ႔ထံမွ ခြါသြားၾကေလာ့။” 
ဆိုးညစ္ေသာသူမ်ားကို ထာဝရအျပစ္ေပးသည္။ ဤက်မ္းခ်က္ကို မႆ၊ဲ 
၇း၂၁-၂၃ နဲ႔ ႏွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ “ထိုေန႔၌ကား သခင္၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ 
အခြင့္ႏွင့္ ဆံုးမဩဝါဒေပးပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ့အခြင့္ႏွင့္ နတ္ဆိုး 
တို႔ကို ႏွင္ထုတ္ပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ့အခြင့္ႏွင့္ မ်ားစြာေသာ တန္ခိုး 
တို႔ကို ျပပါၿပီမဟုတ္ေလာ့ဟု အမ်ားေသာသူတို႔သည္ ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မည္။ 
” “ထိုသို႔ ေလွ်ာက္ၾကေသာအခါ သူတို႔ကို ငါအလွ်င္းမသိ။ အဓမၼအမႈကို 
ျပဳေသာသူတို႔ ငါ႔ထံမွဖယ္ၾကဟု အတည့္အလင္း ငါေျပာမည္။” ဤအရာက 
ဘုရားသခင္ႏွင့္ ခြဲခြါျခင္းအျဖစ္ မေျပာင္းလဲေသာ လူတစ္ေယာက္၏ နိဂံုးမွာ 
ထာဝရ အျပစ္ဒဏ္ခံရင္း ခရစ္ေတာႏွင္ ့ခြဲရျခင္းကို ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။  

ေနာက္ဆံုးခရစ္ေတာ္ႂကြလာေသာအခါ “မီးလွ်ံအားျဖင့္ ဒဏ္ေပး 
ေတာ္ မူေသာအခါ” ဟု ဆိုသည္။ မေျပာင္းလဲေသာ လူသည္ မာရ္နတ္ 
အတြက္ထားေသာ မီးငရဲအိုင္ကို ခ်ခံရမည္။ ဤလူတုိ႔က “ဘုရားသခင္ကို 
မသိေသာသူ သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ ဧဝံေဂလိတရားကို နားမေထာင္ေသာသူမ်ား 
ျဖစ္သည္” (၂သက္၊ ၁း၈-၉)။ ဗ်ာဒိတ၊္ ၂၁း၂၇ ၌ “သိုးသူငယ္၏ အသက္စာ 
ေစာင္၌ စာရင္းမဝင္ေသာသူ” သခင္ေယ႐ႈ၏ အသက္စာေစာင္ထဲမွာပါမွ 
ေကာင္းကင္ဝင္ရမည္။ မဟုတ္လွ်င္ မီးငရဲအိုင္မွာ ပစ္ခ်ခံရမည္ (ဗ်ာဒိတ္၊ 
၂၀း၁၅)။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို မသိေသာေၾကာင့္ 
ေကာင္းကင္ႏွင့္ ငရဲ၏ေသာ့ကိုပိုင္ေသာ ဘုရားသားေတာ္၏ အမ်က္ကုိ 
ရိတ္သိမ္းၾကရသည္။  

 
Salvation and Eternal Life through Jesus  သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ရေသာ 
ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ထာဝရအသက္ 

သခင္ေယေ႐ႈ သူ႔ကိုသူ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ထာဝရအသက္ေပးပိုင္ ခြင္႐ိွ့ 
သူအျဖစ္ ေျပာသည္။ ထုိအရာက ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာ လုပ္ႏိုင္ 
သည္။ လူသာမန္မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ဤအခြင့္ကို ဘုရားသခင္ တစ္ပါးတည္းသာ 
ရသည့္အတြက္ ဓမၼေဟာင္းမွာ ေဖၚျပထားသည္။ လူသာမန္က ဤသုိ႔အခြင့္႐ိွ 
သည္ဆုိပါက ဤအရာက မျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ေဟ႐ွာယ 
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၄၅း၂၂ ၌ “ေျမႀကီးစြန္းသားအေပါင္းတို ႔ ငါ႔ကိုေျမာ္ၾကည့္၍ ကယ္တင္ျခင္း 
ေက်းဇူးကိုခံၾကေလာ့။ ငါသည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္၏။ ငါမွတစပ္ါး အျခား 
ေသာဘုရားမ႐ွိ။” တမန္ေတာ္၊ ၂း၂၁ ၌ “ထိုအခါ ထာဝရဘုရားကို ပဌနာျပဳ 
ေသာသူ ႐ွိသမွ်တို႔သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကလတံ့။ 
ဘုရားဗ်ာဒိတ္ေတာ္႐ွိ၏။” ဤက်မ္းခ်က္ႏွင့္အၿပိဳင္ ေယာလ၊ ၂း၃၂ ၌ 
“ထိုအခါ ထာဝရဘုရားကို ပဌနာျပဳေသာသူ ႐ွိသမွ်တို႔သည္ ကယ္တင္ 
ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကလတံ့။” ထုိအခ်ိန္၌ ထာဝရဘုရား “Jehovah” 
ကို “Lord” ဟု ဘာသာျပန္ ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း က်မ္းစာက ေယ႐ႈ 
ခရစ္သည္ ထာဝရအသက္ေပးပိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ တမန္ေတာ္ ၄း၁၂ ၌ 
ေပတ႐ုက အုပ္စိုးသူမ်ား၊ အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ က်မ္းတတ္မ်ားကို တရား 
ေဟာသည္။ သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းေျပာရာမွာ “ထိုသခင္၏ နာမေတာ္မွ 
တစပ္ါး ငါတိုကို ကယ္တင္ႏိုင္ေသာ နာမတစ္စံုတစခ္ုမွ် ေကာင္းကင္ 
ေအာက္ ေျမႀကီးေအာက္ လူတို႔တြင္ မေပၚမ႐ိွ။ တမန္ေတာ္ ၁၆း၃၁ ၌ 
“သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ကို ယံုၾကည္ေလာ့။ ယံုၾကည္လွ်င္ သင္ႏွင့္ သင္၏အိမ္သူ 
အိမ္သားတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။” ေရာမ ၁း၁၆ ၌ 
႐ွင္ေပါလုက ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရားသည္ “ယံုၾကည္သမွ်ေသာသူ 
အေပါင္းတို႔ကို ကယ္တင္ေစေသာ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္”ဟု ဆိုလုိ 
သည္္။ ေယာဟန္ ၃း၃၆ ၌ သားေတာ္ကိုယံုလွ်င္ ထာဝရအသက္ရသည္ဟု 
ဆိုသည္္။ ခရစ္ေတာ္ဟူသည္ ကယ္တင္ျခင္းရေစေသာ နာမျဖစ္သည္။ 
ထာဝရအသက္ ေပးပိုင္သည္။ ထာဝရဘုရားပိုင္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္ကို ရ႐ွိသူ 
ျဖစ္သည္။  
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၆။ သခင္႐ႈ၏ဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ား 
 

ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ား 
၁။ သခင္ေယ႐ႈသည္ အတုိင္းအဆမရွိတန္ခိုးရွင္ျဖစ္ျခင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္း 

တြင္ ေနရာအႏွ႔ံအျပားတြင္ရွိႏုိင္ျခင္း၊ အရာခပ္သိမ္းကုိသိျမင္ေသာ 
သမ ၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ရွင္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ။ ထို 
အရာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ 
၏ဘုရား ဇာတိေတာ္ကုိ ဘယ္လုိအေထာက္အကူျပဳပါသနည္း။ ေဆြး 
ေႏြး တင္ျပပါ။  

 
၂။ သခင္ေယ႐ႈသည္ အရာခပ္သိမ္းမရွိမီကတည္းက ထာ၀ရတည္ရွိေနၿပီး 

သားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္အခါမွ မေျပာင္းလဲေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ။ ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခုစီအတြက္ က်မ္းစာအေထာက္အထား 
မ်ားေပးပါ။ ထိုဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခုစီသည္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္မ်ား 
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ဘုရားဇာတိေတာ္ကုိ အတည္ျပဳေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးပါ။  

 
၃။ ထြက္ေျမာက္ရာ ၂၀း၃-၄ ႏွင့္ ေဟရွာယ ၄၅ ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ။ 

ထုိက်မ္းမ်ားက ဘုရားသခင္ တစ္ဆူတည္းသာရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထုိဘုရား 
တစ္ဆူတည္းကိုသာ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါသလား။ 
သခင္ေယ႐ႈကုိ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဓမ ၼသစ္က်မ္းရွိ အ 
ေထာက္အထားမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ။ ထိုအခ်က္က ခရစ္ေတာ္၏ 
ဘုရားဇာတိေတာ္ကုိ မည္ကဲ့သုိ႔အေထာက္အကူျပဳပါသနည္း။  

 
၄။ ေဟရွာယ ၄၅း၂၂-၂၃။ ေရာမ၊ ၁၄း၁၁ ႏွင့္ ဖိလိပ ၸိ ၂း၉-၁၁ ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ 

သုံးသပ္ပါ။ ဘုရားသခင္က သူ၏အေပၚတြင္သာလွ်င္ ျပဳက်င့္ရမည့္ 
ဂုဏ္ေတာ္တင္ျခင္းႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳျခင္းတုိ႔ကုိ ခရစ္ေတာ္အေပၚ 
တြင္လည္း ျပဳက်င့္ရန္ ေစခိုင္းေၾကာင္းေဖာ္ျပပါ။ 
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၅။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ သမ ၼသစ္က်မ္းမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္တစ္ဆူတည္း 
ကသာလွ်င္ အျပစ္ကုိ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ေၾကာင္း အတိအလင္းေဖာ္ျပထား 
သည္ကုိ တင္ျပပါ။ က်မ္းခ်က္မ်ားစုစည္း တင္ျပပါ။ သခင္ေယ႐ႈက သူ 
သည္ အျပစ္ကုိ ခြင့္လႊတ္ပုိင္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူသလား။ က်မ္းပုိဒ္မ်ား 
ႏွင့္ တင္ျပပါ။ 

 
၆။ ေကာင္းကင္ဘုံႏွင့္ ငရဲဘုံေသာ့ကုိ မည္သူပုိင္သနည္း။ ခရစ္ေတာ္၏ 

ဘုရားဇာတိေတာ္ကုိ အေျချပဳၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ။ 
 
၇။ သခင္ေယ႐ႈ၌ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ထာ၀ရအသက္ေပးပုိင္ေသာ အခြင့္ 

အာဏာရိွပါသလား။ က်မ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ရွင္းျပပါ။ 
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VII. Consensus within the Early Church 

on the Deity of Christ 

ခရစ္ေတာ္ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း  ကနဦး 
အသင္းေတာ္မ်ား သေဘာတူညီခ်က္ 
 

ကနဦးအသင္းေတာ္မ်ားအတြင္း ခရစ္ေတာ္ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 
အျငင္းအခုန္ျဖစ္စရာ လံုးဝမ႐ွိခဲပ့ါ။ ထင္႐ွားေသာ ဓမၼပညာ႐ွင္ William 

Childs Robinson က ကနဦးအသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ဘုရားဇာတိ 
ခံသူအျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခသံည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို 
ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းအေပၚ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။  

ယခုစာအုပ္ကို ျပဳစုရန္ အစပိုင္းမွာ orthodox creeds ေ႐ွးဦး 
ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ဝန္ခံခ်က္မ်ား confessions ႏွင့္ catechisms 

ဟူေသာ အသင္းေတာ္မူဝါဒမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္ခံယူခ်က္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ကနဦးအသင္းေတာ္၏ ခံယူခ်က္ကို ယေန႔ေခတ္ႏွင့္လည္း 
ဆက္စပ္ႏိုင္ရန ္ ေလ့လာၾကသည္။ ခရစ္ယာန္တရားမွာ အေျခခံဩဝါဒ 

အဓိက တစခ္ုျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိသည္ မည္သုိ႔မွ်  ျငင္း၍ 
မရႏုိင္ေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္ခံယူခ်က္ creeds မ်ားစြာသည္ 

ဩဝါဒ မွားယြင္းသည့္အရာမ်ားကို တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဥပမာအား 
ျဖင့္ (AD 320) ေလာက္မွာ Arianism ဟူေသာ အယူမွားတစခု္ ေပၚလာ 
သည္။ Arius Alxender ဟုဆုိသူကို အစြျဲပဳၿပီး ေခၚျခင္း ျဖစ္တယ္။ သူက 

ခရစ္ေတာ္ကို ဘုရားအျဖစ္ ျငင္းပယ္သည္။ သားေတာ္လည္း ဖန္ဆင္းခံသာ 

ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေအဒီ ၃၂၅ မွာ ပထမ Nicaea ေကာင္စီက Arius ကို 
ျပစ္တင္႐ႈံ႕ခ်သည္။ ဤေကာင္စီ၏ တုံ႔ျပန္ေရးသားခ်က္မ်ားကို Nicene 

Creed ယံုၾကည္ခ်က္ဟု ေခၚသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိကို ႐ွင္းလင္း 
ျပတ္သားစြာ ခံယူသည္္။ Nicene Creed ၏ အပုိဒ္ (၂) မွာ ေယ႐ွဳခရစ္သည္ 
ဘုရားသခင္၏ တစပ္ါးတည္းေသာ သားေတာ္၊ ကမာၻမတည္မ႐ိွမီ က 
တည္းက ခမည္းေတာ္ျဖစ္ပြါးေစသူ၊ ဘုရားတကာတို႔၏ဘုရား၊ အလင္း 
တကာတို႔၏အလင္း၊ ဘုရားစင္စစ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားျဖစ္ပြါးေစသူျဖစ္သည္။ 
ဖန္ဆင္းထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ တစ္လံုးတစဝ္တည္း 
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ျဖစ္သည္။ အရာအားလံုးကို ဖန္ဆင္းသူလည္း ျဖစ္သည္။ အားရစရာေကာင္း 
သည္ ကနဦးခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဤသုိ႔ေသာယံုၾကည္ခ်က္က 

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ “the logos” ၌ “Theos” ဘုရားျဖစ္သည္ဟု ႐ွင္း႐ွင္း 
လင္းလင္း ခံယူၾကသည္။ ကနဦးအသင္းေတာ္၏ ေရးသားထားေသာ 
စာအုပ္စာေပမ်ားကုိ ေလ့လာေသာအခါ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိကို 
တိုက္ခိုက္သည့္ လြမဲွားေသာ အယူကို ျပန္လည္ ေခ်ပထားျခင္း ျဖစ္တယ္။ 
လြမဲွားေသာ အယူဆမ်ားကို ပယ္႐ွင္းၿပီး ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားစင္စစ္ျဖစ္ 
သည္ဟူေသာ က်မ္းစာ သြန္သင္ခ်က္ကို ရဲရဲဝံ့ဝ့ံ ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုၾက 
သည္။ ကနဦး ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ဤသုိ႔ေရးသားခ်က္မ်ား၊ နာမည္ႀကီး 
ဓမၼပညာ႐ွင္မ်ား၊ ယဇ္ပေရာဟိတ္မ်ား၊ က်မ္းစာဆရာမ်ား၏ စာေပမ်ား၊ 
တမန္ေတာ္႐ွင္ေယာဟန္ မေသဆံုးမီ ေအဒီ (၄) ရာစုအခ်ိန္ကတည္းက 

ေရးသားခဲ့ေသာ စာမ်ားလည္း စုစည္းေလ့လာခဲ့သည္။  
ဤစာအုပ္မ်ားကို ေရးသားခဲ့ေသာသူမ်ားသည္ ကနဦး အသင္းေတာ္ 

ဖခင္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ႐ွင္ေယာဟန္မေသမီ (ေအဒီ ၉၂-၉၉)အတြင္း 
ပထမ ရာစု၏အဆံုးမွာ ေရာမၿမိဳ႕သား Clement က ေကာရိႏၱဳၿမိဳ႕သားမ်ားကုိ 

ေရးသည့္ ဒုတိယဩဝါဒစာမွာ “ညီအစ္ကိုတို႔ ဘုရားသခင္၏ ေယ႐ႈခရစ္ 

အေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကည့္ေသာအခါ အသက္႐ွင္ေသာသူႏွင့္ ေသေသာ 
သူတို႔ကို တရားစီရင္မည့္သူအျဖစ္ နားလည္ရမည္။” ထုိေခတ္ႏွင့္ တစ္ 
ေခတ္တည္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ေအဒီ ၁၁၀ ခန္႔က တမန္ေတာ္ေယာဟန္၏ တပည့္ 
ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ Antioch အႏိၱအုတ္ၿမိဳ႕၏ Bishop သင္းအုပ္ Ignatius က 

Trallians ၿမိဳ႕သားမ်ားကို ေရးေသာ ဩဝါဒစာ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေယ႐ႈ 
ခရစ္ေတာ္သည္ ခဲြ၍ရေသာအရာမဟုတ္။ (Ignatius Bishop of Antioch, 

1,c. AD 110) ဧဖက္ၿမိဳ႕သားမ်ားကိုေရးေသာ သူ႔၏ဩဝါဒစာမွာ သခင္ 
ေယ႐ႈသည္ ထာဝရအသက္ေပးဖို႔ လူ႔ဇာတိခံေသာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ 
ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေနာက္ပိုင္း Antioch အႏၱိအုတ္ၿမိဳ႕၏ Bishop 

သင္းအုပ္တစပ္ါး ျဖစ္ေသာ Theophilus က က်မ္းစာက အာဒံသည္ အသံ 
ေတာ္ကို ၾကားခဲသ့ည္ဟု ဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ျခားအသံမဟုတ္။ 
ဘုရားသားေတာ္ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္သသည့္ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အသံပင ္

ျဖစ္သည္။  
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AD 170 ေလာက္မွာ ကနဦးယံုၾကည္ျခင္းတရားကို ကာကြယ္သူ 
Justin Martyr က သူ႔၏ Dialogue with Tropho ဟူေသာ စာအုပ္ထဲမွာ 

“ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရင္၊ ယဇ္ပေရာဟိတ္၊ ထာဝရဘုရားျဖစ္သည္။” ခရစ္ 
ေတာ္သည္ အရာအားလံုးကို ဖန္ဆင္းေသာသူ ျဖစ္သည္။ အရာအားလံုး 
မ႐ိွမီကတည္းက ဘုရားအျဖစ္႐ွိၿပီ ျဖစ္သည္။ အပ်ဳိကညာမွ လူ႔ဇာတိခံယူ 
ေမြးဖြားခဲ့သည္” ဟု ဆိုသည္။ Tatin သည္ Justin Martyr ၏ တပည့္ 
ျဖစ္သည္။ Justin Martyr သည္Syria ဆီးရီးယားၿမိဳ႕မွလာၿပီး ခရစ္ယာန္ 
ျဖစ္လာသူ ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်သည့္ ဂရလိူမ်ဳိးမ်ားကုိ 

စာေရးသားေသာအခါ “ငါတုိ႔သည္ သင္တို႔ဂရိလူမ်ဳိးမ်ားကို လွည့္စားေန 
သည္မဟုတ္။ အဓိပၸါယ္မ႐ိွေသာအရာမ်ားကုိ ေျပာျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ 
ဘုရားသခင္သည္ လူ႕ဇာတိကို ခံယူ ေမြးဖြား လာသည္ဟု  ေျပာျခင္းျဖစ ္
သည္။  

ဒုတိယရာစု ႏွစ္ဝက္ကာလမ်ား၌ Irenaeus ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ သူက 

ေယာဟန္၏ ေဟာေျပာခ်က္ကို ၾကားဖူးေသာ Polycarp ၏ သြန္သင္ခ်က္ကို 
ၾကားရၿပီး ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာသူ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ Bishop of Lyons 

လီယြန္ၿမိဳ႕ သင္းအုပ္ ျဖစ္လာသည္။ Refutation of Heresies အယူလြမဲ်ား 
အတြက္ ေခ်ပခ်က္စာအုပ္သည္ ထင္႐ွားၿပီး အေရးပါေသာ စာအုပ္ 
ျဖစ္သည္္။ Gnostic rivals အယူကို ေခ်ပေသာ ကနဦး ခရစ္ယာန္ စာအုပ္ 
ျဖစ္သည္။ သူ႔စာအုပ္၌ သခင္ေယ႐ႈခရစ္သည္ သခင္ဘုရား၊ ဘုရားသခင္၊ 
ကယ္တင္႐ွင္ႏွင့္ ဘုရင္ျဖစ္သည္”။ ခရစ္ေတာ္သည္ လူအေပါင္းတို႔၏ 

အထက္မွာ ဘုရားသခင္၊ ထာဝရဘုရား၊ ထာဝရဘုရင္၊ တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ 
ပေရာဖက္မ်ားေျပာေသာ လူ႕ဇာတိခံယူေသာ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ 
တစ္ျခားသူသကဲ့သုိ႔ လူသာမန္မွ်သာ ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ က်မ္းစာက ဤသုိ႔ 
သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ေရးထားမွာ မဟုတ္ပါ။ Hippolytus သည္ 
ဒုတိယရာစု၏ က်မ္းစာပညာ႐ွင္ ယံုၾကည္ျခင္းတရားကို ကြယ္ကာသူ ျဖစ္ 
သည္။ gnostic heresy ၏ အဓိပၸါယ္မ႐ွိသည့္ သြန္သင္ခ်က္ကို ေထာက္ျပ 

႐ွင္းျပရာမွာ သူ႔စာအုပ္သည္ သိပ္ေကာင္းေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ သူက 

“ခရစ္ေတာ္သည္ အရာအားလံုး၏အထက္မွာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည့္အတြက္ 

အားလံုးအထက္က ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူက ရဲရဲဝံ့ဝ့ံ ေျပာ 
သည္။ ငါ႔ခမည္းေတာ္ ေပးသမွ်အရာအားလံုး ငါခံရသည္။ အရာအားလံုး၏ 
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အထက္မွာ႐ွိေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ဖြားျမင္ျခင္းခံသည္။ လူ႔ဇာတိ 
ခံယူသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အစဥ္အၿမဲ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ 

အနႏၱတန္ခိုး႐ွင္ ခရစ္ေတာ္အျဖစ္ နာမည္ရသည္ (Hippolytus, 190)။  
Clement of Alexandira ကလည္း Justin Martyr ကဲ့သုိ႔ပင ္ဂရိလူမ်ဳိး 

ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာသည္။ က်မ္းတတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ 
သူ႔၏ ေနာက္ဆံုးဆရာ Pantaenus ၏ ေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာ 

သည္။ Exhortation to the Greeks ဟူေသာ “အစမွာ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္၊ 
ေနာက္မွာ ခရစ္ေတာ္” ျဖစ္ေသာ လူသားမ်ား၏ အစအဦးအတြက္၊ လူတုိ႔၏ 

အက်ဳိးအတြက္ သူသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူ႔ဇာတိ ခံယူသည္။ 
ကိုယ္ေတာ္တစပ္ါးတည္းသာလွ်င္ ဘုရားႏွင့္လူ အျပည့္အဝ ျဖစ္တယ္။ 
ေကာင္းျမတ္စုံလင္ေသာ အရာအားလံုး၏ မူလလည္းျဖစ္သည္။”  

ထုိ႔ေၾကာင့္ သူကလည္း တစ္ျခားက်မ္းစာပညာ႐ွင္မ်ားနည္းတူ 
ဘုရားဇာတိကို ေထာက္ခံသူျဖစ္သည္။ ေအဒီ (၃) ႏွင့္ (၄) ရာစုမ်ားတြင္ 
ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေရးသားေသာ ေလးစားစရာ 
ေကာင္းေသာ ဆရာမ်ား႐ိွခဲသ့ည္။ Novatian သည္ (၃)ရာစုႏွစ္၏ က်မ္းစာ 
ပညာ႐ွင္ ျဖစ္သည္။  

သူက ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းစာက အမ်ားႀကီး 
ေျပာထားသည္ဟု ဆုိသည္။ သခင္ေယရႈသည္ လူ႔ဇာတိခံယူၿပီး ဘုရား 
သခင္လည္း ျဖစ္သည္္ (Novatian, 235)။ 

Tertullian သည္ ေအဒီ ၂၀၀ ခန္႔က က်မ္းျပဳဆရာ ျဖစ္သည္။ 
လက္တင္ဘာသာျဖင့္ေရးေသာ ပထမဦးဆံုးေသာ ဆရာလည္း ျဖစ္သည္။ 
သူသည္ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္သည့္စာမ်ားကုိ မ်ားစြာေရးခဲသ့ည္။ 
Tertullian က “သခင္ေယ႐ႈသည္ လူလည္းျဖစ္၊ ဘုရားသခင္လည္း 
ျဖစ္သည္။ လူ႔အပုိင္းက ေမြးဖြားလာရသည္။ ဘုရားအပိုင္းက ေမြးရန္ 
မလိုပါ။ ဘုရားႏွစ္ဆူ သုိ႔တည္းမဟုတ္ သခင္ႏွစ္ပါးဟု မည္သည့္အခါ၌မွ် 
မသံုးပါ။ ခမည္းေတာ္က ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ သားေတာ္က ဘုရားသခင္ 
ျဖစ္သည္။ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္က ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ တစပ္ါး 
စီက ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္” (Tertullian, 215)။ 

ကနဦးအသင္းေတာ္ စာေရးသူမ်ားထဲမွ Athanasius အေၾကာင္းကို 
ေနာက္ဆံုး ေလ့လာမိသည္။ Athanasian ယံုၾကည္ခ်က္ကို ျပဳစုေရးသား 



 63 

ေသာ ထင္႐ွားသည့္ ပုဂ ၢဳိလ္ျဖစ္သည္။ Athanasian Creed သည္ သံုးပါး 
တစဆ္ူကို ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္စြာ ေထာက္ခံ ေရးသားခ်က္လည္း ျဖစ္ 
သည္။ Athanasian Creed မွာ Athanasian က ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္ 
ကဲ့သုိ႔ပင ္ သ၏ူ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ကလည္း အားလံုးအထက္မွာ ဘုရားျဖစ္ 
သည္။” (Athanasius, circa 290 -370) ဤအရာက ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရား 
ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ေထာက္ခံအတည္ျပဳေသာ အခ်က္ျဖစ္ 
သည္။  

ကနဦးခရစ္ယာန္စာေရးဆရာ၊ သင္းအုပ္ဆရာ၊ ဓမၼပညာ႐ွင္၊ ယဇ္ 
ပုေရာဟိတ္မ်ားႏွင့္ က်မ္းျပဳဆရာမ်ားက ေယ႐ွဳခရစ္သည္ ကယ္တင္ ႐ွင္၊ 
ဘုရားသခင္၊ အနႏၱတန္ခိုး႐ွင္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သက္ေသ 

ထင္႐ွားစြာ ျပေနၾကသည္။  
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၇။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးအသင္းေတာ္မ်ား၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ 

 
ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ား 
၁။ ေရွးကနဦးအသင္းေတာ္ စာေရးဆရာမ်ားက ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိ 

ေတာ္ကုိ မည္သုိ႔ ယုံၾကည္ၾကသနည္း။ 
 

၂။ ယေန႔ထက္တုိင္ ေယေဟာ၀ါသက္ေသအသင္းမ်ား၏ “လက္စြျဲဖစ္ေသာ 
သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားမဟုတ္ဘဲ ဖန္ဆင္းခံသူသာျဖစ္သည္” ဟူ 
ေသာ မိစၧာဒိ႒ိအယူဝါဒအမည္သည္ မည္သူနည္း။ 

 

၃။ မည္သည့္ ေကာင္စီအစည္းအေ၀းက ခရစ္ေတာ္၏ဘုရားဇာတိေတာ္ 
အယူဝါဒကို အေသးစိတ္တင္ျပခဲ့ပါသနည္း။ အၾကမ္းအားျဖင့္ မည္ 
သည့္ ခုႏွစ္ ျဖစ္ပါသနည္း။ 

 

၄။ ခရစ္ေတာ္၏ဘုရားဇာတိေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Clement of Rome, 
Ignatius, Theophilus တုိ႔၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ။ 

 

၅။ ခရစ္ေတာ္၏ဘုရားဇာတိေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Justin Martyr ႏွင့္ 
Tatian တုိ႔၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ။ 

 

၆။ Bishop of Lyons ၏ မိစ ၧာဒိ႒ိအယူဝါဒ မမွန္ကန္ေၾကာင္း တင္ျပခ်က္ 
ႏွင့္ Clement of Alexandria ၏ ဂရိတုိ႔ကုိ တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ 
မ်ားမွာ ခရစ္ေတာ္၏ဘုရားဇာတိေတာ္ အေၾကာင္းတင္ျပၾကပုံကုိ ေဖာ္ 
ျပပါ။ 

 

၇။ Athanasius က မည္သည့္ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ ေရးၿပီး၊ ထုိယုံၾကည္ခ်က္က 
မည္သည့္အယူဝါဒကို ေထာက္ခံသနည္း။  
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Conclusions  နိဂံုး 
 

ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိအေၾကာင္း ေသခ်ာခုိင္လံုရန္အတြက္ ဤ 
စာအုပ္ကို ေလ့လာေရးသားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း အဓိက 
သက္ေသမ်ားမွာ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ထုတ္ႏွဳတ္ထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း ကနဦး အသင္းေတာ္ဖခင္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ သူတို႔ 
ေရးသားေသာ စာေပမ်ားကုိလည္း အေထာက္အကူအျဖစ္ ထုတ္ႏွဳတ္ထား 
ပါသည္။ ဤေလ့လာခ်က္မ်ား၏ အေျခခံအျဖစ္ျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာသည္ 

အမွားမ႐ိွ မေ႔႐ြေလ်ာ့ႏိုင္ေအာင္ အလံုးစံု မွန္ကန္သည့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ 
ေပးႏိုင္ေသာ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္သည ္္္။ ယံုၾကည္ျခင္း အတြက္ လက္ေတြ႔ 
က်င့္သံုးရန္အတြက္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ စံျဖစ္သည္ဟူေသာ အေျခခံ 
အခ်က္ေပၚမွာ အဓိက ေလ့လာခဲ့သည္။  

နာဇရက္ၿမိဳ႕သား ေယ႐ွဳခရစ္သည္ ဘုရားသခင္၊ အနႏၱတန္ခုိး႐ွင္၊ 
မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ဖန္ဆင္း႐ွင္၊ စၾကဝဠာကုိ အုပ္စိုးသူျဖစ္သည္္။ သခင္ 

ေယ႐ွဳခရစ္သည္ ယေန႔ မေန႔ ေနာင္ကာလ အစဥ္အၿမဲ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ 
သည္ဟု ေဖၚျပခ့ဲသည္။  

ခရစ္ေတာ္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသျပရန္ အဓိကအခ်က္ (၇) 
ခ်က္ကို ေလ့လာခဲ့သည္။ ပထမအေနျဖင့္ ႀကီးျမတ္ေသာဘုရားႏွင့္ ငါတို႔၏ 

ကယ္တင္႐ွင္ (တိတု၊ ၂း ၁၃)။ ဒုတိယအေနျဖင့္ လူ႔ဇာတိခံေသာ 
ဘုရားသခင္ ကယ္တင္႐ွင္ျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းစာ၏ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ား။ 
တတိယေနျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ ဘြဲ႕နာမေတာ္မ်ား။ စတုတၳအေနျဖင့္ 
သခင္ေယ႐ႈကိုယ္တိုင္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား “အာၿဗံဟံမျဖစ္မီွ 

ငါျဖစ္သည္”ဟု ေျပာဆုိျခင္းသည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းစြာ ျပဆုိျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ပဥၥမအေနျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ အျပစ္ကင္းၿပီး  စံုလင္ေသာ အသက္ 
တာ၊ လူသာမနတ္ုိ႔၏ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ မတူေသာ ျဖစ္ရပ္၊ ႐ွင္းျပ၍ မရႏုိင္ 
ေအာင္ သဘာဝတရားႏွင့္ သိပၸံအတတ္ထက္ သာလြန္နက္နဲေသာ ျဖစ္ 
ရပ္မ်ား၊ လူတုိ႔ လိုက္မမွီႏိုင္ေအာင္ ထူးျခားၿပီး အတၱကင္းစြာ စြန္႔လႊတ္ေသာ 

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ေသျခင္း၊ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္သုိ႔ျပန္လည္ 
တက္ႂကြျခင္းႏွင့္ ေနာက္တစဖ္န ္ျပန္ႂကြလာျခင္းတုိ႔သည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း 
သက္ေသအျဖစ္ ေထာက္ျပခဲ့သည္။   ဆဌမအေနျဖင့္  ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ 
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မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္တုိ႔အတူ႐ွိသည္ကို 
ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ဤဂုဏ္ေတာ္မ်ားသည္ က်မ္းစာထ၌ဲ ထာဝရဘုရား 
သခင္ တစပ္ါးတည္းသာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း  သခင္ေယ႐ႈလည္း ဤဂုဏ္ေတာ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 
သတၱမအေနျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈသည္ လူ႔ဇာတိခံယူေသာဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း 
ကနဦးအသင္းေတာ္၏ ထူးျခားေသာ ယုံၾကည္ျခင္းမ်ား၊ သေဘာ တူညီခ်က္ 
မ်ားကို ေထာက္ျပေလ့လာခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည္ 
ဟု ဆုိျခင္းထက္ ပို၍အေျခခံက်ေသာတရားမ႐ိွပါ။ ကနဦး အသင္းေတာ္က 

မွားယြင္းေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ား ၾကားထဲမွ ခုခံကာကြယ္လ်က္ ခရစ္ေတာ္ 
သည္ ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။  

ဤစာအုပ္ငယ္ေလးသည္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ သိသြားေစမည့္ ေကာင္းႀကီးျဖစ္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 
ခရစ္ေတာ္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို ျငင္းဆန္ေသာ အယူလြဲသူမ်ား၊ လမ္းလြ ဲ
သူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ “ေမးျမန္း 
ေသာ သူ႐ွိသမွ်တို႔အား ႏူးညံ့ေသာသေဘာ၊ ေၾကာက္႔႐ြံေသာ သေဘာႏွင့္ 

ျပန္ေျပာျခင္းငွါ၊ ကာလအစဥ္မျပတ္ အသင့္႐ိွေနၾကေလာ့” (၁ေပ၊ ၃း၁၅)။ 
ဤက်မ္းစာထဲက အေၾကာင္းအရာကို ေလ့လာေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္ 
တိုင္လည္း စိတ္ထဲမွာ ထိေတြ႔ခံစားရသည္။ ကားတိုင္မွသည္ ပလႅင္ေတာ္ 
ေ႔႐ွအထိ ေလွ်ာက္ရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ အ 
တြက္ က်မ္းစာထဲက စားႏုပ္စားေပါက္မ်ား ဘုရားသခင္ ခ်ထားေပးပါလိမ့္ 
မသည္။ ခ်လည္းခ်ထား ေပးပါသည္။ ငရဲမွာ ေပးဆပ္ရမည့္ ေဝဒနာမ်ားႏွင့္ 

အျပစ္ေႂကြးမ်ားအတြက္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးဆပ္ခဲ့ေသာ 

ကယ္တင္႐ွင္၊ ဘုရားသခင္၊ ႐ွင္ဘုရင္၊ ယဇ္ပေရာဟိတ္၊ ပေရာဖက္ျဖစ္ 
သည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္အေၾကာင္းကို ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္၏ အလွပန္းခ်ီကား 
ထဲမွာ ကၽြမ္းက်င္လွပေသာ သက္ေသအျဖစ္ ဘုရားသခင္က မႊန္းခ်ယ္ထား 
ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဤအလွတရားသည္ ဇာတိလူ မဟုတ္ေသာလူ၊ 
သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ေဖၚျပျခင္းခံရသူမ်ား ျမင္ႏိုင္ေသာ အလွတရား 
တစခ္ ု ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေျမေပၚမွာ တံေထြး 
ေထြးၿပီး ႔႐ႊံေစးႏွင့္ နယ္ကာ၊ ကန္းေသာသူ၏ မ်က္ေစ့မွာ သုတ္လိမ္းေသာ 
အခါ မ်က္စိျပန္ျမင္ရသည္ႏွင့္ တူသည္။ က်မ္းစာက ေျပာေသာ ဤအလွ 
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ပန္းခ်ီ၏ အ့ံဩဖြယ္ အေျပာက္အမႊန္းမ်ားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပေန 
ေသာ စကားမွာ  ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ ဟူေသာ 

စကားထက္ ပိုမုိႂကြယ္ဝ ထယ္ဝါစြာ အလွဆင္ မႊန္းခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္တယ္။ 
ကိုယ္ေတာ္၏ သန္႔႐ွင္းေသာ နာမေတာ္သည္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ရွိပါေစ။  
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