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ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်  

ဧဝံဂေလိတရား၏ နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးကို 

တင်ဆက် အသုံးပြုလျက်ရှိဂနကကပြီး  

ထိနည်းလမ်းများကိုလည်း အသုံးပြုလျက် ရှိကကသည်။ 

အကယ်၍ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ ဂရေးနုတ်ကယ်တင်ပြင်း ြုံပြင်ကိုသာ 

မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်အတိုင်း သင်ကကားဂြးြဲ့မည်ဆိုြါက ထိုဂရေးနုတ်ကယ်တင်ပြင်း၏ 

ရုြ်ြုံတစ်ြုလုံးနှင့် ကျမ်းစာတစ်ြုလုံး၏ပြစ်စဉ် (metanarrative) ကို မယုံကကည်သူများနှင့် 

ယုံကကည်သူများကို နားလည်ဂစနိုင်မည် မဟုတ်ြါ။ သမ္မာတရား၏ သတင်းဂကာင်းကို 

တင်ဆက်သည့် အပြားဂသာ ြုံစံများစွာအတွက် ဂနရာရှိမည်မှာ ဂသြျာြါသည်။ မယုံကကည်သ ူ

များထံြရစ်ဂတာ်အဂကကာင်းကို ဂဝမျှရပြင်း၏ြန်းတိုင်သည် သတင်းဂကာင်းကို ြက်တွယ်ရန ်

ပြစ်ြါက သမ္မာကျမ်းစာအား မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်အတိုင်း သင်ကကားပြင်းဟူသည့် နည်းလမ်းကိ ု

လိုက်စားသင့်ြါသည်။ မယုံကကည်သူများက ကျမ်းစာ၏ ရုြ်ြုံတစ်ြုလုံးကို ပမင်ဂတွ့ရဂသာအြါ  

ဘုရားသြင်သည် မည်သူပြစ်ဂကကာင်းနှင့် သူဘာလုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်ဟူဂသာ အရာကို နားလည်လာမည ်

ပြစ်သည်။ ြရစ်ဂတာ်သည်လည်း ဧဂမာက်သို့သွားဂသာလမ်းတွင် ထိုနည်းလမ်းအတိုင်းပြုမူြဲ့ဂြသည်။ 

ထိုသူများကို ြညတ်ဂတာ်ကျမ်းနှင့် ြဂရာြက်ကျမ်းများမှ သူကိုယ်တိုင်၏ 

အဂကကာင်းအရာများကို ရှင်းပြြဲ့ြါသည်။ သင့်အဂနပြင့် ဂရေးနုတ်ကယ်တင်ပြင်း၏ သမ္မာတရားကို 

ထုတ်ဂြာ်မည်ပြစ်သည့်အတိုင်း သင်အသုံးပြုသည့် မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်အတိုင်း သမ္မာကျမ်းစာကို   

    သင်ကကားပြင်း အဂြါ် ဘုရားသြင်ဂကာင်းကကီးဂြးြါဂစ။

                  ဂျင်မ်ကွခ်
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မာတိကာ

ကကျးဇူးတင်လွှာ

ကာလပြမျဉ်း	 	 	 	 	 စွန့်စားပခင်း	 	 	 စာမျက်နှာ

အစအဦး     ၁-၁၆    ၃-၈၅

လူမျ ိုး၏အစ     ၁၇-၃၅    ၈၆-၁၉၅

နယ်ဂပမဂတာ်ကိုသိမ်းြိုက်ပြင်း   ၃၆-၃၈    ၁၉၆-၂၁၃

စည်းလုံးသည့်နိုင်ငံဂတာ်    ၃၉-၄၂    ၂၁၄-၂၃၅

နိုင်ငံဂတာ်ကွဲပြားပြင်း    ၄၃-၄၅    ၂၃၆-၂၅၂

အိမ်မှဂြါ်ဂဆာင်ပြင်း    ၄၆-၄၈    ၂၅၃-၂၆၉

အိမ်သို့ပြန်ပြင်း     ၄၉-၅၀    ၂၇၀-၂၈၁

ြရစ်ဂတာ်၏အဂစာြိုင်းသက်ဂတာ်စဉ်ကာလ  ၅၁-၅၄    ၂၈၂-၃၀၄

ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏သာသနာဂတာ်   ၅၅-၆၇    ၃၀၅-၃၇၇

သစ္စာဂြာက်ပြင်းနှင့်အဂသြံပြင်း   ၆၈-၇၄    ၃၇၈-၄၁၆

ဂအာင်ပမင်ပြင်းနှင့်အသက်ရှင်ပြင်း   ၇၅-၇၈    ၄၁၇-၄၃၉

အသင်းဂတာ်     ၇၉-၉၀    ၄၄၀-၅၀၃

ဂရှ့ပြစ်စဉ်များ     ၉၁-၉၉    ၅၀၄-၅၅၁

ကျွန်ုြ်၏ဧြက်ညီအစ်ကို ေယ်ရီ ဗာဗယ်အား သူ၏ဂပြာင်ဂပမာက်လှဂသာ အနုြညာလုြ်ငန်းအတွက် အလွန်ြျးီကျူးမိြါသည်။ 

သင်၏ကကီးမားဂသာ ဆုဂကျးဇူးသည် ဤလုြ်ငန်းကိုကကီးမားစွာ အကျ ိုးရှိဂစပြီ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 3@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ ဘုရားသြင် - အလွန်ကကီးပမတ်ဂတာ်မူဂသာ သက်ရှိ၏အမည်နာမ၊ ဂဟပဗဲဘာသာတွင ်
ထင်ရှားဂကျာ်ကကားပြီး “တန်ြိုးကကီးပြင်း” “ြွန်အားကကီးပြင်း” ဟု အမည်ရှိပြင်း။ ထိုအမည် 
နာမသည် အရာြြ်သိမ်းကို တတ်နိုင်ဂသာ တန်ြိုးဂတာ်ကို ဂြာ်ပြဂနသည်။ ထို့အပြင် 
ဤဂနရာတွင် ဘုရားသြင်ဟု သုံးနှုန်းထားပြင်းမှာ ကျမ်းစာ၏အစြိုင်းတွင် သွန်သင် 
ထားသည့် စကားလုံးတွင်ြင် အများကိန်းကို သုံးနှုန်းထားသည်။ ဘုရားသြင်ပြစ်ပြင်း 
ဟူဂသာ စကားတွင် ြုေ္ဂိုလ်သုံးြါးြါဝင်သည့် အများကိန်းကို သုံးနှုန်းထားသည် - 
ြြမည်းဂတာ်၊ သားဂတာ်နှင့် ြန်ဆင်းပြင်းအလုြ်တွင် ြါဝင်ဂနသည့် သန့်ရှင်းဂသာ 
ဝိညာဉ်ဂတာ်တို့ ပြစ်ကကသည်။

 ¼ ကျမ်းစာထဲတွင် ဘုရားသြင် တစ်ြါးတည်းဟူသည့် သက်ဂသကိုပြရန် မကကိုးစားထား 
ြါ။ ကိုယ်တိုင်သက်ဂသအဂနပြင့် ဤအြျက်ကို ယူထားသည်။

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁ ထဲမှ ကျမ်းြိုဒ် သုံးဆယ့်တစ်ကျမ်းမှ သုံးဆယ့်နှစ်ကကိမ်တွင် ဘုရားသြင ်
ကို အမည်နာမပြင့် ဂြာ်ပြထားသည်။ ဆယ့်တစ်ကကိမ်ကို လူြုေ္ဂိုလ် နာမ်စားအဂနပြင့် 
အသုံးပြုကာ ြိုင်းနှိုင်းထားသည်။

 ¼ ဂကာင်းကင်နှင့်ဂပမကကီးတို့သည် ထာဝရပြစ်တည်ဂနပြင်း မဟုတ်ြါ။ ပြစ်တည်ပြင်းအစ 
ရှိသည်။ တစ်ြုြုမှပြစ်ဂြါ်လာပြင်းလည်း မဟုတ်ြါ။ ဘုရားသြင်က ဘာမှမရှိပြင်း 
အထဲမှ  ဂကာင်းကင်နှင့်ဂပမကကီးကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ 

 ¼ ကျမ်းစာထဲတွင် ဘုရားသြင်ကို ြထမဆုံးတည်ရှိသူအပြစ် ဂြာ်ပြထားသည်မှာ မဂတာ် 
တဆမဟုတ်ြါ။ ထိုစကားလုံးသည် အြန်းကကီး တစ်ြန်းလုံးတွင်သာမက စာမျက်နှာ 
တစ်ရေက်ြျင်းစီတွင် ပမင်သာဂအာင် လွှမ်းမိုးထားဂသာ စကားပြစ်သည်။ 

 ¼ ဘုရားသြင် ြန်ဆင်းြဲ့သည်မှာ - တည်ရှိဂနပြီးသား ြစ္စည်းတစ်ြုြုမှ ြန်ဆင်းြဲ့ပြင်း 
မဟုတ်ြါ။ ဘာမှမရှိပြင်းမှ ြန်ဆင်းြဲ့ပြင်းပြစ်သည်။

 ¼ ဂကာင်းကင်နှင့်ဂပမကကီး - စကကဝဠာ။ ဤြထမကျမ်းြျက်သည် ကျမ်းစာ၏နိဒါန်းပြစ်ပြီး 
အရာြြ်သိမ်းတွင် အစရှိဂကကာင်းကို ဂြာ်ပြဂနသည့် မဟာသမ္မာတရား၊ အဂရးကကီးဂသာ 
အမှန်တရား ပြစ်ဂြသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	အလွန်ခွန်အားကကီးကသာသူပြစ်သည်။

စွန့်စားပခင်း	နံြါတ်	(၁)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

“ကျွန်ုြ်တို့သည်	 ဘုရားသခင်ကို	 မပမင်ရကသာ်လည်း	 ဘုရားသခင်အမှန်တကယ်တည်ရှ ိ
ကတာ်မူသည်။” (အဝတ်စတစ်ြုကို ကိုင်ဂပမောက်လိုက်ပြီး ကဂလးများကို ထိုအဝတ်စလှုြ်ရှား 
လာသည်အထိ မှုတ်ဂစြါ) ဂပြာရန်မှာ - “အဝတ်စကို	ဘာက	လှုြ်ရှားကစသနည်း။” (ကျွန်ုြ် 
တို့မှုတ်လိုက်သည့်ဂလ) “ကလကိုပမင်ရြါသလား” (မပမင်ရြါ) “ကလထွက်လာသည်ကို	 သင် 
မည်သို့သိနိုင်သနည်း။”	(အဝတ်စ လှုြ်ဂနသည်ကို ပမင်ရသည်။ ထိုအရာမှာ ဂလ၏ရလဒ်ပြစ် 
သည်ကို ကျွန်ုြ်တို့ပမင်ြဲ့ရြါသည်။) ဂပြာရန်မှာ -	 “ဘုရားသခင်သည်လည်း	 ထိုကဲ့သို့ြင် 
ပြစ်ြါသည်။	 ဘုရားသခင်ကို	 ကျွန်ုြ်တို့	 အမှန်တကယ်	 မပမင်ရြါ။	 အဘယ်ကြကာင့်ဆိုကသာ်	 
သူသည်	 ဝိညာဉ်ပြစ်သည်။	 သို့ကသာ်	 ဘုရားသခင်အမှုပြုကတာ်မူသည့်အရာကို	 ကျွန်ုြ်တို့ 
ပမင်ရပခင်းမှ	 သူအမှန်တကယ်တည်ရှိသည်ကို	 ကျွန်ုြ်တို့သိရသည်။” အစားထိုးနိုင်ဂသာ 
နည်းလမ်း - စာရေက်အြိုင်းအစ၊ သစ်ရေက် (သို့) အလွယ်တကူမှုတ်နိုင်ဂသာ အရာတစ်ြုြု 
ကို အသုံးပြုြါ။

ကျွန်ုြ်တို့သည် ထာဝရ တည်ရှိပြင်းဟူသည့်အရာကို အပြည့်အဝနားမလည်နိုင်ဂကကာင်း 
ရှင်းပြြါ။ သို့ဂသာ် ထိုသို့ နားမလည်ဂသာ်လည်း အဆင်ဂပြြါသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ်  
ဘုရားသြင်သည် အလွန်ကကီးပမတ်ပြီး တန်ြိုးကကီးကာ ကျွန်ုြ်တို့နားလည်နိုင်သည့်အရာများ 
ထက် ကကီးမားဂသာဂကကာင့် ပြစ်သည်။ ထိုကကီးပမတ်ပြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းတွင် ဘုရား 
သြင်၌ အစမရှိပြင်း၊ ဘုရားသြင်၌ အဆုံးမရှိပြင်းလည်း ြါဝင်ြါသည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

စာလုံးအနက်ပြင့ ်

ဂြာ်ပြထားဂသာ 

စာဂကကာင်းများသည် 

ဆရာမှ သင်ြန်းစာကို 

မိတ်ဆက်ဂြးနိုင်မည့ ်

စကားလုံးများပြစ်သည်။

ဂအာက်ြါ ကျမ်းြျက ်

များသည် ထာဝရတည်ရှိ 

ဂတာ်မူဂသာ ဘုရားသြင် 

အဂကကာင်းကို ဂပြာထား 

သည်။ 

¼ ဆာလံ ၁၉:၁-၄ 
¼ ဂရာမ ၁:၂၀
¼ ဂဟရှာယ ၄၆:၉-၁၀

၂)	သင်ခန်းစာကို	စတင်ြါ

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ငှက်ကဂလးများ၊ သစ်ြင်များ၊ ကကယ်များ၊ လူအမျ ိုးသားနှင့် လူအမျ ိုးသမီး စသည်တို့မရှိမီ 
တွင်ြင် ဘုရားသြင်ရှိဂနြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်အစဉ်အပမဲ တည်ရှိဂနြဲ့သည်။ ကျွန်ုြ်တို့ 
အတွက်မူ ဘုရားသြင် မည်သို့တည်ရှိြဲ့သည်၊ သူ၌အစမရှိပြင်းနှင့် အဆုံးမရှိပြင်းဟူသည့် 
အဂကကာင်းအရာကို နားလည်ရန်မှာ ြက်ြဲြါသည်။ ဘုရားသြင်သည် ထာဝရတည်ရှိသည်။  
ဆိုလိုသည်မှာ သူ၌အစမရှိသကဲ့သို့ အဆုံးလည်း မရှိြါ။

ဘုရားသြင်သည် သူတည်ရှိဂနသည်ကို သက်ဂသပြရန် မကကိုးစားြါ။ လူအများက ဘုရား 
သြင်မည်သို့ တည်ရှိဂနသည်ကို သိနိုင်သည့်သက်ဂသကို လိုြျင်ကကသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ 
ကလည်း ဘုရားသြင်၏တည်ရှိပြင်းကို ဂြာ်ပြသည့်သက်ဂသကို မဂြာ်ပြထားြါ။ ကျမ်းစာ 
က ဘုရားသြင်သည် အစဉ်အပမဲတည်ရှိဂနသူပြစ်ပြီး သူသည်ြွန်အားကကီးသည့် ထာဝရဘုရား 
ပြစ်သည်ဟုသာ ဂြာ်ပြထားြါသည်။
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ကမ္ဘာဦးကျမ်းသည် အစအဦးများ၏ စာအုြ်ပြစ်သည်။ ကမ္ဘာကကီး၏အစ၊ လူသားမျ ိုးနွယ်၏ 
အစ၊ အပြစ်၏အစ၊ ဘုရားသြင်၏ ဂရေးနုတ်ကယ်တင်သည့် အကကံအစည်ဂတာ်အစ၊ အပြား 
ဂသာ အစအဦးပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်တွင် အစမရှိဂကကာင်း ကျမ်းစာကရှင်းလင်းစွာ 
ဂြာ်ပြထားြါသည်။ ဘုရားသြင်သည် တန်ြိုးကကီးဂသာသူအပြစ်အစဉ်အပမဲတည်ရှိဂနသည်။ 

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁ ပြီးဂသာအြါ ကျန်ဂသာ ကမ္ဘာဦးကျမ်းသည် ကမ္ဘာဂြါ်တွင် ပြစ်ြျက ်
လာသည်။ သို့ဂသာ် ကျမ်းစာ၏ ြထမဆုံးဂသာကျမ်းြျက်သည် ကမ္ဘာဂြါ်တွင် မပြစ်ြျက်ြါ။ 
ဘုရားသြင်မည်သူပြစ်ဂကကာင်းကိုသာ ဂပြာထားသည်။ ကျမ်းစာထဲမှ ဘုရားသြင်သည ်
သာလျှင် တန်ြိုးကကီးပြီး ထာဝရတည်ရှိဂသာသူ ပြစ်သည်။ အပြားမည်သည့်ဘုရားမှ မတည် 
ရှိြါ။ မည်သူကမှ ထာဝရမတည်ရှိြဲ့ြါ။ ကျမ်းစာထဲမှ ဘုရားသြင်သည်သာလျှင် တန်ြိုးကကီး 
ပြီး ထာဝရတည်ရှိသည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကွဲပြားပြားနားကကသည်။ ဤ 
သင်ြန်းစာနှင့်ကိုက်ညီသည့် ြျးီမွမ်းကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို ဂရေးြျယ်ပြင်းသည် ဤ 
သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ ရည်ရေယ်ြျက်ပြစ်သည်။ ြျးီမွမ်းကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများနှင့် ြတ်သက ်
ပြီး အကကံပြုြျက်များကို ဂြးထားရာ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ 
သို့ဂသာ် ဆရာကိုယ်တိုင်ကလည်း ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းကိုးကွယ်ပြင်းသီြျင်းများကို ဂရေးြျယ် 
နိုင်ြါသည်။

“ကိုယ်ဂတာ်တစ်ြါးတည်းသာ ဘုရားပြစ်သည်” You are God Alone ဟူသည့် Christ 
for the Nations Music ကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ဤလှုြ်ရှားမှုသည် ဘုရားသြင် ထာဝရတည်ရှိသည်ကို အထူးပြုဂစသည့် လှုြ်ရှားမှုပြစ်ြါ 
သည်။ အတန်းထဲတွင် အစရှိဂသာ အရာများကို စာရင်းနှစ်ပြမ်းြွဲြါ (ဥြမာ- အြျနိ်၊ လူသား၊ 
ကမ္ဘာဂပမကကီးစသပြင့်။ အပြားတစ်ြက်တွင်) ထို့အပြင် အစမရှိဂသာအရာများ (အပြား 
တစ်ြက်တွင် ဘုရားသြင်သာလျှင်)

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁ - အစအဦး၌ ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်နှင့် ဂပမကကီးကို ြန်ဆင်း 
ဂတာ်မူ၏။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ကျမ်းစာအလွတ ်

ကျက်မှတ်ပခင်း

စကားစုများ - ကမ္ဘာဦး 

ကျမ်း ၁:၁ ကို စကားစ ု

သုံးစုပြင့်ြွဲဆိုြါ။ အတန်း 

တိုင်းတွင်  စကားစုတစ်စ ု

တည်းကိုသာ ဂလ့လာရန ်

စီမံြါ။ စကားစုတစ်စုကို 

သူတို့ဂလ့လာပြီးဂနာက် 

ကဂလးအားလုံး စကားစ ု

သုံးစုလုံးကို ကျက်မှတ်မ ိ

ဂစရန် အလှည့်ကျဂစြါ။

၁။ အစအဦး၌

၂။ ဘုရားသြင်သည်

၃။ ဂကာင်းကင်နှင့် 

ဂပမကကီးကို 

ြန်ဆင်းဂတာ်မူ၏။

ကဂလးများကိုဂမးရန်မှာ 

- “ဘုရားသခင်အမှန်တည ်

ရှိကနသည်ကို	သင့်အား		

ပြသကာ	သိကစသည့်	

အချက်များမှာ	မည်သည့်	

အရာများ	ပြစ်သနည်း။”	

(ပြစ်နိုင်ဂသာ အဂပြမှာ - 

ြန်ဆင်းပြင်း၊ ြျားနာပြင်း 

မှ ကျန်းမာဂစပြင်း၊ 

ဆုဂတာင်းသံကို အဂပြ 

ဂြးပြင်း ၊ ကျမ်းစာထဲမှ 

ြုံပြင်တစ်ြုဒ်ြုဒ်၊ ြဂရာ 

ြက်ပြုြျက် ပြည့်စုံလာ 

ပြင်း)။
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ကမွးကန့	ကစားနည်း	

ကကလးများအကနပြင့်	

ဘုရားသခင်၏	တန်ခိုး	

ကတာ်ကိုမည်သို့	ကအာင်ြွဲ	

ခံရန်	အကတွးအကခါ်များ	

ရှိြကြါလျှင်	အကထာက်	

အကူ	အပြုဆုံးပြစ်သည့်	

အရာများကိုအသုံးပြုရန်	

အဆင်ကပြြါသည်။

ကဂလးသူငယ်များအား 

ဘုရားသြင်သည် အစဉ ်

အပမဲ တည်ရှိဂနဂသာ 

ဂကကာင့်  ဂမွးဂန့မရှိ 

ဂကကာင်း ဂပြာပြြါ။  

သူသည် အစဉ်တည်ရှိဂန 

သည် သာမက သူသည် 

အလွန်တန်ြိုးကကီးသည်။ 

ကဂလးများကို “သင် 

သည် ဘုရားသြင်၏ 

တန်ြိုးဂတာ်ကို သိြါက 

သင်မည်သို့ ဂအာင်ြွဲြံ 

မည်နည်း” ဟုဂမးပမန်းြါ။

၅)	သင်ခန်းစာကိုလက်ကတွ့ကျင့်သုံးပခင်း

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဂမွးဂန့ ကစားနည်း

ကဂလးများကို သူတို့ဂမွးဂန့ ဂပြာဂစြါ။ သူတို့၏ ဂမွးဂန့နှင့် ြတ်သက်ပြီး ထူးပြားမှုတစ်စု ံ
တစ်ြုကို ဂပြာပြဂစြါ။

 ¼ သူတို့၏ဂမွးဂန့တွင် လက်ဂဆာင်အပြစ်မည်သည့် လက်ဂဆာင်ကို ရရှိလိုြါသနည်း။
 ¼ သူတို့၏ဂမွးဂန့တွင ်ဂရေးြျယ်ြွင့်ရြါက မည်သည့် အစားအစာကို စားလိုသနည်း။
 ¼ သူတို့၏ဂမွးဂန့တွင် လက်ြံရရှိြူးသည့် လက်ဂဆာင်များထဲမှ မည်သည့်လက် 

ဂဆာင်သည် အဂကာင်းဆုံး ပြစ်သနည်း။

ဂမျှာ်လင့်ရာသမ္မာကျမ်းစာြုံပြင်ထဲမှ ထွက်ဂြါ်လာသည့် မရှိမပြစ်အမှန်တရားရှစ်ြုရှိသည်။

၁။ ဘုရားသြင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားသြင်တစ်ြါးရှိြဲ့သည်။
၂။ လူသား - ဘုရားသြင်သည် အရာများစွာကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ လူအမျ ိုးသားနှင့ ်

လူအမျ ိုးသမီးကို သူ၏မိတ်ဂဆွပြစ်ရန် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။
၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးသည် ဘုရားသြင်စကားကို နားမဂထာင်ြဲ့ဂြ။ 

ဘုရားသြင် ဂပြာြဲ့သည့်စကားကို မလုြ်ဂဆာင်ြဲ့ကကဂြ။
၄။ ဂသပြင်း - အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးကို သူတို့၏မနာြံမှုဂကကာင့် ဘုရားသြင်အပြစ ်

ဂြးြဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲတွင် ဂသပြင်းသည် ြွဲြွာပြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
၅။ ြရစ်ဂတာ် - ဘုရားသြင်သည် သူ၏တစ်ြါးတည်းဂသာ သားဂတာ်၊ သူ၏ထူးပြား 

ဂသာ သားဂတာ်၊ အလွန်ပြည့်စုံဂသာဘဝပြင့် အသက်ရှင်သူကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ 
၆။ ကားတိုင် - ြရစ်ဂတာ်သည် ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ဂြါ် 

တွင် အဂသြံ ြဲ့သည်။
၇။ ယုံကကည်ပြင်း - တစ်စုံတစ်ဂယာက်က ြရစ်ဂတာ်ကိုယုံကကည်ဂသာအြါ ဘုရား 

သြင်သည် ထိုသူတို့ကို ကကိုဆိုြါသည်။
၈။ အသက် - ဘုရားသြင်သည် သူ့ကိုယုံကကည်ဂသာ သူတို့အား ထာဝရအသက်ကို 

ဂြးသည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကဂလးများကို အိမ်ပြန်ပြီး သူတို့သိသည့် တန်ြိုးအကကီးဆုံး လူြုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဂကကာင်းကို 
သူငယ်ြျင်းတစ်ဦး (သို့) မိသားစုဝင်တစ်ဦးကို ဂမးပမန်းရန် ဂပြာြါ။ အဂလးမဂသာ သူ 
တစ်ဦးဦးလည်း ပြစ်နိုင်ြါသည်။ ဂလ့ကျင့်ြန်း အလွန်လုြ်ဂသာသူတစ်ဦးလည်း ပြစ်နိုင်ြါ 
သည်။ (သို့) ြန္ဓာကိုယ်အလွန်ကကီးဂသာသူတစ်ဦးလည်း ပြစ်နိုင်ြါသည်။ အဘယ် 
ဂကကာင့် ထိုကဲ့သို့ဂသာ ြုေ္ဂိုလ်ကို ဂရေးြျယ်ြါသနည်း။ ယြုအြါ ကဂလးများကို ဘုရား 
သြင်သည် ကမ္ဘာဂြါ်တွင် တန်ြိုးအကကီးဆုံးပြစ်သည်ကို မိသားစုဝင်တစ်ဦးအား ဂပြာဂစြါ။ 
သူသည် စကကဝဠာ တစ်ြုလုံးကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ သူသည်အလွန်တန်ြိုးကကီးသူပြစ်ရမည်။ 

ကဂလးများအား ဘုရားသြင်သည် မည်ကဲ့သို့ဂသာ ြုံစံရှိဂကကာင်း သူတို့အား ြုံဂရးဆွဲဂစြါ။  
သူသည် မည်သို့ဂသာ ြုံသဏ္ဌာန်ရှိသနည်း။ သူတို့ဆွဲထားသည့် ြုံကို သင့်အား ရှင်းပြဂစြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ခွန်အားကကီးကသာသူပြစ်သည်။
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 ¼ ဂကာင်းကင်တမန် အဂရအတွက်များစွာကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ (ရှင်မဿဲ ၂၆:၅၃)

 ¼ ဂကာင်းကင်တမန်များကို အမျ ိုးသားသုံးစကားလုံးများပြင့် ဂြာ်ပြထားသည်။ သို့ဂသာ် 
လက်ထြ်ထိမ်းပမားပြင်း မပြုနိုင်ြါ။ (ရှင်မာကု ၁၂:၂၅ နှင့် ရှင်လုကာ ၂ဝး၃၄-၃၅)။

 ¼ ဂကာင်းကင်တမန်များသည် ကကီးမားဂသာတန်ြိုးကို ြိုင်ဆိုင်ထားသည်။ သို့ဂသာ် ဘုရား 
သြင်မှ ဂရေးနုတ်ကယ်တင်နိုင်ဂသာသက်ရှိများ မဟုတ်ကကြါ။ (ဆာလံ ၈:၅၊ ဂဟပဗဲ ၂:၉၊ 
၁ဂြ ၁:၁၂၊ နှင့် ဧြက် ၃:၁၀-၁၁)

 ¼ ဂကာင်းကင်တမန်များသည် ကျွန်ုြ်တို့ထံ ဂြါ်လာနိုင်သည်။ ကျွန်ုြ်တို့သည် သူတို့ကို 
မသိမပမင်နိုင်ကကြါ။ (ဂဟပဗဲ ၁၃:၂)။ သူတို့သည် ထင်ရှားဂြါ်လာနိုင်ပြီး ကကီးမားဂသာ 
သက်ဂရာက်မှုရှိကကသည်။ (ရှင်မဿဲ ၂၈:၄ နှင့် ရှင်လုကာ ၁:၁၁-၁၃)။

 ¼ ဂကာင်းကင်တမန်များတွင် ရာထူးအဆင့်များ ရှိသည်။ မင်းမိဂကေလသည် အကကီးမားဆုံး 
ဂသာ ဂကာင်းကင်တမန်အပြစ် (၁ သက်၊ ၄:၁၆ နှင့် ယုဒ ၁:၉) တွင် ဂြာ်ပြထားသည်။ 
မင်း (Arche) ဟူဂသာနာမ်သည် ရာထူး (သို့) အဆင့်ကို ဂြာ်ပြသည်။

 ¼ ဂကာဂလာသဲ ၁:၁၆ မှ ဂြာ်ပြထားသည်မှာ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ြန်ဆင်းပြင်း၏ 
အဂကကာင်းရင်း တန်ဆာြံ၊ ြန်ဆင်းပြင်း၏ ဂနာက်ဆုံးအဂကကာင်းရင်းပြစ်သည်ဟု ဂြာ် 
ပြထားသည်။ 

 ¼ ဂြရုဗိန်သည် တန်ြိုးရှိသည့် ဂကာင်းကင်တမန်များ ပြစ်ကကသည်။ ထိုသူများကို ဧဒင် 
ဥယျာဉ်ထဲမှ ကျရှုံးပြင်းပြီးဂနာက် အဂစာင့်အဂရှာက်အဂနပြင့် ဂရေးြျယ်ထားသည်  
(ကမ္ဘာ ၃:၂၄)။ သူတို့ကို ဘုရားသြင်၏ြလ္လင်ဂတာ် အနီးအနားတွင် ရှိကကသူများအပြစ ်
မကကာြဏ ကိုယ်စားပြုကကသည်။ (ဂယဇ ၁ဝး၅၊ ၁၂ နှင့် ၂၀)

 ¼ ဂဟရှာယ ၆:၂ တွင် ဂကာင်းကင်တမန်တစ်ရြ်ကို ဘုရားသြင်၏သားဂတာ် ြလ္လင်ထက် 
တွင် ရှိကကသည့်သူများအပြစ် ဂြာ်ပြထားသည်။ သူတို့သည် “ထာဝရဘုရားသည ်
သန့်ရှင်းဂတာ်မူ၏။ သန့်ရှင်းဂတာ်မူ၏။ သန့်ရှင်းဂတာ်မူ၏။ ဂပမကကီးလုံးသည် ဘုန်း 
ဂတာ်နှင့် ပြည့်ဂလ၏” ဟု အစဉ်မပြတ် ရေတ်ဆိုကကသည်။ 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ကကာင်းကင်တမန်များကို	ြန်ဆင်းခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်း	နံြါတ်	(၂)
ဂကာဂလာသဲကသဝါဒစာ ၁:၁၆

ဂယာဘဝတ္တု ၃၈:၄-၇

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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ဂကာင်းကင်တမန်များ ဘာလုြ်ဂဆာင်သည်ကို ြန့်မှန်းရန် ြက်ြဲြါသည်။ အတန်းထဲရှိ 
ကဂလးများကို ဂဘာလုံးတစ်လုံးပြင့် စက်ဝိုင်းြုံစံ စုရုံးဂစြါ။ ကဂလးများကို ဂဘာလုံး 
အလှည့်ကျြစ်ဂစြါ။ ဂဘာလုံးကို ြမ်းမိဂသာ ဂကျာင်းသားက ဂကာင်းကင်တမန်များ ဘာ 
လုြ်ဂဆာင်သည်ကို သူ့အပမင်တစ်ြုဂပြာဂစြါ။ ဤဂနရာတွင် ဂကျာင်းသားက အဂပြမှား 
ဂသာ်လည်း အမှန်မပြင်ြါနှင့်။ ြါဝင်လိုသည့် ကဂလးတစ်ဦးြျင်းစီကို ဂကာင်းကင်တမန ်
များ ဘာလုြ်ဂဆာင်သည်ကို သူတို့၏အပမင် ဂြာ်ပြဂစြါ။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ကဂလးများသည် 
ဂဘာလုံးကို တစ်ဂယာက ်
ကို တစ်ဂယာက်ြစ်ဂြါက် 
မဂနရန် ကကည့်ဂနသင့် 
သည်။ ကစားနည်း၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်မှာ 
ဂကာင်းကင်တမန်များ 
နှင့် သူတို့၏ လုြ်ဂဆာင် 
ြျက်များကို စဉ်းစားရန် 
ပြစ်သည်။

ကကာင်းကင်တမန်များ	
အကြကာင်းကို	ကတွ့ပမင်နိုင ်
သည့်	ကျမ်းချက်များမှာ	-

. ထွက်ဂပမာက်ရာ ၁၄:၁၉ - 
ဂကာင်းကင် တမန်သည် 
ဣသဂရလူမျ ိုးတို့ ဂရှ့တွင် 
သွားသည်။

. ဒံဂယလ ၁ဝး၁၃၊ ၂၁- 
ဂကာင်းကင်တမန်များ 
သည် ဣသဂရလလူမျ ိုး 
အြါ်တွင် ကကည့်ရှုဂတာ် 
မူသည်။

. ရှင်လုကာ ၁:၁၉၊ ၂၆- 
ေါဂဗလသည် သတင်း 
ဂကာင်းကို ဂြကးဂကကာ် 
သည်။

. တမန်ဂတာ် ၁ဝး၃- ဂကာင်း 
ကင်တမန်သည် 
ဂကာ်ဂနလိကို ဂစလွှတ်ြဲ့ 
သည်။

. ဂဟပဗဲ ၁:၁၃-၁၄ - 
ဂကာင်းကင် တမန်များ 
သည် သာသနာပြုဂသာ 
ဝိညာဉ်များကဲ့သို့

. ဗျာဒိတ် ၆:၃-၇ - 
ဂကာင်းကင်တမန်များ 
သည် ဂယာဟန်အား 
လမ်းညွှန်ဂြးြဲ့သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

မည်သည့်အရာမှ မတည်ရှိမီတွင် ဘုရားသြင်ရှိြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်ဟု ဂြာ်ပြသည့်အမည ်
နာမသည် တန်ြိုး၏အမည်နာမ ပြစ်သည်။ သူတန်ြိုးရှိလာရန် မည်သည့်အရာကိုမှ ြန်ဆင်း 
ရန် မလိုြါ။ သို့ဂသာ် သူသည် ဂကာင်းကင်နှင့်ဂပမကကီး၊ ထိုအထဲတွင်ရှိဂသာ အရာများကိ ု
ြန်ဆင်းရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်နှင့်ဂပမကကီးကို မြန်ဆင်းမီက  
ဂကာင်းကင်တမန်များကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။

ဂကာင်းကင်တမန် အနည်းငယ်ကို သူမြန်ဆင်းြဲ့ြါ။ ဂကာင်းကင်တမန်များစွာ … သန်းနှင့် 
ြျကီာ ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်ြန်ဆင်းြဲ့သည့် ဂကာင်းကင်တမန်များသည် အလွန် 
ဂတာ်ပြီး သာမန်ထက် ထူးပြားသည့်အရာများစွာကို လုြ်ဂဆာင်နိုင်ကကသည်။ သို့ဂသာ် သူတို့ 
သည် ဘုရားမဟုတ်ြါ။ သူတို့သည် ဘုရားကဲ့သို့ အရာြြ်သိမ်းကို မသိကကြါ။ သို့ဂသာ်သူတို့ 
သိသည့်အရာများစွာ ရှိြါသည်။ သူတို့သည် တန်ြိုးရှိကကသည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားကဲ့သို့ 
မသန်မာြါ။

ထိုဂကာင်းကင်တမန်များသည် ဘုရားသြင်ကို ကိုးကွယ်ပြီး ြျစ်ြင်ပမတ်နိုးကကသည်။ ဂကာင်း 
ကင်တမန်များစွာက ဘုရားသြင်၏ြလ္လင်ဂဘးတွင်ရြ်လျက် “သန့်ရှင်း သန့်ရှင်း သန့်ရှင်း 

ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်တမန်များစွာကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ သူတို့၏နာမည်တစ်ြုြုကို 
သင်မှတ်မိြါသလား။ (မိဂကေလ၊ ေါဂဗလ၊ လူစီြာ၊ ဂကာင်းကင်တမန်တစ်ရြ်၊ ဂြရုဗိန်၊ 
ဂကာင်းကင်တမန်မင်း)

ဂမးြါ “ဂကာင်းကင်တမန်များသည် များဂသာအားပြင့် ဘာကိုလုြ်ဂဆာင်သည်ဟု သင် 
ထင်ြါသနည်း”  ယဂန့ြုံပြင်ထဲတွင် ဂကာင်းကင်တမန်များသည် မည်သူပြစ်ဂကကာင်းနှင့် သူ 
တို့ ဘာလုြ်ဂဆာင်သည့်အဂကကာင်းကို ရှာဂြွသွားမည်ပြစ်ဂကကာင်း ရှင်းပြြါ။
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ထာဝရဘုရား သန့်ရှင်းဂတာ်မူသည် ဂပမကကီးလုံးသည် ဘုရားသြင်၏ဘုန်းဂတာ်နှင့် ပြည့်ဝ 
လျက်ရှိသည်” ဟုဆိုသည်။ 

ဂကာင်းကင်တမန်များလည်း ဘုရားသြင်ကို အဂစြံ ြဲ့ကကသည်။ ဘုရားသြင်တွင် အလုြ် 
တစ်ြုရှိဂသာအြါ ဥြမာ အာပဗဲဟံကို သတင်းြို့ရန် ((သို့) တစ်ဦးဦးအား)၊ ဂကာင်းကင ်
တမန်များက ထိုအလုြ်ကို လုြ်ဂဆာင်သည်။

ဂကာင်းကင်တမန်များတွင်လည်း ဂရေးြျယ်ရန် အစွမ်းအစ ရှိြဲ့ကကသည်။ သူတို့သည် ဘုရား 
သြင်ကို ကိုးကွယ်ပြီး သူ့ကိုအဂစြံရန် (သို့) ထိုသို့ မလုြ်ဂဆာင်ရန် ဂရေးြျယ်နိုင်ကကသည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ ဤသင်ြန်းစာနှင့် ကိုက် 
ညီသည့် ဝတ်ပြုပြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ပြင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ ရည်ရေယ ်
ြျက်ပြစ်သည်။ ဝတ်ပြုပြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ပြင်းအတွက် အကကံပြုြျက်များကို ဂြးထားသည် 
ပြစ်ပြီး သံစဉ်မူ www.itunes.com တွင် ရှိြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းသည့် 
ဝတ်ပြုပြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကိုယ်ဂတာ်တစ်ြါးတည်းသာ ဘုရားပြစ်သည် - You Are God Alone” ဟူသည့် Christ for  
the Nations Music ကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ြျးီမွမ်းပြင်း ြုံး - ဂကာင်းကင်တမန်များ အဓိကလုြ်ဂဆာင်သည့် အြျက်တစ်ြျက်မှာ  
ဘုရားသြင်ကို ြျးီမွမ်းပြင်းပြစ်သည် - ဆာလံ ၁၄၈ တွင် ကကည့်ြါ။ ကဂလးများကို စက်ဝိုင်းြု ံ
ထိုင်ဂစပြီး အလယ်တွင် ြုံးတစ်ြုံးထားြါ။ ကဂလးများကို ကကယ်သီးတစ်လုံး (သို့) ဒေဂ ါးပြား 
တစ်ြုစီဂြးြါ။ ကဂလးတစ်ဦးစီတိုင်းကို ဘုရားသြင်အား ြျးီမွမ်းြါဂစ။ သူတို့သည် ဘုရား 
သြင်အား ြျးီမွမ်းဂနစဉ် ထိုကကယ်သီး (သို့) ဒေဂ ါးပြားကို ြုံးထဲသို့ ြစ်ထည့်ရမည်။ 
ဤနည်းလမ်းမှ ကဂလးငယ်များသည် ဘုရားသြင်အား ြျးီမွမ်းရန်နှင့် ဘုရားသြင်အား 
ြျးီမွမ်းရန် မတူညီသည့် အြျက်များစွာ ရှိသည်ကို စဉ်းစားဂလ့လာမိမည်ပြစ်သည်။ ကဂလး 
များစဉ်းစားမိသည့် အြျက်ကုန်သည်အထိ ဘုရားသြင်အား ဆက်လက်ြျးီမွမ်းဂစြါ။

ကဂလးများမှ ဘုရားသြင်ကိုြျးီမွမ်းပြီး ဂကျးဇူးတင်နိုင်ဂသာအရာများမှာ (မိသားစု၊ အသင်း 
ဂတာ်၊ သူငယ်ြျင်းများ၊ ဂကာင်းကင်တမန်များ၊ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၊ ကယ်တင်ပြင်း၊ ဂကာင်း 
ကကီးမေဂလာများ၊ အဂပြရရှိသည့် ဆုဂတာင်းပြင်းများ၊ ကျမ်းစာ၊ ဆရာတစ်ဦး၊ ဂကာင်းကင ်
နိုင်ငံ) 

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်	ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက ်
-	တယ်လီြုန်းကစားနည်း

တယ်လီြုန်း ကစားနည်း 
ကို အသုံးပြုပြီး ကျမ်းြျက်

ကျက်မှတ်ြါ။ ကဂလးများ 
ကို တစ်တန်းတည်း 
စီဂစြါ။ ထို့ဂနာက် 
ဤကျမ်းြျက်မှ 
စကားစုကို ြထမဆုံးဂသာ 
ဂကျာင်းသားကို တိုးတိုး 
ဂပြာပြြါ။ ထိုစကားစုကို 
ဂနာက်ဂကျာင်းသား 
တစ်ဦးအားလက်ဆင့်ကမ်း 
တိုးတိုးဂပြာပြဂစြါ။ 
ြထမစကားစုကို အားလုံး 
ဂပြာပြီးသည်အထိ လုြ် 
ဂဆာင်ြါ။ ထို့ဂနာက် 
ဒုတိယစကားစုကိုလည်း 
ထိုနည်းတူ လုြ်ဂဆာင်ဂစ 
ြါ။ ထို့ဂနာက် ကျမ်းြိုဒ်ကို 
မှတ်မိသည်အထိ ထိုသို့ 
ကစားဂစြါ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	-	

ချးီမွမ်းပခင်း	ြုံး

ြျးီမွမ်းပြင်း ြုံးသည် 

ဂကာင်းကင်တမန်များ 

လုြ်ဂဆာင်သည့်အရာကို 

ကဂလးသူငယ်များ တက ်

ြကစွာ ြါဝင်လုြ် ဂဆာင ်

လာဂစရန် စီစဉ်ထားပြင်း 

ပြစ်သည်။ ဂကာင်းကင် 

တမန်များ လုြ်ဂဆာင ်

သည့်အရာကို မှန်ကန်စွာ 

လုြ်ဂဆာင်ရန် 

တူညီဂသာ ဂရြုံးကို 

အသုံးပြုနိုင်ြါသည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 11သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ဂမးြွန်းများကို 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်းက 

သင်ြန်းစာမှ အဓိက 

ကျဂသာ အဂတွးအဂြါ် 

များကို အာရုံစိုက်ဂစသည်။ 

ပြစ်နိုင်ြါက သင်အဂပြ 

မဂြးြဲ ကဂလးများကို 

အဂပြဂြးဂစြါ။

သင်ြန်းစာ၏သင်ြန်းစာ 

အဆင့်ဆင့်သည် 

တစ်ြါတစ်ရံ အြက်အြဲ 

ဆုံး ပြစ်တတ်ြါသည်။ 

ဤြုံပြင်ကို နားဂထာင် 

ပြင်းပြင့် သင့် စာသင်ြန်း 

သည် ရယူစရာတစ်ြုြု 

(သို့) ရလဒ် တစ်ြုြု 

ရှိသင့်ဂြသည်။

၅)	သင်ခန်းစာကိုလက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

ဂမးြွန်းများ

၁။  ဂကာင်းကင်တမန် မည်မျှကို ဘုရားသြင် ြန်ဆင်းြဲ့သနည်း။ (သန်းြျ)ီ
၂။  ဂကာင်းကင်တမန်များ ဘာလုြ်ဂဆာင်သနည်း။ (ဘုရားသြင်ကို အဂစြံပြီး 

ကိုးကွယ်ကကသည်)
၃။  ဂကာင်းကင်တမန်များသည် မှန်ကန်ဂသာအရာနှင့် မှားဂသာအရာကို ဂရေးြျယ် 

လုြ်ဂဆာင်နိုင်ြါသလား။ (လုြ်ဂဆာင်နိုင်ြါသည်၊ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်)
၄။ အရင်တစ်ြတ်သင်ြန်းစာ၏ အဓိကအဂကကာင်းအရာမှာ “ဘုရားသြင် အလွန်သန် 

မာသည်” ဟူဂသာ ဂြါင်းစဉ်ပြစ်သည်။ ယြုတစ်ြတ် သင်ြန်းစာမှ အဓိက 
အဂကကာင်းအရာသည် ဘာပြစ်သနည်း။ မှတ်မိရမည့် အဓိကအြျက်မှာ ဘာပြစ ်
သနည်း။ (ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်တမန်များကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်)

အတန်းထဲတွင် ဆာလံ ၁၄၈ ကို ြတ်ပြြါ။ ဂကာင်းကင်တမန်များကို ဘုရားသြင်အား  
ြျးီမွမ်းရန် ြန်ဆင်းြဲ့ဂကကာင်း ဂပြာပြြါ။ သူတို့ကိုဂမးရန်မှာ	 “ကျွန်ုြ်တို့သည်	ဘုရားသခင ်
အား	 ချးီမွမ်းနိုင်သည့်အရာ	 အချ ို့မှာ	 ဘာပြစ်သနည်း”	 သူတို့ြျးီမွမ်းသည့် အြျက်များကို  
စာရင်းပြုစုပြီး ဘုရားသြင်အားြျးီမွမ်းရန် ကဂလးများကို အားဂြးြါ။

ဂကာဂလာသဲကသဝါဒစာ ၁:၁၆ - “အဂကကာင်းမူကား ထိုသားဂတာ်သည် ဂကာင်းကင်ဂြါ်၊ 
ဂပမကကီးဂြါ်မှာရှိသမျှဂသာ ရူြအရာ၊ အရူြအရာ၊ ရာဇြလ္လင်ပြစ်ဂစ၊ အစိုးရပြင်းတန်ြိုး 
ပြစ်ဂစ၊ အထွဋ်အပမတ်ပြစ်ဂစ၊ အာဏာစက်ပြစ်ဂစ၊ ြြ်သိမ်းဂသာအရာတို့ကို ြန်ဆင်းဂတာ် 
မူ၏။ ထိုသြင်အားပြင့်လည်းဂကာင်း ထိုသြင်အဘို့အလိုငှါလည်းဂကာင်း၊ ြြ်သိမ်းဂသာ 
အရာတို့သည် ြန်ဆင်းလျက်ပြစ်ကက၏။ 

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ကကာင်းကင်တမန်များကို	ြန်ဆင်းခဲ့သည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 12@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဆင့်ကဲပြစ်စဉ်ကို မဂဆွးဂနွးြါ။ ထိုထက် ဘုရားသြင်မှကမ္ဘာကကီး 
ကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်ဟူ၍ အစပြုြါသည်။ ကျမ်းစာ၏ကမ္ဘာ့အပမင် (worldview of the  
Bible) သည် ြန်ဆင်းရှင်နှင့်အစပြုြါသည်။ ြန်ဆင်းပြင်းနှင့်မစြါ။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ြန်ဆင်းရှင်ပြစ်ပြီး စကကဝဠာတစ်ြုလုံးသည် သူ၏ြန်ဆင်းပြင်း ပြစ ်
ဂသာဂကကာင့် ထိုအရာသည် သူ၏ထိန်းြျုြ်မှုဂအာက်တွင် ရှိရြါမည်။ ဘုရားသြင်သည ်
အရာြြ်သိမ်းမတိုင်မီက ရှိြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် မည်သည့်အရာကမှ သူနှင့်တန်းတူ မပြစ ်
နိုင်ြါ။ အပြားဘုရားများလည်း မရှိနိုင်ြါ။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူသည် မည်သူမျှ 
မရှိြင်နှင့် ဘာမျှမရှိြင်က ရှိဂနြဲ့ဂသာဂကကာင့် ပြစ်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ကမ္ဘာကကီးကိုြန်ဆင်းဂသာအြါ “ဘာမှမရှိပြင်း” မှ ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ 
“ြန်ဆင်းြဲ့သည်” ဟူဂသာကကိယာကို ကျမ်းစာတစ်အုြ်လုံးတွင် အသုံးပြုထားသည်။ သို့ 
ဂသာ် ဘုရားသြင်အား ကတ္တားဝိဘတ်အပြစ်ဂြာ်ပြဂသာအြါ တစ်ကကိမ်သာသုံးသည်။ 

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း (၁) သည် ဘုရားသြင်သည် ဂရေးနုတ်ကယ်တင်ဂသာ ဘုရားပြစ်ဂကကာင်း 
ကို ဂြာ်ပြသည်။ လူသားမျ ိုးနွယ်နှင့် ဘုရားသြင်တို့အကကား ထူးပြားပြီးထင်ရှားသည့ ်
ဆက်ဆံဂရးရှိရန်မှာ သူ၏အကကံအစည်ဂတာ်ပြစ်သည်။ အပြားြန်ဆင်းပြင်း မည်သည့ ်
အစိတ်အြိုင်းကမှ ဂရေးနုတ်ကယ်တင်ဂသာ ဘုရားမရှိနိုင်ြါ။ လူအမျ ိုးသားနှင့် လူ 
အမျ ိုးသမီးတို့သာ ပြစ်သည်။

 ¼ (ကမ္ဘာ ၁:၂) မှ “အဆင်းသဏ္ဌာန်မရှိ” ဟူဂသာ ဂြာ်ပြြျက်သည် ြန်ဆင်းပြင်း၏ကျန်ရှိ
ဂနသည့်အြိုင်းအတွက် အြန်းကဏ္ဍကိုဂြးသည်။ ဒုတိယနှင့်တတိယဂပမာက်ဂန့တွင် 
ဘုရားသြင်က ဂပမကကီးကို အဆင်းသဏ္ဍာန်ဂြးြဲ့သည်။ တတိယနှင့်စတုတ္ထ၊ ြဌမ 
ဂပမာက်ဂန့တွင် ဘုရားသြင်က ဂပမကကီးကိုပြည့်ဂစြဲ့သည်။

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁ ၏အဂရးြါြုံမှာ စကားလုံးကို အကကိမ်ကကိမ်သုံးနှုန်းထားပြင်းပြင့် ထွက် 
ဂြါ်လာသည့် စကားြုံစံအား မကကာြဏအသုံးပြုပြင်းပြင့် အဂလးထားသည်။ ကမ္ဘာဉီး ၁  
မှ “နှင့်” ဟူဂသာ စကားလုံးကို ဂရတွက်ကကည့်ြါ။ တစ်ရာနီးြါးရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ဂသာ 
စကားြုံစံမှာ စကားစုတစ်စုြျင်းစီကို ကျွန်ုြ်တို့အရှိန်ဂလျာ့ပြီး အာရုံစိုက်ရန် (သို့) 
စကားစုကို ဆက်စြ်ဂြးသည့် စကားလုံးပြစ်သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	အရာခြ်သိမ်းကို	ြန်ဆင်းခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်း	နံြါတ်	(၃)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁-၂၅

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 13သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

“အရင်သင်ခန်းစာမှ	 ကျွန်ုြ်တို့ကလ့လာ	 သင်ယူမိသည့်	 အဓိကအကြကာင်းအရာမှာ	 ဘာပြစ ်
သနည်း”	 (ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်တမန်များကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်) “ထိုမတိုင်မီတွင် 
မည်သည့်အဂကကာင်းအရာပြစ်သနည်း”  (ဘုရားသြင်သည် အလွန်သန်မာသည်)

လွန်ြဲ့ဂသာနှစ်ြတ်မှ သင်ြန်းစာကို ကဂလးများ မှတ်မိသဂလာက် ဂပြာဂစြါ။

ကမ္ဘာဂလာကကကီး တည်ရှိလာပြင်းဟူသည့် ဘုရားသြင်၏တန်ြိုးဂတာ်သည် မယုံနိုင် 
ဂလာက်ဂအာင်ပြစ်ြါသည်။ ဤအဂကကာင်းအရာကို သင့်ကဂလးများနှင့်အတူ ဂဆွးဂနွးြါ -  
ဘုရားသြင်သည် အရာြြ်သိမ်းကို စကားဂပြာပြင်းပြင့် တည်ရှိလာဂအာင် ြန်ဆင်းြဲ့ြါ 
က သူသည် အလွန်တန်ြိုးကကီးပြီး သန်မာဂသာသူပြစ်သည်။ ဂကျာင်းသားများကို “သင်သည် 
တစ်စုံတစ်ခုကို	ြန်တီးြူးြါသလား၊	ဘာမှမရှိကသာအရာမှ	တစ်ခုခုြန်တီးြူးြါသလား။”

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

လွန်ြဲ့ဂသာ 
သင်ြန်းစာနှစ်ြုကို 
ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ။ 
သင့်အတန်းအတွက် 
ပြစ်နိုင်ဂသာ 
ဂမးြွန်းများ တွင် 
ြါဝင်သည့်အရာမှာ -

. ဘုရားသြင်သည် အစဉ ်
တည်ရှိဂနသည်သာမက  
သူသည် အလွန် 
တန်ြိုးကကီးြါသည်။ 
သင်သည် ဘုရားသြင ်
၏ တန်ြိုးဂတာ်ကို 
ဂအာင်ြွဲြံနိုင်ြါက 
သူ၏တန်ြိုးဂတာ်ကို 
သင်မည်သို့ ဂအာင်ြွဲြ ံ
မည်နည်း။

. ဘုရားသြင် ြန်ဆင်း  
ြဲ့ဂသာ ဂကာင်းကင် 
တမန် မည်မျှရှိသနည်း။ 
(သန်းြျ)ီ

. ဂကာင်းကင်တမန်များ 
ဘာလုြ်ဂဆာင်သနည်း။ 
(ဘုရားသြင်ကို အဂစြ ံ
ပြီး ကိုးကွယ် သည်)

. ဂကာင်းကင်တမန်များ 
သည် အမှန်နှင့်အမှားကို
ဂရေးြျယ်နိုင်ြါ သလား 
(ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်)

. ဂကာင်းကင်တမန်များ 
ကို မည်သည့်အြျနိ်တွင် 
ြန်ဆင်းြဲ့သနည်း။ 
(ကမ္ဘာဂပမကကီး၏ 
အဂပြြံမတင်မီ)

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

၃)	သင်ခန်းစာကိုသင်ြကားြါ	

ဤသည်မှာ ဂကာင်းကင်နှင့်ဂပမကကီး စတင်ပြစ်ဂြါ်လာြုံ ပြစ်သည်။ ဂပမကကီးကို ြုံစံဂြာ်ြဲ့ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဂပမကကီးတွင် ြုံသဏ္ဌာန်များစွာ မရှိြဲ့ဂြ။ ကမ္ဘာဂြါ်တွင် မည်သည့်သက်ရှိမ ှ
လည်း မရှိြဲ့ြါ။ ဘာမှမရှိသည့် ဂရအိုင်ကဲ့သို့ ဂမှာင်မိုက်လျက် ရှိဂနြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်၏ 
ဝိညာဉ်ဂတာ်သည် ဂပမကကီးဂြါ်တွင် လှုြ်ရှားသွားလာဂသာအြါ ဂပမကကီး၏ြုံသဏ္ဌာန်ကို 
ပမင်ဂတွ့ြဲ့သည်။

ဂပမကကီးသည် အလွန်ဂမှာင်မိုက်ဂသာဂကကာင့် ဘုရားသြင်က “အလင်းပြစ်ဂစ” ဟု ဂပြာ 
လိုက်သည်။ ြန့်မှန်းကကည့်ြါ။ ရုတ်တရက်အလင်း ပြစ်လာသည်။ အလင်းပြစ်လာရန် နှစ် 
ဂြါင်းများစွာ မကကာသကဲ့သို့ ပြစ်စဉ်တစ်ြုလည်း မဟုတ်ြါ။ ဘာမှမရှိပြင်းမှ ဘုရားသြင် 
သည် ဂပမကကီးအတွက် အလင်းကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ ဂပမကကီးသည် ဂနာက်ထြ် မဂမှာင် 
ဂတာ့ြါ။ အလင်းရှိဂသာအြျနိ်ကို ဘုရားကဂန့ဟု ဂြါ်ပြီး အဂမှာင်ပြစ်ဂသာအြျနိ်ကို  
ဘုရားက ညဟုဂြါ်ြဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ြန်ဆင်းပြင်းြထမဂန့တွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့သည့်အရာ 
ပြစ်သည်။

 ¼ ြန်ဆင်းပြင်းအဆုံးတွင် ဘုရားသြင်သည် လူသားများကို သူ၏ြုံသဏ္ဌာန်ဂတာ်အတိုင်း
ြန်ဆင်းပြင်းပြင့် မယုံနိုင်သည့်ဂကာင်းကကီးနှင့် အြွင့်အဂရးကိုဂြးြဲ့သည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 14သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြန်ဆင်းပြင်း ဒုတိယဂန့သည် အလွန်အံ့ကသြွယ်ရာ ပြစ်သည်။ ဂပမကကီးဂြါ်တွင် ဂရများစွာ  
ရှိပြီး ဘုရားသြင်က ဂကာင်းကင်ကို ြန်ဆင်းသည်။ ထို့ဂကကာင့် ဂပမကကီးအထက်တွင်ဂရရှိပြီး  
ဂပမကကီးဂြါ်တွင် ဂရရှိသည်။ ဂပမကကီးအထက်တွင် ရှိဂသာဂရ ကျွန်ုြ်တို့၏ ဂလထုသည် 
ပေိုလ်ဟု ဂြါ်ဆိုဂသာ အပြားဂနရာထက် ထူးပြားဂစဂသာအရာပြစ်သည်။

အပြားပေိုလ်များတွင် ကမ္ဘာဂပမကကီးကဲ့သို့ အကာဂလထုမရှိြါ။ ထိုဂလထုသည် ယဂန့ကျွန်ုြ် 
တို့ ရြ်တည်နိုင်ဂရးအတွက် အဂရးြါသည်။ ထို့ဂကကာင့် ြန်ဆင်းပြင်း၏ဒုတိယဂန့တွင် ဘုရား 
သြင်က ဂကာင်းကင်ကို “ဂကာင်းကင်” ဟု အမည်ဂြးြဲ့သည်။ နှစ်ရက်လွန်သွားဂသာအြါ 
ဘုရားသြင်က အရာသုံးမျ ိုးကို အမည်ဂြးြဲ့သည် - ဂန့၊ ညနှင့် ဂကာင်းကင်။ သို့ဂသာ် 
ြန်ဆင်းပြင်း ြုံပြင်သည် ြိုမိုဂကာင်းမွန်လာသည်။

ြန်ဆင်းပြင်း တတိယဂန့တွင် ဘုရားသြင်က ဂပမကကီးဂြါ်တွင် ကုန်းဂပမကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ 
သူသည် ဂရအားလုံးကိုစုစည်းပြီး ြင်လယ်ဟုဂြါ်ြဲ့သည်။ ဂပြာက်ဂသွ့ဂသာဂပမအတွက် 
အသီးသီးမည့် အြင်အမျ ိုးအစားအားလုံးကို ပြစ်လာဂစရန် ဂပြာြဲ့သည်။ ယြုအြါ ဂန့နှင့် 
ည (သို့) အလင်းနှင့်အဂမှာင် ပြစ်လာြဲ့သည်။ ဂပမကကီးအထက်တွင် ဂလထုရှိပြီး ဂပြာက ်
ဂသွ့ဂသာဂပမရှိသကဲ့သို့ ြင်လယ်လည်း ရှိသည်။ ကုန်းဂပမတွင် အြင်မျ ိုးစုံရှိသည်။ ထိ 
ုအရာသည် အလွန်လှြပြီး ဘုရားသြင်က ဂကာင်းသည်ဟု ပမင်ြဲ့သည်။

ြန်ဆင်းပြင်း စတုတ္ထဂန့တွင် ဘုရားသြင်သည် စကကဝဠာကကီးအတွက် အလင်းများစွာကိ ု
ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ အထူးသပြင့် အလင်းနှစ်မျ ိုးကို ြန်ဆင်းသည်။ ဂန့အတွက် ဂနသည် 
ကမ္ဘာကကီးအတွက် အဓိကအရင်းအပမစ်ပြစ်ပြီး လသည် ညအတွက် ကမ္ဘာကကီး၏အဓိက 
အရင်းအပမစ်ပြစ်သည်။ ကကယ်များကိုလည်း ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် သင့်အဂနပြင့်ဂန၊  
လနှင့်ကကယ်များကို ဂကာင်းကင်ဂြါ်တွင် ပမင်ဂတွ့ရဂသာအြါ ဘုရားသြင်သည် ထိုအရာ 
များကို ဂလးရက်ဂပမာက်ဂန့တွင် ြန်ဆင်းြဲ့သည်ကို သတိရြါ။ ဤအရာမှာ ဘုရားသြင်မှ 
မတူညီဂသာ ရာသီဥတုများကို ြန်ဆင်းြဲ့သည့်ြုံစံလည်း ပြစ်သည်။ ထိုအလင်းများက 
ကျွန်ုြ်တို့ကို ရက်များ၊ ရက်သတ္တြတ်များနှင့် နှစ်များကို သိဂစရန် ကူညီဂြးသည်။ ဂနာက် 
တြန် ဘုရားသြင်က ဤအရာကို ဂကာင်းသည်ဟု ပမင်ဂလသည်။

ြန်ဆင်းပြင်း ငါးရက်ဂပမာက်ဂသာဂန့တွင် ဘုရားသြင်သည် ဂလဂြါ်မှငှက်များ၊ ြင်လယ် 
ထဲမှ ငါးများနှင့် ဂရဂအာက်ကမ္ဘာမှ သတ္တဝါများကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်သည် အလွန် 
ကကီးမားဂသာ ြင်လယ်ငါးပြစ်ဂသာ ဂဝလငါးနှင့် ဂသးငယ်ဂသာငါးများကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ 
ဂလဂြါ်တွင် ြျသံန်းမည့် ဂရာင်စုံငှက်များနှင့် အလွန်ကကီးမားသည့် ထူးပြားဂသာငှက်များကိ ု
လည်း ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ ထိုအရာများကို များစွာဂမွးြွားရန် ဂပြာြဲ့သည်။ ငှက်အမျ ိုးအစား 
တိုင်းနှင့် ငါးအမျ ိုးအစားတိုင်းကို ဘုရားသြင်က ငါးရက်ဂပမာက်ဂသာဂန့တွင် ြန်ဆင်းြဲ့ 
သည်။ ထိုငှက်များနှင့် ငါးများကို ဘာမှမရှိပြင်းမှ ြန်ဆင်းြဲ့ပြင်းပြစ်သည်။ အြျ ို့လူများဂပြာ 
ဆိုသကဲ့သို့ မည်သည့်အရာမှ မြါဝင်ြါ။

ြန်ဆင်းပြင်း ဂပြာက်ရက်ဂပမာက်ဂသာဂန့တွင် ဘုရားသြင်က ဂပမဂြါ်တွင် ပြည့်ဂစရန် 
တိရစ္ဆာန်များကို ြန်ဆင်းပြီး လူဂယာက်ျားနှင့် လူမိန်းမကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် 
ဂပြာက်ရက်ဂပမာက်ဂန့တွင် ကကမ်းြိုးများ၊ သွားတွားတိရစ္ဆာန်များ၊ ကျွဲနွားများနှင့် ဂတာရိုင်း 
တိရစ္ဆာန်မျ ိုးစုံ ရှိလာြဲ့သည်။ လူအမျ ိုးသားနှင့် လူအမျ ိုးသမီးလည်း ရှိြဲ့သည်။ ဘုရားသြင ်

ရက် (၁) - ကမ္ဘာဦးကျမ်း 
၁:၃-၅ ဘုရားသြင်က 
ဂန့နှင့် ညကို အမည်ဂြး 
သည်။

ရက်(၄) - ကမ္ဘာ ၁:၁၄-
၁၉၊ ကမ္ဘာ ၁:၁၄ -၁၉၊ 
ဘုရားသြင်သည် ဂန၊ 
လနှင့်ကကယ်များကို 
အမည်ဂြးသည်။

ရက် (၂) - ကမ္ဘာ ၁:၆-၈ - 
ဘုရားသြင်ကဂကာင်း 
ကင်ကိုအမည်ဂြးသည်။

ရက် (၅) - ကမ္ဘာ ၁:၂၀ 
-၂၃၊ ဘုရားသြင် သည် 
ဂလဂြါ်မှ ငှက်များ၊ 
ြင်လယ်မှငါးများကို 
ြန်ဆင်းဂသာ်လည်း 
အမည်မဂြးြါ။

ရက် (၃) - ကမ္ဘာ ၁:၉-
၁၃၊ ဘုရားသြင်သည် 
ြင်လယ်နှင့် ကုန်းဂပမကို 
အမည်ဂြး သည်။

ရက် (၆) - ကမ္ဘာ ၁:၂၄-
၃၁၊ ဘုရားသြင်သည် 
ဂပမကကီးကိုပြည့်ဂစရန် 
တိရစ္ဆာန်များကို ြန်ဆင်း 
သည်။ လူအမျ ိုးသားနှင့် 
လူအမျ ိုးသမီးကို ဂပမကကီး 
အား အုြ်ြျုြ်ရန် 
ြန်ဆင်းသည်။

ရက် (၇) - ကမ္ဘာ 
၂:၁-၃၊ ဘုရားသြင် 
အနားယူဂတာ်မူသည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ ဤသင်ြန်းစာနှင့် ကိုက် 
ညီသည့် ဝတ်ပြုပြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ပြင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ ရည်ရေယ ်
ြျက်ပြစ်သည်။ ဝတ်ပြုပြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ပြင်းအတွက် အကကံပြုြျက်များကို ဂြးထားသည် 
ပြစ်ပြီး သံစဉ်မူ www.itunes.com တွင် ရှိြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းသည့် 
ဝတ်ပြုပြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကိုယ်ဂတာ်တစ်ြါးတည်းသာ ဘုရားပြစ်သည် - You Are God Alone” ဟူသည့် Christ for  
the Nations Music ကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ေရြ်ြီးတီ (graffiti) (သင်ြုန်းဂြါ်တွင် ဂရးသည့် အဂရးအသား)။ ဆရာမှ စာရေက်အြိုင်းအစ 
(သို့) သင်ြုန်းဂြါ်တွင် - ၁ ရက်ဂန့၊ ၂ ရက်ဂန့၊ ၃ ရက်ဂန့၊ ၄ ရက်ဂန့၊ ၅ ရက်ဂန့၊ ၆ရက်ဂန့၊ 
၇ ရက်ဂန့ ဟူ၍ ဂရးထားသင့်သည်။ ထို့ဂနာက် ြန်ဆင်းပြင်းတွင်ြါဝင်သည့် (ဂန့၊ ည၊ 
ဂကာင်းကင်၊ ြင်လယ်၊ ကုန်း၊ ဂန၊ လ၊ ကကယ်များ၊ ငှက်များ၊ ငါးများ၊ တိရစ္ဆာန်များ၊ လူနှင့် 
အနားယူပြင်း) ကို ဂနာက်ထြ် စာရေက်အြိုင်းအစဂြါ်တွင် ဂရးထားရမည်။ ထို့ဂနာက် 
ကဂလးများမှ ရက်များနှင့် ြန်ဆင်းပြင်းကို တွဲဂြးရမည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

က အမျ ိုးသားအား သူသည် အြင်များနှင့် သီးြင်စားြင်များကို စားဂသာက်ရန် ဂြးထား 
သည်ဟု ဂပြာပြြဲ့သည်။ ထိုဂပြာက်ရက်ဂပမာက်ဂန့သည် ဘုရားသြင်အတွက် အလွန် 
ထူးပြားပြီး အလွန်ဂကာင်းမွန်သည်ဟု ဂပြာြဲ့ဂလသည်။

ြုနှစ်ရက်ဂပမာက်ဂသာဂန့တွင် ဘုရားသြင်အနားယူဂတာ်မူသည်။ နားရန်သူမလိုအြ်ြါ။ 
သို့ဂသာ် လူသားများသည် ဘုရားသြင်ကိုသတိရဂအာက်ဂမ့ရန်နှင့် ဘုရားသြင်အမှုပြုြဲ ့
သည်ကို ဂအာက်ဂမ့တတ်ရန် အထူးဂန့တစ်ရက်ကို ြျန်ထားြဲ့သည်။ သူသည် ကျွန်ုြ်တို့ 
အတွက် စံပြပြစ်ရန်အနားယူြဲ့သည်။

ကျမ်းစာ	

လှုြ်ရှားကစားပခင်း	-	

ဂရြ်ြီးတီ	(Grafitti)

ေရြ်ြီးတီ ကစားနည်းက 

ြန်ဆင်းပြင်း တစ်ရက် 

ြျင်းစီ အဂြါ်ကဂလးများ 

အားရုံစိုက်လာဂအာင် 

ကူညီဂြးနိုင်ြါသည်။ 

ကဂလးများက 

ဤကစားနည်းရှိသည်ကို 

သိဂသာအြါ သင်ကကား 

ပြင်း ပြစ်စဉ်တွင် 

ြိုမိုြါဝင်လာကကမည် 

ပြစ်သည်။ 

ဤကစားနည်းက ကဂလး 

များအား ကမ္ဘာဉီးကျမ်း 

၂:၂ ကို ကျက်မှတ်နိုင်ရန် 

လည်း ကူညီဂြးြါသည်။ 

ထိုကျမ်းြျက်ကို စာရေက် 

အြိုင်းအစဂလးများ 

အဂြါ် တစ်ြိုင်းစီဂရးြါ။ 

ထို့ဂနာက်ကဂလးများကို 

အြွဲ့ ၂ြွဲ့(သို့) ၃ ြွဲ့ြွ ဲ

ကာ အစဉ်လိုက်ကြ်ဂစြါ။ 

အြွဲ့များက ကျမ်းြျက်ကို 

မှန်ကန်ဂအာင် ကြ်နိုင ်

ဂသာအြါ ထိုကျမ်းြျက်ကို 

သူတို့ရသွားပြီ ပြစ်သည်။

ကမ္ဘာဉီးကျမ်း ၂:၂ - သတ္တမဂန့ရက် ဂရာက်လျှင် ဘုရားသြင်သည် ြန်ဆင်းဂသာအမှုကို  
လက်စသတ်ဂတာ်မူြဲ့ပြီးသည် ပြစ်၍ ြန်ဆင်းသမျှဂသာ အမှုအရာတို့သည် ပြီးစီးပြီးမှ  
ထိုသတ္တမဂန့၌ ပငိမ်ဝြ်စွာ ဂနဂတာ်မူ၏။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု		-	ရိုးရှင်းကစြါ

ရိုးရှင်းဂစပြင်းသည် 

ကဂလးများအတွက်

စကားနည်းတစ်ြုြင်

ပြစ်လာနိုင်ြါသည်။ 

ဆရာသည် ကဂလး ၂  ဦး 

၃ ဦး တစ်ြွဲ့ကို ၁ မိနစ် 

၂ မိနစ်မျှအြျနိ်ဂြးပြီး 

သင်ြန်းစာအဂကကာင်းကို 

စာလုံး ၁၀ လုံးမျှ 

ဂဝမျှဂစနိုင်ြါသည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာကို စကားလုံး (၁၀) လုံးတည်းပြင့် (သို့) ထိုထက်နည်းဂသာ စကားလုံးပြင့် 
ကဂလးများကို ဂပြာဂစြါ။ သူတို့၏အဂပြမှာ ဘာပြစ်သနည်း။ ကဂလးများသည် သင်ြန်း 
စာကို စကားလုံး (၁၀) လုံး (သို့) ထိုထက်နည်းပြီး ဂြာ်ပြဂသာအြါ သူတို့၏ပြစ်နိုင် 
ဂသာအဂပြမှာ-

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်၊ ဂပမကကီးနှင့် ထိုထဲရှိအရာအားလုံးကို ြန်ဆင်း 
ြဲ့သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် လူသားများ၊ တိရစ္ဆာန်များ၊ ကုန်း၊ ဂရနှင့် ဂလကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် အရာြြ်သိမ်းကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် အရာအားလုံးကို ြန်ဆင်းြဲ့သည့် တန်ြိုးရှင်ပြစ်သည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် အရာအားလုံးတည်ရှိလာရန် စကားဂပြာြဲ့သည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် အမှန်တကယ်ကကီးမားသည်။
 ¼ ကျမ်းစာနှင့်ဆင့်ကဲပြစ်စဉ် နှစ်ြုစလုံးသည် မမှန်နိုင်ြါ။

ဂမျှာ်လင့်ပြင်း ကျမ်းစာမှ မရှိမပြစ်လိုအြ်သည့် အမှန်တရားရှစ်ြု ဂြါ်ထွက်လာသည်။  
ဤြုံပြင်ရှိ ဘုရားသြင်အဂကကာင်းမှ ဘုရားသြင်သည် အရာြြ်သိမ်း၏ တန်ြိုးအရှိဆုံး  
ြန်ဆင်းရှင် ပြစ်သည်ကို သင်ယူြဲ့ကကသည်။

ကဂလးများကို ကိုယ်တိုင်ြန်တီးဂစြါ။ သင်နှင့် အနီးအနားရှိြစ္စည်းကို ဂြးနိုင်သကဲ့သို့ 
သူတို့ကိုယ်တိုင် ြစ္စည်းများကို ရှာဂြွနိုင်သည်။ သူတို့ကို ကိုယ်တိုင်ြန်တီးမှု လုြ်ရန် 
ဂပြာပြြါ။ ထိုြန်တီးမှုကို အမည်ဂြးရန်လည်း ဂပြာြါ။ ထို့ဂနာက် အတန်းထဲတွင် သူတို့ 
၏ြန်တီးမှုကို ရှင်းပြဂစြါ။ ဤသင်ြန်းစာမှ ကျွန်ုြ်တို့သည် ဘုရားသြင်သည် တန်ြိုးကကီး 
ပြီး တီထွင်ြန်တီးနိုင်သူပြစ်သည်ကို ဂလ့လာြဲ့ကကသည်။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	အရာခြ်သိမ်းကို	ြန်ဆင်းခဲ့သည်။
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 ¼ ဘုရားသြင်က လူသားကို နည်းလမ်းသုံးြုပြင့် သရြူဂြးသည်။ - ြထမအဂနပြင့် သူ့ 
အဂြါ်ြျမ်းသာြကယ်ဝပြင်းပြင့် သွန်းဂလာင်းပြင်းပြင့် ပြစ်သည်။ “တိုးြွား၍ များပြား 
ဂစဂလာ” (၁:၂၈က)။ (၁:၂၈ြ) ြင်လယ်မှငါးများ၊ ဂလဂြါ်ရှိငှက်များနှင့် သက်ရှိအရာ 
အားလုံးအဂြါ် အုြ်စိုးပြင်းအြွင့်ဂြးကာ ဘုရားသြင်က အာဒံကို ဂနရာတစ်ြုပြင့် 
သရြူဂြးသည်။ ဂနာက်ဆုံးတွင် ဘုရားသြင်က အာဒံအားြိုင်ဆိုင်မှုပြင့် သရြူဂြး 
သည် (၁:၂၉-၃၁)။ သူဝမ်းဂပမာက်ဂြျာ်ရွှင်နိုင်ရန် ြါရဒိသုဘုံကိုဂြးသည်။

 ¼ လူသားသည် ဘုရားသြင် ြန်ဆင်းထားသည့်အရာများထဲမှ ဂနာက်ဆုံး ြန်ဆင်းြံ 
ပြစ်သည်။ သူသည် ဆင့်ကဲပြစ်လာသည် မဟုတ်ြါ။ ြန်ဆင်းြံပြစ်သည်။ သူ့ကိုသားရ ဲ
၏ ြုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ မြန်ဆင်းြဲ့ြါ။ မည်သည့်တိရိစ္ဆာန်ကမှ ကိုးကွယ်လိုသည့် ဆန္ဒ 
မပြသြါ။ မည်သည့်တိရိစ္ဆာန်ကမှ ကျဂရာက်လာမည့် တရားစီရင်ပြင်းအတွက် စိတ် 
ြူြန်ပြင်းမရှိြါ။ မည်သည့် တိရိစ္ဆာန်ကမှ ေူ၏ဂနာက်ကွယ်မှ ထာဝရရှင်သန်ပြင်း 
အဂကကာင်းကို မဂမျှာ်လင့်တတ်ြါ။ မည်သည့်တိရိစ္ဆာန်ကမှ စာြတ်စာဂရးရန် မဂလ့ 
လာြူးသကဲ့သို့ လှြဂသာ ဂနဝင်ဆည်းဆာကိုလည်း မပမတ်နိုးတတ်ြါ။

 ¼ ဘုရားသြင်က လူသားအား ြန်ဆင်းဂသာအြါ “အလွန်ဂကာင်းသည်” ဟုဂြာ်ပြြဲ ့
သည်။ အပြားမည်သည့် ြန်ဆင်းြံကိုမှ ထိုသို့မဂပြာြဲ့ြါ။

 ¼ ဘုရားသြင်၏ ြုံသဏ္ဍာန်ကို လူသားကိုသာ ဂြးြဲ့သည်။ အပြားမည်သည့်ြန်ဆင်းြ ံ
ကမှ ဘုရားသြင်၏ ြုံသဏ္ဍာန်ဂတာ်ကို မရြါ။ ဘုရားသြင်တွင် လူသားြုံသဏ္ဍာန် 
မရှိြါ။ သူ၏ြုံသဏ္ဍာန်ဂတာ်နှင့်အညီ ြန်ဆင်းပြင်းဟု ဆိုဂသာအြါ လူသားများသည ်
သူ၏သဘာဝကို ဂတွ့ကကုံနိုင်သည် (ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာ၊ သန့်ရှင်းပြင်း၊ တရားမျှတပြင်း၊ 
မှန်ကန်ပြင်း၊ ြညာရှိပြင်းကဲ့သို့) ဟု ဆိုလိုသည်။ 

 ¼ ဘုရားသြင်က အာဒံ၏နှာဂြါင်းမှ ဇီဝအသက်ကို မှုတ်သွင်းဂသာအြါ (ကမ္ဘာဉီးကျမ်း 
၂:ရ) လူသားသည် အသက်ရှင်ဂသာ သတ္တဝါပြစ်လာသည်။ ၎င်းက လူသားကို ဘုရား 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	လူအမျိုးသားနှင့်	လူအမျိုးသမီးကို	 
သူ၏အထူးမိတ်ကဆွများပြစ်လာရန်	ြန်ဆင်းခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်း	နံြါတ်	(၄)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၂၆-၃၁ နှင့် ၂:၇-၂၅

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စာသင်သားများအား သူတို့သည် ယဂန့တွင် ကျမ်းစာထဲမှ ကကီးမားဂသာြုံပြင်တစ်ြုဒ်ကိ ု
ဂလ့လာသွားကကမည်ပြစ်ဂကကာင်း ဂပြာပြြါ။ ကျမ်းစာထဲမှ ြုံပြင်များစွာ ရှိသည်။ သူတို့သည် 
ကျမ်းစာထဲမှ အဓိကအဂကကာင်းအရာ (သို့) ဇာတ်ဂကကာင်း နှင့် ြျတိ်ဆက်ဂနကကသည်။ ဤ 
သည်မှာ ဂမျှာ်လင့်ပြင်းြုံပြင် ပြစ်သည်။ ထို့ဂကကာင့် သင့်အတန်းကို ထိုြုံပြင်သိဂစရန်နှင့်  
သင်ြန်းစာကို အတူတကွပြစ်လာဂစရန် ဆွဲယူနိုင်ရန်အတွက် ပြီးြဲ့ပြီးသည့်သင်ြန်းစာကို  
ပြန်လည်သုံးသြ်သွားကကမည်ပြစ်သည်။

 ¼ ြထမသင်ြန်းစာမှ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁ မှ ဘုရားသြင်၏ အမည်နာမသည် 
ဘာပြစ်သနည်း။ ထို့အပြင် ထိုအမည်နာမသည် မည်သည့်ထူးပြားြျက် ရှိသနည်း။ 
(အယ်လိုဟင်မ် Elohim = ဘုရားသြင်သည် အလွန်တန်ြိုးကကီးသည်)

 ¼ ဒုတိယသင်ြန်းစာမှာ ဂကာင်းကင်တမန်များတွင် လုြ်ဂဆာင်ရန်အလုြ်များရှိသည့် 
အဂကကာင်းကို ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသည်။ ထိုအလုြ်များကို ဂြာ်ပြြါ။ (ဘုရား 
သြင်အား အဂစြံရန်နှင့် ကိုးကွယ်ရန်)

 ¼ တတိယသင်ြန်းစာမှ စကကဝဠာ တစ်ြုလုံးကို ြန်ဆင်းပြင်းအဂကကာင်း ကျွန်ုြ်တို့ 
ဂလ့လာြဲ့ကကသည်။ ဂန့တစ်ရက်ြျင်းစီတွင် ဘုရားသြင်သည် ဘာကို ြန်ဆင်းြဲ့ 
သနည်း။ (၁ ရက်ဂန့ = ဂန့နှင့်ည၊ ၂ ရက်ဂန့ = ဂကာင်းကင်နှင့်ဂလထု၊ ၃ ရက်ဂန့ 
= ြင်လယ်နှင့်ကုန်းဂပမ၊ ၄ ရက်ဂန့ = ဂန၊ လ၊ နှင့်ကကယ်များ၊ ၅ ရက်ဂန့ = ဂကာင်း 
ကင်မှ ငှက်များနှင့်ြင်လယ်မှငါးများ၊ ၆ ရက်ဂန့ = ဂပမ၊ တိရစ္ဆာန်များ၊ လူအမျ ိုးသား 
နှင့်လူအမျ ိုးသမီး။)

ဂကျာင်းသားများကို ဂမးြါ “သင်ကရာက်ခဲ့ြူးသည့်ကနရာများမှ	အလှဆုံးကနရာမှာဘယ်	ကနရာ	 
ပြစ်သနည်း။		ြါရာဒိသုဘုံသည်	မည်ကဲ့သို့ပြစ်မည်ကို	စကားလုံးတစ်လုံးပြင့်	ကပြာပြြါ။”

ြထမဆုံး အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့ဂနြဲ့သည့် ဂနရာသည် အလွန်လှြဂသာဂနရာ ပြစ်ြဲ့သည်။ 
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၈-၉ ကို ကျွန်ုြ်တို့ြတ်ကကည့်ဂသာအြါ မည်သည့်အရာက ထိုဂနရာကို 
လှြဂသာဂနရာပြစ်ဂစသည်ဟု ထင်ြါသနည်း။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း 

ဟူသည်မှာ 

သင်ယူဂလ့လာပြင်းတွင် 

အဂရးြါသည့် 

အစိတ်အြိုင်းတစ်ြု 

ပြစ်သည်။ အများစုမှာ 

သင်ြဲ့ပြီးသည့် သင်ြန်းစာ 

ကို ဂမ့သွားတတ်ကကသည် 

(သို့) အရင် 

သင်ြန်းစာသင်ြျနိ်တွင်  

ြျက်ကွက်တတ်ကကသည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

၃)	သင်ခန်းစာကိုသင်ြကားကြးြါ

သြင်အား ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်ပြင်း၊ သိနိုင်ပြင်းနှင့် အဂစြံနိုင်ပြင်း တည်းဟူဂသာ 
ဝိညာဉ်နှင့်ဆိုင်ဂသာ သက်ရှိပြစ်လာဂစသည် (တိရိစ္ဆာန်ကိုြန်ဆင်းပြင်းနှင့် ကွဲပြားသည်) 

 ¼ လူသားကိုြန်ဆင်းပြင်းဟုဆိုဂသာအြါ လူအမျ ိုးသားနှင့်လူအမျ ိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးြါဝင်
သည်။
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ဆာလံ ၈:၆-၈

၆ ထိုသို့ဂလျှာက်ကကဂသာ်၊ 

ကိုယ်ဂတာ်၌ အပြစ်တင် 

ြွင့်ရှိဂစပြင်းငှါ၊ 

စုံစမ်းဂနှာက်ရှက်ဂသာ 

အားပြင့် ဂလျှာက်ကက၏။ 

ဂယရှုသည်ဂအာက်သို့ 

ငုံ့လျက် လက်ညေိုးဂတာ် 

နှင့် ဂပမ၌ဂရးသား၍ 

ဂနဂတာ်မူ၏။ 

၇ ထိုသူတို့သည် အထြ် 

ထြ်ဂမးဂလျှာက်ကက 

ဂသာအြါ ကိုယ်ကိုလှန် 

ဂတာ်မူ၍၊ သင်တို့တွင် 

အပြစ်ကင်းဂသာ 

သူသည် ဂရှးဦးစွာ 

ဂကျာက်ြဲနှင့် ြစ်ဂစဟု 

မိန့်ဂတာ်မူ ပြီးမှ၊ 

၈ တြန်ဂအာက်သို့ ငုံ့၍ 

ဂပမ၌ ဂရးသားဂတာ်မူ 

ပြန်၏

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ြန်ဆင်းပြင်း ဂပြာက်ရက်ဂပမာက်ဂန့တွင် ဘုရားသြင်သည် လူအမျ ိုးသားကို ြန်ဆင်းသည်။ 
သူ၏အမည်မှာ အာဒံပြစ်သည်။ သူသည် လူသားကို ဂပမကကီးမှဂပမမှုန့် ပြင့် ြန်ဆင်းပြီး အာဒံကို 
အသက်မှုတ်သွင်းဂြးြဲ့သည်။ အာဒံသည် အသက်ရှင်ဂသာ ဝိညာဉ်လူသားပြစ်လာပြီး ဘုရား 
သြင်ြန်ဆင်းြဲ့သည့် တိရစ္ဆာန်များ၊ ငှက်များနှင့် ငါးများထက်များစွာ ကွဲပြားပြားနားသည်။ 
အသက်ရှင်သည့် ဝိညာဉ်ပြစ်သည့်အတိုင်း အာဒံကို ဘုရားသြင်နှင့်ထူးပြားဂသာ ဆက်ဆံ 
ဂရးရရှိရန် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ အာဒံတွင် အသက်ရှိပြီး ဘုရားသြင်ြန်ဆင်းထားဂသာ ဥယျာဉ် 
အလယ်တွင် သူ့ကိုထားသည်။ ဥယျာဉ်၏အမည်မှာ ဧဒင်ပြစ်သည်။ 

ဥယျာဉ်၏အလယ်တွင် အလွန်ထူးပြားသည့် အြင်တစ်ြင် ရှိသည်။ ထိုသစ်ြင်သည် ဂကာင်း 
မဂကာင်းကို သိကျွမ်းဂစဂသာအြင် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ဘုရားသြင်မှ အာဒံအား အရာ 
အားလုံးလုြ်ဂဆာင်ရန် ြထမဆုံးဂစြိုင်းဂသာ အြျနိ်ပြစ်သည်။ ထိုဂစြိုင်းြျက်တွင် ဂကာင်း 
ကကီးများြါရှိသည်။ အာဒံသည် ဥယျာဉ်ထဲမှ အရာအားလုံးနီးြါးကို စားသုံးနိုင်သည်။ ဘုရား 
သြင်ကလည်း “ထိုအြင်မှ အသီးကို မစားရ” ဟုဂပြာြဲ့သည်။ လူသားသည် ဥယျာဉ်ထဲမှ 
အသီးများကို လွတ်လြ်စွာ စားသုံးနိုင်သည်။ သို့ဂသာ် ဂကာင်းမဂကာင်းသိကျွမ်းရာ အြင်၏ 
အသီးကို စားလျှင် ဧကန်အမှန်ဂသမည်။

ထိုအြျနိ်တွင် မိုးဂရမရှိဂသးြါ။ ဥယျာဉ်ထဲတွင်ရှိဂသာ အရာအားလုံးကို ဂပမဂအာက်ထဲရှ ိ
ဂရက စိုစွတ်ဂစသည်။ အာဒံသည် ဥယျာဉ်ကို ထိန်းသိမ်းဂစာင့်ဂရှာက်ရန်ပြစ်သည်။ သူ 
သည် ဥယျာဉ်ထဲရှိ အြင်များနှင့် ခြုံနွယ်များကို ဂစာင့်ဂရှာက်သည့် ဥယျာဉ်မှူးြမာ ပြစ ်
သည်။ ဥယျာဉ်ထဲတွင် ပမစ်ကကီးဂလးသွယ်ရှိသည်။ ထိုမှဥယျာဉ်သည် အလွန်ကကီးမား 
ကျယ်ပြန့်ဂသာဥယျာဉ် ပြစ်ရမည်။ ဥယျာဉ်ထဲတွင် ဘုရားသြင်သည်အာဒံအား ငှက်များ 
အားလုံး၊ ကျွဲနွားများအားလုံးနှင့် တိရစ္ဆာန်အားလုံးကို အမည်ဂြးဂစြဲ့သည်။ အာဒံအိြ်ဂြျာ် 
ဂနစဉ် အာဒံတွင် သူ၏အဂထာက်အမပြစ်ရန် မည်သူကမှ သူနှင့်မတူသည်ကို ဘုရားသြင်က 
သတိပြုမိြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က ထိုအရာကိုပမင်ပြီး အာဒံကိုကကီးစွာ အိြ်ဂြျာ်ဂစသည်။ 
အာဒံအိြ်ဂြျာ်ဂနစဉ် အာဒံထဲမှနံရိုး တစ်ဂြျာင်းကိုယူပြီး အာဒံအတွက် ထူးပြားဂသာမိတ ်
ဂဆွကိုြန်ဆင်းြဲ့သည်။ အာဒံသည်အိြ်ဂြျာ်ရာမှ နိုးလာဂသာအြါ ဘုရားသြင်ြန်ဆင်း 
ဂြးထားဂသာအရာကို ပမင်ြဲ့ဂလသည်။ အာဒံအလွန် ဂြျာ်ရွှင်ြဲ့ဂလသည်။ အာဒံက 
သူ၏ထူးပြားဂသာမိတ်ဂဆွကို “လူမိန်းမ” ဟု ဂြါ်သည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူမကို 
လူအမျ ိုးသားအထဲမှ ြန်ဆင်းထားဂသာဂကကာင့်တည်း။

ထို့ဂကကာင့် အာဒံတွင် မိဘများမရှိ၊ ညီအစ်ကိုဂမာင်နှမများ မရှိသည့်အပြင် အပြားမိတ်ဂဆွ 
သူငယ်ြျင်းများလည်း မရှိြဲ့ြါ။ သို့ဂသာ် အာဒံတွင် အလွန်ထူးပြားဂသာမိတ်ဂဆွရှိဂနပြီ ပြစ ်
သည်။  အာဒံသည် သူ၏သူငယ်ြျင်းနှင့် စကားများစွာဂပြာမည် ပြစ်သည်။ သူမကို ဥယျာဉ် 
ကကီးအဂကကာင်းနှင့် သူ၏အလုြ်များအဂကကာင်းကို ဂပြာပြြဲ့ဂြမည်။ သူက ဘုရားသြင်သည ်
ဂကာင်းမဂကာင်းသိကျွမ်းရာ အြင်၏အသီးကို မစားရဟု တားပမစ်ထားဂကကာင်းကိုလည်း 
ဂပြာပြထားမည်ပြစ်သည်။ သူတ့ုိသည် ရှက်လည်း မရှက်ကကြါ။ ဂကကာက်လည်း မဂကကာက်ကကြါ။
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ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကွဲပြားကကသည်။ သင့်ဂလျာ် 
သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားြါသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်းအတွက် သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကို www.itunes.com တွင် 
နားဆင်နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းများကို ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကိုယ်ဂတာ်တစ်ြါးတည်းသာ ဘုရားပြစ်သည် You are God alone” ဟူသည့် Christ for 
the Nations Music ကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ကဂလးတစ်ဦးြျင်းစီကို ကကက်ဥတစ်လုံးအရေယ်ရှိ သဲ (ကစားစရာ) ကိုဂြးြါ။ ကဂလးများ 
ကို တိရစ္ဆာန်တစ်ဂကာင်၏ြုံကို သဲပြင့် ြုံဂြာ်ရန် ဂပြာြါ။ ထိုသို့လုြ်ဂဆာင်ရန် အြျနိ် ၄-၅  
မိနစ်ဂြးြါ။ ထို့ဂနာက် ကဂလးအနည်းငယ်ကို သူတို့လုြ်ဂဆာင်ထားသည့်အရာအား ဂပြာပြ 
ဂစြါ။ သူတို့အား “အသက်ရှိြါသလား” ဟု ဂမးြါ။ (ကဂလးငယ်ကရီပြီး “မရှိြါဘူး” ဟု ဂပြ 
မည်) “ဂကာင်းပြီ အသက်ရှင်ဂနသည်ဟု ထင်ရဂလာက်သည့်ရုြ်ြုံ (သို့) ရုြ်တုကို သင် 
ဂတွ့ြူးြါသလား” (အများစုက ဂတွ့ြူးြါသည်ဟု ဂပြကကမည်) “အြျ ို့အနုြညာလက်ရာ 
သည် အလွန်ဂပြာင်ဂပမာက်သည်။ ထိုသူများသည် လူတစ်ဦး (သို့) တိရစ္ဆာန်တစ်ဂကာင် 
နှင့် အတိအကျတူသည့် ရုြ်ြုံကိုြန်တီးနိုင်ကကသည်။ ထိုမျှသာမကြါ လူသားများသည်  
လက်မှုများ (သို့) အပြားအနုြညာကို ြန်တီးသည့်အြါ ြစ္စည်းကိရိယာများပြင့် စတင် 
ရသည်။ ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်နှင့်ဂပမကကီးကို ြန်ဆင်းဂသာအြါ သူသည် စကား 
ဂတာ်ပြင့်သာ ြန်ဆင်းပြီး အရာအားလုံးပြစ်တည်လာြဲ့သည်။ သူသည် အလွန်ကကီးပမတ်ပြီး 
တန်ြိုးကကီးဂြသည်။ သူ၏စကားဂတာ်သည် ကကီးမားဂသာ အရာများကို ပြစ်လာဂစသည်။ 
ဘုရားသြင်သည် အာဒံကို ြန်ဆင်းဂသာအြါ သူသည် ဂပမဂြါ်မှ ဂပမမှုန့်ကိုသာ အသုံးပြု 
ြဲ့သည်။

ကစားစရာရွှံ့
 ¼ ဂရဂအးတစ်ြွက်
 ¼ ဆားတစ်ြွက်
 ¼ ဟင်းသီးဟင်းရေက်ဆီ၂ဇွန်း
 ¼ ေျုံမှုန့် ၂ြွက်
 ¼ ဂပြာင်းြူးမှုန့် ၂ဇွန်း
 ¼ အဂရာင် (စိတ်ကကိုက်)

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကျမ်းချက်အလွတ်	
ကျက်မှတ်ပခင်းလှုြ်ရှားမှု	-	
ကရာကနှာကမွှကနှာက်ပခင်း

စာရေက်ငယ်တစ်ြုြျင်း 
ဂြါ်တွင် စကားလုံးကို 
ဂရးထားပြီး စကားလုံးများ 
ကို ဂရာဂနှာလိုက်ြါ။ 
ကဂလးများကို အတန်း 
ဂရှ့လာဂစပြီး စကားလုံး 
များကို အစဉ်လိုက်စီဂစြါ။ 
မည်သူသည် အပမန်ဆုံးစ ီ
နိုင်သည်ကိုသိဂစရန် 
အြျနိ်ပြင့် ယှဉ်ပြိုင်ဂစ 
နိုင်ြါသည်။
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၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ကဂလးများ၏လက်ရာ (သို့) ဂပြရာကို အမှတ်အသားကျန်ြဲ့ဂစမည့် ကစားစရာ (သို့) 
သဲဂြါ်တွင် သူတို့၏လက် (သို့) ဂပြဂထာက်ကိုထားဂစြါ။ ရွှံ့ဂြါ်တွင် ကဂလးများ၏အမှတ ်
အသား ကျန်ြဲ့ဂသာအြါ “သင့်ရဲ့လက်ရာ (သို့) ဂပြရာကို ဘယ်အရာက ထူးပြားဂစသလဲ” 
ဟုဂမးြါ။

ယြုတွင် ဘုရားသြင်သည် သူ၏ြုံသဏ္ဌာန်ကို သူတို့အဂြါ်တွင် ြျန်ြဲ့ဂကကာင်းကို “ဘုရား 
သခင်သည်	သူ၏ြုံသဏ္ဌာန်ကို	သင်အား	မည်သို့ချန်ထားကြးခဲ့သနည်း”	ဟု ဂမးြါ။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၂၇ - ထိုသို့ ဘုရားသြင်သည် မိမိြုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီ လူကိုြန်ဆင်းဂတာ် 
မူ၏။ ဘုရားသြင်၏ ြုံသဏ္ဌာန်ဂတာ်နှင့်အညီ လူဂယာက်ျား၊ လူမိန်းမကို ြန်ဆင်းပြီးလျှင်၊

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဇလုံကကီးတစ်ြုတွင် ဂရ၊ ဆား၊ ဆီနှင့် အဂရာင်အနည်းငယ်ကို ဂရာြါ။ ေျုံမှုန့်နှင့် ဂပြာင်းြူး 
မှုန့်ကို တစ်ကကိမ်လျှင် နှစ်ြုံတစ်ြုံထည့်ြါ။ မကကာြဏဂမွှဂြးြါ (အြျနိ်ြိုမိုလိုအြ်နိုင်ြါ 
သည် (သို့) အဂနဂတာ်အထိ ဂမွှနိုင်ရန် ေျုံ ၂ြွက်ထက် ြိုသုံးရန် လိုအြ်နိုင်ြါသည်)။ သင့် 
လက်ဂြါ်တွင် ေျုံမှုန့် ပြင့် အြျနိ်ဂြတ္တမျှ နယ်ဂြးြါ။

ကကလးများကိုကမးြါ	

“ကပခာက်ရက်	ကပမာက်ကန့	
တွင်	ဘုရားသခင်ဘာကို	
ြန်ဆင်းခဲ့သနည်း။”	
(တိရစ္ဆာန်များနှင့် 
လူသားများ)

“တိရစ္ဆာန်များသည်လည်း	
ဘုရားသခင်၏	ထူးပခား	
ကသာ	မိတ်ကဆွများ	ပြစ်ြက	
ြါသလား။” (မပြစ်ကကြါ။ 
တိရစ္ဆာန်များသည် ဘုရား 
သြင်အတွက် ထူးပြားြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် သူတို့သည် 
သူ၏ထူးပြားဂသာ မိတ် 
ဂဆွများ မဟုတ်ကကြါ။)

“အဘယ်ကြကာင့်	မပြစ်ြက 
သနည်း။”(အဘယ်ဂကကာင့ ်
ဆိုဂသာ် တိရစ္ဆာန်များ 
သည် ဘုရားသြင်၏ 
ြုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီ 
ြန်ဆင်းပြင်း မြံရဂသာ 
ဂကကာင့့် ပြစ်သည်။)

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဘုရားသြင်က ကျွန်ုြ်တို့ကို အပြားသူများနှင့်ဂသာ်လည်းဂကာင်း ဘုရားသြင်နှင့်ဂသာ ်
လည်းဂကာင်း ဂကာင်းမွန်ဂသာြုေ္ဂိုလ်ဂရး၊ ဂရရှည်တည်ပမဲဂသာဆက်ဆံဂရးကို တည် 
ဂဆာက်နိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို ဂြးထားြါသည်။ ထို့ဂကကာင့် လူသားများတွင် အြိုးမပြတ်နိုင ်
ဂသာ ြုေ္ဂိုလ်ဂရးထိုက်တန်မှုနှင့် တန်ြိုးရှိကကြါသည်။ ဘုရားသြင်သည် သင့်အားအလွန်ြျစ် 
လျက် သူနှင့်ြုံသဏ္ဌာန်တူဂအာင် ြန်ဆင်းထားပြီး သူနှင့်အထူးမိတ်ဂဆွပြစ်ဂစြါသည်။ သင် 
သည် ဘုရားသြင်နှင့် ဆက်ဆံဂရး တည်ဂဆာက်နိုင်သည်ကို သိြါသလား။

ဂမျှာ်လင့်ပြင်း သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ မရှိမပြစ်သည့် အမှန်တရားရှစ်ြု ထွက်ဂြါ်လာြါသည်။ 
ကျမ်းစာထဲမှ ဤြုံပြင်မှ ဘုရားသြင်သည် လူသားတိုင်းနှင့်ဆက်ဆံဂရး ရှိလိုသည့် ဘုရား 
ပြစ်သည်ကို ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသည်။

ကနာက်တစ်ြတ်အတွက်	
အိမ်စာ	-	

ကဂလးများသည် 
“ဂြျာ်စရာဂကာင်းသည့် 
အြန်း” ကိုြန်တီးရန် 
အလှဆင်မည့်အရာများ 
ကို ယူဂဆာင်လာ ရဂြ 
မည်။ ဂြျာ်စရာ ဂကာင်း 
သည့် အြန်း အဂကကာင်း 
သည် ဂနာက်သင်ြန်းစာ 
တွင် အဂရးကကီးြါသည်။ 
ကဂလးများကို အကကံပြု 
ရန် ဂနာက်သင်ြန်းစာကို 
ကကည့်ြါ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 22@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ ဂကာင်းမဂကာင်းကို သိကျွမ်းရာအြင်ဟူသည့် အမည်တွင် မဂကာင်းမှုသည် တည်ရှိ 
ဂနပြီပြစ်ဂကကာင်း ထင်ရှားဂစသည်။

 ¼ လှြဂသာဥယျာဉ်၊ ပမစ်များနှင့်အြိုးတန်ဂသာ ဂကျာက်ပမတ်များ အားလုံးသည် ဧဒင် 
ဥယျာဉ်၏ အလှအြကို ဂြာ်ပြဂနသည်။

 ¼ ဥယာဉ်ကကီး၏အလယ်ရှိ ဂကာင်းမဂကာင်းကို သိကျွမ်းဂသာြညာသစ်ြင်သည် စာတန် 
သည် ကျရှုံးပြီးပြစ်ဂကကာင်းကို ဂြာ်ပြဂနသည်။

 ¼ “ဂကာင်းပြင်းနှင့်မဂကာင်းပြင်း” ဟူသည်မှာ နှိုင်းယှဉ်ပြဝါဒီ ပြစ်ြါသည်။ (မတူညီသည့် 
စကားလုံးအစုအတွဲအတွက် ကာရံညီပြင်း)။ ဂကာင်းပြင်းနှင့်မဂကာင်းပြင်းသည် ဂကာင်း 
ဂသာ ဘဝကို ယူလာဂြးသည့်အရာများကို ရည်ညွှန်းပြီး ဂသပြင်း (သို့) ဆိုးရေားပြင်းကို 
ယူဂဆာင်လာဂြးသည့်အရာများကို ရည်ညွှန်းသည်။

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၂၂မှ လူြန္ဓာကို ထာဝရရှင်သန်ဂစသည့် အသီးကိုသီးသည့် သစ်ြင်ရှ ိ
သည်ကိုလည်း ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာကကသည်။

 ¼ ပမစ်၏တည်ဂနရာဂကကာင့် ဥယျာဉ်ကကီးသည် ဂမဆိုြိုဂတးမီးယား (အာစီးရီးယားနှင့် 
ဗာဗုလုန်) အနီးတွင် တည်ရှိြဲ့နိုင်သည်။

 ¼ ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၂ တွင် အသက်ြင်ကို ဂတွ့ရပြီး ၎င်းက လူသားနှင့် ဘုရားသြင် ထာဝရ 
ဝမ်းဂပမာက်ဂြျာ်ရွှင်ပြင်းကို ဂြာ်ပြသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်က အာဒံအား ဧဒင်ဥယျာဉ်ကကီးတွင် အလုြ်လုြ်ပြီး ပြုစုရန် ဂရေးြျယ်မှု 
တစ်ရြ်ဂြးြဲ့သည်။ လူသားသည် ဥယျာဉ်အလယ်တွင် ရှိြဲ့ပြီး ယြုတာဝန်ရှိလာသည်။ 
သူ၏အလုြ်မှာ ဘုရားသြင်ကို အဂစြံသကဲ့သို့ ဂြာ်ပြြံရသည်။

 ¼ မှန်ကန်ဂသာ သစ်ြင်များမှစားရန် ဂရေးြျယ်ပြင်း နှင့် ဂကာင်းမဂကာင်းသိကျွမ်းရာ 
အြင်၏ အသီးကိုစားရန် ဂရေးြျယ်ပြင်းကို အာဒံရင်ဆိုင်ရသည်။ ကျွန်ုြ်တို့တွင်လည်း  
ဘုရားသြင်၏စကားကို နားဂထာင်မည်လား ဆန့်ကျင်မည်လား ဟူသည်ကို ဂရေးြျယ် 
ြွင့်ရှိကကသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြံုပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဥယျာဉ်ထဲတွင်	ကနခ့ဲကသာဘဝသည်	 
ကြျာ်ရွှင်မှုနှင့်	ပြည့်နှက်ကနသည်။

စွန့်စားပခင်း	နံြါတ်	(၅)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၈-၁၅

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 23သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကမ္ဘာဦးကျမ်းသည် အစအဦး၏စာအုြ် ပြစ်သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ြထမတစ်ြန်းကို ြတ်ပြီး 
အစအဦးမည်မျှကို သင်အမည်ဂပြာနိုင်သည်ကို ကကည့်ြါ။ ကဂလးများအားလုံး ကမ္ဘာဦးကျမ်း 
၁ မှ တစ်စုံတစ်ြုကို အမည်ဂပြာတတ်ဂစရန် အလှည့်စီပြစ်ဂစြါ။

 ¼ (၁) ရက်ဂန့တွင် - ဘုရားသြင်သည် အလင်းကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း 
၁:၃)

 ¼ (၂) ရက်ဂန့တွင် - ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်ကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ (၁:၆)
 ¼ (၃) ရက်ဂန့တွင် - ဘုရားသြင်သည် ကုန်းနှင့် အသီးအရေက်များကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ 

(၁:၉)
 ¼ (၄) ရက်ဂန့တွင် - ဘုရားသြင်သည် ဂန၊ လနှင့် ကကယ်များကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ 

(၁:၁၄-၁၈)
 ¼ (၅) ရက်ဂန့တွင် - ဘုရားသြင်သည် ငါးများနှင့် ငှက်များကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ 

(၁:၂၀-၂၂)
 ¼ (၆) ရက်ဂန့တွင် - ဘုရားသြင်သည် တိရစ္ဆာန်များနှင့် (၁:၂၄) လူသားများ (၁:၂၆) 

ကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။
 ¼ ြန်ဆင်းပြင်း ရက်သတ္တြတ်မတိုင်မီ ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်တမန်များကို 

ြန်ဆင်းြဲ့သည်။
 ¼ ဘုရားသြင်တွင် အစမရှိြဲ့ြါ။ သူ့ကိုဘယ်တုန်းကမှ မြန်ဆင်းြဲ့ြါ။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း (၁)မှ  
စတင်သည့် အဂကကာင်း 
အရာ တစ်စုံတစ်ရာကို 
ကဂလးများမဂပြာြင် 
သူတို့ဂပြာမည့် အရာကို 
အမူအရာပြင့် ပြသဂစြါ။ 
ကဂလးငယ်က ဤအရာ 
သည် ငါး၏အစအဦး 
ပြစ်သည်ဟု ဂပြာြါက 
ထိုကဂလးသည် ငါးဂရကူး 
ဂနြုံကို ပြသပြီး အပြား  
ကဂလးများက သူပြသည့်  
အမူအရာကို ကကည့်ကာ 
အဂပြကို ြန့်မှန်းကကရ 
မည်။ ထို့အတူ ကမ္ဘာဦး 
ကျမ်း (၁) တွင် ြန်ဆင်း 
ထားသည့် အရာများကို 
စာရေက်ပြင့် ဆရာက 
ဂြးပြီး ကဂလးများက 
တစ်ြုြျင်းစီမဲနှိုက်ကာ 
အပြားကဂလးများအား 
သူတို့ရသည့် ြန်ဆင်းပြင်း 
အရာကို ြန့်မှန်းဂစြါ။

ဥယျာဉ်သည်အလွန် 
ထူးပြားဂသာ ဂနရာ ပြစ်ြဲ ့
သည်ကို ကဂလးများြံစား 
ရဂအာင် ဆရာက 
သင်ကကားဂြးလိမ့်မည်။ 
သင့်အဂနပြင့် အလွန်ထူး 
ပြားဂသာ ဂနရာ(သို့) 
ဂြျာ်ရွှင်ဂသာဂနရာ 
အပြစ်သင်ဂနထိုင်ြဲ့သည့် 
ဂနရာ (သို့)သင်လည ်
ြတ်ြဲ့သည့် ဂနရာကို 
သင်ဂပြာပြြျင်ဂြမည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဂကျာင်းသားများကိုဂမးြါ - “သင်ဂနထိုင်ြူးသည့် ဂနရာများထဲမှ အထူးပြားဆုံးပြစ်ဂသာ 
ဂနရာမှာ ဘယ်ဂနရာပြစ်သနည်း။ မည်သည့်အရာက ထိုဂနရာကို ထူးပြားဂစသနည်း။” 
ထို့ဂနာက် ဂြျာ်ရွှင်ပြင်းသာရှိသည့် ထူးပြားဂသာဂနရာ တစ်ြုအဂကကာင်းကို ယဂန့ဂလ့လာ 
သွားကကမည်ပြစ်ဂကကာင်း ကဂလးများကို ဂပြာပြြါ။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဥယျာဉ်ထဲတွင် ဂနရဂသာ ဘဝသည် အာဒံအတွက် အလွန်အံ့ကသြွယ်ရာ ပြစ်သည်။ ထိုဂနရာ 
တွင် ဘုရားသြင်ထားရှိသည့် ပမစ်ကကီးဂလးသွယ်ရှိဂသာဂကကာင့် အလွန်ထူးပြားဂသာ အလှ 
အြ ပြစ်ြဲ့သည်။ ထိုပမစ်များသည် သစ်ြင်များနှင့်စိမ်းလန်းဂသာ ခြုံနွယ်များကကီးထွားမှုနှင့ ်
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အသက်ရှင်သန်ဂရးကို အဂစြံြဲ့ဂြမည်။ အနည်းဆုံးပမစ်နှစ်စင်းမှာ အလွန်ကကီးမားဂသာ 
ပမစ်များ ပြစ်ကကသည်။

လှြဂသာပမစ်များဂလးသွယ်သာမက အာဒံစားသုံးရန် ဂထာက်ြံ့ဂြးသည့် သစ်ြင်အဂပမာက ်
အများ၊ ခြုံနွယ်အဂပမာက်အများရှိသည်။ အာဒံသည် အြင်များနှင့်အသီးအနှံများ အားလုံး 
ကိုစားသုံးရန် အြွင့်ရှိသည်။

အကယ်၍အာဒံက သူအကကိုက်ဆုံးအသီးကို စားလိုြါက ထိုဂနရာတွင် ရှိသည်။ ဧဒင်ဥယျာဉ် 
သည် စားစရာများစွာရှိသည့် အလွန်ကကီးမားဂသာ ဥယျာဉ်ကကီးပြစ်ြဲ့ဂြမည်။ အာဒံသည် 
စားြျင်ဂသာအြါတိုင်းတွင် မနက်စာ၊ ဂန့လည်စာ၊ ညလယ်စာ နှင့် သဂရစာအပြစ် စားြဲ့ 
သည့်အရာများ ပြစ်သည်။ 

ဥယျာဉ်ကကီးသည် လှြရုံမကြါ ထိုဂနရာတွင် ဂကာင်းဂသာအစားအစာနှင့် ဂရွှ (အဝါဂရာင်) 
ကဲ့သို့ဂသာ ထူးပြားသည့် ဂကျာက်တုံးများ၊ ြုလဲ (အပြူ)၊ မဟူရာဂကျာက် (သို့) ဂေါ်မိတ် 
(အပြာ) တို့ ရှိြဲ့သည်။ ထိုဂကျာက်တုံးများသည် အလွန်လှြသည်။ အမှန်ြင် ဘုရားသြင်က 
အာဒံအား လန်းဆန်းပြီး ြူလုံြကယ်ဝကာ အြိုးတန်ဂသာ ဥယျာဉ်ထဲတွင် ထားြဲ့သည်။

ြုံထဲတွင် သင်ဂတွ့ပမင်ရသကဲ့သို့ တိရစ္ဆာန်များသည် တစ်ဂကာင်နှင့် တစ်ဂကာင်ပငိမ်းြျမ်းစွာ 
ဂနထိုင်ကကသည်။ ဥယျာဉ်ထဲတွင် အာဒံသည် အလုြ်လုြ်ရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ဆိုဂသာအြါ 
ကကီးဂလးဂသာ အလုြ်မရှိြဲ့ြါ။ ြက်ြဲဂသာအလုြ်မရှိဟု ကျွန်ုြ်တို့အတွက်မူ ထင်ပမင်ရန ်
ြက်ြါသည်။ သို့ဂသာ် အာဒံအတွက်မူ ဥယျာဉ်ကိုထိန်းသိမ်းရန် အလွန်ဂြျာ်စရာ ဂကာင်းြဲ့ 
သည်။ ဤသို့စိတ်ကူးယဉ်ကကည့်ြါ။ သင်သဂဘာကျနှစ်သက်သည့်အရာကို အလုြ်တစ်ြု 
ကဲ့သို့ လုြ်ကကည့်ြါ။ ထို့ဂနာက်သင် လုြ်ဂြျာ်ြါလိမ့်မည်။ အာဒံလည်း ထိုကဲ့သို့ ပြစ်ြဲ့သည်။ 
သူမလုြ်ဂဆာင်နိုင်ဂသာ တစ်ြုတည်းဂသာ အရာမှာ ဥယျာဉ်ထဲမှ ဂကာင်းမဂကာင်း 
သိကျွမ်းရာအြင်၏အသီးကို မစားရန်ပြစ်သည်။

အာဒံကို ဘုရားသြင်ဂနဂစဂသာ ဂနရာသည် ဂြျာ်ရွှင်မှုနှင့်ပြည့်နှက်ဂနသည့် အံ့ကသြွယ် 
ရာ ဂနရာပြစ်ြဲ့သည်။ သင့်အဂနပြင့် ထိုဂနရာတွင် ဂနရန်အြွင့်ရြဲ့ြါက သင်လည်း 
ထိုဂနရာကို သဂဘာကျမည်ပြစ်သည်။ ထိုဂနရာသည် ပငိမ်းြျမ်းပြီး သဂဘာကျစရာဂကာင်း 
သည်။ ြျမ်းသာြကယ်ဝပြီး တန်ြိုးရှိသည်။ ဂြါများြကယ်ဝပြီး သီးနှံြွံ့ပြိုးသည်။  လန်းဆန်း 
ပြီး စိမ်းလန်းစိုဂပြသည်။ အာဒံနှင့်အတူ မိတ်သဟာရြွဲ့ရန် ဘုရားသြင်ပြင်ဆင်ဂြးသည့ ်
ဂနရာသည် မည်မျှကကီးပမတ်သနည်း။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဥယျာဉ်ထဲတွင်	ကနခဲ့ကသာဘဝသည်	 
ကြျာ်ရွှင်မှုနှင့်	ပြည့်နှက်ကနသည်။
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ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင ်
ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို 
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကိုယ်ဂတာ်သာလျှင်ဘုရားပြစ်သည် You are God Alone” ဟူသည့် Christ for the  
Nations Music ကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ဂြျာ်စရာဂကာင်းသည့်အြန်း။ ဂြျာ်စရာဂကာင်းဂသာ ဤအစီအစဉ်အတွက် ကဂလးတစ်ဦး 
ြျင်းစီကို တာဝန်ဂြးြါ။ ဆရာက ကဂလးသူငယ်များနှင့် မိဘများ၏အကူအညီပြင့် စာသင် 
ြန်းကိုပြစ်နိုင်သမျှ လှြဂအာင်အလှဆင်လိုြါသည်။ ကဂလးတစ်ဦးြျင်းစီသည် အနည်းဆုံး 
ဂအာက်ြါတာဝန်ကို ယူသင့်ြါသည် -

၁။  ဤအြတ်တွင် တစ်ဦးြျင်းစီ၏ အနှစ်သက်ဆုံး အစားအဂသာက်ကို ရှာပြီးယူလာဂစြါ။

၂။  အလှဆင်ရာတွင် လိုအြ်သည့်အရာများသည် အတန်းကိုလှြဂအာင် အလှဆင်ရန် 
အတွက်သာ လုြ်ဂဆာင်သင့်သည်။

၃။  တန်ြိုးရှိဂသာဂကျာက်များ (သို့) အြိုးတန်ဂသာြစ္စည်းများကို ဤတစ်ြတ် သင်ြန်း 
စာြျနိ်တွင် ယူလာရမည်။

၄။  ဤစာသင်ြန်းထဲသို့လာဂသာ သူတိုင်းသည် ဂြာ်ဂရေပြီး ကကင်နာရမည်။ အတန်းထဲတွင် 
မကကင်နာသည့် မှတ်ြျက်များနှင့် အပြုအမူများကို ြွင့်မပြုြါ။

စာသင်ြန်းကို အလှဆင်ပြီးသည့်ဂနာက် ဆရာကကဂလးများကို ဧဒင်ဥယျာဉ်သည် စာသင် 
ြန်းထက်လှသည်ကို ရှင်းပြြါ။ ထိုဥယျာဉ်သည် အရသာဂကာင်းမွန်သည့် အစားအစာ၊ 
အြိုးတန်ဂကျာက်များနှင့် ဂကျာက်တုံးများ၊ လှြဂသာသစ်ြင်များနှင့် အဂကာင်းဆုံးမှာ  
လှြပြီး သာယာသည့်ဂနရာ ပြစ်ဂနြဲ့သည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု-	 
ကြျာ်စရာ	

ကကာင်းကသာအခန်း

ကဂလးများသည် 
ဤအြန်းကို အလှဆင်ပြီး 
လိုအြ်ဂသာ ြစ္စည်းများကို 
ယူလာနိုင်ြါသည်။  
ထိုမှ စာသင်ြန်းသာ  
အဂကာင်းဆုံး ပြစ်လာ 
မည် ပြစ်သည်။ ကဂလး 
များကို “ဂြျာ်စရာအြန်း” 
ြန်တီးရာတွင် တစ်စိတ ်
တစ်ြိုင်း ြါဝင်ဂစြါ။ 
အိမ်စာများကို တစ်ြတ ်
ကကိုတင်ဂြးထားြါက 
သူတို့ပမင်ဂတွ့ပြီး 
လက်ဂတွ့ြါဝင်ရဂသာ 
အြါ အဓိြ္ပါယ်သစ်ကို နား 
လည်လာမည်ပြစ်သည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	-	
ရုြ်ြုံများပြင့်	ကျက်မှတ်ြါ။

ကဂလးများကို မည်သည့်  
ရုြ်ြုံကိုမဆို အသုံးပြု၍ 
ကျမ်းြျက်ကို ကျက်မှတ ်
ဂစြါ။ ဥြမာ ဘုရားသြင် 
ဟူဂသာ စကားလုံးကို 
ကတိေံြုံသုံးနိုင်သည်။ 
(သို့) ဥယျာဉ်ဟူဂသာ 
စကားလုံးကို သစ်ရေက်ကို 
အသုံးပြုနိုင်ြါသည်။ 
အဂရှ့ဘက် ဟူဂသာ 
စကားလုံးကို ဂရှ့ဟု 
တစ်လုံးတည်း ပြသနိုင ်
သကဲ့သို့ လူသားဟူဂသာ 
စကားလုံးကို တုတ်ဂြျာင်း 
ြုံပြင့် ပြသနိုင်ြါသည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	

-	ြျင်းရိစရာ	

ကကာင်းသည့်အခန်း

အလှဆင်ထားသည့် 

အရာများကို ပြန်ပြုတ်ြါ။ 

အစားအစာများကို ြယ်ြါ။  

အြန်းကို အလှဆင်ထား 

သည့် အရာအားလုံးကို 

အပမင်မှြယ်ရှား လိုက်ြါ။ 

ဆရာ၏ြန်းတိုင်မှာ 

ကဂလးများကို 

ဥယျာဉ်ကကီး 

သည် မည်သည်နှင့် 

တူဂကကာင်း အနည်းငယ် 

ပမည်းစမ်းဂစရန်နှင့် 

မကကာမီ အာဒံအတွက် 

မည်သို့ပြစ်မည်ကို 

သိဂစရန်ပြစ်သည်။

ဘုရားသြင်ကို  
သင့်ဘဝအား 

ထိန်းြျုြ်ဂစနိုင်သည့် 
ပြစ်နိုင်သည့် 

နည်းလမ်းများ-

. သူငယ်ြျင်းများကို 
ဂရေးြျယ်ပြင်း

. ြျစ်တတ်သည့် 
အပြုအမူများကို 
ဂရေးြျယ်ပြင်း

. ကကင်နာတတ်သည့် 
စကားလုံးများကို 
ဂရေးြျယ်ပြင်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ	

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ြျင်းစရာဂကာင်းသည့် စာသင်ြန်း။ ကဂလးများက စာသင်ြန်းကို လှြသည့်ဂနရာအပြစ် 
အလှဆင်ပြီးဂနာက် စာသင်ြန်းကို အလှဆင်ထားသည့်အလှများ၊ အရသာရှိသည့်အစား 
အစာများနှင့် အလှဆင်ထားသည့်အရာများကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းပြီး စာသင်ြန်းအရင် 
အတိုင်းပြန်ထားြါ။ ဆရာက စာသင်ြန်းကို ရှုြ်ြွဂအာင်လုြ်ပြီး အရသာမဂကာင်းသည့ ်
အစားအဂသာက်များကို ယူလာြါ။

အာဒံ၏စာသင်ြန်းပြစ်ဂသာ ဥယျာဉ်ကကီးသည် လှြြဲ့သည်ကို အဂလးထားြါ။ သို့ဂသာ်  
ဂနာက်တစ်ြတ်တွင် အာဒံက ထိုဂနရာကို ရှုြ်ြွဂစြဲ့သည့်အဂကကာင်းကို ဂလ့လာသွားကက 
မည် ပြစ်သည်။

ဂမျှာ်လင့်ပြင်းကျမ်းစာမှ မရှိမပြစ်သည့် အမှန်တရားရှစ်ြု ဂြါ်လာသည်။ ကျမ်းစာထဲရှိ ဤ 
ြုံပြင်မှ ဘုရားသြင်သည် သင်အသက်ရှင်ရန်အတွက် ဂြျာ်ရွှင်ပငိမ်းြျမ်းပြင်းကို ဂထာက်ြံ့ 
ဂြးလိုသည့် ဘုရားသြင်ပြစ်သည်ကို ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာကကသည်။ ဘုရားသြင်သည် ရက် 
ဂရာပြီး ြျစ်တတ်ဂသာဘုရား ပြစ်သည်။ 

ဘဝတွင် အကကီးမားဆုံးဂသာ သာယာဂြျာ်ရွှင်ပြင်းမှာ ဘုရားသြင်ယူဂဆာင်ဂြးသည့် 
ဂြျာ်ရွှင်မှုများ ပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်သည်် သင့်ဘဝအား သဘာဝတရားြုံစံအားပြင့်၊  
ထူးပြားဂသာြိုင်ဆိုင်မှုများပြင့်၊ သင့်အိမ်တွင် ပငိမ်သက်ပြင်းြုံစံပြင့်၊ အပြားနည်းလမ်းများ 
စွာပြင့် ယူဂဆာင်ဂြးနိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဘဝကိုဂြျာ်ရွှင်ရန် အဂကာင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ 
သင့်ဘဝကို ဘုရားသြင်အား ထိန်းြျုြ်ြွင့်ဂြးပြင်းပြစ်သည်။ ကဂလးများကိုဂမးြါ - “သင် 
၏ဘဝကို	ဘုရားသခင်အား	ထိန်းချုြ်ကစမည့်	နည်းလမ်းအချ ို့ကို	ကြာ်ပြြါ။”

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၈ - ထာဝရအရှင် ဘုရားသြင်သည်လည်း အဂရှ့မျက်နှာ၊ ဧဒင်အရြ်၌ 
ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ြျ ိုးပြီးလျှင် ြန်ဆင်းဂတာ်မူဂသာ လူကို ထိုဥယျာဉ်၌ ဂနရာြျဂတာ်မူ၏။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
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 ¼ ဂယဇဂကျလသည် “ရှင်ဘုရင်” ဟူဂသာ စကားလုံးကို များစွာမသုံးြဲ့ြါ။ ဂယဂြါနိမင်း 
(ဂယဇဂကျလ ၁:၂) မှလွဲ၍ အပြား ဣသဂရလဘိုးဂဘးကိုမှ “မင်းကကီး” ဟူဂသာနာမကို 
မသုံးြဲ့ြါ။

 ¼ ဂယဇဂကျလ ၂၈:၁၁-၁၉ တွင် ဂယဇဂကျလသည် ရှင်ဘုရင်ဟု ဂြာ်ပြရာတွင် လူသား 
တစ်ဦးကို ဂြာ်ပြ၍ မရဂသာ နာမကို သုံးထားသည်။ ထိုမင်းကကီးသည် ဧဒင်ဥယျာဉ်တွင် 
ဂြါ်လာဂသာသူ(အြန်းငယ် ၁၃)၊ လွှမ်းမိုးဂသာဂြရုဗိန်(အြန်းငယ် ၁၄)၊ ဘုရားသြင်၏ 
သန့်ရှင်းဂသာဂတာင်ဂြါ်မှာ ဂနရာကျ၍ မီးဂတာက်ဂသာဂကျာက်တို့တွင် သွားလာရ 
ဂသာသူ (အြန်းငယ် ၁၄) နှင့် ဘွားဂသာဂန့မှစ၍ စုံလင်ဂသာသူ (အြန်းငယ် ၁၅) 
ပြစ်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် လွှမ်းမိုးဂသာ ဂြရုဗိန်အပြစ် လူစီြာကို ဘိသိက်ဂြးြဲ့သည် (ဂယဇ 
ဂကျလ ၂၈:၁၄)။ ဂြရုဗိန်များ (ဂြရုဗိန်၏ အများကိန်း) သည် ဘုရားသြင်နှင့်အနီးဆုံး 
ရှိြဲ့ကကသည့် ‘အတွင်းစက်ဝိုင်း’ နှင့် သူ၏ သန့်ရှင်းပြင်းကို လွှမ်းမိုးဂသာသူ (၁ဝး၁-၁၄) 
များပြစ်ကကသည်။ လူစီြာတွင်လည်း ဘုရားသြင်၏ သန့်ရှင်းဂသာ ဂတာင်ဂြါ် (၂၈: 
၁၄)၊ ဂကာင်းကင်နှင့် မီးဂတာက်ဂသာဂကျာက်တို့တွင် သွားလာြွင့်ရှိြဲ့သည် (အြန်း 
ငယ် ၁၆)။

 ¼ ဂယဇဂကျလက လူစီြာ၏မူလအလှအြကိုလည်း ဂပြာပြထားြါသည်။ သူ့ကိုဘုရား 
သြင် ြန်ဆင်းြဲ့ဂကကာင်းကို (အြန်းငယ် ၁၂-၁၅) တွင် ဂတွ့ရသည်။ ယဇ်ြုဂရာဟိတ်မ ှ
ဝတ်ဆင်ရသည့် ရင်အုြ်တန်ဆာထဲမှ အြိုးတန်ဂကျာက်ပမတ် (၁၂) တုံးမှ (၉) တုံးသည် 
လူစီြာကို ဂြာ်ပြရန် ဂယဇဂကျလမှ အသုံးပြုထားသည်။

 ¼ လူစီြာကို ဘုရားသြင်ြန်ဆင်းဂသာအြါ သူ့အထဲတွင် အပြစ်ဂတွ့လာဂသာဂန့အထိ 
အပြစ်မဲ့ြဲ့သည်။ (အြန်းငယ် ၁၄-၁၅)။

 ¼  ဂဟရှာယ ၁၄ မှ လူစီြာဟူသည်မှာ “မိုးဂသာက်ကကယ်” ဟု ဆိုလိုပြီး စာတန်သည်  
ဂယရှုြရစ်ဂတာ် “ထွန်းဂတာက်ဂသာ မိုးဂသာက်ကကယ်” ကို တုြရန်ကကိုးစားသည်ဟု  
အဓိြ္ပါယ်ရသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	စာတန်သည်	ဘုရားသခင်၏ရန်သူ	ပြစ်သည်။	စာတန်သည်	
မာနကကီးသည်။	ဘုရားသခင်က	စာတန်ကို	ကကာင်းကင်မှ	နှင်ထုတ်ခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်း	နံြါတ်	(၆)
ဂယဇဂကျလ အနာေတ္တိကျမ်း ၂၈:၁၁-၁၇

ဂဟရှာယ အနာေတ္တိကျမ်း ၁၄:၁၂-၁၅

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန့်စားပြင်း (၁)
၁။  ကျွန်ုြ်တို့ သိသည့် ဘုရားသြင်အဂကကာင်း တစ်ြုမှာ ဘာပြစ်သနည်း။
၂။  ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁ ကို ြတ်ြါ။
၃။ ဘုရားသြင်သည် အလွန်တန်ြိုးကကီးသည်။
၄။  ဘုရားသြင်ကို သူ၏တန်ြိုးဂတာ်အတွက် ြျးီမွမ်းြါ။

စွန့်စားပြင်း (၂)
၁။  ဂကာင်းကင်တမန်များသည် များဂသာအားပြင့် ဘာကိုလုြ်ဂဆာင်သနည်း။
၂။  ဂယာဘဝတ္ထု ၃၈:၄-၇ ကို ြတ်ြါ။
၃။  ဂကာင်းကင်တမန်များသည် ဘုရားသြင်ကို ဝတ်ပြုပြီး အဂစြံကကသည်။
၄။ ကျွန်ုြ်တို့သည်လည်း ဘုရားသြင်ကို ကိုးကွယ်ပြီး အဂစြံြါမည် အဂကကာင်း 

ဆုဂတာင်းြါ။

စွန့်စားပြင်း (၃)
၁။  စကကဝဠာကကီးအား ြန်ဆင်းပြင်းသည် မည်သို့ပြစ်ြျက်ြဲ့သနည်း။
၂။  ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁-၂၅ ကို အကျဉ်းြျုြ်ြါ။ ဘုရားသြင်သည် အရာအားလုံးပြစ ်

တည်လာရန် စကားဂပြာြဲ့သည်။
၃။ အရာအားလုံး ပြစ်တည်လာရန် ဘုရားသြင်စကားဂပြာြဲ့သည်မှာ တန်ြိုးကကီးမား 

သည်။
၄။ ဘုရားသြင်၏ ြန်ဆင်းပြင်းအတွက် သူ့ကို ြျးီမွမ်းြါ။

စွန့်စားပြင်း (၄)
၁။ ဘုရားသြင်သည် ကျွန်ုြ်တို့အား သူ၏ထူးပြားဂသာ မိတ်ဂဆွများ ပြစ်ဂစလိုသည် 

ကို ကျွန်ုြ်တို့ မည်သို့သိနိုင်သနည်း။
၂။  ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၂၆-၂၇ ကိုြတ်ြါ။
၃။  လူသားများကို ဘုရားသြင်၏ ြုံသဏ္ဌာန်ဂတာ်နှင့်အညီ ြန်ဆင်းထားသည်။
၄။ ကျွန်ုြ်တို့သည် ဘုရားသြင်နှင့် ထူးပြားဂသာ မိတ်ဂဆွများ ပြစ်နိုင်ဂသာဂကကာင့် 

သူ့ကို ြျးီမွမ်းြါ။

စွန့်စားပြင်း (၅)
၁။ ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် မည်သို့ပြစ်ြဲ့သနည်း။
၂။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၈-၁၅ ကိုြတ်ြါ။
၃။ ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် သာယာဂြျာ်ရွှင်မှုနှင့် ပြည့်ဂနသည်။
၄။ ဘုရားသြင် ဂထာက်ြံ့ဂြးသည့် အရာအားလုံးအတွက် သူ့ကို ဂကျးဇူးတင်ြါ။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	 

လှုြ်ရှားမှု	-	 

ကမးြါ၊	ြတ်ြါ၊	ကဆွးကနွးြါ၊	

စကားကပြာြါ။

ြထမ သင်ြန်းစာ (၅)ြု၏ 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း 

နည်းစနစ်သည် အဓိက 

အြျက် အလက်ငါးြုကို 

ဦးတည်သွားမည် -

၁။ ဂမးြွန်းဂမးြါ။

၂။ ကျမ်းစာြတ်ြါ။

၃။ ထိုအဂကကာင်း   

  ဂပြာဆိုဂဆွးဂနွးြါ။

၄။ ဘုရားသြင်ကို    

  စကားဂပြာြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ
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ကဂလးများကို ဆွဲလိုသည့် ြုံစံအတိုင်း စာတန်ြုံ ဆွဲဂစြါ။ စာရေက်မရနိုင်ြါက စာတန်ကို 
မည်သို့ဆွဲမည်ကို ကဂလးများကို ဂပြာဆိုဂစြါ။ ကဂလးများက ြုံကိုဂရးဆွဲပြီးဂနာက ်
စာတန်ြုံကို သူတို့မည်သို့ ပမင်ဂယာင်ဂကကာင်းနှင့် အဘယ်ဂကကာင့် ထိုသို့ပမင်ဂယာင်သည်ကို 
ဂြာ်ပြဂစြါ။

ဂပြာြါ - “ယကန့	လူစီြာအကြကာင်းနှင့်	သူမည်သို့	 ြုံစံရှိသည်	ဟူကသာအကြကာင်းကို	 ကလ့ 
လာ	သွားြကမည်။”

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဘုရားသြင်ြန်ဆင်းထားသည့် ဂကာင်းကင်တမန်များသည် လှြသည်။ သူသည် ဂကာင်း 
ကင်တမန် သိန်းြျကီို ြန်ဆင်းြဲ့ပြီး သူတို့အားလုံးသည် ဘုရားသြင်ကို ကိုးကွယ်ြဲ့ကကသည်။ 
ဂကာင်းကင်တမန်အြျ ို့သည် ြိုပမင့်ဂသာ ရာထူးရှိသည်။ သို့ဂသာ် အလှြဆုံးမှာ လူစီြာ ပြစ ်
သည်။ လူစီြာတွင် အလွန်ပမင့်ဂသာ ရာထူးရှိသည်။ အမှန်တွင် လူစီြာအဂကကာင်းကို ဘုရား 
သြင်ဂပြာြဲ့သည်မှာ -

“သင်သည် ြညာနှင့်ပြည့်စုံ၊ တင့်တယ်ပြင်း အဂသဂရနှင့်စုံလင်၊ ငါ၏ဂတာ်ကိ ုလမ်းဂလျှာက်၊ 
သင်၏တာဝန်ဂြျာ်ဂပြ၊ ဂရွှ (သို့) ဂငွကဲ့သို့ဂတာက်ြ၊ မဂရမတွက်နိုင်ဂသာ အြိုးတန် 
ဂကျာက်ပမတ်ရတနာ”

ထို့ဂကကာင့် လူစီြာသည် ဂကာင်းကင်တွင် အထူးပြားဆုံးထဲမှ ထူးပြားဂသာဂကာင်းကင ်
တမန် တစ်ြါးပြစ်သည်ကို ကျွန်ုြ်တို့သိကကသည်။ ဂကာင်းကင်တမန်တို့တွင် အထူးပြားဆုံး 
ပြစ်နိုင်ြါသည်။

လွန်ြဲ့ဂသာ အြျနိ်ကာလ တစ်ရက်တွင် လူစီြာထဲတွင် မာန်မာနက ဝင်ဂရာက်လာသည်။ 
လူစီြာက သူသည် ဘုရားသြင်၏ ကကယ်များထက် ပမင့်ဂသာြလ္လင်လုြ်ရန် ဂကာင်းကင ်
ဘုံသို့ တက်မည်၊ ထိုြလ္လင်ဂြါ်တွင် သူထိုင်မည်ဟု ဂပြာြဲ့ဂလသည်။

“ဂကာင်းကင်ဂြါ်သို့ ငါတက်မည်
ဘုရားသြင်၏ ကကယ်တို့အဂြါ်မှာ ငါ့ြလ္လင်ကို ငါြျးီဂပမောက်မည်
ဂပမာက်မျက်နှာဘက်၊ ဗျာဒိတ်ဂတာ်ဂတာင်ဂြါ်မှာ ငါထိုင်မည်
မိုးတိမ်ထိြ်ဂြါ်သို့ ငါတက်မည်။”

ဘုရားသြင်က မာန်မာနကို တွန်းလှန်ပြီး လူစီြာအား သူ၏အပြစ်အတွက် အပြစ်ဂြးြဲ့ 
သည်။ သူြန်ဆင်းြဲ့သည့် လူစီြာ (သို့) စာတန်ကို မာန်မာနဂကကာင့် ဂကာင်းကင်မ ှ
ထာဝရထွက်ြွာဂစြဲ့သည်။ 

ကခါင်းကဆာင်ကနာက ်

လိုက်ြါလှုြ်ရှားမှု

ဂြါင်းဂဆာင် ဂနာက် 

လိုက်ြါ ဟူသည့် ကစား 

နည်းကို ကဂလးများအား 

ကစားဂစြါ (ဆိုးသည့် 

ဂြါင်းဂဆာင်တစ်ဦး)

မဂကာင်းသည့် 

ဂြါင်းဂဆာင်က မဂကာင်း 

ဂသာ စကားတစ်ြုြု 

ဂပြာြါက ဂနာက်လိုက် 

များက လိုက်ဂပြာရမည်။

မဂကာင်းသည့် 

ဂြါင်းဂဆာင်က မဂကာင်း 

သည့် အပြုအမူတစ်ြုြု 

လုြ်ပြြါက ဂနာက်လိုက် 

များ ကလိုက်လုြ်ရမည်။

မဂကာင်းသည့် 

ဂြါင်းဂဆာင်က 

ဘုရားသြင် ဂမးြွန်းကို  

ဂမးြါက ဂနာက်လိုက်များ 

က  “ဘုရားသြင် တကယ ်

ဂပြာြဲ့သလား” ဟုဂပြာ 

ရမည်။

သူတို့လုြ်ြဲ့ြူးြါသလား။  

အဘယ်ဂကကာင့်နည်း။ 

ထိုြုံစံအတိုင်းြင် 

ဂကာင်းကင်တမန် 

သုံးြုံတစ်ြုံက 

လုြ်ဂဆာင်ြဲ့ကကသည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 30သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကွဲပြားကကသည်။ သင့်ဂလျာ် 
သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားြါသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်းအတွက် သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကို www.itunes.com တွင် 
နားဆင်နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းများကို ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကိုယ်ဂတာ်တစ်ြါးတည်းသာ ဘုရားပြစ်သည် You are God alone” ဟူသည့် Christ for 
the Nations Music ကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကံမဂကာင်းစွာပြင့် ဂကာင်းကင်တမန် သုံးြုံတစ်ြုံမှာ ဘုရားသြင်ြန်ဆင်းြဲ့သည့် စာတန် 
ဂနာက်သို့ လိုက်သွားကကသည်။ ဘုရားသြင်က သူတို့ကိုလည်း အပြစ်ဂြးကာ ဂကာင်းကင်မ ှ
နှင်ထုတ်ြဲ့သည်။ စာတန်နှင့် ဂနာက်လိုက်သွားသည့် ဂကာင်းကင်တမန်များက ထာဝရ 
ပြစ်ဒဏ်ဂြးပြင်းကို ြံရမည်ပြစ်သည်။ ထိုအဂကကာင်းကို ဂနာက်ြိုင်းတွင် ကကားရမည် ပြစ ်
သည်။

စာတန်သည် ယြုအြါ ဘုရားသြင်၏ ရန်သူ ပြစ်သည်။ စာတန်သည် ဘုရားသြင်ကိုြုြံရန် 
လူများကို လွှမ်းမိုးရန် ကကိုးစားဂလသည်။ စာတန်သည် လိမ်လည်သူပြစ်ပြီး မာနကကီးသည်။ 
သူ၏ထာဝရအိမ်မှာ ငရဲပြစ်ဂကကာင်းကို သူသိသည်။  လွန်ြဲ့ဂသာနှစ် ဂြါင်း သိန်းဂထာင်ြျ ီ
ကတည်းကြင် စာတန်သည်သူ၏ မာန်မာနအတွက် ဂဝဒနာြံစားဂနရသည်။ စာတန်က 
ဘုရားသြင်ကို ဂတာ်လှန်ြုန်ကန်ရန် ဦးဂဆာင်ဂနသည်။ ထိုဂတာ်လှန်ြုန်ကန်မှုတွင် လူများ 
စွာက စာတန်ဂနာက်လိုက်သွားကကသည်။ ဘုရားသြင်သည် သန့်ရှင်းဂသာ ဘုရားပြစ်ဂသာ 
ဂကကာင့် ဂတာ်လှန်သူများကို အပြစ်မဂြးြဲ ြွင့်မပြုနိုင်ြါ။ အလှြဆုံးနှင့် တန်ြိုးအရှိဆုံး 
ဂကာင်းကင်တမန်ကို သူ၏မာနအတွက် ထာဝရပြစ်ဒဏ်ဂြးြါက စာတန်၏ဂနာက်သို့ 
လိုက်သူများကိုလည်း အပြစ်ဂြးြံရမည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 31သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ဘုရားသြင်၏ တန်ြိုးဂတာ်သည် စာတန်ထက် ကကီးပမတ်သည့် ြိုစတာ တစ်ြုပြုလုြ်ြါ။ 
ကဂလးများက ကျမ်းြိုဒ်များကို ြတ်နိုင်သည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ြိုစတာလှုြ်ရှားမှု

ြိုစတာရနိုင်ြါက 

အသုံးပြုြါ။ မရနိုင်ြါက 

သင်ြုန်းကို အသုံးပြုြါ။ 

ဘာမှမရနိုင်ြါက 

ကဂလးများကို ဂမးြွန်း  

သုံးြုဂမးပြီး ဘုရားသြင် 

၏ ကကီးပမတ်ပြင်း 

တန်ြိုးဂတာ်အဂကကာင်း 

ဂြာ်ပြြျက်များကို 

ဂပြဂစြါ။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	ြူစီကြါင်း

ြူစီဂြါင်းများ ရနိုင်ြါက 

ြူစီဂြါင်းဂြါ်တွင် 

ကျမ်းြျက်မှ စကားလုံး 

တစ်လုံးြျင်းစီကို 

ဂရးြါ။ ကဂလးများကို 

ဂဟရှာယ ၁၄:၁၂ ကို 

သင်ဂြးပြီး ကျမ်းြျက်ကို 

အလွတ်ရသွားြါက 

ြူဂြါင်းများကို 

အလှည့်ကျဂြာက်ဂစြါ။

ဂဟရှာယအနာေတ္တိကျမ်း ၁၄:၁၂ - အိုနံနက်သား မိုးဂသာက်ကကယ် သင်သည် ဂကာင်းကင ်
က ကျဂလပြီတကား။ အပြည်ပြည်တို့ကို နှိြ်စက်ဂသာ သင်သည် ဂပမတိုင်ဂအာင် ြုတ်လှဲ 
ပြင်းကို ြံရဂလပြီတကား။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

၁။ ဘုရားသြင်သည် .....
 သူသည် အပြစ်မပြုြါ။ 
 (ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၉:၂)
၂။  ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၂:၁၆
 ဘုရားသြင်ကို ……  
 ဟု ဂြါ်သည်။
၃။ ဘုရားသြင်သည် .... 

ဂကာင်းကင်တမန် 
များကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ 
(က၊ ၁:၃၁)

၄။ ဘုရားသြင်သည်
 အြျနိ်တိုင်း …. သည်။
၅။ ဘုရားသြင်သည် သူဘာ 

မှ မြန်ဆင်းမီကြင်  
သူရှိဂနသည်။ 
သူသည်…. ပြစ်သည်။

၁။ သန့်ရှင်းဂသာ၊ ဆိုးဂသာ
၂။ ထွန်းလင်းဂသာ
 မိုးဂသာက်ကကယ်၊ 

နံနက်မိုးဂသာက်ကကယ်
၃။ ဂကာင်းဂသာ၊ 

ြုန်ကန်ဂသာ
၄။ ဂနရာတိုင်း၊ တစ်ဂနရာ
၅။ ထာဝရ၊ ငရဲမီးအိုင် 

၁။ စာတန်သည်…............ 
နှင့်အပြစ် ကိုြျစ်သည်။

 (ဂယဇ ၂၈:၁၅)
၂။ ဂဟရှာယက လူစီြာ၏ 

နာမသည်….. နှင့်……
ပြစ်သည်။ သူသည် 
ဘုရားသြင်၏ တန်ြိုး 
ဂတာ်ကို တုြသည်။ 

 သို့ဂသာ် မဂအာင်ပမင် 
ြဲ့ြါ။ (ဂဟရှာယ ၁၄:၁၂)

၃။ အပြားဂကာင်းကင် 
တမန်များနှင့်အတူ 
လူစီြာသည်….. 
သူတို့၏ ြန်ဆင်းရှင်ကို 
ြုန်ကန်ပြီး ဂကာင်းကင ်
မှ နှင်ထုတ်ြံရသည်။

၄။ စာတန်သည် သာလျှင် 
တစ်ကကိမ်လျှင်…
ရှိနိုင်သည်။ (ဂယာဘ 
၁:၆-၇)

၅။ စာတန်ကို ဘုရား 
ြန်ဆင်းြဲ့ပြီး တစ်ဂန့ 
လျှင် သူ့ကိုဘုရားက …. 
…. …. မည်။ (ဗျာဒိတ် 
၂ဝး၁၀)



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 32သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

သင့်အတန်းထဲတွင် ကဂလးများ ရှာနိုင်သည့် အရာပြင့် အပမင့်ဆုံးဂမျှာ်စင်တစ်ြုကို တည် 
ဂဆာက်ရန် အြျနိ်တစ်မိနစ်ဂြးြါ။ အပမင့်ဆုံး ဂမျှာ်စင်ဂဆာက်နိုင်ဂသာသူ၏ ဂမျှာ်စင်ဂြါ် 
တွင် ကျမ်းစာအုြ်ကို တင်ြါ။

ဂမျှာ်လင့်ပြင်း ကျမ်းစာအုြ်မှ အမှန်တရားရှစ်ြု ဂြါ်ထွက်လာသည်။ ကျမ်းစာထဲရှိ ဤြုံပြင်မှ 
ဘုရားသြင်သည် စီရင်ြျက်များကို ြျမှတ်သည်ဟု ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာကကရသည်။ မာန်မာန 
ကကီးဂသာသူကို သူစီရင်ဂတာ်မူသည်။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ကဂလးများကို ကလြ်၏တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းပြစ်ရန် ြိတ်ဂြါ်ြါ။ ကဂလးတစ်ဦးြျင်းစီအတွက် 
ြိတ်စာများကို ပြုလုြ်ပြီး သူတို့ကိုဂဝဂြးြါ။ သင့်အြွဲ့ကို “နာြံပြင်းအြွဲ့” ဟု စသပြင့် ဂြး 
နိုင်ြါသည်။ နာြံပြင်းအြွဲ့အတွက် စည်းကမ်းတစ်ြုရှိြါသည် - သင့်ဆရာက ဂပြာသည့ ်
အတိုင်းအတိအကျ လိုက်လုြ်ဂဆာင်ရန် လိုြါသည်။ စကားမဂပြာရမည့်အြျနိ်တွင် စကား 
ဂပြာြါက (သို့) ဆန့်ကျင်ြါက နာြံပြင်းအြွဲ့ထဲသို့ ဝင်ြွင့်ပြုမည် မဟုတ်ြါ။ ဤထူးပြား 
သည့် ြိတ်ကကားြျက်အတွက်နှင့် ြါဝင်ဂသာသူအတွက် အထူးဧည့်ြံပြင်းလည်း သင်လုြ် 
ဂဆာင်လိုမည် ပြစ်သည်။ 

ယြု ြက်ြဲသည့်အြိုင်း ဂရာက်လာပြီ ပြစ်သည်။ မနာြံသည့်ကဂလးကို အရှက်မကွဲဂစြဲ 
“နာြံပြင်းအြွဲ့” အတွက် စည်းမျဉ်းမလိုက်နာသည့်ကဂလးတိုင်း အတန်းရှိ အပြားတစ်ဂနရာ 
တွင် သွားထိုင်ရမည်ပြစ်သည်။ ကစားြျနိ်တွင် သူတို့ြါဝင်ြွင့်မရှိသကဲ့သို့ မုန့်ဂကျွးြျနိ်တွင် 
လည်း ြါဝင်ြွင့်ရမည် မဟုတ်ြါ။

ဤအပြစ်အြျက်မျ ိုးအတိုင်း လူစီြာတွင်လည်း ပြစ်ြျက်ြဲ့သည်။ သူသည် အတန်းထဲရှိ 
အပြားတစ်ဂနရာတွင် မထိုင်ြဲ့ရုံသာရှိပြီး သူ၏ ပြစ်ဒဏ်မှာ အစစ်အမှန် ပြစ်ဂနသည်။ 

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်	

လှုြ်ရှားမှု	-	 

နာခံပခင်းအြွဲ့

မည်သည့် ကဂလးကိုမှ 

အရှက်မကွဲဂစရန် နှင့် 

စိတ်ကသိကဂအာက် 

မပြစ်ဂစရန် အဂရးကကီးြါ 

သည်။ ဤကစားနည်းမှာ  

အဓိကအြျက်ကို 

ဂြာ်ပြရန် ဟန်ဂဆာင် 

ကစားပြင်း သက်သက်  

ပြစ်ပြီး ကဂလးကို 

အထီးကျန်ဝမ်းနည်းဂစရန် 

မဟုတ်ြါ။

သင်ခန်းစာ	

လက်ကတွ့ကျင့်သုံး

လှုြ်ရှားမှု	-	

အပမင့်ဆုံးကမျှာ်စင်

ကဂလးများသည် အပမင့ ်

ဆုံးဂသာ ဂမျှာ်စင်ဂြါ်တွင် 

ဂရာက်ရှိဂနသည့်အြါ 

မည်သို့ြံစားရမည် နည်း 

ဟု ဂမးြါ။ (မာန)ထိ ု

ဂမျှာ်စင်မှ ကျသွားလျှင် 

မည်သို့ ြံစားရမည်နည်း။ 

စာတန်သည် မာန်မာန 

ဂကကာင့် အပမင့်ဆုံးဂသာ 

ဂနရာမှ ကျသွားသည့် 

အဂကကာင်းကို ရှင်းပြြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	စာတန်သည်	ဘုရားသခင်၏ရန်သူ	ပြစ်သည်။	စာတန်သည်	
မာနကကီးသည်။	ဘုရားသခင်က	စာတန်ကို	ကကာင်ကင်မှ	နှင်ထုတ်ခဲ့သည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 33@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ စုံစမ်းသူမှာ ဂြမအသွင်ပြင့် စာတန်ပြစ်သည်။ အာဒံနှင့် အမျ ိုးသမီး၏ စုံစမ်းဂနှာင့်ယှက ်
ပြင်းသည် မနှစ်ပမို့ြွယ်ရာအပြစ် ဂရာက်လာပြီး မဂမျှာ်လင့်ထားသည့် ြုံစံပြစ်သည်။

 ¼ စာတန်ကို ကျမ်းြျက်အြျ ို့တွင် “ဂြမဆိုးဂဟာင်း” နှင့် “နတ်ဆိုး” ဟု ဂြာ်ပြထားသည်။ 
(ဂယာဟန် ၈:၄၄၊ ဂရာမ ၁၆:၂၀၊ ၂ဂကာ ၁၁:၃၊ ၁တိ ၂:၁၄၊ ဗျာဒိတ် ၁၂:၉ နှင့် ဗျာဒိတ် 
၂ဝး၂။

 ¼ လူ အမျ ိုးသမီးသည် ဘုရားသြင်၏ဂစြိုင်းြျက်ကို ဂကာင်းစွာ မသိြဲ့ြါ။ (သို့) သတိ 
မရပြင်းလည်း ပြစ်နိုင်သည်။ ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲတွင် တိုက်ြိုက်ရန်ဟူသည့် စာတန်၏အကကံ 
အစည်သည် ြရိယာယ်ဂြါ်တွင် အဂပြြံသည်။ ဘုရားသြင်၏ရည်ရေယ်ြျက်မှာ အာဒံ 
ကို ဦးဂြါင်းပြစ်ပြင်းအပြစ် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ ဧဝကို ဒုတိယြန်ဆင်းြဲ့သည်။ ြထမ  
မဟုတ်ြါ။ သူမကို ဦးဂြါင်းပြစ်ပြင်းအတွက်မြန်ဆင်းြဲ့ြါ။ သူမ၏အုြ်စိုးပြင်းဗဟိုမှာ 
ဦးဂြါင်းမဟုတ်ြါ။ နှလုံးသားပြစ်သည်။ အပြားတစ်ြက်တွင် အာဒံကို အုြ်စိုးပြင်း 
အတွက် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ သူ၏အုြ်စိုးပြင်းအတွင်း ဗဟိုမှာ သူ၏ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်ဂသွး 
ပြစ်သည်။ စာတန်သည် ဘုရားသြင်၏အကကံအစည်ကို လှည့်လိုက်သည်။

 ¼ အမျ ိုးသမီး၏ဂရေးြျယ်မှုကို ကကည့်ြါ။ သူမသည် ကကည့်ြဲ့သည်။ ယူြဲ့သည်။ စားြဲ့သည်။ 
ထို့ဂနာက် ဂြးြဲ့သည်။ အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့အား	တစ်စုံတစ်ခုရရှိကရးမှ	မနာလိုသည် 
(သို့)	 ြွက်ထားသည်	 ဟူ၍	 အကကံကြးကာ	 စုံစမ်းသူသည်	 ဘုရားသခင်၏	 စရိုက ်
လက္ခဏာကို	သံသယပြစ်ကအာင်	လုြ်ခဲ့သည်။	(ကမ္ဘာဦးကျမ်း	၃:၅)

 ¼ ဘုရားသြင်၏ မူလဂစြိုင်းြျက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ဂသာအြါ (ကမ္ဘာ ၂:၁၆-၁၇)၊ ဧဝက 
နိုးထလာြဲ့သည်၊ ဂပြာင်းလဲြဲ့သည်၊ ဘုရားသြင်၏ စကားဂတာ်ကို ထြ်ပြည့်ြဲ့သည် 
(ကမ္ဘာ ၃:၃)။

 ¼ စာတန်သည် အစအဦးကတည်းက လိမ်ညာသူပြစ်ြဲ့သည် (ဂယာဟန် ၈:၄၄)။ ဤ 
သည်မှာ သူ၏အလိမ်အညာပြစ်သည် - လူတစ်ဦးသည် အပြစ်လုြ်နိုင်သည်၊ ထိုအပြစ်မ ှ
လည်း လွှတ်ဂပမာက်နိုင်သည်။ သို့ဂသာ် အပြစ်၏အြိုးအြမှာ ဂသပြင်းပြစ်သည် (ကမ္ဘာ 
၂:၁၇)။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	စာတန်သည်	အာဒံနှင့်လူမိန်းမကို	
ပြားကယာင်းကသွးကဆာင်ခဲ့သည်။	သူတို့သည်	ဘုရားသခင်အား	မနာခံခဲ့ြကြါ။

စွန့်စားပခင်း	နံြါတ်	(၇)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁-၆

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြထမ သင်ြန်းစာဂပြာက်ြုကို ကစားနည်းပြင့် စတင်ြါ။ ဂြးထားသည့် မည်သည့် ဂြာ်ပြ 
ြျက် သင်ြန်းစာသည် သင်ကကားပြီးသည့်အဂကကာင်း ကဂလးများကို ဂပြာဂစြါ။

 ¼ စာတန်သည် ဘုရားသြင်၏ ရန်သူပြစ်သည် (သင်ြန်းစာ ၆)။ ဂမးြါ “လူစီြာသည်	
ဘုရားသခင်၏	ရန်သူ	အဘယ်ကြကာင့်	ပြစ်လာသနည်း။” (မာန်မာန)

 ¼ ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် သာယာဂြျာ်ရွှင်မှုပြင့် ပြည့်ဂနသည် (သင်ြန်းစာ ၅)။ ဂမးြါ  
“မည်သည့်အရာက	 ဥယျာဉ်ကကီးကို	 သာယာကြျာ်ရွှင်ကစသနည်း။” (ဂကာင်းဂသာ 
အစားအစာ၊ လှြဂသာ ဂကျာက်တုံးများနှင့် ပမစ်များ၊ သစ်ြင်များ၊ လူတစ်ဦးြျင်းစီနှင့် 
အရာရာတိုင်းသည် ပငိမ်းြျမ်းဂနသည်)

 ¼ ဘုရားသြင်က လူအမျ ိုးသားနှင့် လူအမျ ိုးသမီးကို သူ၏အထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန် 
ဆင်းြဲ့သည် (သင်ြန်းစာ ၄)။ ဂမးြါ “မည်သည့်အရာက	လူအမျ ိုးသားနှင့်	လူအမျ ိုးသမီး	
အား	 ဘုရားသခင်၏ထူးပခားကသာ	 မိတ်ကဆွများ	 ပြစ်ကစသနည်း။” (သူတို့ကို သူ၏ 
ြုံသဏ္ဌာန်ဂတာ်နှင့်အညီ ြန်ဆင်းြဲ့သည်။)

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အရာအားလုံးကို ြန်ဆင်းြဲ့သည် (သင်ြန်းစာ ၃)။ ဂမးြါ “ဘုရား 
သခင်သည်	 ကမ္ဘာကကီးကိုြန်ဆင်းကသာအခါ	 သူသည်	 ဘာမှမရှိသည့်အရာမှ	 ြန်ဆင်း 
ခဲ့သည်။	 	 မည်သည့်အရာကို	 	ဆိုလိုသနည်း။”	 (ဆိုလိုသည်မှာ အရာအားလုံးပြစ်တည ်
လာရန် သူစကားဂပြာြဲ့သည်။)

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်တမန်များကို ြန်ဆင်းြဲ့သည် (သင်ြန်းစာ ၂)။ ဂမးြါ 
- “ကကာင်းကင်တမန်များ၏	 အဓိကအလုြ်မှာ	 ဘာပြစ်သနည်း။” (ဘုရားသြင်ကိ ု
ကိုးကွယ်ရန်နှင့် အဂစြံရန်)

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အလွန်သန်မာသည် (သင်ြန်းစာ ၁)။ ဂမးြါ - “ဘုရားသခင်သည်	
အလွန်သန်မာသည်ကို	ကျွန်ုြ်တို့	မည်သို့သိနိုင်သနည်း။” (အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဤ 
သည်မှာ သူ၏အမည်နာမ အဓိြ္ပါယ်ပြစ်ပြီး သူြန်ဆင်းြဲ့သည့်အရာဂကကာင့် ပြစ်သည်။)

ဆရာအဂနပြင့် 

ကဂလးများကို အြွဲ့လိုက်  

ဂပြကကားဂစပြီး အမှတ ်

လည်း ယူထားလိုဂြမည်။ 

မှန်ကန်သည့် အဂပြတိုင်း 

အတွက် တစ်ြွဲ့ကို 

တစ်မှတ်ဂြးမည် 

ပြစ်သည်။  ကဂလး၏ 

အဂပြသည် မမှန်ြဲ့လျှင် 

လည်း အပမဲြျးီမွမ်းဂြးြါ။ 

ကဂလးငယ်ကို 

အထင်မဂသးမိြါဂစနှင့်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

၁။ စုံစမ်းဂနှာက်ယှက်ပြင်းသည် စာတန်မှ သူ၏အသက်ကို ဂြးသွင်းလိုပြင်းပြစ်ပြီး ဘုရား 
၏အသက်ကို အရှုံးဂြးပြင်းပြစ်သည်။ စာတန်သည် ကျွန်ုြ်တို့ကို အဘယ်ဂကကာင့် စုံစမ်း 
လိုြါသနည်း။

၂။  အပြစ်ရှိပြင်းဟူသည်မှာ “ြစ်မှတ်မှလွဲဂြျာ်ပြင်း” ပြစ်သည်။ ြစ်မှတ်သည် သန့်ရှင်းဂသာ 
ဘုရားသြင်၏ပြည့်စုံသည့် စံနှုန်းပြစ်သည်။

၃။ စာတန်သည် အာဒံနှင့်လူအမျ ိုးသမီးကို အပြစ်ထဲသို့ စုံစမ်းြဲ့သည်။ သူဂအာင်ပမင်ြဲ ့
သည်။ သူမည်သို့ လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သနည်း။ 

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

လူစီြာ၏ ဂတာ်လှန်ြုန်ကန်သည့် အပြစ်ဂကကာင့် ဂကာင်းကင်မှနှင်ထုတ်ပြင်းြံရပြီး ဂနာက် 
အြျနိ်များတွင် သူသည် စာတန်အသွင်ဂဆာင်ကာ ကမ္ဘာဂြါ်သို့ သွားြဲ့သည်။ သာမန် 
အားပြင့် တိရစ္ဆာန်သည် စကားမဂပြာြါ။ သို့ဂသာ် ဂြမတွင်ထူးပြားသည့် စွမ်းရည်များ ရှိြဲ့ 
သည်။ ထို့ဂကကာင့် လူအမျ ိုးသား၏ အဂထာက်အမအပြစ် ြန်ဆင်းထားသည့် လူအမျ ိုးသမီး 
ကို စကားဂပြာြဲ့သည်။ စာတန်ဟုဂြါ်ဂသာလူစီြာသည် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးကို 
ဘုရားသြင်အားဆန့်ကျင်ပြီး အပြစ်ပြုဂစလိုသည်။ စာတန်သည် သူလုြ်ဂဆာင်ြဲ့သကဲ့သို့ 
သူတို့ကိုလည်း ဘုရားသြင်ကို ဆန့်ကျင်ဂစလိုြဲ့သည်။ စာတန်၏ဆန္ဒမှာ ပြစ်နိုင်သမျှ 
သူ့ဂနာက်လိုက်များလာရန် ပြစ်သည်။ သူသည်အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးကို ဘုရားသြင်အား 
ဆန့်ကျင်ဂစလိုသကဲ့သို့ ကျွန်ုြ်တို့ကိုလည်း ဘုရားသြင်အား ဆန့်ကျင်ဂစလိုြါသည်။

စာတန်သည် ထွက်လာပြီး “ဘုရားသြင်ကိုဆန့်ကျင်ြါ” ဟုမဂပြာြဲ့ြါ။ သူကအမျ ိုးသမီး 
အား ဘုရားသြင်ဂပြာြဲ့သည့်စကားမှ ဂမးြွန်းကိုရဂအာင် ထုတ်ြဲ့သည်။ စာတန်က အမျ ိုး 
သမီးအား “ဘုရားသြင်က ဥယျာဉ်ထဲမှ မည်သည့်အသီးကိုမျှ မစားရဟု ဘုရားသြင်မိန့်မှာ 
ြဲ့သလား” ဟုဂပြာြဲ့သည်။ စာတန်ပြစ်ဂသာဂြမသည် အလွန်စဉ်းလဲ၍ ဂကာက်ကျစ်သည်။ 
အမှန်တွင် ဘုရားသြင်ဂပြာသည့်စကားမှ အမျ ိုးသမီးဂသွြယ်ဂအာင် ဂသွးဂဆာင်ရာတွင် 
သူအလွန်ဂတာ်ြဲ့သည်။

အမျ ိုးသမီးက စာတန်အား ပြန်လည်ဂပြာသည်မှာ “ကျွန်ုြ်တို့သည် ဥယျာဉ်ထဲမှ အသီးများ 
ကို စားနိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်က “သင်တို့သည် ဥယျာဉ်အလယ်ရှိအြင်မှအသီး 
ကို မစားရ၊ မထိရ၊ မဟုတ်ြါက ဂသမည်” ဟုဂပြာြဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ အမျ ိုးသမီးက ဘုရား 
သြင်ဂပြာြဲ့သည့်စကားကို ရှုြ်ဂထွးဂစြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က သူတို့အား ဂကာင်း  
မဂကာင်းကို သိကျွမ်းဂစသည့်အြင်မှ အသီးကိုမစားရဟု မိန့်မှာြဲ့သည်။ မထိရဟူဂသာ 
အဂကကာင်းကို လုံးဝမဂပြာြဲ့ြါ။

စာတန်က အမျ ိုးသမီးထံမှ ဘုရားသြင် အမှန်တကယ် အပြစ်ဂြးမဂြးဟူသည်ကို ဂမးြွန်း 
ရသွားသည်။ စာတန်က သူမအား “သင်မဂသြါ” ဟု ဂပြာဂလသည်။ စာတန်က ဘုရား 
သြင်သည် သူကတိဂြးထားသည့်အတိုင်း မနာြံြါက အပြစ်ဂြးမည် မဟုတ်ဂကကာင်း 
အမျ ိုးသမီးကို အယုံသွင်းသည်။ ဘုရားသြင်သည် အပြစ်ကို ပြစ်ဒဏ်ဂြးဂကကာင်း စာတန် 
သိသည်။ ထို့ဂကကာင့် သူ၏အတ္တကကီးဂသာ ဂရေးြျယ်မှုဂကကာင့် ဂကာင်းကင်ဂြါ်တွင် ထြ် 
မဂနရဂတာ့ြါ။

ထိုအရာပြီးဂနာက် စာတန်က ဘုရားသြင်သည် ထိုသို့ဂပြာသည်မှာ အတ္တကကီးဂသာဂကကာင့ ်
(သို့) မနာလိုဂသာဂကကာင့်ပြစ်သည်ဟု အကကံဂြးဂလသည်။ စာတန်ကသူမအား “ဘုရား 
သြင်သည် သင်ထိုအသီးကို စားဂသာအြါ သင်တို့မျက်လုံးများြွင့်လာပြီး ဘုရားသြင်ကဲ့သို့
ဂကာင်းမဂကာင်းကို သိကျွမ်းလာမည်ကို သိသည်” ဟုဂပြာြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် စာတန်သည် 
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ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကွဲပြားကကသည်။ သင့်ဂလျာ် 
သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားြါသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်းအတွက် သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကို www.itunes.com တွင် 
နားဆင်နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းများကို ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကိုယ်ဂတာ်တစ်ြါးတည်းသာ ဘုရားပြစ်သည် You are God alone” ဟူသည့် Christ for 
the Nations Music ကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ြုံဂပြာသူ - အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးကို ဂနထိုင်ရာဂနရာအပြစ် အလွန်လှြဂသာ ဥယျာဉ်ကကီး 
တစ်ြုဂြးထားသည်။ လှြဂသာသစ်ြင်များ၊ ြန်းများ၊ တိရစ္ဆာန်မျ ိုးစုံနှင့် ဂကာင်းဂသာ အ 
စားအစာများစွာ ရှိသည်။ ထိုအရာများသည် ြျစ်တတ်ဂသာ ြန်ဆင်းရှင်ဘုရားထံမှ ဂကာင်း 
ဂသာ ဆုလက်ဂဆာင်များ ပြစ်ကကသည်။ ဘုရားသြင်ကသူတို့အား ဥယျာဉ်ထဲရှိ အြင်တစ် 
ြင်မှတစ်ြါး အပြားအရာများ အားလုံးစားနိုင်သည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ သူတို့သည် တားပမစ် 
ထားဂသာ အြင်မှအသီးကို စားြါက ဘုရားသြင်က သူတို့ဂသရမည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။

အပြစ်အြျက်မှာ အာဒံနှင့်ဧဝသည် ဥယျာဉ်ထဲတွင် လမ်းဂလျှာက်ပြီး ဘုရားသြင် ြန်ဆင်း 
ထားသည့် ြျစ်စရာဂကာင်းသည့် အရာများအဂကကာင်းကို ဂပြာဆိုဂနကကသည်။ အထူးသပြင့် 
သီးြင်များအဂကကာင်း ပြစ်သည်။ (သူတို့လမ်းဂလျှာက်ဂနစဉ် သူတို့သတိထားမိသည့် အရာ 
များကို ြန်တီးရန် ကဂလးများကို အားဂြးြါ။ ကဂလးများသည်စိတ်ကူးယဉ်ပြင်းကို နှစ် 
သက်ကကသည်။)

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

အတ္တဆန်စွာ ဂရေးြျယ်မှုပြုပြီး လူအမျ ိုးသမီးကိုလည်း အတ္တဆန်ရန် ဂသွးဂဆာင်ြဲ့သည်။ 
ဂနာက်ဆုံးတွင် စာတန်သည် သူမကို ကျ ိုးဂကကာင်းရှင်းပြြဲ့သည်၊ ဘုရားသြင်သည် အတ္တ 
ကကီးသည်၊ သင်တို့သည် သူ့ကဲ့သို့ပြစ်မည်ကို မနာလိုပြစ်ဂသာဂကကာင့်ပြစ်သည်ဟု ဂပြာပြ 
ြဲ့သည်။

ဂနာက်ဆုံးတွင် စာတန်သည် လူအမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးကို ဘုရားသြင်အဂြါ် သံသယ 
ဝင်ဂအာင်၊ ဘုရားသြင်ကတိဂြးြဲ့သည့်အရာကိုပငင်းြယ်ရန်၊ ဘုရားသြင်သည် အတ္တကကီး 
သည်ကို ယုံကကည်ဂအာင် အလိုရှိြဲ့သည်။ စာတန်က အမျ ိုးသမီးအား သူ၏အလိမ်အညာများ 
ကို ယုံကကည်ဂအာင် ဂသွးဂဆာင်သည်။ ထို့ဂနာက် သူမသည် သူမ၏အမျ ိုးသားကို အြျ ို့ 
ဂြး၍ သူသည်လည်း သူမနှင့်အတူ စားလိုက်ဂလသည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကဂလးများက ြုံပြင်ကို 

ပြဇာတ်ြုံစံပြင့် “သရုြ ်

ဂဆာင်” ကကမည်ပြစ်သည်။ 

ဆရာကပြစ်စဉ် 

တစ်ဂလျှာက်တွင် ကဂလး 

များကို လမ်းညွှန်ဂြးရန် 

လိုအြ်ြါသည်။ အကကိမ်

များစွာဂလ့ကျင့်ရန်လို

ြါသည်။ ြုံဂပြာသူသည် 

အရေယ်ဂရာက်သူ ပြစ်ြါက  

သူ(သို့) သူမ၏ အြိုင်းကို 

ြတ်နိုင်ြါသည်။ 

(သို့) ြုံဂပြာသူကို 

လူငယ်တစ်ဦးအား 

ဂစြိုင်းနိုင်ြါသည်။

ပြဇာတ်အြန်းများ -

. အာဒံ

. အမျ ိုးသမီး

. ဂြမ

. စာတန်

. ြုံဂပြာသူ
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံဂပြာသူ - တစ်ဂန့ဂသာအြါ သူတို့သည် ဥယျာဉ်ထဲတွင် လမ်းဂလျှာက်ဂနကကသည်။ လှြ 
ဂသာ ဂြမတစ်ဂကာင်က ဂြါ်လာပြီး အမျ ိုးသမီးကို စကားစတင်ဂပြာဂလသည်။ အမျ ိုးသမီး 
မသိြဲ့သည်မှာ ထိုဂြမသည် ဘုရားသြင်၏ရန်သူ စာတန်သည် ဂြမအသွင်ဂဆာင်ပြီး သူ့အား 
စကားဂပြာဂနသည်ကို မသိြဲ့ဂြ။ သူသည် သူမကို လိမ်လည်ပြီး အာဒံကို ဘုရားသြင် 
အားမနာြံရန် ကကိုးစားသိမ်းသွင်းသည်။

ဂြမကို စာတန်က အနီးကြ်လိုက်ပြီး အပြစ်အြျက် စတင်သည်။ စာတန်သည် ဂြမဂြါ်တွင် 
မှီဂနသည်။ (ဂြမအားပြင့်စကားဂပြာဂနသူမှာ စာတန်ပြစ်ဂကကာင်းပြရန်) ထို့ဂနာက် ဂပြာရ 
မည်မှာ - “ဘုရားသြင်က ဥယျာဉ်ထဲမှ မည်သည့်အသီးကိုမျှ မစားရဟု အမှန်တကယ်ဂပြာ 
ြဲ့ြါသလား”

အမျ ိုးသမီး (မသိနားမလည်စွာ) – “အိုး မဟုတ်ြါ။ ကျွန်ုြ်တို့သည် ဥယျာဉ်အလယ်ရှိ အသီးမှ 
တစ်ြါး အပြားမည်သည့် အသီးကိုမဆို စားလို့ရြါသည်။ ထိုအြင်ကိုမူ ထိြင်မထိရ ထိလျှင် 
ဂသမည်ဟု ဘုရားသြင် ဂပြာြဲ့ြါသည်။”

စာတန် (အယုံသွင်းဂသာ ဂလသံပြင့်) – “သင်တို့မဂသြါ၊ ဘုရားသြင်က သင်တို့ ထိုအသီး 
ကိုစားြါက သင်တို့မျက်လုံးများ ြွင့်လာပြီး သူကဲ့သို့ပြစ်လာမည်ကို သိသည်” 

ြုံဂပြာသူ - အမျ ိုးသမီးက အသီးကိုကကည့်ပြီး ခြုံးသည်။ သူမက စာတန်ဂပြာသည့် စကားကိ ု
စဉ်းစားဂနသည်။ ဂြမသည် စာတန်ပြစ်သည်ကို မသိြဲ သူမ၏မိတ်ဂဆွပြစ်သည်ဟု ထင်ြဲ့ 
သည်။ သူမသည် အလိမ်အညာစကားကို ယုံကကည်ပြီး ဘုရားသြင်၏စကားကို သံသယဝင် 
ြဲ့သည်။ ထို့ဂနာက် သူမသည် လက်ကိုဆန့် ပြီး အသီးကိုြူးသည်။ (ပြစ်နိုင်ြါက ဥြမာအဂန 
ပြင့် ပြသရန် အသီးတစ်ြုြုယူလာြါ။ ကျမ်းစာက မည်သည့် အသီးပြစ်သည်ကို မဂပြာ 
ထားြါ။ ထို့ဂကကာင့် ရရှိနိုင်မည့် အသီးကို ယူလာြါ။) တစ်ကိုက်ကိုက် ပြီးဂနာက် သူမက 
အာဒံကို လက်ကမ်းဂြးလိုက်သည်။ သူကခြုံးပြီး တစ်ကိုက်ကိုက်သည်။ ရုတ်တရက်သူ 
အလွန်ဂကကာက်လန့်သွားသည်။ ြုံဂပြာသူမှ အပြစ်အြျက်ကို ဂြာ်ပြဂနသည့်အတိုင်း 
လုြ်ဂဆာင်ြျက်သည်လည်း လိုက်ြါဂြာ်ပြရမည်။

အမျ ိုးသမီး - အိုး အာဒံ၊ ကျွန်မတို့ ဘာလုြ်မိြဲ့သနည်း။ အလွန်ရှက်သည်။

အာဒံ - ကျွန်ုြ်လည်း ထိုနည်းတူ ြံစားရြါသည် အမျ ိုးသမီး။ ဘုရားသြင်မှ ကျွန်ုြ်တို့အား
ဂပြာြဲ့သည့်အရာကို အဘယ်ဂကကာင့် သံသယဝင်ြဲ့ကကသနည်း။ ကျွန်ုြ်တို့အား ဘုရားသြင် 
ဤအတိုင်းပမင်ဂတွ့ရန် ြွင့်မပြုနိုင်ြါ။ (အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် ဂကကာက်လန့်သည့် ြုံပြင့် 
စင်ဂြါ်မှ ဂပြးဆင်းကကသည်။)

ကျမ်းစာအလွတ်

ကျက်မှတ်ပခင်း	လှုြ်ရှားမှု	-

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းြိုဒ်ကို 
အားလုံးအတူတူ အကကိမ ်
အနည်းငယ် ရေတ်ဆိုြါ။ သင်၌ 
ြိုမိုကကီးဂသာ အြွဲ့ရှိြါက 
အဂြါက်နှစ်ထြ်ြါသည့် 
ငါးမျှားတံ၊ ဂရြုံးနှင့် ကျမ်း 
ြျက် အြိုင်းအစများကိုလုြ ်
ြါ။  ငါးမျှားတံအတွက် ၂၄  
လက်မြန့်ရှည်သည့် တုတ်တ ံ
အဂသး (သို့) တုတ ်
ဂြျာင်းကို အသုံးပြုြါ။ 
အဆုံးတွင် သံလိုက်အား 
တြ်ပြီး ပမဲဂအာင်ြျည်ြါ။ 
ဂရအပြည့်ပြည့်ထားဂသာ 
ဂရြုံးကိုယူလာြါ။ ြိတ်စင ်
သွားသည့် ဂရကိုသုတ်ရန် 
အဝတ်စထားြါ။ ကျမ်းြျက ်
ကို စကားစုအလိုက်ြွဲြါ  
(ဥြမာ။ ။ မိန်းမသည်၊ ပမင ်
လျှင်၊ အသီးကို၊ ယူ၍ စား၏။ 
မိမိြင်ြွန်းအားလည်း၊ 
ဂြး၍၊ သူလည်း စား၏။) 
ဤအရာက ငါးမျှားရန် (၈)
ြုကိုရဂစသည်။  သံလိုက်(၈) 
ြုရှာပြီး ထိုသံလိုက်ဂြါ်တွင် 
မြျက်နိုင်ဂသာ မာကာပြင့ ်
နံြါတ်စဉ်ဂရးြါ။ နံြါတ်ဂရး 
ထားဂသာ သံလိုက်များကို 
ဂရပြည့်ထားဂသာ ဂရြုံး 
ထဲသို့ထည့်ြါ။ ဂကျာင်းသား 
များက ငါးမျှားပြီး နံြါတ်တြ ်
ထားသည့် သံလိုက်ကို ဆွ ဲ
ထုတ်လိုက်ဂသာအြါ 
ကျမ်းြိုဒ်အြိုင်းအစ တစ်ြုကိ ု
ဂြးြါ။ ကျမ်းြိုဒ်စကားစု 
အားလုံးကိုဂြးပြီးသည့်အြါ 
ကျမ်းြျက်အားအစဉ်လိုက်စီ
ြိုင်းြါ။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၆ - မိန်းမသည် ပမင်လျှင် အသီးကို ယူ၍ စား၏။ မိမိြင်ြွန်းအားလည်း 
ဂြး၍ သူသည်လည်း စား၏။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

အဓိကအဂကကာင်းအရာ - ကဂလးများကို ဂမးြါ - “အတန်းထဲတွင်	အပြစ်လုံးဝမကျူးလွန်ြဲ	
ဘုရားသခင်အား	အစဉ်နာခံသူရှိသည်ဟု	ထင်ြါသလား။”

ဂမျှာ်လင့်ရာ ကျမ်းစာထဲမှ မရှိမပြစ်သည့် အမှန်တရား (၈) ြု ဂြါ်ထွက်လာြါသည်။ ကျမ်း 
စာထဲရှိ ဤြုံပြင်မှ ကျွန်ုြ်တို့သည် ဘုရားသြင်အပြစ်တရားကို စီရင်သည်ဟု ဂလ့လာမိြါ 
သည်။
၁။  ဘုရားသြင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားသြင်ရှိသည်။
၂။  လူသား - ဘုရားသြင်သည် လူသားအား သူအထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။
၃။  အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသြင်ကို မနာြံြဲ့ကကြါ။
၄။  ဂသပြင်း - ဘုရားသြင်သည် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာြံမှုအတွက် 

ပြစ်ဒဏ်ြတ်ြဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ ဂသပြင်းသည် ြွဲြွာပြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
၅။ ြရစ်ဂတာ် - ဘုရားသြင်သည် ပြည့်စုံဂသာဘဝပြင့် အသက်ရှင်ဂနသည့် သူ၏ 

တစ်ြါးတည်းဂသာ သားဂတာ်ကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။
၆။ ကားတိုင် - ဂယရှုသည် ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ဂြါ်တွင ်

အဂသြံြဲ့သည်။
၇။  ယုံကကည်ပြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ြရစ်ဂတာ်ကိုယုံကကည်ြါက ဘုရားသြင်ကကိုဆိုသည်။
၈။  အသက် - ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာသူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ဂြးသည်။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

၁။ စာတန်သည် ဂြမအသွင်ဂဆာင်လျက် ဧဒင်ဥယျာဉ်သို့လာကာ အမျ ိုးသမီးအား စကား 
ဂပြာြဲ့သည်။

၂။ စာတန်သည် ဘုရားသြင်၏စကားဂတာ်ကို အလွဲသုံးစားလုြ်လျက် အမျ ိုးသမီးအား 
ဘုရားသြင်မှ သူမကို အမှန်တကယ် အပြစ်ဂြးမည့်အရာကို သံသယဝင်ဂအာင် လုြ် 
ဂဆာင်ြဲ့သည်။ စာတန်က ဘုရားသြင်သည် အတ္တကကီးပြီး မနာလိုဝန်သိုသည်ဟုလည်း 
အကကံဂြးြဲ့သည်။

၃။ အမျ ိုးသမီးက တားပမစ်ထားသည့် အသီးကိုစားပြီး သူမ၏အမျ ိုးသားကိုလည်း စားရန် 
လွှမ်းမိုးြဲ့သည်။ ဤသည်မှာ  လူသား၏ အပြစ်တရား အစပြစ်ပြီး “ကျဆုံးပြင်း” ဟု  
ကိုယ်စားပြုသည်။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	
လှုြ်ရှားမှု

ဤသင်ြန်းစာမှ သင်ယူမ ိ
သည့်အဓိက အြျက်တစ ်
ြျက်ကို ကဂလးမျာအား 
ြျဂရးဂစြါ။ ထို့ဂနာက် 
အတန်းထဲရှိ ကဂလးများ 
နှင့် သူတို့ဂလ့လာမိသည့် 
သင်ြန်းစာကို ဂဝမျှဂစြါ။ 
သူတို့သည် အတန်းထဲတွင် 
ဂလ့လာမိသည့် အရာ 
အသစ်တိုင်းကို ြျဂရးသင့ ်
သည်။ ဤလုြ်ဂဆာင ်
ြျက်ကို  ထြ်ြါထြ်ြါ 
လုြ်ဂဆာင်ဂစြါ။ 
ထို့ဂနာက် ကဂလးများ 
ဤသင်ြန်းစာမှ ဂလ့လာမ ိ
သည့် အရာများကို 
စာရင်းပြုစုြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	စာတန်သည်	အာဒံနှင့်လူမိန်းမကို	
ပြားကယာင်းကသွးကဆာင်ခဲ့သည်။	သူတို့သည်	ဘုရားသခင်အား	မနာခံခဲ့ြကြါ။

အဓိကအကြကာင်းအရာ

ဆရာမှ အပြစ်အဂကကာင်း 

ကို အဂသးစိတ် ဂမးပမန်း 

ရန် မလိုအြ်ြါ။ ဆရာ 

အဂနပြင့် ကဂလးများ 

ဂပြာသည့်အရာ (သို့) 

လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည့်အရာ 

တစ်ြုြုကိုဘုရားသြင် 

စီရင်မည်ပြစ်ဂကကာင်း 

နားလည်ဂအာင် 

ကူညီဂြးရုံသာ ပြစ်သည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 39@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ ဘုရားသြင်က ဂသပြင်းအဂကကာင်းဂပြာဂသာအြါ သူက အမှန်တကယ်ြွဲြွာပြင်း အ 
ဂကကာင်းကို ဂပြာဂနသည်။ အပြစ်တရား၏ ရလဒ်အပြစ် ဂသပြင်းသုံးမျ ိုးပြစ်လာသည်  
- ဝိညာဉ်ဂရးရာဂသပြင်း၊ ြန္ဓာဂသပြင်းနှင့် ထာဝရဂသပြင်း တို့ပြစ်သည်။

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:ရ အစတွင် စာြတ်သူအား ဂသပြင်း၏အဓိြ္ပါယ်ကို စဉ်းစားလာ 
ဂအာင် တိုက်တွန်းထားသည်။ စာတန်ဂပြာသည့် မျက်လုံးြွင့်လာမည်ဟူဂသာ အြျက် 
သည် သူ့နည်းသူ့ဟန်အရ အမှန်ပြစ်လာသည်။ 

 ¼ သူတို့ဂတွ့ကကုံသည့် အရှက်တရားသည် သူတို့၏အပြစ်မှ တိုက်ရိုက်အကျ ိုးရလဒ် ပြစ ်
သည်။

 ¼ အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် သူတို့အတူတကွ ြျုြ်ထားသည့်သစ်ရေက်ပြင့် သူတို့ကိုယ ်
သူတို့ကာကွယ်ရန် ကကိုးစားကကသည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်တွင် သူတို့အတွက် ြိုမို 
ဂကာင်းမွန်ပြီး မတူညီသည့်အစဉ် ရှိြဲ့သည်။

 ¼ ညဂနြိုင်းတွင် ဘုရားသြင်က အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးကို စကားဂပြာြဲ့သည်။ သူတို့သည ်
ဘုရားသြင်ထံမှ ြုန်းဂနကကသည်။ ပြစ်နိုင်သည်မှာ သူတို့ြံစားရသည့် အပြစ်ြမာဏ 
ဂကကာင့် ပြစ်နိုင်သည်။

 ¼ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် ဘုရားသြင်ထံမှ လွတ်ဂပမာက်နိုင်မည်ဟု ထင်ြဲ့ပြင်းမှာ ရူးမိုက ်
သည်။ ဘုရားသြင်နှင့် အာဒံတို့သည် စကားဂပြာကကရာတွင် ဘုရားသြင်က အာဒံအား 
အဝတ်ြျည်းစည်းရှိသည်ကို မည်သူဂပြာသနည်းဟု ဂမးြဲ့သည်။ သူတို့သည် အြင်မှ 
အသီးကိုစားမိပြီဂလာဟုလည်း ဂမးြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က ထိုအဂကကာင်းကို မသိဂသာ 
ဂကကာင့် မဟုတ်ြါ။ သူတို့သည် စားမိပြီး အဝတ်အြျည်းစည်းရှိသည်ကို သူသိသည်။

 ¼ အာဒံသည် ဘုရားသြင်ကို အပြစ်တင်ြဲ့သည်။ အမျ ိုးသမီးကို သူ၏အဂြာ်နှင့် အ 
ဂထာက်အမ အပြစ်ဂြးထားသည့်အတိုင်း သူသည် သူမကို ြျစ်ဂသာဂကကာင့် အြင်မှ 
အသီးကိုစားြဲ့သည်၊ အာဒံသည် သူမ၏ြျက်ဆီးလိုက်ပြင်းနှင့် အသက်ဆက်မရှင်ပြင်ကို 
သိလျက်နှင့် ဆုံးပြတ်ြဲ့သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	အပြစ်တရားသည်	အာဒံနှင့်လူမိန်းမအား	 
ဘုရားသခင်မှ	ခွဲခွာကစခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်း	နံြါတ်	(၈)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၇-၁၃

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၅:၅

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 40သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

 ¼ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ ပြစ်ြျက်ြဲ့သည့်အရာကို ကျွန်ုြ်တို့ဂဆွးဂနွးြဲ့သည်အတိုင်း ကျွန်ုြ် 
တို့သည် အြျနိ်ကာလများအဂကကာင်းကို ဂပြာကကမည်ပြစ်သည်။ ဤအရာက ဘာပြစ် 
ြဲ့သည်၊ မည်သည့်အြျနိ်ကာလတွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့သည်ကို ကျွန်ုြ်တို့အား သိဂစသည်။  
ကျမ်းစာဆိုင်ရာ အပြစ်အြျက်များကို ရက်စွဲထားရန် အလွန်ြက်ြဲသည်။ ထို့ဂကကာင့ ်
ကျွန်ုြ်တို့ မပြီးဂသးြါ။ သို့ဂသာ် အြျနိ်ကာလ အြိုင်းအပြားများကို ဂလ့လာကကမည်။

 ¼ ကျွန်ုြ်တို့အစတွင် မည်သည့်အဂကကာင်းကို ဂလ့လာြဲ့ကကသနည်း။ (ြန်ဆင်းပြင်း)

 ¼ ြန်ဆင်းပြင်းဟု ကျွန်ုြ်တို့ဂြါ်သည့် အြျနိ်ကာလမှ ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာြဲ့ကကသည့ ်
အဂကကာင်းအရာတစ်ြျ ို့မှာ ဘာပြစ်သနည်း။ (ဘုရားသြင်သည် သန်မာသည်၊ ဘုရား 
သြင်သည် အရာအားလုံးကို ြန်ဆင်းသည်၊ ဘုရားသြင်သည် လူသားများကို သူ၏ 
ထူးပြားဂသာ မိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်းသည်)

 ¼ အပြားမည်သည့်အြျန်ိကာလအဂကကာင်းကုိ ကျွနု်ြ်တ့ုိဂလ့လာြ့ဲကကသနည်း။ (ကျဆံုးပြင်း)

 ¼ ကျဆုံးပြင်းဟု ကျွန်ုြ်တို့ဂြါ်သည့် အြျနိ်ကာလမှ မည်သည့်သင်ြန်းစာများကို ကျွန်ုြ် 
တို့ ဂလ့လာမိသနည်း။ (စာတန်သည် ဂကာင်းကင်မှ ြစ်ြျြံရသည်၊ စာတန်သည် 
အာဒံနှင့်ဧဝကို စုံစမ်းြဲ့သည်၊ အာဒံနှင့်ဧဝသည် အပြစ်ပြုြဲ့သည်။)

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကဂလးများကိုဂမးြါ - “စာတန်က	 သင့်ကိုစုံစမ်းလျှင်	 သူ၏စုံစမ်းပခင်းကို	 သင်ခုခံနိုင်ြါ 
သလား။	 စုံစမ်းကနှာင့်ယှက်ပခင်းကို	 ကရှာင်ြကဉ်ရန်	 အကကာင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ	 ဘာပြစ ်
သနည်း။” ကဂလးများအား သူတို့၏အဂပြအတွက် ဂပြရှင်းြျက်ဂြးဂစြါ။

ကဂလးများကို ဂမးြါ -	 “စာတန်မှ	 သင့်ကိုစုံစမ်းနိုင်သည့်	 နည်းလမ်းအချ ို့မှာ	 ဘာပြစ ်
သနည်း။”	 လူတိုင်းသည် ဘုရားသြင်အားမနာြံရန် စုံစမ်းြံရသည်ကို ကဂလးများ 
ပမင်လာဂအာင် ကူညီြါ။

၃)	သင်ခန်းစာ	သင်ြကားကြးြါ

 ¼ အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့ အပြစ်ပြုဂသာအြါ သူတို့အသီး စားရုံမကြါ။ မိမိကိုယ်ကိ ု
ြျစ်ပြင်းနှင့် ဘုရားသြင်ကို မနာြံပြင်း ပြစ်သည်။ ထိုအရာက သူတို့အဂြါ် ရှက် 
ဂကကာက်ပြင်း ပြစ်လာဂစသည်။

 ¼ ြန်ဆင်းရှင်ထက် ြန်ဆင်းြံကို ဂရေးြျယ်ပြင်းက အပြစ်၏ရလဒ်ကို ပြစ်ဂစသည်။
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

စာတန် လုြ်ြဲ့သည်။ စာတန်က အာဒံနှင့်ဧဝကို ဘုရားသြင်အားမနာြံဂအာင် ဂသွးဂဆာင် 
ြဲ့သည်။ စာတန်က သူတို့အား “သင်တို့မဂသြါ” ဟု ဂပြာသည့်အြါ သူလိမ်ဂနသည်ကို 
သူ့ကိုယ်သူ သိသည်။ လူအမျ ိုးသားနှင့် လူအမျ ိုးသမီးတို့ ဂသမည်ကို သိဂသာ်လည်း 
သူတို့မဂသနိုင်ဟုဆိုကာ ဂသွးဂဆာင်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်သည် သူတို့အား ဂကာင်း 
မဂကာင်းသိကျွမ်းရာ အြင်၏အသီးကို မစားရဟု အမှန်တကယ် မဂပြာြဲ့ဂကကာင်းလည်း 
ဂသွးဂဆာင်ြဲ့သည်။

ရုတ်တရက် အာဒံနှင့်ဧဝတို့က သူတို့အမှားလုြ်မိသည်ကို သိြဲ့ကကသည်။ သူတို့အပြစ်ရှိသည ်
ဟုြံစားပြီး ဘုရားသြင်ထံမှ ြုန်းရန် ကကိုးစားြဲ့သည်။ သူတို့အတွက် သြန်းရေက်ပြင့် အဝတ် 
များပြုလုြ်ရန် ကကိုးစားြဲ့ကကသည်။ မည်မျှရူးမိုက်သနည်း။ ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲတွင် သူတို့သာ 
ရှိကကဂသာ်လည်း သြန်းရေက်ပြင့် အဝတ်လုြ်ကကသည်။ အလုြ်မပြစ်ြဲ့ြါ။ ညဂနြိုင်းတွင် သူ 
တို့သည် ဘုရားသြင်ထံမှ ြုန်းနိုင်မည်ဟု ထင်ကကသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူတို့ကျူး 
လွန်ထားသည့် မနာြံမှုအတွက် အပြစ်ရှိသည်ဟု ြံစားဂနရဂသာဂကကာင့် ပြစ်သည်။ ဘုရား 
သြင်က သူတို့ကိုဂြါ်ပြီး သူတို့ဘယ်ဂနရာတွင် ရှိသည်ကို ဂမးြဲ့သည်။ သူတို့ဘယ်ဂနရာတွင် 
ရှိသည်ကို သူသိသည်။ သူတို့၏တုန့်ပြန်မှုကို လိုြျင်ြဲ့ရုံသာပြစ်သည်။ သူတို့ကိုဂကျာ်ပြီး 
စကားဂပြာရုံလည်း လုြ်နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် သူတို့ကို ဂရှ့သို့ထွက်လာဂစလိုပြီး သူနှင့် 
တိုက်ရိုက်စကားဂပြာကာ သူတို့၏အပြစ်ကို ဝန်ြံဂစလိုြဲ့သည်။

ဘုရားသြင်က အာဒံအား ဂနာက်ထြ်ဂမးြွန်း တစ်ြုဂမးသည်မှာ “သင်တို့သည် အဝတ် 
ြျည်းစည်းရှိသည်ကို မည်သူဂပြာသနည်း” ဟု ပြစ်သည်။ ဂနာက်တစ်ြန် ဘုရားသြင်သည်  
ဤဂမးြွန်းအတွက် အဂပြကို သိသည်။ သို့ဂသာ် အာဒံနှင့် သူ၏မိန်းမကို ထွက်လာကာ သူ 
နှင့် တိုက်ရိုက်စကားဂပြာဂစလိုြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က စာတန်(သို့)ဂြမသည် သူတို့ 
အမှားကျူးလွန်ဂအာင် စုံစမ်းြဲ့သည်ကို သိသည်။ ဘုရားသြင်သည် လူသားများ အမှား 
ကျူးလွန်ဂအာင် မစုံစမ်းြါ။ စာတန်သာ ထိုသို့ လုြ်ဂဆာင်သည်။

ထို့ဂနာက် ဘုရားသြင်က လူအမျ ိုးသမီးအား ဤဂမးြွန်းဂမးြါသည် - “သင်မည်သည့ ်
အမှုကို ပြုြဲ့သနည်း” ဂနာက်တစ်ြန် ဘုရားသြင်သည် ဂမးြွန်း၏အဂပြကို သိြါသည်။ သို့ 
ဂသာ် လူအမျ ိုးသမီးအား သူနှင့်တိုက်ရိုက်ဂတွ့ကာ စကားဂပြာဂစလိုသည်။ ယြုတစ်ကကိမ် 
တွင် အမျ ိုးသမီးက မှန်ကန်ြဲ့သည်။ သူမက ဂြမသည် သူမကိုစုံစမ်းဂသာဂကကာင့် အသီးကို 
စားြဲ့သည်ဟု ဘုရားသြင်ကို ဂပြာပြြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဤသည်မှာ ြုံပြင်တစ်ြုလုံးမဟုတ ်
ဂသးြါ။ ဂြမသည် သူမကို စုံစမ်းြဲ့သည်မှာ မှန်သည်။ သို့ဂသာ် အမျ ိုးသမီးသည် သူမ၏အပြစ ်
အတွက် ဂြမကို အပြစ်တင်ဂနသည်။ ဤသို့လုြ်ဂဆာင်သည်မှာ မှားသည်။ ဘုရားသြင်က 
သူမ၏ အပြစ်ကို ဝန်ြံဂစလိုသည်။ ထိုအစား သူမသည် ဂြမကို အပြစ်တင်သည်။ သူမ၏ 
ရှင်းပြြျက်ကို ဘုရားသြင်က နားဂညာင်းမည်ဟု ထင်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်က 
သူမ၏ ရှင်းပြြျက်ကို လက်မြံြဲ့ြါ။

ယဂန့အတွက် ကျမ်းြိုဒ် 

ကို ကျယ်ဂလာင်စွာ 

ြတ်ြါ။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း 

၃:၇-၁၃ နှင့် ၅:၅။ 

ကဂလးတစ်ဦးကို 

ထွက်ဂစပြီး ဘုရားသြင်၊ 

အမျ ိုးသား၊ အမျ ိူ းသမီးနှင့် 

ဂြမ ဟူသည့် စကားသံကို 

နားဂထာင်ဂစြါ။ 

သူတို့တစ်စုံတစ်ြုကို 

ကကားြါက သူတို့လက်ကို 

ဂပမောက်ဂစပြီး “ယြု 

ဘာပြစ်ဂနပြီလဲ” ဟု 

ဂမးဂစြါ။
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ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကွဲပြားကကသည်။ သင့်ဂလျာ် 
သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားြါသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်းအတွက် သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကို www.itunes.com တွင် 
နားဆင်နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းများကို ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကိုယ်ဂတာ်တစ်ြါးတည်းသာ ဘုရားပြစ်သည် You are God alone” ဟူသည့် Christ for 
the Nations Music ကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

မှန်၊ မှား ဂြာ်ပြြျက်များကို ကဂလးများနှင့်အတူ ဂဆွးဂနွးြါ။ ဂမးြွန်း တစ်ြုြျင်းစီကို သူတို့ 
အား ဂပြဂစြါ။ သူတို့၏ အဂပြမှားသည်ပြစ်ဂစ မှန်သည်ပြစ်ဂစ ဂပြာဂစြါ။

စုံစမ်းသူ စာတန်က ဘုရားသြင်၏ စရိုက်လကေဏာကို သံသယဝင်ဂစသည်။ ဘုရားသြင် 
သည် ဂကာင်းဂသာအရာတစ်ြုြုကို သူတို့အားဝှက်ထားသည်ဟု သူအကကံပြုသည်။

စုံစမ်းသူ စာတန်သည် ကျွန်ုြ်တို့၏ မနာြံမှုအကျ ိုးဆက်အဂကကာင်းကို ဂပြာမည် မဟုတ်ြါ။

စုံစမ်းသူ စာတန်က ဘုရားသြင်မည်သူပြစ်သည် ကျွန်ုြ်တို့ထံမှ သူဘာဂမျှာ်လင့်သည်ကို 
ဂမှးမှိန်ဂစရန် ကကိုးစားသည်။

စုံစမ်းသူ စာတန်သည် ကျွန်ုြ်တို့သည် ဘုရားသြင်နှင့် တူလာနိုင်သည်ဟုထင်ဂအာင် လှည့် 
ြျားလိမ့်မည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကဂလးများကို မှန်၊ မှား 

ဂမးြွန်းများဂပြဂစြါ။ 

အြျနိ်ရြါက သူတို့၏ 

အဂပြကို ဂပြဂစြါ။ 

အဂပြမှန်ကို 

မျဉ်းသားထားသည်။

မှန် (သို့) မှား

မှန် (သို့) မှား

မှန် (သို့) မှား

မှန် (သို့) မှား

မှန် (သို့) မှား

မှန် (သို့) မှား

မှန် (သို့) မှား

ထို့ဂကကာင့် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် အြျနိ်အတန်ကကာဂနထိုင်ပြီး ဂသဆုံးကကရ 
သည်။ သူတို့၏ အပြစ်ဂကကာင့် သူတို့ဂသဆုံးြဲ့သည်။ သူတို့ဂသဆုံးရသည်မှာ ဘုရားသြင် 
၏ အလိုဂတာ် မဟုတ်ြါ။ သူတို့သည် ထာဝရဂနထိုင်ရန် ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် ဧဒင်ဥယျာဉ် 
ထဲမှ သူတို့၏မနာြံမှုဂကကာင့် ပြစ်ဒဏ်ရှိလာသည်။ ထိုပြစ်ဒဏ်မှာဂသပြင်း ြစ်သည်။ ကျမ်း 
စာထဲမှဂသပြင်းသည် ြွဲြွာပြင်း၊ ဘုရားသြင်ထံမှ ြွဲြွာပြင်းကို ဆိုလိုသည်။ အပြစ်ထဲတွင် 
ဂသဆုံးသွားကကသည့်သူများသည် ဘုရားသြင်နှင့် ဂကာင်းကင်ဘုံတွင် ပြည့်စုံသည့်ဘဝ 
ပြင့် ဂနထိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ြါ။ ဂသပြင်းသည်သူတို့၏မနာြံပြင်းအတွက် ပြစ်ဒဏ်ပြစ်သည်။  
ဘုရားသြင်ထံမှြွဲြွာပြင်းသည် ပြစ်ဒဏ်ပြစ်သည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ယဂန့ သင်ြန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသြ်ရန် ဟာသတိုကစားနည်း ကစားကကြါစို့။ ကဂလး 
တစ်ဦးကို ဘုရားသြင်၏အသံမျ ိုးပြင့် ဂမးြွန်းသုံးြု ဂမးဂစြါ။ ၁) သင်ဘယ်မှာလဲ  
၂) သင်အဝတ်ြျည်းစည်းရှိသည်ကို မည်သူဂပြာပြသနည်း။ ၃) သင်မည်သည့်အရာကို 
လုြ်ြဲ့သနည်း။

 ¼ စာတန်မှ အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးကို မည်သို့စုံစမ်းြဲ့သည်ကို ကဂလးတစ်ဦးအား အတည် 
ပြုဂစြါ။

 ¼ ကဂလးတစ်ဦးအား အာဒံလုြ်ဂစပြီး အာဒံဂြးသည့် တုန့် ပြန်မှုကို ဂြးဂစြါ။

 ¼ သင့်အဂနပြင့် ကျမ်းစာထဲမှ ြုံပြင်ကို ြတ်နိုင်ြါသည်။ ြုံပြင်ထဲမှ ဇာတ်လမ်းကို ကဂလး 
များအား လုြ်ဂစြါ။

ကျမ်းစာအလွတ်	

ကျက်မှတ်ပခင်း	လှုြ်ရှားမှု

စာရေက်အြိုင်းအစဂြါ်တွင် 

ကျမ်းြျက် စကားလုံးများ 

ကို စာလုံးကကီးကကီးပြင့် 

ဂရးြါ။ ကျမ်းြျက်ကို 

စကားစုတစ်စုြျင်းစီ 

(သို့) စကားလုံးြျင်းစီ 

ညေြ်ပြတ်ြါ။ စာရေက်များ 

ကို အတန်းထဲ မပမင်ရ 

သည့် ဂနရာတွင် ြွက်ထား 

ြါ။ ကျမ်းြျက်ကို ကကိမ်ြန်

အနည်းငယ်ပြန်လည်သုံး

သြ်ြါ။ ကဂလးများကို 

စာရေက်အြိုင်းအစများ 

ရှာဂစြါ။ သူတို့ဂတွ့သည့ ်

အြါ အတန်းထဲတွင် 

စုစည်းဂစလျက် သူတို ့

ကိုယ်တိုင် အစဉ်လိုက်စ ီ

ဂစြါ။ ကျမ်းြျက်ကို 

ကျယ်ဂလာင်စွာြတ်ြါ။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

-	Skit

ကဂလးများကို ဟာသတိ ု

ကစားနည်းအတွက် 

ြါဝင်ဂစြါ။ ဘုရားသြင ်

၏အသံ၊ ဂြမ၊ အာဒံနှင့ ်

အမျ ိုးသမီး။ ကဂလးများ 

ကို သူတို့၏ ပြဇာတ်အား 

 အစစ်အမှန်ကဲ့သို့ သရုြ ်

ဂဆာင်ရန် (သို့) 

အပြားကဂလးများ 

အတွက် ယုံကကည်စရာ ပြစ ်

ဂအာင် လမ်းညွှန်ဂြးြါ။

ဂရာမကသဝါဒစာဂစာင် ၅:၁၂ - ဤအဂကကာင်းအရာဟူမူကား အပြစ်တရားသည် တစ်ဂယာက် 
ဂသာသူအားပြင့် ဤဂလာကသို့ဝင်၍ အပြစ်တရားအားပြင့် ဂသပြင်းတရားဝင်သည်နှင့်အညီ 
လူအဂြါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိဂသာဂကကာင့် ဂသပြင်းသို့ဂရာက်ရကက၏။

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

စာတန်၏ ကတိများသည် အစဉ်မှန်ကန်သည်။

ဘုရားသြင်သည် အပြစ် (သို့) မနာြံမှုကို အစဉ်အပြစ်ဂြးလိမ့်မည်။

စာတန်သည် ကျွန်ုြ်တို့အား ဘုရားသြင်၏စကားဂတာ်နှင့် ဂကာင်းပမတ်ပြင်းကို သံသယဝင် 
ဂစလိုသည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ကဂလးများကို ဂမးြါ - “ပြီးြဲ့သည့်တစ်ြတ်တွင် ကျွန်ုြ်တို့သည် ဂမျှာ်လင့်ပြင်းကျမ်းစာထဲမှ 
မရှိမပြစ် အမှန်တရား (၈) ြုအဂကကာင်းကို ဂလ့လာြဲ့ကကသည်။ ထိုရှစ်ြျက်ကိုမှတ်မိြါသလား။

၁။  ဘုရားသြင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားသြင်ရှိသည်။
၂။  လူသား - ဘုရားသြင်သည် လူသားအား သူအထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။
၃။  အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသြင်ကို မနာြံြဲ့ကကြါ။
၄။  ဂသပြင်း - ဘုရားသြင်သည် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာြံမှုအတွက် 

ပြစ်ဒဏ်ြတ်ြဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ ဂသပြင်းသည် ြွဲြွာပြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
၅။  ြရစ်ဂတာ် - ဘုရားသြင်သည် ပြည့်စုံဂသာဘဝပြင့် အသက်ရှင်ဂနသည့် သူ၏တစ်ြါး 

တည်းဂသာ သားဂတာ်ကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။
၆။ ကားတိုင် - ဂယရှုသည် ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ဂြါ်တွင် 

အဂသြံြဲ့သည်။
၇။ ယုံကကည်ပြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ြရစ်ဂတာ်ကိုယုံကကည်ြါက ဘုရားသြင်ကကိုဆိုသည်။
၈။ အသက် - ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာသူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ဂြးသည်။

ဘုရားသြင်ထံမှ ကွဲကွာပြင်း (သို့) ဂသပြင်းသည် ဤသင်ြန်းစာတွင် ကျွန်ုြ်တို့ကို ဂပြာ 
ဂနသည့် အမှန်တရားရှစ်ြုပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်က သင့်ကိုသူနှင့် မဂဝးဂစြျင်ြါ။ သို့ဂသာ် 
စာတန်သည် သင်မှားယွင်းဂအာင် စုံစမ်းလိမ့်မည်။ စာတန်သည် သင့်အား ဘုရားသြင်ကိ ု
မနာြံဂအာင် ကကိုးစားလိမ့်မည်။ စာတန်က သင်အမှားလုြ်ဂအာင် ဂသွးဂဆာင်ဂသာအြါ သူ 
၏မဂကာင်းဂသာအကကံကို လျစ်လျူရှုလိုက်ြါ။ ဘုရားသြင်ကို နားဂထာင်ြါ။ ဘုရားသြင် 
သည် အစဉ်သမာသမတ်ကျပြီး စာတန်သည် သင့်အား အမှန်တရားအားလုံးဂပြာမည် မဟုတ် 
ြါ။ ဘုရားသြင်၏စကားကို သူ၏နှုတ်ကြတ်ဂတာ်ထဲမှ နားဂထာင်ပြီး သူ့ကို အစဉ်ဝန်ြံ 
တတ်ရန် ဂလ့ကျင့်ြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	အပြစ်တရားသည်	အာဒံနှင့်လူမိန်းမအား	 
ဘုရားသခင်ထံမှ	ခွဲခွာကစခဲ့သည်။

သင်ခန်းစာလှုြ်ရှားမှု	

သင်ခန်းစာ

ကဂလးများကို အြွဲ့နှစ်ြွဲ့ 

ြွဲြါ။ တစ်ြွဲ့ြျင်းစီကို 

အမှန်တရားနှင့် အမှန် 

တရား၏ အဓိြ္ပါယ်ကို 

ယှဉ်တွဲဂစြါ။ ဥြမာ။  

“ဘုရားသြင်” ဟူဂသာ  

စကားလုံးနှင့် “အစအဦး 

တွင် အလွန်တန်ြိုးကကီး 

ဂသာ ဘုရားသြင်ရှိြဲ ့

သည်” ဟူဂသာစာဂကကာင်း 

နှင့် ယှဉ်တွဲရမည်။ 

“အမျ ိုးသား” ကို “ဘုရား 

သြင်သည် လူသားများကို 

သူ၏ထူးပြားဂသာ 

မိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် 

ြန်ဆင်းြဲ့သည်။” 

ကဂလးများကို အြျနိ်ဂြး 

ြါ။ အနိုင်ရဂသာအြွဲ့က 

ဆုရမည်။ ဤအတိုင်း 

နှစ်ကကိမ် (သို့) သုံးကကိမ် 

လုြ်နိုင်ြါသည်။ 

ကဂလးအားလုံး ြါဝင်နိုင ်

ဂအာင် အြျနိ် အလုံ 

အဂလာက်ဂြးြါ။
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 ¼  အပြစ်သုံးမျ ိုးဂြးထားသည်။ ြထမပြစ်ဒဏ်မှာ ဂြမအတွက်ပြစ်သည်။ ဒုတိယပြစ်ဒဏ ်
မှာ အမျ ိုးသမီးအတွက်ပြစ်သည်။ တတိယပြစ်ဒဏ်မှာ အာဒံအတွက်ပြစ်သည်။

 ¼ အမျ ိုးသမီးကို စုံစမ်းဂသွးဂဆာင်ြဲ့သည့်အတွက် ဂြမအဂြါ်တွင် ကျနိ်ပြင်းကျဂရာက် 
သည်။

 ¼ ဂြမသည် သူအား နင်းဂပြမည့် ဂပြကို ဒဏ်ရာဂြးသည်။ ထို့ဂကကာင့် စာတန်သည် ြရစ် 
ဂတာ်၏ လူသားပြစ်ပြင်းကို ဒုကေဂဝဒနာဂြးရန် ြွင့်ပြုြျက် ရထားဂြမည်။ သူ၏လူများ 
အဂြါ် ဒုကေဂဝဒနာယူလာပြီး ဆင်းရဲပြင်းကို ယူလာသည်။ ဂြမ၏အဆိြ်သည် သူ၏ 
ဂြါင်းဂြါ်တွင် ရှိသည်၊ ထိုအရာက ဂသဂစနိုင်သည်။ ြရစ်ဂတာ်မှ စာတန်အား မှုတ် 
ထုတ်လိုက်သည့်အရာမှာ ဂသဂစနိုင်သည်။

 ¼ “သူ၏ြဂနာင့်ကို ကကိတ်လိမ့်မည်” ဟူဂသာ စကားစုသည် စာတန်မှ ြရစ်ဂတာ်၏သက် 
တမ်းတစ်ဂလျှာက် တိုက်ြိုက်ရန် ကကိုးစားမည်ဟု ရည်ညွှန်းသည်။ “သင်၏ဦးဂြါင်းကိ ု
နင်းဂပြလိမ့်မည်” ဟူသည်မှာ ြရစ်ဂတာ်သည် ဂသပြင်းမှ ပြန်လည်ထဂပမာက်လာ 
ဂသာအြါ စာတန်၏ရှုံးနှိမ့်ပြင်း ြုံရိြ်ကို ပြသည်။ ြဂနာင့်ကို ကကိတ်ပြင်းသည် မဂသ 
နိုင်ြါ။ သို့ဂသာ် ဦးဂြါင်းကိုကကိတ်ပြင်းသည် ဂသဂစနိုင်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်က သူတို့အား စာတန်၏ ြွန်အားနှင့် လူသားကကား ဆက်လက်ပြစ်ြွားဂန 
သည့် ြဋိြကေကို ဂပြာပြသည်။ ဂြမ၏အမျ ိုးအနွယ်တွင် နတ်ဆိုးများနှင့် ဂမှာင်မိုက်နိုင်င ံ
ဂတာ်ကို အဂစြံဂနသည့် သူအားလုံးြါဝင်သည်။ အမျ ိုးသမီး၏မျ ိုးဆက်သည် သူမ၏ 
မျ ိုးဆက်မှ ဂမွးြွားလာသူပြစ်လိမ့်မည်။

 ¼ အာဒံနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့၏ပြစ်ဒဏ်မှ ဘုရားသြင်သည် မည်သည့်အပြစ်မျ ိုးကိုမဆို  
မည်မျှတင်းကကြ်ဂကကာင်းကို ပြသဂနသည်။

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်းထဲတွင် ဂြမဂကကာင့် ြျက်စီးသွားသည့် ဘဝများ၏ြုံပြင်များစွာ ြါဝင် 
သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်က	စာတန်ကို	နင်းကပခမည့ ်
ထူးပခားသည့်	ြုဂ္ဂိုလ်ကို	ကစလွတ်မည်ဟု	ကတိကြးခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်း	နံြါတ်	(၉)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၄-၁၅

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့သည့် သင်ြန်းစာ (၈) ြုမှ သင်ြန်းစာများကို ပြန်လည်စဉ်းစားကကြါစို့။ 
သင်ြန်းစာများကို အစဉ်လိုက်စီနိုင်သလား ကကည့်ကကြါစို့။ ြထမ သင်ြန်းစာ(၈)ြုအတွက် 
အဂကကာင်းအရာများမှာ -

 ¼ ၁)  ဘုရားသြင် အလွန်ြွန်အားကကီးဂသာသူ ပြစ်သည်။
 ¼ ၂)  ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်တမန်များကို ြန်ဆင်းသည်။
 ¼ ၃) ဘုရားသြင်သည် အရာအားလုံးကို ြန်ဆင်းသည်။
 ¼ ၄)  ဘုရားသြင်သည် လူအမျ ိုးသားနှင့်လူအမျ ိုးသမီးကို သူ၏ထူးပြားဂသာ မိတ်ဂဆွ 

များ ပြစ်ရန် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။
 ¼ ၅)  ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် သာယာဂြျာ်ရွှင်မှုများပြင့် ပြည့်ဂနသည်။
 ¼ ၆)  စာတန်သည် ဘုရားသြင်၏ရန်သူ ပြစ်သည်။ စာတန်သည် မာနကကီးသည်။ ဘုရား 

သြင်သည် စာတန်ကို ဂကာင်းကင်မှ နှင်ထုတ်ြဲ့သည်။
 ¼ ၇) စာတန်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို စုံစမ်းြဲ့သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝသည် ဘုရားသြင်ကို မနာြံ 

ြဲ့ကကဂြ။
 ¼ ၈)  အပြစ်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို ဘုရားသြင်ထံမှ ကွဲကွာဂစြဲ့သည်။

ဆရာမှ ဤဂြာ်ပြြျက် 

(၈) ြုကို ကဒ်ဂြါ်တွင် 

ဂရးပြီး ဂရာထားရမည်။ 

အတန်းထဲရှိ 

ကဂလးဂြါ်မူတည်၍ 

အြွဲ့နှစ်ြွဲ့ (သို့) သုံးြွဲ့ြွဲ့ြါ။ 

ဂြာ်ပြြျက် ရှစ်ြုကို 

အစဉ်လိုက်စီရန် 

မည်မျှအြျနိ်ရမည်ကို 

သတ်မှတ်ြါ။ 

စာရေက်ကလစ်များကို 

မဂရြါနှင့်။

ကဂလးအများစုက ထိုသူ 

မည်သူပြစ်ဂကကာင်းကို 

သိသည်။ အမှန်ြင် ဂယရှု 

ြရစ်ဂတာ် ပြစ်ြါသည်။ 

ဤသင်ြန်းစာသည် 

ကျမ်းစာ၏ ြုံပြင်တစ်ြုဒ် 

အဂကကာင်းကို ကဂလးများ 

နားလည်ရန် အလွန် 

ထူးပြားသည်။ ယြုတွင ်

ဘုရားသြင်မှ သူ၏ 

ထူပြားဂသာ မိတ်ဂဆွများ 

ကို ဂသပြင်းမှ ကယ်တင ်

ရန် အစီအစဉ်ကို စတင ်

ကကည့်ကကမည် ပြစ်သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဂအာင်ပမင်ပြင်းနှင့် အနိုင်ရပြင်းသည် ထူးပြားဂသာ အြျနိ်များပြစ်သည်။ လူတိုင်းသည် 
ဂအာင်ပမင်ပြင်းကိုြျစ်သည်။ မည်သူမျှကျရှုံးပြင်းကို မနှစ်သက်ဂြ။ ကဂလးများကိုဂမးြါ - 
“သင့်အြွဲ့အနိုင်ရသည့်အခါ	 သင်မှတ်မိသည့်	 ထူးပခားသည့်အချနိ်များမှာ	 ဘာပြစ်သနည်း။	 
မည်ကဲ့သို့ပြစ်သနည်း။	သင့်အြွဲ့ရှုံးကသာအခါ	 မည်သို့ကသာအချနိ်	 ပြစ်သနည်း။	သင်မည်သို့	
ခံစားခဲ့ရသနည်း။”

ဤသင်ြန်းစာသည် အံ့ကသစရာဂကာင်းသည့် ဂအာင်ပမင်ပြင်းအဂကကာင်း ပြစ်သည်။ ဤသည် 
မှာ စုံစမ်းသူပြစ်သည့် စာတန်ကိုယ်တိုင်ကို နင်းကကိတ်မည့် အလွန်ထူးပြားဂသာ ြုေ္ဂိုလ်၏ 
ဂအာင်ပမင်ပြင်း ပြစ်သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ပြည့်စုံသည့် အိမ်တစ်အိမ်တွင် ဂနထိုင်ရလျှင် မည်သို့ပြစ်မည်ကို ပမင်ဂယာင်ကကည့်ြါ။ 
မည်သည့်အရာမှ အမှားအယွင်းမရှိသကဲ့သို့ လူတိုင်းဂြျာ်ရွှင်ကကသည်။ ဤဂနရာသည် ဂြျာ် 
စရာ အြျနိ်နှင့်ပြည့်နှက်ဂနဂသာ ဂနရာပြစ်ပြီး…. မဂကာင်းသည့်အရာ ဘာမှမပြစ်ြဲ့ြူးြါ။ 
ဤသည်မှာ အာဒံနှင့်ဧဝတို့အတွက် ဘဝပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်သည် သူတို့ကိုညွှန်ကကားမှု 
အနည်းငယ်ဂြးသည်။ ဘုရားသြင်၏ ညွှန်ကကားြျက် အားလုံးသည် လုြ်ဂဆာင်ရန် လွယ် 
ကူသည်။

သို့ဂသာ် စုံစမ်းသူသည် အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးကို စုံစမ်းဂသာအြါ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအပြစ်ရှိပြီး 
ထိုအပြစ်အတွက် ဘုရားသြင်အပြစ်ဂြးရသည်။ သူတို့သည် ဤစက်ဆုတ်ြွယ်အရာကိ ု
လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည့်အြါ အရာများစွာကို လက်လွတ်ြဲ့ရသည်။ ဘုရားသြင်သည် သူတို့၏ 
အပြစ်အတွက် အပြစ်ဂြးဂသာအြါ သူတို့ကိုတရားစီရင်သည်သာမက အရာအားလုံးကို 
စတင်ြဲ့သူ စာတန်ကိုလည်း စီရင်ြဲ့သည်။

ြထမဆုံးစီရင်ြျက်မှာ စာတန်အတွက် ပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်က သူ့ကို မည်သည့်ဂမးြွန်း 
မှ မဂမးြဲ့သကဲ့သို့ စုံစမ်းသူထံမှ မည်သည့်အရာကိုမှ ဘုရားသြင် သည်းမြံြဲ့ဂြ။ အမှန်တွင်  
ဘုရားသြင်သည် စာတန်ကို ယြုတစ်ကကိမ်တွင် စစ်ဂကကပငာလိုက်သည်။ စာတန်အဂြါ် 
သူ၏စီရင်ြျက်မှာ တစ်ဂန့လျှင် စာတန်သည် နင်းကကိတ်ြံရမည်ပြစ်ပြီး ဘုရားသြင်ကို မနာြံ 
ဂစသည့် စစ်ြွဲကို တစ်သက်လုံးကျရှုံးကာ အပြားသူကိုလည်း သူ့နည်းတူပြစ်ဂစသည့ ်
အဂကကာင်းကိုလည်း တစ်သက်လုံးကျရှုံးဂစမည် ပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်သည် စာတန်ကို 
စစ်ဂကကပငာရုံမကြါ ဘုရားသြင်သည် စာတန်အဂြါ် ကျနိ်ပြင်းလည်း ပြစ်ဂစြဲ့သည်။ 
ဘုရားသြင်သည် တစ်စုံတစ်ဦးအဂြါ် ကျနိ်ပြင်းပြစ်ဂစဂသာအြါ သူ၏ စိတ်ဂတာ်မဂပြာင်း 
လဲြါ။ ဘုရားသြင်သည် စာတန်အဂြါ် တရားစီရင်ပြင်းကို ဂကကပငာသည့်အတိုင်း အာဒံနှင့် 
အမျ ိုးသမီးတို့သည် နားဂထာင်ြဲ့ကကပြီး ဤအရာက သူတို့အတွက် ဂမျှာ်လင့်ြျက်ဂြးြဲ ့
သည်။ သတင်းဂကာင်းရှိြါသည်။ စာတန်ကို နင်းကကိတ်မည့်သူကို ဘုရားသြင်ဂစလွတ ်
မည်။ ထိုသူသည် သူတို့၏မျ ိုးဆက်ထဲမှ တစ်ဦးပြစ်မည်။ အပြစ်လုြ်ဂဆာင်ပြင်းအဂကကာင်း 
သူတို့သည် စက်ဆုတ်ကကသည်။ သို့ဂသာ် ယြုတွင် ဘုရားသြင်ကသူတို့ကို ဂမျှာ်လင့်ြျက ်
များစွာဂြးသည်။ ဤသည်မှာ ဂမျှာ်လင့်ပြင်းကျမ်းစာ၏အစ ပြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ဘုရား 
သြင်မှ ကကိုတင်ဂဟာဂပြာပြင်းပြစ်သည့် ကျမ်းစာအားလုံး၏ ြထမဆုံးအကကိမ်ပြစ်ပြီး 
အံ့ကသြွယ်ရာပြစ်သည်။ 

ဘုရားသြင်သည် စာတန်နှင့်ဂပြရှင်းပြီးဂနာက် အမျ ိုးသမီးဘက်သို့လှည့်ကာ သူမ၏ပြစ် 
ဒဏ်ကို ဂပြာသည်မှာ ... သို့ဂသာ် ပြစ်ဒဏ်ရှိသည်။ ကဂလးဂမွးြွားပြင်းသည် ြက်ြဲမည်။  
သူမ၏အနှစ်သက်ဆုံးအရာမှာ ဝမ်းနည်းပြင်းရှိရမည်။ … ကဂလးဂမွးပြင်း ပြစ်သည်။ လူ 
အမျ ိုးသားသည် သူမအဂြါ်အုြ်စိုးမည်ပြစ်ပြီး တစ်ြါတစ်ရံ သူမဂြျာ်ရွှင်ရမည် မဟုတ်ြါ။

ဂနာက်ဆုံးတွင် ဘုရားသြင်က အာဒံကိုပြစ်ဒဏ်ဂြးသည်။ ဆုလာဘ်မရှိြဲ အလုြ်များစွာ 
ကကိုးစားရမည်။ လွန်ြဲ့ဂသာအြျနိ်တွင် ြက်ြဲဂသာအလုြ်များစွာရှိြဲဂသာ်လည်း ဆုလဒ်ရှိ 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-		ြလ္လင်ကတာ်နှင့်	

တရားစီရင်ပခင်းသုံးခု

ဆရာက ထိုင်ြုံတစ်ြုံကို 

ြလ္လင်အပြစ် သတ်မှတ ်

သင့်သည်။ ထိုင်ြုံကို 

အဝတ်စပြင့် ြုံးအုြ်ထား 

နိုင်သည်။ အဓိကဂပြာမည့ ်

သူကို ြိတ်ဂြါ်ပြီး  

ဘုရားသြင်၏ အသံပြင့် 

ဂပြာရမည်။ သူ့ကိုလည်း  

မပမင်ရြါ။ ဤသူသည် 

တရားစီရင်ပြင်းသုံးြုကို 

စစ်ဂဆးမည် -

၁) ဂြမအား

၂) အမျ ိုးသမီးအား

၃) အမျ ိုးသားအား

ဆရာက ဂြမ၊ အမျ ိုးသမီး 

နှင့် အမျ ိုးသားတို့ 

 ဂနရာတွင် သရုြ်ဂဆာင ်

သူ ရှာရမည်။ သူတို့အား 

စီရင်ြျက်ကို ဂကကပငာသည့ ်

အြါ ဂကကာက်ရေံ့သလို 

ဂနကကဂြမည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 48သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု - ဂြမများအတွက် ငါးမျှားပြင်း

ြစ္စည်းအစုံြါဂသာ အိတ်တစ်အိတ် ရှိရမည်။ ြစ္စည်းတစ်ြုစီတိုင်းတွင် သံလိုက်နှင့် ကြ်ဂစ 
မည့်အရာ တစ်စုံတစ်ြု ြါရမည်။ အိတ်ထဲတွင် ရှိရမည့်အရာ တစ်ြုမှာ ဂြမပြစ်သည်။ ဂြမ 
သည် ကာတွန်းြုံဂြမပြစ်ရသည်။  ဂြမအစစ်မဟုတ်ြါ။ ငါးမျှားတံတွင် ကကိုးတြ်ြါ။ ကကိုးအဆုံး 
တွင် သံလိုက် (သို့) ဂြမကိုဆွဲယူမည့်အရာ တစ်ြုြုထားြါ။ ငါးမျှားပြီး သင့်အိတ်ထဲတွင် 
ထည့်ထားသည့် ြစ္စည်းအစုံကို ဆွဲထုတ်ြါ။ ဂြမကို သင်ဆွဲထုတ်ဂသာအြါ အာဒံနှင့်ဧဝအား 
အပြစ်ထဲသို့ ဂသွးဂဆာင်သည့် ဂြမအသွင် သရုြ်ဂဆာင်ရန် တစ်ဂယာက်ဂယာက်ကို ဂြါ်ြါ။ 

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု
ကျမ်းစာလှုြ်ရှာမှု	-	

ကြမများအတွက်ငါးမျှားပခင်း

ဆရာမှ အိတ်တစ်အိတ်ထ ဲ

တွင်ဂြမရုြ်များစွာကို ထည့ ်

ထားပြီး ထို ဂြမတစ်ဂကာင်စ ီ

က ကဂလးများအား အသစ ်

ဂသာ စုံစမ်းပြင်းတစ်ြုြုဂြး 

ကာ အမှားကျူးလွန်ဂစြါ။ 

စုံစမ်းပြင်းဟူသည်မှာ လိမ ်

ပြင်း၊ ြိုးပြင်းနှင့် လှည့်စား 

ပြင်းတို့ လုြ်ဂဆာင်နိုင်ြါ 

သည်။

ြဲ့သည်။ ထိုအရာက ဂြျာ်စရာဂကာင်းသည်ဟု သင်ဂပြာြဲ့ဂြမည်။ ယြုမဟုတ်ဂတာ့ြါ။ 
ထိုမျှသာမက ဘုရားသြင်က အာဒံအား သူဂသရမည်၊ ဂပမသို့ပြန်သွားရမည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ 
သူ့ကိုဂပမမှုန့်မှ အသက်ကိုဂြးြဲ့သည်၊ ထိုအသက်ကို သူ့ထံမှပြန်နုတ်လိမ့်မည်။ ဤသည် 
မှာဂသပြင်းအား ဂကကပငာပြင်းပြစ်သည်။ ထိုသို့ပြစ်လာရန် မဟုတ်ြဲ့ြါ။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည ်
တစ်သက်လုံးဂြျာ်ရွှင်စွာ ဂနထိုင်သွားကကရန်ပြစ်သည်။ ယြုတွင် အလုြ်ကိုကကိုးစားပြီး 
တစ်ဂန့လျှင် ဂသကကရမည်။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၅ - သင်နှင့်မိန်းကိုလည်းဂကာင်း သင်၏အမျ ိုးအနွယ်နှင့်မိန်းမ၏အမျ ိုး
အနွယ်ကိုလည်းဂကာင်း ငါသည်ရန်ပငိုးြွဲ့ဂစမည်။ သူသည် သင်၏ဂြါင်းကိုကကိတ်လိမ့်မည်။ 
သင်သည် သူ၏ြဂနာင့်ကိုကကိတ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်ဂတာ်မူ၏။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကွဲပြားကကသည်။ သင့်ဂလျာ် 
သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားြါသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်းအတွက် သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကို www.itunes.com တွင် 
နားဆင်နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းများကို ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကိုယ်ဂတာ်တစ်ြါးတည်းသာ ဘုရားပြစ်သည် You are God alone” ဟူသည့် Christ for 
the Nations Music ကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာအလွတ်	

ကျက်မှတ်ပခင်း	လှုြ်ရှားမှု

ကျမ်းြျက်ကို ကကိမ်ြန်များစွာ 

ပြန်လည်ရေတ်ဆိုပြီး ကဂလး 

များကို နှစ်ြွဲ့ (သို့) 

အြွဲ့များစွာ ြွဲြါ။ အြွဲ့လိုက ်

ကို တန်းစီဂစပြီး ဂပမပြူ  

(သို့) သင်ြုန်း (သို့) 

ထိုင်ြုံဂြါ်တွင် ဂရးစရာ 

တစ်ြုြုတင်ထားြါ။ တစ်ြွဲ့ 

ြျင်းစီ၏ဂရှ့ သင်ြုန်းဂြါ်တွင် 

ဂရးစရာ တစ်ြုြုထားြါ။ 

တစ်ြွဲ့စီတိုင်းမှ ဂရှ့ဆုံးတွင်  

ရြ်ဂနသည့် ကဂလးများသည် 

သင်ြုန်းဂရှ့တွင် ဂပြးလာပြီး 

ကျမ်းြျက်၏ ြထမစကားလုံး 

ကို ဂရးရမည်။ ထို့ဂနာက် 

ဂနရာသို့ ပြန်ဂပြးသွားရမည်။ 

ဂနာက်ကဂလးများသည် 

လည်း အလှည့်ကျဂပြးလာ 

ကာ ဂရးရမည်။ ထိုအတိုင်း  

ကျမ်းြျက် ကုန်သွားသည်  

အထိ ဆက်လက်လုြ် 

ဂဆာင်ြါ။ ဂနာက်တစ်ကကိမ် 

မကစားြင် အြွဲ့အားလုံးကို 

ပြီးဂအာင် လုြ်ဂဆာင်ဂစြါ။
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

အပြစ်တရားသည် ကျွန်ုြ်တို့ကို ဘုရားသြင်ထံမှ ဂဝးကွာဂစသည်။ မဂကာင်းဆိုးဝါးမှ သူ 
၏နည်းလမ်းသည် ဘုရားသြင်၏နည်းလမ်းထက် ြိုဂကာင်းသည်ဟု အယုံသွင်းသည်။ 
သို့ဂသာ်  ဘုရားသြင်က “စာတန်ကို နင်းကကိတ်မည့်သူ” ကို ပြင်ဆင်ဂြးသည်။ ထိုသူမှာ ဂသ 
ပြင်းကို ဂအာင်ပမင်ြဲ့သည့် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ပြစ်သည်။ မည်သူမဆို ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို 
ယုံကကည်ြါက “စာတန်ကို နင်းကကိတ်သူ” ဂယရှုြရစ်ဂတာ်က ကကိုဆိုပြီးြျစ်မည်ပြစ်သည်။ 
“စာတန်အား နင်းကကိတ်သူ” အဂြါ်ယုံကကည်ပြီး ကိုးစားနိုင်ြါသည်။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သဂဘာတူ၊ မတူဂြာ်ပြြျက်များ (သဂဘာမတူြါက အဘယ်ဂကကာင့်နည်း)

၁။  ဘုရားသြင်သည် ဂြမကို အပြစ်ဂြးြဲ့သည်။ (သဂဘာတူ)
၂။ ဘုရားသြင်က အမျ ိုးသမီး၏မျ ိုးဆက်နှင့် ဂြမ၏မျ ိုးဆက်ကကားတွင် စစ်ပြစ်မည်ဟု  

ဂပြာြဲ့သည်။ (သဂဘာတူ)
၃။ စာတန်သည် အမျ ိုးသမီး၏ မျ ိုးဆက်ဂြါင်းကိုကကိတ်ပြီး အမျ ိုးသမီး၏မျ ိုးဆက်က 

စာတန်၏ြဂနာင့်ကို နင်းကကိတ်မည်ပြစ်သည်။ (သဂဘာမတူ - အမျ ိုးသမီးမျ ိုးဆက်၏ 
ြဂနာင့်ကို စာတန်ကကကိတ်ပြီး စာတန်၏ဦးဂြါင်းကို အမျ ိုးသမီး၏မျ ိုးဆက်က ကကိတ် 
မည် ပြစ်သည်။)

၄။ အမျ ိုးသမီး၏မျ ိုးဆက်သည် အမျ ိုးသားပြစ်မည်။ (သဂဘာတူ)
၅။ အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် သူတို့၏အပြစ်အကျ ိုးဆက်သည် မည်မျှဆုတ်ယုတ ်

ြွယ်ပြစ်သည်ကို ြျက်ြျင်းနားလည်သွားကကသည် (သဂဘာမတူ - နှစ်များစွာ အြျနိ်ယူ 
ပြီး ထိုအြျနိ်တွင်ြင် အပြည့်အဝ နားမလည်ဂသးဂြ)

၆။ ဘုရားသြင်က အမျ ိုးသမီးသည် ကဂလးများဂမွးသည့်အြါ နာကျင်ပြင်း ဒုကေဂဝဒနာကို 
ြံစားရမည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ (သဂဘာတူ)

၇။ အမျ ိုးသားသည် အစားအစာများစိုက်ြျ ိုးပြီး အလုြ်ကကိုးစားရန် မလိုြါ။ (သဂဘာမတူ - 
သူသည် အလုြ်ကို အလွန်ကကိုးစားရမည်)

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	သကဘာတူ၊	

မတူကြာ်ပြချက်များ

ကဂလးများသည် 

သဂဘာမတူပြင်းနှင့် 

သဂဘာတူပြင်း ဟူဂသာ 

ဂြာ်ပြြျက် ြုနှစ်ြုအတွက် 

ဂြျာ်ရွှင်ကစားနိုင်ြါသည်။ 

သဂဘာတူ ၊ မတူဟူသည့် 

ကစားနည်းအတွက် 

သင့်ကိုယ်ြိုင် 

ဂြာ်ပြြျက်လည်း 

လုြ်ဂဆာင်နိုင်ြါသည်။

သင်ခန်းစာယူကို	

လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ	

လှုြ်ရှားမှု

ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည် 

ဂယရှုသည် “စာတန်ကို 

နင်းကကိတ်သူ” ပြစ်သည်  

ဟူဂသာ ဂြာ်ပြြျက်များ 

စွာ ဂြးသည်။

ြကည့်ရှုရန်	

ကျမ်းချက်များမှာ

. ၁ဂကာရိန္တု ၁၅:၅၇

. ဂရာမ ၅:၁၂-၂၁

. ဂယာဟန် ၁၁:၂၅

ယြုအြါ ကဂလးများကို ဂပြာပြရမည်မှာ စာတန်သည် လူသားတိုင်းကို သူ့အတွက် မျှား 
ဂြါ်ရန် ကကိုးစားဂနပြီး သူဂပြာသည့်အတိုင်း လိုက်နာရန် ကကိုးစားဂနသည်။ ဘုရားသြင်က 
ကျွန်ုြ်တို့အား စုံစမ်းပြင်းကို ြုြံရန်နှင့် စာတန်ကို အရှုံးမဂြးရန် အလိုရှိသည်။ အာဒံနှင့် 
အမျ ိုးသမီးသည် ထိုသို့မလုြ်ဂဆာင်ြဲ့ြါ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 50@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ ဘုရားသြင်သည် သန့်ရှင်းဂတာ်မူပြီး အပြစ်တရားကို မုန်းသူပြစ်ဂကကာင်းကို အာဒံနှင့် 
ဧဝသည် သူတို့၏ကိုယ်ဂတွ့အရ ဂလ့လာသင်ယူြဲ့ရသည်။ 

 ¼ ကျမ်းစာ၏ ကျန်ရှိသည့်အရာတွင် အပြစ်တရားဂကကာင့် ထိြိုက်ြဲ့ကကရသည့် လူသားများ 
၏ အဂတွ့အကကုံအဂကကာင်း ြါဝင်သည်။

 ¼ ကဂလးဂမွးြွားစဉ် ဒုကေဂဝဒနာြံစားရပြင်းသည် အမျ ိုးသမီးအပြစ်မလုြ်မိဂသာ်လည်း 
ဂတွ့ကကုံရနိုင်သည်။ သို့ဂသာ် ယြုအြါ အပြစ်တရားဂကကာင့် ကဂလးဂမွးြွားပြင်း ဒုကေ 
ဂဝဒနာသည် အဆမတန် တိုးြွားလာြဲ့သည်။

 ¼ အမျ ိုးသမီးြံရသည့် ပြစ်ဒဏ်တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းတွင် သူမ၏အမျ ိုးသားနှင့် ဆက်ဆံဂရး 
တွင် စိတ်ကသိကဂအာက်ပြစ်ပြင်းလည်း ြါဝင်သည်။ သူမက သူ့အားအုြ်စိုးရန် ရှာဂြွ 
လိမ့်မည်။ ထို့အပြင် ဤအရာဂကကာင့်ြင် ပြဿနာများရှိလိမ့်မည်။ အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီး 
၏ အပြစ်မတိုင်မီ ဤအရာပြစ်ြဲ့မည် မဟုတ်ြါ။

 ¼ ဘုရားသြင်က အာဒံအား သူ့ဇနီးကိုအုြ်စိုးရန် မဂပြာြါ။ သို့ဂသာ် သူတို့၏အပြစ်ဂကကာင့် 
လက်ထြ်ထိမ်းပမေားပြင်း ဆက်ဆံဂရးတွင် ြဋိြကေရှိမည် ပြစ်သည်။

 ¼ အာဒံသည် သူ၏မိန်းမစကားကို နားဂထာင်ြဲ့သည့်အတွက် ဘုရားသြင်က သူ့အဂြါ် 
တရားစီရင်ပြင်းကို မဂကကပငာြဲ့ြါ။ ကျမ်းစာထဲတွင် အမျ ိုးသမီး၏စကားကို နားဂထာင်ရ
ဂကကာင်းကျမ်းြျက်များပြင့် ပြည့်ဂနသည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၁:၁၂၊ တရားသူကကီးမှတ်စာ 
၁၃:၂၃၊ ၄ ရာ ၄:၉-၁၀)

 ¼ အာဒံက ဂပမဂြါ်တွင် ရုန်းကန်ပြင်းပြင့် သူ့အသက်ရှင်သန်ဂရးကို ရယူရမည်ပြစ်သည်။ 
သို့ဂသာ် ကျဆုံးပြင်းမတိုင်မီတွင်မူ သက်ဂတာင့်သက်သာနှင့် ဂြျာ်ရွှင်စွာ အလုြ်လုြ်ြဲ့ရ 
သည်။ ကျဆုံးပြင်းပြီးဂနာက်တွင်မူ အလုြ်သည် နာကျင်စရာနှင့် ြက်ြဲလာသည်။

 ¼ ကျမ်းြျက်ကို ဘာသာပြန်လျှင် ြိုဂကာင်းသည်။ သင်၏အလိုဆန္ဒသည် သင့်ြင်ြွန်း 
အတွက် ပြစ်မည်။ ဤတစ်ြျက်ပြင့် ြျည်ဂနှာင်ထားသည်နှင့် သူမသည် သူ၏အုြ်စိုးပြင်း 
ကို ြံရမည်ပြစ်သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	အပြစ်တရားသည်	ဘုရားသခင်၏ြန်ဆင်းပခင်းကို	
အနုတ်လက္ခဏာကဆာင်သည့်	နည်းလမ်းများစွာပြင့်	ထိခိုက်ကစခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၁၀)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၆-၁၉

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 51သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ဤသင်ြန်းစာတွင် အပြစ်တရားဂကကာင့် ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲတွင် မည်သည့်အရာ ဆုံးရှုံးြဲ့သည် 
ကို ဂလ့လာသွားကကမည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ အပြစ်မပြုမီ ဥယျာဉ်ထဲတွင် မည်သို့ အသက်ရှင် 
ြဲ့ရသည်ကို သတိရြါ။

၁)  ြါရာဒိသုဘုံ
၂)  ဘုရားသြင်နှင့် ရင်းနှီးဂသာ ကိုယ်ဂတွ့ဆက်ဆံဂရး
၃)  အကာအကွယ်ရှိဂသာဂနရာ
၄)  နှစ်သက်ြွယ်၊ ဂြျာ်ရွှင်ြွယ်နှင့် ြကယ််ဝပြင်း
၅)  အပြစ်မရှိပြင်း
၆)  ပငိမ်းြျမ်းပြင်းနှင့် ညီညွတ်ပြင်း
၇)  လွတ်လြ်မှုများစွာရှိပြင်း
၈) မြက်ြဲသည့်အလုြ်

ဥယျာဉ်ထဲမှဘဝ

ကဂလးများက ဧဒင်  
ဥယျာဉ်ထဲမှ အဂကကာင်း 
အရာကို မှတ်မိသဂလာက် 
ဆရာနှင့် ပြန်လည်သုံးသြ ်
နိုင်သည်။ ဤစာရင်းမှာ 
ဥယျာဉ်ထဲတွင် ပြစ်ြျက်ြဲ ့
သည့် အဂကကာင်းအရာ 
အနည်းငယ်ပြစ်သည်။ 
ဆရာအဂနပြင့် “အာဒံနှင့ ်
ဧဝတို့၏ အပြစ်မတိုင်မီ 
ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲတွင် ဂနြဲ ့
သည့်ဘဝသည် ဘာနှင့်တ ူ
သနည်း” ဟုဂမးနိုင်သည်။

သင်ြန်းစာ # ၅ ကို 
ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ။

ဆရာများက 

“ြစ်မှတ်မှလွဲဂြျာ်ပြင်း” 

အဂကကာင်းကို 

သရုြ်ဂြာ်ပြရန် ြစ်မှတ်ကို 

အသုံးပြုနိုင်သည်။

စက်ဝိုင်းြုံ

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကျွဲမျက်လုံး တည်ဂနရာကို ပြင်ဆင်ြါ။ ငါးဂယာက်တစ်ြွဲ့မှ ြုနှစ်ဂယာက်တစ်ြွဲ့ြွဲ့ြါ။ ြစ် 
မှတ်တွင် နူးညံ့ဂသာအရာ တစ်ြုြုပြင့် ြစ်ဂစြါ။ တစ်ြွဲ့စီကို ြစ်မှတ်အား ြစ်ဂစရာတွင် ြစ် 
မှတ် ဂရှ့တွင်ရြ်ဂစြါ။ ထို့ဂနာက် ြစ်ဂသာသူကို ြစ်မှတ်၏ ဆယ်လှမ်းအကွာမှ ထြ်မံ  
ြစ်ဂစြါ။ ထို့ဂနာက် ဂပြလှမ်းနှစ်ဆယ်ြန့်အကွာမှ ထြ်မံြစ်ဂစြါ။ ြစ်မှတ်ကို လွဲဂြျာ် 
ဂသာသူတိုင်း ထိုင်ရမည်။ ယြုတွင် တစ်ြန်းလုံး ထိုင်ရဂြမည်။

အပြစ်တရားသည် ြစ်မှတ်မှ လွဲဂြျာ်ပြင်းပြစ်သည်ကို ရှင်းပြြါ။ မည်သူကမှ ြစ်မှတ်ကို 
အြျနိ်တိုင်းမထိနိုင်ြါ။ တစ်ြါတစ်ရံတွင် ကျွန်ုြ်တို့အားလုံးြစ်မှတ်မှ လွဲကကသည်။ ဤအရာ 
ကို သမ္မာကျမ်းစာက အပြစ်တရားကို သတ်မှတ်ြုံပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်၏ပြည့်စုံပြင်း သို့ 
မဟုတ် သန့်ရှင်းပြင်းအမှတ်အသားကို လွဲဂြျာ်ပြင်းပြစ်သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ပမင်ဂယာင်ကကည့်ြါ … အမှန်တကယ် ပြစ်ြျက်ြဲ့ြါသည်။ ဘုရားသြင်က စာတန်အား 
သူ၏အနာေတ်အဂကကာင်းကို ဂပြာြဲ့ပြီးသည်။ တစ်ရက်တွင် စုံစမ်းသူ စာတန်ကိုယ်တိုင်အား 
ဂသသည့် တိုင်နှိမ်နင်းမည့် ြုေ္ဂိုလ်တစ်ြါးဂြါ်လာမည်။ စာတန်က ဘုရားသြင်သည် တစ် 
ဂန့၌ သူ့ကိုနှိမ်နင်းကာ ဂြျမှုန်းမည်ကို သိဂနသည်။
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လက်ထြ်ပခင်း	

ြဋိြက္ခလှုြ်ရှားမှု

ဤတစ်ကကိမ်တွင် လူငယ ်

စုံတွဲ တစ်တွဲကို ကဂလး 

များဂရှ့တွင် တစ်ဦးကိ ု

တစ်ဦး အပငင်းအြုံပြုကာ 

ဝင်လာဂစြါ။ 

အြျနိ်အနည်းငယ်အထိ 

ပငင်းြုံဂနဂစြါ။ 

ဤသည်မှာ အပြစ်တရား 

၏ ထိြိုက်မှုပြစ်သည်ကို 

ကဂလးမျာအား ဂထာက ်

ပြြါ။ ဤသို့မပြစ်သင့်ြါ။ 

လက်ထြ် ထိမ်းပမေားပြင်း 

တွင် ဘုရားသြင်မှ 

စီစဉ်ဂရးဆွဲပြီး ြင်ြွန်းနှင့် 

အမျ ိုးသားသည် 

ြျစ်ြင်ကကင်နာရမည်။

သို့ဂသာ် ထိုအရာမတိုင်မီ ဘုရားသြင်က အာဒံနှင့်ဧဝကို စကားဂပြာြဲ့သည်။ စာတန်သည် 
သူတို့ကိုစုံစမ်းပြီးဂနာက် သူ့ကို ဂသပြင်းပြင့် အဆုံးစွန်ဂသာ ပြစ်ဒဏ်ြံဂစသည်။ အာဒံနှင့် 
ဧဝတို့သည် သူတို့၏အပြစ်အတွက် ဝန်ကိုထမ်းရမည်။ ဘုရားသြင်က သူတို့အတွက်လည်း 
ပြစ်ဒဏ်အြျ ို့ဂြးသည်။ အမျ ိုးသမီးကို သူမ၏ပြစ်ဒဏ်အတွက် ဦးစွာဂပြာြဲ့သည်။ ထို့ 
ဂနာက် သူက အမျ ိုးသားကို တိုက်ရိုက်ဂပြာကာ သူ၏ပြစ်ဒဏ်ကို ဂပြာြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် 
ဘုရားသြင်က စာတန်၊ အမျ ိုးသမီး (သို့) အမျ ိုးသားကို သူတို့၏အပြစ်ဂကကာင့် ပြစ်ဒဏ် 
ဂြးမည်ကို မဂပြာရဲြဲ မဂနြဲ့ြါ။ ပြစ်ဒဏ်တစ်ြုြျင်းစီသည် မတူညီြါ။ သို့ဂသာ် ပြစ်ဒဏ်ပြစ ်
လာမည်မှာ ဂသြျာသည်။ ဘုရားသြင်သည် အပြစ်ကို အစဉ်အပြစ်ဒဏ်ဂြးသည်။

အမျ ိုးသမီး၏ ပြစ်ဒဏ်ကိုဦးစွာ ကကည့်ကကြါစို့။ ဘုရားသြင်ကဧဝကို နှစ်လမ်းနှစ်မျ ိုးပြင့်စည်း 
ကမ်းြျဂြးသည်။ ြထမအဂနပြင့် သူမက ကဂလးဂမွးြွားဂသာအြါ နာကျင်ပြင်းဂဝဒနာကိ ု
ြံစားရမည်။ သဘာဝအားပြင့် ဘုရားသြင်ပြစ်ဂစြျင်ြဲ့သည်မှာ အမျ ိုးသမီးများ ကဂလးဂမွး 
ြွားစဉ် နာကျင်ပြင်းမြံစားရရန် ပြစ်သည်။ ကဂလးများသည် ဘုရားသြင်ထံမှ ဆုဂကျးဇူး 
ပြစ်သည်။ ကဂလးရှိပြင်းသည် စည်းကမ်းမဟုတ်ြါ။ ကဂလးဂမွးြွားစဉ် နာကျင်ပြင်းသည် 
ပြစ်ဒဏ်ပြစ်သည်။ ဒုတိယစည်းကမ်းသည် လုံးဝကွဲပြားသည်။ ထိုစည်းကမ်းသည် သူမ၏  
အမျ ိုးသားအာဒံနှင့် ဆက်ဆံဂရးနှင့်ဆိုင်သည်။ သူမ၏ အပြစ်တရားအကျ ိုးဆက်မှာ အိမ်တွင် 
အမျ ိုးသား၏ဦးဂဆာင်မှုကို ဂလးစားရန်ပြစ်လာသည်။ သူမအပြစ်မပြုမီ အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုး
သမီးကကားတွင် အပြန်အလှန်ဦးဂဆာင်ပြင်းရှိြဲ့ဂသာ်လည်း ယြုအြါ မဟုတ်ဂတာ့ြါ။

အမျ ိုးသားအတွက် သူ၏အလုြ်သည် ြက်ြဲပြီး ကကိုးစားရမည်။ အာဒံ၏အပြစ်မတိုင်မီ 
အလုြ်သည် လွယ်ကူပြီး မိမိနှစ်သက်ရာ ကစားနည်းကို ကစားရသကဲ့သို့ ဂြျာ်ရွှင်စရာပြစ်ြဲ ့
ဂသာ်လည်း ယြုမဟုတ်ဂတာ့ြါ။ ဘုရားသြင်က သူ့ကို ဂပမသို့တစ်ြန် ပြန်သွားရမည်သို ့
မဟုတ် အာဒံဂသရမည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ အာဒံအပြစ်မပြုမီ သူဂသမည် မဟုတ်သကဲ့သို့ ထာ 
ဝရရှင်သန်ရန် ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် ယြုမဟုတ်ဂတာ့ြါ။ သူ၏နာကျင်စရာ ဂကာင်းဂသာ 
အပြစ်၏ အကျ ိုးဆက်မှာ သူနှင့်သူ့ဂနာက်တွင် ပြစ်လာဂသာ သူအားလုံးသည် အပြစ် 
အတွက် ပြစ်ဒဏ်အဂနပြင့် ဂပမသို့ပြန်သွားရမည် (သို့) ဂသကကရမည် ပြစ်သည်။ ဘုရား 
သြင်က ကျွန်ုြ်တို့သည် ဂပမသို့တစ်ြန်ပြန်သွားရမည် (သို့) ဂသရမည်ဟု ဂပြာဂသာအြါ 
ဂသဆုံးဂသာအြါ ဂပမဂအာက်သို့သွားရမည် သြဂ ျငိ်းသို့သွားရမည်ဟု မဆိုလိုြါ။ အပြစ်ပြုသ ူ
အားလုံးသည် ဘုရားသြင်ထံမှ ထာဝရြွဲြွာပြင်းကို ြံရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ 

ကျွန်ုြ်တို့သည် အပြစ်တရားအဂကကာင်းနှင့် အပြစ်အတွက် ဘုရားသြင်၏ပြစ်ဒဏ် အ 
ဂကကာင်းကို ြိုမိုဂပြာကကမည်ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် ယြုအတွက် ဘုရားသြင်သည် အပြစ်ကိ ု
အစဉ်ပြစ်ဒဏ်ဂြးသည်ကို ကျွန်ုြ်တို့သိသင့်သည်။ ကျွန်ုြ်တို့က မည်သည့်အြျနိ် (သို့) 
ကျွန်ုြ်တို့အပြစ်ပြုမည်ကို ဆုံးပြတ်ကကသည်။ ဘုရားသြင်ကမူ ကျွန်ုြ်တို့အပြစ်၏ အကျ ိုး 
ဆက်ပြစ်ဂသာ ဘုရားသြင်ထံမှ အလွန်ဆိုးရေားဂသာ ဂနရာတွင် ထာဝရြွဲြွာရပြင်းကိ ု
ဆုံးပြတ်သည်။
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မဂကာင်းသည့် ြန်းသီးတစ်လုံး

သင့်အဂနပြင့် ြင်ဂြါင်ဂဘာလုံး (သို့) ဂဘာလုံးအဂသးတစ်လုံး၊ စာရေက်ညေြ်ကလစ်၊  
ြဲတံတစ်ဂြျာင်းနှင့် အြ်ြျည် (သို့) ဂဆးသုတ်ရာ၌ ဂဆးမဂြဂစလိုသည့် ဂနရာကို ကြ် 
သည့် တိတ်တို့ လိုဂြမည်။ စာရေက်ညေြ်တစ်ြုြျင်းဂြါ်တွင် အေဂလိြ်စာလုံး A (သို့) B 
ဟု ဂရးြါ။ ပြီးလျှင်ြွက် (သို့) ြုံးထဲတွင် ထည့်ြါ။ အြ်ြျည်လုံး (သို့) တိတ်ပြင့် ကကမ်း 
ဂြါ်တွင် ထမင်းစားြန်ကန်ပြားအရေယ်ရှိသည့် ရေယ်တူစက်ဝိုင်း နှစ်ြုဆွဲြါ။ ဤကစား 
နည်း၏ ြန်းတိုင်မှာ သင်ဂရးထားသည့်စာနှင့် ယှဉ်တွဲဂနသည့်စက်ဝိုင်းထဲတွင် ဂဘာလုံးကို 
မှုတ်ထည့်ရန် ပြစ်သည်။ စက်ဝိုင်းထဲတွင် မှုတ်ထည့်ရန် သင့်အဂြာ်နှင့် လုြ်ဂဆာင်ရဂြ 
မည်။ နှစ်ဂယာက်တစ်ြွဲ့လုြ်ပြီး အကကိမ်တိုင်းြစ်မှတ်ကို ထိနိုင်မထိနိုင်ကို ကကည့်ြါ။ ဆရာ 
အဂနပြင့် နှစ်ဂယာက်တစ်တွဲမှုတ်ဂနသူကို အြျနိ်တစ်မိနစ်ြန့် ဂြးသင့်ြါသည်။

အပြစ်သည် ြစ်မှတ်လွဲဂြျာ်ပြင်း ပြစ်သည်။ ြင်ဂြါင်ဂဘာလုံးကို စက်ဝိုင်းအတွင်းသို့  
မှုတ်သွင်းသည့်အြါ လွဲဂြျာ်သကဲ့သို့ ပြစ်သည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	ြဲအိတ်ြစ်	

ကစားနည်း	 

(Bean	Bag	Toss)

တိတ်ပြင့် ကကမ်းပြင်ဂြါ် 

တွင် ၃၆ လက်မြန့်ရှိဂသာ 

စတုရန်းြုံကြ်ြါ။ စတုရန်း 

အထဲတွင် အေဂလိြ်စာလုံး 

X သဏ္ဍာန်တိတ် ကြ်ြါ။ 

တစ်ြန်းြျင်းစီကို တန်ြိုး 

တစ်ြုစီ (၁၊၂၊၃၊၄) ဂြးြါ။ 

ထိုမှ ြြ်လှမ်းလှမ်းမှ 

ဂကျာင်းသားများြစ်ရမည့် 

ဂနရာတွင်တိတ်ပြင့် 

လိုင်းတားြါ။ အြွဲ့နှစ်ြွဲ့ြွ ဲ

ြါ။ တစ်ဂယာက်ြျင်းစ ီ

သည် စတုရန်းြုံထဲမှ 

တစ်ြန်းြန်းကို ြစ်ရမည့်  

အလှည့်ရှိမည်။ (သင့်အဂန 

ပြင့် ဂပြအိတ်ထဲတွင် 

ြဲများထည့်ပြီး သဂရကွင်း 

ပြင့် တင်းကကြ်စွာစည်းြါ။ 

ဂပြအိတ်အရှည်ဘက်ကို 

ယူပြီး ြဲအိတ်ထားသည့် 

ဘက်သို့ဂြါက်ြါ။)  

သူတို့ကကျမ်းြျက်ကိုမှန ်

ကန်စွာဂပြာနိုင်ြါက 

သူတို့ြစ်လိုက်သည့် 

ြဲအိတ်သည် စတုရန်းထဲမှ 

တန်ြိုးအတိုင်းရမည် 

ပြစ်သည်။

ဂရာမကသဝါဒစာဂစာင် ၈:၂၀ - ၂၁ ဤဂလာကသည် အနိစ္စနိုင်ငံသို့ အလိုလိုလိုက်သည် မဟုတ်။ 
ဘုရားသြင်သားတို့၏ ထူးပမတ်ဂသာ လွှတ်ပြင်းြျမ်းသာတည်းဟူဂသာ ဂြာက်ပြန်ြျက်စီး 
ပြင်းအဂနှာင်အြွဲ့မှ ကယ်လွှတ်ပြင်းြျမ်းသာကို ဝင်စားမည်ဟု ဂမျှာ်လင့်ရဂသာအြွင့်ကို 
ဂြး၍ အနိစ္စနိုင်ငံသို့ လိုက်ဂစဂတာ်မူဂသာ သူ၏အလိုဂတာ်ဂကကာင့်သာ လိုက်ရ၏။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကွဲပြားကကသည်။ သင့်ဂလျာ် 
သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားြါသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်းအတွက် သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကို www.itunes.com တွင် 
နားဆင်နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းများကို ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“သူသည် ဂကာင်းပမတ်သည် He is Good” ဟူသည့် Steve Green ကို ဤသင်ြန်းစာ 
အတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 54သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကျ ိုးဆက်များကို နားလည်ပြင်းသည် သင်ြန်းစာပြစ်သည်။ အပြစ် 
၏အကျ ိုးဆက်ကို သင်မဂရေးြျယ်ြါ။ ဘုရားဂရေးြျယ်သည်။ သင်က သူ့ကိုနာြံပြင်း မနာြံ 
ပြင်းကိုသာ ဂရေးြျယ်သည်။ ဂပြာင့်မတ်ဂသာ တရားသူကကီးအဂနပြင့် သင့်အပြုအမူများ 
အတွက် သူလာမည့်စီရင်မှုအပြင် အကျ ိုးဆက်ကို သူကြွင့်ပြုမည်ပြစ်သည်။ 

သင့်မိသားစုတွင် သင်မှန်ကန်ဂသာ ဂရေးြျယ်မှုလုြ်ဂဆာင်ဂသာအြါ သင့်မိဘများက ဂြး 
သည့် အကျ ိုးဆက်အြျ ို့မှာ ဘာပြစ်သနည်း။

သင့်အိမ်တွင် သင်ကမှားယွင်းဂသာ ဂရေးြျယ်မှုပြုဂသာအြါ သင့်မိဘများက မည်သည့် 
အကျ ိုးဆက်ကို ဂြးသနည်း။

တစ်စုံတစ်ဦးအပြစ်ပြုဂသာအြါ ထိုဂရေးြျယ်မှုအတွက် မဂကာင်းသည့် အကျ ိုးရလဒ် ရှိဂြ 
သည်။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

တစ်မိနစ်ထဲတွင် ဤကမ္ဘာကကီးနှင့် လူ့ဘဝ၏ ဆိုးရေားဂသာအရာများကို စာရင်းလုြ်ြါ။ 

ထို့ဂနာက် အာဒံနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့ အပြစ်မကျူးလွန်ြင် ဘုရားသြင်၏ ြါရာဒိသုဘုံ 
ဥယျာဉ်ထဲတွင် မရှိြဲ့ဂသာ မဂကာင်းသည့် အရာများကို ြျက်ဂစြါ။

သင်ခန်းစာ	
ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	
တစ်မိနစ်စာရင်းပြုစုပခင်း

ဆရာကစာရင်းကို 
အားလုံးပမင်နိုင်သည့် 
သင်ြုန်းဂြါ်တွင် ြျဂရးြါ။ 
ပြစ်နိုင်ြါက ကဂလးများ 
အားလုံးကို အကကံပြုဂစြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	အပြစ်တရားသည်	ဘုရားသခင်၏ြန်ဆင်းပခင်းကိ ု
အနုတ်လက္ခဏာကဆာင်သည့်	နည်းလမ်းများစွာပြင့်	ထိခိုက်ကစခဲ့သည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 55@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့ ဘုရားသြင်ကို ဂတာ်လှန်ြဲ့ပြီးဂနာက် သူတို့သည် အပြစ်နှင့် 
အရှက်ကို ြံစားကကရသည်။

 ¼ သူတို့အပြစ်ရှိသည်ဟု ြံစားရဂသာအရာက ဘုရားသြင်ထံမှ ြုန်းဂအာင်းရန် ကကိုးစား 
ဂစြဲ့သည်။

 ¼ အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် သူတို့ကိုယ်ကို ြုံးအုြ်ရန် သြန်းရေက်ကို အသုံးပြုြဲ့သည်။  
ဘုရားသြင်သည် အရာအားလုံးကို သိဂကကာင်းကို သူတို့အဂသအြျာသိဂသာ်လည်း  
သူတို့အပြစ်အတွက် ြုန်းရန်ကကိုးစားဆဲပြစ်သည်။

 ¼ အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးသည် သြန်းရေက်ပြင့် သူတို့ကိုယ်ကို ကာရန်ကကိုးစားစဉ် သူတို့၏ 
အပြစ်ရှိပြင်းဟူဂသာ ြံစားြျက်ကို ဂပြဂြျာက်ဂြးလိမ့်မည်ဟု မှားယွင်းစွာ ယူဆြဲ့ 
ကကသည်။

 ¼ ဂြမက သူတို့၏မျက်လုံးများ ြွင့်လာမည်ဟု ကတိဂြးြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် သူတို့ဘာပမင်ြဲ့ 
သနည်း။ ဂြမကတိဂြးြဲ့သည့်အရာကို မပမင်ြဲ့ရြါ။

 ¼ ဂြမကတိဂြးြဲ့သည့် ဘုရားကဲ့သို့ဂသာ ဉာဏ်ြွင့်လင်းမှု မရြဲ့ကကဂြ။

 ¼ ဉာဏ်ြညာကို ဘုရားသြင်အား မနာြံပြင်းပြင့် လုံးဝမရနိုင်ြါ။

 ¼ ဘုရားသြင်က အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးအတွက် အဝတ်များကိုပြုလုြ်ဂြးဂသာအြါ သူလုြ် 
ဂစြျင်သည့်အရာကို ဂတာ်လှန်ြဲ့ပြီးသည့်တိုင် သူတို့ကိုြျစ်ဆဲ၊ ေရုစိုက်ဆဲပြစ်သည်ကို 
ပြသြဲ့သည်။

 ¼ ကျမ်းစာထဲမှ ဇာတ်လမ်းများသည် အဆုံးသတ်တွင် မည်သည့်အရာကို ဆွဲယူရမည်ကို 
ဂပြာပြြဲ့သည်။ ပြသထားသည့်အရာများထဲမှ သင်ြန်းစာဆွဲယူရန် ကျွန်ုြ်တို့ကို ဂြးထား 
သည်။ ဘုရားသြင်မှ အာဒံ၏ယုံကကည်ပြင်းအား တုံ့ပြန်ရာတွင် အာဒံမှသူ့ကိုယ်သူကာ 
ရန် ကကိုးစားပြင်းထက် သူ့ကိုနှစ်သက်ဂစဂသာ နည်းလမ်းပြင့် သူတို့၏အရှက်ကိုကာရန် 
ပြစ်သည်။ 

 ¼ ပြစ်စဉ်မှာ စုံစမ်းဂနှာင့်ယှက်ပြင်းအား ဂလ့လာရန် အဂကာင်းဆုံးပြစ်စဉ်တစ်ြု ပြစ ်
သည်။ အပြစ်တရားသည် ြတ်ဝန်းကျင် (သို့) မျ ိုးရိုးဇာတိကို အပြစ်တင်၍မရြါ။ 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်က	အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို	အဝတ်လုြ်ကြးရန်	 
အပြစ်မရှိသည့်	တိရစ္ဆာန်ကို	သတ်ခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်း	နံြါတ်	(၁၁)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၇၊ ၂၁

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့ ဂတွ့ကကုံြဲ့ရသည့် သတင်းဆိုးများကို ကဂလးများအား စာရင်းပြုစု 
ဂစြါ။

 ¼ ကဂလးဂမွးြွားဂသာအြါ နာကျင်ပြင်း
 ¼ အိမ်ဂထာင်တွင် ြဋိြကေရှိပြင်း
 ¼ အာဒံ၏ဂပမဂြါ်တွင် ရုန်းကန်ရသည့်အလုြ်အတွက် နာကျင်ပြင်းနှင့် ြက်ြဲကကိုးစား 

ရပြင်း
 ¼ အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် ရုြ်ြန္ဓာအရ ဂသဆုံးကကရမည်။
 ¼ ကမ္ဘာဂပမ၏ပြည့်စုံဂသာ ညီမျှပြင်းသည် ယြုအြါ ယုတ်ဂလျာ့သွားသည်။

လူအများက ထိုသတင်းဆိုးကို မည်သို့ တုန့် ပြန်ကကမည်နည်း။
 ¼ ထိတ်လန့်ပြင်း
 ¼ ဂဒါသထွက်ပြင်း
 ¼ ဂမျှာ်လင့်ြျက်မဲ့ပြင်း
 ¼ ဆန့်ကျင်ပြင်း

ဆရာက ကဂလးများအား “အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် ထိုကဲ့သို့ဂသာ သတင်းဆိုးများကိ ု
မည်သို့တုန့် ပြန်ြဲ့ကကဂကကာင်း ယဂန့ ဂလ့လာသွားကကမည်” ဟု ဂပြာပြသင့်သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဘုရားသြင်က အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့အတွက် သူတို့ကိုယ်တိုင် အဝတ်လုြ်သည်ကို အဘယ် 
ဂကကာင့် လက်မြံြဲ့သည်ဟု သင်ထင်ြါသနည်း။ ရက်အနည်းငယ်ကကာသွားြါက ထိုအရေက် 
များသည် မည်သို့ပြစ်သွားမည်ဟု သင်ထင်ြါသနည်း။

ဘုရားသြင်က သင့်ဘဝအဂကကာင်းကို ဂမးလိုြါက သင်မည်သို့ဂပြာမည်ကို ဂြာ်ပြြါ။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

စာတန်ရလိုက်သည်မှာ မည်မျှကကီးမားသည့် ဂအာင်ပမင်မှုနည်း။ သူသည် အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီး 
တို့ကို အပြစ်လုြ်ရန် ဂသွးဂဆာင်ြဲ့သည်၊ သူတို့အပြစ်လုြ်ြဲ့ကကသည်။ စာတန်၏ဂနာက် 
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

အာဒံ၏ယုံြကည်ပခင်း	

ခရီးစဉ်

အာဒံက သူ၏ဇနီးကို 

ဧဝဟု အမည်ဂြးြဲ့သည်။ 

ဤအြျနိ်ထိ သူမကို 

“အမျ ိုးသမီး” ဟုသာ ဂြါ် 

ြဲ့သည်။ “ဧဝ” ဟူဂသာ 

အမည်၏ အဓိြ္ပါယ်မှာ 

“အသက်ဂြးသူ” 

ပြစ်သည်။ ဤသည်မှာ 

အာဒံ၏ အစိတ်အြိုင်း 

အဂြါ်ယုံကကည်သည့် 

လုြ်ဂဆာင်မှု တစ်ရြ်ပြစ ်

သည်။ အကယ်၍ သူသည် 

ဂမျှာ်လင့်ြျက်မဲ့စွာ 

(သို့) သံသယပြင့် 

တုံ့ပြန်ြဲ့ြါက သူမက 

ဂအာက်ြါအမည်များ 

ဂြးြဲ့ဂြမည် -

. ဂမျှာ်လင့်ြျက်မဲ့ပြင်း

. ြါးသည်းပြင်း

. ကျရှုံးပြင်း

. နာကျင်ပြင်း

. ပြဿနာ

သို့ဂသာ် သူမဂြးြဲ့ြါ။ 

သူမကို “အသက်ဂြးသူ” 

ဟု ဂြါ်ြဲ့သည်။

လိုက်များအားလုံးက လက်ြုြ်များတီးပြီး တစ်စုံတစ်ဦး၏စုံစမ်းဂနှာင့်ယှက်ပြင်းကို သဂဘာ 
ကျဂနဂြမည်။ စာတန်၏ဂအာင်ပမင်မှုမှာ ထြ်မံရရှိဂသးသည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် သူတို့ 
ကိုယ်တိုင်အတွက် သြန်းရေက်ပြင့်အဝတ်ြျုြ်ကကသည်။ သင့်အဂနပြင့် အဝတ်အစားအတွက် 
သစ်ရေက်ပြင့် ြျုြ်ြူးြါသလား။ ဂြျာ်စရာလည်း မဟုတ်သကဲ့သို့ သက်ဂတာင့်သက်သာ 
လည်း မပြစ်ြါ။ သစ်ရေက်များသည် ပြစ်မိတတ်ပြီး အနာြင်ပြစ်တတ်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဤ 
သည်မှာ အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့ စဉ်းစားမိသည့်အရာ ပြစ်သည်။ စာတန်၏ဂနာက်လိုက်များ 
သည် ယြုအြါ ရယ်ဂမာဂနကကဂတာ့မည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် ကျ ိုးဂကကာင်းမဆီဂလျာ ်
သည့်အမှုကို လုြ်ဂဆာင်ြဲ့ကကသည်ဟု ထင်ကကဂတာ့မည်။

ထို့ဂနာက် ဘုရားသြင်က စာတန်၊ အမျ ိုးသမီးနှင့်အာဒံတို့အဂြါ် သူ၏စီရင်မှုကို ဂြာ်ပြြဲ့ 
သည်။ ထိုအြျနိ်တွင် မည်သူမျှ မရယ်ဂမာဂနကကြါ။ ထိုအြျနိ်တွင် ရယ်စရာ တစ်စုံတစ်ရာ 
မြါြါ။ အမှန်တွင် စာတန်က ဘဝြျက်သကဲ့သို့ ြံစားဂနဂြမည်။ သူ၏ဂနာက်လိုက်များ 
လည်း ြံရမည်ပြစ်သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည်လည်း စိုးရိမ်ထိတ်လန့် ကကဂြမည်။ ဘုရား 
သြင်က စာတန်အား တရားစီရင်ဂသာအြါ လူများကိုစုံစမ်းပြင်းနှင့် ဂသွးဂဆာင်ပြင်းသည် 
တစ်ဂန့ဂသာအြါ ပြီးဆုံးသွားမည်ကို သိဂနြဲ့သည်။

ထို့ဂနာက် ဘုရားသြင်က အမျ ိုးသားနှင့် သူ၏မိန်းမကို ထြ်မံကူညီြဲ့သည်။ သူတို့အတွက် 
သက်ဂတာင့်သက်သာပြစ်ဂစသည့် အဝတ်ကိုဂြးြဲ့သည်။ နာကျင်ပြီးယားဂစသည့်သစ်ရေက ်
မဟုတ်ဂတာ့ြါ။ အဂကာင်းဆုံး အဝတ်အစားပြစ်သည်။ ထိုအဝတ်ပြစ်လာရန် တိရစ္ဆာန်တစ် 
ဂကာင်ဂသရသည်။ ဤသည်မှာ ြထမဆုံးတိရစ္ဆာန်ဂသပြင်း ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် အာဒံနှင့် 
ဧဝအတွက်မူ သင့်ဂတာ်ပြီး သက်ဂတာင့်သက်သာပြစ်ဂစဂသာ အဝတ်ပြစ်ဂသာဂကကာင့် 
ဂြျာ်ရွှင်ဂစြဲ့သည်။ 

သို့ဂသာ် သက်ဂတာင့်သက်သာပြစ်ဂစဂသာ အဝတ်အစားထက် သူတို့သည် အလွန်အဂရး 
ကကီးသည့် ဘုရားသြင်အဂကကာင်း ဂလ့လာမိြဲ့ကကသည်။ ဘုရားသြင်သည် ေရုဏာြကယ်ဝ 
ပြီး ြွင့်လွှတ်ဂြးတတ်သည်ကို သူတို့ဂလ့လာမိြဲ့သည်။ သူတို့အပြစ်တွက် အပြစ်ဂြးြံြဲ့ရ 
သည့်တိုင် ဘုရားသြင်သည် သူတို့ကိုြျစ်ဆဲပြစ်ပြီး ဆက်လက်ဂထာက်ြံ့ဂနဆဲပြစ်သည်။ 
ဤအရာက သူတို့ကို ဂမျှာ်လင့်ပြင်း…. မဟာဂမျှာ်လင့်ြျက်ကို ဂြးသည်။ ဘုရားသြင်က 
သူတို့အား စာတန်သည်ြျက်စီးပြီး နင်းဂပြြံရမည့်အဂကကာင်း ပြသဂနသည်။ သို့ဂသာ် 
ထိုအရာက သူတို့၏အဆုံးသတ် မဟုတ်ြါ။ ဘုရားသြင်က သူတို့ကိုြျစ်ပြီး ဂထာက်ြံ့ဂြး 
သည်။

တစ်ြျနိ်တည်းမှာြင် အာဒံသည် သူ၏မိန်းမကို အမည်ဂြးြဲ့သည်။ သူမကို ဧဝဟု ဂြါ်ရမည်။ 
သူမအမည်၏အဓိြ္ပါယ်မှာ “အသက်ဂြးသူ” ပြစ်သည်။ အာဒံက သူမသည် အသက်ရှင ်
ဂသာသူ အားလုံး၏မိြင်ပြစ်မည်ကို သိြဲ့သည်။ အာဒံသည် တိရစ္ဆာန်အားလုံးကို အမည်ဂြး 
ြဲ့သည်၊ သို့ဂသာ် သူ၏မိန်းမကို မဂြးြဲ့ြါ။ ယြုတွင် သူ၌ဘုရားသြင်ထံမှ ဂမျှာ်လင့်ြျက ်
ရှိပြီး သူ၏ဇနီးကိုလည်း ထူးပြားဂသာ နာမည်ဂြးြဲ့သည်။ သူတို့အပြစ်ပြုပြီးဂနာက် များစွာ 
အပငင်းြွားြဲ့ကကဂြမည်။ အပြစ်အတွက် မည်သူတွင် အပြစ်ရှိသည်ကို တစ်ဦးကိုတစ်ဦးအပြစ ်
တင်ြဲ့ကကဂြမည်။ အမှန်တွင် အာဒံက ဘုရားသြင်အား သူ့ကိုအပြစ်ပြုဂစဂသာ သူသည် 
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၁။  အရေက်အမျ ိုးအစား နှစ်မျ ိုးယူလာြါ။ ဂကာင်းပြီးလတ်ဆတ်ဂသာ၊ အစိမ်းဂရာင်နှင့်  
ဂပြာက်ပြီးအိုဂနဂသာ၊ ြကတ်ဆတ်ဂနသည့်အရေက်

၂။  ဂနာက်တစ်ြန် သားဂရ (သို့) တိရစ္ဆာန်အဂမွးကို ပြြါ။ ဂမးရမည်မှာ - “ဤအရာ 
က သစ်ရေက်ထက် ြိုဂကာင်းသည့် ဂဘာင်းဘီနှစ်ထည် ပြစ်ဂစနိုင်ြါသလား။ (သို့) 
ေါဝန် (သို့) ရှြ်အကျ၊ီ ကဂလးများဆက်စြ်နိုင်သည့်အရာ တစ်ြုြု) အဘယ်ဂကကာင့ ်
နည်း။ ဤအရာသည် ဘယ်ဂနရာမှ ပြစ်လာသနည်း။ တိရစ္ဆာန်သည် အာဒံနှင့်ဧဝ 
အတွက် သင့်ဂလျာ်သည့်အဝတ်အစားဂြးရန် အသက်ဂြးရသည့်အဂကကာင်းကို ဂပြာ 
ြါ။ ၎င်းကို ယဇ်ြူဂဇာ်သည်ဟု ဂြါ်သည်။ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းတစ်ဂလျှာက် လူများ၏ 
အပြစ်ကိုြုံးအုြ်ရန် ယဇ်ဂကာင်အဂနပြင့် တိရစ္ဆာန်တစ်ဂကာင်ကိုသတ်ရန် လိုအြ် 
ဂကကာင်း ဘုရားသြင်က ဂတာင်းဆိုြဲ့သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့က အပြစ်မပြုြဲ့ြါက 
တိရစ္ဆာန်လည်း ဂသမည်မဟုတ်ြါ။ အပြစ်တရားတွင် မဂကာင်းသည့် အကျ ိုးဆက်အစဉ် 
ရှိသည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၂၁ - ထာဝရအရှင် ဘုရားသြင်သည်လည်း လူလင်မယားြို့ သားဂရပြင့် 
ဝတ်လုံကိုလုြ်၍ ဝတ်ခြုံဂစဂတာ်မူ၏။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကွဲပြားကကသည်။ သင့်ဂလျာ် 
သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားြါသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်းအတွက် သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကို www.itunes.com တွင် 
နားဆင်နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းများကို ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“သူဂကာင်းပမတ်သည် He is Good” ဟူသည့် Steve Green သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာ 
အတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ဘုရားဂြးြဲ့သည့် အမျ ိုးသမီးပြစ်သည်ဟုြင် ဂပြာြဲ့သည်။ ယြုတွင် သူသည်  ဧဝဂကကာင့ ်
ဟု မဂပြာသကဲ့သို့ သူမကို အပြစ်ြင်မတင်ဂတာ့ြါ။ သူသည်သူမကို ဂကာင်းကကီးဂြးပြီး သူတို့ 
ဂြျာ်ရွှင်ကကသည်။ 

ကျမ်းစာအလွတ်	

ကျက်မှတ်ပခင်း	လှုြ်ရှားမှု	

-	စကားလုံးကမွှကနှာက်ပခင်း

စကားလုံး တစ်လုံးြျင်းကို 

စာရေက်ဂြါ်တွင် ဂရးပြီး  

စာရေက်များကို ဂမွှဂနှာက ်

ထားြါ။ ထိုစာရေက်များ 

အား ကဂလးများက 

ကျမ်းြျက်ကို အစဉ်လိုက ်

ထားပြင်းပြင့် ရှာဂြွဂစြါ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဘုရားသြင်သည် ထိုကဲ့သို့ကကီးမားဂသာ ဂထာက်ြံ့သူပြစ်ဂသာဂကကာင့် သင့်အတွက်သို့ 
မဟုတ် သင်သိသည့်သူ တစ်စုံတစ်ဦးအား ဘုရားသြင်ဂထာက်ြံ့ြ့ဲသည့်အရာ ၂ မျ ိုး ၃ မျ ိုးကို  
အမည်ဂြာ်ပြြါ။

သင့်မိတ်ဂဆွ (သို့) မိသားစုဝင်ကို ဘုရားသြင်သည် သင့်အား မည်သို့ဂထာက်ြံ့ဂြး 
ြဲ့သည်ကို ဂပြာပြြါ။ သင့်အတန်းထဲမှ တစ်စုံတစ်ဦးကို ဂပြာပြပြင်း (သို့) သင့်ဆရာ 
အားဂပြာပြပြင်းပြင့် ဘုရားသြင်သင့်အတွက် ပြင်ဆင်ဂထာက်ြံ့ြုံကို ဂလ့ကျင့်ဂပြာဆိုြါ။

ဂနာက်တစ်ြျနိ် အတန်းသို့လာဂသာအြါ ဘုရားသြင်မှ သင့်အားပြင်ဆင်ဂထာက်ြံ့ြုံကို  
သင့်မိတ်ဂဆွ (သို့) မိသားစုဝင်အား ဂပြာပြသည့်အြါ သူတို့မည်သို့ တုံ့ပြန်ြုံကို အပြား 
သူများ အားဂပြာပြြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ။

လူသားများအတွက် အဂထာက်အြံ့ပြစ်ဂစရန် တိရစ္ဆာန်ဂသရသည်မှာ ဤအကကိမ်သည် 
ြထမဆုံးတစ်ကကိမ် ပြစ်သည်။ အနာေတ်တွင် လူသားများအတွက် ဂသရသည့်အပြား 
တိရစ္ဆာန်များအဂကကာင်းကို ကျွန်ုြ်တို့ဂပြာကကမည် ပြစ်သည်။

သူတို့၏ အပြစ်တရားနှင့် အရှက်တရားကို ြံစားဂနရစဉ် အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် သြန်းရေက် 
ပြင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ကာရန် ကကိုးစားြဲ့ကကသည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်က ြိုမိုဂကာင်းမွန် 
သည့် အဝတ်ကို ဂထာက်ြံ့ဂြးြဲ့ပြီး ထိုအဝတ်သည် တိရစ္ဆာန်များမှ ရရှိသည့်အဝတ်ပြစ်သည်။

နှိုင်းယှဉ်ပခင်းလှုြ်ရှားမှု

ကဂလးများ ဂကာင်းမွန်စွာ 

လုြ်ဂဆာင်တတ်သည့် 

အရာနှင့် ဘုရားသြင် 

ဂကာင်းမွန်စွာ လုြ်ဂဆာင ်

ဂသာ အရာကို ကဂလး 

များအား နှိုင်းယှဉ်ဂစြါ။ 

စာရင်းနှစ်ြုလုြ်ြါ။

ဆရာလုြ်ဂဆာင်လိုသည့် 

နိေုံးမှာ လူသားများ 

ဂထာက်ြံ့ဂြးနိုင်သည ်

ထက် ဘုရားသြင်သည် 

လူသားများအတွက်သာ၍ 

ဂထာက်ြံ့ဂြးနိုင်သည်။ 

အာဒံကဲ့သို့ ကျွန်ုြ်တို့သည် 

လည်း ဘုရားသြင်ကို 

ကိုးစားရမည်။

စကားလုံးများ ြျန်ပြင်း 
ဂပမပြူြဲပြင့် သင်ြုန်းဂြါ်တွင် ဂလ့လာရမည့် ကျမ်းြျက်ကို ဂရးြါ။ စကားလုံးအြျ ို့ကို 
ြျန်ြါ။ ြျန်ြဲ့သည့် စကားလုံးများကို ဂဘးနားတွင် အစဉ်လိုက်ြျဂရးြါ။ ကွက်လြ်တစ်ြု 
၏ အဂပြကို ဂကျာင်းသားတစ်ဦးအား စာရေက်ဂြါ်တွင် ြျဂရးဂစြါ။ ကျမ်းြျက်ပြီးသွားသည ်
အထိ ထြ်ြါထြ်ြါလုြ်ြါ။ ကဂလးများ အားလုံးကျမ်းြျက်ရသည်အထိ ကကိမ်ြန်များစွာ 
ပြုလုြ်ြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်က	အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို	အဝတ်လုြ်ကြးရန်	 
အပြစ်မရှိသည့်	တိရစ္ဆာန်ကို	သတ်ခဲ့သည်။
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 ¼ ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲတွင် ဂနရပြင်းသည် ဂကာင်းကင်တွင် ဂနရသကဲ့သို့ ပြစ်သည်။ ပြည့်စု ံ
သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ နာြံမှုလုြ်ြါက သူတို့သည် ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲတွင် ဆက်လက်ဂန 
ထိုင်ြဲ့ရဂြမည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် သူတို့၏အပြစ်အတွက် ပြစ်ဒဏ်အဂနပြင့် ဥယျာဉ် 
ထဲမှ ဂမာင်းထုတ်ပြင်း ြံရသည်။

 ¼ သူတို့သည် ဥယျာဉ်အပြင်တွင် ဂနကကသည်ကို ဂသြျာဂစရန် ဘုရားသြင်သည် ေိတ် 
တံြါးဂရှ့တွင် လက်နက်ကိုင်ထားသည့် အဂစာင့်များကို ြျထားြဲ့သည်။ 

 ¼ ဘုရားသြင်မှ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို ဧဒင်ဥယျာဉ်မှ ထုတ်ြဲ့ရသည့်အဂကကာင်းရင်းမှာ သူတို့ 
၏ အပြစ်ဂကကာင့် ပြစ်သည်။

 ¼ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို ြို့လိုက်သည့်ဂနရာသည် အလုြ်ကကိုးစားလုြ်ကိုင်ရမည့် ဂနရာပြစ ်
သည်။ ြိစီးညေင်းြန်းသည့်ဂနရာ မဟုတ်ြါ။

 ¼ ဧဝသည် ဘုရားသြင်မှ သူမကိုဂပြာသည့်အရာကို ဂပြဂလျာ့စွာကိုးကားြဲ့ပြင်း (သို့) 
တလွဲကိုးကားြဲ့ပြင်း ပြစ်သည်။ ဂယရှုသည် သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကကည်ကိုးစားထိုက ်
ပြင်းပြင့် ကိုးကားြဲ့သည်။ (မဿဲ ၄:၄၊ ၇၊ ၁၀)

 ¼ ပြစ်ဒဏ်မှာ လူသား၏ ဂကာင်းကျ ိုးအတွက် အမှန်ပြစ်ြဲ့သည်။ သူ့ကို ယာယီဂသဆုံးမှု 
တွင် ထုတ်ဂြာ်လိုက်ဂသာ်လည်း သူသည် အပြစ်ထဲတွင် ထာဝရဂနထိုင်ရန် မလိုြါ။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အာဒံကို စိတ်ဂတာ်မဂတွ့ြဲ့ဂြ၊ သို့ဂသာ် အာဒံအဂြါ် ဘုရားသြင ်
ေရုဏာရှိသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်မှ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို ဂြးြဲ့သည့် သားဂရသည် သူတို့အတွက် ဘုရားသြင ်
၏ အစဉ်ဂထာက်ြံ့ပြင်းကို သတိရဂစသည်။

 ¼ တစ်ြါက အလွန်ဂကာင်းြဲ့သည့် အရာအားလုံးသည် သူ့ဂြါင်းဂြါ်တွင် ကျဂရာက်လာ 
သည်။ ကျွန်ုြ်တို့ ကမ္ဘာဦးကျမ်းကို ြတ်သည့်အြါ လူသတ်ပြင်း၊ ကာမကျူးလွန်ပြင်း၊ 
ဂရာေါဂဝဒနာပြစ်ပြင်း၊ ဂသာက်စားမူးယစ်ပြင်းနှင့် ဂသပြင်းတို့သည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့၏ 
အပြစ်ရလဒ်များပြစ်သည်ကို ဂတွ့ရသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	အပြစ်ကို	မုန်းသည်။	ဘုရားသခင်သည်	
အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို	အပြစ်ကြကာင့်	ဥယျာဉ်ထဲမှ	ကမာင်းထုတ်ခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၁၂)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၂၂-၂၄

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ဂအာက်ြါကဲ့သို့ဂသာ ကစားနည်းသင်ြုန်းကို ပြင်ဆင်ြါ -

ြထမသင်ြန်းစာ (၁၁) ြန်း တစ်ြုြျင်းစီသို့ ပြန်သွားပြီး ကဂလးများကို သင်ြန်းစာတစ်ြု 
ြျင်းစီအတွက် (၁၀၀ မှတ်) အြျနိ်ကာလ၊ သင်ြန်းစာတစ်ြုြျင်းစီ (၂၀၀ မှတ်) အတွက် 
ြုံပြင်ဇာတ်ဂကကာင်း၊ သင်ြန်းစာတစ်ြုြျင်းစီ (၃၀၀ မှတ်) အတွက် သီြျင်း၊ နှင့် သင်ြန်းစာ 
တစ်ြုြျင်းစီ (၄၀၀ မှတ်) အတွက် ကျက်မှတ်ထားသည့် ကျမ်းြျက််တို့ကို ဂပြာဂစြါ။

ဆုကိုအနိုင်ရသည့် အသင်းအားဂြးြါ။ ြုံမှန်အားပြင့် ယှဉ်ပြိုင်ပြင်းသည် ကဂလးများ 
အတွက် ဂြျာ်စရာဂကာင်းသည်။ ထို့ဂကကာင့် သူတို့အားလုံးကို ြါဝင်ဂစြါ။ သင့်အတန်း 
အရေယ်အစားဂြါ်မူတည်၍ ကဂလးတစ်ဦးလျှင် အဂပြ ၁ ြု(သို့) ၂ ြုကိုဂပြဂစရန ်
သတ်မှတ်ြါ။ အဂကကာင်းရင်းမှာ ကဂလးများကို ြွင့်ပြုလိုက်ြါက ကဂလးအနည်းငယ်ကသာ 
ဂမးြွန်းအားလုံးကို ဂပြဆိုမည် ပြစ်သည်။ 

စုစုဂြါင်းမှာ ၁၁၀၀၀ မှတ်ပြစ်သည်။ သင်ြန်းစာ တစ်ြုစီအတွက် ၁၀၀၀ မှတ်ပြစ်သည်။

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	 

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာစိန်ကခါ်ပခင်း

စာသင်ြန်းကို နှစ်ြိုင်းြွဲြါ။ 

အြွဲ့များသည် -

၁) ြိုကကီးဂသာ 

လက်ရှိဂသာသူ

၂) ြိုဂသးဂသာ 

လက်ရှိဂသာသူ

ဤကစားနည်းကို  

သင်ြန်းစာ၏အဆုံး 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်းပြင့် 

ဆက်လက် 

လုြ်ဂဆာင်နိုင်ြါသည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ပြစ်ဒဏ်ဂြးရန် လိုအြ်သည့်အရာကို သင်ဘာလုြ်ြဲ့သနည်း။ ြျစ်တတ်ဂသာ ြြင်နှင့်မိြင် 
သည် ကဂလးငယ်မှ တစ်ြုြုအမှားလုြ်ြါက ပြစ်ဒဏ်ဂြးမည်ပြစ်သည်၊ သို့ဂသာ် သူတို့က 
သင့်ကို မိသားစုထဲမှ ထုတ်ြယ်မည် မဟုတ်ြါ။ ဘုရားသြင်၏လုြ်ဂဆာင်မှုမှာ ဤအတိုင်း 
သာပြစ်သည်။ သူ၏ကဂလးများကို ပြစ်ဒဏ်အပြစ်ဥယျာဉ်ထဲမှ ဂမာင်းထုတ်ြဲ့သည်၊ သို့ဂသာ် 
သူတို့ကိုြျစ်ဂသာ ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာမှ သူတို့ကို မထုတ်ြယ်ြဲ့ြါ။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ကာလပြဇယား

၁၀၀ မှတ်

၁၀၀ မှတ်

၁၀၀ မှတ်

၁၀၀ မှတ်

၁၀၀ မှတ်

ြုံပြင်ဇာတ်ဂကကာင်း

၂၀၀ မှတ်

၂၀၀ မှတ်

၂၀၀ မှတ်

၂၀၀ မှတ်

၂၀၀ မှတ်

သီြျင်းများ

၃၀၀ မှတ်

၃၀၀ မှတ်

၃၀၀ မှတ်

၃၀၀ မှတ်

၃၀၀ မှတ်

ကျက်မှတ်ထားသည့် 
ကျမ်းြျက်များ

၄၀၀ မှတ်

၄၀၀ မှတ်

၄၀၀ မှတ်

၄၀၀ မှတ်

၄၀၀ မှတ်
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

အာဒံကသူ့မိန်းမကို အမည်ဂြးြဲ့သည်။ သူမ၏အမည်မှာ ဧဝဟုဂြါ်ရမည်၊ အဘယ်ဂကကာင့ ်
ဆိုဂသာ် သူမသည် အသက်ရှင်ဂသာသူ အားလုံး၏မိြင်ပြစ်ဂသာဂကကာင့် ဂြတည်း။ ဤ 
အရာသည် အာဒံ၏အစိတ်အြိုင်းအဂြါ် ယုံကကည်သည့် အပြုအမူပြစ်သည်။ ဤအြျနိ်အထိ 
ဧဝတွင် အမည်မရှိြဲ့ြါ၊ သူမကို အမျ ိုးသမီးဟုသာ ဂြါ်ြဲ့သည်။ ယြုတွင် ဘုရားသြင်၏ အ 
ဝတ်အစား ဂထာက်ြံ့ပြင်းနှင့် အတူ အာဒံသည် သူ့မိန်းမကို အမည်ဂြးြဲ့သည်။ သူတို့တွင် 
ယြုအြျနိ်ထိ ကဂလးမရှိဂသးသည်ကို သတိရြါ။ 

ယဂန့ ကျွန်ုြ်တို့၏ြုံပြင်သည် အပြစ်အြျက်သုံးြုတွင် ပြစ်ြျက်ဂနသည်။ ြထမအပြစ်အြျက ်
မှာ ဘုရားသြင်မှ အပြစ်ကိုမည်သို့ အပြစ်ဂြးရမည်ကို ဂပြာမည့်ဂကာင်းကင်တွင် ပြစ်ြျက် 
သည်။ ဒုတိယအပြစ်အြျက်မှာ ဘုရားသြင်မှအပြစ်ကို မည်သို့အပြစ်ဂြးလိမ့်မည်ကို ဂြာ် 
ပြဂသာ ပမင်ကွင်းပြစ်သည်။ တတိယပြစ်စဉ်မှာ ဘုရားသြင်၏ အထူးဂကာင်းကင်တမန်များ၊ 
ဂြရုဗိန်မှ အသုံးပြုသည့် အံ့ကသြွယ်ရာဓါးကို ကျွန်ုြ်တို့အား ပြသည့်ပမင်ကွင်းပြစ်သည်။

ဂကာင်းကင်နိုင်ငံမှ ြထမပမင်ကွင်းကို ကကည့်ကကြါစို့။ ဘုရားသြင်သည်အပြစ်ကို အပြစ် 
ဒဏ်ဂြးရသည်။ ဂကာင်းကင်တွင် ဘုရားသြင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ မည်သို့ပြစ်ြျက်သွား 
မည်ကို ဂဆွးဂနွးြဲ့သည်။ သူတို့၏နိေုံးမှာ - ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲတွင် သူတို့အပြစ်ိလျက် ဆက် 
လက်ဂနထိုင်ရန်မှာ မပြစ်နိုင်ြါ။ သူတို့ကို ထုတ်ြယ်ရမည်။ ဂဆွးဂနွးြျက်မှာ အံ့ကသစရာ 
ဂကာင်းသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဘုရားသြင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို ထာဝရ 
အသက်ရှင်ဂစလိုသည်။ သို့ဂသာ် သူတို့၏ မနာြံပြင်းအတွက် သူတို့ကို အပြစ်ဂြးရမည်။

ဂနာက်တစ်ြန် ဥယျာဉ်၏အပြင်ဘက် ကမ္ဘာဂပမ၏ ရှုြင်းကို ကကည့်ကကြါစို့။ ထာဝရဘုရား 
သြင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို ဧဒင်ဥယျာဉ်၏အပြင်ဘက်သို့ ြို့လိုက်သည်။ ထွန်ယက်စိုက်ြျ ိုး 
ပြီး တိုးတက်ရမည့်ဂပမမှ သူတို့တားပမစ်ပြင်းြံရသည်။ ၎င်းသည်အလွန်လှြဂသာဥယျာဉ ်
ပြစ်ပြီး မဟာပငိမ်သက်ပြင်း၊ ဝမ်းဂပမာက်ပြင်းနှင့် နှစ်သိမ့်ပြင်းတို့ရှိဂသာ ဥယျာဉ်ပြစ်သည်။ 
သို့ဂသာ် ယြုတွင် ထိုဂနရာတွင် သူတို့ကို ဂနထိုင်ြွင့်မပြုဂတာ့ြါ။ ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာ၊ ဝမ်း 
ဂပမာက်ပြင်းနှင့်ပငိမ်သက်ပြင်းရှိသည့် လှြဂသာ အိမ်တစ်အိမ်ရှိသည်ကို ပမင်ဂယာင်ကကည့ ်
ြါ။ ထို့ဂနာက် ထိုအိမ်မှ သင်ထာဝရ ထွက်ြွာသွားရမည်။ ထိုြံစားြျက်မှာ မဂကာင်းနိုင် 
ြါ။ မဟုတ်ြါလား။ ထိုကဲ့သို့ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ ြံစားြဲ့ကကရသည်။ ဥယျာဉ်ကကီးသည် သူတို့၏ 
စံပမန်းရာဂနရာကဲ့သို့ ပြစ်ြဲ့သည်။ ထိုဂနရာတွင် သူတို့ဘုရားသြင်ကို ကိုးကွယ်ပြီး အဂစြံ 
ြဲ့ကကသည်။ သူတို့ထိုအတိုင်း လုြ်ဂဆာင်နိုင်ဂသးဂသာ်လည်း အတိတ်ကနှင့် မတူဂတာ့ြါ။

ဂနာက်ဆုံးတွင် ဥယျာဉ်၏အပြင်ဘက်ပမင်ကွင်း ေိတ်အဝင်ဝကို ကကည့်ကကြါစို့။ ြုံပြင်၏အဆုံး 
တွင် ဘုရားသြင် အထူးသတင်းဂြးသူများ၊ ဂြရုဗိန်သည် အသွားနှစ်ြက်ြါဂသာ ဓါးပြင့် 
ဥယျာဉ်၏ဝင်ဂြါက်ကို ဂစာင့်ဂရှာက်ဂနသည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့အတွက် ဥယျာဉ်ထဲသို့ဝင်ရန် 
မပြစ်နိုင်ဂတာ့ြါ။ ဂတာက်ြဂနသည့် ဓါးကို ကိုင်ဂဆာင်ထားသည့် ဂြရုဗိန်က ဤသို့ပြစ်လာ 
ရန်ြွင့်မပြုြါ။ ဂြရုဗိန်က ဘုရားသြင် သူတို့ကို ဂပြာြဲ့သည့်အတိုင်း လုြ်ဂဆာင်သည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	 

လှုြ်ရှားမှု	-	ပြစ်စဉ်သုံးခု

ြုံပြင်ထဲတွင် မတူညီသည့် 

ဂနရာသုံးြု ြါဝင်သည်။ 

သင့်အတန်းအား၎င်း 

နှင့် ဆက်စြ်ဂြးရန် 

သင့်အတန်းထဲတွင် 

ဂနရာသုံးြု ပြင်ဆင်ြါ။ 

ထို့ဂနာက် အတန်းအား 

ပြစ်စဉ် တစ်ဂနရာြျင်းစီ 

သွားြါ။

သင့်အတန်းသည် 

ြိုကကီးြါက ဆရာက 

မတူညီသည့် ဂနရာ 

သုံးြုကို အတန်းအား 

ဂရွှ့ဂစပြင်းထက် ဆရာက 

မတူညီသည့် ဂနရာသုံြုသို့ 

ဂရွှ့သွားနိုင်ြါသည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ဂမးရန်မှာ - “ဤကဲ့သို့ကသာ	 ြားကို	 ပမင်ြူးြါသလား။	 ြား၏အဆိြ်မှာ	သူ၏အကရခွံမှလာ 
သည်၊	လူတစ်ဦးကချွးထွက်သကဲ့သို့	ပြစ်သည်။	ထိုြားကို	ထိလိုက်ြါ	သင်ကသမည်။	လူတစ်ဦး 
ကို	ကသကစသည့်	အဆိြ်ြမာဏမှာ	၁၅၀	ကြါင်ခန့်ရှိပြီး	ဆားြမာဏ	၂-၃	ဂရိန်းနှင့်	ညီမျှသည်။	
သိြ်မများြါ။	ဆားနှင့် ဂရတစ်ြန်ြွက်ကို ပြြါ။ ရှင်းပြရန် -	ဆားသည်	အဆိြ်မဟုတ်ြါ။	သို့ 
ကသာ်	ဤြမာဏသည်	အရွယ်ကရာက်ပြီးသား	လူတစ်ဦးကိုကသကစနိုင်သည်။	ကကလးအတွက် 
မူြိုနည်းမည်။	ဆားကို	ဤြန်ခွက်ထဲသို့	ကျွန်ကတာ်ထည့်ပြီး	ကမွှလိုက်ြါက	ထိုဆားကိုပမင်နိုင ်
သလား။ (မပမင်ရြါ။) သရုြ်ဂြာ်ရန် - “အနည်းငယ်မျှြင်ပြစ်ကသာ်လည်း	သင်အရသာခံလို 
မည်	မဟုတ်ြါ။	တစ်စုံတစ်ဦးက	သင့်အား	ဤကရသည်	သန့်စင်ပြီးသားပြစ်သည်ဟု	လိမ်ညာ 
နိုင်ြါသလား။” (ဟုတ်ကဲ့) သင့်ထံတွင် ဆန္ဒရှိသည့်သူရှိြါက သူ၊ သူမကို ဆားဂရအြျ ို့ 
ဂသာက်ဂစြါ။ မဟုတ်ြါက ဆရာက ၎င်းကို လုြ်ဂဆာင်ဂစြါ။

သင်ြန်းစာအြျက် - ဤသည်မှာ အပြစ်တရားနှင့် အတိအကျ တူညီသည်၊ ထိြိုက်နာကျင် 
စရာ မရှိသကဲ့သို့ ပမင်ရသည်။ ြားကဲ့သို့ လှြသည်။ သို့ဂသာ် အစိတ်အြိုင်း၏ ဂနာက်တွင် 

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကျမ်းစာအလွတ်	

ကျက်မှတ်ပခင်း	လှုြ်ရှားမှု	

-	အြွဲ့လိုက်မှတ်တြ်ရြ်

ကျမ်းြျက်ကို ပြန်လည် 

သုံးသြ်ပြီးဂနာက် အြွဲ့ 

လိုက် မတ်တြ်ရြ်ကာ 

ကျမ်းြျက်ကို အတူရေတ ်

ဆိုဂစြါ။ ဂပြာရမည်မှာ -

. အစိမ်းဂရာင် 
ဝတ်ထား သူအားလုံး 
မတ်တြ်ရြ်ပြီး 
ဤကျမ်းြျက်ကို 
ရေတ်ဆိုြါ 

. ဂဘာလုံးကစားသည့် 
သူအားလုံး 
မတ်တြ်ရြ်ပြီး 
ကျမ်းြျက်ရေတ်ဆိုြါ

. နှစ်နှစ်ထက် 
အသက်ကကီး သူများ 
အားလုံး …

ဆန့်ကျင်ဘက် အရာများ  

ြါဝင်ဂစြါ ဥြမာ - 

အစိမ်းဂရာင် မဝတ်ထား 

သူ အားလုံး

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု -

ပြစ်နိုင်ြါက - Phyl-

lobates Terribilis ဟု 

ဂြါ်ဂသာ အဆိြ်ရှိသည့် 

ြားြုံကိုပြြါ။ 

အဆိြ်အပြင်းဆုံး 

ြားကို ကိုလမ်ဘီယာ၊ 

ဂပမာက်အဂမရိကတွင် 

ဂတွ့နိုင်ြါသည်။

ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၉:၂(ြ) - သင်တို့၏ဘုရားသြင် ငါထာဝရဘုရားသည် သန့်ရှင်းဂသာ 
ဂကကာင့် သင်တို့လည်း သန့်ရှင်းပြင်း ရှိကကဂလာ့။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကွဲပြားကကသည်။ သင့်ဂလျာ် 
သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားြါသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်းအတွက် သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကို www.itunes.com တွင် 
နားဆင်နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းများကို ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“သူဂကာင်းပမတ်သည် He is Good” Steve Green ဟူသည့် သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာ 
အတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ဘုရားသြင်က အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို ြွင့်လွှတ်ပြင်းဂြးြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် သူတို့ကိုဥယျာဉ်ထဲမှ 
နှင်ထုတ်ပြင်းပြင့် သူတို့၏မနာြံပြင်းအတွက် ပြစ်ဒဏ်ဂြးြဲ့သည်။ 
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာ၏အစတွင် ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း ကစားနည်းကို ဆက်လက်လုြ်ဂဆာင်ြါ။
 ¼ အမှတ်၁၀၀ အတွက် ြထမပြစ်စဉ်မှာ မည်သည့်အဂနရာတွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့သနည်း။ 

(ဂကာင်းကင်တွင်)
 ¼ အမှတ် ၂၀၀ အတွက် ဒုတိယပြစ်စဉ်သည် မည်သည့်ဂနရာတွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့သနည်း။ 

(ဥယျာဉ်၏အပြင်ဘက်)
 ¼ အမှတ် ၃၀၀ အတွက် ပြစ်စဉ်သည် မည်သည့်ဂနရာတွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့သနည်း။ (ဥယျာဉ်၏ 

အပြင်ဘက်ဝင်ဂြါက်တွင်)
 ¼ အမှတ် ၄၀၀ အတွက် ဧဒင်ဥယျာဉ်၏ အဂစာင့်ဂကာင်းကင်တမန်များသည် မည်သည့် 

အမျ ိုးအစားပြစ်သနည်း။ (ဂြရုဗိန်)
 ¼ အြိုဂမးြွန်းသည် ၅၀၀ မှတ်တန်သည်။ ဤသင်ြန်းစာ၏အဂကကာင်းအရာမှာ ဘာပြစ ်

သနည်း။ (ဘုရားသြင်သည် အပြစ်ကို မုန်းသည်။ ဘုရားသြင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို  
အပြစ်ဂကကာင့် ဥယျာဉ်ထဲမှ ထုတ်ြယ်ြဲ့သည်။)

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာကဘးအန္တရာယ်

ဤပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း 

လှုြ်ရှားမှုသည် 

သင်ြန်းစာအစမှ 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း 

ကစားနည်းအား 

ဆက်လက်ကစားပြင်း 

ပြစ်သည်။

ြုံးကွယ်ထားဂသာ အရာသည် ဂသဂစဂလာက်သည့် အဆိြ်ရှိသည်။ သင့်ရုြ်ြန္ဓာကို အကကိမ် 
တိုင်း ဂသဂစသည့် အဆိြ်မဟုတ်ြါ။ သို့ဂသာ် သင့်ကိုြျစ်ဂသာ ြန်ဆင်းရှင် ဘုရားသြင်ထံမ ှ
ဂဝးကွာဂစသည်။ မဂကာင်းဆိုးဝါးမှာ သင့်ကိုလိမ်ညာပြီး မှားယွင်းသည့်အရာများကို လုြ် 
နိုင်သည်ဟု လိမ်ညာသူ၊ လူတိုင်းလုြ်ဂဆာင်ဂနသည်ဟု ထင်မှားဂစသည့်ြုေ္ဂိုလ်ကဲ့သို့ ပြစ ်
သည်။ ဤအရာမှာ အလိမ်အညာသာ ပြစ်သည်။ သင့်ဝိညာဉ်၏ရန်သူကို နားမဂထာင်ြါနှင့်။ 
ဘုရားသြင်၏ နှုတ်ကြတ်ဂတာ်မှ သင်ကကားသည့် အပြစ်အဂကကာင်းကို ယုံကကည်ြါ။ 
မဂကာင်းသည့် အကျ ိုးဆက်အစဉ် ရှိသည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဂမျှာ်လင့်ြျက် သမ္မာကျမ်းစာ၏ ြုံပြင်မှ မရှိမပြစ် သမ္မာတရားရှစ်ြျက် ဂြါ်လာသည်။ ကျမ်း 
စာထဲမှ ြုံပြင်မှ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် ဘုရားသြင်နှင့် ဆက်ဆံဂရးကို ြျ ိုးြျက်ြဲ့ဂကကာင်း 
နှင့် ဘုရားသြင်သည် ထိုအဂကကာင်းဂကကာင့် သူတို့ကို ဥယျာဉ်ထဲမှ ထုတ်ြယ်ြဲ့ဂကကာင်း 
ဂလ့လာြဲ့ကကသည်။ 

အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် ဘုရားသြင်နှင့်ဆက်ဆံဂရး ြျက်စီးဂစြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်သည် ထို 
အဂကကာင်းဂကကာင့် သူတို့ကိုဥယျာဉ်ထဲမှ ထုတ်ြယ်ြဲ့သည်။ သင်သည် ဘုရားသြင်နှင့် 
ဆက်ဆံဂရးြျ ိုးြျက်ြါက သင်သည် သူ့ကိုမနာြံပြင်းအား သိမှတ်ပြီး ဆက်ဆံဂရးကို ပြန် 
လည်တည်ဂဆာက်သင့်ြါသည်။ 
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 ¼ ယြုတွင် ဧဝသည် ြန်ဆင်းပြင်း အရာအားလုံး၏ ြထမဆုံးဂသာ လူသားမိြင် ပြစ်လာ 
ြဲ့သည်။

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း အြန်းကကီး ၄ သည် ဘုရားသြင်မြါသည့် အသိုင်းအဝိုင်း၏ြုံပြင်ပြစ်သည်။

 ¼ အာဒံနှင့်ဧဝတို့အား စာတန်ကို နင်းကကိတ်မည့်သူဂြါ်လာမည်ဟု ကတိဂြးြဲ့သည် ကမ္ဘာ 
ဦးကျမ်း ၃:၁၅။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄:၁ တွင် ဧဝက သူမ၏ ြထမဆုံးဂသာသား ကာဣနကို 
ဂမွးဂသာအြါ ဘုရားသြင်ထံမှ လူသားကိုရရှိသည်ဟု ဂြကးဂကကာ်ထားသည်။ ဧဝက 
ကာဣနသည် စာတန်ကို နင်းဂပြမည့်သူပြစ်မည်ဟု ထင်ြဲ့ဂြမည်။ သူမ၏ ကကိုတင် 
ဂမျှာ်မှန်းမှုမှာ မှန်ကန်ြဲ့သည်။ စာတန်ကို နင်းဂပြမည့်သူဟူသည့် ရှာဂြွဂြာ်ထုတ်မှုက 
မှားသည်။

 ¼ ဤအြန်းတွင် ယဇ်ြူဂဇာ်သည်ကို ဘုရားသြင်မှ လက်ြံပြင်းြံရသည့် အာဂဗလနှင့်  
ယဇ်ြူဂဇာ်ပြင်းကို လက်ြံပြင်းမြံရသည့် ကာဣနတို့၏ မတူညီသည့်ပြစ်စဉ်ကို မှတ် 
တမ်းတင်ထားသည်။ 

 ¼ ကာဣနသည် သူ၏ဂကာက်ြဲသီးနှံများမှ ယဇ်ြူဂဇာ်စရာ ယူလာတတ်သည့် အလုြ် 
ကကိုးစားသူ လယ်သမားတစ်ဦးပြစ်သည်။ အာဂဗလသည် သူ၏ကျွဲနွားအုြ်စုထဲမှ ယဇ် 
ြူဂဇာ်စရာများကို ယူလာတတ်သည့် သိုးထိန်းပြစ်သည်။ ယဇ်နှစ်မျ ိုးလုံးမှာ လက်ြံနိုင် 
ြွယ်ရာ ပြစ်သည်။ 

 ¼ သိုးထိန်းပြစ်သည့် အာဂဗလသည် ဘုရားသြင်ထံ အဂကာင်းဆုံးဂသာ ယဇ်ကို ြူဂဇာ် 
သည်။ ြထမဆုံးဂမွးသည့် တိရစ္ဆာန်ပြစ်သည်။

 ¼ သမ္မာကျမ်းစာက ကာဣန၏ ယဇ်အရည်အဂသွးအား ဂြာ်ပြမည့် အလှည့်တွင် တိတ် 
ဆိတ်ဂနသည်။ သိသာထင်ရှားစွာပြင့် သူသည် အဂကာင်းဆုံးဂသာ ယဇ်ကို မြူဂဇာ်ြဲ့ြါ။ 
သူက ယဇ်ကို ယူလာသည်။ သို့ဂသာ် သူ၏ညီနှင့်မတူြဲ သူြူဂဇာ်သည့်အရာသည် အ 
ဂကာင်းဆုံးကို မယူလာြဲ့ဂြ။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကာဣနနှင့်	အာကေလတို့သည်	 
ဘုရားသခင်အား	မတူညီကသာ	နည်းလမ်းပြင့်	တုံ့ပြန်ခဲ့ြကသည်။

စွန့်စားပခင်း	နံြါတ်	(၁၃)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄:၁-၁၂

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျမ်းစာ၏ ထိြ်ဆုံးဆယ်ြျက်

ကျမ်းစာ၏ မဟာဂမျှာ်လင့်ြျက်အား ဂပြာပြရာတွင် သင်ဂပြာဂနသည့်ဂနရာမှ ကဂလးများ 
အား အပြင်မသွားဂစနှင့်။

ပြစ်နိုင်သည့် အဂပြတွင် ြါဝင်နိုင်သည်မှာ -

၁၀။ ဧဝသည် အသက်ရှင်ဂသာသူ အားလုံး၏မိြင် ပြစ်သည်။
၉။  ဘုရားသြင်က စာတန်ကို နင်းဂပြမည့်သူအား ဂစလွှတ်မည်ဟု ကတိဂြးြဲ့သည်။
၈။  ဘုရားသြင်၏နာမ (အယ်လိုဟင်) ဟူသည်မှာ သူသည် အလွန်တန်ြိုးကကီးသည်ဟု 

ဆိုလိုသည်။
၇။  အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် အပြစ်ကျူးလွန်ပြီးဂနာက် သြန်းရေက်ပြင့် အကာလုြ်ရန် 

ကကိုးစားြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်က တိရစ္ဆာန်အဂရြွံပြင့် ဝတ်ဆင်ဂြးသည်။ 
တိရစ္ဆာန်တစ်ဂကာင် ဂသြဲ့ရသည်။

၆။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘုရားသြင်ဂမာင်းထုတ်ြဲ့သည်။ သူက ဥယျာဉ်၏ 
ဝင်ဂြါက် အဂရှ့ဘက်တွင် ဂြရုဗိန်ကိုထားပြီး ဥယျာဉ်၏အလယ်တွင် ဓါးတစ် 
ဂြျာင်းထားသည်။

၅။ ဂကာင်းကင်တမန်များသည် ဘုရားသြင်အား ကိုးကွယ်ရန်နှင့် အဂစြံရန် ြန်ဆင်း 
ြံပြစ်ကကသည်။

၄။ စာတန်က ဂကာင်းကင်တွင် ဂတာ်လှန်ြုန်ကန်မှုကို စတင်ြဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဂတာ် 
လှန်ြုန်ကန်မှုကို ကမ္ဘာဂပမဂြါ်တွင် ဆက်လက်လုြ်ဂဆာင်ဂနသည်။

၃။ ဂကာင်းကင်တမန်သုံးြုံတစ်ြုံသည် စာတန်၏ ဂတာ်လှန်မှုဂနာက်သို့ လိုက်သွား 
ြဲ့သည်။

၂။ ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် ပငိမ်သက်ပြင်းနှင့်ဂြျာ်ရွှင်ပြင်း ပြည့်ဂနသည်။
၁။ ဘုရားသြင်သည် ြန်ဆင်းပြင်းအားလုံးကို လုြ်ြဲ့သည်။

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	 

လှုြ်ရှားမှု	-	ကျမ်းစာ၏	

ထိြ်ဆုံးဆယ်ချက်

လှုြ်ရှားမှုတွင် ဆရာက  

ပြီးြဲ့သည့် သင်ြန်းစာ 

များမှ အဂရးကကီးသည့် 

အဂတွးအဂြါ်များကို 

ကဂလးများအား ပြန်လည် 

သုံးသြ်ဂစရမည်။ 

အဂပြမှန် အဂပြမှား 

ဟူ၍မရှိြါ။ ဆရာက 

ဂမးသင့်သည့် ဂမးြွန်းမှာ 

“ယခုအချနိ်အထိ	

ကျမ်းစာထဲမှ	ထိြ်ဆုံး 

ဆယ်ချက်မှာ	မည်သည့ ်

အချက်များ	ပြစ်သနည်း။”	

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

သင်ြန်းစာ ၁၃ အား မိတ်ဆက်ပြင်း - ကာဣနနှင့် အာဂဗလ

ကဂလးများအား သူတို့၏သူငယ်ြျင်းများက လက်ြံပြင်းကို မြံရသည့်အြျနိ် ရှိြဲ့ြါသလား 
ဂမးြါ။ ရှိြါက ကဂလးအနည်းငယ်ကို ထိုအြျနိ်က အဂကကာင်းအား ဂပြာပြဂစြါ။

အတန်းသားများအား သူတို့သည် ဘုရားသြင်၏လက်မြံပြင်းကို ြံစားြူးြါသလားဟု ဂမး 
ြါ။ ဆရာက သူတို့အား “ဘုရားသခင်လက်ခံလာရန်	ဘာလိုအြ်သနည်း”	ဟု ဂမးနိုင်ြါသည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

အလွန်သာယာဂသာ ဂန့တစ်ဂန့တွင် ပြစ်သည်။ ဧဝသည် သမိုင်းအားလုံးတွင် ြထမဆုံး 
မိြင်ပြစ်လာမည့်အြျနိ် ပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်က အာဒံအား ကဂလးများဂမွးြွားရန် 
ဂပြာြဲ့ပြီး အာဒံနှင့်ဧဝတို့၏ ြထမဆုံးသားကို ဂမွးသည့်အြါ ထိုဂန့ပြည့်စုံလာသည်။ သူတို့
အလွန်စိတ်လှုြ်ရှားြဲ့ဂြမည်။

ဧဝမှ သူတို့၏ ြထမဆုံးသားဂယာက်ျားကို ဂမွးသည့်အြါ ကာဣနဟု အမည်ဂြးသည်။ 
အဓိြ္ပါယ်မှာ “ဘုရားသြင်၏ အကူအညီပြင့် လူသားတစ်ဦးကိုရရှိပြီ” ဟုဆိုသည်။ ထိုမတိုင်မီ 
အြျနိ်အနည်းငယ်တွင် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို စာတန်အား နင်းဂပြမည့်သူ တစ်ဦးဂြးမည်ဟ ု
ကတိဂြးြဲ့သည်။ သူတို့၏သားဦးကို ထိုအမည်ဂြးြဲ့ဂသာဂကကာင့် သူတို့၏ဂမျှာ်မှန်းြျက် 
မှာ ကာဣနအား စာတန်ကို နင်းဂပြမည့်သူပြစ်မည်ဟု ထင်ြဲ့ဟန်တူသည်။ သူတို့မကကာမီ  
ဂတွ့ရှိြျက်အရ ထိုသို့မဟုတ်ြဲ့ြါ။ ဂနာက်ြိုင်းတွင် အာဒံနှင့်ဧဝတို့တွင် ဂနာက်ထြ်သား 
တစ်ဦးရလာသည်။ သူ့ကိုအာဂဗလဟု အမည်ဂြးသည်။ ထိုသားကို အာဂဗလဟု အဘယ် 
ဂကကာင့် အမည်ဂြးြဲ့သည်ကို သူတို့မသိဂသာ်လည်း သူ့ကိုလည်း အလွန်ြျစ်ြဲ့ကကဂြမည်။ 

သားနှစ်ဂယာက်မှာ အတူတူကကီးပြင်းလာကကသည်။ ရယ်ဂမာဂြျာ်ရွှင်စွာနှင့် ကစားြဲ့ကက 
မည်။ သူတို့တစ်ဦးြျင်းစီတွင် စိတ်ဝင်စားမှုတစ်ြုစီနှင့် အားသာြျက် ကိုယ်စီရှိကကသည်။ 
ကာဣန၏ အားသာြျက်မှာ သူသည် ဂကာင်းဂသာလယ်သမားတစ်ဦး ပြစ်သည်။ ဂပမကို 
မည်သို့ ထွန်ယက်စိုက်ြျ ိုးရဂကကာင်း၊ ဂကာင်းဂသာဟင်းသီးဟင်းရေက်များ မည်သို့စိုက်ြျ ိုးရ 
ဂကကာင်း၊ တစ်မိသားစုလုံးစားရန်အတွက် အစားအစာအဂကကာင်း သူဂကာင်းစွာ သိသည်။ 
အာဂဗလသည် သိုးထိန်းတစ်ဂယာက်အဂနပြင့် ကကီးပြင်းလာသည်။ သိုးကဲ့သို့ တိရစ္ဆာန်ကို 
ထိန်းဂကျာင်းရာတွင် ဂတာ်ဂသာသူပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်က သူတို့တစ်ဦးြျင်းစီအား သင့် 
ကို အားသာြျက်ဂြးထားသကဲ့သို့ အားသာြျက်များ ရှိဂစသည်။ 

ကာဣနနှင့် အာဂဗလတို့ ဘုရားသြင်ထံ ယဇ်ယူလာသည့်အြျနိ် ဂရာက်လာြဲ့သည်။  
ကာဣနယူလာသည့် ယဇ်နှင့် အာဂဗလယူလာသည့် ယဇ်တွင် မတူညီသည့်အရာ ရှိသည်။ 
ကာဣနက ဟင်းသီးဟင်းရေက်အြျ ို့ ယူလာသည်။ သာမန်ယဇ်ပြစ်ဂသာ်လည်း ကာဣန 
ယူလာနိုင်သည့်အထဲမှ အဂကာင်းဆုံးမဟုတ်ြါ။ သို့ဂသာ် အာဂဗလသည် ဘုရားသြင်ထံ 
တွင် သူ၏အဂကာင်းဆုံး အဂကာင်ကို ယူလာြဲ့သည်။ ြထမဆုံးဂမွးသည့် အဂကာင်ပြစ်ပြီး 
အစဉ်အဂကာင်းဆုံးနှင့် အဂရးအကကီးဆုံးဟု သတ်မှတ်ြံရသည်။

ဘုရားသြင်က အာဂဗလအား စိတ်ဂတာ်ဂတွ့သည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူသည် 
အဂကာင်းဆုံးအရာကို ယူလာသည်။ ဘုရားသြင်က ကာဣနအား စိတ်ဂတာ်မဂတွ့ြါ။ 
အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူယူလာသည့် ယဇ်မှာ အဂကာင်းဆုံး မဟုတ်ြဲ့ြါ။ ဘုရားသြင်က 
ကာဣနထံမှ ယဇ်ကို လက်မြံြဲ့ြါ။ ကာဣနက စိတ်ဆိုးကာ သူ့ညီအစ်ကို အာဂဗလကိုသတ် 
ြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် ဘုရားသြင်က ကာဣနအားသူ၏ လူသတ်မှုအတွက် အပြစ်ဂြးြဲ့သည်။ 
သူ၏ပြစ်ဒဏ်မှာ လှည့်လည်သွားလာသူပြစ်ဂစြဲ့သည်။ သူဂကာင်းမွန်စွာ လုြ်ဂဆာင်ရသည့် 

ြုံပြင်ကပြာပြြါလှုြ်ရှားမှု	 

-	ယဇ်နှစ်မျ ိုးအား	

နှိုင်းယှဉ်ပခင်း

အရာဝတ္ထုနှစ်မျ ိုးကို 

သင့်အတန်းထဲသို့ 

ယူလာြါ။

၁) သင့်အတွက် 

အလွန်တန်ြိုးရှိသည့် 

အရာတစ်မျ ိုးယူလာြါ။

၂) သင့်အတွက် 

သိြ်တန်ြိုးမရှိသည့် 

အရာတစ်မျ ိုးယူလာြါ။ 

အမျ ိုးတစ်ြုစီကို 

ဂြာ်ပြပြီးဂနာက် 

မည်သည့်အရာတစ်ြုသည် 

ဘုရားသြင်အတွက် 

ြိုဂကာင်းသည့် 

ယဇ်ပြစ်မည်နည်းဟု 

အတန်းအားဂမးြါ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

နှလုံးသားနှစ်ြု လှုြ်ရှားမှု

အာဂဗလတွင် ဂကာင်းဂသာနှလုံးသား ရှိသည်။ ဘုရားသြင်အား သူ၏အဂကာင်းဆုံး ယဇ်ကို 
ဂြးလိုြဲ့သည်။ ကာဣနတွင် ဂကာင်းဂသာနှလုံးသား မရှိြါ။ ဘုရားသြင်အား သာမန်ယဇ် 
သာ ဂြးလိုြဲ့သည်။ ဤလှုြ်ရှားမှုမှ ကဂလးများသည် ကာဣနနှင့် အာဂဗလတို့၏ မတူညီ 
သည့် နှလုံးသားနှစ်ြုကို ကဂလးများအား ပြသမည်ပြစ်သည်။

၁) ြန်ြွက်နှစ်ြုထားြါ။ ြန်ြွက်တစ်ဝက်ကို ဂရပြည့်ြါ။ အပြားြန်ြွက်ထဲတွင် ရှာလ 
ကာရည်အပြူ တစ်ဝက်ထည့်ြါ။ ထိုြွက်နှစ်ြုသည် ကာဣနနှင့်အာဂဗလကို ကိုယ် 
စားပြုဂကကာင်း ကဂလးများကို ဂပြာပြြါ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကျမ်းစာအလွတ်	

ကျက်မှတ်ပခင်း	လှုြ်ရှားမှု- 

ကဂလးများကို ၄-၅ 

ြွဲ့ြွဲြါ။ အြွဲ့ကို 

အဂရာင်ပြင့် ြွဲနိုင်သည် 

(အစိမ်းဂရာင်၊ အနီဂရာင ်

(သို့) အပြား 

အဂရာင်တစ်ြုြု 

ဝတ်ထားဂသာသူ) 

တစ်ြွဲ့လျှင်ငါးဦးထက် 

မဂကျာ်ြါဂစနှင့်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	-	

နှလုံးသားနှစ်ခု	

ဤအသုံးအဂဆာင် 

အမှိုက်များကို ရှင်းရန်  

ဆရာက သန့်ရှင်းဂရး 

အတွက် လိုအြ်သည့ ်

အရာများကို 

ယူလာနိုင်ြါသည်။

ကမ္ဘာဉီးကျမ်း ၄:၇ သင်သည် ဂကာင်းစွာပြုလျှင် အြွင့်မရသဂလာ။ ဂကာင်းမွန်စွာ မပြု 
လျှင် အပြစ်ဂပြဂသာ ယဇ်ဂကာင်သည် တံြါးနားမှာ ဝြ်လျက်ရှိ၏။ သူသည် သင်၏အလို 
သို့ လိုက်၍ သင်သည် သူ့ကိုအုြ်စိုးရ၏ဟု ကာဣနကို မိန့်ဂတာ်မူ၏။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံးပြစ ်
သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ရည်ရေယ ်
ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း
သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ 
သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ 
ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“သူဂကာင်းပမတ်သည် He is Good” ဟူသည့် Steve Green သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာ 
အတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

လယ်သမား မဟုတ်ဂတာ့ြါ။ ဘုရားသြင်က ထိုအရာကိုသူ့ထံမှ အဂဝးသို့ ယူဂဆာင်သွား 
သည်။ ကာဣနက ထိုပြစ်ဒဏ်ကို မနှစ်သက်ြဲ့ြါ။ ဘုရားသြင်က ကကမ်းတမ်းြက်ထန်သည ်
ဟု သူထင်ြဲ့သည်။ ကာဣနသည် သူ၏ဘဝတစ်ဂလျှာက်လုံးတွင် လည့်လည်သွားလာသ ူ
အပြစ် ဘဝကုန်ဆုံးြဲ့သည်။ သူ၏ညီအစ်ကိုကို ထိြိုက်နာကျင်ဂစြဲ့သည့်အတွက် ဝမ်းနည်း 
ဂကကကွဲြဲ့ဂြမည်။
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ကာလပြမျဉ်း 
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ။

ဆရာကစာရင်းနှစ်ြုလုြ်သင့်သည် - 

 ¼ ြထမဆုံးဂြါင်းစဉ် စာရင်းတွင် - လုြ်ဂဆာင်ရန် ဂကာင်းသည့်အရာများ
 ¼ ဒုတိယဂြါင်းစဉ် စာရင်းတွင် - လုြ်ဂဆာင်ရန် အဂကာင်းဆုံးအရာများ

ကဂလးများအား ကျွန်ုြ်တို့ လုြ်ဂဆာင်နိုင်သည့် ဂကာင်းဂသာအရာများကို ဂဆွးဂနွးဂစြါ။ 
ကာဣနသည် ဘုရားသြင်ထံ ယဇ်ယူဂဆာင်လာသည်။ သို့ဂသာ် သူ့နှလုံးသားသည် ဘုရား 
သြင်အတွက် မမှန်ကန်ြဲ့ြါ။

ထို့ဂနာက် ကဂလးများကို ကျွန်ုြ်တို့အဂကာင်းဆုံး လုြ်ဂဆာင်နိုင်သည့်အရာကို ဂဆွးဂနွး 
ဂစြါ။ အာဂဗလသည် သြင်ထံ ယဇ်ယူဂဆာင််လာသည်။ သူယူဂဆာင်လာနိုင်သည့်အရာ 
မှာ အဂကာင်းဆုံးယဇ်ပြစ်ြဲ့သည်။ 

၂) ရှာလကာရည်ထဲတွင် အစိမ်းဂရာင် အစားအစာအဂရာင်ကို နှစ်စက်သုံးစက်မျှ ြျပြီး 
ဂမွှြါ။  ထိုြွက်သည် သူ၏ညီအစ်ကိုကို မနာလိုသည့် ကာဣနကို ကိုယ်စားပြုပြီး  
ဘုရားသြင်ကို သူ၏အဂကာင်းဆုံးယဇ် မဂြးြဲ့ြါ။ 

၃) ဂရတစ်ဝက်ရှိသည့် ြန်ြွက်ထဲတွင် လက်ြက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းြန့် ဆိုဒါကို 
ထည့်ြါ။ ဘာမှပြစ်လာမည် မဟုတ်ြါ။

၄) အစိမ်းဂရာင်သန်းဂနသည့် ရှာလကာြွက်ထဲသို့ ဆိုဒါတစ်ဇွန်း ထည့်ြါ။ ဂရများ 
ြူဂြါင်းထလာသည်ကို ကကည့်ြါ။ ကာဣန၏စိတ်နှလုံးသည် ထိုကဲ့သို့ ပြစ်သည်။ 
သူသည် ဘုရားသြင်ထံ အဂကာင်းဆုံးဂသာယဇ်ကို မယူလာဂသာဂကကာင့် မနာလို 
ပြစ်ြဲ့သည်။

သင်ခန်းစာကို	
ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

. ဘုရားဂကျာင်းသွားသည်

. ဂကျာင်းတွင် 
မလိမ်ညာြါ

. မိဘများကို 
လိမ်မဂပြာြါ။

. ဘုရားသြင်အဂကကာင်း 
ဂပြာသည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

“အဂကာင်းဆုံး လုြ်ဂဆာင်နိုင်သည့်အရာများ” ဟူသည့် စာရင်းမှ ကဂလးများကို တစ်ြျက် 
နှစ်ြျက်ဂပြာပြပြီး ဂနာက်တစ်ြတ်တွင် လုြ်ဂဆာင်ြဲ့ရန် ဂပြာြါ။

 ¼ “အဂကာင်းဆုံး လုြ်ဂဆာင်နိုင်ဂသာအရာများ” မှာ တိကျပြီး လုြ်ဂဆာင်နိုင်ဂသာ 
အရာပြစ်ရမည်။

 ¼ ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့သည့်အရာကို လုြ်ဂဆာင်နိုင်သည့်တာဝန်မှာ သင်ြန်းစာ၏ 
ဂသာ့ြျက်ပြစ်သည်။ အတန်းသည် သင့်သင်ြန်းစာအား သူတို့တုန့်ပြန်မှုကို သင် 
ဂမးမည်ကိုသိလျှင် သူတို့ြိုမိုလုြ်ဂဆာင်မည် ပြစ်သည်။

သင်ခန်းစာကို	

လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ 

လှုြ်ရှားမှု-	လုြ်ကဆာင်ရန်	

အကကာင်းဆုံးအရာများ	 

(ပြစ်နိုင်ကပခရှိသည့်	

အရာများ)

. တနေဂဂနွဂန့တွင် 

ဘုရားသြင်ကို ကိုးကွယ် 

သည် (နှင့် ဂန့စဉ်)

. ဂကျာင်းတွင် 

ဘုရားတရား  

ရိုဂသကိုင်းရှိုင်းဂသာ 

မိတ်ဂဆွတစ်ဦး ပြစ်သည်။

. မိဘများကို 

အစဉ်ရိုဂသသည်။

. ဘုရားသြင်အတွက် 

သက်ဂသြံသည်။
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 ¼ ဧဝဂပြာြဲ့သည့်အတိုင်း ဂရှသသည် ဘုရားသြင်ထံမှ အဂထာက်အြံ့ပြစ်သည်။ တစ် 
နည်းအားပြင့်ဆိုဂသာ် ဘုရားသြင် အသုံးပြုမည့်သူကို အာဒံနှင့်ဧဝတို့အား ဘုရား 
သြင် ဂြးြဲ့သည်။

 ¼ ဂနာက်ြိုင်းတွင် ဂရှသတွင် သားတစ်ဦးြွားပမင်သည်။ သူ့သား၏အမည်မှာ ဧနုတ်ပြစ် 
သည်။ ထိုအြျနိ်သည် လူသားမှ ဘုရားသြင်၏ အမည်နာမကို စတင်ဂြကးဂကကာ်ဂသာ 
အြျနိ်ပြစ်သည်။

 ¼ ကျမ်းစာအား ဂဝြန်သူများက ကျမ်းစာသည် ဒဏ္ဍာရီြုံပြင်များပြင့် ပြည့်ဂနသည်ဟု ဆို 
သည်။ သို့ဂသာ် ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၅ ၏မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်နှင့် ကျမ်းစာထဲမှ အပြားမျ ိုနွယ်များ 
သည် အမှန်တကယ်ရှိဂသာ ဂနရာတွင် အမှန်တကယ်ရှိြဲ့ဂသာ အြျနိ်ကာလက အမှန် 
တကယ်အသက်ရှင်ြဲ့သည်ကို ဂြာ်ပြသည်။ တီထွင်ြန်တီးထားပြင်း (သို့) အတု 
အြ မဟုတ်ြါ။

 ¼ လူအြျ ို့က အဘယ်ဂကကာင့် လူသားများသည် ထိုကာလတွင် ကာလကကာရှည်စွာ ဂန 
ထိုင်ြဲ့သနည်းဟု ဂမးနိုင်ြါသည်။ ပြစ်နိုင်သည်မှာ အပြစ်သည်လူသားတို့၏ ဘဝ 
သက်တမ်းကို တိုဂတာင်းဂစဂသာဂကကာင့် ပြစ်မည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် အပြစ် 
ဂကကာင့် ဆက်နွယ်ဂနသည့် အြျနိ်ကာလတို ရှိြဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် သိသာ 
ထင်ရှားလာပြီး လူသားများ ကကာရှည်ဂနထိုင်လာသည်။

 ¼ “ဂရှသ” ဟူဂသာ နာမည်၏အဓိြ္ပါယ်မှာ “အစားထိုးသူ” ဟု ဆိုလိုသည်။ ဂရှသ၏ဘုရား 
တရား ရိုဂသသည့် မျ ိုးဆက်သည် သူ၏အစ်ကို အာဂဗလ၏ ဘုရားတရား ကိုင်းရှိုင်းမှု 
အတွက် အစားထိုးပြစ်သည်။

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်းတွင် မျ ိုးနွယ်နှစ်မျ ိုးနှစ်စား ရှိသည်။ အလျားလိုက် ((သို့) အစဉ် 
လိုက်) နှင့်  ဂဒါင်လိုက် ((သို့) အကိုင်းအဆက်) ဟူ၍ ပြစ်သည်။ ဤမျ ိုးဆက်မှာ  
အလျားလိုက်ပြစ်သည်။ ၎င်းက ဂနာက်ဆုံးမျ ိုးဆက်သည် ြထမမျ ိုးဆက်နှင့် ဆက်နွယ် 
ဂနသည်ကိုပြသသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ။	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကရှသသည်	ဘုရားတရား	အလွန်ရိုကသကိုင်းရှိုင်းကသာ 
မိသားစု၏	ကခါင်းကဆာင်တစ်ဦး	ပြစ်လာသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၁၄)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄:၂၅-၅:၈

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

လွန်ြဲ့သဂသာ စွန့်စားပြင်းအြန်းများထဲမှ ြုံပြင်ဇာတ်ဂကကာင်းကို ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ။

စွန့်စားပခင်း	 ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း

၁  ဘုရားသြင်သည် အလွန်ြွန်အားကကီးဂသာသူ ပြစ်သည်။

၂  ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်တမန်များကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။

၃  ဘုရားသြင်သည် အရာအားလုံးကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်

၄  ဘုရားသြင်သည် လူအမျ ိုးသားနှင့် လူအမျ ိုးသမီးကို သူ၏အထူးမိတ်ဂဆွ 
များပြစ်ရန် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။

၅  ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် ဂြျာ်ရွှင်စရာနှင့် ပြည့်ဂနသည်။

၆ စာတန်သည် ဘုရားသြင်၏ရန်သူ ပြစ်သည်။ စာတန်သည် မာနကကီးသည်။ 
ဘုရားသြင်သည် စာတန်ကို ဂကာင်းကင်မှ ဂမာင်းထုတ်ြဲ့သည်။

၇ စာတန်သည် အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးကို စုံစမ်းြဲ့သည်။ အာဒံနှင့် သူ၏မိန်းမ 
သည် ဘုရားသြင်ကို မနာြံကကြါ။

၈ အပြစ်တရားသည် အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးကို ဘုရားသြင်ထံမှ ဂဝးကွာဂစြဲ့ 
သည်။

၉ ဘုရားသြင်က စာတန်ကို နင်းဂပြမည့် ထူးပြားဂသာြုေ္ဂိုလ်အား ဂစလွတ် 
မည်ဟု ကတိဂြးြဲ့သည်။

၁၀ အပြစ်တရားသည် ဘုရားသြင်၏ ြန်ဆင်းပြင်းကို အနုတ်လကေဏာ 
ဘက်မှ ထိြိုက်ဂစြဲ့သည်။

၁၁ ဘုရားသြင်သည် အာဒံနှင့် သူ၏မိန်းမကို အဝတ်အစားဂြးရန် အပြစ်မဲ့ 
ဂသာ တိရစ္ဆာန်တစ်ဂကာင်ကို သတ်ြဲ့သည်။

၁၂ ဘုရားသြင်သည် အပြစ်တရားကို မုန်းသည်။ ဘုရားသြင်သည် အာဒံ 
နှင့် ဧဝတို့ကို အပြစ်ဂကကာင့် ဥယျာဉ်ထဲမှ ဂမာင်းထုတ်ြဲ့သည်။

၁၃ ကာဣနနှင့် အာဂဗလသည် ဘုရားသြင်အား မတူညီဂသာနည်းလမ်း 
နှစ်မျ ိုးပြင့် တုံ့ပြန်ြဲ့ကကသည်။

သင်ခန်းစာ	

လှုြ်ရှားမှုကိုစတင်ြါ	-	

အဓိကအကြကာင်းအရာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဤလှုြ်ရှားမှုတွင် ဆရာက 

ကဂလးများအား 

အရင်သင်ြန်းစာများကို 

မှတ်မိဂစရန် သင်ြန်းစာ  

နံြါတ်နှင့် သင်ြန်းစာ 

ဂြါင်းစဉ်ကို ဂပြာပြပြင်း 

ပြင့် ဂနွးဂြးြါ။ 

သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီမှ 

အဓိက အဂကကာင်းအရာကို 

ကဂလးများအား ြန့်မှန်း 

ဂစြါ။ ဆရာက သင့်ဂလျာ ်

သလို ပြစ်ဂစရမည်။ 

ကဂလးများက အဓိက 

အဂကကာင်းအရာကို အတ ိ

အကျမှန်ဂနရန် မလိုြါ။

ဤလှုြ်ရှားမှု၏ ရည်ရေယ ်

ြျက်မှာ ကဂလးများသည် 

ကျမ်းစာတစ်ြုလုံး၏

မဟာြုံပြင်တစ်ြုဒ်ကို 

နားလည်ရန်ပြစ်သည်။ 

သူတို့မှတ်မိဂသာအြါ 

ကျမ်းစာတစ်ြုလုံးသည် 

မည်သို့ အဆက်အစြ် 

မိဂနသည်ကို 

ြိုမိုပမင်လာမည် ပြစ်သည်။

ဂရေးြျယ်နိုင်သည့် 

လှုြ်ရှားမှု - ကဂလးများ 

ဂရေးြျယ်နိုင်ဂအာင် အဓိက 

အဂကကာင်းအရာများကို 

သင်ြုန်းဂြါ်တွင် ဂရးြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃ တွင် ဘုရားသြင်သည် အာဒံကို ဂသရမည်ဟု ပြစ်ဒဏ်ြျမှတ်သည်။ 
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၅ တွင် အာဒံနှင့်သူ၏ မျ ိုးဆက်များ ဂသြဲ့သည်ဟု ြတ်ရသည်။ ဘုရား 
သြင်ကို ယုံကကည်ကိုးစားနိုင်ြါသည်။ အပြစ်တရားကမူ စီရင်ပြင်းကိုယူဂဆာင်လာ 
သည်။

 ¼ တရားစီရင်ပြင်းအလယ်တွင် ဂကျးဇူးဂတာ်ရှိသည်။ မျ ိုးဆက်ထဲမှ ြုနှစ်ဂယာက်ဂပမာက် 
ဧဂနာက်သည် မဂသြဲ့ြါ။
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သင်ခန်းစာ	၁၄	ကို	မိတ်ဆက်ပခင်း	-	ကရှသနှင့်	သူ၏မိသားစု

ဂရှသသည် ဘုရားသြင်အတွက် အသက်ရှင်ပြီး ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းသည့် မိသားစုကို 
စတင်ြဲ့သည်။ သင့်မိသားစုထဲမှ ထိုကဲ့သို့ဂသာ သူတစ်စုံတစ်ဦးကို ဂြာ်ပြနိုင်ြါသလား။  
အဘယ်ဂကကာင့်နည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် အလွန်စိတ်မသာ ပြစ်ြဲ့ရသည်။ အာဂဗလ၏ယဇ်ကို ဘုရားသြင ်
နှစ်သက်ြဲ့သည်။ ယြု ဂသသွားြဲ့သည်။ အာဂဗလကို သတ်သည့် ကာဣန၏သားသည်  
လည့်လည်သွားလာသူ ပြစ်ြဲ့သည်။ သူ့ကိုဂတွ့ပမင်ရန်ြင် ြက်ြဲသွားသည်။ ထို့ဂကကာင့ ်
အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် သားနှစ်ဦးကို ဆုံးရှုံးြဲ့ရသည်။ အာဂဗလကိုသာမက ကာဣနလည်း 
ြါသည်။ မိဘအများစုမှာ သူတို့သားသမီး အနာတရပြစ်သည်ကို မနှစ်သက်ကကြါ။ ထို 
နည်းတူ မိဘအများစုသည် သူတို့သားသမီးများကို မကကာြဏ မဂတွ့ရသည်ကိုလည်း 
မနှစ်သက်ကကြါ။

သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်သည် အာဒံနှင့် ဧဝတို့အဂြါ် ေရုဏာရှိြဲ့သည်။ ဧဝသည် ဂနာက်ထြ် 
ကဂလးတစ်ဦးကိုြင် ဂမွးြွားြဲ့သည်။ သူ၏အမည်မှာ ဂရှသပြစ်သည်။ ဂရှသသည် ဘုရား 
တရားကိုင်းရှိုင်းသည့် အသက်တာပြင့် အသက်ရှင်မည့်သူပြစ်သည်ကို ဧဝသိြဲ့သည်။ ကမ္ဘာ 
ဂပမဂြါ်တွင် မဂကာင်းသည့်နတ်ဆိုးများစွာ ရှိြဲ့သည်။ လာမက်က တစ်စုံတစ်ဂယာက်ကိ ု
သတ်ြဲ့ပြီး ထိုကိစ္စကိုြင် ေုဏ်ယူဂနြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် ကမ္ဘာကကီးမှာ လူအနည်းငယ်သာ 
ရှိဂသာ်လည်း တပြည်းပြည်းဆိုးရေားလာသည်။

ဂရှသသည် အာဂဗလအတွက် အစားထိုးပြစ်လာြဲ့သည်။ အာဂဗလသည် ဘုရားတရားရိုဂသ 
သည့် လူတစ်ဦးပြစ်ြဲ့သကဲ့သို့ ဂရှသပြစ်ြဲ့သည်။ အမှန်တွင် ဘုရားတရားရိုဂသသည့် လူ 
အများစုသည် ဤမိသားစုတွင် ဂမွးြွားြဲ့ကကသည်။ ဂရှသတွင် သားများရလာပြီး သားတစ်ဦး 
၏အမည်မှာ ဧနုတ်ပြစ်သည်။ ဧနုတ်၏အသက်တာတွင် လူသားများသည် ဘုရားသြင်၏ 
အမည်နာမကိုဂြါ်တွင် စပြုလာသည်။ သူ၏ဘုရားတရားပြင့် လွှမ်းမိုးမှုဂကကာင့် လူသားများ 
သည် ဘုရားသြင်ကို ကိုးကွယ်စ၊ ဆုဂတာင်းစ၊ ဂြကဂကကာ်စပြုကာ အပြားသူများကို သက် 
ဂသြံစပြုလာကကသည်။ ဂနာက်ြိုင်းအြျနိ်တွင် ထူးပြားဂသာလူနှစ်ဦး ဧဂနာက်နှင့် ဂနာဧ 
တို့သည်လည်း ဤမိသားစုမှ ဆင်းသက်လာသည်။

ဧဂနာက်သည် “ထာဝရဘုရားနှင့် နီးကြ်စွာ ဆက်ဆံဂသာသူ” အပြစ်အသက်ရှင်ြဲ့သည်ဟု 
ဆိုသည်။ နှစ်ဂြါင်း ၃၀၀ အထိ ဘုရားသြင်နှင့် မိတ်ဂဆွတစ်ဦးအပြစ် အသက်ရှင်ြဲ့သည်။ 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	“ဘုရားသခင်ကို	

ကြကးကြကာ်သည့်	

မိသားစု”	ထဲတွင်	

မည်သူြါဝင်လိုသနည်း။

ဆရာက ကဂလးများ 

အား အတန်း နှစ်တန်းစီ 

ြိုင်းနိုင်ြါသည်။ 

၁) “ဘုရားသြင်ကို 

ဂြကးဂကကာ်ြါ” အတန်းနှင့် 

၂) “မိမိကိုယ်အတွက် 

အသက်ရှင်ပြင်း” အတန်း။

ဂမးြါ -	“သူတို့	ကရွးချယ်	 

ထားသည့်	အတန်းတွင်	

ြါဝင်ပခင်းပြင့်	

အြွဲ့တစ်ြွဲ့စီသည်	

မည်သည့်အရာကို	

လုြ်ကဆာင်ရမည်ဟု	

သင်ထင်ြါသနည်း။”
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	သင့်အပမင်ကို	

မှတ်တမ်းထားြါ။

ဤလှုြ်ရှားမှုတွင် ဆရာက 

ကဂလးများကို သူတို ့

ကျက်မှတ်ထားသည့် 

ကျမ်းြျက်များအတွက် 

ြရီးစဉ် (သို့) မှတ်တမ်းကို 

မည်သို့ ပြုလုြ်ရန် 

ပြသရြါမည်။ 

ဂန့ရက်တိုင်းတွင် ကဂလး 

များက သူ(သို့) သူမသည် 

ဤတစ်ြတ် 

အတွင်း ကျမ်းြျက်များကို 

မည်သို့ ပြန်လည်သုံးသြ်ြဲ ့

သည်ကို ြျဂရးရမည်။ 

ကျက်မှတ်ပြင်း၏ 

ဂသာ့ြျက်မှာ ပြန်လည်  

သုံးသြ်ပြင်း ပြစ်သည်။ 

ဆရာများက 

ဤကျမ်းြျက်နှင့် 

အပြားကျမ်းြျက်ကို 

ပြန်လည်သုံးသြ်ရန် 

ြိအားဂြးြါက  

ဂကျာင်းသားများက  

အြျနိ် အဂတာ်ကကာကကာ 

ကျမ်းြျက်ကို 

မှတ်မိဂနမည် ပြစ်သည်။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၅:၁ - လူကို ြန်ဆင်းဂတာ်မူဂသာ ကာလ၌ မိမိြုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီ ဘုရား 
သြင် ြန်ဆင်းဂတာ်မူ၏။

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို လွတ် 
လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“သူဂကာင်းပမတ်သည် He is Good” ဟူသည့် Steve Green သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာ 
အတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ဧဂနာက်သည် ဘုရားသြင်ကို ရှာဂြွပြီး သူ့အတွက်နှစ်ဂြါင်းကကာရှည်စွာ အသက်ရှင်ြဲ့ 
သည်။ သူသည် အသက် ၃၆၅ နှစ်အထိ အသက်ရှင်ြဲ့ပြီး ထိုအြျနိ်အများစုမှာ ဘုရားသြင် 
နှင့်နီးကြ်စွာ မိတ်သဟာရြွဲ့ြဲ့သည်။ တစ်ဂန့ဂသာအြါ ဘုရားသြင်က ဧဂနာက်ကို  
ဂကာင်းကင်အိမ်သို့ ဂြါ်ဂဆာင်ရန် ဆုံးပြတ်ြဲ့သည်။ သူမဂသြဲ့ြါ။

ဤမိသားစုမှ ဘုရားတရားရိုဂသကိုင်းရှိုင်းသူ ဂနာက်တစ်ဦးမှာ ဂနာဧပြစ်သည်။ ဂနာက်ြိုင်း 
တွင် ဂနာဧအဂကကာင်းကို ြိုမိုဂလ့လာသွားကကမည် ပြစ်သည်၊ သို့ဂသာ် ယြုတွင် သူ့ကိ ု
ဘုရားသြင်မှ “ဂပြာင့်မတ်ဂသာသူ” ဟု ဂြါ်သည်ကို သတိရသင့်ြါသည်။ ဂရှသ၊ ဧနုတ်၊  
ဧဂနာက်နှင့် ဂနာဧတို့အားလုံးသည် ဘုရားသြင်အတွက် အသက်ရှင်ြဲ့ကကသည်။ ဧဂနာက် 
သည် ဘုရားသြင်နှင့်နီးကြ်စွာ မိတ်သဟာရြွဲ့ြဲ့သည်၊ ဂနာဧကား ဂပြာင့်မတ်သည်။ ဧနုတ် 
က ဘုရားသြင်၏အမည်နာမကို ဂြါ်ရန် ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်။ ထိုကာလက ဆိုးညစ်မှုကိ ု
မဆိုြဲ ဘုရားသြင်သည် သူ့ကိုြျစ်ဂသာသူနှင့် အဂစြံမည့်သူကို ြျးီဂပမောက်ြဲ့သည်။

မဂကာင်းမှုသည် တိုးြွားများပြားလာပြီး လူအများစုမှာ ဘုရားသြင်အဂကကာင်းကို ဂမ့လာ 
သည့်အြါ ဘုရားသြင်က သူနှင့်နီးကြ်စွာဂနရန် ရှာဂြွကကိုးစားဂသာသူ၊ သူ၏အမည်နာမ 
ကို ဂြကးဂကကာ်ဂသာသူ၊ သူ့ကိုကိုးကွယ်ဂသာသူ၊ သူ့ကိုဆုဂတာင်းဂသာသူ၊ ဂပြာင့်မတ်ဂသာ 
အသက်တာပြင့် အသက်ရှင်ဂသာသူအြျ ို့ကို ြျးီဂပမောက်ြဲ့သည်။ ထိုအြျနိ်သည် ဘုရား 
တရားရိုဂသကိုင်းရှိုင်းသူများမှ ဘုရားသြင်အတွက် ရြ်တည်ြဲ့ကကသည့်အြျနိ် တစ်ြျနိ် 
ပြစ်ြဲ့သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် ဤအရာကိုပမင်ြဲ့ြါက သူတို့အလွန်ဂြျာ်ရွှင်ကကဂြမည်။ 
ယြုတွင် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ြျစ်ြဲ့ကကသည့် ဘုရားသြင်ကို အပြားသူများကြျစ်ကကသည်။
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ဆရာက သစ်ြင်ြုံနှစ်ြုံကို ဆွဲြါ (သို့) ြုံရှာထားြါ။ တစ်ြင်မှာလှြပြီး ဂနာက်တစ်ြင ်
မှာ မလှသည့်သစ်ြင်ပြစ်သည်။ ဆရာက ထိုြုံများကို သစ်ြင်နှစ်ြင်အား နှိုင်းယှဉ်ရာတွင်  
အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယြု ကဂလးများကိုလှြဂသာ သစ်ြင်တစ်ြင်နှင့် ရုြ်ဆိုးဂသာသစ်ြင ်
တစ်ြင် ဆွဲဂစြါ။ ထိုအြင်နှစ်ြင်ကို ဘာကကွဲပြားဂစသနည်း။ မည်သည့်အရာက အြင်ကို 
ကကီးထွားဂစပြီး မည်သည့်အရာက ဂနာက်တစ်ြင်ကို မကကီးထွားဂစသနည်း။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ။

ကဂလးများအား သင်ြန်းစာနှင့်ြတ်သက်ပြီး စကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) ဆယ်လုံးထက် 
နည်းဂသာ ကိုယ်ြိုင်စကားလုံးပြင့် ရိုးရှင်းဂစြါ။ သူတို့၏အဂပြမှာ ဘာပြစ်သနည်း။ ကဂလး 
များက သင်ြန်းစာြုံပြင်ကို စကားလုံးဆယ်လုံး (သို့) ဆယ်လုံးထက်နည်းပြီး အနှစ်ြျုြ် 
လိုက်ဂသာအြါ သူတို့ကဂအာက်ြါအတိုင်း ပြစ်နိုင်ဂြျရှိဂသာ အဂပြများကို ဂြးလိမ့်မည် -

 ¼ ဂရှသသည် ဘုရားတရားရိုဂသဂသာ ဂြါင်းဂဆာင်တစ်ဦး ပြစ်လာသည်။
 ¼ ဂရှသသည် အစားထိုးသူတစ်ဦး ပြစ်ြဲ့သည်။
 ¼ ဂရှသတွင် သူ့မိသားစုမှ ဘုရားသြင်အား ကိုးကွယ်သူများစွာ ရှိြဲ့သည်။
 ¼ ဂရှသသည် ဘုရားသြင်ထံမှ အဂထာက်အြံ့ ပြစ်ြဲ့သည်။
 ¼ ဂရှသသည် ဘုရားအား ရိုဂသသည့်သားပြစ်သူ အဂဗလအဂနပြင့် အစားထိုးြဲ့သည်။
 ¼ မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်များက ကျွန်ုြ်တို့အား အဂရးကကီးသည့်အရာများကို သင်ဂြးသည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	-	

သစ်ြင်နှစ်ြင်

မည်သည့်အရာက 

သစ်ြင်တစ်ြင်ကို 

ကျန်းမာဂစသည် 

(သို့) လှြဂစသည်နှင့် 

မည်သည့်အရာက 

သစ်ြင်တစ်ြင်ကို 

မကျန်းမာဂစသည် 

(သို့) ရုြ်ဆိုးသည့် 

သစ်ြင်ပြစ်ဂစသည်ကို 

နှိုင်းယှဉ်ဂစရန် 

ြုံဆွဲဂြးရမည်။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ရိုးရှင်းကစပခင်း

ရိုးရှင်းဂစပြင်း ဟူသည်မှာ 

ကဂလးများအတွက် 

ကစားနည်းတစ်ြု 

ပြစ်လာနိုင်ြါသည်။ 

ဆရာက 

နှစ်ဂယာက် ((သို့))

သုံးဂယာက်တစ်ြွဲ့ကို ၁-၂ 

မိနစ်ြန့်အြျနိ်ဂြးကာ 

ဤသင်ြန်းစာ၏ 

အဂကကာင်းကို 

ထင်ရှားသည့် 

စကားလုံး၁ဝလုံးပြင့် 

ဂြာ်ပြဂစရန် ဂရှ့သို့ 

ထွက်လာဂစြါ။
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

သင့်မိသားစုတွင် စတင်လုြ်ဂဆာင်နိုင်သည့် ဘုရားတရားဆိုင်ရာ အဂလ့အကျင့်များကို 
အမည်ငါးမျ ိုး ဂြာ်ပြြါ။ အမည်များမှာ -

 ¼ မိသားစုတစ်စုလိုက် ကျမ်းစာြတ်ပြင်း
 ¼ သင့်ကျမ်းစာ သင်ြန်းစာအဂကကာင်း သင့်မိသားစုကိုဂပြာပြင်း
 ¼ ကျမ်းစာဂန့စဉ်ြတ်ပြင်းနှင့် ဂန့စဉ်ဆုဂတာင်းပြင်း
 ¼ လူများနှင့် ရန်မပြစ်ပြင်းနှင့် မနာကျင်ဂစပြင်း
 ¼ လူများကို ဂလှာင်ဂပြာင်ပြင်း

ယြုတွင် ဤတစ်ြတ်အတွင်း ထိုအြျက်ထဲမှတစ်ြျက်ကို ဂန့စဉ်ကျင့်ဂဆာင်ရန် ဂရေးြျယ်ြါ။

သင်ခန်းစာကို	

လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ 

လှုြ်ရှားမှု	-	၅	မျ ိုး

၅	မျ ိုး ဟူသည့် လှုြ်ရှားမှု 

သည် ကဂလးများကို 

ဤတစ်ြတ်အတွင်း 

အဓိကထားရမည့် အရာကို 

အာရုံစိုက်ဂစြါသည်။ 

ထို့အပြင် ဂရှသနှင့် 

ြိုတူဂစမည်။ ကျွန်ုြ်တို့ 

အတွက် အဂကာင်းဆုံး 

စံပြတစ်ဦး ပြစ်သည်။ 



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း 
အစအဦး pmrsufESm 76@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ လူအြျ ို့က ဘုရားသြင်၏ သားဂတာ်များဟူသည်မှာ ကျဆုံးသွားသည့် ဂကာင်းကင ်
တမန်များဟု စဉ်းစားကကသည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်၏သားများသည် ဂကာင်းကင် 
တမန်များ မဟုတ်ဂလာက်ြါ။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဂကာင်းကင်တမန်များသည် 
လက်ထြ်ထိမ်းပမေားပြင်း မလုြ်နိုင်သကဲ့သို့ မျ ိုးြွားပြင်းလည်း မလုြ်နိုင်ြါ (ရှင်မဿ ဲ
၂၂:၃၀၊ ရှင်မာကု ၁၂:၂၅)။ ကျမ်းြညာရှင် တစ်ြျ ို့ကလည်း ထိုစကားစုသည် ကာဣန၏ 
မဂကာင်းသည် မျ ိုးဆက်ကိုမျ ိုးကွဲထိမ်းပမေားထားသည့် ဂရှသ၏မျ ိုးဆက်ကို ရည်ရေယ ်
သည်ဟု ယုံကကည်ကကသည်။ ဤအရာက သစ္စာတရား၏ဂကာင်းဂသာ လွှမ်းမိုးပြင်းကိ ု
အားနည်းဂစပြီး ကမ္ဘာကကီးအတွင်း ကိုယ်ကျင့်တရားြျက်ယွင်းမှုကို တိုးြွားဂစြဲ့သည်။ 
မဂကာင်းမှုဂြါက်ကွဲလာပြင်းက ရလဒ်ပြစ်သည်။

 ¼ ကျမ်းစာကဂပြာသည်မှာ ဂနာဧသည် “ဂပြာင့်မတ်ပြီးအပြစ်တင်ြွင့်နှင့် ကင်းလွှတ်သည်” 
ဟုဆိုသည်။ သို့ဂသာ် ဂနာဧသည် အပြစ်လုံးဝမပြုဟု မဆိုလိုြါ။ အမှန်တွင် သူ၏အပြစ် 
တစ်ြုကို ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၉-၂၀ တွင် ဂြာ်ပြထားသည်။ ဂနာဧသည် ဘုရားသြင်ကိုြျစ်ပြီး 
သူ့ကိုနာြံသည်။

 ¼ ဂနာဧသည် ယဂန့ဂြတ် သဂဘဂာဂဆာက်သူများ လုြ်သည့် သဂဘဂာအကျယ်ထက် ၆ ဆ 
ဂလာက်ကျယ်သည့် သဂဘဂာကကီးကိုဂဆာက်သည်။ သဂဘဂာကကီးမှာ ဂလးထြ်ပမင့်ဂသာ 
အဂဆာက်အဦးကဲ့သို့ ပြစ်သည်။ 

 ¼ တိရစ္ဆာန်အစုံတိုင်းသည် ဂနာဧသဂဘဂာထဲသို့ ဝင်ကကသည်။ ထိုထဲမှ ြုနှစ်စုံကို ယဇ်ြူ 
ဂဇာ်ရန် ယူသွားသည်။ ထိုသဂဘဂာထဲတွင် တိရစ္ဆာန် ၁၂၅ ၀၀၀ ဂကျာ်ဆန့်မည်ဟု ြန့် 
မှန်းကကသည်။ 

 ¼ ဂကာင်းကင်မှ မိုးဂရသည် ဂပမဂြါ်တွင် ရက်ဂြါင်း ၄ဝ ရောသွန်းပြီး ဂပမဂအာက်မှ စမ်းဂရ 
များသည် ကကီးမားဂသာ စကကဝဠာဂရလွှမ်းမိုးမှုကိုပြစ်ဂစကာ ကမ္ဘာကကီးတစ်ြုလုံးကို  
၅ လတိုင် ြုံးလွှမ်းထားြဲ့သည်။ 

 ¼ ဂနာက်ထြ် (၅) လအတွက် ကမ္ဘာကို ဂရလွှမ်းမိုးသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	လူသားများသည်	ဆိုးညစ်ြကသည်။	ဘုရားသခင်က	
ကရလွှမ်းမိုးကစသည်။	ကနာဧသည်	ဘုရားသခင်ကို	ယုံြကည်ကိုးစားပြီး	နာခံခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၁၅)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆:၅-၈:၂၂

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန့်စားပြင်း ြုံပြင်ဟူသည့် မဟာကျမ်းစာထဲတွင် အသုံးပြုထားသည့် သီြျင်းများအားလုံးကို 
ဆရာကစုစည်းပြီး မကကာြဏြွင့်ပြသင့်ြါသည်။

ဆရာက သီြျင်းများကို အကကိမ်များစွာြွင့်ပြီး အတန်းကလည်း သီဆိုပြီးဂနာက် “သီြျင်း 
အမည်ဂပြာြါ” ကစားနည်းကို ကစားဂစြါ။ “သီြျင်းအမည်ဂပြာြါ” ဟူသည်မှာ ကျမ်းစာ 
စွန့်စားပြင်းနှင့် အဂကာင်းဆုံး လိုက်ြက်သည့်သီြျင်းကို ယှဉ်တွဲဂြးရသည့် ကစားနည်း 
ပြစ်သည်။ ဂကျာင်းသားများက အဂပြဂြးကကဂသာအြါ ဆရာက ြွန်အားဂြးရန် အလွန်  
ရက်ဂရာစွာ အား ဂြးသင့်ြါသည်

ဤလှုြ်ရှားမှု၏ ရည်ရေယ်ြျက်မှာ ကဂလးများသည် သူတို့ဂလ့လာြဲ့သည့် သီြျင်းကို ကျမ်း 
စာထဲမှ အပြစ်အြျက်များနှင့် တွဲြက်တတ်ဂစရန် ပြစ်သည်။ ဆရာက ဤအဓိကရည်ရေယ ်
ြျက်ကို ဦးတည်ဂနသင့်ြါသည်။ 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	ထိုသံစဉ်ကို	

အမည်ကပြာြါ

ကဂလးများက 

အရင်ကျမ်းစာစွန့်စားပြင်း 

သင်ြန်းစာများတွင် 

သင်ယူြဲ့သည့် သီြျင်းများ 

ကို ဆရာကြွင့်ထားြါ။ 

ကျမ်းစာ၏ မဟာြုံပြင ်

သည် ြွင့်လိုက်သည့် 

မည်သည့်သီြျင်းနှင့် 

အလိုက်ြက်ဆုံး ပြစ်သည ်

ကို ကဂလးများအား 

ြန့်မှန်းဂစြါ။ 

အြျနိ်ရြါက သီြျင်းများ 

ထဲမှ ကဂလးများ 

နားမလည်သည့်စကားလုံး  

(သို့) စကားစုရှိြါက 

ဂမးရန် ဆရာအြျနိ်ဂြး 

သင့်ြါသည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဂမးရန် - “မိုးရွာသည့်အခါ	ကရကကီးသည့်	အကပခအကနကို	သင်ပမင်ြူးြါသလား”	ကဂလးများကို 
သူတို့ြုံပြင်များ ရှင်းပြဂစြါ။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

လူသားများသည် အလွန်ြျက်စီးပြီး ဆုတ်ယုတ်ကကသည်။ သူတို့သည် မဂကာင်းသည့်အရာ 
များကို လုြ်ဂဆာင်ရာတွင် ဂြျာ်ရွှင်ကကပြီး လူသားများကို နာကျင်ဂစကကသည်။ ဘုရားသြင ်
ကထိုအရာကို လုံးဝမနှစ်သက်ြါ။ ထိုအရာက လူသားများကို ြန်ဆင်းြဲ့ဂသာဂကကာင့် သူ့ကို 
ဂနာင်တရဂစသည်။ လူသားများသည် အပြားလူသားများကို နာကျင်ဂစဂသာအြါ ဘုရား 
သြင် မနှစ်သက်ြါ။ လူသားတိုင်းသည် ထိုသို့ပြစ်ဂနသည်။ တစ်ဦးြျင်းစီတိုင်းသည် ထိုသို့ 
ပြစ်ဂနြဲ့သည်။

လူတစ်ဦးကသာ ထိုသို့မပြစ်ြါ။ သူ၏အမည်မှာဘာပြစ်သနည်း။ မှန်ြါသည်။ သင်ြန့်မှန်း 
နိုင်သည်။ သူသည်ဂနာဧပြစ်သည်။ ဂနာဧသည် ဂပြာင့်မတ်ဂသာသူတစ်ဦးပြစ်သည်။ ဆိုလို 
သည်မှာ သူသည် အြျနိ်အများစုတွင် မှန်ကန်ဂသာအရာကို လုြ်ဂဆာင်သည်ဟု ဆိုသည်။ 
သူသည်သူ၏ အိမ််နီးြျင်းများလုြ်သကဲ့သို့ အပြားသူများကို မနာကျင်ဂစြါ။ ဂနာဧသည် 
အပြစ်တင်ြွင့်နှင့် ကင်းလွတ်သည်။ သူ့အားမဂကာင်းသည့်အရာ လုြ်ဂဆာင်သည်ဟု သင် 
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	အချက်အလက်ကို	

ကပြာြါ

ဆရာကြုံပြင်ကို 

ဂပြာသည့်အြါ 

ကဂလးများကို 

နှစ်ြွဲ့ြွဲဂစြါ။ ထို့ဂနာက် 

သင်ဂပြာပြသည့် 

ဂနာဧနှင့် ဂရလွှမ်းမိုးပြင်း 

ြုံပြင်ကို ဂရးမှတ်ဂစြါ။ 

သူတို့အဂနပြင့် 

ထိုစာရင်းကို ဂနာက်ြိုင်း 

သင်ြန်းစာတွင် 

လိုအြ်လာြါလိမ့်မည်။ 

ကဂလးများ မဂရးနိုင်ြါက 

သူတို့မှတ်နိုင်သမျှ 

မှတ်သားဂစြါ။

မစွြ်စွဲနိုင်ြါ။ သူသည် ဘုရားသြင်နှင့်နီးကြ်ဂသာ ဆက်ဆံဂရးပြင့် ဂလျှာက်လှမ်းသည်။ 
ဘုရားသြင်သည် ဂနာဧကိုသတိပြုမိပြီး ဤဂနာဧဂကကာင့်ကမ္ဘာဂပမကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ 
ဂနာဧတွင် အိမ်ဂထာင်ရှိပြီး သားသုံးဂယာက်ရှိသည်။ သူတို့မှာ - ဂရှမ၊ ဟာမ၊ ယာြက ်
ပြစ်သည်။

ဂနာဧ အသက် ၆၀၀ ရှိဂသာအြါ ဂရသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လွှမ်းမိုးပြီး ကမ္ဘာဂြါ်ရှိ အရာ 
အားလုံးသည် ဂသကကမည်ဟု ဘုရားသြင်က သူ့ကိုဂပြာဂလသည်။ ဂနာဧသည် ဂေါြရ 
သစ်သားပြင့် သဂဘဂာကကီးကို ဂဆာက်လုြ်ရမည်ပြစ်ပြီး ထိုသဂဘဂာကကီးထဲတွင် တိရစ္ဆာန် 
အမျ ိုးအစားအားလုံးမှ တစ်စုံစီတင်ရန် ပြစ်သည်။ ထို့ဂကကာင့် ဂနာဧသည် သဂဘဂာဂဆာက် 
လုြ်ြဲ့သည်။ ၎င်းမှာ ၅၂၅ ဂြအရှည်ရှိပြီး ဂဘာလုံးတစ်ကွင်းစာ (သို့) အားကစားကွင်း 
တစ်ကွင်းစာမျှ ရှည်လျားသည်။ ဂလးထြ်ပြစ်သည်။ သဂဘဂာသည် ၄၀၀၀၀ ကုဗစင်တီမ ီ
တာ (သို့) အနည်းဆုံး ကားအစီးဂရ ၅၂၅ စီးကို နိုင်သည်။ အလွန်ကကီးမားသည်။ တိရစ္ဆာန် 
အဂကာင်အားလုံးသည် ြျမ်းမျှအားပြင့် ဆိတ်တစ်ဂကာင်အရေယ်မျှသာပြစ်ြါက သဂဘဂာ 
သည် တိရစ္ဆာန်ဂြါင်း ၁၂၅၀၀၀ ကို တင်ဂဆာင်နိုင်သည်။ သဂဘဂာတွင် တံြါးတစ်ဂြါက်သာ 
ရှိသည်။

မိုးသည် ရက်ဂြါင်း ၄၀ နှင့် ညဂြါင်း ၄၀ ရောသည်။ ၎င်းမှာ ဒလဂဟာရောြျသည့် ထုထည် 
ပြစ်သည်။ မိုးရောပြီးသည့်အြါ တစ်ကမ္ဘာလုံးသည် ဂရပြင့် ြုံးလွှမ်းသွားသည်။ အမှန်တွင် 
အပမင့်ဆုံးဂတာင်ြင်လျှင် ဂရဂအာက် ၂၂ ဂြတွင် နှစ်ပမုြ်ဂနြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်က  
ဂနာဧ၊ သူ၏မိသားစုနှင့် သဂဘဂာထဲရှိ တိရစ္ဆာန်များအားလုံးကို ကာကွယ်ြဲ့သည်။ သဂဘဂာ 
ထဲတွင် ငါးလကကာပြီးဂနာက် ဂနာဧက ဂတာကျးီကန်းတစ်ဂကာင်နှင့် ြျ ိုးငှက်ကို သူတို့ပြန် 
လာမလာကကည့်ရန် ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ နှစ်ဂကာင်စလုံးပြန်လာြဲ့သည်။ ြုနှစ်ရက်ကကာဂသာ 
အြါ ဂနာဧသည်ြျ ိုးငှက်ကို ဂစလွှတ်ြဲ့ပြန်သည်။ ဤတစ်ကကိမ်တွင် ြျ ိုးငှက်သည် သံလွင် 
ြက်တစ်ြက်ပြင့် ပြန်လာြဲ့သည်။ ြုနှစ်ရက်ကကာဂသာအြါ ဂနာဧသည် ြျ ိုးငှက်ကို ဂစ 
လွှတ်ြဲ့ပြန်ရာ ြျ ိုးငှက်ပြန်မလာဂတာ့ဂြ။ ထို့ဂနာက် ဘုရားသြင်က ဂနာဧအား သဂဘဂာ 
ဂြါ်မှထွက်ရန် အြျနိ်ပြစ်ဂကကာင်း ဂပြာြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် ဂနာဧနှင့် တိရစ္ဆာန်အားလုံး 
သည် သဂဘဂာဂြါ်မှ ထွက်ကကဂလသည်။

ဘုရားသြင်က ဂနာဧနှင့် အားလုံးကို အထူးကတိဂတာ်ဂြးြဲ့သည်။ ဂနာက်တစ်ြန် ကမ္ဘာ 
ကကီးတစ်ြုလုံးကို ဂရမလွှမ်းမိုးဂစဂတာ့ြါဟု ဂပြာြဲ့သည်။ ကတိဂတာ်ကို အာမြံရန် သူက 
ဂနာဧအား မိုးရောသည့်အြါတိုင်း ဂကာင်းကင်တွင် သက်တံ့ဂြါ်ဂစမည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ ထို့ 
ဂကကာင့် ဘုရားသြင်သည် သူ၏ကတိဂတာ်ကို ဂလးစားပြီး လုြ်ဂဆာင်သည်။ ကမ္ဘာဂပမ 
သည် ဂနာက်တစ်ြန် ဂရလွှမ်းမိုးပြင်း မြံရဂတာ့ဂြ။ ဂနာဧသည် သဂဘဂာဂြါ်တွင် တစ်နှစ်မျှ 
ကကာြဲ့သည်။ ပြစ်လာသမျှထဲတွင် ဂနာဧသည် ဘုရားသြင်ကို အြကင်းမဲ့နာြံသည်။ ဂနာဧ 
သည် သဂဘဂာဂြါ်မှ ထွက်ဂသာအြါ ဘုရားသြင်အား ယဇ်ြူဂဇာ်ရန် ယဇ်ြလ္လင်ဂဆာက်ြဲ့ 
သည်။ ဘုရားသြင် နှစ်သက်ဂလသည်။
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ဤြုံပြင်သည် ကဂလးများ သရုြ်ဂဆာင်ရန်အတွက် မဟာြုံပြင်တစ်ြုဒ် ပြစ်သည်။ ကဂလး 
တိုင်းသည် ြါဝင်သရုြ်ဂဆာင်ရန် ကဏ္ဍရှိရမည်။ မည်သို့စီစဉ်မည်မှာ သင့်အတန်းအရေယ် 
အစားဂြါ် မူတည်သည်။ လိုအြ်သည့် သရုြ်ဂဆာင်များမှာ -

 ¼ ဂနာဧ
 ¼ ဂနာဧ၏မိန်းမ
 ¼ အဂနှာင့်အယှက်ဂြးသူ (အနည်းငယ် (သို့) များစွာ၊ အတန်းအရေယ်အစား 

ဂြါ်မူတည်ပြီး)
 ¼ တိရစ္ဆာန်များ၊ သင်နှစ်သက်သမျှအတိုင်း ဂရေးြျယ်ြါ၊ အတန်းအရေယ်အစားဂြါ်တွင်

မူတည်ြါသည်။ (တစ်မျ ိုးလျှင် နှစ်ဂယာက်စီ)
 ¼ ကဂလးအလုံအဂလာက်ရှိြါက ဂနာဧ၏သားသုံးဂယာက်နှင့် သူတို့၏မိန်းမများ
 ¼ ဘုရားသြင်၏အသံ - ဆရာ (သို့) အကူဆရာမှ လုြ်ဂဆာင်ရန်အဂကာင်းဆုံး

ကျမ်းစာထဲမှြုံပြင်ကို ြတ်သည့်အြါ ကဂလးများကို သူတို့၏အြန်းကဏ္ဍအား သင်ညွှန် 
ကကားြါ။ ဂနာဧသည် သဂဘဂာမည်သို့ ဂဆာက်လုြ်သည်ကို သူတို့အား ဂတွ့ပမင်ဂစြါ။  
“လုံခြုံသည်” ဟု သတ်မှတ်ထားဂသာ ဂနရာတွင် ကဂလးများကို လမ်းဂလျှာက်သွားဂစြါ။ 
ဂလှဂဆာက်ြါဟု အသံကကားသည်အတိုင်း ဂနာဧနှင့် သူ၏သားများကို တူ၊ လွှများပြင့် 
ဂဆာက်လုြ်ဂစြါ။ တိရစ္ဆာန်များလာကကဂြပြီ။ ကဂလးများကို အနည်းငယ်လက်တန်း 

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကျက်မှတ်ရန်	
ကျမ်းချက်	လှုြ်ရှားမှု	-	
တုံ့ပြန်အသင်းများ

ကျမ်းြျက်ကို ကျက်မှတ ်
ပြီး အတန်းထဲတွင် 
အြွဲ့နှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ ဆရာ၏ 
ညာဘက်ပြမ်းတွင် ရှိဂသာ 
သူတို့သည် ြထမစကားစု၊ 
တတိယစကားစု၊ ြဉ္စမ 
(၅) စကားစု၊ သတ္တမ(၇)
စကားစု၊ နှင့်နဝမ (၉)  
စကားစုတို့ကို ရေတ်ဆိုရ 
မည်။ ဆရာ၏ ဘယ်ဘက ်
ပြမ်းတွင် ရှိဂသာသူများက 
ဒုတိယစကားစု၊ စတုတ္ထ 
စကားစု၊ ဆဌမ (၆) 
စကားစု၊ အဌမ (၈)
စကားစုနှင့် ဒသမ (၁၀) 
စကားစုတို့ကို 
ရေတ်ဆိုရမည်။ 

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆:၈ - ဂနာဧမူကား ထာဝရဘုရား စိတ်ဂတာ်နှင့် ဂတွ့ဂသာသူ ပြစ်သတည်း။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်း 
ကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“သူဂကာင်းပမတ်သည် He is Good” ဟူသည့် Steve Green သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာ 
အတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	-	
ပြဇာတ်	-	ကနာဧသကဘော

သင်မစတင်မီ ကမ္ဘာဦး 
ကျမ်း ၆:၅-၈:၂၂ ကိ ု
ြတ်ြါ။ ကဂလးများကို 
အြိုင်း အမျ ိုးမျ ိုး ြွဲဂြးြါ။ 
သင့်ဂလျာ်ဂသာအြါ 
ကဂလးများက သူတို့ 
တာဝန်ကျသည့် အြိုင်း 
အတွက် ကျမ်းစာကို 
ြတ်နိုင်ြါသည်။ ကဂလး 
များကို သူတို့အမှန်ပြစ်ဂန 
သကဲ့သို့ ြံစားြျက ်
အပြည့်ပြင့် သရုြ်ဂဆာင ်
ရန် အားဂြးြါ။
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၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

၁။ သဂဘဂာသည် အလျား ၅၂၅ ဂြအတိုင်း ရှိြဲ့သည်။
၂။ သဂဘဂာသည် ၄၀၀၀၀ ကုဗမီတာ၊ မီးရထားလမ်းတစ်ဂလျှာက် ကားအစီးဂရ ၅၀၀ 

ြန့် ရှည်သည်။
၃။ သဂဘဂာကို ဂေါြရသစ်သားပြင့် ဂဆာက်လုြ်ြဲ့သည်။ ကျွန်ုြ်တို့အဂနပြင့် ဂေါြရ 

သစ်သားအဂကကာင်းကို မသိကကြါ။ သို့ဂသာ် ထိုသစ်သားသည် ဂရနှင့်ြုြ်သိုးပြင်းကို
အလွန်ြုြံနိုင်ဂသာဂကကာင့် ပြစ်ဂြမည်။

၄။ သဂဘဂာထဲတွင် အြန်းများပြင့် ပြည့်ဂနသည့် အထြ်များရှိဂသာ်လည်း တံြါး 
ဂြါက် တစ်ဂြါက်သာရှိသည်။

၅။ တိရစ္ဆာန်တစ်ဂကာင်သည် သိုးတစ်ဂကာင်အရေယ်ပြစ်ြါက သဂဘဂာဂြါ်တွင် 
အဂကာင်ဂရ ၁၂၅ ၀၀၀ ထက်မက ဆန့်သည်။

၆။ ဘုရားသြင်က လူသားများကို ဂရပြင့်ဂနာက်တစ်ြန် မြျက်ဆီးဂတာ့မည့်အရာ 
ကို သူ၏လူများကို သတိရဂစရန် ြဋိညာဉ်နှင့်ကတိဂတာ်အပြစ် ဂကာင်းကင်ဂြါ် 
တွင် သက်တန့်ကို ထားရှိြဲ့သည်။

၇။ မိုးသည် ဂန့ည ရက်ဂြါင်း ၄၀ ရောြဲ့သည်။
၈။ ဂနာဧတွင် သားသုံးဂယာက်ရှိြဲ့သည်။ ဟာမ၊ ဂရှမနှင့် ယာြက် တို့ပြစ်သည်။
၉။ ဂနာဧသည် သဂဘဂာထဲသို့ဝင်ဂသာအြါ အသက် (၆၀၀) ရှိသည်။ ဂနာဧသည် 

သဂဘဂာကို (၁၂၅) နှစ်ဂဆာက်လုြ်ြဲ့ရသည်။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အချက်အလက်များကို	

အမည်ကြာ်ြါ။

အတန်းကိုနှစ်ြွဲ့ (သို့) 

သုံးြွဲ့ြွဲြါ။ ကဂလးများကို 

ပြစ်နိုင်သမျှ ဂနာဧ၏ 

သဂဘဂာအဂကကာင်းကို 

အြျက်အလက် စုစည်း 

ဂစြါ။ ၅ မိနစ်အြျနိ် 

ဂြးြါ။ သင့်အတန်း၏ 

အသက်အရေယ်အဂြါ် 

မူတည်ပြီး ဆရာက 

အြျက်အလက် ြျဂရးရာ 

တွင် ကူညီဂြးရြါမည်။ 

ဂနာဧအဂကကာင်း (၉) ြျက ်

ဂြာ်ပြြဲ့ြါသည်။

ဂပြာဂစြါ။ သို့ဂသာ် ြုန်ဝင်ရန်နှင့် လိုအြ်ြါက ဆက်လက်သွားဂနဂစရန် ညွှန်ကကားရန် 
အဆင်သင့်ပြင်ထားြါ။

သင်ြန်းစာအြျက် - ထွက်ဂပမာက်ရန်လမ်း မဂတွ့နိုင်ဂသာအြါတွင်ြင် ဘုရားသြင်ကိ ု
အစဉ်ယုံကကည်ကိုးစားရန်မှာ အဂကာင်းဆုံးပြစ်သည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဂနာဧသည် ဂလှာင်ဂပြာင်ပြင်းနှင့် အထင်ဂသးပြင်းကို ြံရဂသာ်လည်း သူသည် ဘုရားသြင် 
နှင့် ရင်းနှီးဂသာဆက်ဆံဂရး ရှိြဲ့သည်။ အပြားကဂလးများက သင့်ကိုဂလှာင်ဂပြာင်ကကဂသာ 
အြါ ဘုရားသြင်နှင့် ရင်းနှီးဂသာဆက်ဆံဂရးက သင့်ကိုမည်သို့ သည်းြံဂစသနည်း။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	လူသားများသည်	ဆိုးညစ်ြကသည်။	ဘုရားသခင်က	
ကရလွှမ်းမိုးကစသည်။	ကနာဧသည်	ဘုရားသခင်ကို	ယုံြကည်ကိုးစားပြီး	နာခံခဲ့သည်။
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 ¼ ဗာဗုလုန်ဟူသည်မှာ ဗာဗုလုန်လူမျ ိုးတို့၏ ဘာသာစကားအရ “ဘုရားများ၏ေိတ်တံြါး” 
ဟု ဆိုလိုပြီး ဂဟပဗဲဘာသာစကားအရ “ရှုြ်ဂထွးပြင်း” ဟူဂသာ အသံထွက်နှင့်တူသည်။

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၁:၁၀-၂၆ တွင် ဂရှမ၏မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက် ြါဝင်ထားသည်။ ဗာဗုလုန် 
ရဲတိုက်သည် Peleg ကာလတွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့ဟန်ရှိသည်။ Peleg ဟူသည်မှာ “ကွဲပြား 
ပြင်း” ဟုအဓိြ္ပါယ်ရသည်။

 ¼ ဂနာဧ၏ မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်တို့သည် အာဒံနှင့်ဧဝ၊ အာဂဗလ၊ ဂရှသ၊ ဧဂနာက်နှင့်ဂနာဧတို့၏ 
ယုံကကည်ပြင်း အဂလ့အကျင့်ဂနာက်ကို လိုက်ြဲ့ကကဂြမည်။ တြါးအမျ ိုးသားဘာသာ 
ဂရး အဂလ့အကျင့်များကို ဆန့်ကျင်ကာ သူတို့၏ “ဘုရားသြင်ထံသို့ သွားသည့ ်
နည်းလမ်း” သို့ ြွဲထွက်ြဲ့ကကသည်။

 ¼ ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်သည် အဂကွ့အဂကာက်လမ်းကဲ့သို့ ပြစ်သည်။ ဂကာင်းကင်သို့ဂရာက ်
နိုင်သည့် ဂလှကားဂဆာက်ထားသည့် ရဲတိုက်ပြစ်သည်။ ရဲတိုက်၏အထိြ်သည် ဘုရား 
များထံဂရာက်သည့် ေိတ်အပြစ် စဉ်းစားြဲ့ကကသည်။ ထိြ်ဆုံးမှတံြါးသည် ဂကာင်းကင ်
တံြါးဂြါက်အပြစ် ဂဆာက်ထားသည်။ ဂအာက်ဆုံးမှ တံြါးသည် သူတို့ဘုရားဟု ဂြါ် 
သည့် ဘုရားဂကျာင်းအဝင် တံြါးပြစ်သည်။

 ¼ ဤမျ ိုးဆက်သည် မိမိကိုယ်ကိုယ် အဓိကထားသည့် အဂလ့အကျင့်များကို စိတ်ဂကျနြ် 
ဂစရန် ကကိုးစားဂသာအားပြင့် သူတို့ဘုရားကိုပမင်ရန် ဂဆာက်လုြ်ပြင်းကို ဂရေးြျယ်ြဲ့ 
ကကသည်။

 ¼ ဤရဲတိုက်သည် “ဘုရားများ၏ေိတ်တံြါးဝ” ပြစ်ဂသာ်လည်း လူသားများအတွက ်
ရဲတိုက်ပြစ်သည်။ ဘုရားအတွက် ရဲတိုက်မဟုတ်ြါ။ 

 ¼ “ဘုရားသြင်သည် လူသားများ ဂဆာက်လုြ်ထားသည့် ပမို့နှင့်ရဲတိုက်ကို ကကည့်ရန် 
ဆင်းလာသည်။ ရလဒ်မှာ ဘုရားသြင်က သူတို့၏ဘာသာစကားကို ရှုြ်ဂထွးဂစပြီး 
လူများကို ကွဲပြားဂစြဲ့သည်။

 ¼ လူသားများသည် ကမ္ဘာအရြ်ရြ်တွင် နှံ့ပြားလျက် ပြည့်ဂစရန် ပြစ်သည်။ တစ်ဂနရာ 
တည်းတွင် အဂပြြျဂနရန် မဟုတ်ြါ။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	 
လူသားများ၏	ဘာသာစကားကို	ရှုြ်ကထွးကစခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၁၆)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၁:၁-၉

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျမ်းစာတစ်ဂလျှာက်လုံးတွင် အဂလးထားသည့် အဂပြြံအဂတွးအပမင် ရှစ်ြု ရှိြါသည်။ 
ထိုအမှန်တရားများကို အရင်သင်ြန်းစာများတွင် ဂလ့လာြဲ့ပြီး ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများကိ ု
ထိုသင်ြန်းစာ ဂပြာနိုင်သလား ဂမးြါ။ ထိုရှစ်ြျက်မှာ -

၁။ ဘုရားသခင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားသြင်ရှိသည်။
၂။  လူသား - ဘုရားသြင်သည် လူသားအား သူ့အထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်း 

ြဲ့သည်။
၃။  အပြစ်	- အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသြင်ကို မနာြံြဲ့ကကြါ။
၄။  ကသပခင်း - ဘုရားသြင်သည် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏ မနာြံမှု 

အတွက် ပြစ်ဒဏ်ြတ်ြဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှဂသပြင်းသည် ြွဲြွာပြင်းကို ရည်ညွှန်း 
သည်။

၅။  ခရစ်ကတာ ် - ဘုရားသြင်သည် ပြည့်စုံဂသာဘဝပြင့် အသက်ရှင်ဂနသည့် သူ၏ 
တစ်ြါးတည်းဂသာ သားဂတာ်ကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။

၆။ ကားတိုင ် - ဂယရှုသည် ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ဂြါ် 
တွင် အဂသြံြဲ့သည်။

၇။ ယုံြကည်ပခင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ြရစ်ဂတာ်ကိုယုံကကည်ြါက ဘုရားသြင်ကကိုဆို 
သည်။

၈။ အသက် - ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာ သူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ဂြးသည်။
ဧဝံဂေလိသတင်းဂကာင်းပြစ်သည့် ထိုနည်းနာရှစ်ြျက်ကို ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် 
ြထမသင်ြန်းစာ (၁၅) ြုကို ကဂလးများအား စဉ်းစားနိုင်သလား ဂမးြါ။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	အကပခခံ	

ဧဝံကဂလိပြစ်စဉ်	ရှစ်ခု	-	

ြုံပြင်တစ်ြုဒ်

ဆရာက ထိုအဂပြြံ 

ဧဝံဂေလိပြစ်စဉ် 

ရှစ်ြျက်ကို အဂလးထား 

သင့်သည်။ ကဂလးများကို 

ဂပြာပြရန် ကျမ်းစာထဲတွင် 

ဂတွ့ရသည့် ဂရေးနုတ် 

ကယ်တင်ပြင်း ြုံပြင ်

တစ်ြုဒ်က အဂပြြံ 

ပြစ်သည်။ ကျွန်ုြ်တို့သည် 

ထိုအဂပြြံရှစ်ြုကို ြုံမှန် 

အဂလးထားကကမည် 

ပြစ်သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

လူသားများ ဘုရားသြင်ကို ရှာဂြွရန် နည်းလမ်း နှစ်မျ ိုးရှိသည်ကို ကဂလးများအား 
ဂပြာပြြါ။ တစ်နည်းမှာ ဘုရားသြင်လက်ြံပြီး ဂနာက်တစ်နည်းကို လက်မြံြါ။ တစ်နည်း 
မှာ ဘုရားဆီသို့သွားသည့် မိမိကိုယ်ြိုင်နည်းလမ်းပြစ်ပြီး အပြားတစ်နည်းမှာ ဘုရားသြင် 
ကိုယ်ဂတာ်တိုင်၏နည်းလမ်း ပြစ်သည်။ ကျွန်ုြ်တို့ဘုရားဆီသို့ ကိုယ်တိုင်သွားသည့် နည်း 
လမ်းကို မည်သို့ြန်တီးကကသနည်း။ အဘယ်ဂကကာင့်ဤအရာသည်မှန်သနည်း။ မှားသနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

လူတိုင်းသည် ပမို့ကကီးတွင် စုဂဝးကကသည်။ ပမို့ကကီးထဲတွင် ရနိုင်သည့်အရာများစွာ ရှိသည်။ 
သင်လိုြျင်ြဲ့သည့် မိတ်ဂဆွများ၊ သင်ဂတာင်းဆိုြဲ့သည့် ဂြျာ်ရွှင်မှုများသည် ပမို့ထဲတွင်ရှ ိ
သည်။ သင့်အဂနပြင့် ဂြျာ်ဂပြသည့်အရာ တစ်ြုြုလုြ်လိုြါက ပမို့ကကီးသည်ဂနရာဂကာင်း 
ပြစ်သည်။

ပမို့ကကီးထဲတွင် လူအြျ ို့က ဘုရားသြင်အတွက် ကိုယ်ြိုင်ရဲတိုက်ကို တည်ဂဆာက်လိုြဲ့သည်။ 
ထိုနည်းတူ သူတို့အတွက် အမည်နာမတစ်ြုြုကို လိုြျင်ြဲ့သည်။ ရဲတိုက်၏ဂအာက်ဂပြတွင် 
ဗိမာန်ဂတာ်ဝင်ဂြါက်ပြစ်ပြီး ထိြ်ဆုံးဝင်ဂြါက်သည် ဂကာင်းကင်ရှိ “ဘုရားများ”ထံသွား 
သည့် ဝင်ဂြါက်ပြစ်သည်။ ပမို့ကကီးထဲမှ လူများသည် ဘုရားသြင်ထံ မည်သို့သွားမည်ကို သူ 
တို့ ကိုယ်တိုင်ဆုံးပြတ်နိုင်မည်ဟု ထင်ကကသည်။ သူတို့၏ဘိုးဂဘးများပြစ်ဂသာ ဂနာဧ၊ ဂရှသ 
နှင့် အာဒံတို့ကို အာရုံအနည်းငယ်စိုက်ကကသည် (သို့) အာရုံမစိုက်ကကဂြ။ သူတို့သည် 
ဘုရားများကို သူတို့သည် ထိန်းြျုြ်နိုင်ဂကကာင်းနှင့် တာဝန်ယူနိုင်ဂကကာင်း ဂပြာပြလိုကက 
သည်။ ပမို့ကကီးထဲမှလူများသည် ဤထူးပြားသည့် တည်ဂဆာက်မှုကို အတူတကွ လုြ် 
ဂဆာင်ကကသည်။ ၎င်းသည် အလွန်လှြြဲ့ဂြမည်။

ဤသည်မှာ သူတို့ဘက်မှ ြုံပြင်ပြစ်သည် - သူတို့သည် မိမိကိုယ်တိုင်သာ ရြ်တည်ကကပြီး 
ဘုရားသြင်ကို မမှီြိုကကြါ။ သူတို့သည် ဘုရားသြင်ကိုနားမဂထာင်ရန် ဂရေးြျယ်ပြီး သူ့ 
စကားကိုနားမဂထာင်ရန် ဂရေးြျယ်ကကသည် နာမြံရန်ဂရေးြျယ်ကကသည်။ ဧဝသည်စုံစမ်းသ ူ
စာတန်ကို မည်သို့ နားဂထာင်ြဲ့သည့် ြုံပြင်ကို သတိမရကကဂြ။ သူတို့က ဘုရားသြင်အား 
ဂြးသည့် ယဇ်သည် ယုံကကည်ပြင်းအားပြင့်ပြစ်ပြီး ဂကာင်းကင်သို့သွားသည့် ရဲတိုက်အားပြင့် 
မဟုတ်သည်ကို မမှတ်မိကကဂြ။ မှန်သည်။ သူတို့သည် ဘုရားမြါြဲ သူတို့ကိုယ်တိုင်ဂကာင်း
ကင်သို့သွားရန် ဆုံးပြတ်ြဲ့ကကသည်။ 

ဘုရားသြင်ဘက်မှ ြုံပြင်သည် အလွန်ကွဲပြားသည်။ ပမို့ကကီးထဲမှ လူသားများသည် ရဲတိုက် 
ဂဆာက်ဂနသည်ကို ဘုရားသြင်ပမင်ဂသာအြါ သူသည် ဂကာင်းကင်မှဆင်းပြီး ထိုရဲတိုက် 
ကို ကကည့်ြဲ့သည်။ သူအစဉ်လုြ်ဂဆာင်ဂနကျအတိုင်း မနာြံမှုကိုအပြစ်ဂြးသည်။ လူသား 
များ ရဲတိုက်ရှည်ကကီးဂဆာက်သည်ကို သူမစိုးရိမ်ြါ။ ကာဣနသည် သူ၏မနာြံမှုဂကကာင့ ်
အပြစ်ဂြးြံရသည့်အတိုင်း ပမို့ကကီးထဲမှလူများသည်လည်း အပြစ်ဂြးြံရဂတာ့မည် ပြစ ်
သည်။ ဘုရားသြင်မှ သူတို့၏ဘာသာစကားများကို ရှုြ်ဂထွးဂစြဲ့သည်။ သို့မှသာ လူသား 
များသည် ထိုရဲတိုက်ဂဆာက်လုြ်ပြင်းကို အတူတကွလုြ်ဂဆာင်နိုင်မည် မဟုတ်ဂတာ့ြါ။ 
သူတို့၏ဘာသာစကားများ ရှုြ်ဂထွးဂသာအြါ ရဲတိုက်ဂဆာက်ပြင်းကို မပြီးစီးနိုင်ဂတာ့ဂြ။ 
သူတို့သည် ကမ္ဘာဂပမဂြါ်တွင် ပြန့်ကျဲလာပြီး ဂပမမျက်နှာတစ်ြွင် သွားလာကကသည်။ ဤ 
သည်မှာ ဘုရားသြင်လိုြျင်ြဲ့ဂသာအရာ ပြစ်သည်။ လွန်ြဲ့ဂသာအြျနိ်က ဘုရားသြင်သည် 
အာဒံနှင့်ဧဝတို့အား ကမ္ဘာဂပမကိုပြည့်ဂစရန် ဂပြာြဲ့သည်။

အဆုံးတွင် လူသားများလိုြျင်သည့် ရဲတိုက်မရြဲ့ြါ။ သူတို့မိတ်ဂဆွများစွာကို ဆုံးရှုံးြဲ့ရသည်။ 
သူတို့သည် ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးတည်းကို မဂပြာဂတာ့သည့်အတွက် ပြန့်ကျဲကာ အပြား 
ဂနရာများသို့ သွားြဲ့ကကသည်။ ဘုရားသြင်က သူတို့အားဂကာင်းကင်သို့သွားသည့် ေိတ် 
တံြါးကို ဂဆာက်လုြ်ရန် ြွင့်မပြုြါ။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	
-	ြုံပြင်ထိုင်ခုံ

ဤလှုြ်ရှားမှုသည် 
ဂတးေီတထိုင်ြုံကဲ့သို ့
ဂသာ ကစားနည်း 
ပြစ်သည်။ ကဂလးတစ်ဦး 
မှ လွဲပြီး အားလုံးကို 
ြုံပြင်ထဲတွင် မကကာြဏ 
ြါဂသာ စကားလုံးတစ်လုံး 
စီ ဂြးထားြါ။ သင်ြုံပြင် 
ဂပြာဂသာအြါ ကဂလး 
များက သူတို့၏စကားလုံး 
ကို ကကားဂသာအြါ 
ထိုင်ြုံအလွတ်သို့ဂရွှ့ရမည ်
ပြစ်သည်။ ကဂလးတစ်ဦး 
ြျင်းစီက သူရသည့် 
စကားလုံးကို သိမည်ပြစ ်
သည်။

ကဂလးများကို ဂြးမည့် 
စကားလုံးထဲတွင် ြါဝင ်
သည့် စကားလုံးများမှာ -

. ရဲတိုက်

. ပမို့များ

. လှြဂသာ

. ဘာသာစကားများ

. ရှုြ်ဂထွးဂသာ

. ဘုရား

. ြုံပြင်

. နားဂထာင်သည်

. နာြံသည်

. ဂနာဧ

. ကာဣန

. အာဒံ

. ဧဝ

. ယုံကကည်ပြင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

အတန်းလာသည့် လူမျ ိုးပြားကဂလးတစ်ဦးကို လာဂစပြီး တစ်ြုြုကိုလုြ်ဂဆာင်ရန် ရိုးရှင်း 
သည့် ညွှန်ကကားြျက်ဂြးြါ။ (ဥြမာ။ ။ “ကဂလးများ၊ ြဲတံနှင့်စာရေက်ကိုကိုင်ပြီး စာရေက ်
ဂြါ်တွင် သင့်အမည်ဂရးြါ” ((သို့)) “သင့်ကျမ်းစာထဲမှ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၁ ကို ြွင့်ြါ”) 
လူတိုင်းသည် ဘာသာစကားမတူသည်ကို ဂပြာဂနြါက ရဲတိုက်ဂဆာက်ရန် မည်မျှြက်ြဲ 
မည်ကို ဂဆွးဂနွးြါ။

လှုြ်ရှားမှု - “ဂဆာက်လုြ်မည်လား မဂဆာက်ဘူးလား ဟူသည်မှာ ဂမးြွန်းပြစ်သည်။” 
ကဂလးများအား တစ်ြွဲ့လျှင် ၆-၁၀ ဂယာက်ြွဲြါ။ တစ်ြွဲ့ြျင်းစီကို ဂဆာက်လုြ်ရန် ြစ္စည်း 
များြါသည့် အထုြ်တစ်ထုြ်စီဂြးြါ။ (အုတ်ြဲများ၊ ဂကျာက်ြဲများ၊ သံဗူးများ၊ တစ်ြါသုံးသံဗူး 
များ၊ သင်ဂတွ့နိုင်သည့် အရာမှန်သမျှနှင့် တစ်ြွဲ့ြျင်းစီကို လိုအြ်သည့်ြစ္စည်း အဂရအတွက် 
ညီမျှစွာဂြးြါ) သူတို့ထဲမှ မည်သည့်အြွဲ့သည် သတ်မှတ်ထားသည့်အြျနိ်အတွင်း အပမင့်ဆုံး 
ရဲတိုက်ကို မည်သို့ဂဆာက်လုြ်နိုင်ဂကကာင်း ယှဉ်ပြိုင်ကကမည်။ ၄ မိနစ်ကကာဂသာအြါ “အြျနိ် 
ဂစ့ပြီ” ဟု ဂအာ်ပြီး ဤသို့ဂကကပငာြါ - “ယြုအြျနိ်မှစပြီး ဆက်လက်ဂဆာက်ကကြါ သို့ဂသာ် 
စကားလုံးဝမဂပြာရ” ဂပြာဆိုဆက်သွယ်ပြင်းမပြုြဲ မည်မျှြက်ြဲသည်ကို ကဂလးများအား 
ဂတွ့ကကုံဂစြါ။ ဗာဗုလုန်မှလူများသည် သူတို့ကိုယ် သူတို့အလွန်ဂတာ်သည်ဟု ထင်ြဲ့ကက 
သည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်ထံတွင် မာနကိုနှိမ့်ြျသည့် နည်းလမ်းရှိသည်။ သူတို့၏မာနပြင့် 

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကျက်မှတ်ရန်	

ကျမ်းချက်လှုြ်ရှားမှု	-	

အတန်းတစ်ကလျှာက်

သီြျင်းြွင့်ထားစဉ် 

ကဂလးများကိုစက်ဝိုင်း 

ြုံထိုင်ဂစြါ။ ကျမ်းြျက်  

စကားစုကို လက်ဆင့်ကမ်း 

ဂစြါ။ သီြျင်းရြ်သွား 

ဂသာအြါ ကျမ်းြျက်ကို 

ကိုင်ထားဂသာသူသည် 

ကျမ်းြျက်စကားစုကို 

ကိုးကားဂပြာဆိုရမည်။ 

ကျမ်းြျက်အားလုံး 

ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ 

ဆက်လုြ်ြါ။ ထို့ဂနာက် 

ကျမ်းြျက်တစ်ြုလုံး 

အတွက် ထိုနည်းတူ 

လုြ်ဂဆာင်ြါ။ 

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၁:၉ - သို့ပြစ်၍ ထိုပမို့၌ ထာဝရဘုရားသည် ဂပမကကီးသားအဂြါင်းတို့၏ 
စကားကို ရှုြ်ဂထွး၍ သူတို့ကို ဂပမကကီးတစ်ပြင်လုံး၌ အရြ်ရြ်ကွဲပြားဂစဂသာဂကကာင့် ထို 
ပမို့သည် ဗာဗုလုန်ပမို့ဟူ၍ တွင်သတည်း။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်းသီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်း 
ကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“သူဂကာင်းပမတ်သည် He is Good” ဟူသည့် Steve Green သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာ 
အတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	-	
အတန်းတစ်ကလျှာက်

ကျွန်ုြ်တို့ ေုဏ်သတင်း  
အတွက် လိုြျင်ဂလာက ်
သည့် အရာများကို 
စာရင်းပြုစုြါ။
. ဂတာ်ပြင်းနှင့် 
သန်မာပြင်း
. ဂကျာင်းတွင် သူငယ ်
ြျင်းကို ကူညီပြင်း
. ကျွန်ုြ်တို့မည်မျှ 
ဂြးကမ်းသည်
. အမှတ်ဂကာင်းရပြင်း
. တစ်ြုြုတွင် ကျွန်ုြ်တို့ 
မည်သို့ဂတာ်ဂကကာင်း
. အားကစားဂလ့ကျင့်ပြင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

“မည်သူနည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။ ရဲတိုက်ကို မည်သူဂဆာက်ြဲ့သနည်း။
၂။ ဤစိတ်ကူးကို မည်သူမနှစ်သက်ြဲ့သနည်း။

“ဘာပြစ်သနည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။  ရဲတိုက်ကို ဘာပြင့်ဂဆာက်ြဲ့သနည်း။
၂။  ဤြုံပြင်၏အဆုံးတွင် ဘုရားသြင်က ဘာလုြ်ြဲ့သနည်း။

“မည်သည့်အြျနိ်” ဂမးြွန်းများ
၁။ ထိုသူများသည် မည်သည့်အြျနိ်တွင် အသက်ရှင်ြဲ့သနည်း။
၂။ ဘုရားသြင်သည် သူတို့၏ဘာသာစကားကို မည်သည့်အြျနိ်တွင် ရှုြ်ဂထွးဂစြဲ့ 

သနည်း။

“မည်သည့်ဂနရာ” ဂမးြွန်းများ
၁။ ထိုသူများသည် မည်သည့်ဂနရာတွင် ဂနထိုင်ြဲ့သနည်း။
၂။ ထိုသူများသည် ရဲတိုက်ကို ဂဆာက်လုြ်ဂနစဉ် ဘုရားသြင်သည် မည်သည့် ဂနရာ 

တွင် ရှိြဲ့သနည်း။

“အဘယ်ဂကကာင့်” ဂမးြွန်းများ
၁။ သူတို့သည် အဘယ်ဂကကာင့် ဤရဲတိုက်ကို ဂဆာက်ကကသနည်း။
၂။ ဘုရားသြင်သည် သူတို့၏ဘာသာစကားကို အဘယ်ဂကကာင့် ရှုြ်ဂထွးဂစသနည်း။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	
လှုြ်ရှားမှု	-	စူးစမ်းပခင်းနှင့်	

ဆိုင်ကသာ	ကုေြုံေူး

အတန်းကို အြွဲ့နှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ 
ဂလဗယ်စာရေက်ပြင့် 
ကုဗြုံဗူးအနား တစ်ြက်စ ီ
တွင် - မည်သူ၊ ဘာ၊ မည ်
သည့်အြျနိ်၊ မည်သည့် 
ဂနရာ၊ အဘယ်ဂကကာင့် 
ဟူသည်ကို ကြ်ြါ။ 
ကုဗြုံဗူးအား လှည့်ဂသာ 
အြါ အြွဲ့၏ မျက်နှာဂရှ့ 
တွင် ကျဂသာ ဂမးြွန်းကို 
သူတို့ဂပြရမည် ပြစ်သည်။  
ဥြမာ။ ။ ကုဗြုံမှ အဘယ ်
ဂကကာင့် ဟူသည်ကို 
မျက်နှာကျြါက အြွဲ့သည် 
အဘယ်ဂကကာင့် ဟူဂသာ 
အဂမးကို ဂပြရမည်။ 
ဆရာများက သင်ြန်းစာ 
ထဲမှဂမးြွန်း လုြ်နိုင်ြါ 
သည်။ ထိုဂမးြွန်းများ 
သည် ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်နှင့် 
ဆက်စြ်ဂနရမည်။

ပြည့်ဂနဂသာနှလုံးသားကို ကုသဂြးရန် ဘာလိုသည်ကို သူသိသည်။ ကျွန်ုြ်တို့သည် ဘုရား 
သြင်ကို ကိုးကွယ်သည့်နည်းလမ်းတွင် မာနဝင်လာြါက ကျွန်ုြ်တို့တွင်ဘာလိုသည်ကို 
လည်း ဘုရားသိသည်။ သူတို့၏အလုြ်ပြီးဂပမာက်ရန်အတွက် ေုဏ်သတင်းကိုြုံဂြာ်ြဲ့သည်။ 
သူတို့တွင် ရှိဂသာအရည်အြျင်းများကို ဘုရားသြင်သည် ဂြးသူပြစ်ဂကကာင်းကို ဂမ့ြဲ့ကက 
သည်။ ေုဏ်သတင်းအားလုံးသည် သူနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းကို အပြားမည်သူ 
နှင့်မျှ မဂဝမျှြါ။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဘုရားသြင်က သူ့ထံသို့ ကိုယ်ြိုင်နည်းလမ်းပြင့် လာဂသာသူကို ဂကာင်းကကီးမဂြးြါ။ သူ့ 
အဂြါ် ယုံကကည်ဂသာသူကိုသာလျှင် ဂကာင်းကကီးဂြးသည်။ ယြုတစ်ြတ်တွင် သူ့အဂြါ် 
ယုံကကည်ပြင်းရှိနိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ြုကို ရှာဂြွြါ။ ထို့ဂနာက် ဂနာက်တစ်ြတ်တွင် 
သင့်ယုံကကည်ပြင်းကို မည်သို့ထားြဲ့ဂကကာင်း အတန်းထဲတွင် ဂဝမျှြါ။
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 ¼ ဂနာဧ၏ဂြတ်ကာလမှ စကကဝဠာတစ်ြုလုံး ဂရလွှမ်းမိုးြဲ့သည်မှာ နှစ်ဂြါင်း ၃၀၀ ထက် 
ဂကျာ်ြဲ့ပြီပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်မှ လူသားများကို စကားဂပြာြဲ့သည့် ဂနာက်ဆုံးမှတ် 
တမ်း အြျနိ်ကာလပြစ်ြဲ့သည်။ 

 ¼ အာပဗဟံ၏ြြင် ဂတရသည် ဥရပမို့မှ ြါနန်သို့ သွားြဲ့ဂသာ်လည်း ြါရန်အရြ်တွင်သာ 
ဂနထိုင်ြဲ့သည်။ လူအများက လကိုဘုရားအပြစ် ကိုးကွယ်ဂသာဂနရာတွင် ဂတရလည်း 
ကိုးကွယ်သည်။ ဘုရားသြင်က အာပဗဟံအားဂကာင်းကကီးဂြးမည်ဟု ကတိဂြးြဲ့သည်။ 
သို့ဂသာ် ထိုကတိဂတာ်တွင် ြျွင်းြျက်တစ်ြုရှိသည်။ အာပဗဟံက ဘုရားသြင်ကို နာြံ 
ရမည်ပြစ်သည်။

 ¼ အာပဗဟံသည် ယုံကကည်ပြင်းပြင့်နာြံလျက် အရာအားလုံးကိုထားြဲ့ကာ ဘုရားသြင်၏ 
အစီအစဉ်ဂနာက်သို့ လိုက်ြဲ့သည်။ 

 ¼ အာပဗဟံအား နယ်ဂပမမှထွက်ြွာရန် ဂြါ်ရာတွင် ကတိဂတာ်သုံးြုကို အဂပြြံသည်။  
ြထမ ကတိဂတာ်မှာ နယ်ဂပမပြစ်သည်။ ဒုတိယကတိဂတာ်မှာ အာပဗဟံ၏မျ ိုးနွယ်ပြစ် 
သည်။ ထို့အပြင် တတိယကတိဂတာ်မှာ သူသည် ဂကာင်းကကီးမေဂလာပြစ်မည် ဟူ၍ 
ပြစ်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်၏ကတိဂတာ်မှာ အာပဗဟံအား ဂကာင်းကကီးဂြးသူကို ဂကာင်းကကီးဂြးရန ်
နှင့်အာပဗဟံအား ကျနိ်ဆဲဂသာသူကို ကျနိ်ဆဲရန် ပြစ်သည်။ ထို့အပြင် အာပဗဟံအားပြင့် 
ဂပမတစ်ပြင်လုံးရှိ မိသားစုများကို ဂကာင်းကကီးဂြးရန်ပြစ်သည်။

 ¼ အာပဗဟံအား အရာများစွာ ထားြဲ့ရန် ဂပြာြဲ့သည် - သူ၏တိုင်းပြည်၊ သူ၏လူမျ ိုးနှင့်သူ၏ 
ြြင်အိမ်တို့ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် သူသွားရမည့်ဂပမအဂကကာင်းကို ဘာမျှမဂပြာပြြဲ့ဂြ။ 
သူဘယ်သွားမည်ကို မသိရြဲ ြျန်ထားြဲ့ကာ ဘုရားသြင်အား နာြံရန်မှာ ြက်ြဲဂြမည်။

 ¼ အာပဗဟံ၏နာြံပြင်း သက်ဂသအပြစ် မတူညီသည့် နည်းလမ်းနှစ်မျ ိုးပြင့် ဂတွ့ရသည်။ 
ြထမအဂနပြင့် သူထွက်ြွာြဲ့သည်။ ဒုတိယအဂနပြင့် သူသည်ဂကာင်းကကီးပြစ်ြဲ့သည်။

 ¼ အာပဗဟံ၏မျ ိုးဆက်သည် ြါနန်နယ်ဂပမကို တပြည်းပြည်းြိုင်ဆိုင်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် 
အာပဗဟံမူကား သူဂသဆုံးြဲ့သည့် ေူမျှသာြိုင်ဆိုင်ြဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၃:၁၇-၂၀)

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	အာပေဟံအား	လူမျိုးကကီးပြစ်ရန်နှင့ ်
လူအားလုံးအတွက်	ကကာင်းကကီးပြစ်ရန်	ကခါ်ယူခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၁၇)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၁:၃၁-၁၂:၇

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာြဲ့ပြီးသဂလာက် သင်ြန်းစာများနှင့် ကျွန်ုြ်တို့သိသည့် အဂကကာင်းအရာ 
တစ်ြုြုကို သင့်အတန်းအား ဂပြာဂစြါ။ ပြစ်နိုင်ဂြျရှိဂသာ အဂပြများတွင် -

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အလွန်သန်မာသည်။ သူသည် ဂကာင်းကင်နှင့်ဂပမကကီးကို ြန် 
ဆင်းြဲ့သည်။

 ¼ လူစီြာ - ဘုရားသြင်ကို ဂတာ်လှန်ြုန်ကန်ြဲ့သည်။ သူ့ကိုဂကာင်းကင်မှ နှင်ထုတ် 
ြဲ့သည်။

 ¼ အာဒံ - သည် ဘုရားသြင် ြထမဆုံး ြန်ဆင်းြဲ့ဂသာ လူသားပြစ်သည်။
 ¼ ဧဝ - သည် စာတန်မှ လှည့်စားပြင်းကို ြံြဲ့ရသည်။
 ¼ ကာဣန - သည် ဘုရားသြင်ထံ လက်မြံနိုင်ဂသာယဇ်ကို ယူဂဆာင်လာြဲ့သည်။  

ကာဣနသည် သူ၏ညီအစ်ကို အာဂဗလကို သတ်ြဲ့သည်။
 ¼ အာဂဗလ - သည် ဘုရားသြင်ထံ လက်ြံနိုင်ဂသာယဇ်ကို ယူဂဆာင်လာြဲ့သည်။  

သူသည် သူ့ညီအစ်ကို ကာဣန၏သတ်ပြင်းကို ြံြဲ့ရသည်။
 ¼ ဂရှသ - သည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့၏ တတိယဂပမာက်သားပြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူသည် 

အာဂဗလအတွက် အစားထိုးအပြစ်မှတ်ယူပြင်း ြံရသည်။
 ¼ ဂနာဧ - သည် ဘုရားသြင်ကိုနာြံပြီး သဂဘဂာကကီးကို ဂဆာက်ြဲ့သည်။
 ¼ ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်ကို ဂဆာက်ကကသူများ - ထိုဂဆာက်လုြ်သူများသည် သူတို့၏ 

ကိုယ်ြိုင်ဘုရားအတွက် ဗိမာန်ဂဆာက်ရန် ကကိုးစားကကသည်။ ဘုရားသြင်အတွက် 
မဟုတ်ြါ။

သင်ခန်းစာ	

စတင်ပခင်းလှုြ်ရှားမှု	

-	သူတို့မည်သူနည်း	

သူတို့ဘာလုြ်ခဲ့သနည်း။

အထြ်နှစ်ထြ် (သို့) 

စာရင်းနှစ်ြုြန်တီးြါ။ 

စာရင်းတစ်ြုမှာ 

မည်သူနည်း ဟူသည့် 

စာရင်းပြစ်ပြီး စာရင်း 

ဂနာက်တစ်ြုမှာ သူတို့ 

ဘာလုြ်ြဲ့သည် ဟူသည့် 

စာရင်းပြစ်သည်။ 

ကဂလးများကို စာရင်း 

နှစ်ြုအား တွဲဂစြါ။ 

ဥြမာ။ ။ ဘုရားသြင် 

(မည်သူဟူသည့် စာရင်းမှ) 

ကို ဘာလုြ်ြဲ့သည ်

ဟူသည့် စာရင်းထဲမှ 

အလွန်သန်မာသည် 

နှင့်ယှဉ်တွဲြါ။

ကဂလးများကို အြွဲ့ြွ ဲ

ကာ  စာရင်းနှင်ြုကို 

အတူတကွပြည့်ဂစြါ။ 

အြျနိ်သတ်မှတ်ဂြးြါ။ 

မည်သူက အပမန်ဆုံး 

ပြီးနိုင်သည်ကို ကကည့်ြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

အာပဗဟံသည် လကိုကိုးကွယ်ဂသာမိသားစုမှ ကကီးပြင်းလာြဲ့သည်။ စာတန်သည် အာပဗဟံ 
၏ြြင်ဂတရထံ သူ၏ဂတာ်လှန်ြုန်ကန်ပြင်းကို ပြန့်နှံ့ဂစြဲ့သည်။ သင်သည် အာပဗဟံ၏ 
မိသားစုကဲ့သို့ လကိုကိုးကွယ်မည် မဟုတ်ဂသာ်လည်း ဘုရားသြင်ကို ကိုးကွယ်ပြင်းထက ်
သင့်ဂဘးြတ်လည်တွင်ရှိဂသာ အရာအြျ ို့မှာ မည်သည့်အရာများ ပြစ်သနည်း။

ထိုနည်းတူ ဤြုံပြင်ထဲတွင် ဂနာက်ဂနာင်တွင် အာပဗဟံပြစ်လာမည့် အာခဗံအား ဘုရားသြင ်
ဂြးြဲ့သည့် ကတိဂတာ်များအဂကကာင်းကို ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာသွားကကမည်ပြစ်သည်။ ဘုရား 
သြင်သည် သူ၏ကတိဂတာ်များကို တည်နိုင်မည်ဟု သင်ထင်ြါသလား။ ထင်ြါက အဘယ် 
ဂကကာင့်နည်း။ မထင်ြါက အဘယ်ဂကကာင့် မထင်သနည်း။ 

၃)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

အာခဗံသည် သူ၏ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးပြစ်သူ နာဂြါ်၊ ြါရန်နှင့်အတူ ဥရပမို့တွင် ကကီးပြင်းြဲ့သည်။ 
သူတို့သည် ထိုဂြတ်ကာလက ဂယာက်ျားဂလးအများစု လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည့်အရာကို လုြ် 
ဂဆာင်ြဲ့ကကဂြမည်။ ြြင်လုြ်ဂဆာင်ရန် လိုအြ်သည့်အရာ မှန်သမျှကို ကူညီရန်မှာ ဂယာ 
ကျာ်းဂလးများအတွက် သာမန်ပြစ်သည်။ ထို့ဂကကာင့် အာခဗံ၊ နာဂြါ်နှင့် ြါရန်တို့သည်လည်း 
သူတို့၏ြြင်ဂတရကို ကူညီြဲ့ကကဂြမည်။ ဂတရသည် လကို ကိုးကွယ်ြဲ့သည်။ ဂယာက်ျား 
ဂလးများက လကို ကိုးကွယ်ရင်းကကီးပြင်းြဲ့ကကသည်။ သူတို့ဂနထိုင်ရာဂဒသတွင် ထိုဘာသာ 
သည် ထင်ဂြါ်ဂကျာ်ကကားဂလသည်။

ဂယာက်ျားဂလးများ ကကီးပြင်းလာသည့်အတိုင်း သူတို့သည် အမျ ိုးသားများပြစ်လာကကပြီး 
အိမ်ဂထာင်ပြုကကသည်။ အာခဗံသည် စာရဲကိုလက်ထြ်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် သူတို့တွင် သားသမီး 
မရှိဂြ။ ြါရန်သည် အိမ်ဂထာင်ပြုပြီး ဂလာတဟူသည့်သား တစ်ဂယာက်ရသည်။ သို့ဂသာ် 
မဂကာင်းသည့်အရာ ပြစ်ြျက်ြဲ့သည်။ ြါရန်ဂသဆုံးြဲ့သည်။ ကျန်သည့်မိသားစုများက 
ဂလာတကို ကကည့်ရှုပြုစုကကသည်။ အထူးသပြင့် အာခဗံပြစ်သည်။

တစ်ဂန့တွင် ဂတရသည် ဥရမှ ြါရန်သို့ ဂပြာင်းဂရွှ့ရန် ဆုံးပြတ်ြဲ့သည်။ ြရီးရှည်ပြစ်သည်။ 
သို့ဂသာ် ဂတရ၏မိသားစုအားလုံးက သူနှင့်အတူြူးဂြါင်းပြီး ဂပမာက်ဘက်သို့ဂပြာင်းြဲ့ကက 
သည်။ သူတို့၏ြိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် တိရစ္ဆာန်များအားလုံးကို ထုြ်ြိုးထားသည်။ သူတို့က မည် 
သည့် အရာကိုမှ ြျန်မထားြဲ့ြါ။ ထိုတိရစ္ဆာန်များနှင့်ြိုင်ဆိုင်မှုများပြင့် ြရီးရှည်သွားပြင်း 
သည်ဂတွ့ပမင်ရန် ရင်ဂမာြွယ်ပြစ်ြဲ့ဂြမည်။ ဂတရ၏မိသားစုက ြါရန်သို့ဂရာက်ဂသာအြါ  
ဂတရသည် ထိုဂဒသတွင်ဂနထိုင်ပြီး ဂသြဲ့သည်။

အာခဗံ၏ြြင် ဂသဆုံးပြီးဂနာက် ဘုရားသြင်က အာခဗံကိုစကားဂပြာြဲ့ပြီး အပြားတစ်ဂနရာ 
သို့ သွားဂရာက်ဂနထိုင်ရန် ဂပြာြဲ့သည်။ အာခဗံနှင့်လူများစွာအတွက် အလွန်အဂရးြါမည့် 
အထူးကတိဂတာ်ကို အာခဗံအား ဘုရားသြင်ဂြးသည်။ ဘုရားသြင်က “ငါသည် သင့်ကို 
လူမျ ိုးကကီးပြစ်ဂစမည်။ ငါဂကာင်းကကီးဂြး၍ သင်၏နာမကို ကကီးပမတ်ဂစမည်။ သင်သည် 
ဂကာင်းကကီးြံရဂသာသူ ပြစ်လိမ့်မည်။ သင့်ကိုဂကာင်းကကီးဂြးဂသာ သူကို ငါဂကာင်းကကီး 
ဂြးမည်။ သင့်ကိုကျနိ်ဆဲဂသာသူကို ငါကျနိ်ဆဲမည်။ သင့်အားပြင့်လည်း လူမျ ိုးအဂြါင်းတို့ 
သည် ဂကာင်းကကီးမေဂလာကို ြံရကကလိမ့်မည်ဟု မိန့်ဂတာ်မူ၏။”

ထို့ဂကကာင့် အာခဗံ၊ စာရဲ၊ ဂလာတနှင့် အပြားသူများသည် ဂပြာင်းဂရွှ့ကကပြန်သည်။ ဤတစ် 
ကကိမ်တွင် သူတို့သည် ဂတာင်ဘက်ဂရှြင်အရြ်သို့ သွားကကသည်။ ဘုရားသြင်က အာခဗံကိ ု
ထြ်မံစကားဂပြာပြန်သည်မှာ “ဤပြည်ကို သင်၏အမျ ိုးအနွယ်အား ငါဂြးမည်” ဟုဆိုသည်။ 
ဤသည်မှာ အာခဗံထံတွင် ဘုရားသြင် ဒုတိယအကကိမ်ဂြါ်လာပြင်းပြစ်ပြီး သူ့ကို အထူး 
ကတိဂတာ်ဂြးြဲ့ပြင်း ပြစ်သည်။ အာခဗံသည် ထိုဂနရာဂဒသတွင် ဂနထိုင်ြဲ့ဂသာ်လည်း 
ဂဗသလအရြ်သို့သွားကာ ယဇ်ြလ္လင်တည်ဂဆာက်ြဲ့သည်။ သူ့ကိုကတိဂြးြဲ့သည့် ဘုရား 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ကနာက်တစ်ကကိမ်	

လှုြ်ရှားရကအာင်

အာခဗံက အနည်းဆုံးသုံးကကိမ်  

ဂပြာင်းဂရွှ့ြဲ့သည်။ သူြထမ 

ဆုံး ဂနထိုင်ြဲ့သည့် ဂနရာမှာ 

ယြုဂြတ်ကာလ အီရတ ်

ဂတာင်ြိုင်းတွင် ပြစ်သည်။ 

ဥရုပမို့ပြစ်ြဲ့သည်။ ထို့ဂနာက် 

သူတို့သည် ြါရန် (သို့) 

ယြုဂြတ်ကာလ စီးရီးယား 

တစ်ဂနရာရာတွင် ဂနထိုင ်

ြဲ့သည်။ ထို့ဂနာက် အာခဗ ံ

သည် ဣသဂရလသို့ ဂပြာင်း 

ဂရွှ့ြဲ့သည်။ ြထမတွင် ဂရှြင ်

အရြ်နှင့် ဂနာက်တွင် 

ဂဗသလအရြ် ပြစ်သည်။

ကဂလးများအား အတန်းထဲရှ ိ

သတ်မှတ်ထားဂသာ ြုံများသို ့

ဂရွှ့ဂစြါ။ ထိုမှ သူတို့သည် 

မည်သည့်အရာ ပြစ်ြျက ်

သည် ဘယ်ဂနရာတွင် 

ပြစ်ြျက်သည်ကို ြံစားရမည ်

ပြစ်သည်။

ဆရာက တည်ဂနရာ တစ်ြု 

ြျင်းစီတွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့သည့် 

အရာကို အနှစ်ြျုြ်နိုင်သည် -

. ဥရု - အာခဗံက 

သူ့ညီအစ်ကို နှစ်ဦး နှင့် 

အတူကကီးပြင်းြဲ့ ဂသာ ဂနရာ

. ြါရန် - ဂတရသည် သူ၏ 

မိသားစုကို ဂြါ်ဂဆာင်ပြီး 

ဂသဆုံးြဲ့သည့်ဂနရာ

. ဂရှြင် - ဂဗသလ - ဘုရား 

သြင်မှ အာခဗံအား အထူး 

ကတိဂတာ်ဂြးြဲ့သည့် ဂနရာ
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ကျမ်းစာအလွတ်	

ကျက်မှတ်ပခင်း	လှုြ်ရှားမှု	

-	စကားစုများ

စကားစုများ - 

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၃ ကို 

စကားစုသုံးစုပြင့် ဂပြာြါ။ 

အတန်းသားများအား 

စကားစု တစ်စုတည်းကို 

သာ ဂလ့လာရန် ြွဲဂဝဂြး 

ြါ။ စကားစုတစ်စုကို 

သူတို့ဂလ့လာပြီးသည့် 

အြါ စကားစုများ 

အားလုံးဂလ့လာမိသည် 

အထိ သူတို့ကို 

လှည့်လည်ဂြးြါ။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၃- သင့်ကို ဂကာင်းကကီးဂြးဂသာသူကို ငါဂကာင်းကကီးဂြးမည်။ သင့်ကိ ု
ကျနိ်ဆဲဂသာသူကို ငါကျနိ်ဆဲမည်။ သင့်အားပြင့်လည်း လူမျ ိုးအဂြါင်းတို့သည် ဂကာင်းကကီး 
မေဂလာကို ြံရကကလိမ့်မည်ဟု မိန့်ဂတာ်မူ၏။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်း 
ကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“သူဂကာင်းပမတ်သည် He is Good” ဟူသည့် Steve Green သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာ 
အတွက် အကကံပြုထားြါသည်။ 

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

သြင်အား ကိုးကွယ်ြဲ့ဂလသည်။ သူသည် လကို ကိုးကွယ်သူ မဟုတ်ဂတာ့ြါ။ သူ့ကိုကတိ 
ဂြးြဲ့သည့် ဘုရားသြင်ကို ကိုးကွယ်ြဲ့သည်။ 

အာခဗံသည် သူ၏ြရီးစဉ်ကို စတင်ြဲ့သည်။ သူ၏မိသားစုသည် ဘုရားသြင်အား ကိုးကွယ်သူ 
များ မဟုတ်ကကြါ။ သို့ဂသာ် ယြုတွင် အာခဗံသည် သူ၏မိသားစုအား မပမင်ရသည့် ဘုရား 
သြင်ကို ကိုးကွယ်ရန် ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်။ ကျွန်ုြ်တို့သည်လည်း အာခဗံသည် ဘုရားသြင် 
အား စတင်ယုံကကည်ကိုးစားလာပြီး ဘုရားသြင်အား ယုံကကည်စိတ်ြျလာသည်ကို သိကကဂြ 
မည်။ ဤဘုရားစကားဂပြာဂသာအြါ အာခဗံသည် သူ့ကိုယုံကကည်ကိုးစားပြီး သူဂပြာသည် 
ကို နာြံြဲ့သည်။
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၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဆရာက ြုံပြင်ထဲမှတည်ဂနရာသုံးြုတွင် ရှိဂနသင့်ြါသည်။ ဂနရာတစ်ြုစီကိုသတ်မှတ်ပြီး 
ဂနရာတစ်ြုြျင်းစီတွင် မည်သည့်အရာပြစ်ြျက်ြဲ့သည်ကို ဆန္ဒရှိသူအားဂပြာဂစြါ။

ဥရ 
 ¼ အာခဗံ၏ ဂမွးရြ်ဇာတိနှင့် ကဂလးဘဝ
 ¼ လကို ကိုးကွယ်ဂသာမိသားစုမှ အာခဗံကကီးပြင်းြဲ့သည့်ဂနရာ

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

သင့်အတန်းထဲမှ	

ကနရာသုံးခု

အာခဗံဂနထိုင်ြဲ့သည့် 

ဂနရာတွင်  ဘာပြစ်ြျက ်

ြဲ့သည်ကို သင့်အတန်း 

ထဲရှိ ဂပြဆိုလိုသူများကို 

ဂပြဆိုဂစြါ။ သင်က 

ြုံပြင်ကို ဂပြာပြဂသာအြါ 

သင်သတ်မှတ်ထားဂသာ 

ဂနရာသုံးြုသို့သူတို့အား 

သွားဂစြါ။

လိုအြ်သည့်ြစ္စည်းများ - ြဂရရေန်ဂရာင်စုံ၊ ကြ်ဂကကးများနှင့်တိတ် ((သို့)) ဂကာ်

“ပမန်ပမန်နှင့်ဂစာင့်ြါ” ဟူသည့် ကစားနည်းကို ကစားြါ။ သင်အထူးပြင်ဆင်ထားသည့် အရာ 
ကို ကဂလးများအား ပြြါ။ ထိုအရာက မုန့်၊ ကစားစရာ (သို့) သင်ဂရေးြျယ်ထားသည့် 
အရာတစ်ြုြုပြစ်နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် သင်ပြင်ဆင်ဂသာအရာသည် သူတို့အား စိတ်အလွန် 
လှုြ်ရှားဂစဂသာအရာ ပြစ်ရြါမည်။ အာပဗဟံနှင့်စာရာတို့အား ဘုရားသြင်၏အံ့ကသြွယ်ရာ 
ကတိဂတာ်မဂြးမီ ဂမးရမည်မှာ “သင့်အား ထူးပြားဂသာအရာ တစ်စုံတစ်ြုဂြးမည်ဟ ု
ကတိဂြးထားပြီး ထိုကတိအား ဂစာင့်ြဲ့ြူးြါသလား။” ယဂန့ ကျွန်ဂတာ်က … ကိုဝယ်လာ 
ြဲ့သည် (သင်ပြင်ဆင်ထားဂသာအရာအား ကွက်လြ်တွင် ထည့်ဂပြာြါ ဥြမာ ကွတ်ကီး 
စသပြင့်) မည်သူကွတ်ကီးကကိုက်သနည်း။ ကွတ်ကီးကိုပြြါ။ ကဂလးများအားပမင်ဂစပြီး 
အနံ့ရှူဂစြါ။ သို့ဂသာ် မထိဂစမစားြါဂစနှင့်ဦး။ “ကွတ်ကီးကိုစားရန် သင်တို့ဂစာင့်ရမည်” 
ဂမးြါ - “ကျွန်ဂတာ်ကတိတည်မည်ဟု သင်တို့ယုံြါသလား။” 

အာပဗဟံနှင့်စာရာတို့ ြုံပြင်အဂကကာင်းကို ဂပြာပြပြီး သူတို့အားဂြးသည့် ဘုရားသြင်၏ 
ထူးပြားဂသာ ကတိဂတာ်အဂကကာင်းကိုလည်း ဂပြာပြြါ။

အတန်းြျနိ်အတွင်း မုန့်ကိုသုံးဂလးကကိမ် ထုတ်ပြြါ။ ဂမးြါ -“ကျွန်ဂတာ်ကတိတည်မည် 
ဟု သင်တို့ယုံြါသလား” ယုံကကည်အားကိုးထိုက်သည့် လူတစ်ဂယာက်အဂြါ် ယုံကကည်ြျက ်
ထားပြင်းအဂကကာင်း ဂပြာဆိုြါ။ အတန်းြျနိ်အဆုံးတွင် မုန့်ဂကျွးြါ။ ဘုရားသြင်သည ်
စစ်မှန်ပြီး အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာဂကကာင့် အစဉ်ကတိတည်ဂကကာင်း သူတို့ကိုသတိဂြးြါ။ 
သူ့ထံတွင် မည်သည့်အရာကိုမဆို ကတိဂြးနိုင်သည့် စရိုက်လကေဏာနှင့်အစွမ်းရှိပြီး အစဉ် 
ပြည့်စွက်ဂြးသည်။ 

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဘုရားသြင်သည် အာပဗဟံအား ထူးပြားဂသာ ကတိဂတာ်ဂြးြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်၏ 
စကားဂတာ်ထဲမှ သင့်အား ဘုရားသြင်ကတိဂြးထားသည့် ကတိဂတာ်နှစ်ြုသုံးြုကို ဂြာ် 
ပြြါ။

 ¼ ကယ်တင်ပြင်း စိတ်ြျမှု - ၁ ဂယာဟန် ၅:၁၃
 ¼ ြို့ဂဆာင်လမ်းပြပြင်း စိတ်ြျမှု - သုတ္တံ ၃:၅-၆
 ¼ ြွင့်လွှတ်ဂြးပြင်း စိတ်ြျမှု - ၁ ဂယာဟန် ၁:၉
 ¼ အပြစ်တရားအဂြါ် ဂအာင်နိုင်ပြင်းစိတ်ြျမှု - ၁ ဂကာရိန္တု ၁ဝး၁၃
 ¼ ဆုဂတာင်းပြင်းကို အဂပြဂြးမည်အဂကကာင်း စိတ်ြျမှု - ဂယာဟန် ၁၆:၂၄

ခါရန်
 ¼ ဂတရမှ သူ့မိသားစုကို ဂြါ်ဂဆာင်လာသည့်ဂနရာ
 ¼ ဂတရဂသဆုံးြဲ့သည့်ဂနရာ

ကရှခင်နှင့်	ကေသလ
 ¼ ဘုရားသြင်မှ အာခဗံအား အထူးကတိဂတာ်ဂြးသည့်ဂနရာ
 ¼ ဘုရားသြင်အား အာခဗံမှ ယဇ်ြလ္လင်ဂဆာက်သည့်ဂနရာ
 ¼ အာခဗံနှင့် ဘုရားသြင်တ့ုိ၏ ထူးပြားဂသာရင်းနီှးဂသာ ဆက်ဆံဂရး စတင်ဂသာဂနရာ

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်က	အာပေဟံအား	လူမျိုးကကီးပြစ်ရန်နှင့ ်
လူအားလုံးအတွက်	ကကာင်းကကီးပြစ်ရန်	ကခါ်ယူခဲ့သည်။
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လူမျ ိုး၏အစ pmrsufESm 92@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ ဂလာတအတွက် ဂသာဒုံပမို့ထဲတွင် လုြ်ဂဆာင်စရာ အဂရးကကီးသည့် အလုြ်များစွာ 
ရှိသည်။ သူသည် တရားသူကကီးတစ်ဦး ပြစ်နိုင်ြါသည်။ သူသည်ပမို့၏ေိတ်တံြါးတွင ်
ထိုင်ဂနသည့်အြါ ပမို့ထဲတွင်ပြစ်ြျက်ဂနဂသာ အရာများကို အပြားဂြါင်းဂဆာင်များနှင့်  
ဂဆွးဂနွးြဲ့သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်က ဂနာဧဂြတ်ကာလကကဲ့သို့ဂသာ ဂသဂစသည့်စီရင်မှုကို လူသားများ 
အဂြါ်ြျမှတ်ြဲ့သည်။ သူတို့စီရင်ပြင်းြံရသည်မှာ သူတို့၏ဆိုးညစ်မှုဂကကာင့် ပြစ်သည်။  
ဘုရားသြင်က တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဂရလွှမ်းမိုးဂစြဲ့ပြီး ဂနာက်တစ်ြန် မလွှမ်းမိုးဂစရန ်
ကတိဂြးြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ကမ္ဘာဂြါ်ရှိလူသားများကို ဂနာက်တစ်ြန်စီရင်ပြင်း မပြုဟု 
ကတိမဂြးြဲ့ြါ။

 ¼ ထိုနည်းတူစွာ ဘုရားသြင်က အာပဗဟံအား လူသားများ၏ ဆိုးညစ်ဂသာ အသက်ရှင်မှု 
အတွက် စီရင်မည်ကို ပြသြဲ့သည်။ ဂပြာင့်မတ်ဂသာ သူကိုလည်း သူကယ်တင်မည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် သနားတတ်ဂသာ ဘုရားပြစ်သည်ကိုလည်း သရုြ်ပြြဲ့သည်။ ဂနာဧ 
ဂြတ်တွင် လူသားများ သူတို့၏ ဆူြူဂသာင်းကျန်းမှုမှ ဂနာင်တရရန် နှစ်ဂြါင်း (၁၂၀)  
ရှိြဲ့သည်။ အာဒံ၊ ဧဝနှင့် ဧဂနာက်တို့မှ ဘုရားသြင်၏ အံ့ကသြွယ်ရာ ေရုဏာဂတာ်ကို  
ဂတွ့ကကုံြဲ့ကကသည်။ သူတို့မည်သူမျှပြည့်စုံပြီး အပြစ်ကင်းဂနသူများ မဟုတ်ြါ။ သို့ဂသာ်  
သူတို့အားလုံးက ဘုရားသြင် ေရုဏာဂတာ်ြကယ်ဝသည်ကို နားလည်ြဲ့ကကသည်။

 ¼ ြညာရှင်အများစုက အမွှာပမို့ပြစ်ဂသာ ဂသာဒုံနှင့် ဂေါဂမာရကို ြင်လယ်ဂသ၏ဂတာင ်
ဘက်ြိုင်းအစွန်ဟု ဆိုကကသည်။

 ¼ တရားသူကကီးအဂနပြင့် ဘုရားသြင်သည် ဆင်းလာပြီးလူသားများ၏ ဆိုးညစ်မိုက်မဲမှု 
ကို စူးစမ်းဂလ့လာြဲ့သည်။ သူကစီရင်ြျက်ြျပြီး စီရင်မှုကို ဂကကပငာြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့ ်
ဘုရားသြင်သည် သူကိုယ်တိုင်တရားမျှတပြီး တရားသည့်တရားသူကကီးအပြစ် ဂြာ်ပြ 
ြဲ့သည်။ ဂသာဒုံပမို့စီရင်ပြင်းသည် တရားမျှတသည်။

 ¼ သန့်ရှင်းပြီးတရားသည့် ဘုရားသြင်၏ စိတ်ရှည်ပြင်းနှင့် ေရုဏာဂတာ်သည် အကန့် 
အသတ်ရှိြါသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ကသာဒုံပမို့ကို	ြျက်ဆီးခဲ့သည်	
အဘယ်ကြကာင့်ဆိုကသာ်	လူသားများသည်	အလွန်ဆိုးညစ်ြကကလသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၁၈)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၃:၁၃၊ ၁၉:၁-၂၆

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

 ¼ ရိုးရှင်းသည့် အြျနိ်ကာလပြဇယားသည် ကျမ်းစာထဲတွင် လာပြစ်ြျက်ြဲ့သည် မည်သည့ ်
အြျနိ်တွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့သည်ကို ကျွန်ုြ်တို့နားလည်ဂစရန် တိုးတက်ြဲ့ဂြပြီ။ ကျမ်းစာ 
ထဲမှ အပြစ်အြျက်များကို အြျနိ်သတ်မှတ်ရန် အလွန်ြက်ြဲဂသာဂကကာင့် ကျွန်ုြ်တို့ 
မပြီးစီးဂသးြါ။ သို့ဂသာ် အြျနိ်ကာလအြိုင်းအပြားများကို ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာသွားကက 
ဂြမည်။

 ¼ ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် ြထမအြျနိ်ကာလမှာ မည်သည့်အြျနိ် ပြစ်သနည်း။ 
(အစအဦး၊ အထူးပြင့် - ြန်ဆင်းပြင်း) ကျွန်ုြ်တို့ဂြါ်သည့် ြန်ဆင်းပြင်း၏ အြျနိ်ကာလ 
အဂကကာင်းပြစ်သည့် သင်ြန်းစာထဲမှ သင်ြန်းစာအြျ ို့မှာ ဘာပြစ်သနည်း။ (ဘုရားသြင ်
သည် သန်မာသည်၊ ဘုရားသြင်သည် အရာအားလုံးကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ ဘုရားသြင ်
သည် လူသားများကိုသူ၏ အထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်လာရန် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။)

 ¼ အပြားမည်သည့် အြျနိ်ကာလကို ကျွန်ုြ်ဂလ့လာြဲ့ကကဂသးသနည်း။ (ကျဆုံးပြင်း) 
ကျွန်ုြ်တို့ဂြါ်သည့် ကျဆုံးပြင်းဟူသည့် သင်ြန်းစာထဲမှ သင်ြန်းစာအြျ ို့မှာ ဘာပြစ် 
သနည်း။ (စာတန်ကို သူ၏အပြစ်ဂကကာင့် ဂကာင်းကင်မှ နှင်ထုတ်ြဲ့သည် အာဒံနှင့်ဧဝ 
တို့ အပြစ်ပြုြဲ့သည်။ စာတန်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို ဂသွးဂဆာင်ြဲ့သည်။)

 ¼ အပြားမည်သည့် အြျနိ်ကာလအဂကကာင်းကို ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသနည်း။ (ဂရလွှမ်း 
မိုးပြင်း) ကျွန်ုြ်တို့ဂြါ်ဆိုသည့် ဂရလွှမ်းမိုးပြင်း အဂကကာင်းထဲမှ သင်ြန်းစာအြျ ို့မှ 
ဘာပြစ်သနည်း။ (ဘုရားသြင်သည် အပြစ်တရားကို စီရင်သည်)

 ¼ အပြားမည်သည့် အြျနိ်ကာလအဂကကာင်းကို ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသနည်း။ (ဗာဗုလုန် 
ရဲတိုက်) ဤအြျနိ်ကာလမှ ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာမိသည့် သင်ြန်းစာအြျ ို့မှာ ဘာပြစ ်
သနည်း။ (လူသားများသည် ဘုရားသြင်ကို ကိုးကွယ်ရန် ကိုယ်ြိုင်နည်းလမ်းများပြင့ ်
မတည်ဂဆာက်နိုင်ြါ။ ဘုရားသြင်ကို ကိုးကွယ်ပြင်းသည် ဘုရားသြင်၏နည်းလမ်း 
ပြစ်ရမည်။)

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

လွန်ဆွဲ၍အားစမ်းပြင်း (tug-of-war)။ ကဂလးများအားကကိုးပြင့် လွန်ဆွဲသကဲ့သို့ မျက်နှာ 
သုြ် ြဝါတစ်ြုကို ဆွဲဂစြါ။ ဤလှုြ်ရှားမှု၏ ရည်ရေယ်ြျက်မှာ တစ်ြက်တွင် ဘုရားတရား  
ရိုဂသဂသာ အာခဗံဟံ၏မျ ိုးရိုးနှင့် အပြားတစ်ြက်တွင် ဘုရားတရားမဲ့ဂသာ ဂသာဒုံပမို့သား 
များ ပြစ်သည်။ ဂလာတအတွက် မည်သည့်ဘက်ကို ဂရေးြျယ်ရမည်မှာ ြက်ြဲြဲ့မည်။ သူ 
သည် ယုံကကည်သူတစ်ဦးပြစ်ဂသာ်လည်း သူသည် ဘုရားသြင်ဂနာက်သို့ စစ်မှန်ဂသာ 
ဂနာက်လိုက်သူပြစ်ဂကကာင်းကို ပြသရန် အလွန်ရုန်းကန်ြဲ့ရသည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

သင်ခန်းစာသင်ြကားြးြါ	

အစီအစဉ်	-	မျက်နှာသုြ်	

ြဝါလွန်ဆွဲပခင်း

 အားြျင်းမျှဂသာ 

ကဂလးနှစ်ဦးကို ြဝါ၏ 

တစ်ြက်စီတွင်ထားပြီး 

အလယ်တွင် မျဉ်းတားြါ။ 

တစ်ြက်ကမျဉ်းကို 

ဂကျာ်သည်အထိ ဆွဲဂစြါ။ 

ကဂလးအားလုံးကို 

လုြ်ဂဆာင်ဂစရန် 

ကကိမ်ြန်များစွာ ကစားြါ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

အစာဂြါင်းြါးဂသာဂကကာင့် ဂလာတမိသားစုနှင့် အာပဗဟံမိသားစုတို့သည် မိသားစုနှစ်ြုလုံး
ြျမ်းသာြကယ်ဝမည့် အီေျစ်ပြည်သို့ သွားြဲ့ကကသည်။ သူတို့တစ်ဦးြျင်းစီကို ဘုရားသြင်က 
တိရစ္ဆာန်တိုးြွားဂစသည်။ အီေျစ်ပြည်သို့ထွက်ြွာရန် အြျနိ်ဂရာက်လာဂသာအြါ သူတို့ 
အားလုံးအစ္စဂရးဂတာင်ဘက်ြိုင်းသို့  သွားြဲ့ကကသည်။ အစ္စဂရးဂတာင်ြိုင်းတွင် အာပဗဟံ 
၏ သိုးထိန်းများနှင့် ဂလာတ၏သိုးထိန်းများ အပငင်းြွားကကသည်။ အာပဗဟံနှင့်ဂလာတ 
တို့သည် မတူညီဂသာလမ်းသို့ သွားကကရဂတာ့မည်အထိ ကကီးမားဂသာအရာ ပြစ်လာြဲ့သည်။

အာပဗဟံသည် သူ၏တူ ဂလာတကို ဂရေးြျယ်ဂစသည်။ ကကည့်လိုက်လျှင် အဂကာင်းဆုံးဟ ု
ပမင်ရဂသာဂနရာတိုင်းသည် သူ့အတွက်ပြစ်ြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် ဂလာတသည် သူ၏မိသားစု 
အားလုံး၊ သူ၏ြိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် တိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ အဂရှ့ဘက်သို့သွားြဲ့သည်။ အာပဗဟံ 
က အပြားတစ်ဂနရာသို့ သွားြဲ့သည်။ ဂလာတသည် ြင်လယ်ဂသ၏ ဂတာင်ဘက်တွင်သာ 
အဆုံးသတ်ြဲ့သည်။ ကကည့်လိုက်လျှင် အလွန်ဂနြျင်စရာ ဂကာင်းဂသာ်လည်း အမှန်တွင် 
မဟုတ်ြါ။ ဂလာတက သူပမင်ရသည့် အရာကိုနှစ်သက်သည်။ သို့ဂသာ် ထိုဂနရာတွင် ဂနထိုင် 
ဂသာ လူသားများအဂကကာင်းကို ထည့်မစဉ်းစားြဲ့ဂြ။ အပြားတစ်ြက်တွင် အာပဗဟံသည် 
သူယဇ်ြလ္လင်တည်ြဲ့ဂသာ ဂဗသလသို့ ပြန်သွားနိုင်ြဲ့သည်။

ဂလာတက သူ့မိသားစုကို ဂသာဒုံသို့ ဂပြာင်းဂရွှ့ြဲ့သည်။ ဂလာတသည် အလွန်ြျမ်းသာပြီး 
ပမို့ထဲတွင် ဂြါင်းဂဆာင်တစ်ဦး ပြစ်လာြဲ့သည်။ ပမို့ေိတ်တံြါးဝတွင် ထိုင်ပြီး ပမို့အတွက ်
အဂရးကကီးသည့်အရာကို ဆုံးပြတ်ြျက်ြျသည်။ သူသည် စီရင်ြျက်ြျသူတစ်ဦးပြစ်ြဲ့ဂြမည်။ 
သို့ဂသာ် ဂသာဒုံပမို့မှ လူများသည် အလွန်ဆိုးညစ်ကကပြီး အကကီးဆုံးတရားသူကကီးပြစ်ဂသာ 
ဘုရားသြင်က သူတို့၏ဆိုးညစ်မှုကို ညွှန်ပြြဲ့သည်။ ကကီးမားဂသာအပြစ်ဂကကာင့် ဘုရား 
သြင်က ထိုပမို့ကိုြျက်ဆီးရန် ဆုံးပြတ်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် အကကီးဆုံးဂသာ တရားသူကကီးသည် 
အကကီးဆုံးဂသာေရုဏာဂြးသူလည်း ပြစ်သည်။ ပမို့အားသူမြျက်ဆီးမီ ဂလာတနှင့် သူ၏ 
မိသားစုကို ဂသာဒုံပမို့မှထွက်ဂပြးရန် ြွင့်ပြုြဲ့သည်။ ဂလာတ၊ သူ၏မိန်းမနှင့်သူတို့၏သမီး 
နှစ်ဦးတို့သည် ပမို့အားြျက်ြျင်းစွန့်ြွာပြီး ထိုြျက်ြျင်းတွင် ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်မ ှ
မိုးမီးများ ရောကျလာဂစသည်။ သာမန်အားပြင့် မိုးဂရသည် ဂအးပြီးစိုစွတ်သည်ဟု ကျွန်ုြ်တို့ 
ထင်ကကသည်။ သို့ဂသာ် ထိုမိုးမီးမှာ ြူပြီးဂလာင်ကျွမ်းဂစသည်။ ဘုရားသြင်က တစ်ပမို့လုံးကိ ု
ဂလာင်ကျွမ်းဂစပြီး ပမို့ထဲရှိလူတိုင်းကို ဂလာင်ကျွမ်းဂစြဲ့သည်။ ၎င်းက အြကင်းမဲ့ြျက်စီး 
ပြင်းကို ပြစ်ဂစြဲ့သည်။ 

ကျွန်ုြ်တို့ တစ်ဦးြျင်းစီ၏ အထဲတွင်လည်း စစ်ြွဲရှိြါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ြက်မှ ကျွန်ုြ် 
တို့ကို ဆွဲဂနသည်။ နှစ်ြက်စလုံးက ကျွန်ုြ်တို့ကို ဂနာက်လိုက်ဂစြျင်သည်။ မည်သည့် 
ဘက် အနိုင်ရမည်နည်း။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	တရားမျှတပခင်းမျဉ်းနှင့်	

ဂရုဏာမျဉ်း

. သင်သင်ကကားဂနသည့် 

ကကမ်းပြင်ဂြါ်တွင် 

ကကိုးစများကိုြျထားြါ။ 

ထိုကကိုးစများသည် 

အားကစားကွင်းမှမျဉ်း 

(သို့) ဂဘာလုံးကွင်း 

မျဉ်းကဲ့သို့ ပြစ်ဂစြါ။

. အဆုံးတစ်ြုတွင် 

“တရားမျှတပြင်းမျဉ်း” 

ဟူသည့်ကဒ်ကို ထားြါ။ 

အပြားတစ်ြက်တွင် 

“ေရုဏာမျဉ်း” ကိုထားြါ။ 

. ကဂလးများအား 

ဘုရားသြင်ကို ပမင်သည့် 

သူတို့အပမင်ကိုဂမးြါ။ 

သူသည် တရားသူကကီးနှင့် 

ြိုတူြါသလား (သို့) 

ေရုဏာဂြးသူနှင့် 

ြိုတူြါသလား။ (သို့) 

ထိုနှစ်ြုကကားထဲမှ 

တစ်ြုြုလား။

. ကဂလးများကို တစ်ြက် 

ြက်တွင် ရှိဂနဂစြါ။ 

သူတို့အဘယ်ဂကကာင့် 

ထိုဂနရာတွင် ရြ်ဂန 

ဂကကာင်းကိုလည်း ဂပြရန ်

ပြင်ဆင်ထားြါ။

. ယြု ြုံပြင်ဂပြာပြြါ။
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ကျမ်းစာအလွတ်	

ကျက်မှတ်ပခင်း	လှုြ်ရှားမှု	

-		လက်ဆင့်ကမ်း	

အကပြးပြိုင်ြွဲ

အြွဲ့နှစ်ြွဲ့ြွဲ့ြါ။ အြွဲ့မ ှ

သုံးဂြြန့်တွင် ကျက်မှတ ်

ရန် ကျမ်းြိုဒ်ကို စာလုံး 

ကကီးများပြင့် ဂရးကာ 

ထားြါ။ ကဂလးများကို 

ကျမ်းြျက်ဆီသို့ ဂပြးဂစ 

ပြီး ကျမ်းြျက်၏ ဂနာက ်

စကားလုံးကို အားလုံး 

ကကားဂအာင် ကျယ်ဂလာင ်

စွာ ြတ်ဂစြါ။ ကဂလး 

တစ်ဦးြျင်းစီက စကားလုံး 

တစ်လုံးကို ြတ်ပြီးဂသာ 

အြါ အြွဲ့ဆီသို့ပြန်သွားြါ။ 

လိုင်းမှ ဂနာက်တစ်ဦးကိ ု

ထိြါ။ ကျမ်းြျက်ထဲမှ 

စကားလုံးအားလုံးကို ရေတ ်

ြတ်ပြီးသည်အထိ အကကိမ ်

ကကိမ်လုြ်ြါ။ လူတိုင်းကျမ်း 

ြျက် ကျက်မှတ်ပြီးသည် 

အထိ ထြ်ြါထြ်ြါ 

လုြ်ဂဆာင်ြါ။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၉:၂၉ - ထိုသို့ဘုရားသြင်သည် ြျ ိုင့်ထဲမှာရှိဂသာ ပမို့တို့ကို ြျက်ဆီးဂသာအြါ 
အာပဗဟံကို ဂအာက်ဂမ့ဂတာ်မူ၏။ 

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏  
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်းသီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“သူဂကာင်းပမတ်သည် He is Good” ဟူသည့် Steve Green သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် 
အကကံပြုထားြါသည်။ 

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ဂလာတအား သူ၏မိသားစုနှင့်အတူ ဂတာင်ဂြါ်သို့ဂပြးပြီးဂနာက် ပြန်လှည့်မကကည့်ရန်  
ဂပြာြဲ့သည်။ ကံမဂကာင်းစွာပြင့် ဂလာတ၏မိန်းမကလှည့်ကကည့်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က 
မိသားစုအား သတိဂြးထားပြီးပြစ်ပြီး သူမနားမဂထာင်ြဲ့ဂြ။ ထို့ဂကကာင့် သူမသည်ဆားတိုင် 
ပြစ်ပြီးဂသဆုံးြဲ့ရသည်။ ဂလာတနှင့် သူ၏ သမီးနှစ်ဂယာက်တို့သည် ဂလာတ၏မိန်းမ 
မြါဂတာ့ြဲ ြရီးဆက်ြဲ့ကကရသည်။

အာပဗဟံသည် ဂနာက်တစ်မနက်တွင် နိုးထလာပြီး ထိုဂဒသမှမီးြိုးများကို ဂတွ့လိုက်ရသည်။ 
ဂလာင်ကျွမ်းဂနသည့် မီးြိုးနှင့်တူသည်။ ထိုမယုံကကည်နိုင်ဂလာက်ဂသာ မီးမှ အြူကိုြင် 
သူြံစားရဂလာက်သည်။ ဘုရားသြင်က ဆိုးညစ်သူများကို ြျက်ဆီးပြင်းအားပြင့် သူ၏ 
တရားမျှတပြင်းကို ဂြာ်ပြြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဂလာတနှင့် သူ၏သမီးနှစ်ဂယာက်ကိုလည်း 
အသက်ြျမ်းသာဂြးပြင်းပြင့် သူ၏ေရုဏာဂတာ်ကိုလည်း ဂြာ်ပြြဲ့သည်။
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၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဇာတ်လမ်း
 ¼ အာပဗဟံနှင့် ဂလာတတို့သည် သူတို့ဂဒသတွင် အစာဂြါင်းြါးဂသာဂကကာင့် အီတလီ 

သို့ သွားြဲ့ကကသည်။ (မှား)
 ¼ အစာဂြါင်းြါးပြီးဂသာအြါ အာပဗဟံနှင့် ဂလာတတို့သည် အစ္စဂရးဂတာင်ြိုင်းသို့

ဂပြာင်းဂရွှ့ြဲ့ကကသည်။ (မှန်)

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	-	

အကရာင်နှင့်	နှိုင်းယှဉ်ပခင်း

“နှိုင်းယှဉ်ကကြါစို့” 

- အတန်းထဲတွင် 

ကဂလးတစ်ဦးြျင်းစီ 

အတွက် မိတ္တူထုတ်ြါ။ 

အြျနိ်ယူပြီး နမူနာပြရန် 

တစ်ရေက်ကို အဂရာင်ပြယ် 

ထားြါ။ အဂရာင်ပြယ် 

စာရေက်များကို 

ကဂလးများအား မဂဝြင် 

“ယဂန့ အဂရာင်ပြယ်သည့် 

စာရေက်ပြင့် အနည်းငယ် 

ကစားကကြါစို့။”

ြုံမှန်အားပြင့် ကဂလးများသည် အဂရာင်ပြယ်ရာတွင် သူတို့စိတ်ကကိုက် ဂရေးြျယ်ြွင့်ရှိကက 
သည်။ သို့ဂသာ် ယြုတစ်ကကိမ်တွင် ဆရာကဲ့သို့ စာမျက်နှာကို အတိအကျ အဂရာင်ပြယ်ဂစ 
ြါ။ လုြ်ဂဆာင်ြုံမှာ - ဆရာကသူ (သို့) သူမ၏စာရေက်ကို ၅ စက္ကန့်မျှပြြါ။ ထို့ဂနာက် 
ကဂလးများက ဆရာ၏ြုံနှင့် မည်မျှဆင်တူဆွဲနိုင်ဂကကာင်းကို ယှဉ်တွဲကကည့်ြါ။ သင်ပြီးသည့ ်
အြါ မူလနမူနာကို ယူလာပြီး သင့်ြုံနှင့် သူတို့ြုံကို နှိုင်းယှဉ်ြါ။ 

ဂမးြွန်း - “ကျွန်ုြ်ြုံနှင့် တစ်ထြ်တည်းကျဂအာင် အဂရာင်ပြယ်ရန် မည်သည့်အရာက လွယ် 
ကူဂစသနည်း။” သိသာသည့်အဂပြ - “ကျွန်ုြ်တို့သည် မူလြုံကိုကကည့်ပြီး ဂလ့လာနိုင်ရန် 
လိုအြ်ြါသည်။ အဓိကအြျက်မှာ - ဘုရားသြင်ဂနာက်လိုက်ပြင်းနှင့် သူ့ကိုစိတ်ဂကျနြ် 
ဂစပြင်းသည်  ကျွန်ုြ်တို့ လုြ်ြဲ့သည့်အရာနှင့် ဆင်တူသည်။ ဘုရားသြင် ဂမျှာ်လင့်ထားသည့ ်
အတိုင်း ကျွန်ုြ်တို့အသက်ရှင်လိုြါက သူ့စကားဂတာ်ထဲတွင် ဂြးထားဂသာအရာနှင့် ကျွန်ုြ် 
တို့ ကိုယ်တိုင်နှိုင်းယှဉ်ရန် လိုြါသည်။ ဂသာဒုံနှင့်ဂေါဂမာရမှ ပြဿနာမှာ သင်ဂနထိုင်ရာ  
…......... နိုင်ငံ (သင့်ပမို့(သို့)နိုင်ငံ) သည် သူတို့နှင့်ကျွန်ုြ်တို့သည် မှားယွင်းဂသာစံနှုန်း 
ပြင့် မိမိကိုယ်ကိုယ်နှိုင်းယှဉ်ဂနကကသည်။ ကျွန်ုြ်တို့မိတ်ဂဆွများ ဘာလုြ်ဂနသည်ကို ကျွန်ုြ် 
တို့ ကကည့်ကကသည်။ လူတိုင်းလုြ်ဂနဂသာဂကကာင့် ကျွန်ုြ်တို့မှန်သည်ဟု ထင်ကကသည်။  
တစ်ြါတစ်ရံ နာမည်ကကီးဂသာသူ(သို့) ရုြ်ရှင်ထဲမှ လူ (သို့) တီဗီ၊ စသည်တို့ကို 
ကကည့်ပြီး သူတို့၏နမူနာအားပြင့် ကျွန်ုြ်တို့ဘာလုြ်မည်ကို ဆုံးပြတ်တတ်ကကသည်။ ဤသို့ 
လုြ်ပြင်းမှာ အလွန်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ကျမ်းစာထဲတွင် ဘုရားသြင်ကို စိတ်ဂကျနြ်ဂစြဲ့ 
ကကသည့် အာပဗဟံ၊ ဂနာဧ၊ ဂရှသ၊ အာဂဗလကဲ့သို့ဂသာ သူများအဂကကာင်းကို စဉ်းစားကကည့ ်
ြါ။ သူတို့ မပြည့်စုံကကြါ။ သို့ဂသာ် သူတို့တွင် တူညီဂသာအရာတစ်ြုရှိသည် - သူတို့ညွှန်ကကား 
ပြင်းအတွက် ဘုရားသြင်ကို ကကည့်ြဲ့ကကသည်။ သူတို့ဂဘးနားရှိ ကမ္ဘာကကီးကို မကကည့်ြဲ့ြါ။ 
ဘုရားသြင်၏ စကားဂတာ်ပြစ်သည့် ကျမ်းစာကို ဂမျှာ်ကကည့်ရန် အြျနိ်မယူြါက ဘုရား 
သြင်၏ နည်းလမ်းများသည် သင့်အတွက် လွယ်ကူမည် မဟုတ်ြါ။ ကျွန်ုြ်တို့ဘဝအား 
ဘုရားသြင်၏ ြုံသဏ္ဌာန်ဂကာင်းများအပြစ် လုြ်ဂဆာင်ကကြါစို့။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဂသာဒုံသည် အလွန်ဂကကာက်စရာ ဂကာင်းသည်။ ဂကာင်းဂသာအရာမရှိြဲ အလွန်ဆိုးဂသာ 
ဂနရာပြစ်ြဲ့သည်။ သင်သည် ထိုဂနရာ (သို့) ထိုကဲ့သို့ဂသာ ဂနရာသို့ဂရာက်သွားြါက 
သင်မည်သို့ြံစားရမည်ကို ဂြာ်ပြြါ။

သင်သည် ဂကကာက်စရာဂကာင်းပြီး မဂကာင်းဂသာဂနရာသို့ ဂရာက်သွားဂသာအြါ စုံစမ်း 
ဂနှာင့်ယှက်ပြင်းကို သင်မည်သို့ ြုြံမည်ကို ဂပြာပြြါ။ အတိအကျပြစ်ြါဂစ။

 ¼ အာပဗဟံသည် အီတလီတွင် အြန်းဂပြြရီးသွားြဲ့သည်။ (ြုံပြင်ထဲတွင် မြါဝင်ြါ)
 ¼ ဂလာတသည် အာပဗဟံ၏တူ ပြစ်သည်။ (မှန်)
 ¼ ဂလာတတွင် သမီးသုံးဂယာက် ရှိသည်။ (မှား)
 ¼ ဂလာတနှင့် အာပဗဟံတို့သည် အလွန်ြျမ်းသာကကသည်။ (မှန်)
 ¼ ဂလာတသည် တရားသူကကီးပြစ်ြဲ့ဂြမည်။ (မှန်)
 ¼ ဂလာတသည် အလွန်ဂတာ်ဂသာ ဂဘာလုံးသမားတစ်ဦးပြစ်သည် (ြုံပြင်ထဲမှ 

မဟုတ်ြါ)
 ¼ အာပဗဟံသည် အဂကာင်းဆုံးဂသာ နယ်ဂပမကို လိုြျင်ြဲ့ပြီး ဂလာတကို မဂရေးြျယ် 

ဂစြါ။ (မှား)
 ¼ ဂလာတ၏မိန်းမသည် ဂကျာက်တုံးဂကျာက်တိုင်အပြစ် ဂပြာင်းလဲသွားသည်။(မှား) 
 ¼ ဂလာတ၏မိန်းမသည် ကွတ်ကီးများြုတ်ရသည်ကို နှစ်သက်သည်။ (ြုံပြင်ထဲတွင် 

မြါဝင်ြါ)
 ¼ ဂလာတသည် အလွန်အဂပြးပမန်သူပြစ်ရမည်။ (ြုံပြင်ထဲတွင် မြါဝင်ြါ)
 ¼ အာပဗဟံ၏သိုးထိန်းများ နှင့် ဂလာတ၏သိုးထိန်းများသည် အပငင်းြွားကကသည်။ 

(မှန်)
 ¼ ဘုရားသြင်သည် အပြစ်တရားကို အစဉ်စီရင်သည်။ (မှန်)
 ¼ ဘုရားသြင်သည် လူများကိုြျက်ဆီးရသည်ကို နှစ်သက်သည်။ (မှား)

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	 

မှန်၊	မှား၊	((သို့))

ြုံပြင်ထဲတွင်	မြါဝင်ြါ

ကဂလးများအား 

အြွဲ့လိုက်ယှဉ်ပြိုင်သည့် 

အြွဲ့တွင် ဂနဂစြါ။ 

ဂအာက်ြါပြစ်စဉ်ကို 

ြတ်ပြီး ကဂလးများကို 

မှန်၊မှား(သို့) ြုံပြင်ထ ဲ

တွင် မြါဝင်ြါဟု ဂပြဂစ 

ြါ။ စာလုံးကကီးပြင့် မှန်၊မှား၊ 

ြုံပြင်ထဲတွင် မြါဝင်ြါ 

ဟူဂသာ စကားလုံးကို 

အြွဲ့များမှ သုံးဂြြန့်  

အကွာတွင် ထားြါ။ 

အြွဲ့ထဲမှဂရှ့ဆုံးတွင် 

ဂနဂသာသူသည် ဂပြးပြီး 

အဂပြမှန် - မှန်၊မှား၊ 

ြုံပြင်ထဲတွင် မြါဝင်ြါ ကို 

ထိရမည်။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ကသာဒုံပမို့ကို	ြျက်ဆီးခဲ့သည်	
အဘယ်ကြကာင့်ဆိုကသာ်	လူသားများသည်	အလွန်ဆိုးညစ်ြကကလသည်။
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 ¼ ဂသာဒုံဘုရင်က အာခဗံကို ပမို့၏ အြျက်အစီးကမ်းလှမ်းြဲ့သည်။ အာခဗံက သူ၏ကမ်း 
လှမ်းမှုကို ပငင်းြယ်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ရှင်ဘုရင်မှ အပငိုးထားကာရန်ပြုမည်ကို ဂကကာက် 
ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်က အာခဗံအား “ငါသည် သင်၏အကွယ်အကာပြစ်၏။ 
သင်၏ အကျ ိုးသည် အလွန်ကကီးလှ၏” ဟု (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၅:၁) တွင် ဂြာ်ပြြဲ့သည်။

 ¼ အာခဗံက ရုတ်တရက် စကားအပြန်အလှန်ဂပြာပြင်းကို လှည့်လိုက်သည်။ ပြဿနာတစ်ြု 
ရှိြဲ့သည်။ ပြဿနာမှာ အာခဗံတွင် သားသမီးမရှိဂသးဂြ။ သူသည်အသက် (၇၅) နှစ် 
ရှိသည်။ လူ့စကားအရဂပြာရဂသာ် စာရဲသည် သားမြွားနိုင်ဂတာ့သည့်အတွက် သူ 
သည် သားသမီးရှိစရာအဂကကာင်း မရှိဂတာ့ဂြ။

 ¼ ဘုရားသြင်က သူ၏ကတိဂတာ်ပြစ်သည့် “သင်၏ကိုယ်ထဲက ထွက်ဂသာသူသည် သင် 
၏အဂမွြံပြစ်လိမ့်မည်” ဟု (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၅:၄) တွင် သတိဂြးသည်။ ထိုအြျက် 
ကို ြိုမိုဆိုရဂသာ် ဘုရားသြင်က အာခဗံအားအိမ်ပြင်သို့ ဂြါ်ထုတ်လာကာ ကကယ်များကိ ု
ဂရတွက်ဂစြဲ့သည်။ သူဂရတွက်နိုင်ြါက သူရှိလာမည့် မျ ိုးဆက်အဂရအတွက်ကို သူသိ 
နိုင်ဂြမည်။ ထိုအရာမှာ အံ့ကသစရာဂကာင်းဂသာ ကတိဂတာ်ပြစ်ပြီး အာခဗံတွင် ကဂလး 
ရှိလာမည်၊ သူတို့၏မျ ိုးဆက်သည် များပြားလိမ့်မည်ကို မျက်ပမင်သတိဂြးပြင်း ပြစ ်
သည်။ အာခဗံသည် ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ြဲ့သည်။ ထိုယုံကကည်ပြင်းအား ဂပြာင့်မတ ်
ပြင်း၊ ရိုးရှင်းဂသာယုံကကည်ပြင်းဟု သတ်မှတ်ြံရသည်။

 ¼ စာရဲ၏တုံ့ပြန်မှုမှာ ကွဲပြားပြားနားသည်။ အာခဗံနှင့်စာရဲတိုသည် အိမ်ဂထာင်သက် (၅၀) 
ဂကျာ်ရှိြဲ့မည်ပြစ်ဂသာ်လည်း သားသမီးမရနိုင်ဂြ။ စာရဲက သူမသည် အသက် (၅၀) တွင် 
ြင်သားသမီးမဂမွးြါက ယြုတွင်လည်း သူတို့သားသမီးရမည်မဟုတ်ဟု စဉ်းစားသည်။ 
ထို့ဂကကာင့် သူမသည် ဘုရားသြင်ကိုကူညီရန် အစီအစဉ်ဆွဲသည်။ အာခဗံသည် သူမ၏ 
အဂစြံဟာေရနှင့် အိြ်ရမည်။ အာခဗံနှင့်ဟာေရသည် ဣရှဂမလကို ရြဲ့သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်က ဣရှဂမလအား ကတိဂတာ်သားအပြစ် အသုံးမပြုြါ။ သို့ဂသာ် အာခဗံ 
သည် သူ၏သားကိုြျစ်ပြီး ဘုရားသြင်က သူ့ကိုဂစာင့်ဂရှာက်မည်ဟု ကတိဂြးြဲ့သည်။ 
ဘုရားသြင်သည် သူ၏အပြားဂသာ ကတိဂတာ်ကိုလည်း တည်မည်ပြစ်ပြီး သူ၏ မူလ 
ကတိဂတာ်ပြစ်သည့် သားတစ်ဂယာက်ကိုလည်း ဂြးြဲ့သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	စာရဲသည်	ဘုရားသခင်၏ကတိကတာ်ကို	ယုံြကည်ပခင်းပြင့ ်
မတုံ့ပြန်ခဲ့ြါ။	အာပေဟံမူကား	ယုံြကည်ပခင်းပြင့်	တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၁၉)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၅:၁-၄၊ ၁၆:၁-၁၆၊ နှင့် ၁၇:၂၀

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁ - အစအဦး၌ ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်နှင့်ဂပမကကီးကို ြန် 
ဆင်းဂတာ်မူ၏။

 ¼ ဂကာဂလာသဲ ၁:၁၆ - အဂကကာင်းမူကား၊ ထိုသားဂတာ်သည် ဂကာင်းကင်ဂြါ် ဂပမကကီး 
ဂြါ်မှာရှိသမျှဂသာ ရူြအရာ၊ အရူြအရာ၊ ရာဇြလ္လင်ပြစ်ဂစ၊ အစိုးရပြင်းတန်ြိုးပြစ်ဂစ၊ 
အထွဋ်အပမတ်ပြစ်ဂစ၊ အာဏာစက်ပြစ်ဂစ၊ ြြ်သိမ်းဂသာအရာတို့ကို ြန်ဆင်းဂတာ်မူ 
၏။ ထိုသြင်အားပြင့်၎င်း၊ ထိုသြင်အဘို့အလို့ငှါ၎င်း၊ ြြ်သိမ်းဂသာအရာတို့သည် ြန် 
ဆင်းလျက်ပြစ်ကက၏။

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၂ - သတ္တမဂန့ ဂရာက်လျှင်၊ ဘုရားသြင်သည် ြန်ဆင်းဂသာအမှုကို 
လက်စသတ်ဂတာ်မူြဲ့ပြီးသည်ပြစ်၍၊ ြန်ဆင်းသမျှဂသာ အမူအရာတို့သည် ပြီးစီးပြီးမှ 
ထိုသတ္တမဂန့၌ ပငိမ်ဝြ်စွာ ဂနဂတာ်မူ၏။

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၈ - ထာဝရအရှင် ဘုရားသြင်သည်လည်း အဂရှ့မျက်နှာ၊ ဧဒင် 
အရြ်၌ ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ြျ ိုးပြီးလျှင်၊ ြန်ဆင်းဂတာ်မူဂသာ လူကို ထိုဥယျာဉ်၌ ဂနရာြျ 
ဂတာ်မူ၏။

 ¼ ဂဟရှာယ ၁၄:၁၂ - အိုနံနက်သား၊ မိုးဂသာက်ကကယ်၊ သင်သည် ဂကာင်းကင်က ကျဂလ 
ပြီတကား။ အပြည်ပြည်တို့ကို နှိြ်စက်ဂသာသင်သည် ဂပမတိုင်ဂအာင်ြုတ်လှဲပြင်းကို 
ြံရဂလပြီတကား။

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၆ - ထိုအြင်သည် စားြွယ်ဂကာင်းပြင်း၊ အဆင်းလည်းလှပြင်း၊ ြညာ 
တိုးြွားဂစလိုဂသာငှါ၊ နှစ်လိုြွယ်ဂသာအြင်ပြစ်ပြင်းကို မိန်းမသည်ပမင်လျှင်၊ အသီးကို 
ယူ၍စား၏။ မိမိြင်ြွန်းအားလည်း ဂြး၍ သူသည်လည်း စား၏။

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၅ - သင်နှင့်မိန်းမကိုလည်းဂကာင်း၊ သင်၏အမျ ိုးအနွယ်နှင့် မိန်းမ၏ 
အမျ ိုးအနွယ်ကိုလည်းဂကာင်း ငါသည် ရန်ပငိုးြွဲ့ဂစမည်။ သူသည် သင်၏ဂြါင်းကိ ု
ကကိတ်လိမ့်မည်၊ သင်သည်သူ၏ြဂနာင့်ကိုကကိတ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်ဂတာ်မူ၏။

 ¼ ဂရာမကသဝါဒစာ ၈:၂၀ - ဘုရားသြင်သားတို့၏ ထူးပမတ်ဂသာ လွှတ်ပြင်းြျမ်းသာတည်း 
ဟူဂသာ ဂြာက်ပြန်ြျက်စီးပြင်း အဂနှာင်အြွဲ့မှ ကယ်လွှတ်ပြင်းြျမ်းသာကို ဝင်စားမည ်
ဟု ဂမျှာ်လင့်ရဂသာ အြွင့်ကိုဂြး၍ အနိစ္စနိုင်ငံသို့ လိုက်ဂစဂတာ်မူဂသာ သူ၏အလို 
ဂတာ်ဂကကာင့်သာ လိုက်ရ၏။

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၃ - သင့်ကို ဂကာင်းကကီးဂြးဂသာသူကို ငါဂကာင်းကကီးဂြးမည်။ 
သင့်ကိုကျနိ်ဆဲဂသာသူကို ငါကျနိ်ဆဲမည်။ သင့်အားပြင့်လည်း လူမျ ိုးအဂြါင်းတို့သည် 
ဂကာင်းကကီးမေဂလာကို ြံရကကလိမ့်မည်ဟု မိန့်ဂတာ်မူ၏။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အရင်ကျက်မှတ်ခဲ့သည့်	

ကျမ်းချက်ကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ။

အရက်ကျက်မှတ်ြဲ့သည့် 

ကျမ်းြျက်များကို 

ပြန်လည်ဂနွးရန် ဆရာက 

ကဂလးများအား ဂမးသင့ ်

ြါသည်။ ကျမ်းြျက ်

အားလုံးကို ဤစာမျက်နှာ 

တွင် မဂြာ်ပြထားြါ။ 

သို့ဂသာ် အြျနိ်ရြါက 

ဆရာမှ ကျမ်းြျက်ဂြါင်း 

၁၈ ြုဒ်ကို ပြန်လည ်

မှတ်မိဂအာင် ဂမးသင့်ြါ 

သည်။ လုြ်ဂဆာင်လိုသူကို 

ဂြါ်ပြီး အကူအညီ 

အနည်းငယ်ဂြးြါ။

အြွဲ့များြွဲပြီး 

ကျမ်းြျက်များစွာ 

မှတ်မိသည့်အြွဲ့ကို ြွဲ့ြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂသာဒုံပမို့ဘုရင်သည် အာခဗံနှင့် သဂဘာတူညီမှု တစ်ြုလုြ်လိုြဲ့သည်။ ဂဗရမင်းကကီးသည် 
အာခဗံအား သူ၏မဟာမိတ်ပြစ်ဂစလိုသည်။ အာခဗံသည် တန်ြိုးကသဇာရှိပြီး အလွန်လွှမ်းမိုး 
ဂသာသူပြစ်ဂသာဂကကာင့် ဂဗရမင်းကကီးက သူတို့သည် မိတ်ဂဆွများပြစ်ပြီး လုြ်ဂြာ ်
ဂဆာင်ြက်များ ပြစ်လာသင့်သည်ဟု ထင်ဂလသည်။ အာခဗံသည် ဘုရင်မဟုတ်ြါ သို့ဂသာ်  
သူ၌တန်ြိုးရှိပြီး ဂပြာင့်မတ်ဂသာလူတစ်ဦး ပြစ်သည်။

အာခဗံသည် ဂသာဒုံပမို့ ဘုရင်ဂဗရမင်းနှင့် ဘာမှမလိုြျင်ြဲ့ြါ။ ဂဗရမင်းလုြ်ဂဆာင်သည့် 
သဂဘာတူညီမှုကို သူပငင်းြယ်ြဲ့သည်။ အာခဗံက ဂသာဒုံပမို့၏သမိုင်းကို သိသည်… သူတို့ 
သည် အလွန်ဆိုးညစ်ဂသာ လူများပြစ်ဂသာဂကကာင့် အာခဗံက ထိုကဲ့သို့ဂသာလူမျ ိုးနှင့် ဂဝး 
ဂဝးဂရှာင်သည်။ သူ၏တူပြစ်ဂသာ ဂလာတသည် ထိုပမို့တွင်ဂနထိုင်ရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့ဂသာ် 
လည်း အာခဗံကမဂရေးြျယ်ြါ။ အာခဗံက ဘုရင်ဂဗရနှင့် သဂဘာတူညီမှုကို ပငင်းြယ်လိုက ်
သည့်အြါ စိတ်ြူြန်ြဲ့ဂြမည်။ သို့ဂသာ်ဘုရားသြင်က အာခဗံအားစကားဂပြာပြီး သူသည် 
အာခဗံ၏ အကွယ်အကာပြစ်ပြီး မဟာဂကာင်းကျ ိုးရမည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ အာခဗံအား ထိုအရာ 
သည် မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို ဘုရားသြင်က သူ့ကိုကာကွယ်မည်ဟု အဓိြ္ပါယ်ရသည်။ 
အာခဗံသည် ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ကိုးစားဂသာဂကကာင့် သူ့အတွက် အဓိြ္ပါယ်များစွာ ရှိြဲ့ 
သည်။ ဘုရားသြင်စကားဂပြာဂသာအြါ အာခဗံကနားဂထာင်ပြီး နာြံြဲ့သည်။ ဤသည်မှာ 
သူ၏ြုံမှန်အဂလ့အကျင့် ပြစ်သည်။

တစ်ဂန့လျှင် ဘုရားသြင်က အာခဗံအား အရာအားလုံးကို ဆက်ြံမည့်အဂမွြံသားတစ်ဦးကိ ု
ဂြးမည်ဟု ကတိဂြးြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က သူ့ကိုအပြင်သို့ြင် ဂြါ်ဂဆာင်သွားပြီး ကကယ် 

 ¼ ဂကာင်းကင်တမန် (သတင်းြို့သူ) မှအာခဗံသို့ - “ဘုရာားသြင်မှ သင့်အား သူသည် 
သင်၏အကွယ်အကာနှင့် အကျ ိုးပြစ်သည်ဟု ဂပြာလာဂသာအြါ သူဘာကိုဆိုလိုသည် 
ဟု သင်ထင်ြါသနည်း။”

 ¼ ဂကာင်းကင်တမန် (သတင်းြို့သူ) မှ စာရဲသို့ - “သင်သည် ကဂလးတစ်ဦးရမည်ဟု 
ဘုရားသြင် သင့်ကိုဂပြာဂသာအြါ အဘယ်ဂကကာင့် ရယ်ဂမာသနည်း။”

 ¼ ဂကာင်းကင်တမန် (သတင်းြို့သူ) မှ အာခဗံသို့ - “သင်သည် လကိုကိုးကွယ်ဂသာလ ူ
မိသားစုမှကကီးပြင်းြဲ့သည်။ လကိုကိုးကွယ်ပြင်းမှထွက်ပြီး ဘုရားသြင်အား စတင်ကိုး 
ကွယ်ပြင်းသည် မည်သည့်အရာနှင့်တူသနည်း။”

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ။
သင်ခန်းစာသင်ြကားြးြါ	
လှုြ်ရှားမှု	-	ကကာင်းကင ်
တမန်	ကမးပမန်းပခင်း

ကဂလးတစ်ဦးအား 
ဂကာင်းကင်တမန် လုြ်ဂစ 
ြါ။ တစ်ဦးကအာခဗံလုြ်ပြီး 
ဂနာက်တစ်ဦးက စာရဲလုြ ်
ဂစြါ။ ဂကာင်းကင် 
တမန်က အာခဗံနှင့်စာရဲ 
တို့အား ဂမးြွန်းများပြင့် 
ဂတွ့ဆုံဂမးပမန်းြါ။ 
ဆရာက ဂကာင်းကင ်
တမန် ဂမးပမန်းမည့် 
ဂမးြွန်းများကို 
ထြ်မံစဉ်းစားသင့်ြါသည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျွန်ုြ်၏အပမင်မှ

စာရဲ၏ယုံကကည်ပြင်း ကင်းမဲ ့

ပြင်းက ဂအာက်ြါလူများကိ ု

မည်သို့ ထိြိုက်ဂစြဲ့ဂကကာင်း 

ကဂလးများကိုဂမးြါ -

. အာခဗံ

. စာရဲ

. ဟာေရ

. ဣရှဂမလ

ဤဂလးဦး၏အပမင်မှ သူတို ့

သည် တစ်စုံတစ်ဦး၏ 

ယုံကကည်ပြင်းကင်းမဲ့ပြင်းမှ 

မည်သို့ ထိြိုက်ြဲ့ကကသနည်း။

ပြစ်နိုင်သည့်အဂပြများ -

. အာခဗံ - သူ၏သား 

ထွက်ြွာသွားသည်ကို 

ကကည့်ရန် မုန်းတီးြဲ့သည်
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ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၅:၆ - အာခဗံသည် ထာဝရဘုရားကို ယုံကကည်သည်ပြစ်၍ သူ၏ယုံကကည ်
ပြင်းကို ဂပြာင့်မတ်ပြင်းကဲ့သို့ မှတ်ဂလ၏။ 

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ရည ်
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

များကို ဂရတွက်ဂစြဲ့သည်။ အာပဗဟံဂရတွက်နိုင်ြါက သူ၌ရှိလာမည့် မျ ိုးဆက်များအဂရ 
အတွက်ပြစ်သည်။ ဂကာင်းပြီ ထိုသားဂတာ်ဂမွးလာရန် ဂနာက်ဆယ်နှစ်ြင်ကကာြဲ့ဂသာ ်
လည်း အာခဗံသည် ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ြဲ့ပြီး  ထိုယုံကကည်ပြင်း သူ၏ဂပြာင့်မတ်ပြင်း 
အဂနပြင့် အသိအမှတ်ပြုပြင်းကို ြံရသည်။ 

စာရဲတွင် မတူညီဂသာအပမင် ရှိြဲ့သည်။ ယုံကကည်ပြင်း မရှိဂသာဂကကာင့် အာခဗံနှင့်သူမ၏ 
အဂစြံဟာေရတို့အား ကဂလးတစ်ဦးဂမွးြွားဂစရန် အကကံအစည်ပြင့် ဘုရားသြင်ကို ကူညီ 
ရန်လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်။ ထိုအတိုင်း သူတို့လုြ်ဂဆာင်ြဲ့ပြီး ထိုကဂလးကို ဣရှဂမလဟု အမည် 
ဂြးြဲ့သည်။ ပြဿနာမှာ ဣရှဂမလသည်ကတိဂတာ်သားပြစ်လာမည် မဟုတ်ြါ။ ဟာေရက 
စာရဲအား ဘဝြျက်ဂအာင် လုြ်ဂဆာင်သည်။ သူတို့နှစ်ဦးလည်း တစ်ဦးအဂြါ်တစ်ဦးစိတ် 
သဂဘာထားမတိုက်ဆိုင်ပြင်းဂကကာင်း စာရဲက ထိုအတွက် အာခဗံကိုြင် အပြစ်တင်သည်။ 
စာရဲ၏ယုံကကည်ပြင်းမရှိပြင်းက အာခဗံအတွက်ြင် ပြဿနာကကီးကိုပြစ်ဂစြဲ့သည်။ ယြုတွင် 
သူမသည် စာရဲနှင့်မိတ်ဂဆွမပြစ်ဂတာ့ြါ။ စာရဲ၏ယုံကကည်ပြင်းကင်းမဲ့ပြင်းက သူမကိုယ်တိုင် 
အတွက်ြင် မဟာပြဿနာပြစ်လာသည်။ ထို့အပြင် စာရဲ၏ယုံကကည်ပြင်း ကင်းမဲ့ပြင်းက 
ဣရှဂမလအတွက်လည်း ပြဿနာကကီးပြစ်ဂစြဲ့သည်။ သူသည် အြျစ်ြံြဲ့ရဂြမည် သို့ဂသာ် 
အာခဗံ၏အိမ်မှ သူထွက်ြွာရဂတာ့သည်။

ဘုရားသြင်က သူ၏ကတိဂတာ်အတိုင်း ဣရှဂမလကိုဂစာင့်ဂရှာက်သည်။ ဂနာက်ြိုင်းတွင် 
ဣရှဂမလတွင် သူ့ညီနှင့်မတူညီသည့် ဂသးငယ်သည့်အြျက်တစ်ြျက်ရှိြဲ့သည် သို့ဂသာ် သူ 
တို့ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးကကားတွင် အပြားပြဿနာရှိြဲ့သည့်မှတ်တမ်း မရှိဂြ။ ဘုရားသြင်သည်  
ဣရှဂမလအား ဂကာင်းသည့်အြျနိ်နှင့် မဂကာင်းသည့်အြျနိ်များတစ်ဂလျှာက် ဂစာင့်ကကည့ ်
ဂြးသည်။ အာခဗံက သူဂပြာသမျှကို ဘုရားသြင်အသိအမှတ်ပြုမည်ကို သူသိသည်။ ထို့ 
ဂကကာင့်ြင် အာခဗံသည် ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ကိုးစားြဲ့သည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	(အဆက်)

. စာရဲ - ဟာေရအဂြါ် 

ြါးသီးပြင်း

. ဟာေရ - စာရဲအဂြါ် 

ြါးသီးပြင်း

. ဣရှဂမလ - သူ့ကို 

ြျ ိုးဂထာင်ဂြးမည့် 

ြြင်မရှိပြင်း

ကျမ်းစာကျက်မှတ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု

ကျမ်းြျက်ကို အကကိမ်အနည်း 

ငယ် ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ။ 

ထို့ဂနာက် ကဂလးများကို 

နှစ်ြွဲ့ (သို့) အြွဲ့များစွာ 

ြွဲြါ။ အြွဲ့များအား ဂပမပြူ  

(သို့) သင်ြုန်း (သို့) 

စာရေက်ငယ်အား  ထိုင်ြုံဂြါ် 

တွင် တင်ဂစပြီး တန်းစီဂစြါ။ 

တစ်ြွဲ့ြျင်းစီ၏ ဂရှ့တွင် 

သင်ြုန်းဂြါ်တွင် ဂရးစရာ 

တစ်ြုြုြျထားဂြးြါ။ တစ်ြွဲ့ 

ြျင်းစီမှ ြထမဆုံးကဂလး 

ကို ဂရှ့ထွက်လာဂစပြီး 

ကျမ်းြျက် ြထမစားလုံးက 

ဂရးဂစပြီး ပြန်လည်တန်းစ ီ

ဂစြါ။ တစ်ြွဲ့စီမှ ဒုတိယ 

ကဂလးသည်ဂရှ့ထွက်လာပြီး 

ဒုတိယကျမ်းြျက် စကားလုံး 

ကို ဂရးရမည်ပြစ်သည်။ 

အြွဲ့ထဲမှ ကဂလးအားလုံး 

သည် ဂနာက်စကားလုံးကို 

ဂရးပြီး ကျမ်းြျက်ပြီးသည ်

အထိ ဆက်လက်ကစားရမည် 

ပြစ်သည်။ ဂနာက်ထြ ်

မကစားမီ အသင်းအားလုံးကို 

ပြီးစီးဂစြါ။
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

အြျနိ်မကျမီ သင့်အတန်းထဲမှ  

ကဂလးတစ်ဦးြျင်းစီအတွက်  

ကဒ်နှစ်စုံစီနှင့် စာရေက်နှစ်စု ံ

လုြ်ြါ။ ကဒ်အြျ ို့တွင် 

“ကျွန်ုြ်တို့ ဂသြျာဂြါက်သ ိ

သည်” ဟူဂသာ စကားလုံးကို 

ဂရးထားပြီး အြျ ို့က 

“ယုံကကည်ပြင်းပြင့်” ဟ ု

ဂပြာမည်။ 

သင့်ဘဝတွင် သင်ဂသြျာ 

ဂြါက်သိသည့်အရာနှင့် 

ယုံကကည်ပြင်းပြင့် ဘုရား 

သြင်အား ကိုးစားရန် သင ်

လိုအြ်သည့် အဂကကာင်းအရာ 

များကို ဂပြာကကြါစို့။ 

ဤအြန်းတွင် သင့်ကဂလး 

များ ရင်ဆိုင်ဂနရသည့် 

လိုအြ်ြျက်များနှင့် 

အဂပြအဂနများပြင့် 

ပြင်ဆင်ထားသင့်ြါသည်။

ဤညွှန်ကကားြျက်များကိ ု

ကဂလးများအားဂြးြါ - 

ကျွန်ုြ်ကဂြာ်ပြြျက်ကို ြတ ်

မည် သင်တို့က “ကျွန်ုြ်တို့ 

ဂသြျာဂြါက်သိသည်” 

ဟူဂသာအြန်း (သို့) 

လူသားသည် ဘုရားသြင်ကို  

ယုံကကည်ရန်လိုအြ်ဂသးသည် 

“ယုံကကည်ပြင်းပြင့်” ဟူဂသာ 

အြန်းနှင့် သင့်ဂတာ်မည်ကို 

ဆုံးပြတ်ဂြးြါ။

ဂြာ်ပြြျက်များသည် အာခဗံ၊ စာရဲ၊ ဟာေရနှင့် ဣရှဂမလတို့ြါဝင်သည့် ယဂန့ကျမ်းစာြုံပြင် 
Today’s Bible story မှ ပြစ်သည်။ ကဂလးများက “ဂသြျာဂြါက်သိသည်” ဟုဂပြဂသာအြါ 
ဘုရားသြင်က ထိုကတိဂတာ်ကိုဂပြာြဲ့ဂကကာင်း သူတို့ဂသြျာဂြါက်အဘယ်ဂကကာင့် သိ 
သည်ကို တစ်ဂယာက်ဂယာက်အား ြိတ်ဂြါ်ကာဂပြာဂစြါ။

၁။ အာခဗံနှင့် စာရဲတို့သည် ကဂလးတစ်ဦးရလာမည် (ဂသြျာဂြါက်သိသည်)၊ 
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၈:၁၀

၂။  ကဂလးရလာမည့် အြျနိ်အတိအကျသည် မည်သည့်အြျနိ်တွင်နည်း။ (ယုံကကည် 
ပြင်းပြင့်)

၃။ အာပဗဟံသည် လူအများ၏ ြြင်ပြစ်လာမည် (ဂသြျာဂြါက်သိသည်)၊ ကမ္ဘာဦး 
ကျမ်း ၁၅:၅

၄။ “ကတိဂတာ်သားကို အာခဗံနှင့်စာရဲတို့မှ ပြစ်လာမည် (ဂသြျာဂြါက်သိသည်) 
(ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၈:၁၄)

၅။ ကဂလးရရန် အလွန်အိုမင်းဂနသည့် လူအိုနှစ်ဦးနှင့် ဘုရားသြင် မည်သို့လုြ်မည် 
နည်း။ (ယုံကကည်ပြင်းပြင့်)

၆။ ဣရှဂမလသည် ကတိဂတာ်သားမဟုတ်ဂသာ်လည်း ဘုရားသြင်ကသူ့ကို ြျစ်ဆဲ 
ပြစ်သည် (ဂသြျာဂြါက်သိသည်။)

၇။ ဟာေရနှင့် ဣရှဂမလတို့သည် မိသားစုထဲတွင် အြွင့်အာဏာမရှိဂသာအြါ ဘုရား 
သြင်မည်သို့ကကည့်ရှုသနည်း။ (ယုံကကည်ပြင်းပြင့်)

ယြုတွင်  ကျမ်းစာထဲမှ လူအြျ ို့ကို နယ်ဂပမတစ်ြုစီတွင် ယုံကကည်ပြင်းပြင့် ဘုရားသြင်ကို 
ကိုးစားရန် ဂြါ်ယူြဲ့သည့် လူများအဂကကာင်းကို ကျွန်ုြ်တို့ကျမ်းစာထဲတွင် ကကည့်ြဲ့ကကဂြ 
သည်။ သို့ဂသာ် ယဂန့ ကျွန်ုြ်တို့လုြ်ဂဆာင်သင့်သည့်အရာ တစ်ြုရှိသည်။

၁။ ဘုရားသြင်သည် ကျွန်ုြ်ကိုြျစ်ပြီး ကျွန်ုြ်ဘဝကို အလွန်ေရုစိုက်ြါသည်။ (ဂသြျာ 
ဂြါက်သိသည်) (ရှင်မဿဲ ၁ဝး၂၉-၃၁)

၂။ ဘုရားသြင်သည် ကျွန်ုြ်၏လိုအြ်ြျက်များကို မည်သို့ဂထာက်ြံ့မည်နည်း။ 
(ယုံကကည်ပြင်းပြင့်)

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို 
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“သူဂကာင်းပမတ်သည် He is Good” ဟူသည့် Steve Green သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာ 
အတွက် အကကံပြုထားြါသည်။
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၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဤသင်ြန်းစာတွင် အဓိကအြျက် နှစ်ြျက်အား ဝန်းရံထားြါသည်။

 ၁။  အာခဗံသည် ယုံကကည်ပြင်းပြင့် တုံ့ပြန်သည်။
 ၂။  စာရဲသည် ယုံကကည်ပြင်းပြင့် မတုံ့ပြန်ြါ။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ကျမ်းစာထဲမှ မဟာြုံပြင်ကို နားလည်ရန်အတွက် ယုံကကည်ပြင်းတုံ့ပြန်မှုသည် မရှိမပြစ ်
လိုအြ်ြါသည်။ လူတစ်ဦးက ဘုရားသြင်ဂပြာထားသည ့ ်စကားကို ယုံကကည်ပြင်းပြင့် တုံ့ပြန် 
သည်။ ဤသည်မှာ ယုံကကည်ပြင်းပြင့် တုံ့ပြန်ပြင်းပြစ်သည်။ ဤယုံကကည်ပြင်းပြင့် တုံ့ပြန်ပြင်း 
သည် မည်သူ့ထံမှမဆို (အမျ ိုးသား၊ အမျ ိုးသမီး၊ ဂယာက်ျား၊ မိန်းမ) မှ ဘုရားသြင်ဂပြာထား 
သည့်စကားကို တုံ့ပြန်ပြင်းပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်ဂပြာထားသည့် စကားကို ယုံကကည်ပြင်း 
ပြင့် သင်တုံ့ပြန်မည်လား။ ဤတစ်ြတ်အတွင်း သင့်ဘဝတွင် ဘာနှင့်တူညီဂနသနည်း။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	စာရဲသည်	ဘုရားသခင်၏ကတိကတာ်ကိ ု
ယုံြကည်ပခင်းပြင့်	မတုံ့ပြန်ခဲ့ြါ။	အာဗေံမူကား	ယုံြကည်ပခင်းပြင့်	တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု(အဆက်)

သင်ဂရေးြျယ်သည့် ကဒ်ကို  

ဂပမောက်ပြပြီး ကဒ်ဂြါ်တွင် 

ဂရးထားသည့် စာကိ ု

ြတ်ပြြါ။ ကျွန်ုြ်တို့က 

ဂြာ်ပြြျက် တစ်ြုြျင်းစီကို 

လုြ်ဂဆာင်ပြီးဂသာအြါ 

“ဂသြျာဂြါက်သိသည်” 

ဟူဂသာ ကဒ်ကို ဂပြတစ ်

ြက်ပြင့် တစ်ြက်တွင် ထား 

ပြီး “ယုံကကည်ပြင်းပြင့်” 

ဟူသည့် ကဒ်ကို 

ဂနာက်တစ်ြက်တွင် ထားြါ။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု

ဤသင်ြန်းစာမှ သူတို့ဂလ ့

လာြဲ့သည့် အဓိကတစ်ြျက ်

ကို ကဂလးများအား ြျဂရး 

ရန် ဂပြာြါ။ ထို့ဂနာက် သူတို့ 

ဂလ့လာမိသည့် အရာကို  

အတန်းထဲတွင် ကဂလးများ 

အား အပြားသူများနှင့် ဂဝမျှ 

ဂစြါ။ အတန်းထဲမှ အပြား 

သူများ ဂဝမျှသည့်သင်ြန်းစာ 

ကိုလည်း သူတို့အတွက် 

အသစ်ပြစ်ြါက ဂြါင်းမှတ ်

ထားရမည်။ ဤပြစ်စဉ်ကို 

ကကိမ်ြန်များစွာ လုြ်ဂဆာင ်

ြါ။ ထို့ဂနာက် သင်ြန်းစာမှ 

ကဂလးများ ဂလ့လာမိသည့် 

အဓိကအြျက်များကို 

စာရင်းပြုစုြါ။

၃။ ဘုရားသြင်က သူ့အား နာြံသည့်အသက်တာပြင့် ကျွန်ုြ်ကို အသက်ရှင်ရန် 
ဂမျှာ်လင့်သည်။ (ဂသြျာဂြါက်သိသည်) (၁ ရာ၊  ၁၅:၂၂)

၄။ ကျွန်ုြ်တစ်ဦးတည်းရှိစဉ် မှန်ကန်ဂသာအရာကို လုြ်ဂဆာင်ရန်အတွက် ရြ်တည် 
သည့်အတွက် ဘုရားသြင်က ကျွန်ုြ်ကို မည်သို့ဆုဂြးမည်နည်း။ (ယုံကကည်ပြင်း 
ပြင့်)



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ pmrsufESm 104@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ ဘုရားသြင်က အာခဗံအား နာမည်သစ်အပြစ် အာပဗဟံဟု ဂြးြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က 
အာပဗဟံအား သူ၏ယုံကကည်ပြင်းစစ်မစစ်ကို စမ်းသြ်ြဲ့သည်။ အာပဗဟံသည် သူ၏သား 
အသက်ရှင်ရန် အပြည့်အဝဂမျှာ်လင့်ြဲ့သည်။

 ¼ ဂမာရိဟူသည်မှာ “ဂယဂဟာဝါယိ ဂရ ကကိုတင်ပမင်ြဲ့ပြီ” ဟု ဆိုလိုသည်။ ဘုရားသြင ်
က အာဒံ၏ကျဆုံးပြင်း (သို့) လူသားမျ ိုးနွယ်၏ အပြစ်ဇာတ်လမ်းကို အံ့ကသပြင်း  
မရှိြဲ့ြါ။ ၎င်းကို ဘုရားသြင်က ကကိုတင်ပမင်ြဲ့ပြီးပြစ်သည်။

 ¼ အာပဗဟံအား ယဇ်ြူဂဇာ်ရန် ဘုရားသြင်၏ဂစြိုင်းြျက်သည် အလွန်ကျ ိုးဂကကာင်း မဆီ 
ဂလျာ်သကဲ့သို့ ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် အာပဗဟံသည် ဘုရားသြင်အား အစဉ်နာြံြဲ့သည်။

 ¼ အာပဗဟံက ဘုရားသြင်သည် သူ၏သားကို ဂြါ်ဂဆာင်သွားမည်ဟု လုံးဝမဂမျှာ်လင့်ြဲ ့
ြါ။ ဣဇာက်ဂသဆုံးသွားြါက ဘုရားသြင်မှ သူ့ကိုတြန်အသက်ရှင်ဂစမည်။ အာပဗဟ ံ
သည် ဂမးြွန်းမဂမးြဲ ဤအဂကကာင်းကိုသိပြီး ဘုရားသြင်သည် ဣဇာက်ကို အန္တရာယ် 
(သို့) အစဉ်ထိြိုက်ပြင်းမှ ကာကွယ်ဂြးမည်ကို ဂသြျာဂြါက်သိသည်။

 ¼ ဣဇာက်၏ဂမးြွန်းပြစ်သည့် “သိုးသူငယ်ဘယ်မှာနည်း” ကို အာပဗဟံ၏အဂပြက 
ဘုရားသြင်သည် ဣဇာက်ကို ေရုစိုက်မည်ဟု ယုံကကည်စိတ်ြျမှုရှိဂကကာင်း ဂြာ်ပြြဲ့ 
သည်။ အာပဗဟံက “ဘုရားသြင်က သိုးသူငယ်ကိုပြင်ဆင်ဂြးလိမ့်မည်” ဟုဆိုသည်။ 
(ကမ္ဘာ ၂၂:၈၊၁၄)

 ¼ “ဘုရားသြင်၏ဂတာင်ဂြါ်တွင် ပြင်ဆင်ဂထာက်ြံ့မှုများရှိသည်” (“Jehovah Jiren,” 
verse 14) ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသြင်က သိုးထီးတစ်ဂကာင်အသွင်ပြင့် ယဇ်တစ်ဂကာင ်
ကို ပြင်ဆင်ဂြးြဲ့သည်။ ကဂလးတစ်ဦး မဟုတ်ြါ။ ဘုရားသြင်သည် ကဂလးသူငယ ်
များကို နာကျင်ဂအာင်မလုြ်ြါ။

 ¼ အာပဗဟံသည် ဘုရားသြင််အား အလွန်ကကီးပမတ်ဂသာယဇ်ပြင့် ကိုးကွယ်သည့်နာြံမှုရှ ိ
သည့် အဂစြံတစ်ဦးပြစ်သည်။ သုံးရက်တာ ြရီးစဉ်တစ်ဂလျှာက်နှင့် အထူးသပြင့ ်
ြရီးစဉ်အဆုံးတွင် ဘုရားသြင်ပြင်ဆင်ဂြးြဲ့သည်။

 ¼ ဂဗရဂရှဘမှ ဂမာရိဂတာင်ဂြါ်သို့ မိုင် ၅၀ ြန့်ရှိပြီး သုံးရက်တာြရီးပြစ်သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	အာပေဟံအားဣဇက်ကို	ယဇ်ြူကဇာ်ရန ်
စမ်းသြ်ခဲ့သည်။	ဘုရားသခင်က	ထိုအစားသိုးထီးတစ်ကကာင်ကို	ပြင်ဆင်ကြးခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၂၀)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၂:၁-၁၈

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ pmrsufESm 105သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၁၇)	-	အာပေဟံအတွက်ကတိကတာ်များ
၁။  ဘုရားသြင်သည် အာခဗံနှင့် မည်သည့်ဂနရာတွင် ကတိဂတာ်ကို ဂြးြဲ့သနည်း။
၂။  ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၃ ကို ြတ်ြါ။
၃။  ရှိြင်နှင့် ဂဗသလ
၄။  ဘုရားသြင်၏ ကတိဂတာ်များအတွက် ြျးီမွမ်းြါ။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၁၈)	-	ကသာဒုံနှင့်ကဂါကမာရ
၁။  ဘုရားသြင်သည် ဂသာဒုံနှင့်ဂေါဂမာရမှ လူများကို အဘယ်ဂကကာင့် ဂသဂစသနည်း။
၂။  ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၉:၂၉ ကို ြတ်ြါ။
၃။  လူသားများသည် အလွန်ဆိုးညစ်ြဲ့ကကသည်။
၄။  ကျွန်ုြ်တို့သည် ဆိုးညစ်မှုများမှ ဂရှာင်လွဲကကရန် ဆုဂတာင်းြါ။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၁၉)	-	အာဗေံ၏သားဣရှကမလ
၁။  ဘုရားသြင်ဂပြာြ့ဲသည့်အရာကုိ အာခဗံက ယံုကကည်ပြင်းပြင့် မည်သ့ုိတ့ံုပြန်ြ့ဲသနည်း။
၂။  ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၅:၆ ကို ြတ်ြါ။
၃။  အာခဗံသည် ဘုရားသြင်၏ကတိဂတာ်ကို ကိုးစားြဲ့သည်။
၄။  ဘုရားသြင်ဂပြာထားသည့် စကားများကို ကျွန်ုြ်တို့ ယုံကကည်နိုင်ဂသာဂကကာင့် 

ြျးီမွမ်းြါ။

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကမးြါ၊	ြတ်ြါ၊	

ကဆွးကနွးြါ၊	ကပြာြါ။

ပြီးြဲ့သည့် သင်ြန်းစာမှ 

နည်းစနစ်များကို 

ဂကာင်းမွန်စွာ ပြန်လည် 

သုံးသြ်ပြင်းက အဓိက 

အြျက်ဂလးြျက်ကို 

အာရုံစိုက်ဂစြါသည်။

၁) ဂမးြွန်းတစ်ြုဂမးြါ

၂) ကျမ်းစာြတ်ြါ။

၃) ထိုအဂကကာင်း 

ဂဆွးဂနွးြါ။

၄) ဘုရားသြင်အား 

စကားဂပြာြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

သင့်အတန်းကိုဂမးြါ - “သင်သည် ြရီးရှည်သွားြူးြါသလား” သွားြူးသူရှိြါက ြရီးရှည် 
သွားဂသာအြါ သူတို့ဘာယူဂဆာင်သွားကကသည်ကို ဂမးြါ။ ြရီးရှည်မသွားြူးြါက ြရီးရှည် 
သွားလျှင် သူတို့ဘာများ ယူဂဆာင်သွားပြီး မည်သည့်အရာများ လုြ်ဂဆာင်မည်နည်းဟ ု
ဂမးြါ။ အာခဗံသည် အလွန်အဂရးကကီးဂသာ အဂကကာင်းရင်းအတွက် ြရီးရှည်သွားြဲ့သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

အာပဗဟံသည် သူ၏သားနှစ်ဂယာက်စလုံးကို ြျစ်ြဲ့သည် သို့ဂသာ် သူသည် ဣဇာက်ကို  
အလွန်ြျစ်သည်။ ဘုရားသြင်က ဣဇာက်အတွက် ကကီးပမတ်သည့်အရာများကို ကတိဂြးြဲ့ 
သည်။ ဘုရားသြင်သည် ဣဇာက်ကို အသုံးပြုမည်ပြစ်ပြီး ၎င်းကိုအာပဗဟံက သိထားသည်။ 
အာပဗဟံသည် အလွန်အသက်ကကီးဂနပြီး ြြင်ဂကာင်းတစ်ဦးကဲ့သို့ ဣဇာက်ကိုလည်း 
ကာကွယ်ဂြးြျင်ြဲ့မည်။ 
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	
-	ပြဇာတ်

ဤသည်မှာ ကဂလးများ 
နှင့်အတူ သရုြ်ဂဆာင်ရန ်
အတွက် ဂကာင်းမွန်သည့် 
သင်ြန်းစာပြစ်လိမ့်မည်။ 
၎င်းကို ကျွန်ုြ်တို့က 
ပြဇာတ်ဟုဂြါ်သည်။ 
သင်က ြုံပြင်ဂပြာဂသာ 
အြါ ကဂလးများအား 
ဇာတ်လမ်းကို ပြန်လည ်
သရုြ်ဂဆာင်ဂစြါ။ 
သင့်အဂနပြင့် ဂအာက်ြါ 
အြန်းကဏ္ဍများအား 
သရုြ်ဂဆာင်မည့် ကဂလး 
များ လိုအြ်ဂြမည် -

၁) အာပဗဟံ
၂) ဣဇာက်
၃) အဂစြံနှစ်ဦး
၄) ပမည်းများ
၅) သိုးထီး

အာပဗဟံက ပမည်းဂကျာ 
ဂြါ်တွင် ထင်းများကိုတင ်
ရမည် (ထင်းအနည်းငယ် 
ပြင့်) 

တစ်ြွဲ့လုံးက ြရီးစဉ် တစ ်
ရက်စီတိုင်းကို အတန်းထ ဲ
တွင် လမ်းဂလျှာက်ရမည်။ 
တစ်ရက်ြျင်းစီ၏ အဆုံး 
တွင် ြင်ြန်းဂနကကရမည်။

အာပဗဟံသည် ဣဇာက ်
အား ကကိုးပြင့် ြျည်ဟန ်
ဂဆာင်ရမည်။ ထို့ဂနာက် 
သူ့ကိုြူဂဇာ်သည့် 
ြလ္လင်တွင်တင်ရမည်။

တစ်ဂန့ဂသာအြါ ဘုရားသြင်က အာပဗဟံအား ဣဇာက်ကိုဂြါ်ပြီး သူ့ကိုယဇ်ြူဂဇာ်မည့ ်
ဂမာရိဂတာင်ဂြါ်သို့ သွားရန် ဂပြာြဲ့သည်။ ယဇ်ြူဂဇာ်ပြင်းသည် အသစ်မဟုတ်ြါ သို့ဂသာ် 
သင်၏သားကို ယဇ်ြူဂဇာ်ပြင်းသည် အသစ်ပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်က ြြင်တစ်ဦးအားသူ 
၏သားကိုရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်ဂအာင်လုြ်မည်ကို လုံးဝမနှစ်သက်ြါ သို့ဂသာ် အာပဗဟံ၏ 
ယုံကကည်ပြင်းကို စမ်းသြ်ြဲ့သည်။

ထို့ဂကကာင့် ဂနာက်တစ်မနက်… မနက်ဂစာဂစာတွင် အာပဗဟံသည် ယဇ်ြူဂဇာ်ရန်အတွက် 
ထင်းများကိုယူပြီး သူ၏ငယ်သားနှစ်ဦးကိုလည်း ြရီးအတွက်ပြင်ဆင်ဂစသည်။ ပမင်းများကိ ု
ပြင်ဆင်ပြီး ဣဇာက်ကိုလည်း ယဇ်ြူဂဇာ်ရန်အတွက် ြရီးရှည်သွားမည်ဟု ဂပြာြဲ့ဂြမည်။ သူ 
တို့အားလုံးထွက်ြွာရန် အဆင်သင့်ပြစ်ဂနကကသည် သို့ဂသာ် ြရီးရှည်ပြစ်ပြီး သုံးရက်ြရီးသွား 
ရမည်ပြစ်သည်။ သူတို့တစ်ရက်ြရီးသွားြဲ့ကကသည်။ ဒုတိယရက်သွားြဲ့သည်။ ထို့ဂနာက် 
တတိယတစ်ရက် သွားကကသည်။ အာပဗဟံက သူတို့ကိုးကွယ်မည့်ဂနရာကို ဂတွ့ြဲ့သည်။ ၎င်း 
မှာ ဂမာရိဂတာင်ပြစ်ပြီး ဂယရုရှလင်နှင့် မဂဝးြါ။ အာပဗဟံက သူနှင့်ဣဇာက်တို့ ကိုး 
ကွယ်ရန် သွားဂနစဉ်တွင် ငယ်သားနှစ်ဦးအား ဂနြဲ့ရန် မှာကကားသည်။

အာပဗဟံနှင့်ဣဇာက်တို့ ကိုးကွယ်သည့် ဂနရာသို့ဂရာက်ဂသာအြါ သူက ၎င်းဣဇာက်ကိုကကိုး 
နှင့် ြျည်ပြီးြလ္လင်ဂြါ်တွင် တင်လိုက်သည်။ ဣဇာက်က သူဂမျှာ်လင့်ထားသည့် သိုးသူငယ ်
ဘယ်မှာနည်းဟူသည်ကို သိလိုြဲ့သည်။ ဣဇာက်က ယဇ်ြူဂဇာ်ရန် သိုးကိုအသုံးပြုပြီး သား 
ကို ယဇ်မြူဂဇာ်ဟု သိထားသည်။ အာပဗဟံက ဣဇာက်အားသတ်ရန် ဓါးကိုဂပမောက်ဂသာ 
အြါ ဂကာင်းကင်တမန်က ရြ်လိုက်ရန်ဂပြာသည်။ ထိုစကားကို ဂကာင်းကင်တမန်ထံမှ 
အာပဗဟံကကားဂသာအြါ သူ့အတွက် မဟာစိတ်သက်သာရာ ရသွားြဲ့သည်။ သူကကည့်လိုက ်
ဂသာအြါ သိုးထီးတစ်ဂကာင်သည် ြျုံြုတ်၌ြျ ိုညေိဂနသည်ကို ဂတွ့လိုက်ရသည်။ အာပဗဟ ံ
က သူ၏သားကို ကကိုးပြည်ဂြးပြီး ညေိဂနသည့်သိုးထီးကို ြမ်းလိုက်သည်။ ထို့ဂနာက် 
သိုးထီးကိုကကိုးြျည်ကာ ဘုရားသြင်အား ယဇ်ြူဂဇာ်ဂလသည်။ အတူတကွြင် သူတို့သား 
အြသည် ဘုရားသြင်အား ကိုးကွယ်ြဲ့သည်မှာ အရင်ဂန့က သူ၏ငယ်သားနှစ်ဦးကို ဂပြာ 
ြဲ့သည့်အတိုင်းြင် ပြစ်ြဲ့သည်။ သူတို့လုြ်ြဲ့သည့်ြုံစံအတိုင်း ဘုရားသြင်ကို ကိုးကွယ်ြဲ့ 
ကကသည်။

အာပဗဟံက ထိုဂနရာကို အလွန်ထူးပြားသည့် အမည်တစ်ြုဂြးရန် ဆုံးပြတ်ြဲ့သည်။ သူကထို 
ဂနရာကို “ဘုရားသြင်ပြင်ဆင်ဂြးမည်” ဟုဂြါ်ဂလသည်။ ထိုဂနရာသည်အာပဗဟံနှင့ ်
ဣဇာက်အတွက် အလွန်အဓိြ္ပါယ်ရှိြဲ့ဂြမည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူ့သားအား ယဇ်ြူ 
ဂြာ်ရန် ဘုရားသြင်ဂပြာသည့် တစ်ကကိမ်တည်းတွင် ဘုရားသြင်က ယဇ်အပြစ် တိရစ္ဆာန် 
တစ်ဂကာင်ကိုပြင်ဆင်ဂြးြဲ့သည်။ ဂနာက်ြိုင်းတွင် ယဇ်အတွက်ဘုရားသြင်က ဂနာက် 
ဂရေးြျယ်မှု တစ်ြုလုြ်ြဲ့သည့်အဂကကာင်းကို ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာသွာကကမည် သို့ဂသာ် ဂနာက်မှ 
ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် ယြုအတွက်မူ ဂမာရိဂတာင်အား အမည်သစ်တစ်ြုဂြးြဲ့သည် 
အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဘုရားသြင်သည် အာပဗဟံလိုအြ်သည့်အရာနှင့် အာပဗဟံ 
လိုအြ်ဂနဂသာအြါ ဘုရားသြင်ပြင်ဆင်ဂြးြဲ့ဂသာဂကကာင့် ပြစ်သည်။ 
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ကျက်မှတ်ရန်	

ကျမ်းချက်လှုြ်ရှားမှု	-	

ခုန်ြါ

စာလုံးကကီးပြင့် စာရေက်ငယ ်

များ ဂြါ်တွင် စကားစုများ 

ဂရးြါ။ ကကမ်းပြင်ဂြါ်တွင် 

စာရေက်များကို ဂရာဂနှာပြီး 

ကြ်ြါ။ သို့ဂသာ် တစ်လှမ်း 

ြျင်းစီတွင် စကားလုံးများ 

ဂအာင်ပမင်စွာ ရှာဂြွနိုင်ရန် 

အလုံအဂလာက် နီးကြ ်

ဂစြါ။ ကဂလးငယ်များက 

ကျမ်းြျက်ကို ကိုးကားရန် 

သင့်ဂလျာ်သည့် အမိန့်  

အတိုင်း တစ်ကကိမ်လျှင် 

ဂပြတစ်လှမ်းလှမ်းရမည်။ 

ကဂလးအားလုံးကို 

ကျမ်းြျက်အားလုံး 

ြုန်ဂစြါ။ 

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၂:၁၄ - ထိုအရြ်ကို ဂယဂဟာဝါရိဂရဟု အာပဗဟံသမုတ်ဂလ၏။ ထိုသို့ 
နှင့်အညီ ဂတာင်ဂြါ်မှာ ထာဝရဘုရားပြင်ဆင်ဂတာ်မူမည်ဟု ယဂန့တိုင်ဂအာင် ဆိုဂလ့ရှိ 
သတည်း။ 

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုး 
ကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့ 
နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို 
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂပြာြါ အိုသြင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီြျင်းကို ဤသင် 
ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျွန်ုြ်တို့သည် လမ်းဂလျှာက်သွားကကမည်။ သို့ဂသာ် သာမန်လမ်းဂလျှာက်ပြင်းမျ ိုး မဟုတ် 
ြါ ‘ကိုးစားလမ်းဂလျှာက်ပြင်း” ပြစ်သည်ဟု ရှင်းပြြါ။ ကဂလးတစ်ဦးြျင်းစီတွင် အဂြာ်တစ် 
ဂယာက်စီြါပြီး တစ်ဦးကမျက်လုံးကို စည်းထားရမည် သင်ဘယ်သို့သွားဂနသည်ကို သင် 
မပမင်ရြါ။ သင်ဂပြဂြျာ်ပြီး မနာကျင်သွားဂအာင် သင့်အဂြာ်ကသင့်ကို တစ်ြတ်ဂြါ်ဂဆာင် 
သွားမည်။ သင့်အဂြာ်အတွက် သင်သည် ယုံကကည်စိတ်ြျထိုက်ဂသာသူပြစ်ရန် အလွန် 
အဂရးကကီးြါသည်။ သင်သည်မျက်လုံးကိုစည်းထားြါက သင်ကသင့်အဂြာ်ကို ယုံကကည်ရ 
သည်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကကာပြီးဂနာက် မျက်လုံးစည်းကို ဂနာက်တစ်ဦးအားစည်းဂစပြီး  
လမ်းအနည်းငယ်ဂလျှာက်ဂစြါ။ ကဂလးများအား အြွဲ့နှစ်ြွဲ့ပြင့်တွဲဂစြါ။ ကဂလးတစ်တွဲစီ 
ကို မျက်စည်းတစ်ြုစီဂြးြါ။ ထို့ဂနာက် သူတို့၏အပြားသူငယ်ြျင်းများကိုလည်း မျက်လုံး 
စည်းကူဂစြါ။ ကဂလးများအား ယုံကကည်စိတ်ြျထိုက်သည့် မိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် အားဂြးြါ။

လှုြ်ရှားမှုပြီးဂနာက် မိမိဂရှ့ကိုမပမင်ရဂသာအြျနိ်တွင် တစ်စုံတစ်ဦးကိုးစားရပြင်းသည် 
မည်သို့ြံစားရသည့်အဂကကာင်းကို ဂပြာကကြါ။ အာပဗဟံနှင့်ဣဇာက်တို့သည် ြက်ြဲဂသာ 
အဂပြအဂနတွင် ဘုရားသြင်အား ကိုးစားြဲ့ရသည့်အဂကကာင်းကို ဂပြာြါ။ ကျွန်ုြ်တို့လက်ရှ ိ
တွင် မပမင်ရဂသာ်လည်း ဘုရားသြင်သည် အစဉ်ဂကာင်းပမတ်သည် အစဉ်မှန်ကန်သည်။ 

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သဂဘာတူသည်၊ သဂဘာမတူြါ ဂြာ်ပြြျက်များ (သင်သဂဘာမတူြါက အဘယ်ဂကကာင့် 
သဂဘာမတူသနည်း။)

၁။ အာပဗဟံနှင့် ဣဇာက်တို့သည် ဂမာရိဂတာင်သို့ သုံးရက်ြရီးသွားြဲ့ကကသည်။ 
(သဂဘာတူသည်)

၂။  အာပဗဟံက ဘုရားသြင်သည် သူ၏သားဣဇာက်အား အသက်ြျမ်းသာဂြးမည်ကို 
ယုံကကည်စိတ်ြျမှုမရှိြဲ့ြါ။ (သဂဘာတူသည်)

၃။ အာပဗဟံသည် ထိုဂတာင်ကို အမည်ဂြးပြီး “ဂမာရိဂတာင်” ဟု ဂြါ်ြဲ့သည်။ 
(သဂဘာမတူြါ၊ “ဘုရားသြင်ပြင်ဆင်ဂြးလိမ့်မည်” ဟု အမည်ဂြးြဲ့သည်။)

၄။ စာရာက ၎င်းသည် အကကံဂကာင်းပြစ်မည်ဟု မထင်ြဲ့ြါ။ (သဂဘာမတူြါ၊ ကျမ်းစာ 
ထဲတွင် စာရာသည် ဂမာရိဂတာင်ြရီးစဉ်အား သိသည့်အဂကကာင်း မဂြာ်ပြထားြါ။)

၅။  ကျမ်းစာထဲတွင် တိရစ္ဆာန်အား ယဇ်အပြစ်ြူဂဇာ်ပြင်းသည် ဤတစ်ကကိမ်သည ်
ြထမဆုံးအကကိမ် ပြစ်သည်။ (သဂဘာမတူြါ၊ ဘုရားသြင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ 
အတွက် တိရစ္ဆာန်၏အဂရြွံပြင့် အဝတ်အစားလုြ်ဂြးသည်)

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	-	

ကိုးစားလမ်းကလျှာက်

လိုအြ်သည့်ြစ္စည်းများ 

- အတန်းထဲတွင်ရှိသည့် 

ကဂလးအဂရအတွက် 

အတိုင်း မျက်လုံးစည်း 

၁ြု၂ ြုယူလာြါ 

(လုံဂလာက်ဂစရန် 

အြိုယူလာြါ)

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	သကဘာတ ူ

သည်နှင့်	သကဘာမတူြါ	

ကြာ်ပြချက်များ

ကဂလးများက ဂြာ်ပြြျက ်

ြုနှစ်ြုပြင့် သဂဘာတ ူ

သည် သဂဘာမတူ မတူြါ 

ဟူသည့် ကစားနည်းပြင့် 

ဂြျာ်ကကမည်ပြစ်သည်။ 

သဂဘာတူသည် သဂဘာ 

မတူြါ ဟူသည့်အြျက်များ 

အတွက် သင့်အဂနပြင့ ်

လည်း ဂြာ်ပြြျက်အြျ ို့ကို 

လုြ်ဂဆာင်နိုင်ဂြသည်။ 

သူတို့ကအတန်း၏ 

တစ်ြက် (သို့) 

အပြားတစ်ြက်သို့ 

ဂရွှ့နိုင်ြါသည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ကျမ်းစာထဲမှ မရှိမပြစ်လိုအြ်သည့် ပြစ်စဉ်များကို ဂတွ့ရှိသည်။ ထိုအရာများမှာ  
၁။ ဘုရားသြင် ၂။ လူသား ၃။ အပြစ်တရား ၄။ ဂသပြင်းတရား ၅။ ြရစ်ဂတာ် ၆။ ကားတိုင်   
၇။ ယုံကကည်ပြင်း ၈။ အသက်

အာပဗဟံသည် ဘုရားသြင်ကို နှစ်ဂြါင်းများစွာ ကိုးစားြဲ့သည်။ ယြုတွင် သူသည်ြက်ြဲ 
သည့် အဂပြအဂနနှင့်ကကုံလာသည်။ ဘုရားသြင်ကိုသူထြ်မံကိုးစားသည်။ ဘုရားသြင် 
တတ်နိုင်ပြီးသင့်အတွက် ပြင်ဆင်ဂြးမည့်အရာအတွက် သူ့ကိုသင်ကိုးစားမည့် နည်းလမ်း 
တစ်ြု (သို့) နှစ်ြုကို အမည်ဂြာ်ပြြါ။ ဤသင်ြန်းစာသည် ကိုးစားပြင်း (သို့) ယုံကကည်ပြင်းကို 
အဓိကထားသည်။ 

ကျွန်ုြ်တို့မပမင်သည့်အြါ မိတ်ဂဆွတစ်ဦးက ကျွန်ုြ်တို့ကိုဦးဂဆာင်ဂြးသည်။ ကျွန်ုြ်တို့ 
ဘဝကို ဘုရားသြင်အား ဦးဂဆာင်ရန် ကိုးစားပြင်းသည် မည်မျှဂကာင်းလိမ့်မည်နည်း။  
သူက ကျွန်ုြ်တို့ြန်ဆင်းရှင်ပြစ်သည် စကကဝဠာကကီး၏သြင် ပြစ်သည်။ သူ့ကို အစဉ်ကိုးစား 
နိုင်သည်။
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 ¼ ဣဇာက်သည် ဂမာရိဂတာင်ဂြါ်တွင် ဂတွ့ကကုံြဲ့ပြီးဂနာက် သူသည် ြါနန်ပြည် ဂတာင် 
ြိုင်းတွင် ကကီးပြင်းြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က သူ့အား ဂမဆိုြိုဂတးမီးယားမှ ဇနီးတစ် 
ဂယာက်ဂြးြဲ့သည်။ ယြုဂြတ် အီရတ်ပြစ်နိုင်သည်။ သူမ၏အမည်မှာ ဂရဗက္ကာ ပြစ ်
သည်။ ဂရဗက္ကာသည် ဆာရာကဲ့သို့ ကဂလးမရနိုင်ဂြ သို့ဂသာ် သူ၏ြြင်နှင့်မတူ  
ဣဇာက်သည် ဆုဂတာင်းဂသာဂကကာင့် ဘုရားသြင်သည် သူ့ကိုဂြးကာ ဂရဗက္ကာတွင် 
အမွှာသား ယာကုြ်နှင့်ဧဂသာကို ရြဲ့သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ဒုတိယသားယာကုြ်ကို သူ၏ဂကာင်းကကီးမေဂလာ သယ်ဂဆာင်သ ူ
ပြစ်ရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ ယာကုြ်ကို လိမ်ညာသူအပြစ်သိြဲ့ပြီး သူ့နာမည်၏အဓိြ္ပါယ်မှာ 
“ဂပြြဂနာင့်ကိုစွဲပြင်း” ဟုဆိုလိုသည်။ 

 ¼ ဧဂသာသည် သူ၏ဂမွးြွားပြင်း အရိုက်အရာနှင့်ဂကာင်းကကီးကို ယာကုြ်မှလိမ်ယူပြင်း 
ြံရသည်။ ယာကုြ်သည် ဤအပြစ်အြျက်များပြစ်ဂသာအြါ ဂဒါသထွက်ဂနဂသာ 
ဧဂသာထံမှ ထွက်ဂပြးြဲ့သည်။

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၈:၄ တွင် ဣဇာက်သည် ယာကုြ်ကို တစ်ြန်ဂကာင်းကကီးဂြးသည်ကိ ု
ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာကကသည်။ ဤတစ်ကကိမ်တွင် သူ၏ဂရေးြျယ်မှုမှာ ရှင်းသည်။ အကကီး 
သည် အငယ်ကိုအဂစြံရမည်။ ဧဂသာသည် ယာကုြ်ကို အဂစြံရမည် ဣရှဂမလသည ်
ဣဇာက်ကို အဂစြံြဲ့သကဲ့သို့ ပြစ်သည်။

 ¼ ယာကုြ်သည် ဇနီးနှစ်ဂယာက်ပြစ်ဂသာ ဂလအာနှင့် ရာဂြလကို ရသည့်ဂဒသ ဂမဆို- 
ြိုဂတးမီးယားသို့ ထွက်ြွာြဲ့သည်။ သူသည် ဂလအာထက် ရာဂြလကိုြိုြျစ်သည်။  
ယာကုြ်နှင့် သူ၏ဂယာကေထီးလာဗန်ကကားတွင် တင်းမာမှုများပြစ်လာြဲ့သည်။ ထို့ 
ဂကကာင့် ယာကုက်သည် ဂနာက်တစ်ကကိမ်ဂပြာင်းဂရွှ့ရန်ပြစ်လာသည် ယြုတစ်ကကိမ်တွင ်
သူ၏ဂနရင်းပြည်သို့သွားရန် ပြစ်သည်။ ဧဂသာက ယာကုြ်ပြန်လာမည်ကိုကကားဂသာ 
အြါ သူ့ကိုဂတွ့ဆုံရန် ထွက်လာြဲ့သည်။

 ¼ ယာကုြ်၏ဘဝတွင် ဝိညာဉ်ဂရးရာအကကြ်အတည်းအဂကကာင်းအား ကျွန်ုြ်တို့ဂရာက်ရှ ိ
လာကကဂြပြီ။ ဂဗသလတွင် ဂလှကားတစ်ြုကို သူဂတွ့သည်။ ဂလှကားထိြ်တွင် ထာဝရ 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ယာကုြ်သည်	ကကာင်းကင်တမန်တစ်ြါးနှင့်	 
နြန်းလုံးယှဉ်ပြိုင်ရာမှ	အမည်သစ်ရခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၂၁)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၂:၂၄-၂၉

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သတင်းဆိုးတင်ပြသူ
 ¼ လူစီြာသည် ဘုရားသြင်ကို ဂတာ်လှန်ြဲ့သည်။
 ¼ လူစီြာသည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို ဘုရားသြင်အား ဆန့်ကျင်ရန် ဂသွးဂဆာင်ြဲ့သည်။
 ¼ ကာဣနသည် အာဂဗလကို သတ်ြဲ့သည်။
 ¼ ဂနာဧဂြတ်မှ လူသားများသည် အလွန်ဆိုးညစ်ကကသည်။
 ¼ လူအြျ ို့သည် ဘုရားများဆီသို့သွားရန် ရဲတိုက်တစ်ြုကိုတည်ဂဆာက်ရန် ကကိုးစားြဲ့ကက 

သည်။
 ¼ စာရာသည် ြထမတွင် ဘုရားသြင်အား မယုံကကည်ြဲ့ြါ။

သတင်းဂကာင်းတင်ပြသူ
 ¼ ဘုရားသြင်သည် အလွန်သန်မာသည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် ကမ္ဘာကကီးကိုြန်ဆင်းြဲ့သည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့အတွက် အဝတ်များကိုပြင်ဆင်ဂြးသည်။
 ¼ ဂရှသသည် အာဂဗလအတွက် ဘုရားသိသည့် အစားထိုး လူတစ်ဦးပြစ်ြဲ့သည်။
 ¼ ဂနာဧသည် ဂပြာင့်မတ်ဂသာ လူတစ်ဦးပြစ်သည်။
 ¼ အာပဗဟံသည် ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ြဲ့သည်။

ကဂလးများကို သူတို့၏မှတ်တမ်းတွင် ပြစ်နိုင်သမျှအများဆုံး တင်ပြနိုင်ရန်ဂပြာြါ။ ကဂလး 
များကို ဂကာင်းသည်ဆိုးသည် မကန့်သတ်ဂြးြါနှင့်။ ထိုအစား သူတို့သည် သတင်းဂကာင်း 
နှင့် သတင်းဆိုးကို တင်ပြသူများ ပြစ်သည်။

သင်ခန်းစာစတင်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

သတင်းကကာင်းနှင့်	

သတင်းဆိုးတင်ပြသူ

ကျမ်းစာြုံပြင်များထဲမှ  

မှတ်မိနိုင်သမျှ ဆိုးသည့ ်

အရာများကို ကဂလးများ 

တစ်ြွဲ့အား စာရင်းပြုစ ု

ဂစြါ။ ထိုသူများသည် 

သင်၏ သတင်းဆိုးတင်ပြ 

သူများ ပြစ်သည်။ ကဂလး 

တစ်ြွဲ့ကို ကျမ်းစာ 

ြုံပြင်များထဲမှ မှတ်မိနိုင ်

သမျှ ဂကာင်းသည့် အရာ 

များကို စာရင်းပြုစုဂစြါ။ 

ထိုသူများသည် သင်၏ 

သတင်းဂကာင်း တင်ပြသ ူ

များ ပြစ်ကကသည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကဂလးများအဂနပြင့် သူတို့အလိမ်ြံရသည့် အြျနိ်ရှိြါသလား ဂမးြါ။ ယဂန့ြုံပြင်ထဲမ ှ
အဓိက သရုြ်ဂဆာင်ပြစ်ဂသာ ယာကုြ်တွင် လိမ်ညာပြင်းနှင့် အလွဲသုံးစားလုြ်ပြင်းဟူဂသာ 
သမိုင်းရှိြဲ့သည်။ အမှန်တွင် သူ့အမည်၏ အဓိြ္ပါယ်မှာ “လိမ်ညာသူ” ပြစ်သည်။ ကဂလးများ 
အား သူတို့အဂနပြင့် ဘာအလိမ်ြံရဂကကာင်း ဂပြာပြဂစြါ။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ဘုရားကို သူဂတွ့သည်။ ဂဗသလတွင် သူသည် ယုံကကည်ဂသာလူတစ်ဦးပြစ်လာြဲ့သည် 
ထိုဂနရာတွင် သူသည် ကျ ိုးြဲ့ဂသာလူတစ်ဦး ပြစ်လာြဲ့သည်။ ဂဗသလတွင် သူသည် 
ဘုရား၏သားတစ်ဦး ပြစ်လာြဲ့သည်။ ထိုဂနရာတွင် ဘုရားသြင်၏ သန့်ရှင်းသူတစ်ဦး 
ပြစ်လာြဲ့သည်။
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဣဇာက်၏အဓိြ္ပါယ်မှာ “ရယ်ဂမာပြင်း” ဟုဆိုလိုသည်။ ပြစ်နိုင်သည်မှာ အာပဗဟံနှင့် စာရာ 
တို့ နှစ်ဂယာက်လုံးသည် သူတို့အသက်ကကီးသည့်အြျနိ်တွင် ကဂလးရမည်ဟူသည့် အဂတွး 
ကို ရယ်ဂမာြဲ့ကကဂသာဂကကာင့် ပြစ်မည်။ ယြုတွင် ဣဇာက်၏ဇနီးဂရဗက္ကာသည် အမွှာ 
ညီအစ်ကိုပြစ်ဂသာ ဧဂသာနှင့်ယာကုြ်တို့ကို ဂမွးြွားြဲ့ဂသာဂကကာင့် ြြင်တစ်ဦးပြစ်လာြဲ ့
သည်။ ဧဂသာသည် သားဦးပြစ်သည့်အားဂလျာ်စွာ အထူးဂသာဂကာင်းကကီးများနှင့် အဂမွ 
ဆက်ြံသူပြစ်သည်ဟု အဓိြ္ပါယ်ရသည်။ ယာကုြ်အား ဒုတိယဂမွးြွားလာဂသာအြါ သူ၏ 
မိဘများက သူ့ကို “လိမ်ညာသူ” ဟု အမည်ဂြးြဲ့သည်။ ၎င်းမှာ သမရိုးကျမဟုတ်သည့်အပြင် 
ယာကုြ်သည် သူ၏အမည်အတိုင်း သူ၏မိသားစုပြစ်ဂသာ သူ၏ြြင်နှင့်အစ်ကိုကိုြင် လိမ် 
ညာြဲ့သည်။ သားနှစ်ဦးကကီးပြင်းလာသည့်အဂလျာက် ဧဂသာသည် အမဲလိုက်မုဆိုးတစ်ဦး 
ပြစ်လာြဲ့ပြီး ယာကုြ်မှာအိမ်တွင်သာ အဂနများသည်။ ဧဂသာသည် ဣဇာက်၏အြျစ်ဆုံး 
သားပြစ်သကဲ့သို့ ယာကုြ်သည် ဂရဗက္ကာ၏အြျစ်ဆုံးသားပြစ်သည်။ ဣဇာက်ကအသက ်
အိုမင်းဂသာအြါ ဧဂသာမှသတ်ပြတ်ပြီး ပြင်ဆင်ထားသည့် ဟင်းလျာကို စားလိုြဲ့သည်။ 
ဧဂသာက အပြင်ထွက်ပြီး အမဲလိုက်ဂနသည့်အြါ ဂရဗက္ကာနှင့် ယာကုြ်တို့က မျက်စ ိ
ဂကာင်းစွာမပမင်ရသည့် ဣဇာက်ကို လှည့်စားရန် အစီအစဉ်ဆွဲကကသည်။ ဧဂသာအိမ်ပြန် 
မဂရာက်မီ ယာကုြ်သည် သူ၏ြြင်ကိုလှည့်စားပြီး သူသည် ဧဂသာပြစ်ပြီး သူ့အတွက် 
အစားအစာ ပြင်ဆင်လာြဲ့သည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ အစီအစဉ်အတိုင်းပြစ်ြဲ့သည် …. ဣဇာက် 
က သူ့ကိုအထူးဂကာင်းကကီးဂြးြဲ့ပြီး ဧဂသာမှာဂနာက်ကျပြီး ပြန်လာသည်။ ဧဂသာအလွန် 
ဂဒါသထွက်ြဲ့သည်။ ဂနာက်တစ်ြျနိ်တွင် ဧဂသာက အမဲလိုက်ရာမှ ဗိုက်ဆာပြီး အိမ်ပြန် 
ဂရာက်လာသည်။ ယာကုြ်က ညစာဂကာင်းကိုပြင်ဆင်ပြီး သူ၏အရိုက်အရာကို အဂရာင်း 
အဝယ်လုြ်ြဲ့သည်။ ဂနာက်တစ်ကကိမ် ယာကုြ်၏လှည့်စားပြင်းမှာ ဂအာင်ပမင်ြဲ့သည်။ 
ဧဂသာသည် အလွန်စိတ်ဆိုးကာ သူ့ညီ၏အသက်ကို နုတ်လိုြဲ့သည်။

ထို့ဂကကာင့် ယာကုြ်သည် ြါရန်တွင် ဦးဂလးလာဗန်ဂနသည့်ဂပမာက်ြိုင်း မိုင် ၄၀၀ ြရီးသို့ 
သွားြဲ့သည်။ ထိုဂဒသမှ ဦးဂလးလာဗန်၏သမီးနှစ်ဦးပြစ်ဂသာ ဂလအာနှင့်ရာဂြလကို 
ဂတွ့ဆုံကာလက်ထြ်ြဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားြွယ်ဂကာင်းစွာ လာဗန်က လှည့်စားသူ ယာကုြ် 
အား ဂလအာကိုဦးစွာ လက်ထြ်ဂြးပြင်းပြင့် လှည့်စားြဲ့သည်။ ထို့ဂနာက် ယာကုြ်အား  
လာဗန်ကသိုးများနှင့်ဆိတ်များပြင့် လှည့်စားပြန်သည်။ ယာကုြ်သည် ြါရန်အရြ်မှ ထွက် 
ြွာရန် ပြစ်လာြဲ့ပြီး ဤတစ်ကကိမ်တွင် အိမ်ပြန်ရန်ဆုံးပြတ်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် သူ၌ပြဿနာ 
ကကီးတစ်ြုရှိသည် - ဧဂသာပြစ်သည်။ ဧဂသာကဘာကို စဉ်းစားဂနမည်နည်း ဘာလုြ်မည် 
နည်း။

ညီအစ်ကိုနှစ်ဦး ပြန်လည်မဂတွ့ဆုံမိညတွင် ဘုရားသြင်၏ ဂကာင်းကင်တမန်တစ်ြါး 
သည်ဂြါ်လာပြီး လှည့်စားသူယာကုြ်နှင့် နြန်းလုံးကကသည်။ ယာကုြ်သည် အပြစ်တရား 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ယာကုြ်၏	

လှည့်စားပခင်းနှင့်	

ဘုရားသခင်၏	

ြကားဝင်ပခင်း

သင်က ြုံပြင်ဂပြာဂသာ 

အြါ ယာကုြ်က တစ်စု ံ

တစ်ဂယာက်ကို အကကိမ ်

မည်မျှ လှည့်စားြဲ့သည်ကို 

ဂရတွက်ဂစြါ။ ထို့ဂနာက ်

ဂပြာြါ - “ဤသည်မှာ 

ကျွန်ုြ်တို့သိသည့် အြျနိ်၊ 

အပြားအြျနိ်လည်း ရှိြဲ့ဂြ 

မည်”

ဆရာက ယာကုြ် 

လှည့်စားြဲ့သည့် လူများ 

စာရင်းကိုလည်း လုြ်ထား 

သင့်ြါသည်။ သူလှည့်စား 

ြဲ့ဂသာ လူအဂရအတွက် 

ရှိြါသည်။

ဘုရားသြင်၏ ကကားဝင ်

ပြင်း - ယာကုြ်သည် 

လိမ်လည်လှည့်ပြားဂသာ 

အသက်တာပြင့် မဂနထိုင ်

ဂတာ့ြါ။ ယာကုြ်၏ 

ဘဝဂပြာင်းလဲဂအာင် 

ဘာပြစ်ြဲ့သနည်း။
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	စကားလုံးများ	

ကရာထားပခင်း

စာရေက် အဂသးဂလးများ 

ဂြါ်တွင် စကားလုံး 

တစ်လုံးြျင်းစီကို 

ဂရးထားပြီး စာရေက်များကို 

ဂရာထားြါ။ ကဂလးမျာ 

အား စကားလုံးများကို 

ပြန်စီဂစကာ 

အစဉ်လိုက်ထားဂစြါ။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၂:၃၀ - ထိုအရြ်ကို ဂြဂညလဟူ၍ ယာကုြ်သည် သမုတ်ဂလ၏။ 
အဂကကာင်းမူကား ငါသည် ဘုရားသြင်ကို မျက်နှာြျင်းဆိုင်၍ ြူးပမင်ရဂသာ်လည်း အသက် 
ြျမ်းသာပြီဟု ဆိုသတည်း။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်းသီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ရည ်
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို  
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂပြာြါ အိုသြင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီြျင်းကို ဤသင် 
ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

များပြည့်နှက်ဂနလျက် မျက်နှာြျင်းဆိုင်ရင်ဆိုင်လာရပြီး ဂကာင်းကင်တမန်လုြ်ြဲ့သကဲ့သို့ 
သူ့ကိုဂကာင်းကကီးဂြးရန် ဂတာင်းဆိုြဲ့သည်။ ဂကာင်းကင်တမန်က သူ့ကိုအမည်သစ်တစ်ြ ု
ဂြးြဲ့သည်။ ယာကုြ်သည် လှည့်စားသူ မဟုတ်ဂတာ့ြါ။ သူ့ကို ဣသဂရလ (သို့)  
“ဘုရားသြင်နှင့် နြန်းလုံးသူ” ဟုဂြါ်သည်။ ယြုတွင် ဘုရားသြင်ကယာကုြ်အတွက် 
တိုက်ြိုက်ဂြးမည်ပြစ်သည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ယာကုြ်သည် သူ၏ကိုယ်ကျင့်တရား 
ပြင့် မျက်နှာြျင်းဆိုင်ရင်ဆိုင်ြဲ့ဂသာဂကကာင့် ပြစ်သည်။ သူ့ကို အစ်ကိုဧဂသာနှင့် မိသားစုက 
မည်သို့ တုံ့ပြန်ကကမည်ကို ဂကကာက်ရေံ့ဂနြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က သူ့ထံဂြါ်လာဂသာအြါ 
သူနှင့်ြင် နြန်းလုံးြဲ့သည်၊ ယာကုြ် ((သို့) ဣသဂရလ) က ဘုရားသြင်သည် သူ၏ 
မိသားစုကဲ့သို့ သူ့ကို အသုံးြျမည်မဟုတ်ဂကကာင်း သိြဲ့သည်။ ယာကုြ်က သမ္မာတရား 
အတိုင်းတုံ့ပြန်ရန် လိုအြ်သကဲ့သို့ ဘုရားသြင်သည်သူ့အတွက် တိုက်ြိုက်မည်ပြစ်သည်။

ယာကုြ်နှင့်ဧဂသာတို့ ပြန်လည်ဂတွ့ဆုံကကဂသာအြါ အလွန်အံ့ကသြွယ်ရာပမင်ကွင်း ပြစ ်
သည်။ လူတိုင်းဂြျာ်ရွှင်ကကသည်။ ဘုရားသြင်က ဧဂသာအား သူ့ညီကိုြွင့်လွှတ်ဂြးနိုင ်
ဂအာင် လုြ်ဂဆာင်ဂြးသည်။ ထိုနည်းတူ ဘုရားသြင်က ယာကုြ်အတွက် ဘုရားသြင် 
ကတိဂြးြဲ့သည့် မိသားစုဂကာင်းကကီးကို ထမ်းဂဆာင်နိုင်ဂစြဲ့သည်။
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၄)	သင်ခန်းစာအားပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ယာကုြ်၏လှည့်စားမှုများ -

၁)  ယာကုြ်သည် ဂကာင်းကကီးများရရန် ဧဂသာကို လှည့်စားြဲ့သည်။
၂)  ယာကုြ်သည် အရိုက်အရာကိုရရှိရန် ဧဂသာကို လှည့်စားြဲ့သည်။
၃)  ယာကုြ်သည် လာဗန်ကို လှည့်စားြဲ့သည်။
၄)  လာဗန်သည် ယာကုြ်ကို လှည့်စားြဲ့သည်။ 

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

“သမ္မာတရားနှင့် ပြည့်စုံဂသာ” ဟူသည့် 
စကားကို အတန်းထဲရှိ ကဂလးများအားလုံး 
ပမင်ဂအာင် သင်ြုန်း (သို့) စာရေက်ကကီး 
တစ်ရေက်တွင် စာလုံးကကီးပြင့်ဂရးြါ။

ယာကုြ်ကို သူ၏မိသားစု၊ သူကိုယ်တိုင်နှင့ ်
ဘုရားသြင်အား လှည့်စားသူဟု အစဉ်သိ 
ထားကကသည်။ ယြုတွင် သူ၏အမည်မှာ 
ဣသဂရလဟု ဂပြာင်းလဲြဲ့ပြီး အကျင့်စရိုက ်
လည်း ဂပြာင်းလဲြဲ့သည်။ “သမ္မာတရားနှင့် 
ပြည့်စုံဂသာ” ဟူသည့် စကားလုံးနှင့်မည်မျှ
ယှဉ်တွဲနိုင်မည်ကို ကျွန်ုြ်တို့ကကည့်ကကြါစို့။

ဆရာအဂနပြင့် သင့်ကဂလးများစတင်လုြ ်
ဂဆာင်နိုင်ရန် စကားလုံးအြျ ို့ သင့်ထံတွင် 
ရှိဂြမည်။

ဥြမာ။ ။

T – Trust (သင်မှန်ကန်ဂနဂသာအြါ လူများ 
က သင့်ကိုယုံကကည်နိုင်သည်)

R – Right (မှန်ကန်စွာဂနပြင်းသည် မှန်ကန် 
ဂသာ လုြ်ဂဆာင်မှုပြစ်ပြီး ဘုရားသြင် 
ကို စိတ်ဂကျနြ်ဂစသည်။)

U – Unreserved (မတင်းကကြ်ထားပြင်း)
T – Truth – Telling (သင့်နှုတ်မှ မှန်ကန် 

ဂသာ စကားများထွက်လာပြင်း၊ မလိမ် 
မညာပြင်း)

H – Habitually (ြုံမှန်ပြစ်ဂသာ အဂလ့ 
အကျင့်ပြစ်လာရန် အမှန်အတိုင်း စကား 
ဂပြာပြင်း)

F – Factual (အြျက်အလက် အဂြါ် 
အဂပြြံပြင်း)

U – Unreserved (အပြည့်အဝနှင့် လုံးဝ 
မှန်ကန်ပြင်း)

L – Like it is (အမှန်တကယ်ပြစ်ဂနသည်ကို
မြုံးမကွယ်ြဲ) ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	 

Charades	ကိုယ်ဟန ်

အမူအရာပြင့်	

အဓိြ္ပါယ်ခန့်မှန်းပခင်း	

ကစားနည်း

ယာကုြ်သည် မည်သည့် 

လှည့်စားပြင်းနည်းကို 

အသုံးပြုဂနသည်ကို 

ကဂလးများက 

သင့်အားကကည့်ပြင်းပြင့် 

ြန်းမှန်းသည့် 

ကစားနည်းပြင့် 

ဂြျာ်ရွှင်ကကမည် ပြစ်သည်။ 

မည်သည့် စကားလုံးကိုမျှ 

မဂပြာြါနှင့်။
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

 ¼ လှည့်စားပြင်း - သင်မှတစ်စုံတစ်ဦးအား လှည့်စားြူးသည့်နည်းလမ်း ၂ ြု ၃ြုကို စာရင်း 
ဂရးြါ။

 ¼ မှန်ကန်ပြင်း - ယြုတွင် မှန်ကန်ပြင်းကိုဂြာ်ပြရန် ထိုအဂပြအဂနတစ်ြုြျင်းစီတွင် 
မည်သို့ သင်လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သင့်ဂကကာင်းကို ဂပြာြါ။

 ¼ ဂရေးြျယ်မှု - ယာကုြ်သည် ဘုရားသြင် (ဘုရားသြင်၏ဂကာင်းကင်တမန်) နှင့် ဂတွ့ 
ဆုံပြီးဂနာက်ြိုင်း မှန်ကုန်ပြင်းကို ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ လိမ်ညာပြင်းနှင့်လှည့်စားပြင်းပြင့့်  
ပြည့်ဂနဂသာဘဝပြင့် အသက်ရှင်ပြီးဂနာက် ယာကုြ်၏အသက်တာ ဂပြာင်းလဲြဲ့သည်။ 
ဘုရားသြင်မှ တစ်စုံတစ်ဂယာက်၏ဘဝကို ဂပြာင်းလဲဂြးနိုင်သည့် အဂကကာင်းကိ ု
ကျမ်းစာထဲတွင် ဂတွ့ရသည်။ ဘုရားသြင်အား သင့်အသက်တာဂပြာင်းလဲရန် ြွင့်ပြု 
မည်လား။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ယာကုြ်သည်	ကကာင်းကင်တမန်တစ်ြါးနှင့်	 
နြန်းလုံးယှဉ်ပြိုင်ရာမှ	အမည်သစ်ရခဲ့သည်။
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 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း တစ်အုြ်လုံး၏ ဂလးြုံတစ်ြုံသည် ဂယာသြ်၏ ဘဝအဂကကာင်းကိ ု
အများဆုံးဂြာ်ပြထားသည်။ ဘုရားသြင်က စကကဝဠာကကီး၏ြန်ဆင်းပြင်းကို စကား 
လုံးငါးလုံးပြင့် ဆက်စြ်ဂြးထားသည်။ “သူသည် ကကယ်များကိုလည်း ြန်ဆင်းဂတာ်မူ 
သည်”။ ကိုယ်ဂတာ်သည် ဂမရှိယမျ ိုးမဟုတ်သည့် လူသားြုံပြင်ကိုြင် တစ်ြန်းပြီး 
ဂနာက်တစ်ြန်း အဂလးထားသည်။

 ¼ ယာကုြ်တွင် ဇနီးဂလးဂယာက်မှ သားတစ်ဆယ့်နှစ်ဦး ရှိြဲ့သည်။ အာပဗဟံနှင့်သူ၏ 
မျ ိုးဆက်များအား ဘုရားသြင်၏ကတိဂတာ်မှာ သူသည် လူမျ ိုးအားလုံးအတွက်ဂကာင်း 
ကကီးပြစ်မည်ဟု ဆိုသည်။ သို့ဂသာ် ယာကုြ်၏ သားများသည် ၎င်း၏အစိတ်အြိုင်း 
ပြစ်ဟန် မတူြါ။

 ¼ ယာကုြ်တွင် သားဆယ့်နှစ်ဂယာက်ရှိပြီး ဆယ့်တစ်ဂယာက်ဂပမာက်သားမှာ ဂယာသြ် 
ပြစ်သည်။ ဂယာသြ်သည် သူအြျစ်ဆုံးဂသာ ဇနီးရာဂြလ၏သားဦးပြစ်သည်။ ယာကုြ ်
သည် ဂယာသြ်အား နည်းလမ်းများစွာပြင့် မျက်နှာသာဂြးြဲ့သည်။ မှတ်သားဂလာက် 
စရာြင် ယာကုြ်သည် ဂယာသြ်အား ထူးပြားဂသာအစင်းရှိသည့် ဝတ်လုံကို ဂြးြဲ့ 
သည်။ ထိုဝတ်လုံမှာ သားဦးအတွက်သာ ပြစ်သင့်သည်။

 ¼ ညီအစ်ကိုဆယ်ဦးမှာ ဂယာသြ်အား မနာလိုပြစ်လာကကသည်။ ယုဒဦးဂဆာင်ပြီး သူ့ကိ ု
ဂရာင်းစားရန် ဆုံးပြတ်ြဲ့ကကသည်။ အပြားညီအစ်ကိုများက ဂယာသြ်ကိုသတ်လိုကက 
သည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်က ဂယာသြ်၏အသက်ကို ြျမ်းသာဂြးရန် ယုဒကိုအသုံး 
ပြုြဲ့သည်။ ဂယာသြ်ကို အီေျစ်ပြည်သို့ဂြါ်သွားမည့် ကျွန်ကုန်သည်များမှ ဂြါ်ဂဆာင် 
သွားဂတာ့သည်။ 

 ¼ အီေျစ်ပြည်တွင် ဂယာသြ်သည် ဂြါင်းဂဆာင်တစ်ဦး ပြစ်လာသည်။ သို့ဂသာ် ြာဂရာ 
ဘုရင်၏မိန်းမသည် ဂယာသြ်အား ကာမယှက်စြ်ရန် ဂသွးဂဆာင်သည်။ သူမက 
သူ့အား မသမာမှုပြုသည်ဟုြင် စွြ်စွဲြဲ့သည်။    ဂြါတိြာက ထိုအမှုဂကကာင့် ဂယာသြ် 
အား ဂထာင်ြျလိုက်သည်။ ဂထာင်ထဲတွင် ဂယာသြ်သည် ဂြါင်းဂဆာင်တစ်ဦးပြစ်လာ 
ြဲ့ပြီး အိြ်မက်များကို အနက်ပြန်ဂြးသည်။ သူသည် အပြားဂထာင်သားများ၏ အကကီး 
အကဲ ပြစ်လာသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	လူသားများမကကာင်းသည့်အရာများကို	 
လုြ်ကဆာင်ကသာအခါတွင်ြင်	ဘုရားသခင်က	ပြစ်လာကစနိုင်သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၂၂)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၇:၃-၄၊ ၂၃-၂၈၊ ၃၉:၁-၄၊ ၄၅:၄-၁၃၊ ၄၇:၅-၆

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်သည်ကျမ်းစာ၏မဟာြုံပြင်တစ်ြုအားဂလ့လာဂနသည်ပြစ်ဂကကာင်း သင့်အတန်းအား 
သတိဂြးြါ။ ကျမ်းစာထဲတွင်ြုံပြင်များစွာရှိဂနသည့်အတိုင်း သူတို့သည်ကျမ်းစာထဲမှအ
ဓိကအဂကကာင်းအရာတစ်ြု(သို့)ြုံပြင်တစ်ြုဒ်နှင့် ဆက်စြ်ဂနသည်။ ၎င်းမှာဂမျှာ်လင့်ပြင်း 
ြုံပြင်ပြစ်သည်။ ထို့ဂကကာင့် သင့်အတန်းအားထိုြုံပြင်ကိုသိရန်နှင့် သင်ြန်းစာအားလုံးကိ ု
အတူတကွစုစည်းနိုင်ရန်အတွက် သင်ြဲ့သည့်သင်ြန်းစာများကိုပြန်လည်သုံးသြ်ကကမည်ပြစ ်
သည်။ ဂမးြါ - “ကျမ်းစာထဲတွင်ကျွန်ုြ်တို့ကလ့လာခဲ့ြကသည့်	 အဓိကပြစ်စဉ်မှာ	 ဘာပြစ်	
သနည်း။”

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အစဉ်တည်ရှိပြီး အလွန်တန်ြိုးကကီးသည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် ကမ္ဘာဂပမကကီးကိုြန်ဆင်းြဲ့ပြီး ထိုထဲရှိ အရာအားလုံးကိုလည်း 

ြန်ဆင်းြဲ့သည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် လူသားများအား သူ၏အထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။
 ¼ လူစီြာသည် ဘုရားသြင်အား ဆန့်ကျင်သည့်အြွဲ့အား ဦးဂဆာင်ပြီး ဂကာင်းကင် 

တမန် သုံးြုံတစ်ြုံမှာ သူ့ဂနာက်လိုက်ြဲ့ကကသည်။
 ¼ လူစီြာ (သို့) စာတန်သည် ဧဝကို လှည့်စားြဲ့သည်။ သူတို့က ဘုရားသြင ်

အား မနာြံပြင်းပြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ြဲ့ကကသည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို တိရစ္ဆာန်အဂရြွံပြင့် အဝတ်လုြ်ဂြးြဲ့သည်။
 ¼ ကာဣနသည် အာဂဗလကို သတ်ြဲ့သည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် ကမ္ဘာဂြါ်ရှိ လူသားအားလုံးနီးြါးကို ဂသဂစရန် တစ်ကမ္ဘာလုံး

ဂရလွှမ်းမိုးပြင်းကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က ဂနာဧနှင့် သူ၏မိသားစုကိ ု
အသက်ြျမ်းသာဂြးြဲ့သည် အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဂနာဧသည် ဂပြာင့်မတ်ဂသာ 
သူ တစ်ဦးပြစ်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် လူသားများ၏ဘာသာစကားကို ရှုြ်ဂထွးဂစြဲ့သည်။ အဘယ် 
ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူတို့၏မနာြံမှုနှင့် မှားယွင်းဂသာဘုရားများကို ကိုးကွယ်ဂသာ 
ဂကကာင့်ပြစ်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အာပဗဟံအား ထူးပြားဂသာ ကတိဂတာ်များကို ဂြးြဲ့သည်။
 ¼ အာပဗဟံအား သူ၏သား ဣဇာက်ကိုယ်စား ဂမာရိဂတာင်ဂြါ်တွင် သိုးထီးတစ် 

ဂကာင်ကို ဂြးြဲ့သည်။
 ¼ ယာကုြ်သည် ဘုရားသြင်၏ဂကာင်းကင်တမန်နှင့် နြန်းလုံးရာမှ နာမည်သစ် 

ပြစ်ဂသာ ဣသဂရလဟူသည့် အမည်သစ်ကို ရြဲ့သည်။

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အဓိကပြစ်စဉ်များ

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း  

သည်  ဂလ့လာသင်ယူပြင်း 

၏ ထင်ရှားဂသာအြိုင်း 

ပြစ်သည်။ ပြစ်စဉ်ဆယ့ ်

နှစ်ြုကို ဤဂနရာတွင်  

စာရင်းပြုစုထားြါသည်။ 

ထိုပြစ်စဉ်များကို 

စာရေက် ((သို့)) ြိုစတာ 

သင်ြုန်းဂြါ်တွင် 

ဂရးပြီး ကဂလးများကို 

အြျနိ်ကာလ အစီအစဉ် 

အတိုင်း စီဂစြါ။ သူတို့ကို 

အြွဲ့ငယ်ဂလးပြင့် 

အြွဲ့လိုက် လုြ်ဂဆာင ်

ဂစြါ (၂ သို့ ၃) 

မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ် 

အတိုင်းပြစ်ရန် အြျနိ် 

မည်မျှဂြးသည်ကို  သတ ်

မှတ်ဂြးြါ။ အနိုင်ရသူက 

လက်ဂဆာင်ရမည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

 ¼ အစာဂြါင်းြါးပြင်းပြစ်လာပြီး ယာကုြ်၏မိသားစုက အီေျစ်ပြည်တွင် အစာရှိသည်ဟ ု
ကကားထားသည်။ ယာကုြ်၏သားများသည် ဂယာသြ်ထံမှ ရရှိဂသာအစားအစာကို ရရှိ 
ရန် သွားြဲ့ကကသည်။ ဂယာသြ်သည် ရန်ပငိုးမထားြဲ သူ့အစ်ကိုများကို ြွင့်လွှတ်ြဲ့သည်။

 ¼ ယာကုြ်၏မိသားစုများသည် အီေျစ်ပြည်တွင် နှစ်ဂြါင်း ၄၀၀ ဂနထိုင်ြဲ့ကကသည်။
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ကျွန်ုြ်၏အမည်မှာ ဂယာသြ်ပြစ်ြါသည် ကျွန်ုြ်အဂကကာင်းကို သင်တို့အား ဂပြာပြြျင်ြါ 
သည်။ ကျွန်ဂတာ်သည် ညီအစ်ကို ၁၁ ဦးနှင့်အတူ ြါနန်ပြည်တွင် ကကီးပြင်းြဲ့ြါသည်။ ညီအစ် 
ကို ဆယ့်နှစ်ဂယာက်ထဲမှ ကျွန်ဂတာ်သည် အငယ်ဆုံး၏အထက်ပြစ်သည်။ ကျွန်ဂတာ့်အဂမ 
မှာ ရာဂြလပြစ်ပြီး ကျွန်ဂတာ်သည် သူမ၏အြျစ်ဆုံးသားပြစ်ြါသည်။ ထို့ဂကကာင့် တစ်ြါ 
တစ်ရံ ကျွန်ဂတာ့်ညီအစ်ကိုများ မရနိုင်သည့် အထူးလက်ဂဆာင်မျ ိုးကို မိဘများက ကျွန်ဂတာ့် 
ကိုဂြးကကသည်။ ညီအစ်ကိုအြျ ို့ကကျွန်ဂတာ့်ကို မုန်းကကသည်။ ကျွန်ဂတာ့်အစ်ကိုများက
ကျွန်ဂတာ့်ကို မနာလိုပြစ်ကကသည်။ တစ်ဂန့ဂသာအြါ သူတို့က ကျွန်ဂတာ့်ကို ြယ်ရှားရန် 
အစီအစဉ်ဆွဲကကသည်။ သူတို့၏မနာလိုမှုမှာ အလွန်အားပြင်းလာပြီး ကျွန်ဂတာ်တို့လယ်ကွင်း 
ထဲတွင် ရှိဂနကကသည့်အြျနိ်တွင်  ကျွန်ဂတာ့်ကို ဂရတွင်းဂဟာင်းထဲသို့ြျရန် ဝတ်လုံကိုြျွတ်ယူ 
ကကသည်။ ကျွန်ဂတာ့်ြြင်ကိုလည်း ကျွန်ဂတာ့်ကိုသားရဲကိုက်စားသွားသည်ဟု ဂပြာကက 
သည်။ အလိမ်အညာပြစ်သည် သို့ဂသာ် သူတို့အားလုံးသဂဘာတူကကသည်။ ထို့ဂနာက် ကျွန် 
ဂတာ့်အစ်ကိုများက ကျွန်ကုန်သည်များကို ဂတွ့ြဲ့ပြီး ကျွန်ဂတာ့်ကို ကျွန်အပြစ်ဂရာင်းစား 
လိုက်ကကသည်။ သူတို့၏စိတ်ထဲတွင် ကျွန်ဂတာ့်ကို ဂနာက်တစ်ြန် မဂတွ့ရဂတာ့ဟု ထင် 
ကကသည်။

တစ်ပြည်းပြည်းနှင့် ကျွန်ဂတာ်သည် အီေျစ်ပြည်တွင် အဆုံးသတ်လာပြီး နန်းဂတာ်အဂစာင့် 
များ၏ ဂြါင်းဂဆာင်အတွက် ကျွန်ပြစ်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က ကျွန်ဂတာ်အလုြ်ဂကာင်း 
မွန်စွာ လုြ်ဂဆာင်နိုင်ရန် အြွင့်ဂြးြဲ့သည်။ အမှန်တွင် သူသည် ကျွန်ဂတာ်အလုြ်ဂကာင်း 
စွာ လုြ်ရန်ြွန်အားဂြးြဲ့သည် ကျွန်တစ်ဂယာက်ပြစ်ဂနဂသာ်လည်း ဂြါတိြာသည် ကျွန် 
ဂတာ့်ကို အရာအားလုံးကို ကကီးကကြ်ဂစသည်။ သူသည် ကျွန်ဂတာ့်ကိုအလွန်ယုံကကည်သည်။ 
သို့ဂသာ် သူ၏မိန်းမသည် အလွန်ထူးဆန်းပြီး ကျွန်ဂတာ့်ကို အပမတ်ထုတ်ရန် ကကိုးစားဂလ 
သည်။ ကျွန်ဂတာ်သူမကို ပငင်းြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် သူမကို ကျွန်ဂတာ်တစ်ြုြုလုြ်သကဲ့သို့  
ဂအာ်သည်။ အဂကကာင်းရင်းတစ်ြျ ို့ဂကကာင့် ဂြါတိြာသည် သူမ၏စကားကိုနားဂထာင်ြဲ့ပြီး 
ကျွန်ဂတာ့်ကို ဂထာင်ထဲထည့်လိုက်ကကသည်။ ဂထာင်ထဲတွင် ဘုရားသြင်က ကျွန်ဂတာ့်ကို 
လူတိုင်းကကည်ပြူဂအာင် မျက်နှာသာရဂစပြီး ဂထာင်ထဲတွင် ဂြါင်းဂဆာင်ပြစ်လာြဲ့သည်။ 

တိုင်းတြါးတွင် ဂနထိုင်ပြင်းသည် တစ်ြါတစ်ရံြက်ြဲသည်။ ဤအဂပြအဂနအတိုင်း ဣသ 
ဂရလလူမျ ိုးများ ကကုံြဲ့ရသည်။ သူတို့သည်အီေျစ်ပြည်တွင် နှစ်ဂြါင်း ၄၀၀ ဂနထိုင်ြဲ့ကက 
သည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် မတူညီသည့်ယဉ်ဂကျးမှုရှိသည့်တိုင်းတြါးတွင် ကာလ 
ကကာရှည်ဂနထုိင်ြ့ဲရာတွင် မည်သည့်ြက်ြဲမှုများ ရင်ဆုိင်ကကုံဂတွ့ရမည်ဟု သင်ထင်ြါသနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ကယာသြ်ြုံပြင်

ဆရာက ဂယာသြ်၏ 

ြုံပြင်ကို ဂပြာပြမည့် 

ဧည့်သည်တစ်ဦး ရှာထား 

သင့်သည်။ ဂယာသြ်အား 

ပြစ်နိုင်ြါက ဝတ်လု ံ

ဝတ်ဂစြါ။ ထိုဧည့်သည ်

သည် လွန်ြဲ့ဂသာ အြျနိ် 

ကတည်းက ဂနထိုင် 

အသက်ရှင်ြဲ့သူပြစ်ပြီး 

ယဂန့ ကျွန်ဂတာ်တို့ 

အတွက်  အလွန်အဂရး 

ကကီးဂသာ သတင်းစကား 

ကို  ယူဂဆာင်လာဂကကာင်း 

ဂပြာပြြါ။ ဤြုံပြင်မှာ  

ဂယာသြ်၏ အသက်တာ 

နှင့် သူ့အနီးအနားရှိ လ ူ

များအဂကကာင်းအား ဂပြာ 

မည်ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ်  

တစ်ပြား တစ်နည်းအား 

ပြင့် ဆိုရဂသာ် ကျမ်းစာ၏ 

မဟာြုံပြင်အား  ထိုြုံပြင ်

က ဂပြာပြဂနသည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကမ္ဘာဉီးကျမ်း ၃၉:၂ - ထာဝရဘုရားသည် ဂယာသြ်ဘက်၌ ရှိဂတာ်မူသပြင့် သူသည် 
အကကံထဂပမာက်တတ်၏။ အဲေုတ္တုအမျ ိုးသား မိမိသြင်၏အိမ်၌ ဂနရဂလ၏။ 

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဘုရားသြင်သည် ဂအာက်ြါအိြ်မက်များကို အသုံးပြုပြီး ကျွန်ဂတာ်၏အနက်ပြန်ပြင်းကို 
အသုံးပြုြဲ့သည်။

တစ်ညတွင် အီေျစ်ဘုရင်သည် အဓိြ္ပါယ်တစ်ြုတည်းရှိဂသာ အိြ်မက်နှစ်ြုကို မက်ြဲ့သည်။ 
ကျွန်ဂတာ်သည် အိြ်မက်များကို အနက်ပြန်နိုင်ဂသာ တစ်ဦးတည်းဂသာသူအပြစ် ဘုရင်က 
သိြဲ့သည်။ ထိုအိြ်မက်များမှာ ဘုရားသြင်ထံမှပြစ်ပြီး အစာဂြါင်းြါးပြင်း ြုနှစ်နှစ်ပြစ်မည် 
ကို ပြသပြင်းပြစ်သည်။ ရှင်ဘုရင်က ကျွန်ဂတာ်အနက်ပြန်သည်ကို နားဂထာင်ပြီး သူ့လက် 
ဂအာက်ရှိ အရာအာလုံးကိုကကီးကကြ်ရန် တာဝန်ဂြးြဲ့ဂလသည်။ ကျွန်ဂတာ်သည် ဝဂပြာ 
သည့် ြုနှစ်နှစ်အတွင်း အစာဂရစာများကို သိုဂလှာင်သည်။ သို့ဂသာ် အစာဂြါင်းြါးပြင်း 
ြုနှစ်နှစ်ပြစ်လာဂသာအြါ ကျွန်ဂတာ့်ညီအစ်ကိုများ အြါအဝင်လူတိုင်း ကျွန်ဂတာ့်ထံဂရာက် 
လာကကသည်။ သူတို့သည် အစားအစာကို လိုြျင်သည် သို့ဂသာ် ကျွန်ဂတာ့်ကို သူတို့သတိ 
မပြုကကြါ။

ကျွန်ဂတာ့်အစ်ကိုများက ကျွန်ဂတာ်မည်သူပြစ်သည်ကို သတိပြုမိလာသည့်အြါ သူတို့ကို 
လက်တုံ့ပြန်မည်ကို သူတို့ဂကကာက်ြဲ့ကကသည်။ ကျွန်ဂတာ်အလွန်ကသဇာရှိသည်ကို သူတို့သိ 
ကကသည်။ သို့ဂသာ် တစ်ြါက ကျွန်ဂတာ့်အစ်ကိုများသည် ကျွန်ဂတာ့်ကို မုန်းတီးြဲ့ဂသာ်လည်း 
ကျွန်ဂတာ်သူတို့ကို ြျစ်လျက်နှင့် ကူညီလိုြဲ့သည်။ ကျွန်ဂတာ့်ြြင်နှင့်အီေျစ်ပြည်တွင် အတူ 
ပြန်လည်ဆုံဆည်းကကဂသာအြါ အလွန်အံ့ကသြွယ်ရာ ပြစ်ြဲ့သည်။ ကျွန်ဂတာ့်ြြင်သည် 
အီေျစ်ပြည်တွင် ၁၇ နှစ်ကကာဂနထိုင်ြဲ့ပြီး ဂသဆုံးြဲ့သည်။ ကျွန်ဂတာ့်မိသားစုအားလုံးသည် 
အီေျစ်ပြည်တွင် ဂနထိုင်ြဲ့ကကသည်။ အမှန်တွင် ကျွန်ဂတာ်တို့၏မျ ိုးဆက်များသည် အီေျစ် 
ပြည်တွင် ဂနာက်ထြ်နှစ်ဂြါင်း ၄၀၀ ဂနထိုင်ြဲ့ကကသည်။

ဘုရားသြင်ကကျွန်ဂတာ့်ကို အပြားလူမျ ိုးများဂကာင်းကကီးြံစားရန်အသုံးပြုြဲ့သည်။ ဤ 
သည်မှာ ဘုရားသြင်မှအာပဗဟံနှင့်ကျွန်ဂတာ်နှင့်သက်ဆိုင်ဂသာမိသားစုအား ဂြးြဲ့သည့် 
ကတိပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်က ကျွန်ဂတာ့်အား ကျွန်ဂတာ့်ညီအစ်ကိုများ၊ ကျွန်ဂတာ့်မိသား
စု၊ကျွန်ဂတာ့်လူမျ ိုးနှင့် လူမျ ိုးအားလုံးအတွက်ဂကာင်းကကီးပြစ်ဂစြဲ့သည်။
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

အတန်းကို နှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ တစ်ြွဲ့သည်လူ အား 
လုံး၏အမည်နှင့် ဂယာသြ်ကို စိတ်ြျက်ပြီး 
နာကျင်ဂစြဲ့ဂသာအဂပြအဂနများကို ဂပြာရ 
မည်။ ဂနာက်တစ်ြွဲ့မှာ သူတို့အား “သို့ဂသာ် 
ဘုရားသြင်သည် ဂယာသြ်အဂြါ် သစ္စာ 
ရှိြဲ့သည်” ဟုတုံ့ပြန်ရမည်။

ဤအဂပြအဂနများနှင့် နာကျင်ဂစပြီး စိတ် 
ြျက်ဂစဂသာ အဂပြအဂန (သို့) ဂယာ 
သြ်ကို ဂမ့ဂလျာ့ြဲ့ဂသာ အဂပြအဂနများကို 
စာရေက်ဂြါ်တွင် ဂရးြါ။

၁။  သူ၏အစ်ကိုများ
၂။ ကျွန်ပြစ်ပြင်း
၃။ တိုင်းတြါးတွင် တစ်ဂယာက်တည်း 

ပြစ်ပြင်း
၄။  ဂြါတိြာ၏ဇနီး
၅။  ဂြါတိြာ
၆။ သူအမှား မကျူးလွန်ဂသာ်လည်း 

ဂထာင်ထဲတွင် ြျြံရပြင်း

ကဂလးတစ်ဂယာက် (သို့) အြွဲ့တစ်ြွဲ့ 
အား ကဒ်တစ်ြုြျင်းစီကိုြတ်ရန် ဂရေးြျယ် 
ြါ။ တစ်ကဒ်ြျင်းစီကိုြတ်ပြီးဂနာက် အပြား 
အြွဲ့က “သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်သည် ဂယာ 
သြ်အဂြါ်သစ္စာရှိြဲ့သည်” ဟု ဂပြာရမည်။ 
ဂြျာ်စရာဂကာင်းဂသာအြိုင်းပြစ်သည် - သူ 
တို့ထိုစကားြုဒ်ကိုဂပြာသည့်အြါတိုင်း အသံ 
အနည်းငယ်ကျယ်လာရမည်။ ဂနာက်ဆုံး 
ကဒ်ကိုြတ်သည့်အြါ တစ်ြွဲ့လုံးကဂနာက် 
တစ်ကကိမ် “ဘုရားသြင်သည် ဂယာသြ် 
အဂြါ်သစ္စာရှိြဲ့သည်” ဟု အတူတကွဆိုရ 
မည်။ မည်သို့ပြစ်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုြ်တို့မပမင် 
ရဂသာ်လည်း ကျွန်ဂတာ်တို့အဂြါ်တွင်လည်း 
ဘုရားသြင် သစ္စာရှိဂနသည်ကို အဂလး 
အနက်ထားြါ။ ကျွန်ဂတာ်တို့၏အလုြ်မှာ 
မိမိ၏အဂပြအဂနသည် မည်သို့ြင်ပြစ်ဂနဂစ 
ကာမူ ဘုရားသြင်အဂြါ် တည့်တည့်ကကည့ ်
ဂနရန်နှင့် သူ၏သစ္စာရှိပြင်းကိုသာ ကကည့ ်
ဂနရန်ပြစ်သည်။ ဂယာသြ်သည် ဤနည်း 
စနစ်၏ စံပြတစ်ဦးပြစ်သည်။

ကျက်မှတ်ရန်	
ကျမ်းချက်လှုြ်ရှားမှု	-		
ြဲအိတ်ကပမက်ပခင်း

ကကမ်းပြင်ဂြါ်တွင် ၃၆  
လက်မြန့်  စတုရန်းြုံ 
တစ်ြုံကို တိတ်ပြင့်ကြ်ြါ။ 
စတုရန်း အတွင်းထဲရှိ 
ဂထာင့်များမှ အေဂလိြ ်
စာလုံး X သဏ္ဍာန်ဆက်ြါ။ 
ဂနရာကျယ်ဝန်းပြီး 
ဂကျာင်းသားများစွာ 
ရှိြါက ဒုတိယစတုရန်းြုံ 
လုြ်ြါ။ တစ်ကွက်ြျင်း 
စီကို (၁၊၂၊၃၊၄) ဟူသည့် 
တန်ြိုးဂြးြါ။ ထိုဂနရမှ 
အနည်းငယ်ြွာပြီး 
ဂကျာင်းသားများ ရြ်ပြီး 
ြစ်မည့် အမှတ်အသား 
ဂနရာကိုတိတ်ပြင့် ကြ်ြါ။  
အြွဲ့နှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ ဂကျာင်း 
သား တစ်ဦးြျင်းစီသည် 
တစ်ကွက်ြျင်းထဲသို့ြ ဲ
အိတ်ကိုြစ်ရန် အလှည့်ရ 
မည် ပြစ်သည်။ (သင့်အဂန 
ပြင့် ဂပြအိတ်ထဲတွင် ြဲဂစ ့
များထည့်ပြီး သာဂရကွင်း 
ပြင့် တင်းကကြ်စွာ 
ြျည်ဂနှာင်ကာ ပြုလုြ်နိုင ်
ြါသည်။ ဂပြအိတ် အရှည ်
ဘက်ြိုင်းကို ယူပြီး ြဲထည့ ်
ထားသည့် ဘက်သို့ဂြါက ်
ြါ)။ သူတို့ကျမ်းြျက်ကို 
မှန်ကန်စွာ ဂပြာနိုင်ြါက 
ြဲအိတ်ကျသည့် ဂနရာမှ  
ေဏာန်းတန်ြိုး အတိုင်း 
အမှတ်ရမည် ပြစ်သည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂပြာြါ အိုသြင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီြျင်းကို ဤသင် 
ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

သင့်အား စကားလုံးအားပြင့်ဂသာ်လည်းဂကာင်း အပြုအမူအားပြင့်ဂသာ်လည်းဂကာင်း  
ထိြိုက်နာကျင်ဂစြဲ့သည့် လူများ၏အမည်ကို စာရေက်ဂြါ်တွင် ြျဂရးြါ။ စာမျက်နှာ၏ဂနာက် 
တစ်ြက်တွင် သင်၏စကားလုံးနှင့် အပြုအမူအားပြင့် ထိြိုက်နာကျင်ဂစြဲ့သည့် လူများ၏ 
အမည်စာရင်းကိုဂရးြါ။

ဂယာသြ်ကဲ့သို့ သူတို့အား ြွင့်လွှတ်ဂြးလိုြါသလား။ သူသည် တစ်စုံတစ်ဦးအား ထိြိုက်နာ 
ကျင်ဂစြဲ့ြါက သူတို့ထံသို့သွားပြီး ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို ဂတာင်းြံရမည်။ သင်၏ဂရေးြျယ်မှုမှာ 
နာကျင်ပြင်း (သို့) ြွင့်လွှတ်ပြင်းပြစ်သည်။ ြွင့်လွှတ်ပြင်းဟူသည်မှာ ဘုရားသြင်အစဉ် 
လုြ်ဂဆာင်သည့် ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာပြစ်ဂသာ အပြုအမူပြစ်သည်။ 

ြါးသီးပြင်းဟူသည်မှာ မြျစ်သည့် အပြုအမူပြစ်သည်။ စာတန်က ကျွန်ုြ်တို့အား ြါးသီး 
ဂစပြီး ကျွန်ုြ်တို့အား နာကျင်ဂစသူကို ြွင့်မလွှတ်ဂစလိုြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	လူသားများမကကာင်းသည့်အရာများကို	 
လုြ်ကဆာင်ကသာအခါတွင်ြင်	ဘုရားသခင်က	ပြစ်လာကစနိုင်သည်။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

တစ်မိနစ်စာစာရင်း

အြွဲ့နှစ်ြွဲ့အား သင်ြန်းစာ 

နှင့် ြတ်သက်ပြီး အြျက ်

အလက်များကို မှတ်မိသမျှ 

စာရင်းပြုစုရန် အြျနိ် 

တစ်မိနစ်ဂြးြါ။ 

တစ်မိနစ်ဂကျာ်သွားဂသာ 

အြါ စာရင်းများကို 

နှိုင်းယှဉ်ပြီး မည်သူက 

အြျက်အလက် ြိုများ 

သည်ကို ကကည့်ြါ။ 

သင်သည် အြျက်အလက ်

များကို ြိုမိုရှာဂြွသည်ကို 

ကဂလးများအား 

သတိရဂစြါ။

၄)	သင်ခန်းစာပြန်လည်သုံးသြ်ြါ။

အတန်းကိုနှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ ထိုနှစ်ြွဲ့အား သူတို့မှတ်မိသမျှ ဂယာသြ်အဂကကာင်း၊ သူ၏မိသားစုနှင့်
သူတို့၏အီေျစ်ပြည်မှ အြျနိ်ကာလအဂကကာင်းကို ြျဂရးဂစြါ။

 ¼ ညီအစ်ကို ၁၁ ဂယာက်
 ¼ အီေျစ်ပြည်တွင်အနှစ် ၄၀၀
 ¼ ြကယ်ဝဂသာနှစ် ၇ နှစ် နှင့် အစာဂြါင်းြါးသည့် ၇ နှစ်
 ¼ ဂယာသြ်၏ြြင်သည် အီေျစ်ပြည်တွင် ၁၇ နှစ်ဂနထိုင်ြဲ့သည်။
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 ¼ ဘီစီ ၁၈၇၆ ြန့်တွင် ဂယာသြ်သည် သူ၏ြြင်နှင့် မိသားစုများကို အီေျစ်ပြည်တွင် 
ကကိုဆိုဂသာအြါ လူဂြါင်း ၇၀ ရှိြဲ့သည်။ ဂယာသြ်၏အြျနိ်ကာလနှင့် ထွက်ဂပမာက ်
ရာကျမ်း ၁ ကကားတွင် နှစ်ဂြါင်း ၁၀၀ ြန့်ဂကျာ်ြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် ဣသဂရလအမျ ိုး 
သားတိုးြွားနှုန်းမှာ ထိုအြျနိ်တွင် ၇၀ မှ ၆၀၀ ၀၀၀ အထိ တိုးြွားလာြဲ့သည်။ 

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် အီေျစ်ပြည်သို့ နှစ်ဂြါင်း ၄၃၀ ကကာပြီးဂနာက် အီေျစ်ပြည ်
မှ ထွက်ြွာြဲ့ကကသည်။ 

 ¼ ယြုအြျနိ်တွင် အီေျစ်ပြည်ဂေါရှန် ဟူဂသာနယ်ဂပမတွင် ဣသဂရလလူမျ ိုး ၂ မီလီယန် 
ြန့်ဂနထိုင်ကကသည်။ ဘုရားသြင်က အာပဗဟံအား ဂြးထားဂသာ ကတိတည်သည် 
(ကမ္ဘာဉီးကျမ်း ၁၂း၁-၃)။ သို့ဂသာ် ဣသဂရလလူမျ ိုးတို့တွင် ကိုယ်ြိုင်နယ်ဂပမ မရှိြါ။

 ¼ ဣသဂရလနှင့် အီေျစ်ပြည်၏ယဉ်ဂကျးမှုမှာ အလွန်ကွဲပြားပြားနားသည်။ ဣသဂရလ 
လူမျ ိုးများသည် တစ်ဆူတည်းဂသာဘုရား (မိုနိုတီယက်စ်တစ်) ကိုးကွယ်သည်။ အီေျစ် 
လူမျ ိုးများသည် ဘုရားများစွာ (ြိုလီတီယက်စ်တစ်) ကို ကိုးကွယ်သည်။ ဣသဂရလ 
လူမျ ိုးများသည် ဂရွှ့ဂပြာင်းဂနထိုင်သူများပြစ်ပြီး သွားလာဂနထိုင်ကကဂသာ်လည်း အီေျစ် 
လူမျ ိုးများက တစ်ဂနရာတည်းတွင် အပမစ်တွယ်ဂနထိုင်ကကသည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုး 
များသည် သိုးထိန်းကကသူများပြစ်ဂသာ်လည်း အီေျစ်လူမျ ိုးများသည် ဂဆာက်လုြ်ဂရး
လုြ်သားများပြစ်ကကသည်။

 ¼ ဂရှးဂြတ် အီေျစ်ယဉ်ဂကျးမှုသည် ဘုရား (သို့) ဘုရားမဂြါင်း ၁၅၀၀ ဂလာက်နှင့် 
ဘုရားများစွာကို ကိုးကွယ်သည့် ယဉ်ဂကျးမှုပြစ်သည်။ ရာ (Ra)၊ဂအမွန် (Amon)၊ ထ 
(Ptah) ဘုရားများကို အပြားဘုရားများထက် ြျးီပမေင့်ထားသည်။

 ¼ ကျမ်းစာထဲတွင် ဂြာ်ပြထားသည်မှာ ဘုရားတစ်ြါးတည်းရှိပြီး ထိုဘုရားသည် ထာဝရ 
ဘုရားပြစ်သည်။ အီေျစ်ပြည်မှဘုရားများသည် ထာဝရမဟုတ်ြဲ ဂသဆုံးသွားနိုင်သည်။

 ¼ အီေျစ်လူမျ ိုးများ၏ယဉ်ဂကျးမှုတွင် သူတို့၏ဘာသာဂရးအစိတ်အြိုင်းတွင် ဂမှာ်ြညာ 
သည် အဂရးြါသည ့်အစိတ်အြိုင်းတစ်ြုအပြစ် ြါဝင်ဂနသည်။ ဂတွးဂြါ်ြညာအရ  
သူတို့၏ဘုရားများသည် ကျနိ်ပြင်းများနှင့်ဆက်စြ်ဂနပြီး ဂမှာ်အစွမ်းရှိသည့်စကားများ
ကိုရေတ်ဆိုကကသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကကီးမားသည့်	ညှင်းြန်းနှိြ်စက်မှုကို	ဆန့်ကျင်ပြီး	
ဘုရားသခင်သည်	ဣသကရလလူမျိုးများကို	ကကီးမားစွာ	ကကာင်းကကီးကြးခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၂၃)
ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၁:၁-၁၄

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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ဂအာက်ြါဇယားနှင့်တူညီသည့် ကစားနည်းသင်ြုန်းကို ထုတ်ြါ။

အချနိ်ကာလ	 ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	သီချင်းများ	 ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်များ

၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်

ဂနာက်ဆုံးသင်ြန်းစာ (၁၀) ြုသို့ပြန်သွားပြီး ကဂလးများအား သင်ြန်းစာတစ်ြုြျင်းစီ 
အတွက် (၁ဝဝမှတ်) အြျနိ်ကာလကို အမည်ဂပြာဂစြါ၊ သင်ြန်းစာတစ်ြုြျင်းစီအတွက်  
ြုံပြင်ဇာတ်လမ်း (၂၀၀)၊ သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက် သီြျင်း (၃၀၀ မှတ်)၊နှင့် သင်ြန်း 
စာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက် ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းြျက်မှာ (၄၀၀) မှတ်ပြစ်သည်။

ဆုကိုအနိုင်ရသည့် အြွဲ့အား ဂြးရြါမည်။ ြုံမှန်အားပြင့် ယှဉ်ပြိုင်ပြင်းသည် ကဂလးများ 
အတွက် ဂြျာ်စရာဂကာင်းသည်။ အားလုံးကိုြါဝင်ဂစြါ။ သင့်အတန်းအရေယ်အစားဂြါ် 
မူတည်ပြီး ကဂလးတစ်ဦးလျှင် အဂပြ ၁ ြု (သို့) ၂ ြုဟု သတ်မှတ်ဂြးနိုင်သည်။ ဤသို့ 
လုြ်ဂဆာင်ရသည့် အဂကကာင်းရင်းမှာ သင်ကအားလုံးဂပြဆိုြိုင်းမည်ဆိုြါက ကဂလး 
အနည်းငယ်ကသာ အဂပြကို ဂပြကကမည် ပြစ်သည်။

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာကဘးအန္တရာယ်

အတန်းကို နှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ 

အြွဲ့များက -

. ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လ 

အထိ ဂမွးဂန့ကျဂသာ 

သူမည်သူ မဆို

. ဇွန်လိုင်မှ ဒီဇင်ဘာလ 

အထိ ဂမွးဂန့ကျဂသာသူ 

မည်သူမဆို

ဤကစားနည်းကို 

သင်ြန်းစာ၏ အဆုံးတွင် 

ပြန်လည် သုံးသြ်ပြင်းပြင့် 

ဆက်လက် ကစားကကမည် 

ပြစ်သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

မတူညီသည့် ယဉ်ဂကျးမှုတစ်ြုတွင် သွားဂရာက်ဂနထိုင်သည့် ဂကာင်ဂလးတစ်ဂယာက်က 
သူသည် ဘာသာစကားအသစ်ကို မဂလ့လာလိုဂကကာင်း ဂပြာပြသည်။ မိတ်ဂဆွအသစ် 
လည်း မြွဲ့လိုြါ၊ ဂကျာင်းလည်း မသွားြျင်ြါ။ အစားအဂသာက်သစ်ကိုလည်း မစားလိုြါ။ 
ဤသို့ပြစ် ဂနဂလသည်။

ယြုတွင် သင်နှင့်မတူဂသာ ယဉ်ဂကျးမှုအသစ်တွင် သင်ဂနထိုင်သည် သင်သည်ဘာမှ 
မဟုတ်သကဲ့သို့ သင့်ကိုဆက်ဆံသည်ဟု ပမင်ဂယာင်ကကည့်လိုက်ြါ။ သင်မည်သို့ြံစားရ 
မည်နည်း။ သင်မည်သို့တုန့် ပြန်မည်နည်း။ သင့်မိဘများကို သင်မည်သို့ ဂပြာပြမည်နည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

 ¼ ဤအြျက်အထိ ကျမ်းစာထဲရိှ ဘုရားသြင်သည် သူမှတြါး အပြားဂသာဘုရားများမရိှဟု 
မြုြံထားြါ။ သ့ုိဂသာ် ဤကိစ္စနှင့်ြတ်သက်ပြီး ကကာရှည်စွာတိတ်ဆိတ်ဂနမည် မဟုတ်ြါ။
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ယာကုြ်သည် အီေျစ်ပြည်သို့ လာဂသာအြါ အပြားလူ (၇၀) ြါသည်။ သို့ဂသာ် နှစ်ဂြါင်း 
တစ်ရာြန့်ကကာဂသာအြါ လူဂြါင်း ၆၀၀၀၀၀ ပြစ်လာသည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးမိသားစ ု
အများစုမှာ အီေျစ်ပြည်၏ အဂရှ့ဂပမာက်ဘက်တွင် ဂနထိုင်ကကသည်။ ဘုရားသြင်က  
အာပဗဟံ၏အမျ ိုးအနွယ်သည် သဲဂသာင်ပြင်မှ သဲြွင့်များကဲ့သို့ များပြားဂစမည်ဟု ကတိဂြး 
ြဲ့သည်။ ဣသဂရလ လူမျ ိုးများစွာရှိသည် ၂ သန်းမျှ ရှိဂလာက်သည်။

ဤသည်မှာ အီေျစ်ပြည်၏ဘုရင်ကို စိုးရိမ်ဂစသည်။ ဘုရင်သစ်သည် ဂယာသြ်ကိုမသိြါ။ 
ဂယာသြ်သည် ယြုအြျနိ်တွင်ဂသဆုံးြဲ့ပြီး ပြစ်သည်။ ဂယာသြ်သည် သူအသက်ရှင်ဂနစဉ် 
အီေျစ်ပြည်တွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာ်လည်း ၎င်းမှာအြျနိ်ကကာသွားြဲ့ပြီပြစ်သည်။ အီေျစ် 
ဘုရင်မှာ ဣသဂရလလူမျ ိုးများအတွက်သာ စိုးရိမ်သည်သာမက လျှင်ပမန်စွာ မြွားများဂစရန် 
ကကီးမားဂသာဝန်ကိုထမ်းဂစသည်။ ဘုရင်ကကီးသတိမပြုမိသည့်အြျက်မှာ ဘုရားသြင်သည ်
အာပဗဟံ၏အမျ ိုးအားကမ်းစြ်မှ သဲများြမာများပြာဂစမည်ဟူဂသာ ကတိဂတာ်ပြစ်သည်။  
ဘုရင်ကကီးမှာ ဘုရားသြင်၏ကတိဂတာ်ကို လုံးဝမသိြါ။ ဘုရားသြင်၏ကတိဂတာ်ကိ ု
သူသည် လုံးဝေရုမစိုက်ြဲ့ြါ။ အရာအားလုံးသည် ကွဲပြားပြားနားြဲ့ဂြမည်။

ဘုရင်ကကီးမှ ဣသဂရလလူမျ ိုးများအဂြါ် ကကီးမားဂသာဝန်ကို ထမ်းဂစဂသာအြါ စိတ်ဝင်စား 
ြွယ်ဂကာင်းဂသာအမှုတစ်စုံတစ်ရာ ပြစ်ြျက်ြဲ့သည်။ ဘုရင်ကကီးက သူတို့အား ြင်ြန်းစွာ 
အလုြ်လုြ်ဂစဂလဂလ ဣသဂရလလူမျ ိုးများ များပြားစွာ ဂမွးြွားလာဂလဂလ ပြစ်သည်။ 
အလွန်တိုးြွားလာသည်။ ဤအြျက်သည် ရှင်ဘုရင်အား အလွန်စိတ်ညစ်သွားဂစသည်။  
ဘုရင်ကကီးဘာလုြ်မည်နည်း။ ဣသဂရလလူမျ ိုများ မတိုးြွားလာဂအာင် တတ်နိုင်သည့် 
နည်းလမ်းပြင့် သူတို့ကိုဒုကေဂရာက်ဂအာင် ြိနှိြ်သည်။ သို့ဂသာ် ပြစ်ဂနသည်မှာ သူ၏ 
အကကံအစည်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ပြစ်သည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို ကျွန်ကဲ့သို့ ယြုဆက်ဆံ 
ကကသည်။ လွန်ြဲ့ဂသာ နှစ်ဂြါင်းတစ်ရာကသာ သူတို့အား ဂတာ်ဝင်မျ ိုးနွယ်ကဲ့သို့ ဆက်ဆံ 
သည်။ သို့ဂသာ် ယြုမဟုတ်ဂတာ့ြါ။ သူတို့အား ဂတာ်ဝင်မျ ိုးနွယ်ကဲ့သို့ မဆက်ဆံသည် 
သာမက အီေျစ်လူမျ ိုးများက ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို ဂပြာက်လန့်ဂနကကသည်။ ဣသဂရလ 
လူမျ ိုးများကို ဝန်ြိဂစပြီးရှုတ်ြျကကသည်။ အီေျစ်ဘုရင်မှ ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို ဆက်ဆံ 
သည့်အပြုအမူမှာ ရက်စက်လှသည်။ 

ဘုရားသြင်က သူ၏လူမျ ိုးများအဂြါ် ပြစ်ြျက်ဂနသည့် အရာအားလုံးကို ပမင်ြဲ့သည်။ သူ၏ 
လူများကိုအပြားသူများက ပြင်းထန်စွာဆက်ဆံဂနဂသာအြါ ၎င်းကဘုရားသြင်ကို အလွန် 
စိတ်ဆင်းရဲဂစသည်။ သို့ဂသာ် စာရဲသည် သားမြွားနိုင်ဂသာအြါ ဘုရားသြင်ပမင်သကဲ့သို ့
ထိုနည်းတူ ဘုရားသြင်သည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများ ဆိုးညစ်စွာ ဆက်ဆံြံရဂသာအြါ သူပမင် 
ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က သူတို့အားပမင်ဂတာ်မူြဲ့ပြီး ဣသဂရလလူမျ ိုးများအတွက် ထူးပြား 
ဂသာအရာ တစ်ြုြုလုြ်ဂြးသည်။ ဘုရားသြင်သည် သူ၏လူမျ ိုးများ၏ နာကျင်ပြင်းနှင့်ဒုကေ 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ဣသကရလ	

လူမျ ိုးများအတွက်	

ခွန်အား

ကဂလးများအား ြုံပြင ်

နားဂထာင်ဂစြါ။ သင ်

ြုံပြင်ဂပြာသည့်အြါ 

ကဂလးများက 

“ဣသဂရလ လူမျ ိုးများ” 

“ဘုရားသြင်” 

“ဂကာင်းကကီး” ဟူဂသာ 

စကားလုံးများကို 

ကကားသည့်အြါ လက်ြုြ ်

တီးဂစြါ။

ထိုစကားလုံးများအတွက် 

ြွန်အားရပြင်းကို အဓိက 

ထားြါ - ဘုရားသြင ်

သည် ဣသဂရလ 

လူမျ ိုးများ၏ ြက်ြဲဆင်းရ ဲ

ပြင်း ကကားတွင်ြင် 

သူတို့ကို ဂကာင်းကကီး 

ဂြးမည် ပြစ်သည်။
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	တယ်လီြုန်း	

ကစားနည်း

တယ်လီြုန်း ကစားနည်း 

ကို အသုံးပြုပြီး ကျမ်းြျက ်

ကို ကျက်မှတ်ြါ။ ကဂလး 

များကို အတန်းတစ်တန်း 

စီဂစပြီး ကျမ်းြျက်ထဲမှ 

ြထမစကားစုကို 

ြထမဆုံး ကဂလးအား 

တိုးတိုးဂလးဂပြာြါ။ 

ထိုကဂလးက ဂနာက်တစ ်

ဂယာက်ကို လက်ဆင့ ်

ကမ်းပြီး ဂပြာရမည်။ 

ြထမ စကားစုအားလုံးကို 

ဂပြာပြီးသည်အထိ 

လုြ်ဂဆာင်ြါ။ ထို့ဂနာက် 

ဒုတိယစကားစုတွင်လည်း  

ထိုနည်းတူစွာ လုြ်ဂဆာင ်

ပြီး ကျမ်းြျက် အားလုံး 

ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ 

လုြ်ဂဆာင်ရန် ပြစ်သည်။

ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၁:၁၂ - ၁၃ - သို့ဂသာ်လည်း နှိြ်စက်ပြင်းြံရသည်အတိုင်း၊ တိုးြွား 
များပြားလျက်ရှိကက၏။ သူတို့ဂကကာင့် အဲေုတ္တုလူတို့သည် စိတ်ညစ်၍ အလွန်ကကမ်းတမ်းစွာ 
ညေဉ်းဆဲကက၏။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဆင်းရဲပြင်းအတွက် တိတ်ဆိတ်ဂနမည် မဟုတ်ြါ။ သူတို့၏အသနားြံပြင်းကို နားဂထာင်ပြီး 
တုံ့ပြန်မည်ပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်၏ကတိဂတာ်များသည် မှန်ကန်လာသည် အြျနိ်တိုကာလ 
အတွင်း ဣသဂရလလူမျ ိုးများ တိုးြွားလာသည်။ သို့ဂသာ် သူတို့သည် ကိုယ်ြိုင်ဂပမဂနရာကို
လိုအြ်ဆဲပြစ်ပြီး လူမျ ိုးတကာအတွက် ဂကာင်းကကီးမေဂလာ မည်သို့ပြစ်မည်ဟူဂသာ အြျက် 
ကို သူတို့မရှင်းလင်းကကြါ။ သူတို့သည် ကျွန်များကဲ့သို့ အလုြ်လုြ်ြဲ့ကကရသည်။ ထို့အပြင် 
သူတို့၏ အလုြ်ကကိုးစားမှုနှင့်မဆိုင်ြဲ ကဂလးများြို၍ ြို၍ရလာကကသည်။ သူတို့၏ြက်ြဲ 
ပြင်းများကကားတွင်ြင် ဘုရားသြင်သည် သူတို့ကိုဂကာင်းကကီးဂြးဂနသည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂပြာြါ အိုသြင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီြျင်းကို ဤသင် 
ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာအစတွင်  သင်စတင်ြဲ့သည့် အမှတ်များအတွက် ကစားနည်းကို ပြန်လည်သုံး 
သြ်ြါ။

 ¼ ၁၀၀ မှတ်အတွက် - ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် နှစ်ဂြါင်းမည်မျှကကာ အီေျစ်ပြည ်
တွင် ဂနထိုင်ြဲ့ကကသနည်း။ (၄၃၀)

 ¼ ၂၀၀ မှတ်အတွက် - ယာကုြ်နှင့်အတူ လူမည်မျှသည် အီေျစ်ပြည်သို့ သွားြဲ့ကက 
သနည်း။ (၇၀)

 ¼ ၃၀၀ မှတ်အတွက် - ဤြုံပြင် ပြစ်ြျက်သည့်အြါ ဂယာသြ်ဂသဆုံးြဲ့သည်မှာ 
နှစ်ဂြါင်းမည်မျှကကာပြီ ပြစ်သနည်း။ (၁၀၀ ြန့် )

 ¼ ၄၀၀ မှတ်အတွက် - အီေျစ်လူမျ ိုးများသည် တစ်ဆူတည်းဂသာ ဘုရားကိုကိုးကွယ ်
ြဲ့သလား (သို့) ဘုရားများစွာကို ကိုးကွယ်ြဲ့ြါသလား။ (ဘုရားများစွာ)

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

သင်သည် ြျနိ်းကကိုးကိုလုြ်ပြီး ကျွန်တစ်ဦးပြစ်ပြင်း၏ ြက်ြဲပြင်းများအဂကကာင်းကို ဂပြာြါ။ 
ဘုရားသြင်က သူ၏လူမျ ိုးကို ကျွန်ပြစ်ဂစလိုြါသလား။ မပြစ်ဂစလိုြါ။ သူတို့အား လွှတ် 
ဂပမာက်ဂစရန် သူ၌ အကကံအစည်ရှိြဲ့သည် သို့ဂသာ် ယြုတစ်ကကိမ်တွင် သူတို့အတွက် 
အသက်ရှင်ဂရးသည် အလွန်ြက်ြဲသည်။ ကဂလးများအား အရင်တစ်ြတ်မှ သင်ြန်းစာ 
အဂကကာင်းကို ပြန်လည်သတိဂြးပြီး ဂယာသြ်သည် သူ၏အဆုံးသတ်အား မည်သို့ပြစ်လာ 
မည်ကို မသိြဲ့ဂသာ်လည်း သူ့အဂြါ် ဘုရားသြင်သစ္စာရှိြဲ့ြုံကို သတိရဂစြါ။

ကဂလးများကိုဂပြာြါ - ကျွန်ုြ်တို့၏ဘဝတွင် နားမလည်သည့်အရာအြျ ို့သည် အစဉ်ရှိ 
တတ်သည်။ သို့ဂသာ် ကျွန်ုြ်တို့ဂသြျာဂြါက်သိသည့်အရာများလည်း ရှိသည်။ ထိုအဂကကာင်း 
အရာများမှာ ကျမ်းစာထဲမှ ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့သည့် ဘုရားသြင်အဂကကာင်း ပြစ်သည်။ 
ကျွန်ုြ်တို့ဂသြျာဂြါက်သိသည့် ဘုရားသြင်အဂကကာင်းကို အမည်ဂပြာကကြါစို့။

 ¼ ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာ
 ¼ သစ္စာရှိပြင်း
 ¼ တရားမျှတပြင်း
 ¼ ကကင်နာပြင်း
 ¼ သန့်ရှင်းပြင်း
 ¼ ဂပြာင့်မတ်ပြင်း

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကျမ်းစာထဲမှ	

ဆင်းရဲဒုက္ခ

ဤပြန်လည်သုံးသြ်ြါ 

လှုြ်ရှားမှုသည် သင်ြန်း 

စာအစတွင် စတင်ြဲ့သည့် 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း 

ကစားနည်းအား 

ဆက်လက်ကစာပြင်း 

ပြစ်သည်။
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဘုရားသြင်က ဆန်းပြားသည့် အရာများအားလုံးကို ဆန့်ကျင်ပြီး ညေင်းဆဲြံရသည့် ဣသ 
ဂရလလူမျ ိုးများကို ကဂလးများစွာ ဂြးြဲ့သည်။ ဤသို့ပြစ်လာပြင်းမှာ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၁-၃ 
တွင် ဘုရားသြင်မှ အာပဗဟံအားဂြးြဲ့သည့် ကတိဂတာ်ပြည့်စုံလာပြင်း ပြစ်သည်။

ကျမ်းစာထဲတွင် သင်သိသည့်မှန်ကန်ပြင်းနှင့် ဘုရားသြင်အား ဂကျးဇူးတင်နိုင်သည့်အပြား 
ဂသာ ကတိဂတာ်နှစ်မျ ိုးသုံးမျ ိုးရှိသည်။

 ¼ ြွင့်လွှတ်ပြင်း စိတ်ြျမှု (၁ ဂယာဟန် ၁:၉)
 ¼ ဆုဂတာင်းပြင်းကို အဂပြဂြးပြင်းဂသြျာမှု (ဂယာဟန် ၁၅:ရ)
 ¼ ဂစာင်မပြင်းစိတ်ြျမှု (သုတ္တံ ၃:၄-၅)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကကီးမားသည့်	ညှင်းြန်းနှိြ်စက်မှုကို	ဆန့်ကျင်ပြီး	
ဘုရားသခင်သည်	ဣသကရလလူမျိုးများကို	ကကီးမားစွာ	ကကာင်းကကီးကြးခဲ့သည်။

 ¼ အြိုဂမးြွန်း ၅၀၀ မှတ် - ဤသင်ြန်းစာ၏ အဓိကအဂကကာင်းအရာမှာ ဘာပြစ ်
သနည်း။ (ကကီးမားသည့် ညေင်းြန်းပြင်းကိုမဆိုြဲ ဘုရားသြင်သည် ဣသဂရလ 
လူမျ ိုးများကိုကကီးမားစွာ ဂကာင်းကကီးဂြးြဲ့သည်။)
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 ¼ ဂမာဂရှသည် ကန္တာရထဲတွင် နှစ်ဂြါင်း ၄၀ သိုးထိန်းပြစ်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ယြုတွင် 
ဘုရားသြင်က သူ့အား အာပဗဟံ၏မျ ိုးဆက်များကို အီေျစ်ပြည်မှဂြါ်ထုတ်ရန် သူ့ကိ ု
ဂြါ်ဂလသည်။ 

 ¼ သိုးထိန်းတစ်ဂယာက်အဂနပြင့် ဂမာဂရှသည် သူ့အတွက် အရာအားလုံးကို ကိုယ်တိုင် 
လုြ်ဂဆာင်သည်။ ယြုတွင် သူသည် ဘုရားသြင်အဂြါ် ဂလးလံစွာ မှီြိုရမည်ပြစ်သည်။ 

 ¼ ဘုရားသြင်က ဂမာဂရှအား ဂလာင်ဂနသည့် ြျုံြုတ်ထဲမှ စကားဂပြာသည့်အြါ သိန 
ဂတာင်ဂြါ်တွင် ဂမာဂရှအား ြထမဆုံးစကားဂပြာြဲ့ပြင်း ပြစ်သည်။ ထိုဂတာင်ဂြါ် 
တွင်ြင် ဘုရားသြင်သည် ဂမာဂရှအား ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါးဂြးြဲ့သည် (ထွက်ဂပမာက ်
ရာကျမ်း ၁၉:၁-၂ဝး၂၁)

 ¼ ဘုရားသြင်က ဂမာဂရှအား မထင်မှတ်ထားသည့်ဂနရာမှ စကားဂပြာြဲ့ပြီး ဂမာဂရှက 
နားဂထာင်ြဲ့သည်။

 ¼ ဂမာဂရှသည် သူ၏ြိနြ်အားြျွတ်ဂသာအြါ ၎င်းမှာကိုးကွယ်ပြင်း အပြုအမူပြစ်သည်။ 
ဘုရားသြင်အား ဂလးစားမှုကိုပြပြင်း ပြစ်သည်။ ဂမာဂရှသည် ဘုရားသြင်ဂရှ့တွင ်
မထိုက်တန်သူပြစ်သည်ကို ပြသပြင်းပြစ်ပြီး ဘုရားသြင်သည် သူ၏ကိုးကွယ်ပြင်းနှင့ ်
အရိုအဂသဂြးပြင်းကို ထိုက်တန်ဂကကာင်းပြသသည်။

 ¼ ဂမာဂရှက ဘုရားသြင်အား ဆင်ဂပြဂြးသည် အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဘုရားသြင ်
သူ့ကိုဂြးဂသာ အလုြ်ကိုလုြ်ဂဆာင်ရန် သူမတတ်နိုင်ဟုြံစားရဂသာဂကကာင့် ပြစ်သည်။ 
ဂမာဂရှသည် တစ်ဦးတည်းလုြ်ဂဆာင်ရမည်ဟု ြံစားရသည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်တွင် 
ဂမာဂရှအား ကူညီရန် အပြားအရင်းအပမစ်များစွာ ရှိဂစြဲ့သည်။ ဥြမာ နိမိတ်လကေဏာ 
များ၊ ဂမာဂရှ၏ အစ်ကိုအာရုန်၊ ဂမာဂရှက ဘုရားသြင်၏အရင်းအပမစ်များကို အသုံးပြု 
ဂသာအြါ သူသည် ဂြါင်းဂဆာင်တစ်ဦးအဂနပြင့် အလွန်ထိဂရာက်ြဲ့သည်။ ဂမာဂရ ှ
သည် ဘုရားသြင်၏ အရင်းအပမစ်များကို အသုံးမပြုသည့်အြါ ဂြါင်းဂဆာင်တစ်ဦး 
အဂနပြင့် သူမထိဂရာက်ဂတာ့ြါ။

၁)	ကျမ်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ထူးပခားကသာနည်းလမ်းပြင့ ်
ကမာကရှအား	ကခါ်ခဲ့သည်။	ကမာကရှသည်	ဘုရားသခင်ကိုနာခံခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၂၄)
ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၁:၁-၁၄ နှင့်  

ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၃:၁-၁၇

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်းအတွက် ြန်းတိုင်တစ်ြုမှာ ကဂလးများသည် ကျမ်းစာ၏မဟာြုံပြင ်
ကို ဂတွ့ပမင်ကကရန်ပြစ်သည်။ ယဂန့ ထိုြုံပြင်ထဲတွင် ကျွန်ုြ်တို့ဂတွ့ြဲ့ကကသည့် အြန်တလဲလဲ 
ြါဝင်သည့် အဂကကာင်းအရာအြျ ို့ကိုဂြးရန် ကဂလးများအား ဂမးလိုြါသည်။ ဥြမာ ကဂလး 
များကို စိတ်ကကိုက်ဂပြဂစြါ သို့ဂသာ် ကျမ်းစာ၏မဟာြုံပြင်ထဲတွင် အြန်တလဲလဲပြစ်ြျက်
ဂနသည့်အဂကကာင်းအရာအပြစ် ဂအာက်ြါဥြမာများကို သင်သုံးနိုင်ြါသည်။

ဘုရားသခင်၏အံ့ြသြွယ်ရာ	တန်ခိုးကတာ်
 ¼ ြန်ဆင်းပြင်း
 ¼ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ဂရလွှမ်းမိုးပြင်း
 ¼ တိရစ္ဆာန် အစားထိုးပြင်း
 ¼ အာဒံနှင့်ဧဝ
 ¼ အာဂဗလ
 ¼ ဂမာရိဂတာင်ဂြါ်တွင် အာပဗဟံနှင့်ဣဇာက်

ဘုရားသခင်ကို	စိတ်ကကျနြ်ကစသည့်	ယုံြကည်ပခင်း
 ¼ အာဂဗလ
 ¼ ဂနာဧ
 ¼ အာပဗဟံ

ဘုရားသခင်သည်	အပြစ်ကို	စီရင်သည်
 ¼ အာဒံနှင့်ဧဝ
 ¼ ကာဣန
 ¼ ဂသာဒုံနှင့်ဂေါဂမာရ
 ¼ ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

မဟာြုံပြင်တစ်ြုဒ်

ဆရာက အတန်းအား 

ဂြါင်းစဉ်များ ဂြးနိုင်ြါ 

သည် ဥြမာ ။ ။ ဘုရား 

သြင်၏ အံ့ကသြွယ်ရာ 

တန်ြိုးဂတာ်၊ တိရစ္ဆာန် 

အစားထိုးပြင်း၊ ဘုရား 

သြင်ကို ဂကျနြ်ဂစသည့် 

ယုံကကည်ပြင်း နှင့် ဘုရား 

သြင်သည် အပြစ်ကိ ု

စီရင်သည်စသပြင့်။ 

ထို့ဂနာက် ထိုြုံပြင်ထဲမ ှ

ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာြဲ့ကက 

သည့် ကျမ်းစာဆိုင်ရာ 

ဥြမာများကို ကဂလးများ 

အား ဂပြာဂစြါ။

ဤလှုြ်ရှားမှု၏ ရည်ရေယ ်

ြျက်မှာ ကျမ်းစာထဲရှိ 

မဟာြုံပြင် တစ်ြုဒ်ပြစ ်

သည့် အြန်တလဲလဲ 

ြါဝင်သည့် အဂကကာင်း 

အရာကို ကဂလးများ 

ပမင်ဂတွ့ဂစရန် ပြစ်သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

 ¼ ဂမာဂရှသည် ဘုရားသြင်၏ ဂစစားြျက်ကို ြျက်ြျင်းပငင်းြယ်လိုက်သည် အဘယ် 
ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူကိုယ်တိုင် စွမ်းဂဆာင်နိုင်မှုစွမ်းရည် မရှိဂသာဂကကာင့်ပြစ်သည် (ထွက ်
ဂပမာက်ရာ ၃:၁၁) ထို့အပြင် ကိုယ်ြိုင်အြွင့်အာဏာ မရှိဂသာဂကကာင့့်ပြစ်သည် (ထွက် 
ဂပမာက်ရာ ၃:၁၃)။ ဘုရားသြင်သည် ကတိဂတာ်နှစ်ြုပြင့် တုံ့ပြန်ြဲ့သည် - သူက 
မျက်ဂမှာက်ဂတာ် ကတိဂတာ်နှင့် (ထွက်ဂပမာက်ရာ ၃:၁၄) ဂဟာရြ်ဂတာင်သို့ တြန် 
ပြန်လာမည့်ကတိဂတာ်ပြစ်သည်။

 ¼ ဘုရားများနှင့် ယာဂဝဘုရားကကားစစ်ြွဲမှာ စတင်ဂတာ့မည်ပြစ်သည် လွန်ြဲ့ဂသာ 
နှစ်ဂြါင်း ၃၀၀၀ ကတည်းက ဂပြာြဲ့ကကသည့် ြုံပြင်တစ်ြုဒ်ပြစ်သည်။
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ကျွန်အပြစ်ဆက်ဆံြံရဆဲပြစ်ပြီး သူတို့၏ကိုယ်ြိုင်နိုင်ငံဟု ဂြါ် 
ရမည့် ကိုယ်ြိုင်နယ်ဂပမမရှိဂသးြါ။ သူတို့အတွက် အလွန်စိတ်ြျက်စရာ ဂကာင်းဂသာအဂပြ 
အဂနပြစ်ြဲ့မည်။ သူတို့သွားစရာ ဂနရာမရှိသကဲ့သို့ သူတို့ဂနထိုင်နိုင်သည့်ဂနရာမှာ သူတို့ 
အားကကမ်းတမ်းစွာ ဆက်ဆံသည့်ဂနရာပြစ်သည်။ ပြစ်ရြ်များကို ြိုမိုဆိုးရေားဂစသည်မှာ 
အီေျစ်ဘုရင်သည် ဣသဂရလ ကဂလးဂယာက်ျားဂလးများ ဂမွးလာြါက အားလုံးကိ ု
နိုင်းပမစ်ထဲသို့ြစ်ြျရန် အမိန့်ြျထားသည်။

ဂမာဂရှ၏မိြင်သည် ဂရမဝင်နိုင်သည့် ပြင်းဂတာင်းတစ်ြုထဲတွင် ကဂလးဂလးဂမာဂရှအား 
ထည့်ပြီး နိုင်းပမစ်သို့ကမ်းနား ကိုင်းဂတာ၌ထားဂလ၏။ သူ၏မိြင်က ြာဂရာဘုရင်၏သမီး 
ဂတာ်ဂရြျ ိုးဆင်းမည့်ဂနရာကို သိသည်။ အဂသအြျာြင် ြာဂရာ၏သမီးသည် ကဂလးဂလး 
ကို ဂတွ့ပမင်ြဲ့ပြီး ဂရထဲမှဂြါ်ထုတ်ြဲ့သည်။ သူမက သူ့ကိုဂမာဂရှဟု အမည်ဂြးပြီး အီေျစ် 
လူမျ ိုးတို့၏အမည်တစ်ြု ပြစ်သည်။ ြာဂရာ၏သမီးသည် ဂမာဂရှအား ကာလတစ်ြုအထိ 
ထိန်းဂစသည်။ ထို့ဂနာက် ြာဂရာဘုရင်၏သမီးဂတာ်သည် ဂမာဂရှအား နန်းဂတာ်ထဲတွင် 
ပြုစုြျ ိုးဂထာင်ြဲ့သည်။ ဂမာဂရှသည် သူ၏စစ်မှန်ဂသာ အဂမွအနှစ်ကိုမဂမ့ြါ။ နှစ်ဂြါင်း 
၄၀ ြန့်ကကာပြီးဂနာက် အီေျစ်အမျ ိုးသားတစ်ဦးသည် ဣသဂရလအမျ ိုးသားကို ရိုက်နှက်ဂန 
သည်ကို ဂမာဂရှဂတွ့ြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် ဂမာဂရှသည် အီေျစ်အမျ ိုးသားအား သတ်လိုက် 
သည်။ ဂနာက်တစ်ရက်တွင် ဂမာဂရှက တစ်စုံတစ်ဂယာက်သည် သူ့ကိုပမင်ပြီဟု သိြဲ့ပြီး 
ကန္တာရထဲသို့ ထွက်ဂပြးြဲ့သည်။ သူက ထိုဂနရာတွင် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ဂတွ့ဆုံကာ  
လက်ထြ်ြဲ့ပြီး ကန္တာရတွင် နှစ်ဂြါင်း ၄၀ ကကာဂနြဲ့သည်။

ဂမာဂရှသည် ကန္တာရထဲတွင် ဂနထိုင်စဉ် သူသည် ဂလာင်ဂနဂသာြျုံြုတ်ဂဘးနားတွင် ရှိဂန 
ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် မီးမှာ ဂလာင်ကျွမ်းမသွားဂြ။ မီးမကျွမ်းြဲ ဂလာင်ဂနသည်ကို သူဂတွ့သွား 
ဂသာအြါ ြျုံြုတ်ထဲမှ အသံဂတာ်ပြင့် သူ့ကိုစကားဂပြာဂလသည်။ ၎င်းမှာ ဂမာဂရှအတွက် 
ထူးဆန်းဂသာြံစားြျက်ကို ပြစ်ဂစမည်ပြစ်သည်။ ဂမာဂရှက ဘုရားသြင်ထံမှ ဂကာင်းကင ်
တမန်တြါး၏ အသံဂတာ်ပြင့်စကားဂပြာြဲ့သည်။ ဂမာဂရှက ၎င်းကိုယုံကကည်သည်။ ထို့ 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	အကြကာင်းပြချက်များ

ဘုရားသြင်က သင့်အား 

သူ့အတွက် အလုြ်ကကီး 

တစ်ြုကို လုြ်ဂဆာင်ဂြး 

ရန် ဂပြာလာြါက သင်ဂြး 

နိုင်သည့် အဂကကာင်းပြ 

ြျက်များမှာ ဘာပြစ်မည ်

နည်း။

. အလွန်ငယ်ဂသးသည်

. ဘာမှမသိြါ

. မည်သူ့ကိုမှမသိြါ

. ဘာလုြ်ရမည်ကို မသိြါ

. သိြ်မဂတာ်ြါ

. သိြ်မသန်မာြါ

. ဂြါင်းဂဆာင်ဂကာင်း 

တစ်ဦးမဟုတ်ြါ

ကဂလးများကို သူတို့၏ 

စိတ်ကကိုက်ဂပြဂစြါ။  

ထို့ဂနာက် သူတို့၏ 

အဂကကာင်းပြြျက်များ 

((သို့))ဆင်ဂပြများကို 

ဂဆွးဂနွးြါ။ သူတို့၏ 

အဂကကာင်းပြြျက် 

များသည် ဂမာဂရှ၏ 

အဂကကာင်းပြြျက်နှင့် 

တူညီြါသလား။

ြျုံြုတ်သည် မီးဂလာင်ဂနပြီး သင့်အား စကားဂပြာသည်ဟူသည်မှာ ပြစ်ဂလ့မရှိြါ။ သို့ဂသာ် 
ထိုသို့ပြစ်လာြါက သင့်အား စကားဂပြာဂနသည့် ဂလာင်ဂနသည့် ြျုံြုတ်ထံမှ သင်မည်သည့ ်
အရာကို သိလိုမည်နည်း။ (သင်မည်သူနည်း အဘယ်ဂကကာင့် ကျွန်ုြ်ကို သင်စကားဂပြာ 
သနည်းစသပြင့်)

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	 

ဂရြ်ြီးတီ	ကစားနည်း

ေရြ်ြီးတီ ကစားနည်း 

သည် ကဂလးများအား 

ကျမ်းြျက်ရဂစရန် 

အဂထာက်အကူပြစ်ဂစ 

နိုင်သည်။ ကျမ်းြျက် 

စကားလုံးများကို စာရေက ်

များဂြါ်တွင် ဂရးထားြါ။ 

ထို့ဂနာက် ကဂလးများကို 

အြွဲ့ ၂ ြွဲ့၃ြွဲ့ြွဲပြီး အစဉ ်

လိုက်စီဂစြါ။ တစ်ြွဲ့စ ီ

တိုင်းက ကျမ်းြျက်ကို 

အစဉ်လိုက်ထားနိုင်ဂသာ 

အြါ သူတို့က  

ဤကျမ်းြျက်ကို 

ရသွားဂြလိမ့်မည်။

ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၃:၁၄ - ဘုရားသြင်ကလည်း ငါပြစ်သည်အတိုင်းငါပြစ်၏ဟူ၍လည်း 
ဂကာင်း၊ ငါပြစ်သည်ဟု အမည်ရှိဂသာသူသည် ငါ့ကိုသင်တို့ရှိရာသို့ ဂစလွှတ်ဂတာ်မူပြီဟု 
ဣသဂရလအမျ ိုးသားတို့အား ပြန်ဂပြာဂလာ ဟူ၍လည်းဂကာင်း ဂမာဂရှအား မိန့်ဂတာ်မူ၏။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဂနာက် ဂကာင်းကင်တမန်က ဂမာဂရှအား သူသည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို အီေျစ်ပြည်မှ
ကယ်ထုတ်မည့်သူပြစ်သည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ ဂမာဂရှသည်ဂတွဂဝပြီး … တွန့်ဆုတ်ြဲ့သည်။ 
သူသည် ထိုအလုြ်အတွက် မှန်ကန်ဂသာသူမဟုတ်ဟု စဉ်းစားြဲ့သည်။ တစ်စုံတစ်ဦးက 
ြိုမိုဂကာင်းမွန်စွာ လုြ်ဂဆာင်နိုင်သည်ဟု ထင်ြဲ့သည်။ သူ၏အစ်ကိုအာရုန် ((သို့))
တစ်ဂယာက်ဂယာက်ဟု သူထင်ြဲ့သည်။

ဂမာဂရှက ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသြင်က သူ့ကိုဂစြိုင်းလျက် အီေျစ်ပြည်မှ 
ကယ်ထုတ်ဂစသည်ကို မယုံကကည်မည်ကို စိုးရိမ်သည်။ ဘုရားသြင်က ဂမာဂရှ၏စိုးရိမ်စိတ ်
ကိုနားလည်ပြီး သူ့အဂြါ် စိတ်ရှည်ြဲ့သည်။ သူ၏ဦးဂဆာင်မှုကို လက်ဂတွ့ထင်ရှားဂစရန်  
သူ၏လက်ထဲတွင် ဘာရှိသနည်းဟု ဂမးြဲ့သည်…. ၎င်းမှာ ဂတာင်ဂဝှးတစ်ဂြျာင်းပြစ်သည်။ 
သူက ဂြမတစ်ဂကာင်ကို ဂကာက်ကိုင်လိုက်ဂသာအြါ၊ ဘုရားသြင်က ဂမာဂရှအား သူ၏ 
လက်ကို ဝတ်လုံထဲတွင် ထည့်ဂစဂသာအြါ၊ သူလုြ်ြဲ့သည်။ သူ၏လက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက ်
ဂသာအြါ သူ၏လက်မှာ အနူလက်ပြစ်ြဲ့သည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများက ဂမာဂရှအား 
ယုံကကည်ပြီး အသက်ရှင်ဂသာဘုရားကို ကိုးကွယ်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်၏ အတူြါရှိပြင်းပြင့ ်
လက်နက်ယူတင်လျက်၊ ဘုရားသြင်၏ ဂစစားြျက်ကို နားလည်ပြင်းနှင့် အားရုန်၏ 
အကူအညီပြင့် ဂမာဂရှအား ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို အီေျစ်ပြည်မှကယ်ထုတ်ရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့ 
သည်။ အာပဗဟံ၏ဘုရားသည် အီေျစ်ပြည်၏ဘုရားများကို ဆန့်ကျင်ကာ စစ်ြွဲလုြ်ြဲ့သည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂပြာြါ အိုသြင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီြျင်းကို ဤသင် 
ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဤသင်ြန်းစာသည် အဓိကအြျက်အလက်ကို အဂပြြံထားသည်။

၁။ ဘုရားသြင်သည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများအား ကျွန်အပြစ်ဆက်ဆံြံဂနရသည်ကိ ု
ပမင်ြဲ့သည်။ သူတို့အဂြါ် သူကရုဏာရှိြဲ့သည်။

၂။ ဘုရားသြင်သည် ဂမာဂရှကို စကားဂပြာြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က သူမည်သူပြစ ်
ဂကကာင်းနှင့် ဂမာဂရှအား သူဘာလုြ်ဂစြျင်သည့်အဂကကာင်းကို ဂပြာပြြဲ့သည်။

၃။ ဂမာဂရှသည် ဘုရားသြင်အား နာြံရန် တွန့်တိုြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဂနာက်တွင် 
ဂမာဂရှသည် နာြံြဲ့ပြီး ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို အီေျစ်ပြည်မှ ကယ်ထုတ်ြဲ့သည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	

ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၃:၁-၁၇ ကို နှစ်ကကိမ်ြတ်ြါ။ ဂမာဂရှသည် ဘုရားသြင်ြိုင်းထား 
သည့် အထူးလုြ်ငန်းကို ဘုရားသြင်နှင့် အပငင်းြွားြဲ့သည်။ ဂမာဂရှဘာဂပြာြဲ့သနည်း။  
ဘုရားသြင်မည်သို့ ဂပြသနည်း။

# ၁ - (အရိြ်အြမက် - အြန်းငယ် ၁၁ ကို ကကည့်ြါ) - ဂမာဂရှသည် ကာကွယ်လျက်ဂပြာြဲ့သည ်
မှာ - “ကျွန်ုြ်မည်သူနည်း” ဘုရားသြင်မည်သို့ဂပြသနည်း (အရိြ်အြမက် - အြန်းငယ် ၁၂) 
– “ငါသည်သင်နှင့်အတူရှိမည်” 

# ၂ - (အြန်းငယ် ၁၃) - ဂမာဂရှ - ကျွန်ုြ်၏ြြင်များ၏ဘုရားက ကျွန်ုြ်ကိုဂစလွှတ်သည ်
ဟုဂပြာြါက သူတို့က “သူ၏အမည်မှာ ဘာပြစ်သနည်း” ဟုဂမးကကမည်။ ဘုရားသြင်၏ 
အဂပြ (အြန်းငယ် ၁၄) “ငါပြစ်သည်ဟု အမည်ရှိဂသာ သူသည် သင့်ကိုဂစလွှတ်သည်” 

ဤအပြန်အလှန်စကားဂပြာဆိုပြင်းမှ ဘုရားသြင်သည် သူ၏သားသမီးများနှင့်မည်သို ့
ဆက်ဆံသည်ကို ကျွန်ုြ်တို့ မည်သည့်သင်ြန်းစာ ဂလ့လာမိသနည်း။ (စိတ်ရှည်ပြင်း၊ အတည် 
ပြုဂြးပြင်း၊ ြွန်အားဂြးပြင်း) ကျွန်ုြ်တို့က ဂြးနိုင်သည့်အဂကကာင်းပြြျက်များမှာ ဘာပြစ ်
သနည်း။ သင့်အတန်းထဲတွင် ဂပြာသည့်အဂကကာင်းပြြျက်များကို စာရင်းပြုစုြါ။ ဘုရား 
သြင် ဆင်ဂပြဂသာသူနှင့် အပငင်းြွားပြင်းနှင့် ြွင့်ပြုပြင်းကို မည်သို့ထင်သနည်း။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	
-	ဘုရားသခင်နှင့်	
ကဆွးကနွးပခင်း

ထြ်ဂြးသည့်အိမ်စာ 
(အရေယ်ြိုကကီးသည့် 
ကဂလးများအတွက်)။ 
ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း 
၄:၁-၁၇ ကို အိမ်တွင် 
ြတ်ြါ။ ဤအလုြ်နှင့် 
ြတ်သက်ပြီး ဂမာဂရှသည် 
ဘုရားသြင်နှင့်သုံးကကိမ် 
ပငင်းြုံြဲ့သည်ကို ရှာြါ 
ထို့အပြင် ဂမာဂရှအား 
ဂြးသည့် ဘုရားသြင်၏ 
အဂပြကိုရှာြါ။ ဂနာက်  
တစ်ြတ် သင်ြန်းစာ 
အြျနိ်တွင် ဤအဂကကာင်း 
ကို သင်ရှင်းပြနိုင်ဂြမည်။ 
သင်ဆန္ဒရှိြါက စိတ်ြွန် 
အား ပြစ်ဂစရန် လက ်
ဂဆာင်ဂြးနိုင်ြါသည်။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	အဓိက	

အချက်အလက်	၃	ခု

ဤသင်ြန်းစာမှ ကဂလး 

များ ဂလ့လာမိသည့် 

အဓိက အြျက်တစ်ြျက် 

ကို ြျဂရးဂစြါ။ ထို့ဂနာက် 

သူတို့ဂလ့လာမိသည့် 

အရာကို အတန်းထဲရှ ိ

အပြားသူတစ်ဦးအား 

ဂဝမျှဂစြါ။ 
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

နာြံပြင်းအြွဲ့အားြိတ်ဂြါ်ြါ။ ဂမာဂရှသည် နာြံပြင်းအြွဲ့တွင်ြါဝင်သည်။ အာပဗဟံသည် 
နာြံပြင်းအတန်းပြစ်သည်။ အာဂဗလနှင့်ဂနာဧတို့လည်းပြစ်သည်။ အဘယ်ဂကကာင့် သင် 
မပြစ်ရမည်နည်း။ သင်လုြ်ဂဆာင်ရမည့်အရာမှာ ဘုရားသြင်အားနားဂထာင်ရန်နှင့် သူဂပြာ 
သည့်အရာကိုလုြ်ဂဆာင်ရန်ပြစ်သည်။ ထို့ဂနာက် သင်သည်နာြံပြင်းအတန်းတွင်ြါဝင ်
မည်ပြစ်သည်။

ယဂန့ပြည့်စွက်လိုက်ြါ။

 ¼ ကကင်နာတတ်သည့် လူတစ်ဦးပြစ်ပြင်းတွင် နာြံပြင်း
 ¼ မှန်ကန်သည့် ဂြာ်ပြြျက်များ ဂပြာဆိုရာတွင် နာြံပြင်း
 ¼ အပြားသူများအား ဦးစားဂြးရာတွင် နာြံပြင်း
 ¼ ဘုရားသြင်အား နားဂထာင်ရာတွင် နာြံပြင်း
 ¼ မိဘများအား နားဂထာင်ရာတွင် နာြံပြင်း

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ထူးပခားကသာနည်းလမ်းပြင့ ်
ကမာကရှအား	ကခါ်ခဲ့သည်။	ကမာကရှသည်	ဘုရားသခင်ကိုနာခံခဲ့သည်။

သင်ခန်းစာကို	အား	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	အဓိက	

အချက်အလက်	၃	ခု	

(အဆက်)

တစ်စုံတစ်ဦးက 

ဂလ့လာမိသည့် 

သင်ြန်းစာ အသစ်ကိ ု

လည်း ထြ်ဂြါင်းပြီး 

ြျဂရးဂစြါ။ ဤပြစ်စဉ်ကို 

ကကိမ်ြန်များစွာ 

လုြ်ဂဆာင်ြါ။ ထို့ဂနာက် 

သင်ြန်းစာမှ ကဂလးများ 

ဂလ့လာမိသည့် 

အဓိကအြျက်များကို 

စာရင်းပြုစုြါ။
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 ¼ ဘုရားသြင်က သူ၏လူများကို ကျွန်အပြစ်မှလွှတ်ဂပမာက်ဂစလိုြဲ့သည် ထို့ဂကကာင့် သူ 
မည်သူပြစ်ဂကကာင်းနှင့် သူမည်သူနှင့်တူဂကကာင်းကို ဂြာ်ပြရန် ကြ်ဂဘးကကီး ၁၀ ြုကို 
ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။

 ¼ ကြ်ဂဘးကကီး # ၁ - နိုင်းပမစ်အား ဂသွးအပြစ်ဂပြာင်းလဲဂစပြင်း (ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း 
၇)။ အီေျစ်လူမျ ိုးများ၏ဘုရား Khnum ကို ဂြျမှုန်းြဲ့သည်။ Khnum သည် အီေျစ် 
လူမျ ိုးတို့၏ နိုင်းပမစ်ဘုရားပြစ်သည်။

 ¼ ကြ်ဂဘးကကီး # ၂ - ြားများ (ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၈)။ Khnum ၏ဇနီး Heket ကို 
ဂြျမှုန်းြဲ့သည်။ ထိုနတ်ဘုရားမသည် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းကို ကိုယ်စားပြုပြီး ကဂလး 
မီးြွားသည့် အမျ ိုးသမီးများကို ကူညီသည်။

 ¼ ကြ်ဂဘးကကီး # ၃ - ပြင်များ (ထွက်ဂပမာက်ရာ ၈)။ အီေျစ်နတ်ဘုရား Geb  အား 
ဂြျမှုန်းပြင်း ပြစ်သည်။ ထိုဘုရားသည် ဂပမကကီးဘုရားပြစ်သည်။

 ¼ ကြ်ဂဘးကကီး # ၄ - ယင်ဂကာင်များ (ထွက်ဂပမာက်ရာ ၈)။ အီေျစ်ယင်ဂကာင်နတ်ဘုရား 
Kheper ကို ဂြျမှုန်းပြင်းပြစ်သည်။ 

 ¼ ကြ်ဂဘးကကီး # ၅ - အိမ်ဂမွးတိရစ္ဆာန်များ (ထွက်ဂပမာက်ရာ ၉) - နွားသူငယ်ကိုးကွယ ်
ပြင်းသည် အီေျစ်ပြည်တွင် ထင်ဂြါ်ဂကျာ်ကကားသည်။ ဤသည်မှာ နွားရုြ်ြုံပြင့် ြျစ်ပြင်း
ဂမတ္တာကိုကိုယ်စားပြုသည့် Hathor နတ်ဘုရားမကို အပြင်းအထန်ဂြျမှုန်းြဲ့သည်။ 

 ¼ ကြ်ဂဘးကကီး # ၆ - အနာဆိုးများ (ထွက်ဂပမာက်ရာ ၉) - အီေျစ်ဘုရားများပြစ်ဂသာ 
(Serapsis, Isis နှင့် Imhotep) များမှာ အကူအညီမပြစ်သည်မှာ ရှင်းလင်းသည်။

 ¼ ကြ်ဂဘးကကီး # ၇ - မိုးသီးများ (ထွက်ဂပမာက်ရာ ၉) – Osiris သီးနှံပြစ်ထွန်းဂစသည့ ်
အီေျစ်ပြည်သားများ၏ ဘုရားသည် အကူအညီမဂြးနိုင်ြဲ့ဂြ။

 ¼ ကြ်ဂဘးကကီး # ၈ - ကျ ိုင်းဂကာင်များ (ထွက်ဂပမာက်ရာ ၁၀) - ဂနာက်တစ်ြန် Osiris 
နတ်ဘုရားကို ဂြျမှုန်းြဲ့သည်။

 ¼ ကြ်ဂဘးကကီး # ၉ - ဂမှာင်မိုက်ပြင်း (ထွက်ဂပမာက်ရာ ၁၀) – Ra ဟုဂြါ်ဂသာ အီေျစ်ပြည ်
၏ ဂနနတ်ဘုရားကို ဂြျမှုန်းြဲ့သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ဣသကရလလူမျိုးများအား 
လွတ်ကပမာက်ကစရန်	အီဂျစ်ပြည်သို့	ကြ်ကရာဂါများ	ကစလွှတ်ခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၂၅)
ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၇း၂၀-၉:၂၂

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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ကဂလးများအား အရင်ကျက်မှတ်ြဲ့သည့်ကျမ်းြျက်ကို ဂမးြါ။ တစ်ြုြု ဥြမာ “မည်သည့် 
(ကျမ်းြျက်) ကဘာဂပြာသည်ကိုမည်သူမှတ်မိသနည်း” ဟုဂမးနိုင်ြါသည်။ သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

ဤကျမ်းြျက် အြျ ို့ 

အတွက် ကဂလးအများစ ု

က အကူအညီလိုအြ် 

ဂြမည်။ ကဂလးတစ်ဦး 

သည် အကူအညီ 

လိုအြ်ြါက ကဂလးကို 

စတင်ဂစရန် ြထမ 

စကားလုံးသုံးလုံးကို 

ဂြာ်ပြဂြးြါ။ သူတို့သည် 

ြထမစကားလုံးသုံးလုံးကို 

ရသွားြါက သူတို့သည် 

ဂကာင်းမွန်စွာစတင်နိုင်ပြီး 

ကျန်သည့် စကားလုံး 

များကို လွယ်ကူစွာ 

ဂတွ့နိုင်မည်ပြစ်သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၂ - ဂကာဂလာသဲ ၁:၁၆
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၃ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၂
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၄ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၂၇
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၅ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၈
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၆ - ဂဟရှာယ ၁၄:၁၂
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၇ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၆
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၈ - ဂရာမကသဝါဒစာ ၅:၁၂
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၉ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၅
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၀ - ဂရာမကသဝါဒစာ ၈:၂၀
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၁ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၂၁
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၂ - ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၉:၂
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၃ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄:၇

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၄ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၅:၁
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၅ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၆:၈
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၆ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၁:၉
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၇ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၃
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၈ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၉:၂၉
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၉ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၅:၆
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၂၀ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၂:၁၄
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၂၁ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၂:၃၀
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၂၂ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၉:၂
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၂၃ - ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း 

၁:၁၂
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၂၄ - ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း 

၃:၁၄

ဂရာေါထိန်းြျုြ်ကာကွယ်သည့်ဌာန (စီဒီစီ) သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဂရာေါများနှင့် ကြ်ဆိုး 
များကို ဂစာင့်ကကြ်သည့် အြွဲ့အစည်းပြစ်သည်။ စီဒီစီ က “ကြ်ဆိုး” ကို လူသားများနှင့် 
နို့တိုက်သတ္တဝါများကို ထိြိုက်ဂစသည့် ဂရာေါအပြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ကျမ်းစာထဲမ ှ
အပြစ်အြျက်ပြစ်ဂနစဉ်တွင် ထိုအြွဲ့အစည်းမရှိဂသးြါ။ သို့ဂသာ် အီေျစ်ပြည်မှ ကြ်ဆိုး ၁၀ ြု 
ဂကကာင့် စီဒီစီအား ြုန်းဂြါ်ကကမည်ကို ပမင်ဂယာင်ကကည့်ြါ။ သူတို့ဘာလုြ်ြဲ့သည်ဟု သင် 
ထင်ြါသနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ pmrsufESm 135သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ကျွန်ုြ်တို့၏ ြုံပြင်မှာ ဤသို့အဆုံးသတ်သည် - “အာပဗဟံ၏ဘုရားသည် အီေျစ်ပြည်၏ဘုရား 
များကို ဆန့်ကျင်ကာ စစ်ြွဲလုြ်လိမ့်မည်” စစ်ြွဲမှာ စတင်ဂတာ့မည်ပြစ်သည်။ အီေျစ်ပြည်မှ 
ဘုရားများသည် ကျမ်းစာ၏ဘုရားကို ဂအာင်နိုင်မည်လား။ မည်သူမှမနိုင်နိုင်သလား။ တစ် 
ြက်စီမှ စစ်ြွဲအြျ ို့ကိုနိုင်ြဲ့လျှင် ဘာပြစ်မည်နည်း။ စစ်ြွဲကိုစတင်ဂတာ့မည်။ ဘုရားများစွာ 
ပြင့် အီေျစ်သည် ကျမ်းစာထဲရှိဘုရားနှင့် ရင်ဆိုင်ရဂတာ့မည် အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ်  
ကျမ်းစာ၏ဘုရားသည် သူ၏လူများကို ကျွန်ပြစ်ပြင်းမှ လွတ်ဂပမာက်ဂစြဲ့သည်။ 

ြထမဆုံးစစ်ြွဲကို အီေျစ်ပြည်၏နတ်ဘုရား Khnum ဟူသည့် နိုင်းပမစ်ဝှမ်းကို ကာကွယ် 
ဂြးသည့် သူအားဂြျမှုန်းြဲ့သည်။ နိုင်းပမစ်မှဂသွးအပြစ်သို့ ဂပြာင်းလဲသွားဂသာအြါ ဘုရား 
သြင်သည် Khnum အဂြါ် ဂအာင်နိုင်ြဲ့သည်။

ဒုတိယစစ်ြွဲမှာ Heket နှင့် ဘုရားရင်ဆိုင်ကကသည်။ Heket သည် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်း၏ 
အီေျစ်ပြည်နတ်ဘုရားပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် နိုင်းပမစ်အား ြားများမှဝိုင်းရံထားဂသာအြါ Heket 
သည် ဂြျမှုန်းြံရသည်။ ရမှတ်အဂနပြင့် ဘုရားသြင် -၂ မှတ်နှင့် အီေျစ်ဘုရား - ၀။

တတိယစစ်ြွဲမှာ Geb ဟူသည့် ဂပမဆီလွှာဘုရားနှင့် ဘုရားသြင်ကကားပြစ်သည်။ Geb နတ် 
ဘုရားသည် ပြင်အုံများလူများနှင့် တိရစ္ဆာန်များအား ဝန်းရံလာဂသာအြါ ဂြျမှုန်းြံရသည်။ 
ဂနာက်တစ်ြန် ဘုရားသြင်သည် ဂနာက်တစ်ကကိမ်ဂအာင်ပြီး အီေျစ်ဘုရားများမှာ ဂနာက် 
တစ်ကကိမ်ရှုံးနှိမ့်ြဲ့သည်။

စတုတ္ထစစ်ြွဲမှာ အီေျစ်ပြည်၏ ယင်ဂကာင်နတ်ဘုရား Kheper အား ဂြျမှုန်းြဲ့သည်။

ြဉ္စမစစ်ြွဲမှာ အီေျစ်ပြည်၏ အိမ်ဂမွးတိရစ္ဆာန်အားလုံးဂသသည်။ ဂနာက်တစ်ြန် ကျမ်းစာ၏ 
ဘုရားသည် အီေျစ်ပြည်၏နတ်ဘုရားများကို ဂအာင်နိုင်ြဲ့သည်။

ဂပြာက်ြုဂပမာက်စစ်ြွဲမှာ Skirmish နတ်ဘုရားအား လူသားများနှင့် တိရစ္ဆာန်များအဂြါ် 
အနာစိမ်းဂြါက်ပြင်းပြင့် ပြစ်ြွားြဲ့သည်။ ကျမ်းစာ၏ဘုရားက အနာစိမ်းပြင့်စစ်ြင်းသည့ ်
အြါ အီေျစ်နတ်ဘုရားသည် ဘာမှမလုြ်နိုင်ြဲ့ြါ။ ရမှတ် - ဘုရားသြင် - ၆ နှင့် အီေျစ်နတ် 
ဘုရားများ - ၀။

ြုနှစ်ြုဂပမာက် (မိုးသီး)၊ ရှစ်ြုဂပမာက် (ကျ ိုင်းဂကာင်)၊ ကိုးြုဂပမာက် (ဂမှာင်မိုက်ပြင်း) ကဒ် 
ဆိုးများသည် တူညီဂသာရလဒ်ကိုသာ ပမင်ဂတွ့ဂစြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်သည် အီေျစ်နတ် 
ဘုရားများကို အပြည့်အဝဂအာင်နိုင်ြဲ့သည်။ ထိုမျှအစွမ်း၂ ရှိသည့် ကြ်ဆိုးများကိုဆန့်ကျင် 
၍ ြာဂရာဘုရင်သည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို မဂစလွှတ်သကဲ့သို့ ယဇ်လည်းမြူဂဇာ်ဂစြါ။ 

အီေျစ်လူများသည် ဂနာက်ကြ်ဆိုးတစ်ြုကို အလွန်စိုးရိမ်ကကသည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင် 
က သူ၏လူများကို လွှတ်ဂပမာက်ဂစလိုပြီး အီေျစ်လူမျ ိုး၏ဂြါင်းဂဆာင်သည် ဘုရားသြင်၏ 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ရမှတ်သင်ြုန်း

ဂဘာလုံးပြိုင်ြွဲတွင် 

ဂတွ့ရသည့် 

ရမှတ်သင်ြုန်းနှင့်တူသည့် 

သင်ြုန်းတစ်ြု 

ပြုလုြ်ြါ။ တစ်ြက်တွင် 

“ဘုရားသြင်” ဟုဂရးပြီး 

လက်ရှိအမှတ်ဂနရာတွင် 

ဗလာထားြါ။ 

ဂနာက်တစ်ြက်တွင် 

“အီေျစ်နတ်ဘုရားများ” 

ဟုဂရးပြီး လက်ရှိရမှတ် 

ဂနရာတွင် ဗလာထားြါ။

ဤသင်ြန်းစာမှ 

ကြ်ဆိုးကကီး ၉ ြုကို 

သင်ဂပြာပြသည့်အြါ 

ကဂလးများကို ရမှတ်များ 

မှတ်ထားဂစြါ။ 

ရမှတ်ဂပြာင်း 

သွားဂသာအြါ 

ကဂလးဂနာက်တစ်ဦးကို 

ထွက်လာဂစပြီး 

ရမှတ်ကိုဂြါင်းဂစြါ။

ပြိုင်ဘက်များသည် 

ဂမာဂရှနှင့် ြာဂရာဘုရင် 

မဟုတ်ြဲ ဘုရားသြင်နှင့် 

အီေျစ်နတ်ဘုရားများ 

ပြစ်သည်ကို ကဂလးများ 

အားဂသြျာစွာ သိဂစြါ။
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ကျက်မှတ်ရန်	

ကျမ်းချက်လှုြ်ရှားမှု	-	

ရုြ်ြုံများ

 ကျမ်းြျက်ထဲရှိ စကာလုံး 

အတွက် ရုြ်ြုံများကို 

အသုံးပြုပြီး ကဂလးများ 

ကို ကျက်မှတ်ဂစြါ။ 

ဥြမာ။ ။ ဆရာက 

အီေျစ်ပြည်ကို ကိုယ်စားပြု 

သည့် အီေျစ်ပြည်ဂပမြုံကို 

အသုံးထားနိုင်ြါသည်။ 

စီရင်ပြင်းကို ယဇ်ြလ္လင်နှင့် 

စီရင်ြျက်ြျသည့် တူက 

ကိုယ်စားပြုနိုင်ြါသည်။

ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၁၂:၁၂ - အဲေုတ္တုပြည်တို့၏ ဘုရားတို့ကို တရားစီရင်မည်။ ငါသည်  
ထာဝရဘုရားပြစ်၏။ 

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

လူများကို လွှတ်ဂပမာက်ြွင့်မပြုဂြ။ တစ်ြျ ို့အတွက် ၎င်းသည် ဂမာဂရှနှင့်ဂြာဂရာဘုရင်တို ့
အကကားစစ်ြွဲကဲ့သို့ ထင်ရသည်။ သို့ဂသာ် အမှန်တွင် ကျမ်းစာထဲရှိဘုရားနှင့် အီေျစ်နတ် 
ဘုရားများတို့ကကား စစ်ြွဲပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်၏တန်ြိုးဂတာ်သည် အီေျစ်ပြည်နတ်ဘုရား 
များအဂြါ် ပြီးပြတ်ဂစြဲ့သည်။ ကျွန်ုြ်တို့ကကည့်ရန် ဂနာက်ထြ် ကြ်ဆိုးတစ်ြုရှိဂသးသည ်
သို့ဂသာ် ကျွန်ုြ်တို့အတူ ဆုံဂတွ့သည့် ဂနာက်တစ်ကကိမ်တွင် ထိုအဂကကာင်းကို ဂပြာကကမည် 
ပြစ်သည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂပြာြါ အိုသြင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီြျင်းကို ဤသင် 
ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	

ကြ်တစ်ြုြျင်းစီတွင် ကြ်ဆိုးဂဘးတစ်ြုစီ၏အမည်ကို ဂရးြါ။ ဒုတိယကြ်တွဲကိုလည်း 
ပြုလုြ်ပြီး ကြ်ဂဘးကကီးတစ်ြုြျင်းစီနှင့် ဆက်စြ်ဂနသည့် အီေျစ်နတ်ဘုရား၏အမည်ကို 
ဂရးြါ။ ပြစ်နိုင်ြါက ကြ်ဆိုးဂဘးအတွက် စာရေက်အဂရာင်တစ်ဂရာင်ကိုအသုံးပြုပြီး မှား 
ယွင်းဂသာ ဘုရားများအတွက် စာရေက်အဂရာင်တစ်ဂရာင်ကို သုံးြါ။ ကြ်ဆိုးဂဘးနှင့် နတ် 
ဘုရားများကို ကဂလးများအား ယှဉ်တွဲဂစြါ။ မည်သူအပမန်ဆုံးတွဲနိုင်သည်ကို ကကည့်ြါ။ 
စာသင်ြန်း၏အရေယ်အစားဂြါ် မူတည်၍ အြွဲ့လိုက်ဂသာ်လည်းဂကာင်း တစ်ဦးြျင်းစီဂသာ် 
လည်းဂကာင်း လုြ်ဂစနိုင်ြါသည်။ တစ်ဆူတည်းဂသာ ဘုရားသြင်သည် ကမ္ဘာဂြါ်ရှိအပြား 
သူများထက် တန်ြိုးကကီးသည်ကို အဂလးအနက်ထားြါ။
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၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ကဂလးများအား သင်ြန်းစာကို စကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) ၁၀ လုံးထက်နည်းပြီး သူ 
တို့၏ ကိုယ်ြိုင်စကားလုံးပြင့် အတိုြျုြ်ဂစြါ။ သူတို့၏အဂပြမှာ ဘာပြစ်သနည်း။ ကဂလး 
များက စကားလုံးအနည်းငယ်ပြင့် သင်ြန်းစာကို အတိုြျုြ်ဂသာအြါ သူတို့၏အဂပြမှာ 
ဂအာက်ြါအတိုင်း ပြစ်နိုင်ဂြျရှိြါသည် -

 ¼ ကျမ်းစာထဲရှိ ဘုရားသြင်သည် အီေျစ်လူမျ ိုးများ၏ နတ်ဘုရားများကို ဂြျမှုန်းြဲ့ 
သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်က သူ၏လူမျ ိုးများကို ကျွန်အပြစ်မှ လွှတ်ဂပမာက်ဂစလိုသည်။
 ¼ ဘုရားသြင်က သူ၏တန်ြိုးဂတာ်ကို ကြ်ဆိုးဂဘးများတွင် ပြသြဲ့သည်။
 ¼ ြာဂရာဘုရင်သည် အလွန်ဂြါင်းမာသည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် အလွန်သန်မာသည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

အစွန်းတန်ြိုးအသင်းနှင့် ြျတိ်ဆက်ြါ။ လွန်ြဲ့ဂသာတစ်ြတ်က ကျွန်ုြ်တို့သည် နာြံပြင်း 
အသင်းနှင့် ြျတိ်ဆက်ြဲ့ကကသည်။ ယဂန့တွင် အစွမ်းတန်ြိုးအသင်းသည် ဘုရားသြင်အား 
အမှုပြုဂစလျက် သူ့အားဝန်ြံဂသာ သူနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ြာဂရာဘုရင် လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သကဲ့
သို့မြုြံြါနှင့်။ ဂမာဂရှကဲ့သို့ သူ့ကိုဝန်ြံြါ။

ယဂန့ဂလျှာက်ြါ။

 ¼ ြရစ်ယာန်ဂန့စဉ် အသက်ရှင်ပြင်းအတွက် အစွမ်းတန်ြိုး
 ¼ စာတန်၏ စုံစမ်းဂနှာင့်ယှက်ပြင်းအား ြုြံရန် အစွမ်းတန်ြိုး
 ¼ သတင်းဂကာင်းအား ဂဝမျှရန်အတွက် အစွမ်းတန်ြိုး
 ¼ ဘုရားသြင်အား နာြံရန်အစွမ်းတန်ြိုး

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ဣသကရလလူမျိုးများအား 
လွတ်ကပမာက်ကစရန်	အီဂျစ်ပြည်သို့	ကြ်ကရာဂါများ	ကစလွှတ်ခဲ့သည်။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ရိုးရှင်းကစပခင်း

ရိုးရှင်းဂစပြင်း ဟူသည်မှာ 

ကဂလးများအတွက် 

အသုံးဝင်ဂသာ 

ကစားနည်းတစ်ြု 

ပြစ်နိုင်ြါသည်။ ဆရာက 

တစ်ြွဲ့ြျင်းစီကို ၂ ဂယာက် 

၃ ဂယာက်ြွဲ့ဂြးပြီး 

သင်ြန်းစာ၏ ထူးပြား 

ဂသာ စကားလုံး ၁၀ 

လုံးကို ရှာဂြွရန် အြျနိ် 

၁-၂ မိနစ်ဂြးနိုင်ြါသည်။
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 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် အီေျစ်ပြည်တွင် ဂနထိုင်ကကစဉ် ဘုရားသြင်သည် ကြ်ဆိုး 
ကကီးဆယ်ြုကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ြာဂရာဘုရင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို သူ 
တို့၏ဘုရားအား ယဇ်ြူဂဇာ်ရန် မထွက်ြွာဂစြါ။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် သူ၏လူများကို အကူအညီမဲ့ပြင်းနှင့် ဂမျှာ်လင့်ြျက်မဲ့ဂသာ ဝန်မှ 
ကယ်တင်မည့်သူ ပြစ်သည်။

 ¼ ဂနာက်ဆုံးကြ်ဆိုးမှာ ြထမဆုံးဂမွးြွားသည့် ကဂလးများနှင့် တိရစ္ဆာန်ဂသဆုံးမှု ြါဝင် 
သည်။

 ¼ အီေျစ်ပြည်မှ အဂနာက်ဆုံးကြ်ဆိုးမှာ အိမ်တိုင်းမှ ြထမဆုံးကဂလးဂသဆုံးြဲ့သည်။ 
ြာဂရာဘုရင်အား နတ်ဘုရားဟု သတ်မှတ်ကကသည့်အတိုင်း သူ၏သားသည် “နတ် 
ဘုရား၏သားတစ်ြါး” ပြစ်သည်။ 

 ¼ ယုံကကည်သူအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ညဂနြိုင်းမိုးမြျုြ်မီ သိုးသူငယ်တစ်ဂကာင်ကိုသတ်ပြီး 
သတ်လိုက်သည့် အဂကာင်၏အဂသွးကို အိမ်တံြါး၏ထြ်နှင့်ဂဘးဘက်များတွင် 
သုတ်ထားရန်ပြစ်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်က ြထမဆုံးကဂလးများ သူ့အားဆက်ကြ်သည်ကို လိုြျင်သည်။ အဘယ် 
ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ထိုဂြတ်ကာလက ြထမဆုံးဂမွးဂသာကဂလးသည် တန်ြိုးအရှိဆုံး 
နှင့် မိသားစုအတွင်း အြျစ်ြံရဆုံးပြစ်သည်။ သူတို့၏ြထမဆုံးကဂလးကို ဘုရားသြင ်
အား ဆက်ကြ်ဂသာအြါ သူတို့၏အဂကာင်းဆုံးဂသာအရာကို ဘုရားအားဂြးပြင်း 
ပြစ်သည်။

 ¼ သိုးသူငယ်သည် ယဇ်ပြစ်သည်။ သူ၏အပြစ်မရှိဂသာ အဂသွးသည် ယိုစီးရမည်။

 ¼ ဘုရားသြင်၏လူများက သူတို့သည်ဂသပြင်းမှ အသက်ြျမ်းသာရာရရန် သူတို့၏ဂနရာ 
တွင် အပြစ်မရှိဂသာအသက်ကို ယဇ်ြူဂဇာ်ရမည်ဟု သိထားကကသည်။

 ¼ သိုးသူငယ်ကိုသတ်ရာတွင် ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် အပြစ်မရှိဂသာအဂသွးကို သွန်း 
ကကသည်။ သိုးသူငယ်သည် ယဇ်ပြစ်သည်။ ကြ်ဂဘးကကီးပြစ်ဂသာအြါ လူတစ်ဦး၏ 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	သူ့ကိုကိုးစားကသာသူများကို	
ကာကွယ်ကြးခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၂၆)
ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၁၂:၁-၃၂

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် စွန့်စားပြင်း (၂၅) ြန်းကို ဂနာက်ပြန်စဉ်းစားကကည့်ပြီး ထို 
စွန့်စားပြင်းအြန်းများကို အစဉ်လိုက်စီနိုင်သလား ကကည့်ကကြါစို့။ ဂအာက်တွင် ြထမဆုံး 
စွန့်စားပြင်း ၂၅ ြန်း၏ အဓိကအဂကကာင်းအရာများကို ဂြးထားြါသည်။

၁) ဘုရားသြင်သည် အလွန်ြွန်အားကကီးဂသာသူ ပြစ်သည်။
၂) ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်တမန်များကို ြန်ဆင်းသည်။
၃)  ဘုရားသြင်သည် အရာအားလုံးကို ြန်ဆင်းသည်။
၄)  ဘုရားသြင်သည် လူအမျ ိုးသားနှင ့်လူအမျ ိုးသမီးကို သူ၏အထူးမိတ်ဂဆွများ  

ပြစ်ရန် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။
၅)  ဥယျာဉ်ထဲမှဘဝသည် ဂြျာ်ရွှင်မှုများပြင့် ပြည့်ဂနသည်။
၆) စာတန်သည် ဘုရားသြင်၏ရန်သူပြစ်သည်။ စာတန်သည် မာနဂထာင်လွှားသည်။ 

ဘုရားသြင်က စာတန်အား ဂကာင်းကင်မှနှင်ထုတ်ြဲ့သည်။
၇) စာတန်သည် အာဒံနှင့်သူ၏မိန်းမကို ဂသွးဂဆာင်ြဲ့သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် 

ဘုရားသြင်ကို မနာြံြဲ့ကကြါ။
၈)  အပြစ်တရားသည် အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးအား ဘုရားသြင်ထံမှ ဂဝးကွာဂစြဲ့သည်။
၉)  ဘုရားသြင်က စာတန်ကို ဂြျမှုန်းမည့် အထူးြုေ္ဂိုလ်အား ဂစလွှတ်မည်ဟု ကတိ 

ဂြးြဲ့သည်။
၁၀) အပြစ်တရားသည် ဘုရားသြင်၏ြန်ဆင်းပြင်းကို နည်းလမ်းများစွာပြင့် မဂကာင်း

သည့်ဘက်မှထိြိုက်ဂစြဲ့သည်။
၁၁) ဘုရားသြင်သည် အာဒံနှင့်သူ၏ဇနီးကိုအဝတ်လုြ်ဂြးရန် အပြစ်မရှိသည့်တိရစ္ဆာန်

တစ်ဂကာင်ကို သတ်ြဲ့သည်။
၁၂) ဘုရားသြင်သည် အပြစ်ကိုမုန်းသည်။ ဘုရားသြင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့၏ 

အပြစ်ဂကကာင့် ဥယျာဉ်ထဲမှ ဂမာင်းထုတ်ြဲ့သည်။
၁၃) ကာဣနနှင့် အာဂဗလသည် ဘုရားသြင်အား မတူညီဂသာ နည်းလမ်းများပြင့် 

တုံ့ပြန်ြဲ့ကကသည်။
၁၄) ဂရှသသည် ဘုရားတရားသိဂသာ မိသားစု၏ဂြါင်းဂဆာင်ပြစ်လာြဲ့သည်။
၁၅) လူသားများသည် အလွန်ဆိုးညစ်ြဲ့ကကသည်။ ဘုရားသြင်က ဂရလွှမ်းမိုးပြင်းကိုဂစ

လွှတ်ြဲ့သည်။ ဂနာဧသည် ဘုရားသြင်ကို ကိုးစာပြီး ယုံကကည်ြဲ့သည်။
၁၆) ဘုရားသြင်သည် လူသားများ၏ ဘာသာစကားကို ရှုြ်ဂထွးဂစြဲ့သည်။

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အဓိကအကြကာင်းအရာ	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

ဆရာက ထိုဂြာ်ပြြျက ်

များကို စာရေက်ဂြါ်တွင် 

ြျဂရးပြီး ဂရာထားြါ။ 

သင်ြန်းစာနံြါတ်ကိုမူ 

စာရေက်ဂြါ်တွင် မဂရးြါ 

နှင့်။ အတန်း၏ အရေယ ်

အစားဂြါ် မူတည်ပြီး 

ကဂလးများအား နှစ်ြွဲ့ 

((သို့)) သုံးြွဲ့ြွဲြါ။ 

တစ်ြွဲ့ြျင်းစီသည် 

သင်ြန်းစာအား 

အစဉ်လိုက်စီရန် မည်မျှ 

အြျနိ်ရမည်ကို သတ်မှတ ်

ဂြးြါ။ စာရေက်ဂြါ်တွင် 

သင်ြန်းစာနံြါတ်ကို 

မဂရးမိရန်သတိထားြါ။ 

သို့မှသာ ကဂလးများသည် 

သင်ြန်းစာကို 

အြျနိ်ကာလအရ 

အစဉ်လိုက်စီရန်စဉ်းစား 

ကကမည်ပြစ်သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

အသက်ဂသရမည့်ဂနရာတွင် အစားထိုးအဂသြံပြင်း ပြစ်သည်။ ဤအြျက်မှစတင်ပြီး  
ဂဟပဗဲလူမျ ိုးများသည် သူတို့၏အသက်မှြျမ်းသာရရန် သူတို့၏ဂနရာတွင် အပြစ်မရှ ိ
သည့် အသက်ကို ယဇ်ြူဂဇာ်ရမည်ဟု သိနားလည်ြဲ့ကကသည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ pmrsufESm 140သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၁၇) ဘုရားသြင်သည် အာခဗံကို လူမျ ိုးကကီးပြစ်ရန်နှင့် လူသားအားလုံး၏ ဂကာင်းကကီး 
ပြစ်ရန် ဂြါ်ထားသည်။

၁၈) ဘုရားသြင်သည် ဂသာဒုံပမို့ကိုြျက်ဆီးြဲ့သည် အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် 
လူသားများ သည် အလွန်ဆိုးညစ်ကကသည်။

၁၉) စာရာသည် ဘုရားသြင်၏ကတိဂတာ်ကို ယုံကကည်ပြင်းပြင့် မတုံ့ပြန်ြဲ့ြါ။ အာပဗဟံ 
မူကား တုံ့ပြန်ြဲ့သည်။

၂၀) ဘုရားသြင်သည် ဣဇာက်အား ယဇ်ြူဂြာ်ရန် အာပဗဟံအား ဂပြာြဲ့သည်။ ဘုရား 
သြင်က သိုးထီးတစ်ဂကာင်ကိုပြင်ဆင်ဂြးြဲ့သည်။

၂၁) ယာကုြ်သည် ဂကာင်းကင်တမန်တစ်ြါးနှင့် နြန်းလုံးရာမှ အမည်သစ်တစ်ြုရြဲ့ 
သည်။

၂၂) လူသားများသည် မဂကာင်းဂသာအရာများ လုြ်ဂနစဉ်တွင်ြင် ဘုရားသြင်အမှု 
ပြုနိုင်သည်။

၂၃)  မဟာညေင်းဆဲနှိြ်စက်ပြင်းကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဘုရားသြင်သည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများ 
ကို ကကီးမားစွာ ဂကာင်းကကီးဂြးြဲ့သည်။

၂၄) ဘုရားသြင်သည် ထူးပြားဂသာနည်းလမ်းပြင့် ဂမာဂရှအားဂြါ်ြဲ့သည်။ ဂမာဂရှက 
ဘုရားသြင်အား နာြံြဲ့သည်။

၂၅) ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများအား အီေျစ်ပြည်မှ လွှတ်ဂပမာက်ဂစရန် 
ကြ်ဆိုးဂဘးများကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။

ပြစ်စဉ်သုံးြုတွင် တူညီသည့် အြျက်တစ်ြျက်မှာ ဘာပြစ်သနည်း။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို အဝတ်အစားများ ပြင်ဆင်ဂထာက်ြံ့ဂြးြဲ့သည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် အာပဗဟံအား ဣဇာက်အတွက် အစားထိုးယဇ်ဂကာင်ကို ပြင်ဆင် 

ဂထာက်ြံ့ဂြးြဲ့သည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများ၏ သားဦးများအသက်ကို ြျမ်းသာဂြး 

ပြင်းပြင့် ကာကွယ်ပြင်းကို ပြင်ဆင်ဂထာက်ြံ့ဂြးသည်။
အဂပြ - ဘုရားသြင်သည် သူတို့တစ်ဦးြျင်းစီအတွက် ဂထာက်ြံ့ဂြးြဲ့သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ကြ်ဆိုးကိုးြုမှပြစ်ြျက်ြဲ့ပြီး ြာဂရာက အလွန်ဂဒါသထွက်ြဲ့သည်။ ကြ်ဆိုးကိုးြုပြစ်ပြီး 
ဂနာက် သူကဂမာဂရှနှင့် အားရုန်တို့အား သူ၏မျက်ဂမှာက်မှ တားပမစ်ြဲ့သည်။ ကြ်ဆိုးကိုးြ ု
ထက် ဆယ်ြုဂပမာက်ကြ်ဆိုးမှာ အဆိုးဆုံးပြစ်သည်ကို သူအနည်းငယ်မျှ သတိမထားမိြဲ့ြါ။

ဂနာက်ဆုံးကြ်ဆိုးမှာ သားဦးနှင့် တိရစ္ဆာန်သားဦးဂသဆုံးပြင်း ပြစ်သည်။ ြထမဆုံးဂမွး 
သည့်အရာ အားလုံးဂသသည်။ ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများနှင့် အီေျစ်လူမျ ိုးများ 
အား အိမ်တံြါးဂြါ်တွင် သိုးသူငယ်၏ဂသွးကို သုတ်လိမ်းထားရန် ဂပြာြဲ့သည်။ ဘုရားသြင် 
နှင့် သူ့အားဂကကာက်ရေံ့သူများကကားတွင် ကတိပြုြဲ့သည်။ ကတိဂတာ်မှာ - သိုးသူငယ်အဂသွး 
သုတ်ထားသည့် အိမ်ကို ဂကာင်းကင်တမန်သည် ဂကျာ်ပြတ်သွားမည်။ ထိုဂကကပငာြျက်ကို 
ဂကကပငာသည့် ဘုရားသြင်အား နားဂထာင်ပြီးနာြံဂသာသူသည် ဂသလိမ့်မည် မဟုတ်ြါ။ 
ဘုရားသြင်သည် သူမည်မျှြွန်အားကကီးဂကကာင်း အားလုံးကိုသက်ဂသပြြဲ့သည်။ ယြုတွင် 
သူ၏ညွှန်ကကားြျက်များကို နာြံရန်မှာ သူတို့၏ စိတ်သဂဘာအရသာပြစ်သည်။

၎င်းမှာ ညအြျနိ်တွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့သည်။ ဂသပြင်းဂကာင်းကင်တမန်သည် အိမ်တိုင်း၏ တံြါး 
ဂြါက်ကိုကကည့်ကာ အီေျစ်နယ်ဂပမတစ်ဂလျှာက်သွားလာသည်။ ယာဂဝဘုရားအား ယုံကကည ်
ဂကကာင်း ဂြာ်ပြဂသာသူသည် သူတို့၏အိမ်တံြါးတွင် သိုးသူငယ်၏အဂသွးကို သုတ်လိမ်း 
ကကသည်။ ယာဂဝဘုရား၏ညွှန်ကကားြျက်များကို လိုက်နာဂသာသူတို့သည် အိမ်ထဲတွင်သာ 
ဂနကကရန်ပြစ်သည်။ ထိုမှ သူတို့သည် သားဦးဂသပြင်းအတွက် အပြစ်တင်မြံရဂတာ့ဂြ။ 
ထိုနည်းတူစွာြင် သူတို့သည် ဘုရားသြင်၏ြန်ဆင်းပြင်း တစ်စုံတစ်ြုကိုမျှကိုလည်း အပြစ် 
မတင်နိုင်ြါ။ သူတို့သည် မနက်မိုးလင်းသည်အထိ အိမ်ထဲတွင် ဂစာင့်ဂနကကသည်။ သူတို့ 
သည် ဂသပြင်းဂကာင်းကင်တမန်မှ ဂသပြင်းကိုကျဂရာက်ဂစဂသာအြါ ြာဂရာ၏သားြင ်
ြါဝင်သည်ကို သိသွားဂသာအြါ ဘုရားသြင်သည် ကတိတည်ပြီး သူတို့အားကယ်တင် 
ပြင်းကို ပြင်ဆင်ဂထာက်ြံ့မည်ပြစ်ဂကကာင်း သူတို့သိြဲ့ကကသည်။ ြာဂရာသည် ဂမာဂရှနှင့် 
အားရုန်ကို သူတို့နိုင်ငံမှ ြျက်ြျင်းထွက်သွားရန် ဂပြာလိုက်သည်။ သူတို့က သူတို့၏လူသား 
များနှင့် သူတို့၏တိရစ္ဆာန်များကို တစ်ြါတည်းဂြါ်သွားရန် ပြစ်သည်။ သူတို့သည် ယာဂဝ 
ဘုရားကို ဆုဂတာင်းပြီး သူ့ကိုအဂစြံရန် ပြစ်သည်။ 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	သိုးသူငယ်၏	အကရးြါမှု

ဆရာက ြသြါြွဲ 

အဂကကာင်းကို ဂပြာဂသာ 

အြါ ကဂလးများအား 

နားဂထာင်ဂစ သင့်ြါ 

သည်။ ထို့အပြင် 

သိုးသူငယ်သည် တစ်စု ံ

တစ်ဂယာက် ဂကာင်းစား 

ရန်အတွက် အသတ်ြံ

ရသည့်သိုးသူငယ်ပြစ်

ဂကကာင်းကို ဂြာ်ပြြဲ့သည့် 

အရင် သင်ြန်းစာများကို 

ဂနွးဂြးြါ။ အတန်းက 

မည်သည့်ဥြမာများကို 

စဉ်းစားကကသနည်း -

ပြစ်နိုင်သည့် အဂပြများမှာ 

- 

. အာဒံနှင့်ဧဝ

. ကာဣနနှင့်အာဂဗလ

. အာပဗဟံနှင့်ဣဇာက်

. ြသြါြွဲ

ကျမ်းစာ၏ 

မဟာြုံပြင်တစ်ြုဒ်သည် 

သိုးသူငယ်၏ အဂရးြါမှုကို 

ကျွန်ုြ်တို့အား 

သတိဂြးသည်။
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ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အတန်းြတ်လည်

ဂတးေီတ တီးမှုတ်သည့ ်

အြါ ကဂလးများကို 

ဝိုင်းထိုင်ဂစြါ။  

ကျမ်းြျက်စကားစုကို 

လက်ဆင့်ကမ်းဂစြါ။ 

ဂတးေီတ ရြ်နားသွား 

သည့်အြါ ကျမ်းြျက်ကို 

ရသည့်သူသည် ကျမ်းြျက ်

ကို ရေတ်ဆိုရမည်။ 

ကျမ်းြျက်စကားစု 

အားလုံးကို ရေတ်ဆိုမိသည ်

အထိ ဆက်ကစားြါ။ 

ထို့ဂနာက် ကျမ်းြျက် 

အားလုံးအတွက် ထိုနည်း 

တူ လုြ်ဂဆာင်ြါ။ 

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	

-	တကစးမြါသည့်	

မုန့်ကြာ်စြ်နည်း

၁။ ေျုံမှုန့်တစ်ြွက်

၂။ သကကား လက်ြက်ရည် 

ဇွန်းတစ်ဇွန်း

၃။ ဆား လက်ြက်ရည် 

ဇွန်း ၁/၃

၄။ နို့ စားြွဲတင်ဇွန်း ၂-၂ 

၁/၂

ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၁၂:၁၃ - သိုးသူငယ်၏ အဂသွးသည် သင်တို့ဂနရာအိမ်၌ သင်တို့၏ 
လကေဏာသက်ဂသပြစ်၍ ထိုအဂသွးကို ငါပမင်ဂသာအြါ သင်တို့ကို ငါလွန်သွားမည်။ ထို 
အဲေုတ္တုပြည်ကို ငါသည် ဒဏ်ြတ်ဂသာအြါ ြျက်ဆီးပြင်း ဂဘးဥြဒ်သည် သင်တို့ကို မသင့် 
မဂရာက်ရ။ 

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂပြာြါ အိုသြင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီြျင်းကို ဤသင် 
ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကြ်ဆိုးများနှင့် ြသြါ

ပြစ်နိုင်ြါက အတန်းထဲတွင် တဂစးမြါသည့် ဂြါင်မုန့်ကို အတန်းထဲတွင် ဒီဂန့စားြါ။

ေျုံမှုန့် ၊ သကကားနှင့်ဆားကို စစ်ယူြါ။ အတိုပြတ်ြါ။ တစ်ကကိမ်လျှင် နို့အနည်းငယ်ထည့်ပြီး  
ေျုံမှုန့်တုံးပြစ်ရန် ြုံဂြာ်နိုင်သဂလာက်ထည့်ြါ။ အိလာသည်အထိနယ်ြါ။ ေျုံတုံးကို လှိမ့် 
တုံးသုံးကာ ၁/၄ လက်မအထူရှိသည့် စတုေံြုံပြစ်ဂအာင်လုြ်ြါ။ ေျုံတုံးကို ၁/၂ လက်မြန့်  
ရှိသည့် စတုရန်းြုံပြတ်ြါ။ ြက်ရင်းပြင့် ေျုံတုံးကို ထိုးြါ။ အြူြျနိ် ၃၇၅ ြန့်ပြင့် ၁၅-၂၀ ြန့် 
အနည်းငယ်ညိုလာသည်အထိ ကင်ြါ။

ြစ္စည်းများကို ကုန်ဂပြာက်ဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူနိုင်ြါသည် ((သို့)) ရိုးရှင်းဂသာအမည် 
များပြင့် ကိုယ်တိုင်ပြုလုြ်နိုင်ြါသည်။ ဂြါင်မုန့်သည် တဂစးမြါရသည့်အဂကကာင်းရင်း 
နှစ်ြျက်ရှိသည်ကို ကဂလးများအား ရှင်းပြြါ -
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လူမျ ိုး၏အစ pmrsufESm 143သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဂမျှာ်လင့်ပြင်းကျမ်းစာ မဟာြုံပြင်မှ အဓိကအဂကကာင်းအရာနှစ်ြျက် ဂြါ်ထွက်လာသည်။ 
ထိုနှစ်ြျက်မှာ “ဘုရားသြင်၏ပြင်ဆင်ဂထာက်ြံ့ပြင်း” နှင့် “လူသားမှ ယုံကကည်ပြင်းပြင့် 
တုံ့ပြန်ရန် လိုအြ်ပြင်း” ပြစ်သည်။ ြသြါြွဲြုံပြင်တွင် ထိုအဓိကနှစ်ြျက်ကို ရှင်းလင်းစွာပမင ်
ဂတွ့ရသည်။ ကျမ်းစာထဲမှ မည်သည့်ြုံပြင်တွင် ထိုအဓိကနှစ်ြျက်ကို သင်ဂတွ့ပမင်ရသနည်း။

 ¼ လူသား၏ လိုအြ်ြျက်အတွက် ဘုရားသြင်၏ဂထာက်ြံ့ပြင်း (အာဒံနှင့်ဧဝ)
 ¼ ဧဝသည် လူသားအားလုံးအတွက် မိြင်ပြစ်လာပြင်း
 ¼ ဂနာဧနှင့် သူဂဆာက်ြဲ့သည့်သဂဘဂာ
 ¼ အာပဗဟံနှင့်ဣဇာက်
 ¼ ြသြါ ဂဘးဥြဒ်

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဘုရားသြင်၏ပြင်ဆင်ပြင်းကို ယုံကကည်ပြင်းပြင့် တုံ့ပြန်ပြင်းကို ကျမ်းစာတစ်ဂလျှာက်တွင်
ဂတွ့ပမင်ရသည်။ ထိုအဂကကာင်းကို ဂနာက်လာမည့်သင်ြန်းစာတွင်လည်း ထြ်မံဂတွ့ရှိရမည်။

ဘုရားသြင်မှ သင့်အတွက် ဂထာက်ြံ့သည့်အရာနှင့် သင့်အားယုံကကည်ပြင်းပြင့် တုံ့ပြန်ရန် 
ဂမျှာ်လင့်သည့် နည်းလမ်းအြျ ို့မှာ ဘာပြစ်သနည်း။

 ¼ သူသည် သြင်ဂယရှုြရစ်ဂတာ် ကားတိုင်ဂြါ်တွင် လုြ်ဂဆာင်ဂြးြဲ့သည့် ကယ်တင် 
ပြင်းကို ဂထာက်ြံ့ပြီး သင်သည် ယုံကကည်ပြင်းပြင့် တုံ့ပြန်မည်ကို သူဂမျှာ်လင့်သည်။

 ¼ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်မှ ကားတိုင်ဂြါ်တွင် သင့်အတွက် လုြ်ဂဆာင်ဂြးြဲ့သည့်အရာ 
ကို သင်ယုံကကည်ပြင်းပြင့် တုံ့ပြန်မည်လား။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	သူ့ကိုကိုးစားကသာသူများကို	
ကာကွယ်ကြးခဲ့သည်။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	အဓိက	

အကြကာင်းအရာနှစ်ခု

အဓိက အဂကကာင်းအရာ 

နှစ်ြျက်ကို ဂြာ်ပြသည့် 

ကျမ်းစာထဲမှ ပြစ်စဉ်များ 

ကို ပြစ်နိုင်သမျှ ကဂလး 

များကို အမည်နာမဂြာ ်

ဂစြါ။ အဓိကဂမေျာနှစ်ြု 

မှာ - ဘုရားသြင်၏ 

ပြင်ဆင်ဂထာက်ြံ့ပြင်းနှင့် 

လူသား၏ ယုံကကည်ပြင်း 

ပြင့် တုံ့ပြန်ရန် လိုအြ်ပြင်း 

ပြစ်သည်။ 

၁။ သူတို့သည် တဂစးထည့်ရန် အြျနိ်မရြါ။ ထို့အပြင် သူတို့သည် အီေျစ်ပြည်မှအလျင် 
အပမန်ထွက်ြွာရမည်ပြစ်ဂသာဂကကာင့် ဂြါင်မုန့်ကိုသာ ဂြာင်းြကလာရန် မလုြ် 
ဂဆာင်နိုင်ဂတာ့ြါ။

၂။ တဂစးသည် သူတစ်ဦး၏ဘဝတွင် အပြစ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သူတို့ကိုအပြစ်ပြင့ ်
စွန်းထင်းဂအာင် မလုြ်နိုင်ြါ။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်နှင့်မှန်ကန်ဂသာ ဆက်ဆံဂရး 
တွင် ရှိဂနပြင်းကသာ လုြ်ဂဆာင်နိုင်သည်။
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လူမျ ိုး၏အစ pmrsufESm 144@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ စစ်ရထား ၆၀၀ သည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို ပြိမ်းဂပြာက်ကာ လာဂနသည်။ စစ် 
ရထား တစ်ြုစီတွင် စစ်သားနှစ်ဂယာက်ြါသည်။ တစ်ဂယာက်ကဂမာင်းပြီး ဂနာက် 
တစ်ဂယာက်က တိုက်ြိုက်သည်။

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် သူတို့ြိတ်မိဂနသည်ကို သိဂသာဂကကာင့် အလွန်စိတ်ြျက် 
ကကသည်။ သူတို့၏ဂရှ့တွင် ြင်လယ်နီရှိပြီး သူတို့၏ဂနာက်တွင် လိုက်လာဂနသည့်  
အီေျစ်စစ်တြ်ရှိသည်။ သူတို့က သူတို့၏ဂမျှာ်လင့်ြျက်မဲ့ဂနသည့် အဂပြအဂနများ 
အတွက် ဂမာဂရှနှင့် ဘုရားသြင်ကို အပြစ်တင်ကကသည်။ 

 ¼ ဤသည်မှာ ဣသဂရလလူမျ ိုးများ ကတိဂတာ်ပြည်သို့ သွားသည့်ြရီးတွင် ြထမဆုံး 
ညည်းတွားပြင်း ပြစ်သည်။ ၎င်းမှာ သူတို့မရြ်နားသည့် ပြဿနာပြစ်သည်။ 

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများတွင် အနည်းဆုံး လူ ၆၀၀ ၀၀၀ ရှိသည်။ ြာဂရာဘုရင်က စစ် 
ရထား ၆၀၀၊ စစ်သားများနှင့် စစ်တြ်ကို ဂြါ်လာသည်။ သို့ဂသာ် အီေျစ်ပြည်၏ 
စစ်တြ်မဟာ အင်အားဂကကာင့် ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို ညည်းညူဂစသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်က ဂမာဂရှအား သူ့ကိုဂအာ်ဂြါ်ဂနသည်ကို တိတ်လိုက်ပြီး ဆက်လက် 
ဂရှ့ဆက်သွားရန် ဂပြာြဲ့သည်။ ဆုဂတာင်းပြင်းသည် အဂရးကကီးြါသည်။ သို့ဂသာ်  
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ပြင်းသည်လည်း အဂရးကကီးြါသည်။

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများအတွက် သွားရန်ဂနရာ ဘာမှမရှိမြါြဲ ဘုရားသြင်က ဣသဂရလ
လူမျ ိုးများပြတ်သွားရန်အတွက် ြင်လယ်နီကို ဂပြာက်ဂသွ့ဂစြဲ့သည်။

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ြင်လယ်နီကို ပြတ်သွားကကဂသာအြါ အီေျစ်စစ်ရထားက 
လည်း ပြတ်လာရန် ကကိုးစားကကသည်။ ဂနထွက်လာသည့်အြါ ဂမာဂရှသည် သူ၏လက် 
ကို ဂပမောက်လိုက်ပြီး ြင်လယ်နီသည် အီေျစ်စစ်ရထားများနှင့် သူတို့၏စစ်သားများကို 
နှစ်ပမုြ်ဂစြဲ့သည်။

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများက အီေျစ်စစ်တြ်ဂြျမှုန်းြံရသည်ကို ဂတွ့ဂသာအြါ သူတို့သည် 
အံ့ကသပြီးရြ်ဂနလျက် ဘုရားသြင်ကို ြျးီမွမ်းကကသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသြင်ကိ ု
ယုံကကည်ကိုးစားပြီး သူ၏အဂစြံ ဂမာဂရှကိုလည်း ယုံကကည်ကကသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ကယ်တင်ရန်	ခွန်အားရှိသည်။	 
ဘုရားသခင်သည်	ြင်လယ်နီကို	ခွဲပခားကစခဲ့သည်။	

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၂၇)
ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၁၄:၁-၃၁

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

¼ အတန်းသားများအား အရင်ပြစ်စဉ်များ၏ အစီအစဉ်တကျထားြဲ့သည့် စာရင်းကို 
အမည်ဂြးြါ။ သင်ြုန်းရနိုင်ြါက သင်ြုန်းကိုအသုံးပြုြါ။ ဆရာက အြျနိ်ကာလ၏ပြစ်စဉ် 
များကို ထားနိုင်သည်။ သို့မှသာ အားလုံးအတွက် ရနိုင်ြါက အဂကာင်းဆုံးပြစ်ြါလိမ့်မည်။

¼ အြျနိ်ကာလပြပြစ်စဉ်များနှင့်လူများ

 ¼ ဂကာင်းကင်တမန်များ၏အစ
 ¼ ကမ္ဘာကကီး၏အစ
 ¼ လူသားများ၏အစ
 ¼ စာတန်၏ ကျဆုံးပြင်းအစ
 ¼ လူများ၏ အပြစ်များအစ
 ¼ စာတန်အား နင်းဂပြသူ၏ ကတိ
 ¼ ဥယျာဉ်ထဲမှ ဂမာင်းထုတ်ပြင်း
 ¼ ကာဣနနှင့် အာဂဗလ
 ¼ ဂရှသ
 ¼ ဂနာဧနှင့် ဂရလွှမ်းမိုးပြင်း
 ¼ ဂသာဒုံနှင့် ဂေါဂမာရ
 ¼ အာပဗဟံ
 ¼ ဣဇာက်
 ¼ ယာကုြ်

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	ထိုပြစ်စဉ်ကို	

အမည်ကပြာြါ

ဆရာက ပြစ်စဉ်များနှင့် 

လူများအမည်ကို ဂြျမ ွ

ထားပြီး ပြစ်စဉ်များနှင့် 

လူများကို မှန်ကန်သည့် 

အစီအစဉ်အတိုင်း 

နံရံဂြါ်တွင် ထားဂစြါ။

၂ြွဲ့ ၃ ြွဲ့ ြွဲကာ အသင်း 

အြွဲ့လိုက်  အြျနိ်ကာလ 

ပြဇယားဂြါ်တွင် ပြစ်စဉ ်

များကို မှန်ကန်သည့် 

အစီအစဉ်ြန်တီးရန် 

အတူတကွ လုြ်ဂဆာင်ြါ။

သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	အကရးကကီးဆုံး 

ပြစ်စဉ်	၃	ခု

ဣသဂရလလူမျ ိုးများ၏ 

သမိုင်းတွင် ဤပြစ်စဉ်မှာ 

အဂရးအကကီးဆုံးထဲမှ 

တစ်ြု ပြစ်သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

သင့်နိုင်ငံသမိုင်းတွင် အဂရးအြါဆုံး ပြစ်စဉ်သုံးြုမှာ ဘာပြစ်သနည်း။

၁)

၂)

၃)

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသြင်မှ သူတို့အား ကတိဂြးထာဂသာ ကိုယ်ြိုင်နယ်ဂပမ 
သို့ သွားသည့်လမ်းတွင် ရှိဂနကကသည်။ ကိုယ်ြိုင်နယ်ဂပမပြစ်ပြီး ကျွန်မရှိဂတာ့သည့် နယ်ဂပမ 
တစ်ြု…. မည်မျှစိတ်လှုြ်ရှားြွယ်အြျနိ် ပြစ်မည်နည်း။ ြိုမိုဂကာင်းမွန်သည်မှာ ဘုရားသြင ်
သည် သူတို့ဘက်တွင် မျက်ပမင်ရှိဂနြဲ့သည်။ အီေျစ်နတ်ဘုရားများဂြါ်တွင် သူ၏တန်ြိုးကကီး 
ဂသာအလုြ်ကို သူတို့ပမင်ဂတွ့ြဲ့သည်။ ထို့အပြင် သူတို့၏ဘုရားသည် မည်မျှတန်ြိုးကကီး 
ဂကကာင်း သူတို့သတိပြုမိြဲ့ကကသည်။

သူတို့သည် လမ်းသို့သွားစဉ်တွင် ပြဿနာအြျ ို့ကို ရင်ဆိုင်ကကရသည်။ ြထမအဂနပြင့် အီေျစ် 
ဘုရင်က သူအမှားလုြ်ြဲ့သည်ကို သတိပြုမိြဲ့သည်။ သူသည် သူ၏ကျွန်အလုြ်သမားများကို 
မည်သည့်အြိုးအြနှင့် ကတိများမြါြဲ ထွက်ြွာြွင့်ပြုလိုက်သည်။ ထို့ဂကကာင့် ရှင်ဘုရင်က
သူ၏အဂကာင်းဆုံးစစ်တြ်နှင့်အတူ လက်နက်မြါသည့် ဣသဂရလလူမျ ိုးများဂနာက်သို့ 
လိုက်သွားကကသည်။ ၎င်းမှာ မလွယ်ကူသည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်ြု ပြစ်သည်။ လက်နက်တြ်ဆင် 
ထားသည့် စစ်ရထားကဲ့သို့ အီေျစ်နိုင်ငံ၏အဂကာင်းဆုံး စစ်ရထားဂမာင်းသူ ဂပြာက်ရာမှာ 
အကူအညီမဲ့သည့် ဣသဂရလလူမျ ိုးများ ဂနာက်သို့ လိုက်ြဲ့သည်။ ထိုထက်ြို၍ အီေျစ်တွင ်
အဂကာင်းဆုံးစစ်သားများ ရှိသည်။ ဤသည်မှာ အီေျစ်လူမျ ိုးများအတွက် လွယ်ကူသည့် 
ဂအာင်ြွဲပြစ်ဂြလိမ့်မည်။ 

ထို့အပြင် ၎င်းသည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများ အမှန်တကယ် စဉ်းစားထားသည့်အရာ ပြစ်သည်။ 
ထိုများပြားလှဂသာ စစ်တြ်သည် သူတို့ဂနာက်လိုက်လာသည်ကို ဂတွ့ဂသာအြါ သူတို့က 
ဂမာဂရှကို ညည်းညူကကသည်။ သူတို့က ကန္တာရထဲတွင် ဂသဆုံးရသည်ထက် အီေျစ်ပြည်တွင ်
ကျွန်အပြစ်ဂသဆုံးရပြင်းသည် ြိုဂကာင်းသည်ဟု ဂပြာကကသည်။ လက်ရှိတွင် သူတို့က  
အီေျစ်နတ်ဘုရားများကို ဆန့်ကျင်ပြီးကြ်ဆိုးများကို ဂစလွှတ်ပြင်းပြင့် ဂအာင်ြွဲဆယ်ြွဲကို
ဂအာင်နိုင်ြဲ့သူ တန်ြိုးကကီးသည့် ဘုရားသြင်အဂကကာင်းကို ဂမ့ဂလျာ့သွားကကသည်။ 

ဘုရားသြင်က ဂမာဂရှအား ဆုဂတာင်းပြင်းကိုရြ်နားပြီး ဂရှ့ဆက်သွားရန် ဂပြာြဲ့သည်။ 
ဆုဂတာင်းရန် အြျနိ်ရှိြါသည်။ သို့ဂသာ် ယြုမှာ ြရီးသွားရန် အြျနိ်ပြစ်သည်။ ဘုရားသြင် 
က ဣသဂရလလူမျ ိုးများအား သူတို့အဂရှ့တွင် အလင်းဂရာင်ပြင့် ဦးဂဆာင်ပြီး သူတို့၏ 
အဂနာက်တွင် အီေျစ်လူများ၏ရန်မှ မိုးတိမ်ပြင့် ကာကွယ်ဂြးြဲ့သည်။

ဘုရားသြင်၏ လက်ဂအာက်တွင် အရာအားလုံး ထိန်းြျုြ်ထားသည်။ ယြုြျနိ်သည် ည 
အြျနိ်ပြစ်ပြီး မည်သည့်ဘက်မှ မလှုြ်ရှားြါ။ အီေျစ်လူမျ ိုးများ မတိုက်ြိုက်ဂအာင် ဘုရား 
သြင်က အဂသအြျာ လုြ်ဂဆာင်ဂြးသည်။ မနက်တွင် အဂရှ့ဘက်မှဂလပြင်းတိုက်ပြီး 
ဂနာက် ဂမာဂရှက သူ၏ဂတာင်ဂဝှးကို ကိုင်ဂပမောက်လိုက်သည်။ ြင်လယ်မှာကွဲသွားပြီး  
ဣသဂရလလူမျ ိုးသန်းြျတီို့သည် ြင်လယ်နီမှဂပမဂပြာက်ဂြါ်တွင် ဂလျှာက်သွားကကရသည်။ 
ဘုရားသြင်က သူ၏အစွမ်းတန်ြိုးကို ဣသဂရလလူမျ ိုးများအား ပြြဲ့ပြန်သည်။

ြုံပြင်ကပြာြါ

ညည်းတွားပခင်းနှင့ ်

ချးီမွမ်းပခင်းလှုြ်ရှားမှု

ယြုတစ်ကကိမ်သည် ဣသ 

ဂရလလူမျ ိုးများ ညည်းတွား 

သည့် အဂကကာင်းကို 

ကျွန်ဂတာ်တို့ သိကကရသည်။ 

သူတို့၏ ဘုရားသြင်အား 

ပြင့် ရရှိသည့် မဟာဂအာင်ပမင ်

ပြင်းကို ရရှိပြီးသည်နှင့် 

ညည်းတွားမှုပြုပြင်းသည် 

သူတို့နှင့် အလှမ်းဂဝးသည်ဟု 

ထင်နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် 

ညည်းတွားပြင်းသည် သူတို့၏ 

ဂန့စဉ်အသက်တာ၏ တစ ်

စိတ်တစ်ြိုင်း ပြစ်လာြါသည်။

ဤြုံပြင်ကို သင်ဂပြာပြပြီး 

ဂနာက် အတန်းကို နှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ 

တစ်ြွဲ့ကို ညည်းတွားသူများ 

နှင့် ကျန်တစ်ြွဲ့ကို ြျးီမွမ်းသူ 

များ လုြ်ဂစြါ။ သူတို့အား 

အပြား တစ်ြွဲ့ကို သူတို့နှင့ ်

ြူးဂြါင်းလာရန် အယုံသွင်း 

ပြင်းကို အဂကာင်းဆုံး 

လုြ်ဂဆာင်ဂစြါ။

သင်ြန်းစာ၏ ဤအြိုင်းကို 

ဘုရားသြင်မှ မည်သည့်အရာ 

ကို လုြ်ဂဆာင်ဂနဂကကာင်း 

နှင့် ထိုအရာအတွက် ဂကျးဇူး 

ဂတာ် ြျးီမွမ်းရမည်ကို ရှာဂြ ွ

ဂစပြင်းပြင့် အဆုံးသတ်ြါ။ 

ထိုနည်းတူစွာ ညည်းတွား 

သူများ နှင့် ဆက်စြ်ဂနသည့် 

စုံစမ်းပြင်းကိုလည်း 

ြုြံတွန်းလှန်ရန် အားဂြးြါ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျမ်းစာအလွတ်	

ကျက်မှတ်ပခင်း	လှုြ်ရှားမှု	

-	စကားစုများ

စကားစုများ - 

ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း 

၁၄:၂၉ ကို 

စကားစုသုံးစုပြင့်ဂပြာြါ။ 

အတန်းထဲရှိ 

တစ်ြိုင်းြျင်းစီကို စကားစု 

တစ်စုစီ ဂလ့လာဂစြါ။ 

စကားစုတစ်စုကို 

သူတို့ကျက်မှတ်ပြီးဂနာက် 

ကဂလးအားလုံး 

ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ 

လှည့်ဂစြါ။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂပြာြါ အိုသြင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီြျင်းကို ဤသင် 
ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၁၄:၂၉ - ဣသဂရလအမျ ိုးသားတို့မူကား ြင်လယ်အလယ်၌ ဂပမ 
ဂြါ်မှာ ဂလျှာက်သွား၍ ဂရသည် သူတို့လက်ယာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်မှာ ဂကျာက်ထရံကဲ့သို့ 
ရှိဂန၏။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

အီေျစ်စစ်တြ်သည် သူတို့လည်း ဂပမဂပြာက်ဂြါ်တွင် ဂလျှာက်သွားနိုင်မည်ဟု ထင်ြဲ့သည်။ 
မည်မျှကကီးမားသည့်အမှားကို သူတို့ပြုြဲ့ကကသနည်း။ သူတို့၏စိတ်ထဲတွင် ြင်လယ်နီ၏ 
နှစ်ြက်နှစ်ြျြ်မှ ဂရနံရံကကီးသည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို ကာကွယ်ဂြးြဲ့သကဲ့သို့ သူတို့ကို 
လည်း ကာကွယ်ဂြးမည်ဟု ထင်ြဲ့သည်။ ဂရကိုဂပမောက်တက်ဂစသူမှာ ဘုရားသြင်ပြစ ်
သည်ကို အီေျစ်စစ်တြ်က သတိမပြုမိြဲ ဘုရားသြင်က ြင်လယ်နီကို လွှတ်လိုက်ဂသာအြါ 
အီေျစ်စစ်တြ်တစ်ြုလုံး ဂရနစ်ပမေြ်သွားသည်။ အီေျစ်စစ်သားတစ်ဦးမျှ အသက်မရှင်ြဲ့ြါ။ 
မယုံကကည်နိုင်ဂလာက်သည့်ပမင်ကွင်း ပြစ်သည်။

ဂမာဂရှက ဘုရားသြင်၏ ဂရေးနုတ်ကယ်တင်ပြင်းဂကကာင်းကို သီြျင်းတစ်ြုဒ်ဂရးပြီး ဣသ 
ဂရလလူမျ ိုးများက ြျးီမွမ်းြဲ့သည်။ အနည်းဆုံး လက်ရှိအတွက် သူတို့က ဂမာဂရှကို ယုံကကည ်
ရန်နှင့် ဂမာဂရှ၏ဘုရားကို ကိုးစားရန် ဂလ့လာြဲ့ကကသည်။ 
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

“ယဂန့ကျွန်ုြ်တို့၏ ကျမ်းစာသင်ြန်းစာတွင် လူများသည် ြင်လယ်နီအား ပြတ်ဂကျာ်သွား 
သည့်အဂကကာင်းကို ဂလ့လာြဲ့ကကသည်။ ကျွန်ုြ်တို့သည်လည်း ြင်လယ်နီအား ပြတ်ဂကျာ ်
ရန် ဟန်ဂဆာင်သွားကကမည် ပြစ်သည်။

 ¼ ကဂလးများကို အတန်း၏အဆုံးတစ်ြက်တွင် တန်းစီဂစြါ။
 ¼ ကဂလးငယ် ၄ ဦး ((သို့)) ဆရာ ၄ဦးက ကကိုးများ၏ အဆုံးကိုကိုင်ဂြးရန် 

လိုအြ်ဂြမည်။
 ¼ ကကိုးစအား ဂပြတစ်ြက်စာဂနရာြျန်ပြီး ကကိုးများကို ဆွဲထုတ်ြါ။ ကဂလးများသည် 

ကကိုးနှစ်ြုလုံးကို ြုန်ရန် ပြစ်သည်။ 
 ¼ ကဂလးအားလုံးသည် ကကိုးအားတစ်ကကိမ်တည်းတွင် အားလုံးြုန်လိုက်သည့်အြါ 

ကကိုးကို အနည်းငယ်ထြ်ြွာြါ။ သူတို့အား ဂနာက်တစ်ကကိမ် ထြ်ြုန်ဂစြါ။
 ¼ ကကိုးအား ကဂလးများြုန်ဂကျာ်ရန် အလွန်ဂဝးကွာသည်အထိ ထြ်မံကွာဂစပြီး 

ကကိုးကို ဆက်လက်ြုန်ဂစြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

“မည်သူနည်း”	ကမးခွန်းများ
၁။  ဘုရားသြင်၏ ဂတာင်ဂဝှးကို မည်သူဂပမောက်ကိုင်ပြီး ြင်လယ်ကွဲသွားသနည်း။
၂။  မည်သူက သူ၏စိတ်ဂတာ်ကို ဂပြာင်းလဲဂစသနည်း။

“ဘာပြစ်သနည်း”	ကမးခွန်းများ
၁။  ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို ဘာက ဦးဂဆာင်ြဲ့သနည်း။
၂။  ဣသဂရလလူမျ ိုးများ၏ ဂနာက်တွင် မည်သူလိုက်လာသနည်း။

“မည်သည့်အချနိ်နည်း”	ကမးခွန်းများ
၁။  ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ြင်လယ်နီကို မည်သည့်အြျနိ်တွင် ဂကျာ်ပြတ်ြဲ ့

သနည်း။
၂။  ြာဂရာဘုရင်သည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများ၏ဂနာက်ကို မည်သည့်အြျနိ်တွင် လိုက ်

ြဲ့သနည်း။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	

-	ြင်လယ်နီကို	

ပြတ်ကကျာ်ပခင်း

ဤလှုြ်ရှားမှုအတွက် 

ဆရာက ကကိုးနှစ်ြုလိ ု

ဂြမည် - 

ဤလှုြ်ရှားမှုကို နှစ်ြိုင်းြွ ဲ

ထားြါသည်။ ြထမ 

အြိုင်းမှာ ကကိုးကိုအတ ူ

ထားြါက လူတိုင်းသည် 

ြင်လယ်နီကို ဂကျာ်ပြတ ်

နိုင်သည်။

ဒုတိယအြိုင်းမှာ ကကိုးကိ ု

ြွာထားြါက မည်သူမျှ 

(အီေျစ်စစ်တြ်)သည်  

ြင်လယ်နီကို ဂအာင်ပမင ်

စွာ မဂကျာ်ပြတ်နိုင်ြါ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

သင်ညည်းတွားပြင်းမှ ရြ်နားရမည့် အြျက်သုံးြျက်ကို ဂြာ်ပြြါ။

ဘုရားသြင်အား သင်ြျးီမွမ်းသင့်သည့် အြျက်သုံးြျက်ကို ဂြာ်ပြြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ကယ်တင်ရန်	ခွန်အားရှိသည်။	 
ဘုရားသခင်သည်	ြင်လယ်နီကို	ခွဲပခားကစခဲ့သည်။

“မည်သည့်အကနရာနည်း”	ကမးခွန်းများ
၁။  ြင်လယ်နီသည် မည်သည့်ဂနရာတွင် ရှိသနည်း။
၂။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် သူတို့သွားလိုသည့်အဂကကာင်းကို ဂမာဂရှအား မည် 

သည့်ဂနရာတွင် ဂပြာြဲ့သနည်း။

မည်သို့နည်းကမးခွန်းများ
၁။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂကကာင်း မည်သို့ပြသြဲ့သနည်း။
၂။ 

“မည်သို့နည်း”	ကမးခွန်းများ
၁။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် အဘယ်ဂကကာင့် ညည်းတွားကကသနည်း။
၂။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသြင်ကို အဘယ်ဂကကာင့် ြျးီမွမ်းကကသနည်း။ 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

စူးစမ်းကလ့လာသည့်ေူး

အတန်းကို နှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ 

ဗူး၏တစ်ြက်ြျင်းစီတွင် 

ဂလဘယ်ကဒ်များ 

လုြ်ြါ - မည်သူ၊ ဘာ၊ 

အြျနိ်၊ ဂနရာ၊ မည်သို့၊ 

အဘယ်ဂကကာင့်။ 

ဗူးသည် တစ်ြွဲ့ဘက်သို့ 

လှည့်လိုက်သည့်အြါ 

သူတို့က သူတို့မျက်နှာ  

ဂရှ့တွင်ြါဂသာဂမးြွန်းကို 

ဂပြရမည်။ ဥြမာ။ ။  

မျက်နှာဂရှ့တွင် 

အဘယ်ဂကကာင့် ဟူသည့် 

စကားလုံးကျြါလျှင် 

အြွဲ့က အဘယ်ဂကကာင့် 

ဂမးြွန်းကိုဂပြရမည်။ 

ဆရာက သင်ြန်းစာနှင့် 

ြတ်သက်သည့် 

ဂမးြွန်းများ 

ထုတ်နိုင်ြါသည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ pmrsufESm 150@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါးကို ဂမာဂရှအား ဘုရားသြင်က သိနဂတာင်ဂြါ်တွင် ဂကျာက် 
တုံး နှစ်ပြားပြင့် ဂြးြဲ့သည်။ ထိုဂတာင်သည် အီေျစ်ပြည်၏ ကျယ်ပြန့်ဂသာအြိုင်း 
ဂဒသမှ စူးအက် (Suez) တူးဂပမာင်းတစ်ဂလျှာက် သိနြင်နီဇွဲလား (Sinai Peninsula)
ဂြါ်တွင် တည်ရှိသည်။

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် သူတို့နှစ်ဂြါင်း ၄၃၀ ဂနထိုင်ြဲ့ရာဂဒသ အီေျစ်လူမျ ိုးများ၏ 
ဘုရားများစွာ ရှိသည့်ဂနရာပြစ်ဂသာ အီေျစ်နိုင်ငံမှ ထွက်လာြဲ့ကကသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အကကီးပမတ်ဆုံး အရိုအဂသဂြးပြင်းနှင့်ထိုက်တန်ပြီး အပြားအရာ 
များကိုမူ တားပမစ်ထားသည်။ သူတို့မည်မျှ တီထွင်ြန်တီးနိုင်သည်ကိုမဆိုြဲ မည်သည့ ်
ရုြ်တုမဆို ယာဂဝဘုရားအား ကိုးကွယ်ရန် မထိုက်တန်ြါ။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည်  
ရုြ်တုများစွာ ရှိဂသာဂနရာကကားတွင် ဂနထိုင်ြဲ့သည်။ ယြုတွင် သူတို့ကကားမှာ ရုြ်တု 
မရှိဂတာ့ြါ။ ၎င်းကို ဘုရားသြင်က တားပမစ်ထားြါသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများအား ဘုရားသြင်၏နာမဂတာ်ကို အမှုမဲ့နည်း 
လမ်းပြင့် အသုံးမပြုရန် ဂပြာထားသည်။ သူသည် သန့်ရှင်းပြီး သူ၏အမည်သည်လည်း 
သန့်ရှင်းသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများအား သတ်မှတ်ထားဂသာတစ်ရက်တွင် ကိုးကွယ ်
ပြီး အနားယူရန် ဂမျှာ်လင့်ြဲ့သည်။ ၎င်းကို ဥြုသ်ဂန့ဟု ဂြါ်သည်။

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများ၏ သားသမီးများသည် သူတို့၏မိဘများစကားကို နားဂထာင်ရန်  
ဂမျှာ်လင့်ြဲ့ရသည်။ ၎င်းမှာ ကတိဂတာ်နှင့် ဆက်နွယ်ဂနသည့် ြထမဆုံးဂသာ ြညတ် 
ပြစ်သည်။

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် အပြစ်မရှိသည့် အပြားသူ၏အသက်ကို မယူရန်ပြစ်သည်။ 
သူတို့သည် လူသတ်မှုကို မကျူးလွန်ရန် ပြစ်သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	သန့်ရှင်းသည်။	 
ဘုရားသခင်သည်	ြညတ်ကတာ်ဆယ်ြါးကို	ကြးခဲ့သည်။	 
သူ၏ြညတ်များကို	မနာခံပခင်းသည်	အပြစ်ပြစ်သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၂၈
ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၂ဝး၁-၁၇

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ pmrsufESm 151သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

 ¼ ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် ြထမဆုံးစွန့်စားပြင်းသည် မည်သည့်အဂကကာင်းအရာ 
ပြစ်သနည်း။ (ြန်ဆင်းပြင်း) ြန်ဆင်းပြင်းဟု ကျွန်ုြ်တို့ဂြါ်သည့် အြျနိ်ကာလတွင် 
ကျွန်ုြ်တို့သည် မည်သည့်အရာကို ဂလ့လာြဲ့ကကသနည်း (ဘုရားသြင်သည် သန်မာ 
သည်၊ ဘုရားသြင်သည် အရာအားလုံးကို ြန်ဆင်းသည်၊ ဘုရားသြင်သည် သူ၏ 
လူများကို သူ၏အထူး မိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်းြဲ့သည်)။

 ¼ ကျွန်ုြ်တို့သည် အပြားမည်သည့် စွန့်စားပြင်းအဂကကာင်းကို ဂလ့လာြဲ့သနည်း။ (ကျဆုံး 
ပြင်း) ကျဆုံးပြင်းဟု ကျွန်ုြ်တို့ဂြါ်သည့် အဂကကာင်းအရာထဲမှ မည်သည့်အရာကို  
ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာြဲ့ကကသနည်း။ (စာတန်သည် သူ၏အပြစ်ဂကကာင့် ဂကာင်းကင်မှြစ်ြျ 
ြံရသည်၊ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ အပြစ်ပြုြဲ့ကကသည်။ စာတန်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကိုဂသွးဂဆာင ်
ြဲ့သည်။)

 ¼ ကျွန်ုြ်တို့သည် အပြားမည်သည့်အဂကကာင်းကို ဂလ့လာြဲ့ကကသနည်း။ (ဂရလွှမ်းမိုး 
ပြင်း)။ ကျွန်ုြ်တို့ဂြါ်ဆိုသည့် ဂရလွှမ်းမိုးပြင်း အြျနိ်ကာလမှ မည်သည့်အရာကို ဂလ့ 
လာြဲ့ကကသနည်း။ (ဘုရားသြင်သည် အပြစ်ကို စီရင်သည်)

 ¼ ကျွန်ုြ်တို့သည် အပြားမည်သည့် စွန့်စားပြင်းကို ဂဆွးဂနွးြဲ့ကကသနည်း (ဗာဗုလုန်)။  
ဤအြျနိ်ကာလမှ မည်သည့်အဂကကာင်းအရာအြျ ို့ကို ဂလ့လာြဲ့ကကသနည်း။ (လူသား 
များသည် ဘုရားသြင်ကို ကိုးကွယ်သည့် ကိုယ်ြိုင်နည်းစနစ်ကို တည်ဂထာင်၍မရြါ။)

 ¼ ကျွန်ုြ်တို့သည် အပြားမည်သည့် စွန့်စားပြင်းကို ဂဆွးဂနွးြဲ့ကကသနည်း။ (လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး 
၏အစ) ဤအြျနိ်ကာလမှ ကျွန်ုြ်တို့သည် မည်သည့်အဂကကာင်းအရာကို ဂလ့လာြဲ့ 
ကကသနည်း။ (ဘုရားသြင်သည် အာပဗဟံလူမျ ိုးကကီးပြစ်ဂစရန်နှင့် လူမျ ိုးတကာတို့ 
အတွက် ဂကာင်းကကီးပြစ်ဂစရန် ဂြါ်ြဲ့သည်။)

 ¼ ကျွန်ုြ်တို့သည် အပြားမည်သည့် စွန့်စားပြင်းအဂကကာင်းကို ဂဆွးဂနွးြဲ့ကကသနည်း။ 
(ဂမာဂရှ) ဤအြျနိ်ကာလမှ ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့သည့် အဂကကာင်းအရာအြျ ို့မှာ မည် 
သည့်အရာပြစ်သနည်း။ (ဘုရားသြင်သည် ဂမာဂရှကို ထူးပြားဂသာနည်းလမ်းပြင့် 
ဂြါ်ယူြဲ့ပြီး ဂမာဂရှက နာြံြဲ့သည်။)

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ကာမေုဏ်လွန်ကျူးပြင်းကို ဂရှာင်ကကဉ်ရန် ပြစ်သည်။  
ဤသည်မှာ လူတစ်ဦးလျှင် အတူဂနထိုင်ပြီး အတူအိြ်ရန် ဇနီးတစ်ဂယာက်သာ ရှိရ 
သည်။

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည်  သူတို့နှင့်မသက်ဆိုင်သည့် အရာများကို မြိုးမယူရန် ပြစ် 
သည်။

 ¼ သူတို့သည် မမှန်ဂသာသက်ဂသကို မြံရဂြ။ ဤသည်မှာ သူတို့သည် သက်ဂသြံလိ ု
ြါက အမှန်တရားအတိုင်း အားလုံးဂပြာရန် ပြစ်သည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ pmrsufESm 152သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ဂနထိုင်ဂသာ ဂနရာတွင် မည်သည့် ဥြဂဒမျ ိုးသည် အဂရးကကီးသနည်း။

ဤအြျနိ်အထိ ဣသဂရလလူမျ ိုးများ နာြံရမည့် ဥြဂဒတွဲ မရှိဂသးြါ။ ယြုတွင် ဘုရား 
သြင်က သူတို့အား ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါးဟု ဂြါ်ဂသာ တိကျသည့် ကိုယ်ကျင့်တရား 
ဆိုင်ရာကုတ်ကို ဂြးဂတာ့မည်ပြစ်သည်။ လူမျ ိုးတို့သည် ဘုရားသြင်မှ လုြ်ဂဆာင်ရန် 
ဂပြာသည့်အရာကို နာြံပြီး ဘုရားသြင် မဂပြာသည့်အရာကို အနီးဆုံးနာြံရန် ပြစ်သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ယြုအြါ ြရီးသွားဂနကကသည်မှာ နှစ်လရှိပြီပြစ်သည်။ သူတို့ 
သည် အီေျစ်ပြည်ကို စွန့်ြွာပြီး ကတိဂတာ်ပြည်သို့သွားသည့် လမ်းတွင် ရှိဂနကကသည်။  သူတို့ 
သည် သိနဂတာင်သို့ ဂရာက်လာကကသည် ဂမာဂရှအတွက် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဂသာဂနရာ ပြစ ်
သည်။ ထိုဂနရာတွင် ဘုရားသြင်၏အသံဂတာ်ကို ဂလာင်ကျွမ်းဂနဂသာြျုံြုတ်မှ ဂမာဂရ ှ
ကကားြဲ့သည်။ ထိုဂနရာမှ ဂမာဂရှသည် သူ့အား ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို  
အီေျစ်ပြည်မှ ဂြါ်ထုတ်ရန် ဦးဂဆာင်ဂစသည်ကို သိြဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဂမာဂရှအတွက် 
သန့်ရှင်းဂသာဂနရာပြစ်ပြီး ယြုတွင် ဣသဂရလလူမျ ိုးများအတွက် သန့်ရှင်းဂသာဂနရာ 
ပြစ်လိမ့်မည်။

ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် သူတို့၏ဘုရားကိုနာြံသည့် ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဆိုင်ဂသာ ကုတ် 
မြါြဲ အသက်ရှင်ြဲ့သည်။ နတ်ဘုရားများစွာရှိဂသာ အီေျစ်လူမျ ိုးများကကားတွင် အသက်ရှင် 
ပြင်းသည် သူတို့အတွက် အကူအညီမပြစ်ဂစြါ။ ဂသြျာစွာပြင့် သူတို့သည် အီေျစ်လူမျ ိုးများ
၏ဘာသာဂရးအြျ ို့ကို ဂမွးစားထားသည်။ ယြု ဘုရားသြင်က သူကိုယ်တိုင်ြွဲပြားဂြးပြီး 
ဣသဂရလလူမျ ိုးများနှင့် ြဋိညာဉ်သစ်သို့ ဝင်စားလိုသည်။ ြဋိညာဉ်သည် ဤလူမျ ိုးအြို့ 
အသစ်မဟုတ်ြါ။ သူတို့သည် ြဋိညာဉ်ကို ဂနာဧပြင့် သိြဲ့သည်။ အာပဗဟံနှင့် ြဋိညာဉ်ကို 
သူတို့သိသည်။ ယြုတွင် သူတို့သည် ဂမာဂရှအားပြင့် ဘုရားသြင်နှင့်ြဋိညာဉ်ကို ကိုယ် 
ြိုင်ရရှိကကဂတာ့မည်။  

ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ဂတာင်ဂြါ်သို့သွားပြီး ဘုရားသြင်နှင့်ဂတွ့ဆုံကာ နာြံပြင်း၏ 
ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ကုတ်ကို လက်ြံယူရန် ဂမာဂရှကို ဂစာင့်ြဲ့ကကသည်။ ဤကုတ်ကို 
ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါးဟု ဂြါ်သည်။ ဂအာက်တွင် ထိုအြျက်များ ဂပြာဆိုြျက်နှင့် အဓိြ္ပါယ် 
ကို ဂြာ်ပြထားသည် -

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	-	

အများဆုံး	လက်ခံထားပြီး	

အနည်းဆုံး	လက်ခံထား	

သည့်	ြညတ်ကတာ်များ

ကဂလးများအား 

ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါး 

အဂကကာင်းကို ဂပြာပြြါ။ 

ဆရာက ကဂလးများကို 

ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါး၏ 

မိတ္တူကိုလည်းဂြးြါ။

သင်က ြညတ်ဂတာ် 

ဆယ်ြါးအဂကကာင်းကို 

ဂပြာသည့်အြါ သူတို့ 

ဂနထိုင်ရာ ဂနရာတွင် 

လက်ြံဆုံးပြစ်သည့် 

ြညတ်ဂတာ် ဂဘးြတ်  

လည်တွင် ကဂလးများ 

အား စက်ဝိုင်းြုံထိုင်ဂစြါ။

ထိုနည်းတူ သူတို ့

ဂနထိုင်ရာ ဂဒသမှ  

လက်ြံမှု အနည်းဆုံးပြစ ်

သည့် ြညတ်ဂတာ် 

ဂဘးတွင် X ြုံကိုထားြါ။

သင်က ဤြုံပြင်ကို သူတို ့

အား ဂပြာသည့်အြါ 

ကဂလးများ၏ ယဉ်ဂကျးမှု 

တွင် ြညတ်ဂတာ်တစ်ြုကို 

အဘယ်ဂကကာင့် လက်ြံမှု 

အရှိဆုံးနှင့် မည်သည့် 

ယဉ်ဂကျးမှုသည် အဘယ ်

ဂကကာင့် လက်ြံမှုအနည်း 

ဆုံး ပြစ်သည်ကို ဂမးြါ။
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ကျမ်းစာအလွတ်	

ကျက်မှတ်ပခင်း	လှုြ်ရှားမှု	

-	ကျမ်းချက် 

တစ်ချက်	တည်ကဆာက်ြါ။

အတန်းကိုနှစ်ြိုင်းြွဲြါ။ 

ကျမ်းြျက်ကို ဂအာက်ြါ 

အတိုင်း ထြ်လုြ်ြါ။ 

တစ်ြက်ကိုတွင် အပြား 

တစ်ြက်မှ ဂပြာသည့် 

စကားလုံးတစ်လုံးကို 

ထြ်ဂြါင်းြါ။

အြွဲ့ ၁ - ထွက်၊

အြွဲ့ ၂ - ထွက်၊ ၂၀

အြွဲ့ ၁ - ထွက်၊ ၂ဝး၃

အြွဲ့ ၂ - ထွက်၊ ၂ဝး၃၊ 

“သင်’’

အြွဲ့ ၁ - ထွက်၊ ၂ဝး၃၊ 

“သင်တို့သည်…”

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၂ဝး၃ - ငါမှတစ်ြါး အပြားဂသာဘုရားကို မကိုးကွယ်နှင့်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

၁) “သင်တို့တွင် ငါမှတစ်ြါးအပြားဂသာ ဘုရားမကိုးကွယ်ရ” ဘုရားသြင်က သူ့အဂြါ် 
သစ္စာရှိပြင်းကို ဂမျှာ်လင့်သည်။

၂) “သင်သည် သင့်အတွက် ရုြ်တုဆင်းတုကိုမလုြ်ရ” ယာဂဝဘုရား၏ဘုန်းဂတာ်ကို 
ကိုယ်စားပြုသည့် သူ၏ြုံရိြ်ကို မတီထွင်ရ။

၃) “သင်သည် သင်၏ဘုရားသြင် ထာဝရဘုရား၏ အမည်နာမကို အလွဲသုံးစား 
မလုြ်ရ” ဘုရားသြင်၏နာမဂတာ်ကို အပမင့်ဆုံးရိုဂသပြင်းနှင့် ေုဏ်ပြုပြင်းပြင့် 
ဆက်ဆံရန် ပြစ်သည်။

၄) “ဥြုသ်ဂန့ကို သန့်ရှင်းဂစရန် ဂစာင့်ထိန်းသတိရြါ” ဘုရားသြင်၏လူမျ ိုးများသည် 
သူ့ကိုကိုးကွယ်ဂသာ လူမျ ိုးပြစ်ရမည်။ သူတို့၏ြန်ဆင်းရှင်မှာ အနားယူပြီး သူတို့ 
လည်း အနားယူသင့်သည်။

၅) “သင်၏ မိြင်နှင့်ြြင်ကို ရိုဂသဂလးစားြါ” ကဂလးများနှင့် လူကကီးများသည် သူတို့ 
၏ မိဘများကို အထူးဂထာက်ြံ့ပြီး ဂလးစားရန်ပြစ်သည်။

၆) “သင်တို့သည် သူတစ်ြါးအသက်ကို မသတ်ရ” အပြစ်မရှိဂသာ သူ၏အသက် 
နုတ်ပြင်းကို တားပမစ်ထားသည်။

၇) “သင်တို့သည် ကာမကျူးလွန်ပြင်းကို မပြုရ” လက်ထြ်ထိမ်းပမေားပြင်း ဆက်ဆံဂရး 
သည် လူတစ်ဦးနှင့် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် ထူးပြားရမည် ပြစ်သည်။

၈) “သင်တို့သည် မြိုးမယူရ” သင်ြိုင်ဆိုင်သည့်အရာကို သိမ်းထားြါ (သို့)  
ဂြးကမ်းြါ။ သို့ဂသာ် တစ်စုံတစ်ဦး ြိုင်ဆိုင်သည့်အရာကို မယူြါနှင့်။

၉) “သင်၏အိမ်နီးြျင်းကို ဆန့်ကျင်ပြီး မဟုတ်မမှန်ဂသာ သက်ဂသကိုမြံရ” လိမ်ညာ 
မဂပြာဆိုရ။

၁၀) “သင်တို့သည် မတြ်မက်ရ” သူတို့သည် တစ်စုံတစ်ဦး၏ြိုင်ဆိုင်မှုကို မယူရသည ်
သာမက သူတို့သည် တစ်စုံတစ်ဂယာက်၌ ရှိဂသာအရာကို မလိုြျင်ြဲ မိမိ၌ရှိဂသာ 
အရာပြင့် ဂရာင့်ရဲရမည်။
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ြိုစတာကကီးတစ်ြု လုြ်ြါ။ ဘယ်ဘက်ပြမ်းတွင် ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါးတစ်ြုြျင်းစီကို စာရင်း 
လုြ်ြါ။ ညာဘက်ပြမ်းတွင် ကျွန်ုြ်တို့အား ဘုရားသြင်အဂကကာင်းဂပြာသည့် ြညတ်ဂတာ ်
တစ်ြုြျင်းစီကို ပြသြါ။

၁။ ဘုရားသြင်သည် သီးသန့် ပြစ်သည် - ဘုရားသြင်တစ်ြါးတည်း
၂။ ဘုရားသြင်သည် သူ၏ဘုန်းဂတာ်ကို မည်သူနှင့်မျှ မဂဝမျှြါ - သူတစ်ဦးတည်း 

ြိုင် ပြစ်သည်။
၃။ ဘုရားသြင်၏ အမည်နာမသည် အလွန်ထူးပြားသည် - ဂလးစားြါ။
၄။  ဘုရားသြင်၏ ဂန့ရက်သည် အလွန်ထူးပြားသည်။
၅။ ဘုရားသြင်သည် မိသားစုကိုထားရှိသည် -ဂလးစားြါ။
၆။ ဘုရားသြင်သည် ဘဝအတွက် ဂလးစားမှုပြသသည် - ကျွန်ုြ်တို့လည်း ဂလးစား 

သင့်သည်။
၇။  ဘုရားသြင်သည် သန့်ရှင်းပြီး - မိမိကိုယ်ကိုယ် ထိန်းြျုြ်သည်။
၈။  ဘုရားသြင်သည် တရားမျှတသည်။
၉။ ဘုရားသြင်သည် သမ္မာတရားပြစ်သည်။
၁၀။ ဘုရားသြင်သည် တင်းတိမ်ဂကျနြ်သည်၊ ြိုမိုမလိုြျင်ြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	။

အဂစာြိုင်းသင်ြန်းစာတွင် ဂဆွးဂနွးြဲ့သည့် လက်ြံမှုအနည်းဆုံးပြစ်ဂသာ ြညတ်ဂတာ ်
အတွက် မဲဂမးသူသုံးဦးကို လက်ြံြါ။ သင့်အတန်းနှင့် ဂဆွးဂနွးြါ -

 ¼ ထိုြညတ်ဂတာ်များကို သင့်ယဉ်ဂကျးမှုတွင် အဘယ်ဂကကာင့် လက်မြံသနည်း။
 ¼ ကျွန်ုြ်တို့ဂနထိုင်သည့်ဂနရာနှင့် တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းမပြစ်ဂသာ ြညတ်ဂတာ်များ 

ကို ကျွန်ုြ်တို့အား ဂြးစဉ်တွင် ဘုရားသြင်က ကျွန်ုြ်တို့ထံမှ ဘာကိုဂမျှာ်လင့ ်
သနည်း။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	

-	စာကရးသားရန်	

ြညတ်ကတာ်များ

ြိုစတာ၏ ညာဘက်ပြမ်း 

တွင် သွားနိုင်သည့် 

ဂြာ်ပြြျက် ဥြမာများကို 

ဂြးထားြါသည်။ 

ဘုရားသြင်၏ ဥြဂဒများ 

သည် ဘဝတွင် ဟာသ 

ပြစ်ဂအာင် ြျက်ဆီးရန် 

မဂြးထားြါ။ ထိုြညတ ်

များသည် ဘုရားသြင်၏ 

သဘာဝနှင့် အကျင့်စရိုက ်

ကို ထင်ဟြ်ပြသဂနသည်။ 

ဘုရားသြင်၏ ြညတ ်

တရားများသည် ကျွန်ုြ်တို ့

ကို နာကျင်ဂစသည့် 

အရာများမှ နည်းလမ်းများ 

စွာပြင့် ကာကွယ်ဂြးနိုင ်

ြါသည်။ သင်၌အြျနိ်ရ 

လျှင် ြညတ်ဂတာ်တစ်ြါး 

ြျင်းစီက ကျွန်ုြ်တို့ကို  

မည်သို့ ကာကွယ်ဂြးသည ်

ကို စဉ်းစားြါ။

သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂပြာြါ အိုသြင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီြျင်းကို ဤသင ်
ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

၁။  ဘုရားသခင ်- အစအဦးတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားသြင်ရှိသည်။
၂။  လူသား	- ဘုရားသြင်သည် လူသားအား သူ၏အထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်း 

ြဲ့သည်။
၃။  အပြစ ်- အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသြင်ကို မနာြံြဲ့ကကြါ။
၄။  ကသပခင်း - ဘုရားသြင်သည် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာြံမှု 

အတွက် ပြစ်ဒဏ်ြတ်ြဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ ဂသပြင်းသည် ြွဲြွာပြင်းကို ရည်ညွှန်း 
သည်။

၅။ ခရစ်ကတာ ် - ဘုရားသြင်သည် ပြည့်စုံဂသာဘဝပြင့် အသက်ရှင်ဂနသည့် သူ၏ 
တစ်ြါးတည်းဂသာ သားဂတာ်ကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။

၆။ ကားတိုင ် - ဂယရှုသည် ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ဂြါ် 
တွင် အဂသြံြဲ့သည်။

၇။ ယုံြကည်ပခင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ြါက ဘုရားသြင် 
ကကိုဆိုသည်။

၈။  အသက် - ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာသူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ဂြးသည်။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	သန့်ရှင်းသည်။	 
ဘုရားသခင်သည်	ြညတ်ကတာ်ဆယ်ြါးကို	ကြးခဲ့သည်။	 

သူ၏ြညတ်ကတာ်များကို	မနာခံပခင်းသည်	အပြစ်ပြစ်သည်။

ပြန်လည်သုံသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကမးခွန်းနှင့်	

အကပြ

ဤဂမးြွန်းဂလးြုသည် 

သင်ြန်းစာ၏ “ြုံပြင ်

ဂပြာပြင်း” အစိတ်အြိုင်း 

နှင့် စကားဆက်တွင် 

အသုံးပြုရန်ပြစ်သည်။ 

ဆရာက သင်ဂနထိုင်သည့် 

ဂနရာတွင် “လက်ြံမှု 

အနည်းဆုံး” ြညတ်ဂတာ ်

များကို မှတ်သားရမည်။ 

ထို့အပြင် ကဂလးများအား 

ဘုရားသြင်၏ ယဉ်ဂကျး 

မှုပြင့် ဂနထိုင်ရန်နှင့် 

သူ့အားနာြံပြင်းပြင့် 

အသက်ရှင်ရန် အားဂြးြါ။

သင်ခန်းစာကို	

လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ	

လှုြ်ရှားမှု

ကျမ်းစာ၏ မဟာြုံပြင်၏ 

မရှိမပြစ် သမ္မာတရား 

ရှစ်ြုသည် အလွန်အဂရး 

ကကီးသည်။ ထိုရှစ်ြုသည် 

ြညတ်ဂတာ် ဆယ်ြါးကို 

ဂလးနက်ဂစပြီး 

ဘုရားသြင် ဂြးထား 

သည့် ကိုယ်ကျင့်တရား 

ဆိုင်ရာ ကုတ်ကို 

သင်လိုက်နာရန် မည်သို့ 

လုြ်ဂဆာင်မည်နည်း။

 ¼ ဘုရားသြင်ကို နာြံရန် ြိုမိုအဂရးကကီးြါသည် (သို့) လူတိုင်းလုြ်ဂဆာင်သည့်အရာ
ဂနာက်သို့ လိုက်ရန် ြိုအဂရးကကီးြါသလား။ အဘယ်ဂကကာင့်နည်း။

 ¼ ဘုရားသြင်က သူ့ကိုအြျနိ်တိုင်း နာြံရန် ကျွန်ုြ်တို့အား ဂမျှာ်လင့်ြါသလား။ 
ကျွန်ုြ်တို့ဂဘးနားရှိ လူများက သူ့ကိုမနာြံသည့် အြျနိ်တွင်ြင် ကျွန်ုြ်တို့က သူ့ကိ ု
နာြံရန် ဂမျှာ်လင့်ြါသလား။
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 ¼ ဂမာဂရှသည် ဂတာင်ထိြ်ဂြါ်တွင် ဘုရားသြင်နှင့်ဂတွ့ဆုံရာမှ ဂနာက်တစ်ြန်ပြန်မလာ 
ဂတာ့မည်ကို ဣသဂရလလူမျ ိုးများက စိတ်ြူဂကကာင်းပြသြဲ့သည်။ သူတို့ကအားရုန ်
အား သူတို့၏ြရီးစဉ်ကို ဆက်လက်ဦးဂဆာင်ဂြးမည့် “ဘုရားများ” ကို လုြ်ဂြးရန ်
ဂစြိုင်းသည်။ ထို့ဂကကာင့် အားရုန်က ဂရွှကိုစုဂဆာင်းပြီး နွားသူငယ်ရုြ်သွန်းဂြးသည်။

 ¼ အီေျစ်လူမျ ိုးတို့၏ နာမည်ကကီးဘုရားများပြစ်ကကဂသာ Hapi နှင့် Hathor တို့သည် ကျွဲ 
နှင့် နွားမတန်းကဲ့သို့ ကိုယ်စားပြုသည်။ ြါနနိလူမျ ိုးများသည် Baal ကျွဲကိုကိုယ်စားပြု 
သည့် နတ်ဘုရားကို ကိုးကွယ်ကကသည်။ ထိုသို့လုြ်ဂဆာင်ပြင်းပြင့် ဣသဂရလလူမျ ိုး 
များသည် သူတို့၏ဂဘးြတ်လည်ရှိ ဘာသာဂရးကို အတုယူပြီး ဘုရားသြင်ဂြးြဲ့သည့် 
ဒုတိယ ြညတ်ဂတာ်ကို လျစ်လျူရှုပြင်းပြစ်သည်။ သူတို့သည် မည်သည့်ရုြ်တုကိုမ ှ
မလုြ်ရ (သို့) ဘုရားသြင်၏ရုြ်ြွားကို မလုြ်ရ မည်သည့်ရုြ်တု အမျ ိုးအစားမ ှ
မလုြ်ရြါ။

 ¼ ဂမာဂရှက ဣသဂရလလူမျ ိုးများ၏ ကာမေုဏ်ကို ဂတွ့ဂသာအြါ ဘုရားသြင်မှသူ့ကို 
ဂြးထားသည့် ဂကျာက်ပြားများကို ြွဲလိုက်သည်။

 ¼ အားရုန်သည် လူများ၏အလိုဆန္ဒကို ပြည့်ဆည်းဂြးပြီး ဘုရားဂနာက်လိုက်ရင်း (သို့)
နတ်ဘုရားများကို ဂရာဂနှာလိုက်သည်။ ရလဒ်မှာ လုံးဝကျဆုံးပြင်း ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် 
ဤရှုြ်ဂထွးပြင်းနှင့် တစ်ြျနိ်တည်းတွင် ယာဂဝဘုရားက အားရုန်နှင့်သူ၏သားများကို 
အပမင့်ဆုံးဂသာ ဘုရားသြင်အတွက် ယဇ်ြုဂရာဟိတ်များအပြစ် ြန့်အြ်ြဲ့သည်။

 ¼ ယာဂဝဘုရားက တဲဂတာ်တွင် ပြစ်ြျက်ဂနသည့်အရာကို ဂမာဂရှနှင့်ဂပြာဆိုြဲ့သည်။ 
စိတ်အလွန်ဆိုးလျက် ဂမာဂရှက ဂတာင်ဂြါ်မှထွက်လာပြီး ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို 
အပြစ်တင်ရန် ဆင်းလာသည်။ အားရုန်အား ဂမာဂရှမှဂမးပမန်းသည့်အြါ လူများကို 
အပြစ်တင်ြဲ့သည်။

 ¼ ဂမာဂရှသည် ဘုရားသြင်၏ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို ရှာဂြွသည့်ဂတာင်ဂြါ်သို့ ပြန်သွားြဲ့ 
သည်။ သူသည် လူများ၏အပြစ်အတွက် ယဇ်အပြစ် သူ့ကိုယ်သူ ြူဂဇာ်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ်  
ကျွန်ုြ်တို့ဂနာက်ြိုင်းတွင် ဂလ့လာသည့်အြါ ဘုရားသြင်သည် လူသားယဇ်များကိ ု
မနှစ်သက်ဂကကာင်းဂတွ့ရမည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဣသကရလလူမျိုးများသည်	 
ဘုရားသခင်ကို	ဆန့်ကျင်ပြီး	ကတာ်လှန်ြုန်ကန်ခဲ့ြကသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၂၉)
ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၃၂:၁-၃၅

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁ - အစဦး၌ ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်နှင့်ဂပမကကီးကို ြန်ဆင်း 
ဂတာ်မူ၏။

 ¼ ဂကာဂလာသဲ ၁:၁၆ - အဂကကာင်းမူကား ထိုသားဂတာ်သည် ဂကာင်းကင်ဂြါ် ဂပမကကီး 
ဂြါ်မှာရှိသမျှဂသာ ရူြအရာ၊ အရူြအရာ၊ ရာဇြလ္လင်ပြစ်ဂစ၊ အစိုးရပြင်းတန်ြိုးပြစ်ဂစ၊ 
အထွဋ်အပမတ်ပြစ်ဂစ၊ အာဏာစက်ပြစ်ဂစ၊ ြြ်သိမ်းဂသာအရာတို့ကို ြန်ဆင်းဂတာ် 
မူ၏။ ထိုသြင်အားပြင့်၎င်း၊ ထိုသြင်အဘို့အလိုငှါ၎င်း ြြ်သိမ်းဂသာအရာတို့သည် 
ြန်ဆင်းလျက်ပြစ်ကက၏။

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၂ - သတ္တမဂန့ဂရာက်လျှင်၊ ဘုရားသြင်သည် ြန်ဆင်းဂသာအမှုကို 
လက်စသတ်ဂတာ်မူြဲ့ပြီးသည် ပြစ်၍၊ ြန်ဆင်းသမျှဂသာ အမှုအရာတို့သည် ပြီးစီးပြီးမှ  
ထိုသတ္တမဂန့၌ ပငိမ်ဝြ်စွာ ဂနဂတာ်မူ၏။

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၈ -ထာဝရအရှင် ဘုရားသြင်သည်လည်း အဂရှ့မျက်နှာ၊ ဧဒင်အရြ်၌ 
ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ြျ ိုးပြီးလျှင် ြန်ဆင်းဂတာ်မူဂသာလူကို ထိုဥယျာဉ်၌ ဂနရာြျဂတာ်မူ၏။

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၅ - သင်နှင့်မိန်းမကို၎င်း သင်၏အမျ ိုးအနွယ်နှင့် မိန်းမ၏ အမျ ိုး 
အနွယ်ကို၎င်း ငါသည် ရန်ပငိုးြွဲ့ဂစမည်။ သူသည် သင်၏ဂြါင်းကို ကကိတ်လိမ့်မည်။ 
သင်သည် သူ၏ြဂနာင့်ကို ကကိတ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်ဂတာ်မူ၏။

 ¼ ဂရာမကသဝါဒစာ ၈:၂၀ - ၂၁ - ဤဂလာကသည် အနိစ္စနိုင်ငံသို့ အလိုလိုလိုက်သည ်
မဟုတ်။ ဘုရားသြင်သားတို့၏ ထူးပမတ်ဂသာ လွှတ်ပြင်းြျမ်းသာ တည်းဟူဂသာ  
ဂြာက်ပြန်ြျက်စီးပြင်း အဂနှာင်အြွဲ့မှ ကယ်လွှတ်ပြင်းြျမ်းသာကို ဝင်စားမည်ဟု  
ဂမျှာ်လင့်ရဂသာအြွင့်ကိုဂြး၍ အနိစ္စနိုင်ငံသို့ လိုက်ဂစဂတာ်မူဂသာသူ၏ အလိုဂတာ် 
ဂကကာင့်သာ လိုက်ရ၏။

 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၃ - သင့်ကိုဂကာင်းကကီးဂြးဂသာ သူကို ငါဂကာင်းကကီးဂြးမည်။ 
သင့်ကို ကျနိ်ဆဲဂသာသူကို ငါကျနိ်ဆဲမည်။ သင့်အားပြင့်လည်း လူမျ ိုးအဂြါင်းတို့သည်
ဂကာင်းကကီးမေဂလာကို ြံရကကလိမ့်မည်ဟု မိန့်ဂတာ်မူ၏။

 ¼ ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၁၂:၁၃ - သိုးသူငယ်၏အဂသွးသည် သင်တို့ဂနရာအိမ်၌ သင်တို့၏ 
လကေဏာသက်ဂသပြစ်၍၊ ထိုအဂသွးကိုငါပမင်ဂသာအြါ သင်တို့ကို ငါလွန်သွားမည်။ 
ထိုသို့အဲေုတ္တုပြည်ကို ငါသည် ဒဏ်ြတ်ဂသာအြါ၊ ြျက်ဆီးပြင်းဂဘးဥြဒ်သည် သင်တို့ 
ကို မသင့်မဂရာက်ရ။

 ¼ ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၁၄:၂၉ - ဣသဂရလအမျ ိုးသားတို့မူကား ြင်လယ်အလယ်၌ 
ဂပမဂြါ်မှာ ဂလျှာက်သွား၍၊ ဂရသည် သူတို့လက်ယာဘက် လက်ဝဲဘက်မှာ ဂကျာက ်
ထရံကဲ့သို့ရှိဂန၏။

 ¼ ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၂ဝး၃ - ငါမှတစ်ြါး အပြားဂသာဘုရားကို မကိုးကွယ်နှင့်။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အရင်ကျက်မှတ်ခဲ့သည့်	

ကျမ်းချက်များကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

ဆရာက ကဂလးများအား 

အရင်ကျက်မှတ်ြဲ့သည့် 

ကျမ်းြျက်များကို 

ပြန်လည်သတိရဂအာင် 

ဂမးသင့်ြါသည်။ 

ဤစာမျက်နှာတွင် ကျမ်း

ြျက်အားလုံးကိုစာရင်း

မပြုစုထားြါ။ သို့ဂသာ် 

ဆရာက ကဂလးများအား 

အရင်ကျက်မှတ်ြဲ့သည့် 

ကျမ်းြျက် ၂၈ ြုဒ်ကို 

ဂမးနိုင်ြါသည်။ 

ဂပြလိုသူများကိုဂမးပြီး 

အရိြ်အြမက်ဂြးကာ 

သူတို့ကို ကူညီနိုင်ြါသည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ pmrsufESm 158သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

တစ်စုံတစ်ဂယာက် အလွန်စိတ်ြျက်သည်ကို သင်မည်သည့်အြျနိ်တွင် ဂနာက်ဆုံးဂတွ့ြဲ့ 
သနည်း။ သူတို့စိတ်ဆိုးနိုင်ဂြသည်။ တစ်စုံတစ်ြုက သူတို့အား အလွန်အဂနှာင့်အယှက် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂပြအဂနများမှာ ဘာပြစ်သနည်း။

ယဂန့သင်ြန်းစာမှာ ဂမာဂရှသည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို အလွန်စိတ်ဆိုးသည်။ အဘယ် 
ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူတို့တစ်စုံတစ်ြုပြုလုြ်ဂသာဂကကာင့် ပြစ်သည်။ ၎င်းက သူ၏ညီအစ်ကိ ု
ဂမာင်နှမများကိုြင် ထိြိုက်ဂစြဲ့သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂမာဂရှနှင့်ဂယာရှုတို့သည် ြရီးရှည်ထွက်ရန် ပြင်ဆင်ကကသည်။ ထိုြရီးစဉ်မှာ ဂမာဂရှကသာ 
ဂတာင်ထိြ်ဂြါ်တွင်ဂရာက်ဂအာင် လုြ်ဂဆာင်နိုင်သည်။ ဂယာရှုသည် ြရီးတစ်ဝက်သာ 
သွားပြီးဂမာဂရှသည် ဘုရားသြင်နှင့်စကားဂပြာရန် ဂတာင်ထိြ်ဂြါ်သို့ တက်သွားသည်။ 
ဂယာရှုက ဂမာဂရှအား စိတ်ရှည်စွာဂစာင့်ြဲ့သည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများက ဆန့်ကျင်ဘက် 
အရာကိုလုြ်ြဲ့သည်။

သူတို့ထင်သည်မှာ ဂမာဂရှသည် ပြန်မလာဂတာ့ြါ သူတို့ဂမျှာ်လင့်ြျက်မဲ့သည်ဟု ထင်ကက 
သည်။ သူတို့၏အဂတွးမှာ အားရုန်သည် သူတို့၏ဂနာက် ဂြါင်းဂဆာင်တစ်ဦးပြစ်လာမည ်
ပြစ်ပြီး တစ်ြုြုလုြ်ဂဆာင်ရန် သူ့ကိုဂပြာြဲ့ကကသည်။ တစ်စုံတစ်ြုလုြ်ရန်မှာ…. ကိစ္စမရှိြဲ့ြါ။

အားရုန် ဘာစဉ်းစားသနည်း။ သူတို့ကို ဂရွှနားကြ်များမှ နွားသူငယ်ြုံသွင်းရန် ဂရွှများ 
ယူလာရန်ဂပြာြဲ့သည်။ ထို့ဂနာက် သူတို့က ဂရွှနွားသူငယ်ကို ကိုးကွယ်စပြုပြီး ြါတီြွဲ 
ကျင်းြကကသည်။ သူတို့က ဤဂရွှနွားသူငယ်ြုံကို အီေျစ်ပြည်မှ ကယ်တင်သူအပြစ် ဂြကး 
ဂကကာ်ကကသည်။

ဝိုး! ဘုရားသြင် အမှန်တကယ် စိတ်ဆင်းရဲသည်။ သူတို့အား ရုြ်တုဆင်းတုမထုလုြ်ရန် 
ဂပြာြဲ့သည် သို့ဂသာ် သူတို့သည်လွန်သွားပြီး ရုြ်ထုသွန်းလုြ်သည်။ ထို့အပြင် အားရုန်သည်  
သူတို့၏ဂြါင်းဂဆာင်ပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်သည် အရာအားလုံးကို ပမင်နိုင်ပြီး ပြစ်ြျက ်
ဂနသည့်အရာကို ဂမာဂရှအား ပြာပြြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်သည် အလွန်စိတ်ဆိုးပြီး လူများ 
အားလုံးကို ြျက်ဆီးမည်ဟု ပြိမ်းဂပြာက်ြဲ့သည်။ ဂမာဂရှက ဂတာင်ထိြ်မှဆင်းလာပြီး ဂယာရှု 
နှင့်ြူးဂြါင်းသည်။ ဂယာရှုက ဣသဂရလလူမျ ိုးများထံမှ ဆူညံသံကိုကကားပြီး စစ်ြွဲပြစ်ဂန 
သည်ဟု ထင်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဂမာဂရှက ဂကာင်းစွာသိသည်။ သူသိသည်မှာ ဘုရားသြင်က 
ဣသဂရလ လူမျ ိုးများသည် ြါတီြွဲကကီးကိုကျင်းြဂနပြီး ထိုြါတီမှာ သူ့ကိုေုဏ်ပြုသည့်ြါတ ီ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	တည်ကနရာများကို	

နားကထာင်ပခင်း

ကဂလးများအား 

တည်ဂနရာမျ ိုးစုံကို 

နားဂထာင်ဂစြါ။ -

၁) ဂမာဂရှရှိြဲ့သည့် 

ဂတာင်ထိြ်ဂြါ်မှ 

နားဂထာင်ြါ။ 

သူဘာပမင်ြဲ့သနည်း။ 

သူဘာကကားြဲ့သနည်း။ 

သူဘာြံစားြဲ့ရသနည်း။

၂) ဂယာရှုရှိြဲ့သည့် 

ဂတာင်၏အလယ်မှ 

နားဂထာင်ြါ။ 

သူဘာပမင်ြဲ့သနည်း။ 

သူဘာကကားြဲ့သနည်း။ 

သူဘာြံစားရသနည်း။

၃) အားရုန်နှင့် 

ဣသဂရလလူမျ ိုးများ 

ရှိြဲ့သည့် ဂတာင်ဂအာက်မှ 

နားဂထာင်ကကည့်ြါ။ 

သူတို့ဘာပမင်ြဲ့သနည်း။ 

သူတို့ဘာကကားြဲ့ 

သနည်း။ သူတို့ဘာ 

ြံစားြဲ့ကကသနည်း။

တည်ဂနရာများကို 

နှိုင်းယှဉ်ြါ။ 

တည်ဂနရာသုံးြုတွင် 

တစ်ြုစီတိုင်းသည် 

ဘာနှင့်တူသနည်း။
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ကျမ်းစာအလွတ်	

ကျက်မှတ်ပခင်း	လှုြ်ရှားမှု

ကျမ်းြျက်ကို အကကိမ် 

အနည်းငယ်မျှ ပြန်လည်  

သုံးသြ်ပြီး ကဂလးများကိ ု

နှစ်ြွဲ့ (သို့) သုံးဂလး 

ြွဲ့ြွဲြါ။ အြွဲ့များကို ဂပမပြူ  

(သို့) သင်ြုန်း 

(သို့) စာရေက်စပြင့် 

ထိုင်ြုံဂြါ်တွင် မျဉ်းပြင့်ဆွ ဲ

ကာ ထားြါ။ တစ်ြွဲ့စီ၏ 

ဂရှ့တွင် ဂရးစရာတစ်ြုြ ု

ထားြါ။ ြထမဆုံး 

ကဂလးကို ကျမ်းြျက်၏ 

ြထမစကားလုံးကို 

ဂရးဂစပြီး ဂနရာသို့ 

ပြန်လာဂစြါ။ ထို့ဂနာက် 

ဂနာက်ကဂလးတစ်ဦးက 

ထွက်လာပြီးဂနာက ်

စကားလုံးကိုဂရးြါ။ 

ကျမ်းြျက် အားလုံးဂရး 

ပြီးသည်အထိ ဆက ်

လုြ်ြါ။ ဂနာက်တစ်ကကိမ် 

မကစားမီ အြွဲ့အားလုံးကို 

ပြီးစီးဂစြါ။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂပြာြါ အိုသြင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီြျင်းကို ဤသင် 
ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၂ဝး၄ - ရုြ်တုဆင်းတုကို ကိုယ်အြို့မလုြ်နှင့်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

မဟုတ်ဂကကာင်း ဂပြာပြြဲ့သည်။ ဂမာဂရှက ပြစ်ြျက်ဂနသည့်အရာကိုပမင်ဂသာအြါ သူသည် 
ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါးပြစ်ဂသာ ဂကျာက်ပြားနှစ်ပြားကို ရိုက်ြျ ိုးြဲ့သည်။ ယြုတွင် ဂမာဂရ ှ
သည် အလွန်စိတ်ဆိုးသည်။ အထူးသပြင့် သူ၏အစ်ကိုအားရုန်ကို ပြစ်သည်။

ဂမာဂရှသည် လူများကို ဆုံးမပြစ်တင်ြဲ့သည်။ သူတို့သည် အပြစ်ပြုြဲ့သည်။ သူတို့အတွက် 
ဆုဂတာင်းဂြးမည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားသြင်ထံပြန်သွားပြီး သူတို့၏အပြစ် 
အတွက် ကိုယ်စားအပြစ်ဂပြပြင်းကို လုြ်ဂဆာင်ရမည်။ သူတို့သည် ထိုဂရွှနွားသူငယ်ြုံကိ ု
ပြုလုြ်ပြင်း၊ ကိုးကွယ်ပြင်းနှင့် ဆုဂတာင်းပြင်းတို့ လုြ်ဂဆာင်ဂသာဂကကာင့် ဒုကေကကီးစွာ 
ဂရာက်ကကဂတာ့မည်။

ဘုရားသြင်က လူသားများ၏ ထိုကဲ့သို့ဂသာ အမှားကျူးလွန်ပြင်းကို ြွင့်လွှတ်သည်။  
သူက ဂမာဂရှအား ဘုရားသြင်၏ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို လိုြျင်သည့်မည်သူမဆို ဘုရားသြင်၏ 
စာအုြ်ကို မြုံမကွယ်ရ ဟုဂပြာြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က ဂမာဂရှအား ဤစိတ်ြျမှုကိုဂြးပြီး 
သူတို့အား ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါး၏ ဂနာက်ဂကျာက်ပြားတစ်စုံကို ဂြးြဲ့သည်။ ဘုရားသြင ်
သည် လူများကို ြွင့်လွှတ်ဂြးသည့်အတိုင်း သူ၏ဂကျးဇူးဂတာ်သည် အလွန်သိသာထင်ရှား 
သည်။ သို့ဂသာ် ထိုသို့ ဆိုးညစ်ဂသာအမှုကို ပြုသည့်အတွက် ကြ်ဆိုးကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ 
အာဒံနှင့်ဧဝတို့အပြစ်ပြုစဉ်နှင့် ဆင်တူသည်။ ဘုရားသြင်ကသူတို့ကို ြွင့်လွှတ်ဂြးပြီး 
အဝတ်အစားဂြးြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် သူတို့ကိုအပြစ်ဂြးပြီး ဥယျာဉ်ထဲမှ ဂမာင်းထုတ်ြဲ့သည်။ 
ဤအတိုင်း ဘုရားအလုြ်လုြ်ဂဆာင်သည်။ သူသည် ေရုဏာြကယ်ဝသည်။ သို့ဂသာ် 
အပြစ်ကို အစဉ်စီရင်သည်။
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ဤလှုြ်ရှားမှု၏ြန်းတိုင်မှာ ယဂန့ကျွန်ုြ်တို့၏ဘဝတွင် ရုြ်တုဆင်းတုများကို ဂြာ်ပြရန ်
ပြစ်သည်။ ကဂလးများကို ဤဂမးြွန်းဂမးြါ - “ယဂန့ကျွန်ုြ်တို့အတန်းထဲတွင် ဂရွှပြင့်လုြ ်
ထားသည့် နွားသူငယ်ြုံရှိြါက ထိုရုြ်တုကိုဝယ်ပြီး ကိုးကွယ်ရန် ဂသွးဂဆာင်ြံရမည်လား”  
(မြံရြါ။ ယဂန့သင်ြန်းစာတွင် ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသည့်အတိုင်း မှားယွင်းသွားဂြမည်) 
ဂကာင်းပြီ ဤသို့အတူတကွရေတ်ဆိုကကြါစို့ “ရုြ်တုမရှိရ” (ဤသို့ ကဂလးများနှင့်အတူ လုြ် 
ဂဆာင်ြါ တစ်တန်းလျှင် ကကိမ်ြန်များစွာ လုြ်ဂဆာင်ြါ)။ ယြု ကျွန်ုြ်တို့၏ရုြ်တုအပြစ ်
ရှိဂသာ အရာအားလုံးအဂကကာင်းကို စဉ်းစားကကြါစို့။ သင်က ကျွန်ုြ်တွင် ဂရွှနွားသူငယ်ြုံ 
လည်း မရှိြါရုြ်တုများလည်း မရှိြါဟု စဉ်းစားဂြမည်။ သို့ဂသာ် ရုြ်တုဟူသည်မှာ အဘယ် 
နည်း။ ကျွန်ုြ်တို့ ဘုရားသြင်၏ ဂနရာတွင်ထားဂသာ မည်သည့်အရာမဆို ပြစ်သည်။ 
ဘုရားသြင်ထက် သူ၏အြျနိ်နှင့်အာရုံကို ယူထားသည့်အရာရှိြါသလား။ (အြျနိ်မီကကိုပြင် 
ဆင်ထားြါ။ သင့်ကဂလးများအြွဲ့တွင် ရုြ်တုပြစ်နိုင်သည့်အရာကို ယူလာြါ)။ ဗီဒီယိုေိမ်း 
များ၊ တီဗီ၊ အားကစားများသည် မည်သို့နည်း။ သင့်အတန်းနှင့်ဆီဂလျာ်သည့် ရုြ်ြုံ (သို့) 
ြစ္စည်းအစစ်ကို ယူလာြါ။) သင်သည်ထိုအရာကိုကကည့်ပြီး ....... “ရုြ်တုမရှိရ” ဟု ဂပြာလိုြါ 
သလား။ ဂနာက်တစ်ကကိမ်ဂပြာကကြါစို့။ ယြုတစ်ကကိမ်တွင် ကျွန်ုြ်က ရုြ်တုပြစ်နိုင်သည့် 
ြစ္စည်းတစ်ြုြျင်းစီကို ဂပမောက်ထားမည်။ အတူတကွလုြ်ဂဆာင်ြါ။ ရုြ်တုများမှ ဘုရား 
သြင် ဂစာင့်ထိန်းဂြးရန် ဆုဂတာင်းြံြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာတွင် အဓိကအြျက်နှစ်ြျက် စဉ်းစားစရာ ြါသည်။ -

၁။  ဂမာဂရှသည် ဂတာင်ထိြ်ဂြါ်တွင် ဘုရားသြင်အား ကိုးကွယ်ြဲ့သည်။
၂။  ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ဂတာင်ဂပြရင်းတွင် ဂရွှနွားသူငယ်ြုံအား ကိုးကွယ်ြဲ့ 

သည်။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု

ကဂလးများအား 

ဤသင်ြန်းစာမှ သူတို ့

သင်ယူမိသည့် သင်ြန်းစာ 

ကို ြျဂရးဂစြါ။ ထို့ဂနာက် 

သူတို့ဂလ့လာမိသည့် 

အရာကိုအတန်းထဲရှိ 

အတန်းဂြာ်တစ်ဦးနှင့် 

ဂဝမျှဂစြါ။ သူတို့အား 

ဂဝမျှသည့် အသစ်ဂသာ 

သင်ြန်းစာကိုလည်း 

ထြ်ဂရးရမည်။ ဤပြစ်စဉ ်

ကို ကကိမ်ြန်များစွာလုြ်ြါ။  

ထို့ဂနာက် သင်ြန်းစာမှ 

ကဂလးများ ဂလ့လာမ ိ

သည့်အရာမှ 

မာစတာစာရင်းပြုစုြါ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

မည်သူ (သို့) ဘာကို သင်ကိုးကွယ်သည်ဟူသည်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏သင်ြန်းစာ 
ပြစ်သည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် မှားယွင်းဂသာဘုရားကို ကိုးကွယ်ရန်နှင့် ထိုဘုရား 
ဂဘးနားတွင် ြါတီလုြ်ရန် ဂရေးြျယ်သည်။ ဘုရားသြင်ကသူတို့အား ကြ်ဂဘးပြင့် စီရင် 
ြဲ့သည်။

ဂပြာင့်မတ်ဂသာ တရားသူကကီးအဂနပြင့် သင်၏အပြုအမူအတွက် မှန်ကန်ဂသာအကျ ိုး 
ဆက်ကို သူဂရေးြျယ်မည်။

ဘုရားသြင်ကို သင်ကိုးကွယ်ရန် သင်ဂရေးြျယ်နိုင်သည့် ဂကာင်းဂသာဂရေးြျယ်မှုအြျ ို့ကို 
ဂြာ်ပြြါ။ (ဆုဂတာင်းပြင်း၊ ကျမ်းစာြတ်ပြင်း၊ ဘုရားဂကျာင်းသွားပြင်း၊ သူ့ကိုနာြံပြင်း)

ဘုရားသြင်ကို မကိုးကွယ်ရန် သင်လုြ်ဂဆာင်နိုင်သည့်အရာမှာ ဘာပြစ်သနည်း။

လူတိုင်းက ဘုရားကို မကိုးကွယ်ရန် ဂရေးြျယ်ဂသာအြါ ထိုဂရေးြျယ်မှုအတွက် ဆိုးသည့် 
အကျ ိုးဆက်များရှိသည်။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဣသကရလလူမျိုးများသည်	 
ဘုရားသခင်ကို	ဆန့်ကျင်ပြီး	ကတာ်လှန်ြုန်ကန်ခဲ့ြကသည်။
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 ¼ တဲဂတာ်ကို ဣသဂရလလူမျ ိုးများ အီေျစ်ပြည်မှထွက်လာပြီး တစ်နှစ်ကကာပြီးဂသာအြါ 
သိနဂတာင်အနားတွင် ဂဆာက်ြဲ့ကကသည်။

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် တည်ဂနရာတစ်ြုတည်းတွင် ရှစ်လြွဲမျှဂနြဲ့ကကသည်။ 
အနည်းဆုံးရက်ဂြါင်း ၈၀ မျှ ဂမာဂရှသည် သိနဂတာင်ဂြါ်တွင် ဂနြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် 
ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် တဲဂတာ်ဂဆာက်ရန် လိုအြ်သည့် ြစ္စည်းများကို ၆ လြန့် 
စုဂဆာင်းြဲ့သည်။

 ¼ ဂမာဂရှအား ဘုရားသြင်ဂပြာသည့်အတိုင်း တဲဂတာ်ဂဆာက်ရန် ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း 
၄၀ တွင် ြုနှစ်ကကိမ်ဂပြာြဲ့သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်ထံမှ ဂမာဂရှရရှိထားသည့် ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါး ဂကျာက်ပြားနှစ်ပြားကို 
တဲဂတာ်ထဲတွင် ထားသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်၏ကတိဂတာ်ပြစ်သည့် “ဣသဂရလလူမျ ိုးတို့တွင် ငါဂန၍သူတို့၏ ဘုရား 
ပြစ်မည်” (ထွက်ဂပမာက်ရာ ၂၉:၄၅) သည် တဲဂတာ်တွင် ဘုရားသြင်၏ဘုန်းဂတာ ်
ပြည့်ဝလာသည့်အြါ ပြည့်စုံြဲ့သည် (ထွက်ဂပမာက်ရာ ၄ဝး၃၄)။

 ¼ တဲဂတာ်သည် ကမ္ဘာဂပမဂြါ်ရှိ ဘုရားသြင်၏တဲဂတာ် ပြစ်သည်။ ဤဂနရာသည် 
ဘုရားသြင်၏ ဘုန်းဂတာ်ပြသသည့်ဂနရာ၊ ယဇ်များကို ြူဂဇာ်သည့်ဂနရာနှင့် အပြစ် 
များကို ြွင့်လွှတ်ဂြးသည့် ဂနရာပြစ်သည်။

 ¼ မီးအိမ်တိုင်များ အဆင်သင့်ပြစ်ဂသာအြါ မီးညေိထားရသည်။ ထိုမှသာ ကိုးကွယ်သည့ ်
ဂနရာသည် အဂမှာင်မပြစ်ရြါ (အြန်းငယ် ၂၅)။

 ¼ တဲဂတာ်၏ညွန်ကကားြျက်မှာ လိုက်နာရန်ြုံစံကို အကကံဂြးထားသည်။ ြထမအဂနပြင့် 
ယုံကကည်သူများသည် ဘုရားသြင်၏ညွှန်ကကားြျက်ကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ရမည်။ 
ဒုတိယအဂနပြင့် ထိုညွန်ကကားြျက်များကို အတိအကျလုြ်ဂဆာင်ရမည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ဣသကရလလူမျိုးများအား	
သူနှင့်ကတွ့ဆုံရန်ကနရာနှင့်	အပြစ်ခွင့်လွှတ်ပခင်းအတွက်	 

ယဇ်ြူကဇာ်ရန်	ကနရာအပြစ်	တဲကတာ်တစ်ကဆာင်	ကဆာက်လုြ်ရန်	ကပြာခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၃၀)
ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၄ဝး၁၇-၃၅

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၂၇)	-	ထွက်ကပမာက်ရာကျမ်း
၁။  ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးအား ြင်လယ်နီသို့ မည်သို့ဦးဂဆာင်ြဲ့သနည်း။
၂။  ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၁၄:၁၉-၂၀ ကိုြတ်ြါ။
၃။  မိုးတိမ်နှင့်မီး
၄။  ဘုရားသြင်၏ ဦးဂဆာင်မှုအတွက် ြျးီမွမ်းြါ။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၂၈)	-	ြညတ်ကတာ်ဆယ်ြါး
၁။  ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါးမှ မည်မျှကို သင်ဂပြာနိုင်သနည်း။
၂။  ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၂ဝး၁-၁၇ ကိုြတ်ြါ။
၃။  အသက်ရှင်ပြင်းအတွက် ဘုရားသြင်၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာကုတ်
၄။ ကျွန်ုြ်တို့သည် အသက်ရှင်ရာတွင် ဘုရားသြင်၏ြညတ်ဂတာ်များကို လိုက်နာ 

မည်ဟု ဆုဂတာင်းြါ။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၂၉)	-	ကရွှနွားသူငယ်ကတာ်လှန်ြုန်ကန်ပခင်း
၁။  အားရုန်သည် ဘုရားသြင်အား ဆန့်ကျင်ပြီး ထိုဂတာ်လှန်ပြင်းကို မည်သို့ ဦးဂဆာင် 

နိုင်သနည်း။
၂။  ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၃၂:၁-၆ ကိုြတ်ြါ။
၃။ ဘုရားသြင်အား ကျွန်ုြ်တို့စိတ်နှလုံးြါလျက် လိုက်နာပြင်းသည် လုြ်ဂဆာင်ရန် 

မလွယ်ကူြါ။
၄။ ကျွန်ုြ်တို့မည်သူမျှ ဘုရားသြင်အား အပြားသူများဆန့်ကျင်ဂအာင် မလုြ်ဂဆာင် 

မိဂအာင် ဆုဂတာင်းြါ။

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကမးြါ၊	

ြတ်ြါ၊	စကားကပြာြါ၊	

ဆုကတာင်းြါ။

အရင်စွန့်စားပြင်း 

သုံးြုအား ဂကာင်းမွန်  

ဂသာ ပြန်လည်သုံးသြ ်

ပြင်း နည်းစနစ်သည် 

အဓိက အြျက်အလက် 

ဂလးြုကို အာရုံစူးစိုက ်

ဂစသည်။

၁) ဂမးြွန်းဂမးြါ

၂) ကျမ်းစာြတ်ြါ။

၃) ထိုအဂကကာင်းဂပြာြါ။

၄) ဘုရားသြင်ထံ 

ဆုဂတာင်းြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

 ¼ တဲဂတာ်သည် အဂပြြံကျဂသာစည်းမျဉ်းနှစ်ြုကိုသင်ကကားဂြးသည်။ ြထမတစ်ြျက်မှာ 
ဘုရားသြင်သည်သူ၏လူများကကားတွင်ကိန်းဝြ်သည်။ ဒုတိယမှာ သူ၏သန့်ရှင်းပြင်းနှင့် 
သူတို့၏အပြစ်ရှိပြင်းဂကကာင့် သူ့ကိုမပမင်ရြါ။

လူများ ကိုးကွယ်သည့်ဂနရာကို သင်ပမင်ြူးြါသလား။ ကွဲပြားသည့် ဘာသာဂရးများရှိသည့် 
ဂနရာများကို သင်သတိပြုမိသည့် မတူညီဂသာအရာများမှာ ဘာပြစ်သနည်း။ 

ြရစ်ယာန်များ ကိုးကွယ်သည့်ဂနရာတွင် သင်ပမင်ဂတွ့ရန် ဂမျှာ်လင့်ထားသည့်အရာများမှာ 
ဘာပြစ်သနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

လှြဂသာ ဣသဂရလဂတာင်ြိုင်းတွင် တည်ရှိသည့် တဲဂတာ်အလည်အြတ်ြရီးစဉ်မှ ကကိုဆို 
ြါသည်။ ကျွန်ုြ်က သင်တို့ကို ဘုရားသြင်မှ သူ၏လူများကကားတွင် ဂနထိုင်ြဲ့သည့် တဲဂတာ် 
(သို့) တဲဂတာ်နယ်ဂပမအား ပြလိုြါသည်။ ကျွန်ုြ်တို့ြရီးစဉ်အတွက် သင်တို့လာဂရာက ်
ကကဂသာဂကကာင့် ဝမ်းသာြါသည်။ ဂမးြွန်းများကို လွတ်လြ်စွာ ဂမးနိုင်ြါသည်။ 

တဲဂတာ်၏အပြင်ဘက်တွင် ကျွန်ုြ်တို့ရြ်ဂနသည့်အြါ တဲဂတာ်နယ်နိမိတ်တစ်ြုလုံးကို 
ဝန်းရံထားသည့် ဂလးလံသည့် ကုလားကာများကို သင်တို့သတိပြုမိကကမည်။ အပမင့်မှာ ၇ ဂြ 
ဂကျာ်၊ တဲဂတာ်၏အလျားမှာ ၁၅၀ ဂြြန့် တဲဂတာ်၏အကျယ်မှာ ၇၅ ဂြြန့်ရှိသည်။ သင် 
တို့ပမင်ရသည့်အတိုင်း တဲဂတာ်မှာ အတည်ဂဆာက်ထားသည့် အဂဆာက်အဉီး မဟုတ်ြါ။ 
အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဘုရားသြင်၏လူများသည် ြရီးသွားဂနစဉ် ဘုရားသြင်က 
သူတို့ကကားတွင် ကိန်းဝြ်လိုဂသာဂကကာင့် ပြစ်သည်။ ထို့ဂကကာင့် တဲဂတာ်၏ေီဟာနှင့် ြစ္စည်း 
များကို တြ်ဆင်သူနှင့်ပြုတ်သည့် လုြ်သားများစွာ လိုအြ်သည်။

တဲဂတာ်ထဲသို့ ဝင်လာသည့်အြါ ြထမဆုံးဂတွ့ပမင်ရသည်မှာ ဂကကးြလ္လင်ပြစ်သည်။ ဂကကး 
ြလ္လင်သည် လူများအတွက် တိရစ္ဆာန်နှင့် ဂဘာဇဉ်ြူဂဇာ်သကာကို ြူဂဇာ်သည့်ဂနရာ 
ပြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်များစွာသည် ဤဂနရာတွင်ဂသဂသာဂကကာင့် ယဇ်ြုဂရာဟိတ်သည် ထို 
အရှုြ်များကို ေရုတစိုက်ရှင်းလင်းရန် လိုြါသည်။

တဲဂတာ်ထဲသို့ ကျွန်ုြ်တို့ဆက်လက်ဝင်သွားြါက ဂကကးဝါအင်တုံကို ဂတွ့ရသည်။ ဤဂနရာ 
တွင် ယဇ်ြုဂရာဟိတ်များက သူတို့၏လက်နှင့်ဂပြကို ဂဆးသည့်ဂနရာပြစ်သည်။ သူတို့ဆက် 
မသွားမီ ဘုရားသြင်က သူတို့အား သန့်ရှင်းဂစလိုသည်။ သူတို့၏အပြစ်များသည် ြလ္လင်ဂြါ် 
တွင် ယူဂဆာင်ဂြးြဲ့ပြီး သူတို့၏ြနောများသန့်ရှင်းသွားပြီ ပြစ်သည်။

ကျွန်ုြ်တို့သည် တဲဂတာ်၏မျက်နှာစာကို ကကည့်လိုက်သည့်အြါ အြန်းနှစ်ြန်းကို ဂတွ့ရ 
သည်။ ြထမအြန်းကို သန့်ရှင်းဂသာဌါနဟုဂြါ်ပြီး ြရိဂဘာေအြိုင်းအစသုံးြုရှိသည်။ ညာ 
ဘက်တွင် စားြွဲြုတစ်ြုကို ဂတွ့ရမည်။ စားြွဲ၏ထိြ်တွင် ဂြါင်မုန့် ၁၂ လုံးကို ဂတွ့ရမည်။ 
၎င်းသည် ဣသဂရလလမျ ိုးဆယ့်နှစ်မျ ိုးနှင့် မိတ်သဟာရြွဲ့ပြင်းကို သရုြ်ဂြာ်ထားသည်။ 
စားြွဲအားပြတ်ပြီး ဂရွှမီးြုံကို ဂတွ့ရမည်။ ၎င်းသည်ြုံစံြွက်သစ်ြင်နှင့် တူပြီး ဧဒင်ဥယျာဉ် 
ထဲမှ အသက်ြင်ကိုသတိရဂစသည်။ ြထမအြန်းထဲမှ ဂနာက်ဆုံးြစ္စည်းမှာ နံ့သာဂြါင်းကို 
မီးရှို့ရာယဇ်ြလ္လင်ပြစ်သည်။ နံ့သာဂြါင်းကိုမီးရှို့ပြင်းသည် ကိုးကွယ်ပြင်း၏ြုံစံပြစ်သည်။ 
၎င်းကို ယဇ်ြုဂရာဟိတ်ကသာ လုြ်ဂဆာင်နိုင်သည်။ 

ဒုတိယအြန်းကို အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနဟု ဂြါ်သည်။ ဤအထူးပြားဆုံးဂနရာတွင် ဂသတ္တာ 
ရှိပြီး ဂရွှပြင့်ကွြ်ထားဂသာ ဂသတ္တာရှိသည်။ ထိုဂနရာတွင် ဘုရားသြင်မှ ဂမာဂရှအားဂြး 
ထားသည့် ြညတ်ဂတာ်မိတ္တူကို ထားသည်။ အြုံးဂြါ်တွင် ဂရွှဂရာင်ဂြရုဗိန်နှင့်ဂကာင်းကင ်
တမန်များရှိသည်ကို သတိပြုြါ။ ဂသတ္တာသည် ဘုရားသြင်၏မျက်ဂမှာက်ဂတာ်ကို အဓိက 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ဧည့်လမ်းညွှန်

ဆရာက ဤသင်ြန်းစာကို 

ဂပြာပြပြင်းပြင့် ဧည့်လမ်း 

ညွှန် တစ်ဂယာက်အပြစ် 

လုြ်ဂဆာင်နိုင်ြါသည်။ 

တဲဂတာ်ကိုပြတ်ပြီး 

ဧည့်လမ်းညွှန် လုြ်ဂဆာင ်

သည့်အြါ ဆရာက 

သူ(သို့) သူမဘာပမင ်

သည်  အဘယ်ဂကကာင့် 

ထိုဂနရာတွင် ရှိဂနသည်ကို 

ရှင်းပြလိမ့်မည်။

သင့်ြရီးစဉ်အဆုံးတွင် 

ကဂလးများအား 

ဂမးြွန်းများဂမးဂစြါ။ 

သင့်အဂနပြင့် “လာ 

ဂရာက်သူ” တစ်ဦးြျင်းစ ီ

အတွက် “တဲဂတာ်ြရီးစဉ် 

လက်မှတ်” ကိုလည်း 

ြုံနှိြ်ထားနိုင်ြါသည်။ 

သင်က ဧည့်သည်များကို 

ဂြးသည့်အြါ သင့်အတန်း 

သားများ ပမင်ရန် တဲဂတာ ်

တွင် ရှိဂသာအရာနှင့် 

တူညီသည့် အမျ ိုးအမည ်

များ ရှိထားဂစြါ။ 

သူတို့အား ဂမးြွန်းများ 

ဂမးဂစြါ။
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ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂပြာြါ အိုသြင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီြျင်းကို ဤသင် 
ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်းြျက် ၄ဝး၃၄ - ထိုအြါမိုးတိမ်သည် ြရိသတ်စည်းဂဝးရာ တဲဂတာ်ကို 
လွှမ်းမိုး၍ ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းဂတာ်သည် တဲဂတာ်ကို ပြည့်ဂလ၏။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

သဂကဂတပြစ်သည်။ ၎င်းသည် တားပမစ်ဂနရာပြစ်ဂစသည်။ ယဇ်ြုဂရာဟိတ်မင်းကသာ ထို 
အြန်းထဲသို့ဝင်နိုင်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကကိမ်သာ သူဝင်နိုင်သည်။ ထို့ဂကကာင့် ဘုရားသြင် 
သည် သူ၏လူများကကားတွင် ဂနထိုင်သည်ကို တဲဂတာ်က ပြသဂနသည်။ ထိုနည်းတူ ဘုရား 
သြင်သည် သန့်ရှင်းပြီး ကျွန်ုြ်တို့အပြစ်များကို ကျွန်ုြ်တို့မည်သို့ လုြ်ဂဆာင်မည်ကိုလည်း 
ပြသဂနြါသည်။ 

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက ်

လှုြ်ရှားမှု	-	ခုန်ြါ

စာရေက်များဂြါ် 

ကျမ်းြျက်များကို 

စာလုံးကကီးပြင့် ကြ်ပြီး 

ဂရာဂမွှထားြါ။ သို့ဂသာ် 

တစ်ဆင့်ြျင်းစီတွင် 

ဂအာင်ပမင်စွာ ဂတွ့ပမင် 

ဂစရန် ကကမ်းပြင်ဂြါ်တွင် 

နီးကြ်စွာ ကြ်ထားြါ။ 

ကဂလးများက ကျမ်းြျက ်

များကို မှန်ကန်သည့် 

အစီအစဉ်အတိုင်း 

ြုန်ရမည်ပြစ်သည်။ 

ကဂလးအားလုံးကို 

ကျမ်းြျက်ြုန်ရန် 

အလှည့်ရဂစြါ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကဂလးတစ်ဦးြျင်းစီကို လမ်းညွှန်သည့်စာရေက်၊ ကျမ်းြျက်၊ လက်မှုတုတ်ဂြျာင်းများနှင့ ်
ဂကာ်များဂြးြါ။ ကဂလးများအား ကျမ်းြျက်ကို စာရေက်ဂြါ်တွင် ကြ်ဂစြါ။ ကဂလးများ 
ဂကာ်ပြင့်ကြ်ဂနစဉ် ကဂလးများ၏စာရေက်ဂြါ်တွင် ကဂလး၏အမည်ကို လှည့်၍ ဂရးဂြးြါ။ 
ကဂလးများအား ဂြးထားသည့် တုတ်ဂြျာင်းများပြင့် အဂဆာက်အဦးြုံစံပြင့် စာရေက်ဂြါ် 
တွင် မည်သို့ကြ်ရမည်ကို သရုြ်ဂြာ်ပြြါ။ (ကဂလးတစ်ဦးြျင်းစီ၏ တည်ဂဆာက်မှုသည် 
ကွဲပြားပြားနားဂြမည် - သူတို့၏တီထွင် ြန်တီးမှုကို အားဂြးြါ)။ စာရေက်အြိုင်းအစများကို 
တည်ဂဆာက်ပြင်း စာရေက်ဂြါ်တွင် မည်သို့ကြ်ရန်နှင့် သူတို့၏အဂဆာက်အဦးဂြါ်တွင ်
မည်သို့ဂကာ်ပြင့်ကြ်ရန် ကဂလးများအား ဂြာ်ပြြါ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သဂဘာတူ၊ မတူဂြာ်ပြြျက်များ (သင်သဂဘာမတူြါက အဘယ်ဂကကာင့် သဂဘာမတူ 
သနည်း။)

၁။  တဲဂတာ်သည် ၇၅ ဂြဂကျာ် ရှည်သည် (သဂဘာမတူြါ။ ၇.၅ ဂြရှိသည်)
၂။  တဲဂတာ်အင်တုံကို ဂရွှပြင့် လုြ်ထားသည် (သဂဘာမတူြါ။ ဂကကးပြင့် လုြ်ထား 

သည်။)
၃။ တဲဂတာ်သည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများ၏ အလယ်ဗဟိုတွင် ရှိသည်။ အဘယ်ဂကကာင့် 

ဆိုဂသာ် ဘုရားသြင်က သူ၏လူမျ ိုးများကကားတွင် ဂနထိုင်လိုသည်။ (သဂဘာတူ 
သည်)

၄။ ဂရှ့ဂတာ်မုန့်  ၁၂ လုံးသည် အားကစားအသင်း ၁၂ သင်း၏သဂကဂတပြစ်သည်။ 
(သဂဘာမတူြါ။ ဂြါင်မုန့်  ၁၂ လုံးမှာ ဣသဂရလလူမျ ိုး ၁၂ မျ ိုးကကားတွင် မိတ် 
သဟာရပြုပြင်း၏ သဂကဂတပြစ်သည်။)

၅။ တဲဂတာ်ထဲသို့ သင်ဝင်ဂသာအြါ ြထမဆုံးပမင်ရဂသာအရာမှာ သန့်ရှင်းရာဌာန 
(သို့) အသန့်ရှင်းဆုံးဌာန ပြစ်သည်။ (သဂဘာမတူြါ။ တဲဂတာ်ထဲသို့ ြထမဆုံး 
ဝင်ဂသာအြါ ပမင်ရဂသာ အရာမှာ ဂကကးနီြလ္လင်ပြစ်သည်။

၆။ တဲဂတာ်ထဲတွင် အြန်းများစွာ ရှိသည်။ (သဂဘာမတူြါ။ တဲဂတာ်ထဲတွင် အြန်း 
နှစ်ြန်းသာရှိသည်။ သန့်ရှင်းဂသာဌာနနှင့် အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနပြစ်သည်။)

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ယဂန့ကျမ်းစာြုံပြင်တွင် 

ဣသဂရလလူမျ ိုးများ 

သည် တဲဂတာ်ကို 

တည်ဂဆာက်ကကသည် 

(ဘုရားသြင်နှင့် ဂတွ့ဆု ံ

ရန် ဂနရာ)။ ထိုမှသူတို ့

သည် ဘုရားသြင်ကို 

ကိုးကွယ်သည့် ဂနရာရှ ိ

မည်ပြစ်သည်။ 

ကျွန်ုြ်တို့ကိုယ်တိုင် 

ဂဆာက်ကကြါစို့။ 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	သကဘာတူ၊	

မတူ	ကြာ်ပြချက်များ

ကဂလးများက 

ဤဂြာ်ပြြျက်များပြင့် 

သဂဘာတူသည် (သို့) 

သဂဘာမတူြါ 

ဟူသည့် ဂြာ်ပြြျက်များ 

ပြင့် ဂြျာ်ရွှင်ကကမည ်

ပြစ်သည်။ သဂဘာတူမတူ 

ဂြာ်ပြြျက်နှင့် ြတ်သက ်

ပြီး ကဂလးများအတွက် 

သင့်ကိုယ်ြိုင် ဂြာ်ပြြျက ်

များ ထုတ်နိုင်ြါသည်။

၅။	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

တဲဂတာ်သည် ကကီးပမတ်ဂသာဂနရာပြစ်ြဲ့မည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ၎င်းသည် ဘုရား 
သြင်၏ မျက်ဂမှာက်ဂတာ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သင်သည်ယဇ်မြါြဲ ဘုရားသြင်၏ မျက် 
ဂမှာက်ဂတာ်ထဲသို့ မလာနိုင်ြါ။ 

သင်သည် ဘုရားသြင်၏ မျက်ဂမှာက်ဂတာ်ထဲတွင် အမှန်တကယ်ရှိလိုြါက ဘုရားသြင် 
လက်ြံမည့် ယဇ်တစ်ြုကို ဂပြာြါ။ ဘုရားသြင်လက်မြံဟု သင်သိထားပြီး လူများယူဂဆာင ်
လာတတ်ဂသာ ယဇ်အြျ ို့မှာ ဘာပြစ်သနည်း။

သင်အနှစ်သက်ဆုံးအရာ (သို့) သင်အနှစ်သက်ဆုံး အဂတွးအဂြါ်ကို ဘုရားသြင်အား 
ြူဂဇာ်ရန် မယူလာြါနှင့်။ ဘုရားသြင်လက်ြံမည့် ယဇ်ကိုသာ ယူလာြါ။ ထိုယဇ်မှာ ဘာပြစ် 
သနည်း။
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 ¼ ယြုတွင် ဣသဂရလလူမျ ိုးများတွင် ဘုရားသြင်အား ကိုးကွယ်ရန် တဲဂတာ်ရှိပြီ ပြစ ်
သည်။ သူတို့၏အလယ်တွင် ကိန်းဝြ်ဂသာ ထိုသန့်ရှင်းဂသာဘုရားကို မည်သို့ကိုးကွယ ်
ရမည်ကို သူတို့ဂလ့လာရန် လိုအြ်သည်။

 ¼ ဝတ်ပြုရာကျမ်းသည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများအား သန့်ရှင်းဂသာ ဘုရားသြင်၏ဂရှ့ 
ဂတာ်တွင် မည်သို့ဂနထိုင်အသက်ရှင်ရမည်ကို ညွန်ကကားထားသည်။ ဝတ်ပြုရာကျမ်း  
၁-၇  သည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများ ဘုရားသြင်အား ြူဂဇာ်ရမည့် ယဇ်ငါးမျ ိုးအဂကကာင်း 
ကို ဂြာ်ပြထားသည်။

 ¼ ြထမဆုံးယဇ်ကို မီးရှို့ရာယဇ်ဟု ဂြါ်သည်။ ၎င်းကို ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁ တွင် ဂတွ့ရ 
သည်။ ၎င်းသည် ယာဂဝဘုရားအား ဆက်ကြ်ပြင်းနှင့် အပြစ်မှ ဂဆးဂကကာပြင်း 
အဂကကာင်းနှစ်ြုစလုံးကို ဂြာ်ပြသည်။ နှစ်ြုလုံးသည် သန့်ရှင်းဂသာ ဘုရားအား ကိုး 
ကွယ်ရန် လူများအား သန့်ရှင်းဂစရန် မရှိမပြစ်လိုအြ်သည်။

 ¼ မီးရှို့ရာယဇ်အတွက် တိရစ္ဆာန်အပြစ် နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ြို၊ ြျ ိုးငှက်တို့ကိုသုံးနိုင်သည်။  
ြိုနှင့်ြျ ိုးငှက်သည် အဂကာင်ကကီးကကီးမဝယ်နိုင်ဂသာ သူအတွက် ပြစ်သည်။ 

 ¼ ြူဂဇာ်ဂသာသူက သူ၏လက်ကို တိရစ္ဆာန်၏ဂြါင်းဂြါ်တင်ရမည်။ ဤသို့လုြ်ပြင်းမှာ 
သူြူဂဇာ်သည်ကို ပြသည်။ ယဇ်ြုဂရာဟိတ်က လုြ်ဂဆာင်သင့်သည်အတိုင်း ြလ္လင ်
ဂြါ်တွင် ထင်းများပြင့် မီးဂမွးထားရမည်။ တိရစ္ဆာန်အြိုင်းအစများကို ြလ္လင်ဂြါ်မှမီး 
ပြင့် ဂလာင်ပမိုက်ဂစရမည်။

 ¼ တစ်ဂကာင်လုံး မီးရှို့ရာယဇ်ကို ြူဂဇာ်ပြင်းသည် မိမိကိုယ်တိုင် ယာဂဝဘုရားအား  
အပြည့်အဝဂြးအြ်ပြင်း၏သဂကဂတ ပြစ်သည်။

 ¼ အပြားယဇ်ြူဂဇာ်ပြင်းများနှင့် ဆန့်ကျင်လျက် တိရစ္ဆာန်၏အစိတ်အြိုင်းအားလုံးကို  
ဘုရားသြင်အတွက် ဂမွှးကကိုင်ဂသာ ယဇ်ပြစ်ရန် ဂလာင်ပမိုက်ဂစရသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	သန့်ရှင်းကသာ	ဘုရားသခင်အား	ကိုးကွယ်ရန်	 
ယဇ်ကကာင်	လိုအြ်ြါသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၃၁)
ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁:၁-၉

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ pmrsufESm 168သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

လွန်ြဲ့ဂသာနှစ်လြန့်မျှ ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် အြျနိ်ကာလများကို ပြန်လည်သုံးသြ ်
ကကည့်ကကြါစို့။

 ¼ ထိုအြျနိ်ကာလများကို အစဉ်လိုက်ထားြါ (အစအဦးများနှင့် လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏ အစအဦး)

 ¼ ကာလတစ်ြုြျင်းစီတွင် ကျွန်ုြ်တို့ ဂတွ့ြဲ့ကကသည့် လူများအြျ ို့မှာ မည်သူများ ပြစ် 
သနည်း။

၁) အစအဦး - အာဒံနှင့် ဧဝ
၂) အစအဦး - လူစီြာ၊ ကာဣနနှင့် အာဂဗလ
၃) အစအဦး - ဂနာဧ
၄) အစအဦး - မှားယွင်းဂသာ နတ်ဘုရားများအား ကိုးကွယ်သူများ
၅) လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏ အစအဦး - အာပဗဟံ၊ စာရာ၊ ဣဇာက်၊ ဂရဗက္ကာ၊ ယာကုြ်နှင့် 

ဂယာသြ်
၆) လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏အစ - ဂမာဂရှနှင့်ြာဂရာ 

 ¼ ထိုသူများတစ်ဦးြျင်းစီမှ အများဆုံးတူညီသည့် အြျက်အြျ ို့မှာ ဘာပြစ်သနည်း။

၁) အာဒံ၊ အာဂဗလ၊ ဂနာဧ၊ အာပဗဟံနှင့်ဂမာဂရှတို့သည် ဘုရားသြင်အား အြကင်းမဲ့ 
ယုံကကည်ဂသာအြိုက်အတန့်  တူညီကကသည်။

၂)  ယဇ်ဂကာင်လိုအြ်သည့် ယဇ်ြူဂဇာ်မှု (အာဒံ၊ အာဂဗလ၊ အာပဗဟံနှင့် ဂမာဂရှ)
၃) သူတို့သည် စာတန်၏စုံစမ်းဂနှာင့်ယှက်ပြင်းနှင့် တိုက်ြိုက်မှုများကို ကကုံြဲ့ရသည် 

(အာဒံ၊ ဧဝ၊ ကာဣန၊ ဂနာဧကာလမှ လူများ၊ မှားယွင်းဂသာ နတ်ဘုရားများ 
အား ကိုးကွယ်သူများ၊ အာပဗဟံ၊ စာရာ၊ ဂမာဂရှနှင့် ြာဂရာ)

 ¼ ဤလူမျ ိုးများအတွက် ဘုရားသြင်က မည်သည့်အရာကို ဂထာက်ြံ့ဂြးြဲ့သနည်း။ 
(ဘုရားသြင်က အာဒံနှင့်ဧဝကို အဝတ်ဂြးြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်သည် ဂနာဧကိုဂရလွှမ်း 
မိုးပြင်းမှ ကာကွယ်ပြင်းဂြးသည်၊ ဘုရားသြင်ကအာပဗဟံအား ဂမာရိဂတာင်ဂြါ်တွင် 
ြူဂဇာ်ရန် သိုးထီးတစ်ဂကာင်ဂြးသည်၊ ဘုရားသြင်သည် ဂမာဂရှအတွက် ြာဂရာ 
ဘုရင်၏စစ်တြ်ရန်မှ ကာကွယ်ဂြးြဲ့သည်။)

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကဘာလုံးလှိမ့်ြစ်ပခင်း

သင့်အတန်းထဲရှိ 

ကဂလးများအား 

ဂဘာလုံးအဂသး တစ်လုံး 

ပြင့် ကစားရန် စက်ဝိုင်းြု ံ

ထိုင်ဂစြါ။ ကဂလးများ 

အား တစ်ဂယာက်ကို 

တစ်ဂယာက် ဂဘာလုံးကိ ု

ညေင်သာစွာ လှိမ့်ြစ်ဂစြါ။ 

ကဂလးက ဂဘာလုံးကို 

ြမ်းမိသည့်အြါ 

ထိုကဂလးအား 

ဂမးြွန်းတစ်ြု ဂပြဂစြါ။ 

ဤအြျက်တွင် 

ကဂလးများ အဂပြမှား 

ြါက မပြင်ဂြးြါနှင့်။ 

ကဂလး တစ်ဦးြျင်းစီအား 

ြါဝင်ဂစပြီး ဂဘာလုံးကို 

တစ်ဂယာက်ပြီး 

တစ်ဂယာက်ြစ်ဂစကာ 

ဂနာက်ဂမးြွန်းကို 

ဂပြဂစြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

 ¼ အာပဗဟံသည် ဘုရားသြင်၏ကကီးပမတ်သာလွန်မှုကို ဂြာ်ပြရန် ဤအရာကို အသုံးပြုြဲ့ 
သည်။

 ¼ ဂမာဂရှသည် ဘုရားသြင်အား ကိုးကွယ်ဂလ့ရှိြဲ့သည်။
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သင်သည် ပြစ်မှုတစ်ြုကျူးလွန်သည် ဆိုြါစို့ - သင်သည် ြစ္စည်းတစ်ြုြုကို ြိုးလိုက်သည်။  
ထို့အပြင် ထိုပြစ်မှုအတွက် ပြစ်ဒဏ်ရှိသည်ဆိုြါစို့ …. သင့်ဘဝတစ်ဂလျှာက်လုံး ဂထာင်ကျ 
သွားမည်ပြစ်သည်။ ယြုတွင် တစ်စုံတစ်ဂယာက်က သင့်ကိုယ်စားဂထာင်ဝင်ဂြးပြီး သင့် 
အား လွှတ်ဂစမည်ဆိုြါစို့။ သင်မည်သို့ ြံစားရမည်နည်း။ အဘယ်ဂကကာင့်နည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ကျွန်ုြ်သည် ဆင်းရဲဂသာမိသားစုမှ လာြါသည်။ ကျွန်ုြ်တို့တွင် များစွာမရှိြါ။ ကျွန်ုြ်တို့ 
ဆင်းရဲသည်ကို မသိြဲ့ြါ။ ကျွန်ုြ်ဂဘးနားတွင်ရှိဂသာ သူငယ်ြျင်းများနှင့် ဂဆာ့ကစားရ 
သည်ကို နှစ်သက်ြါသည်။ ကျွန်ုြ်တို့အားလုံးသည် ဂတာထဲတွင် အစဉ်သွားလာဂနကကသည်။  
ြူပြင်းပြီး ဆက်သွားရန် မိဘများကို အစစအရာရာ ပြင်ဆင်ဂြးရြါသည်။ ကျွန်ုြ်တို့ဂနာက်  
တစ်ဂနရာ မဂရာက်ြင်အထိ မိမိအဝတ်အစားများကိုြင် ကိုယ်တိုင်သယ်ရြါသည်။ ကျွန်ုြ် 
တို့ ဘယ်ကိုသွားဂနသည်ကိုမသိြါ။ ကျွန်ုြ်တို့မိဘများ ဂနာက်သာလိုက်ကကြါသည်။

အီေျစ်ပြည်မှ ကျွန်ုြ်တို့ထွက်လာပြီးဂနာက် ဘုရားသြင်သည် ကျွန်ုြ်တို့ကကားထဲတွင် ဂန 
ထိုင်လိုသည်ကို သတိထားမိသည်။ လူသန်းနှင့်ြျရီှိသည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်က ကျွန်ုြ်တို့ 
တဲများ၏အလယ်တည့်တည့်တွင် ဂနထိုင်ရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ လူအြျ ို့က ဘုရားသြင်ကိ ု
ကိုးကွယ်ရန် ဂနရာဂဆာက်ကကသည်၊ သူတို့က တဲဂတာ်ဟု ဂြါ်ြါသည်။ ကျွန်ုြ်က တဲဂတာ် 
ထဲသို့မသွားရြါ သို့ဂသာ် ကျွန်ုြ်မိဘများ သွားကကြါသည်။ အမှန်တွင် သူတို့သည် အသန့် 
ရှင်းဆုံးဌာနတွင် မသွားရြါ ဝင်းခြံအတွင်းတွင်သာ သွားကကသည်။ ယဇ်ြုဂရာဟိတ်တစ်ဦး 
တည်းသာလျှင် အသန့်ရှင်းဆုံးငှါသို့သွားနိုင်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကကိမ်သာသွားရသည်။

ကျွန်ုြ်မိသားစုများက ဆင်းရဲဂသာဂကကာင့် အြျ ို့မိသားစုများ ြူဂဇာ်သကဲ့သို့ နွားကိုမြူဂဇာ ်
နိုင်ြါ။ နွားသည် ဂစျးကကီးပြီး ကျွန်ုြ်တို့မိသားစုက နွားကိုဝယ်နိုင်မည် မဟုတ်ြါ။ ကျွန်ုြ် 
သူငယ်ြျင်းမိသားစုများ ြူဂဇာ်သကဲ့သို့ မြူဂဇာ်နိုင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်အတွက် ကိစ္စမရှိြါ။ 
သို့ဂသာ် ကျွန်ုြ်မိသားစုမှ ဘုရားသြင်အား ြူဂဇာ်သည့်အဂကကာင်းမှ အမှန်တကယ်စိတ်လှုြ်
ရှားြွယ်ဂကာင်းသည်ကို ဂတွ့ရှိဂသာဂကကာင့် သင့်အား ဂပြာပြလိုြါသည်။

ဘုရားသြင်ကသည် ကျွန်ုြ်တို့ဂြါင်းဂဆာင်များကို ဘုရားသြင်အား ြူဂဇာ်ရန် ြျ ိုးငှက် 
(သို့) ြိုကိုြူဂဇာ်နိုင်သည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ ကျွန်ုြ်တို့အဂနပြင့်ဂစျးကကီးသည့် ယဇ်ပြစ ်
 ဂသာ နွား၊ ဆိတ်၊ သိုးတို့ကို ြူဂဇာ်ရန် မလိုဂတာ့ြါ။ ဘုရားသြင်က ကျွန်ုြ်တို့၏အဂကာင်း 
ဆုံးယဇ်ကိုသာ လိုြျင်ြဲ့သည်။ ဂစျးကကီးသည့်ယဇ်ကို ကျွန်ုြ်တို့မတတ်နိုင်လျှင် ဂစျးမကကီး 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကန္တာရထဲမှ	

ြထမဆုံးကကလး

ဤြုံပြင်အား 

ကဂလးငယ်တစ်ဦးသည် 

ကန္တာရထဲတွင် ရှိဂနသည့် 

ကဂလးတစ်ဦးက 

ြုံပြင် ဂပြာပြဂနသြွယ် 

ဂရးဆွဲထားြါသည်။ 

ဆရာ(သို့) 

ကဂလးတစ်ဦးအား  

ကိုယ်တိုင်ကန္တာရထဲတွင ်

ရှိဂနသကဲ့သို့ ြုံပြင်ကို 

ဂပြာပြဂစြါ။ 
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျမ်းချက်အလွတ်	

ကျက်မှတ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	စကားလုံး	

ကရာကနှာထားပခင်း

စကားလုံး တစ်လုံးြျင်း 

စီကို စာရေက်ဂြါ်တွင် 

ဂရးပြီး စာရေက် အြိုင်းအစ 

များကို ဂရာထားြါ။ 

ထိုစာရေက်များကို 

ကဂလးများက 

အစဉ်လိုက်စီပြီး 

ပြန်လည်ထားဂစြါ။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင်ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to 
Our God” ဟူသည့် Eric Quiram သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၇:၁၁ - အဂကကာင်းမူကား ကိုယ်ြန္ဓာအသက်သည် အဂသွး၌တည်၏။  
သင်တို့ပြုဂသာအပြစ်ကို ဂပြဂစပြင်းငှါ၊ ထိုအဂသွးကိုသင်တို့အား ယဇ်ြလ္လင်ဂြါ်မှာ ငါဂြးပြီ။  
လူအပြစ်ကိုဂပြဂသာအရာကား၊ အဂသွးပြစ်သတည်း။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

သည့် ယဇ်ကို ယူလာနိုင်သည်။ ကျွန်ုြ်တို့က မိမိ၏အဂကာင်းဆုံးယဇ်ကို ယူလာရန်သာ 
ပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်ဂတာင်းဆိုသည်မှာ ဤမျှသာပြစ်သည်။

၎င်းမှကျွန်ုြ်သည် ဘုရားသြင်အဂကကာင်း ဂလ့လာြဲ့သည်။ ကျွန်ုြ်သည် သူ၏မျက်ဂမှာက ်
ဂတာ်ထဲတွင် ရှိဂနရန် ြျမ်းသာြကယ်ဝရန် မလိုြါ။ ဂကျာ်ကကားရန် မလိုြါ။ သူသည် ကျွန်ုြ်ကို 
အလွန်ြျစ်ြါသည်။ သူသည် ကျွန်ုြ်ပြစ်သည်အတိုင်း ကျွန်ုြ်ကိုနှစ်သက်သည်။ သူ၌ဂတာင်း 
ဆိုြျက်တစ်ြုသာ ရှိြါသည် - သင်ယူလာနိုင်သည့် အဂကာင်းဆုံးဂသာအလှူကို ယူဂဆာင် 
လာြါ။ ထို့အပြင် ဤအတိုင်း ကျွန်ုြ်မိဘများက လုြ်ဂဆာင်သည် …. သူတို့သည် သူတို့ယူ 
လာနိုင်သည့် အဂကာင်းဆုံးအလှူကို ယူသွားကကသည်။

ယဂန့ညတွင် ကျွန်ုြ်ကိုအိြ်ဂကာင်းဂအာင် လုြ်ဂဆာင်ဂြးမည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် 
ဘုရားသြင်သည် ကျွန်ုြ်မိသားစုကို နှစ်သက်သည်။ သူသည် သန့်ရှင်းသည်ကို ကျွန်ုြ် 
သိသည်။ ထို့ဂကကာင့် ကျွန်ုြ်တို့ကို သူ့ထံယဇ်ကို ယူဂဆာင်လာဂစလိုသည်။ သို့ဂသာ် သူသည် 
ကကင်နာတတ်ဂကကာင်းကိုလည်း သိသည်။ ထိုဂကကာင့် သင်သည် ကျွန်ုြ်သူငယ်ြျင်းများ 
ကဲ့သို့ ြျမ်းသာပြီး နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်တို့ကို ဝယ်နိုင်သည်ပြစ်ဂစ၊ ကျွန်ုြ်တို့ကဲ့သို့ ြိုသာဝယ်နိုင် 
သည့် ဆင်းရဲသားပြစ်ဂစ ဘုရားသြင်က ယဇ်ပြင့် သူ့ကိုကိုးကွယ်ရန် ကျွန်ုြ်တို့ကို ဂမျှာ်လင့ ်
သည်။ သူသည် လူတိုင်းကို ြျစ်ဂကကာင်းနှင့် ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို ဂတာင်းြံြါက ကျွန်ုြ်တို့ 
အပြစ်မှ ြွင့်လွှတ်ဂြးသည်ကို တဲဂတာ်မှ ကျွန်ုြ်ဂလ့လာမိြါသည်။
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကျွန်ုြ်တို့ ဆုံးပြတ်ြျက်မည်မျှ ြျမှတ်နိုင်သည်ကို အတူတကွကကည့်ကကြါစို့။ ြထမဆုံး 
အြွဲ့ကို စာရေက်ဂြါ်တွင် ဤကဲ့သို့ဂရးပြီးဂြးြါ။ - ကာဣန၊ အာဂဗလ၊ အာဒံနှင့်ဧဝ၊ လူစီြာ။ 
ဒုတိယအြွဲ့ကို ဤနာမည်များဂြးြါ - ဂနာဧ၊ အာပဗဟံ၊ ဂမာဂရှ။ လူြုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးြျင်းကိ ု
ဆုံးပြတ်ရန် ဂရေးြျယ်မှုနှစ်ြုပြင့် ကဂလးများ လာရြါမည်။ ဥြမာ။ ။ ကာဣနနှင့်အာဂဗလ 
တို့တွင် ယဇ်တစ်ြုစီရှိြဲ့ကကသည်။ ကာဣနသည် ဟင်းသီးဟင်းရေက်များ (လူသား၏နည်း 
လမ်း) ပြစ်ပြီး အာဂဗလသည် သိုးသူငယ် (ဘုရားသြင်၏နည်းလမ်း) ပြစ်သည်။ သူတို့၏ 
စာရင်းတွင် တစ်ဦးလျှင် အဂပြနှစ်ြုရှိရမည်။ သူတို့ပြီးဂသာအြါ အြွဲ့ ၁ မှ အြွဲ့ ၂ အား 
- ဂြါင်းဂဆာင်က စာရင်းကို ြတ်သည့်အြါ “လူသားနည်းလမ်း” လား “ဘုရားသြင့ ်
နည်းလမ်းလား” ဟု ဂမးရမည်။ ဥြမာ။ ။ အြွဲ့ ၁ မှဂြါင်းဂဆာင်က အာဒံနှင့်ဧဝဟု 
ဂပြာဂသာအြါ - “သူတို့နှစ်သက်သည့် အြင်၏ အသီးကို စားသည်” ဟုဂပြာမည်။ အြွဲ့ ၂ က 
တုံ့ပြန်ပြီး - “လူသားနည်းလမ်း” ဟု ဂပြမည်။ ထို့ဂနာက်အြွဲ့ ၁ ဂြါင်းဂဆာင်က - “ဂကာင်း 
မဂကာင်းသိကျွမ်းရာ အြင်၏ အသီးမှတစ်ြါး အပြားနှစ်သက်ရာအြင်မှ အသီးကိုစား 
သည်” ဟုဂပြာဂသာအြါ အြွဲ့ ၂ က “ဘုရားသြင်၏နည်းလမ်း” ဟု ဂပြရမည်။ ကျမ်းစာထဲမှ 
လူသားများသည် ဘုရားသြင်၏မိန့်မှာြျက်ကို အပမဲနားလည်ြဲ့သည် မဟုတ်ဂကကာင်းကို 
အဂလးထားြါ။ သို့ဂသာ် သူတို့သည် ဘုရားသြင်၏နည်းလမ်းကို နာြံရန်နှင့် လုြ်ဂဆာင် 
ရန် ဂမျှာ်လင့်ြံရဆဲပြစ်သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသြင်ကို ကိုးစားရန်နှင့်နာြံရန် (သို့)  
သူတို့၏ ကိုယ်ြိုင်အဂတွးအဂြါ်ဂနာက်သို့ ဘုရားသြင်အား မနာြံရသည်ြင် လုြ်ဂဆာင် 
ရန် ဟူ၍ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။ ဘုရားသြင်ကို အစဉ်ကိုးစားနိုင်ြါသည်။ သူသည် ြျစ်တတ် 
ပြီး ဂကာင်းပမတ်သည်။ သူ၏ြညတ်တရားများသည် ကျွန်ုြ်တို့၏အကွယ်အကာနှင့် 
ဂကာင်းကကီးကို ယူဂဆာင်လာဂြးသည်။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဤသင်ြန်းစာ၏ အဓိကအဂကကာင်းအရာမှာ - ဘုရားသြင်အား ကိုးကွယ်ရန် ကိုယ်စားပြု 
ယဇ်ကို လိုအြ်သည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ကျွုန်ုြ်တို့သည် ကျမ်းစာ၏မဟာြုံပြင်  
တစ်ြုဒ်ကို ဂပြာပြဂနဂသာဂကကာင့် အစားထိုးယဇ်ြူဂဇာ်ပြင်းအဂကကာင်းကို ဂပြာသည့ ်
ကျမ်းစာထဲြုံပြင်မှ အပြားဥြမာတစ်ြုမှာ ဘာပြစ်သနည်း။ 

၁။  အာဒံနှင့် ဧဝ။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် သူတို့၏အရှက်တရားအား ြုံးကွယ်ရန် အဝတ် 
ရရှိနိုင်ရန် တိရစ္ဆာန်တစ်ဂကာင် ဂသြဲ့ရသည်။

၂။  ကာဣနနှင့် အာဂဗလ။ အာဗလသည် ဘုရားသြင်ထံ လက်ြံနိုင်ဂသာ ယဇ်ကို 
ြူဂဇာ်နိုင်ရန် တိရစ္ဆာန်တစ်ဂကာင် ဂသြဲ့ရသည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

သင့်အတန်းကို နှစ်ြိုင်း 

ြွဲြါ။ တစ်ြွဲ့ြျင်းစီအတွက် 

ဂြါင်းဂဆာင်ဂရေးြါ။ 

ယဂန့တွင် ကျွန်ုြ်တို့သည် 

“ဘုရားသြင်၏ 

နည်းလမ်း” နှင့် 

“လူသားနည်းလမ်း” 

ဟူသည့် ကစားနည်းကို 

ကစားကကမည်။ 

ဤသို့ဂပြာြါ - ကျွန်ုြ်တို့ 

သည် ဂရေးြျယ်မှုများစွာ 

လုြ်ြဲ့ကကသည့် လူများ 

အဂကကာင်းကို ကျမ်းစာ  

ထဲတွင် ဂလ့လာြဲ့ကက 

သည်။ သူတို့သည် 

ဘုရားသြင်၏ နည်းလမ်း 

အတိုင်း လုြ်ကကသလား  

လူသား နည်းလမ်း 

အတိုင်း လုြ်ကကသလား။ 
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဘုရားသြင်အား ကိုးကွယ်ရန် ဘုရားသြင်နှင့်ဂသာ်လည်းဂကာင်း အပြားသူများနှင့်ဂသာ ်
လည်းဂကာင်း ကျွန်ုြ်တို့မှန်ကန်စွာ ဂနရမည်။ ဘုရားသြင်ထံမှ (သို့) အပြားသူများ 
ထံမှ  ြွင့်လွှတ်ပြင်းဂတာင်းြံရန် လိုအြ်သည့်အမှု တစ်စုံတစ်ရာကို သင်လုြ်ြဲ့ြါသလား။  
စစ်မှန်ဂသာကိုးကွယ်ပြင်းတွင် သန့်ရှင်းဂသာ ဘုရားသြင်၏အသိအမှတ်ပြုပြင်းနှင့် ကျွန်ုြ် 
တို့ အပြစ်ပြည့်ပြင်းကို သိမှတ်ရန် လိုအြ်ြါသည်။ အပြစ်ရှိဂသာလူများသည် ြွင့်လွှတ်ပြင်း 
ကို လိုအြ်သည်။ သင်သည် ဘုရားသြင်၏ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို လိုအြ်ြါက သင်ဘာလုြ်မည ်
နည်း။ သင်သည် လူများ၏ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို လိုအြ်ြါက သင်ဘာလုြ်မည်နည်း။ ဘုရား 
သြင်အား ကိုးကွယ်သူများသည် ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို ဂတာင်းြံသည်။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	မဟာြုံပြင်	

ဤအြျက်အထိ 

ကျမ်းစာထဲတွင် 

ဂတွ့ရဂသာ အစားထိုး 

ယဇ်ြူဂဇာ်ပြင်း ဂလးမျ ိုးကို 

ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ပြီး 

ပြစ်သည်။ ထိုဂလးမျ ိုးကို 

ဂြာ်ပြနိုင်ြါသလား။

ထိုဥြမာ ဂလးမျ ိုးစလုံးကိ ု

သင်ဂြာ်ပြပြီးဂနာက် 

အစားထိုး ယဇ်ြူဂဇာ်ပြင်း 

သည် ပြစ်ြျက်သည့်ြုံ

ပြင်တစ်ြုစီတိုင်းတွင် 

ဘာပြစ်ြျက်ြဲ့သည်ကို 

ကဂလးများအား 

ဂပြာဂစြါ။

၃။  အာပဗဟံနှင့် ဣဇာက်။ သိနဂတာင်ဂြါ်တွင် ဣဇာက်ဂသပြင်းမှလွှတ်ရန် တိရစ္ဆာန် 
တစ်ဂကာင် ဂသြဲ့ရသည်။

၄။  ကန္တာရထဲမှ တဲဂတာ်။ ဘုရားသြင်ထံမှ ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို ဂတာင်းြံရန် လူများ 
အတွက် တိရစ္ဆာန်တစ်ဂကာင် ဂသြဲ့ရသည်။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	သန့်ရှင်းကသာ	ဘုရားသခင်အား	ကိုးကွယ်ရန်	 
ယဇ်ကကာင်	လိုအြ်ြါသည်။
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 ¼ လူသားများသည် ဗီဇအရ မကကာြဏ အပြစ်ပြုကကသည်။ သူတို့၏အပြစ်မှ ြွင့်လွှတ် 
ပြင်းနှင့် သန့်စင်ပြင်းကို လိုအြ်သည်။ အဂသွးဂတာ်ြူဂဇာ်ပြင်းသည် သန့်စင်ပြင်းနှင့ ်
ြွင့်လွှတ်ပြင်းနှစ်မျ ိုးစလုံးအတွက် လိုအြ်သည်။

 ¼ ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁-၇ တွင် ကိုယ်စားဂတာင်းြန်ပြင်း၊ ြွင့်လွှတ်ပြင်း၊ မိတ်သဟာရြွဲ့ပြင်း၊ 
ပြန်လည်ထူဂထာင်ပြင်း၊ ဆက်ကြ်ပြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ပြင်းတို့အဂကကာင်း အဂသးစိတ် 
ဂြာ်ပြထားသည်။

 ¼ ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၈-၁၀ တွင် ယဇ်ြုဂရာဟိတ်များ မည်သို့လုြ်ဂဆာင်ရမည်ကို ဂြာ်ပြ 
ထားသည်။

 ¼ ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၁-၁၅ တွင် မည်သည့်အဂပြအဂနများက လူသားများကို မစင်ကကယ ်
ပြစ်ဂစသနည်း။

 ¼ ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၆ တွင် သန့်စင်ပြင်းနှင့်ြွင့်လွှတ်ပြင်းအတွက် နှစ်စဉ်ရက်စွဲကို ဂြာ် 
ပြထားသည်။ 

 ¼ ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၇ တွင် ကိုယ်စားပြုပြင်းနှင့် ြွင့်လွှတ်ပြင်းတို့အတွက် အဂသွးသည် 
အဘယ်ဂကကာင့် လိုအြ်သည်ကို ရှင်းပြထားသည်။

 ¼ နှစ်စဉ် အပြစ်ဂပြရာဂန့သည် စက်တင်ဘာလ ဂနာက်ဆုံးြတ်နှင့် ဂအာက်တိုဘာလ 
ြထမြတ်တွင်ပြစ်ပြီး Yom Kippur မှ သိရသည်။

 ¼ ကိုယ်စားအပြစ်ဂပြသည့် ဂန့သည် ယဇ်ြုဂရာဟိတ်တစ်ြါးတည်းသာ အသန့်ရှင်းဆုံး 
ဌာနထဲသို့ ဝင်နိုင်သည့်ဂန့ ပြစ်သည်။ မည်သူကိုမျှအထဲသို့ ဂြးမဝင်ြဲ့ြူးြါ။

 ¼ ယဇ်ြုဂရာဟိတ်သည် သူ၏အပြစ်အတွက် ဦးစွာနွားကို ြူဂဇာ်ရသည်။ ထို့ဂနာက်မှ သူ 
သည် အဂသွးအြျ ို့နှင့် အဂမွှးနံ့သာကိုယူပြီး တဲဂတာ်ထဲရှိ ြူဂသာမီးဂသွးကို ယူရသည်။ 
ထို့ဂနာက် သူသည် မီးဂသွးကိုဂရွှဂရာင် နံ့သာြလ္လင်ဂြါ်တွင် ထားပြီး သူနှင့်ြဋိညာဉ် 
ဂသတ္တာကကားတွင် မိုးတိမ်မီးြိုးများလုြ်ရန် နံ့သာကိုဂြါင်းထည့်မည်။ တိမ်သည် သူ့ဂရှ့ 
တွင် ရှိဂနဂသာအြါ သူသည် အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနသို့ဝင်ပြီး ေရုဏာြလ္လင်ဟု ဂြါ်ဂသာ 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်၏လူများ၏	အပြစ်များကို	 
သူတို့ထံမှ	ြယ်ရှားနိုင်ြါသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၃၂)
ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၆:၆-၃၄

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်သည် ကျမ်းစာထဲမှ မဟာြုံပြင်တစ်ြုဒ်ကို ဂလ့လာဂနဂကကာင်းကို သင့်အတန်းသား 
များ အားဂပြာပြြါ။ ကျမ်းစာထဲတွင် ြုံပြင်များစွာရှိဂနစဉ်တွင် သူတို့သည်အဓိကအဂကကာင်း 
အရာတစ်ြု (သို့) ကျမ်းစာြုံပြင်နှင့်ဆက်စြ်ဂနသည်။ ၎င်းမှာ ဂမျှာ်လင့်ပြင်း ြုံပြင်ပြစ ်
သည်။ သင့်အတန်းအား ြုံပြင်နှင့် သင်ြန်းစာများကို အတူတကွထားရှိတတ်ဂစရန် ကူညီ 
ဂြးြါ။ ကျွန်ုြ်တို့သည် အရင်သင်ြန်းစာမှ ပြန်လည်သုံးသြ်သွားမည်ပြစ်သည်။ ဂမးြါ - 
“ကျမ်းစာထဲတွင်	ကျွန်ုြ်တို့ကလ့လာခဲ့ြကသည့်	အဓိကပြစ်စဉ်များမှာ	ဘာပြစ်ြကသနည်း။”

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အစဉ်တည်ရှိပြီး အလွန်တန်ြိုးကကီးသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ကမ္ဘာကကီးနှင့်ထိုထဲတွင် ရှိဂသာအရာအားလုံးကို ြန်ဆင်းသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် လူသားများကို သူ၏အထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်ဂအာင် ြန်ဆင်းထား 
သည်။

 ¼ လူစီြာသည် ဘုရားသြင်အား ဂတာ်လှန်ြုန်ကန်ရာတွင် ဦးဂဆာင်ြဲ့ပြီး သူ့ဂနာက် 
လိုက်သည့် ဂကာင်းကင်တမန်မှာ သုံးြုံတစ်ြုံရှိသည်။

 ¼ လူစီြာ (သို့) စာတန်သည် ဧဝကို လှည့်စားြဲ့သည်။ သူမနှင့်အာဒံတို့သည် ဘုရား 
သြင်အားမနာြံပြင်းပြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ြဲ့ကကသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ကမ္ဘာဂြါ်ရှိသက်ရှိများကို ဂသဂစရန် ဂရလွှမ်းမိုးပြင်းကို ဂစလွှတ်ြဲ့ 
သည်။ ဘုရားသြင်သည် ဂနာဧနှင့်သူ၏မိသားစုကို အသက်ြျမ်းသာဂြးရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့ 
သည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဂနာဧသည် ဂပြာင့်မတ်ဂသာလူတစ်ဦးပြစ်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အာပဗဟံအား အထူးကတိဂတာ်ဂြးြဲ့သည်။

 ¼ အာပဗဟံသည် သိနဂတာင်ဂြါ်တွင် သားဣဇာက်ကိုယ်စားသိုးထီးကို ြူဂဇာ်ြဲ့သည်။

 ¼ ယာကုြ်သည် ဘုရားသြင်၏ဂကာင်းကင်တမန်နှင့် နြန်းလုံးရာမှ ဣသဂရလဟူသည့် 
အမည်သစ်ကို ရြဲ့သည်။

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် အီေျစ်ပြည်တွင် ၄၃၀ နှစ်ဂနထိုင်ြဲ့သည်။

 ¼ ထူးပြားဂသာ ကြ်ဆိုးဂဘးများနှင့် လွတ်ဂပမာက်ပြင်းအားပြင့် ဘုရားသြင်သည် 
ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို အီေျစ်ပြည်မှထွက်ရန် ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများနာြံရမည့် ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါးဟု ဂြါ်သည့် 
ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ကုတ်ဥြဂဒကို တည်ဂထာင်ြဲ့သည်။

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အဓိကပြစ်စဉ်များ

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း 

ဟူသည်မှာ ဂလ့လာပြင်း 

၏ ထူးပြားဂသာ 

အစိတ်အြိုင်းတစ်ြု 

ပြစ်သည်။ ပြစ်စဉ်၁၂ြုကို 

စာရင်းဂြးထားသည်။ 

ထိုပြစ်စဉ်များကို 

စာရေက် (သို့) 

ြိုစတာသင်ြုန်းဂြါ်တွင် 

ဂရးပြီး ကဂလးများအား 

အစဉ်လိုက်စီဂစြါ။ 

သူတို့ကို အြွဲ့ ၂ ြွဲ့ 

၃ ြွဲ့ပြင့် အတူတကွ 

လုြ်ဂဆာင်ဂစြါ။ 

တစ်ြွဲ့စီတိုင်းသည် 

မှန်ကန်စွာစီနိုင်ရန် 

အြျနိ်မည်မျှရမည်ကို 

သတ်မှတ်ြါ။ 

အနိုင်ရသူကဆုရမည်။

	၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

အြုံးဂြါ်တွင် နွား၏အဂသွးကို ပြန်းရသည်။ ပြီးဂနာက် သူ၏မိသားစု အပြစ်များကိ ု
သန့်စင်ရသည်။
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ညစ်ညမ်းပြင်းသည် တစ်စုံတစ်ြုကို နာကျင်ဂစပြီး အသုံးမဝင်ဂအာင် လုြ်ဂဆာင်သည်။  
၎င်းမှာြုံမှန်ပြစ်သည်။ အစားအစာရင်းအပမစ်က ဂရာေါပြင့် ညစ်ညမ်းသွားသည့်အြါ အသုံး 
မဝင်ပြစ်ဂစသည်။ ဂရအရင်းအပမစ်သည် ဓါတုများနှင့် ညစ်ညမ်းသွားသည့်အြါ ထိြိုက် 
နာကျင်စရာ ပြစ်လာသည်။ 

ဘုရားသြင်က ကျွန်ုြ်တို့အား ညစ်ညမ်းသည့် ဘဝပြင့် မဂနထိုင်ဂစလိုြါ။ အပြစ်ရှိဂသာ 
ဘဝသည် ညစ်ညမ်းဂသာ ဘဝပြစ်သည်။ ဤအရာမှ ကာကွယ်ရန် ဘုရားသြင် ဘာလုြ် 
ဂဆာင်ဂြးြဲ့သနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

၎င်းသည် ထူးပြားဂသာဂန့တစ်ဂန့ ပြစ်သည်။ တစ်နှစ်တာလုံးတွင် ဤရက်မျှဂလာက်ဂသာ 
ရက်တစ်ရက်မျှ မရှိြါ။ ထိုဂန့တွင် မိသားစုများစွာမှ လာမည့်နှစ်များစွာအတွက် ြွဲကျင်းြ 
သည့်ဂန့ တစ်ဂန့ပြစ်သည်။ ထိုဂန့မှာ ကိုယ်စားအပြစ်ဂပြ (Day of atonement)သည့်ဂန့ 
ပြစ်သည်။ ဤအဂကကာင်းအရာကို ဂပြာပြရန်အတွက် ပြစ်ရြ်လွန်ပြစ်ဂသာဂကကာင့် ဂနာက် 
ြံအဂကကာင်းအရာ အြျက်အလက်အနည်းငယ် လိုအြ်ြါသည်။ 

ဣသဂရလလူမျ ိုးများအား အသက်ရှင်ရန်အတွက် အထူးကိုယ်ကျင့်ဆိုင်ရာကုတ်ကို ဂြး 
ထားသည်။ ၎င်းကို ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါးဟု ဂြါ်သည်။ ယြုမှာ သူတို့သည် ဝတ်ပြုကိုး 
ကွယ်ရန် ဂနရာပြစ်ဂသာ တဲဂတာ်ရှိပြီပြစ်သည်။ ထိုနှစ်ြုကကားတွင် ဘုရားသြင်က သူသည် 
သန့်ရှင်းပြီး ထိုလူမျ ိုးများသည် မသန့်ရှင်းြဲ အပြစ်နှင့်ပြည့်ဂနသူများပြစ်ဂကကာင်းကို အြိုင် 
အမာ သက်ဂသထူြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က ဂမာဂရှအား ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါးကို တိုက် 
ရိုက်ဂြးပြင်းပြင့်ဂသာ်လည်းဂကာင်း ဣသဂရလလူမျ ိုးများကကားတွင် ဂနထိုင်လာပြင်းပြင့်
ဂသာ်လည်းဂကာင်း သူသည် သီးသန့်ဆန်ဂသာ ဘုရားပြစ်ဂကကာင်း ပြသြဲ့သည်။ 

ဘုရားသြင်သည် နီးကြ်စွာဂနပြီး သီးသန့်ဆန်ဂသာဂကကာင့် လူတိုင်း၏အပြစ်ကို ကိုယ်စား 
ဂပြရန်လိုအြ်သည်ဟု ဂတာင်းဆိုြဲ့သည်။ ယဇ်ြုဂရာဟိတ်ြင် အပြစ်ဂပြရသည်။ ဝတ်ပြု 
ကိုးကွယ်သည့် ဂနရာရှိပြင်းက မလုံဂလာက်ြါ။ လမ်းညွှန်သည့် ကုတ်ရှိပြင်းသည် မလုံ 
ဂလာက်ြါ။ သူတို့၏အပြစ်မှ ြွင့်လွှတ်ပြင်းနှင့် သန့်စင်ပြင်းကို လိုအြ်သည်။ လမ်းညွှန်ကုတ ်
ပြစ်သည့် ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါးသည် ြညတ်ဂတာ်တစ်ြါးြါးကို ြျ ိုးဂြာက်ြါက ြွင့်လွှတ် 
ဂြးရန်လိုအြ်သည့်အရာကို အြိုင်အမာ သက်ဂသထူြဲ့သည်။ တဲဂတာ်က ဂနာင်တသည် 
မည်သည့်ဂနရာနှင့် မည်သည့်အြျနိ်တွင်ရပြီး ြွင့်လွှတ်ပြင်းက မည်သို့ပြစ်လာသည်ကို 
အြိုင်အမာ သက်ဂသထူြဲ့သည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ထူးပခားကသာကန့

ဤြုံပြင်ကို ဂပြာပြီး 

ဂနာက် အပြစ်ဂပြရာဂန့ 

နှင့်ြတ်သက်ပြီး 

ဂအာက်ြါဂမးြွန်းများကို 

ကဂလးများဂပြနိုင်လား 

ကကည့်ြါ။

. မည်သည့်ဂနရာတွင် 

နည်း။ (တဲဂတာ်)

. မည်သူနည်း။ 

(ယဇ်ြုဂရာဟတ်သည်  

အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနသို့ 

ယဇ်ြုဂရာဟိတ်မင်းသာ 

ဝင်နိုင်သည်)

. ဘာပြစ်သနည်း။ 

(ြွင့်လွှတ်ပြင်းနှင့် 

သန့်စင်ပြင်း)

. မည်သည့်အြျနိ်တွင် 

ပြစ်သနည်း။ 

(စက်တင်ဘာလ 

အကုန်နှင့် ဂအာက်တို 

ဘာလ အဂစာြိုင်း)

. အဘယ်ဂကကာင့်နည်း။ 

(လူသားများသည် 

အပြစ်ရှိပြီး ဘုရားသြင်မှ 

ြွင့်လွှတ်ဂြးပြင်းကို 

လိုအြ်သည်။)
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ထို့ဂကကာင့် တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကကိမ် စက်တင်ဘာလ အကုန်ဂလာက်နှင့် ဂအာက်တိုဘာလ 
အဂစာ ြိုင်းြတ်လည်တွင် ထိုဂန့၌ ဣသဂရလလူမျ ိုးများက ဘုရားသြင်ကို ေုဏ်ပြုြဲ့ 
သည်။ ယဇ်ြုဂရာဟိတ်မင်းသည် ထိုထူးပြားဂသာဂန့တွင် အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနသို့ ဝင်သည်။ 
ထိုဂန့တွင် သူဝင်နိုင်ဂသာဂန့ပြစ်သည်။ ဤထူးပြားဂသာဂန့တွင် ယဇ်ြုဂရာဟိတ်သည် သူ 
၏အပြစ်များအတွက်နှင့် သူ့မိသားစုအပြစ်အတွက် ကိုယ်စားအပြစ်ဂပြဂြးသည့် နွားတစ် 
ဂကာင်ကို ဂြးလှူရသည်။ ၎င်းကိုသူသည် ဤထူးပြားဂသာဂန့တွင် နှစ်တိုင်းလုြ်ဂဆာင် 
ရသည်။ သူနှင့်ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသြင်ဂရှ့တွင် မှန်ကန်ဂသာယဇ်ကို မှန် 
ကန်ဂသာဂနရာတွင် မှန်ကန်ဂသာအဂကကာင်းပြြျက်ပြင့် ယူလာဂသာအြါ သူတို့၏အပြစ်မှ 
ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို ြံရသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူတို့သည် ဘုရားသြင်၏ကိုယ်ကျင့ ်
နှင့်ဆိုင်ဂသာကုတ်ကို ဂြာက်ပြန်ြဲ့ဂသာဂကကာင့် ပြစ်သည်။

ဤကကီးပမတ်ဂသာဂန့တွင် ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် အပြစ်၏ဂကျးဇူးတရားကို ဂြာ်ပြကက 
သည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဘုရားသြင်သည် ေရုဏာပြပြီး ြွင့်လွှတ်ပြင်းကိုပြသရန ်
ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ကိုယ်စားအပြစ်ဂပြသည့်ဂန့မှ ဘုရားသြင်၏ 
အကျင့်စရိုက်လကေဏာ အဂကကာင်းကိုများစွာ ဂလ့လာြဲ့ကကသည်။ သူတို့က ဘုရားသြင ်
သည် ကကင်နာသည်၊ ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာရှိသည်၊ မှန်ကန်ဂသာဂြးလှူမှုပြင့် သူ၏နာမကိုဂြါ် 
ဂသာ သူကို ြွင့်လွှတ်ဂြးလိုသည့်အဂကကာင်းကို ဂလ့လာြဲ့သည်။ အသက်ရှင်ပြင်း၏ကိုယ ်
ကျင့်ဆိုင်ရာကုတ်ကို ဂြာက်ပြန်ဂသာသူသည် လုံးဝရှင်းလင်းပြင်း (သို့) ြျက်ဆီးပြင်း 
ကိုမြံရြါ။ သူတို့ြွင့်လွှတ်ပြင်းြံလိုြါက ြွင့်လွှတ်ပြင်း ရှိသည်။ ဤဂန့ရက်တွင် အပြစ် 
ဂပြရာဂန့တွင် အပြစ်များကို ြယ်ရှားြံရသည်။ ၎င်းမှာ ယာယီြယ်ရှားပြင်းသာပြစ်ပြီး 
ဂနာက်တစ်နှစ်အထိ ဂကာင်းသည်။ သို့ဂသာ် အပြစ်များကို ြယ်ရှားြံရပြီး ဣသဂရလ 
လူမျ ိုးများက ဂကျးဇူးတင်ကကသည်။

ဝတ်ပြုကျမ်း ၁၆:၃၀ အဂကကာင်းမူကား၊ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား ဂရှ့ဂတာ်၌ အပြစ်ရှိ 
သမျှတို့နှင့် ကင်းစင်မည်အဂကကာင်း၊ ထိုဂန့ရက်၌ ယဇ်ြုဂရာဟိတ်သည် သင်တို့ကို စင်ကကယ ်
ဂစပြင်းငှါ၊ အပြစ်ဂပြပြင်းကို ပြုရမည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ဤလှုြ်ရှားပြင်း၏ရည်ရေယ်ြျက်မှာ အပြစ်ကို အြကင်းမဲ့ြွင့်လွှတ်ပြင်းအဂကကာင်း ကဂလးများ 
နားလည်ဂစရန်ပြစ်သည်။ ပြစ်နိုင်ြါက ဤသင်ြန်းစာအတွက် ကမ္ဘာလုံးထုထည်လုံးကိ ု
ယူလာြါ။ ကမ္ဘာလုံးြုံထုထည်လုံးမရှိြါက ကမ္ဘာလုံးကိုကိုယ်စားပြုမည့် ဂဘာလုံးတစ်လုံး 
ယူလာြါ။ ကျွန်ုြ်တို့ဂနထိုင်ရာဂဒသမှ ပြစ်နိုင်သမျှ ဂပမာက်ဘက်သို့ သွားဂနသည်ဟု 
ဟန်ဂဆာင်ြါ။ သင့်ပမို့၏တည်ဂနရာကို ြန့်မှန်းဂပြညွှန်ပြြါ။ သင့်လက်ညိုးကို ကမ္ဘာလုံး 
ြုံအားဂထာက်၍ ဂပမာက်ဝင်ရိုးစွန်းသို့ ဂရာက်သည်အထိ ဂပမာက်ဘက်ြရီးသို့ဂထာက်ြါ။ 
ယြုတွင် ပြစ်နိုင်သမျှ ဂတာင်ြိုင်းသို့ သွားကကြါစို့။ (ဂနာက်တစ်ြန် သင့်လက်ဂြျာင်းကို 
ဂတာင်ြိုင်းဝင်ရိုးစွန်းသို့ ဂရာက်သည်အထိ လက်ဂြျာင်းပြင့် ဆက်သွားြါ)။ ဂပမာက်ဘက်သို ့
ဆက်သွားနိုင်ြါဂသးသလား (မသွားနိုင်ြါ) ဂတာင်ြိုင်းသို့ ဆက်သွားနိုင်ြါဂသးသလား 
(မသွားနိုင်ြါ)။ ဘုရားသြင်က ကျွန်ုြ်တို့အပြစ်များကို ြွင့်လွှတ်ဂြးသည့်အြါ ကျွန်ုြ်တို့ 
အပြစ်များကို မမှတ်မိဂတာ့ြါ။ နားလည်ရန် ြက်ြဲြါသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် တစ်စုံ 
တစ်ဂယာက်က ကျွန်ုြ်တို့ကို အမှားလုြ်သည့်အြါ နာကျင်ဂစသည့်အြါ ြွင့်လွှတ်ရန် ကျွန်ုြ် 
တို့အတွက် ြက်ြဲတတ်သည်။ သူတို့အား ြွင့်လွှတ်ဂြးနိုင်ရန် အမှန်ကကိုးစားရဂြမည်။ သို့ 
ဂသာ် ဘုရားသြင်ကဲ့သို့ ထာဝရြွင့်လွှတ်ဂြးရန် ြိုမိုြက်ြဲတတ်သည်။ ဆာလံ ၁၀၃:၁၂ ကို 
တစ်ဂယာက်ဂယာက်အား ြတ်ဂစြါ “အဂရှ့မျက်နှာစွန်းသည် အဂနာက်မျက်နှာစွန်းနှင့် 
ဂဝးသည်တိုင်ဂအာင် ငါတို့အပြစ်များကို ငါတို့နှင့်ဂဝးဂစဂတာ်မူ၏။” ဂကာင်းပြီ။ ကျွန်ုြ်တို့ 
အသင်းဂတာ်မှ အဂရှ့ဘက်သို့ ကျွန်ုြ်တို့မည်မျှ ြရီးသွားနိုင်သည်ကို ကကည့်ကကြါစို့။ သင့် 
လက်ဂြျာင်းကို အဂရှ့ဘက်သို့ဂရွှ့ြါ။ ထို့အပြင် သင်စသည့် ဂနရာသို့ သင်ပြန်ဂရာက်သည့ ်
တိုင် သူသည် အဂရှ့ဘက်သို့ ဆက်လက်သွားဂနသည်။ ဘုရားသြင်က ဂပမာက်ဘက ်
သည် ဂတာင်ဘက်အထိဂဝးသည်ဟု မဂပြာြဲ့ြါ။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ထိုသို့ဂပြာြါက 
ရြ်သွားသည့် ဂနရာရှိမည်။ သင်သည် အဂနာက်ဘက်သို့ စတင်သွားရန် အဂရှ့ဘက်သို့ 

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက ်
လှုြ်ရှားမှု	-	

ြဲအိတ်ြစ်ပခင်း

တိတ်ပြင့် ကကမ်းပြင်ဂြါ် 
တွင် ၃၆ လက်မြန့်ရှိသည့် 
စတုရန်းြုံကကီး တစ်ြု 
လုြ်ြါ။ စတုရန်းြုံ၏ 
အထဲတွင် အေဂလိြ်စာလုံး 
X ကို ဆန့်ကျင်ဘက် 
ဂထာင့်များမှ ဆက်ြါ။ 
သင်၌ ဂကျာင်းသားများစွာ 
ရှိပြီး ဂနရာရှိြါက ဒုတိယ 
စတုရန်းြုံလုြ်ြါ။ 
ြုံအတွင်း တစ်ြန်းြျင်းစ ီ
ကို တန်ြိုး (၁၊၂၊၃၊၄) 
စသပြင့်ဂြးြါ။ နည်းနည်း 
အကွာမှ ြစ်ရမည့်ဂနရာ 
ကို တိတ်ပြင့်တားြါ။ 
နှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ ကဂလးတစ်ဦး 
ြျင်းစီက ြုံထဲမှ အြန်း 
တစ်ြန်းကို ြဲအိတ်ပြင့ ်
ြစ်ရန် အလှည့်ရမည်။ 
(သင့်အဂနပြင့် ြဲအိတ်ကို 
ဂပြအိတ်ထဲတွင် ြဲများ 
ထည့်ပြီး သဂရကွင်းပြင့် 
တင်းကကြ်စွာ စည်းကာ 
လုြ်နိုင်ြါသည်။ ဂပြအိတ ်
ရှည်ဘက်ကို ယူပြီး 
ြဲရှိသည့်ဘက်သို့ 
ဂြါက်ထည့်ြါ) သူတို့က 
ကျမ်းြျက်ကိုမှန်ကန်စွာ 
ဂပြာနိုင်ြါက သူတို့၏ 
အသင်းရမှတ်သည် 
ြဲအိတ်ြစ်၍ ကျသည့ ်
ဂနရာမှ အမှတ်အတိုင်း 
ရမည် ပြစ်သည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင်ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to 
Our God” ဟူသည့် Eric Quiram သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဘုရားသြင်သည် အပြစ်အားလုံးကို ြွင့်လွှတ်နိုင်ပြီး ြွင့်လွှတ်ဂြးသည်။ ၎င်းသည် အပြစ် 
မည်မျှ ဆိုးရေားသည်နှင့်မဆိုင်ြါ။ ပြစ်နိုင်သည်မှာ သင့်အတန်းထဲရှိတစ်စုံတစ်ဦးသည် ဘုရား 
သြင်ထံမှ ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို လိုအြ်ဂနဂြမည်။ ဂယရှုြရစ်ဂတာ် ကားတိုင်ဂြါ်မှ ယဇ်သည် 
ကျွန်ုြ်တို့အတွက် အပြစ်ြွင့်လွှတ်ပြင်း၏ တစ်ြုတည်းဂသာ ဂမျှာ်လင့်ပြင်း ပြစ်သည်။ သူ၏ 
အဂသွးဂတာ်ယိုစီးပြင်းမရှိြဲ အပြစ်လွှတ်ပြင်း မရှိြါ။ ဤဂန့ထူးဂန့ပမတ်သည် ကျွန်ုြ်တို့ 
အားလုံးအား ကျွန်ုြ်တို့သည် မသန့်ရှင်းြါ၊ ဘုရားသြင်၌ ကျွန်ုြ်တို့မသန့်ရှင်းပြင်းအတွက ်
ဂပြဂဆးရှိသည်၊ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ အဂသွးဂတာ်သည် ကျွန်ုြ်တို့အပြစ်များ အားလုံးမှ 
သန့်စင်ဂစသည် ဟူဂသာအြျက်ကို သတိဂြးသည်။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	လူများ၏အပြစ်များကို	 
သူတို့ထံမှ	ြယ်ရှားကြးနိုင်သည်။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

တစ်မိနစ်စာစာရင်း

ဆရာကအြွဲ့နှစ်ြွဲ့အား 

သင်ြန်းစာအဂကကာင်းကို 

သူတို့ဂရးနိုင်သမျှ 

တစ်မိနစ်အတွင်း 

အြျက်အလက်များကို 

စာရင်းပြုစုဂစြါ။ 

တစ်မိနစ်ဂကျာ်သွားဂသာ 

အြါ စာရင်းများကို 

နှိုင်းယှဉ်ပြီး မည်သည့ ်

အသင်းက အြျက်အလက် 

ြိုများသည်ကိုကကည့်ြါ။ 

သင်သည် အြျက်အလက ်

များကို လိုြျင်သည်ကို 

ကဂလးများအား 

ဂသြျာစွာ သိထားဂစြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

အတန်းကို နှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ အြွဲ့များအား အပြစ်ဂပြရာဂန့အဂကကာင်းကို သူတို့ြျဂရးနိုင် 
သဂလာက် ဂြာ်ပြြျက်များစွာကို အြျနိ်တစ်မိနစ်ဂြးပြီး ဂရးဂစြါ။ 

 ¼ အသန့်ရှင်းဆုံးဌာန အထဲသို့ တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကကိမ်သာ ဝင်ဂရာက်နိုင်သည်။
 ¼ ယဇ်ြုဂရာဟိတ်သည် အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနသို့ ဝင်နိုင်သည့် တစ်ဦးတည်းဂသာ 

သူပြစ်သည်။
 ¼ ယဇ်ြုဂရာဟိတ်သည်ြင် လူအားလုံးနှင့်အတူ အပြစ်ြွင့်လွှတ်ပြင်းရရှိရန် လိုအြ် 

သည်။
 ¼ အပြစ်ဂပြရာဂန့သည် စက်တင်ဘာလအကုန်နှင့် ဂအာက်တိုဘာလ အဂစာြိုင်းတွင် 

ပြစ်ြဲ့သည်။
 ¼ နွား၏အဂသွးသည် ဘုရားသြင်အား ဂကျနြ်ဂစသည့်တစ်ြုတည်းဂသာအရင်း  

အပမစ် (သို့) အစားထိုးပြင်းပြစ်သည်။
 ¼ တဲဂတာ်သည် အပြစ်ဂပြရာ လုြ်ဂဆာင်မှုအတွက် တည်ဂနရာပြစ်သည်။

လုံဂလာက်စွာ မသွားနိုင်ြါ။ ထို့အပြင် အဂရှ့ဘက်သို့စတင်သွားရန် အဂနာက်ဘက်သို့ 
လုံဂလာက်စွာ မသွားနိုင်ြါ။ ဘုရားသြင်၏ ြွင့်လွှတ်ဂြးပြင်းသည် ထာဝရတည်ရှိဂနသည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ pmrsufESm 179@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် သူတို့၏ တစ်နှစ်တာနီးြါး အြျနိ်ကို သိနဂတာင်နားတွင် 
ကုန်ဆုံးြဲ့သည်။ ထိုဂနရာတွင် သူတို့က ြညတ်ဂတာ်ကို ရရှိြဲ့သည်။ သူတို့သည် အီေျစ ်
ပြည်မှ ထွက်လာသည်မှာ နှစ်နှစ်နီးြါး ရှိြဲ့သည်။ ယြုတွင် သူတို့သည် ကတိဂတာ်ပြည ်
သို့ အဂရှ့ဂပမာက်ဘက်သို့ ဦးတည်ဂနကကသည်။ အရာအားလုံးသည် အဆင်ဂပြဂန 
သကဲ့သို့ ပြစ်သည်။ ကတိဂတာ်ပြည်သို့ဂရာက်ရှိရန် ဘုရားသြင်မှ အာပဗဟံအား ကတိ 
ဂြးြဲ့သည့် ၆၅၀ နှစ်မှာ အလွန်ပမင့်မားြဲ့ဂြမည်။

 ¼ ကတိဂတာ်ပြည်သည် သူလျှ ိုဆယ့်နှစ်ဦးမှ ဂတွ့ရှိြဲ့သည်အတိုင်း အမှန်တကယ်ြင်  
ဂြါများြကယ်ဝဂသာဂနရာ ပြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ထိုနယ်ဂပမကို နို့နှင့်ြျားရည်စီးဂသာ 
ဂနရာဟု မကကာြဏဂြါ်သည်။ နယ်ဂပမသည် ၁၅၀ မိုင် (၂၄၁ ကီလိုမီတာ) ရှည်ပြီး 
၆၀ မိုင် (၉၇ ကီလိုမီတာ) ကျယ်သည့် နယ်ဂပမဂသးဂလးတစ်ြု ပြစ်သည်။ ထိုနယ်ဂပမ 
၏ဂတာင်ကုန်းများတွင် သြန်းြင်၊ စွန်ြလွန်ြင်များ၊ အြွံမာသီးြင်များပြင့် ြုံးထား 
သည်။ ၎င်းမှာအာပဗဟံ၊ ဣဇာက်နှင့် ယာကုြ်တို့အား ဘုရားသြင်ကတိဂြးသည့် ပြည ်
ပြစ်သည်။ 

 ¼ သူလျှ ိုဆယ့်နှစ်ဦးအား ထိုနယ်ဂပမမှ လူများ၏အဂရအတွက်၊ သူတို့၏ြွန်အားနှင့် သူတို့ 
ြျမ်းသာသလား ဆင်းရဲသလားဟူသည်ကို သုံးသြ်ရန် ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က 
သူတို့၏ ဘုရားသြင်အဂြါ် ယုံကကည်စိတ်ြျမှု ကင်းမဲ့ဂစဂလာက်သည့်  ြမာဏနှင့် 
ညီဂသာ သတင်းအြျက်အလက်ကို ဂြးြဲ့သည်။

 ¼ ထိုပမို့မှ အြျ ို့နံရံသည် ၆၀ ဂြမျှ ပမင့်သည်။ အဓိကလူမျ ိုးကကီးသုံးမျ ိုးပြစ်ဂသာ အာဂမာရ ိ
လူမျ ိုး၊ ဂယဗုသိလူမျ ိုးနှင့် ဟိတ္တိလူမျ ိုးတို့က ထိုနယ်ဂပမကို ြိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ဂယာရှု 
နှင့် ကာလက်တို့မှအြ အပြားဂသာ သူလျှ ိုတို့သည် သူတို့လူမျ ိုးများ ဆူြူလာသည ်
အထိ ဂကကာက်ရေံ့စရာဂကာင်းဂကကာင်း ဂပြာြဲ့သည်။

 ¼ သူလျှ ိုနှစ်ဦးကသာ ယာဂဝဘုရားကို ယုံကကည်ကကသည်။ ကျန်သည့် ဣသဂရလလူမျ ိုးက 
သူလျှ ိုဆယ်ဂယာက်ဂနာက်သို့ လိုက်ကကသည်။ သူတို့သည် ယာဂဝဘုရားကို ညည်းညူ 
ပြီး အီေျစ်ပြည်မှ သူတို့၏ဆင်းရဲဒုကေကို ဂမ့ဂလျာ့သွားကကသည်။ ထို့အပြင် သူတို့၏မိန်းမ 
များနှင့် ကဂလးများသည် အလွဲသုံးစားလုြ်ြံရလိမ့်မည်ဟု ကကိုတင်ဂပြာဆိုကကသည်။ 

 ¼ သို့ယုံကကည်ပြင်း မရှိပြင်းက ကန္တာရထဲတွင် ဂနာက်ထြ် ၃၈ နှစ် ဂနရသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်၏လူများကို	နယ်ကပမမကြးနိုင်ဟု	
ဘုရားသခင်၏လူများက	ယုံြကည်ရန်	ကရွးချယ်ခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၃၃)
ဂတာလည်ရာကျမ်း ၁၃:၂၆-၁၄:၄

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ pmrsufESm 180သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ဂအာက်ြါဇယားနှင့် တူညီသည့် ကစားနည်း သင်ြုန်းကို ထုတ်ြါ။ 

အချနိ်ကာလ	 ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	 သီချင်းများ	 ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်များ

၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်

ဂနာက်ဆုံးဂသာ သင်ြန်းစာ ၁၁ ြု ပြန်သွားပြီး ကဂလးများအား သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီ 
အတွက် (၁၀၀မှတ်) အြျနိ်ကာလာကို အမည်ဂပြာဂစြါ။ သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက် 
ြုံပြင်ဇာတ်ဂကကာင်း (၂၀၀မှတ်)၊ သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက် သီြျင်း (၃၀၀မှတ်)နှင့် 
သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက် ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းြျက် (၄၀၀မှတ်) ပြစ်သည်။

ဆုကို အနိုင်ရသည့် အြွဲ့အားဂြးရြါမည်။ ြုံမှန်အားပြင့် ယှဉ်ပြိုင်ပြင်းသည် ကဂလးများ 
အတွက် ဂြျာ်စရာဂကာင်းသည်။ အားလုံးကို ြါဝင်ဂစြါ။ သင့်အတန်းအရေယ်အစားဂြါ် 
မူတည်ပြီး ကဂလးတစ်ဉီးလျှင် အဂပြ ၁ြု (သို့) ၂ြု ဟု သတ်မှတ်ဂြးနိုင်သည်။ ဤသို့ လုြ် 
ဂဆာင်ရသည့်အဂကကာင်းရင်းမှာ သင်က ကဂလးအားလုံး ဂပြဆိုြိုင်းမည်ဆိုလျှင် ကဂလး 
အနည်းငယ်ကသာ အဂပြကို ဂပြကကမည် ပြစ်သည်။ 

စုစုဂြါင်းမှာ ၁၁၀၀၀မှတ် ပြစ်သည်။ သင်ြန်းစာတစ်ြုစီအတွက် ၁၀၀၀မှတ် ပြစ်သည်။

၂။	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကွန်ြျူတာအားလုံးတွင် ဂအာ်ြဂရးတင်းစနစ်ြါ ရှိသည်။ Apple ကွန်ြျူတာတွင် ြါရှိဂသာ 
ဂအာ်ြဂရးတင်းစနစ်မှာ OS ပြစ်သည်။ PC ကွန်ြျူတာများအတွက် ဂအာ်ြဂရးတင်းစနစ် 
သည် Windows ပြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ကွန်ြျူတာမှ အလုြ်ဂကာင်းမွန်စွာ လုြ်သည့် 
ကွန်ြျူတာ၏ ဘာသာစကားပြစ်ကကသည်။

ဘုရားသြင်တွင်လည်း လူသားများအတွက် ဂအာ်ြဂရးတင်းစနစ် ရှိသည်။ ၎င်းက ဘုရား 
သင်လုြ်မည်ဟု ဂပြာဂသာအရာကို လူသားများက ယုံကကည်ရန် ပြစ်သည်။ သူလုြ်ဂဆာင် 
မည်ဟု ဂပြာဂသာအရာကို ယုံကကည်ဂနရန်နှင့် သူလုြ်ဂဆာင်မည်ဟု ဂပြာဂသာအရာကိ ု
ယုံကကည်ဂနရန် ပြစ်သည်။ ယြုသင်ြန်းစာသည် သူတို့၏ ဂအာ်ြဂရးတင်းစနစ်ကို ဘုရား 
သြင်၏ ကတိဂတာ်တွင်မထားြဲ ဂကကာက်ရေံ့ ပြင်းတွင် ထားဂသာသူများအဂကကာင်း ပြစ်သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ကျွန်ုြ်တို့သည် လွန်ြဲ့ဂသာနှစ်နှစ်က ဘုရားသြင်၏အံ့ကသြွယ်ရာ ကကားဝင်လုြ်ဂဆာင်ဂြး 
မှုပြင့် အီေျစ်ပြည်မှထွက်လာရသည်။ ကျွန်ုြ်တို့သည် ဂမာဂရှအား ဘုရားသြင်မှ ြညတ် 
တရား ဆယ်ြါးဂြးြဲ့သည့် သိနဂတာင်ဂြါ်တွင် လွန်ြဲ့ဂသာတစ်နှစ်ြန့်က ဂနြဲ့ကကသည်။ 
ယြုတွင် အာပဗဟံအား လွန်ြဲ့ဂသာနှစ် ၆၀၀ ဂကျာ်က ဘုရားသြင်ကတိဂြးြဲ့သည့် ကတိ 
ဂတာ်ပြည်သို့သွားကကရန် အားလုံးအဆင်သင့်ပြစ်ဂနကကသည်။ ကျွန်ုြ်တို့ဆယ့်နှစ်ဦးသည် 
နယ်ဂပမသစ်ကို စူးစမ်းရန် ဂစလွှတ်ြံရသည်။

ကျွန်ုြ်၏အမည်မှာ ဂယာရှုပြစ်ပြီး ြါနန်နယ်ဂပမထဲသို့ စူးစမ်းရန် ဂရေးြျယ်ြံရသူများထဲမ ှ
တစ်ဦးပြစ်သည်။ အရာအားလုံးဂကာင်းမွန်ဂနသည်။ ကျွန်ုြ်တို့အားလုံးသည် ြင်လယ်နီ 
အား အံ့ကသြွယ်ရာ ပြတ်ဂကျာ်ြဲ့ကကသည်ကို ပမင်ြဲ့ရသည်။ ကျွန်ုြ်တို့တွင် ကိုယ်ကျင့်ြိုင်း 
ဆိုင်ရာ ကုတ်ကို ဘုရားသြင်ထံမှ ရရှိြဲ့ကကသည်။ ၎င်းကို ကျွန်ုြ်တို့က ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါး 
ဟုဂြါ်သည်။ ၎င်းက ကျွန်ုြ်တို့ မည်သို့အသက်ရှင်ရမည်ကို ဂပြာပြသည်။ ယြုတွင် ြထမ 
ဆုံးအကကိမ်အပြစ် ကျွန်ုြ်တို့လိုက်နာရမည့် ယုံကကည်ြျက်များနှင့် အပြုအမူများ ဂရးထား 
သည့်အတွဲကို ရရှိထားကကသည်။ ကတိဂတာ်ပြည်ကို ဝင်စားရရန် ဂမျှာ်လင့်ြျက်မှာ ပမင့်မား 
သည်။

ထို့ဂကကာင့် ကျွန်ုြ်တို့ဆယ့်နှစ်ဦးမှာ လူမျ ိုးတစ်မျ ိုးစီမှပြစ်ပြီး နယ်ဂပမကိုစူးစမ်းရန် ထွက် 
လာြဲ့ကကသည်။ ြါနန်ပြည်တွင် ရက်ဂြါင်း ၄၀ ကကာဂနြဲ့သည်။ ကျွန်ုြ်တို့သည် ကန္တာရထဲ 
တွင် ဂနထိုင်ြဲ့ကကရသည်။ ထို့ဂကကာင့် မဟာနယ်ဂပမဂတာ်ကိုပမင်ဂသာအြါ သီးနှံများစိုက ်
ြျ ိုးရန် ဂကာင်းသည်ကို ဂတွ့ဂသာအြါ ကျွန်ုြ်တို့အားလုံး နှစ်သက်သဂဘာကျကကသည်။

နယ်ဂပမဂတာ်သည် အလွန်သီးနှံြွံ့ပြိုးပြီး ြကယ်ဝဂသာဂနရာပြစ်သည်ကိုကျွန်ုြ်တို့ဂတွ့ြဲ့ကက 
သည်။ ြါနန်ပြည်မှ စြျစ်သီးများမှာ အလွန်ကကီးသည်။ ကျွန်ုြ်တို့သည် ကန္တာရထဲတွင် ဂနထိုင် 
ြဲ့ရပြီး စိုက်ြျ ိုးသီးနှံများ ြွံ့ပြိုးသည့်နယ်ဂပမကို ဂတွ့ဂသာအြါ အလွန်သဂဘာကျကကသည်။

သို့ဂသာ် အပြားသူလျှ ိုဆယ်ဦးနှင့် ကျွန်ုြ်တို့ကကားတွင် ကွဲပြားမှုကကီးရှိလာြဲ့သည်။ ကာလက် 
နှင့် ကျွန်ုြ်သည် ဤပြဿနာကို ပမင်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်သည် ကျွန်ုြ်တို့၏ဂကကာက ်
ရေံ့စရာများ ဂအာင်နိုင်ဂကကာင်းကို ယုံကကည်သည်။ ထိုနယ်ဂပမအား သူတို့၏ပမို့ပြင့်ဂကာင်း 
စွာကာကွယ်ထားကကပြီး သူတို့၏ လူအြျ ို့မှာလည်း အလွန်ြွန်အားရှိကကသည်။ အပြားသူလျှ ို 
ဆယ်ဦးက ဤအမှုကို ရြ်နားသင့်သည် သူတို့၏ပမို့ရိုးကကီးကို ဂအာင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းမရှိ 
ဟုထင်ကကသည်။ ကာလက်နှင့် ကျွန်ုြ်က သဂဘာမတူြါ။ ဘုရားသြင်သည် အီေျစ်ပြည ်
သားများကို ဂအာင်နိုင်ရန် ကျွန်ုြ်တို့ကို ကူညီြဲ့သကဲ့သို့ ကတိဂတာ်နယ်ဂပမတွင် ဂနထိုင် 
ဂသာ သူများကိုလည်း ဂအာင်နိုင်ဂအာင် ကျွန်ုြ်တို့ကိုကူညီမည်ကို ကျွန်ုြ်တို့သိသည်။  
ထိုနယ်ဂပမကို ဘုရားသြင်က ကျွန်ုြ်တို့ဂြးမည်ကို သိသည်။ အပြားသူလျှ ိုဆယ်ဦးက 
ကျန်သည့် ဣသဂရလလူမျ ိုးများအား နယ်ဂပမကိုယူပြင်းသည် မပြစ်နိုင်ဂကကာင်း အယုံသွင်း 
ဂပြာြဲ့သည်။ သူတို့၏တင်ပြြျက်မှာ ဘုရားသြင်နှင့်သူတို့ကကား သူတို့နှင့်ဂမာဂရှကကား 
ကကီးမားဂသာ ဂတာ်လှန်မှုကို ရဂစြဲ့သည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကယာရှုက	

ယုံြကည်ပခင်း	ြုံပြင်	((သို့))	

အကျ ိုးဆက်များကို	

ကပြာပြသည်။

ဆရာက သူကိုယ်တိုင် 

သည် ဂယာရှုပြစ်သကဲ့သို့ 

ဂပြာပြရမည်။ ဆရာက  

ဂယာရှုကဲ့သို့ ဝတ်ဆင်နိုင် 

သည်။ ဂယာရှုက ြုံပြင်ကို 

ဂပြာပြသည့်အြါ 

သင့်အတန်းသားများက 

နားဂထာင်ရမည်မှာ -

၁) ဘုရားသြင်သည် 

အာပဗဟံအား ကတိဂြး 

ြဲ့သည့် အဂကကာင်းအရာမှ 

အမှန်တရားသည် 

ဘာပြစ်သနည်း။

၂) ထိုအမှန်တရားကို 

မယုံကကည်ပြင်း၏ 

အကျ ိုးဆက်များမှာ 

ဘာပြစ်သနည်း။
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ကျက်မှတ်ရန်	

ကျမ်းချက်	လှုြ်ရှားမှု	-	

တယ်လီြုန်းကစားနည်း

ဤကျမ်းြျက်ကို တယ်လ ီ

ြုန်း ကစားနည်းပြင့် 

ကျက်မှတ်ြါ။ သင့်အတန်း 

ကို တစ်တန်းစီဂစြါ 

ပြီးဂနာက် ကျမ်းြျက်၏ 

စာြုဒ်ကို ြထမဆုံးလူ၏ 

နားထဲသို့ တီးတိုးဂပြာ 

ပြြါ။ ထိုစကားစုကို 

ဂနာက်တစ်ဂယာက်အား 

တီးတိုးဂပြာြါ။ ြထမ 

စကားစုကို အားလုံး 

ဂပြာပြီးသည်အထိ 

လုြ်ဂဆာင်ြါ။ ထို့ဂနာက် 

ဒုတိယစကားစုကို 

ထိုနည်းတူဂပြာြါ။ 

ထိုနည်းအတိုင်းကျမ်းြျက ်

အားလုံး ကျက်မှတ်ပြီး 

သည်အထိ လုြ်ဂဆာင ်

သွားြါ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

“လူ ၁၂ ဂယာက်သည် ြါနန်ပြည်သို့ စူးစမ်းရန် သွားြဲ့ကကသည်” ဟူသည့် သီြျင်း၊ ကဗျာကို 
သင်ဂြးြါ။ သီြျင်းထဲမှ စာသားများသည် အနက်ဂရာင်ပြစ်သည်၊ ဂရွှ့လျှားမှုများက အနီ 
ဂရာင်ပြစ်သည်။ သံစဉ်ကို အပြာဂရာင်ပြင့် ဂြာ်ပြထားပြီး ကီးမှာ ေျ ီG ပြစ်သည်။

G  G  G  G  G  D  B  D  E   E  D  D   E    F#   G

လူ ၁၂ ဂယာက်သည် ြါနန်ပြည်ကို စူးစမ်းရန် သွားြဲ့သည် ၁၀ ဂယာက်ဆိုးပြီး ၂ဂယာက် 
ဂကာင်းသည်။

မျက်လုံးကိုကာပြီး ြတ်လည်ကကည့်ြါ လက်ဂြျာင်း ၁ဝဂြျာင်း ဂထာင်ပြီး ဆိုးလျှင် လက် 
မြျြါ လက်တစ်ဂြျာင်းြျင်းဂြါ်တွင် လက်ညိုးဂထာင်ပြီး ဂကာင်းလျှင် လက်မဂထာင်ြါ။

G  G  G  G  G  G  G  D  B D E  E   D  D  E F #  G

လက်ြဝါးကိုမပြီး မျက်နှာဂြါ်တွင် ဂမးြွန်းရှာ လက်ဂြျာင်း၁ဝဂြျာင်းဂထာင်ပြီး ဆိုးလျှင် 
လက်မြျြါ လက်တစ်ဂြျာင်းြျင်းဂြါ်တွင် လက်ညိုးဂထာင်ပြီး ဂကာင်းလျှင် လက်မ 
ဂထာင်ြါ။

G  G  G  D  E  E  D  A  A  A  G  F#  E D

အြျ ို့က ကကီးပြီးသန်မာသည့် လူထွားများကို ဂတွ့ြဲ့သည်။ အြျ ို့က စြျစ်များနှင့် စြျစ်ြိုင်ကိ ု
ဂတွ့ြဲ့သည်။

လက်ဂမာင်းမှ ြကက်သားများကို ဂကွးြါ ပြီးလျှင် ဘယ်လက်ပြင့် စြျစ်ြိုင်ကို ပမင်ဂယာင်ပြီး 
ကိုင်ဂပမောက်ြါ။ စြျစ်ြင်မှ စြျစ်ြိုင်ကို ပမင်ဂယာင်ြါ လမ်းတစ်ဂလျှာက်မှ ကကမ်းပြင်အထိ

G  G  G  D  E  E  D  E  E  D  D  E  F#  G

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျွန်ုြ်တို့သည် ြါရန်ဂတာ (Kadesh Barnea) တွင် မယုံကကည်ြဲ့သပြင့် ကန္တာရထဲတွင ်
ဂနာက်ထြ် ၃၈ နှစ်လုံး အြျနိ်ကုန်ြဲ့ရသည်။ ဘုရားသြင်ကို ကျွန်ုြ်တို့ ယုံကကည်ကိုးစားြဲ့ြါ 
လျှင် ကတိဂတာ်ပြည်ကို ြို၍ဂစာပြီးဝင်ကကားကကရဂြမည်။ ကာလက်နှင့် ကျွန်ုြ်တို့နှင့်အတူ 
အသက် ၂၀ ဂအာက်ရှိဂသာ သူများကသာ ကတိဂတာ်နယ်ဂပမကို ပမင်ဂတွ့ြွင့်ရြဲ့သည်။  
အပြား သူများက ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ြဲ့ြါက သူတို့သည် ကတိဂတာ်ပြည်ကိုပမင်ရပြီး 
ဂနထိုင်ကကရဂြမည်။

ဂတာလည်ရာကျမ်း ၁၃:၃၁ သူနှင့်အတူ လိုက်သွားဂသာ သူတို့က ထိုပြည်သားတို့ကို ငါတို့ 
မတိုက်နိုင်။ သူတို့သည် ငါတို့ ထက်သာ၍ အားကကီးကကသည်…
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

အြျ ို့က ဘုရားသြင်သည် အရာအားလုံးထဲတွင် ရှိသည်ကို ပမင်သည် ၁ဝဂယာက်ဆိုးပြီး 
၂ဂယာက်ဂကာင်းသည်။

ဘုရားဟုဆိုလျှင် လက်ကို ဂကာင်းကင်သို့ဂထာင်ြါ လက်ဂြျာင်း ၁ဝဂြျာင်းဂထာင်ပြီး ဆိုး 
သည်ဟူလျှင် လက်မကို ဂအာက်ြျဂထာင်ြါ ၂ ဟု ဆိုလျှင် လက်တစ်ြက်စီပြင့် လက်ညိုးကို 
ဂထာင်ြါ ဂကာင်းသည်ဟု ဆိုလျှင် လက်မကိုဂထာင်ြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာ၏အစမှ သင်စတင်သည့်အြါ အမှတ်များပြင့် ကစားနည်းကို ဆက်လက် 
သုံးသြ်ြါ။

 ¼ ၁၀၀ မှတ်အတွက် - သူလျှ ိုမည်မျှကို ဂစလွှတ်ြဲ့သနည်း။ (၁၂)
 ¼ ၂၀၀ မှတ်အတွက် - နယ်ဂပမထဲတွင် ရက်မည်မျှ ကကာြဲ့သနည်း။ (၄၀)
 ¼ ၃၀၀ မှတ်အတွက် - သူတို့သည် မည်သည့်အရြ်မှ ထွက်လာပြီး ပြန်ပြန်သွား 

ရသနည်း။ (Kadesh Barnea) 
 ¼ ၄၀၀ မှတ်အတွက် - ဂကာင်းသည့်သတင်းကို တင်ပြသည့် သူလျှ ိုနှစ်ဦးမှာ မည်သူ 

ပြစ်သနည်း။ (ဂယာရှုနှင့်ကာလက်)
 ¼ အမှတ် ၅၀၀ တန်သည့် ဂဘာနြ်စ် ဂမးြွန်း - ဤသင်ြန်းစာ၏ အဂကကာင်းအရာ 

မှာ ဘာပြစ်သနည်း။ (ဘုရားသြင်၏လူများအား နယ်ဂပမမဂြးဟု ဘုရားသြင်၏ 
လူများက ယုံကကည်ရန် ဂရေးြျယ်သည်)

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာဒုက္ခဆင်းရဲပခင်း

ဤပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း 

လှုြ်ရှားမှုသည် 

သင်ြန်းစာအစမှ 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း 

ကစားနည်းအား 

ဆက်လက်ကစားပြင်း 

ပြစ်သည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဘုရားသြင်အဂြါ် ယုံကကည်မှုကင်းမဲ့ပြင်းသည် လူမျ ိုးတစ်ြုလုံးအဂြါ် သက်ဂရာက်ဂစ 
သည်။ သင်သည် “ယုံကကည်ဂသာသူလျှ ို” (သို့) “မယုံကကည်ဂသာသူလျှ ို” အပြစ်မည်သို့ 
ပြစ်နိုင်သနည်း။

 ¼ အဂပြအဂနများအဂကကာင်း ညည်းတွားမည်လား (သို့) အဂပြအဂနများအတွက် 
ဘုရားသြင်ကို ြျးီမွမ်းမည်လား။

 ¼ ဘုရားသြင်ဂပြာြဲ့သည်ကို သတိရပြီးနာြံမည်လား (သို့) ဘုရားသြင် ဂပြာြဲ့ 
သည်ကို ဂမ့ဂလျာ့မည်လား။

 ¼ ဘုရားသြင် ဘာလုြ်ဂဆာင်နိုင်သည်ကို အပြားသူများအား ဂပြာပြမည်လား  
(သို့) ဘုရားသြင်မတတ်နိုင်ဟု အပြားသူများအား ဂပြာပြမည်လား။
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 ¼ ဆာလံ ၇၈ မှ ဣသဂရလလူမျ ိုးများ ညည်းတွားကကသည့်အဂကကာင်းကို ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့ 
လာြဲ့ကကသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူတို့သည် ဘုရားသြင်အဂြါ် သစ္စာမရှိကကြါ၊ 
ဘုရားသြင်ကို မနာြံကကြါ၊ သူတို့အတွက် ဘုရားသြင်လုြ်ဂဆာင်ဂြးြဲ့သည့် မဟာ 
နိမိတ်လကေဏာကို ဂမ့ဂလျာ့ြဲ့ကကသည်။

 ¼ တရားဂဟာရာကျမ်း ၂၁ တွင် ဂရေးနုတ်ကယ်တင်ပြင်း သမိုင်းအြန်းသစ် စတင်ြဲ့သည်။

 ¼ သူတို့တွင် စားရန် ဂြါင်မုန့်အလုံအဂလာက်ရှိသည်။ သို့ဂသာ် သူတို့တွင် မုန့်မရှိဟု 
ညည်းတွားသည်။ သူတို့အား ဘုရားဂြးသနားသည့် မုန့်ကို အီကကသည်။

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများ ယြုဂရာက်ရှိဂနသည့် ကန္တာရ၏အစိတ်အြိုင်းတစ်ြုမှာ Akaba 
ဟူသည့် အစိတ်အြိုင်းတွင်ပြစ်ပြီး ထိုဂဒသတွင် အဆိြ်ပြင်းသည့် တွားသွားသတ္တဝါများ 
အထူးသပြင့် ြုတ်သင်ညိုများသည် ဂလထဲတွင် ကကီးပြင်းလာပြီး သစ်ကိုင်းများတွင ်
ကြ်တွယ်ဂနတတ်သည်။ ထို့အပြင် ကင်းဂပြများသည် ပမက်ြင်ရှည်များတွင် ကြ်ဂန 
တတ်သည့် အဂလ့အကျင့်ရှိပြီး ဂပြဗလာဂလျှာက်သူများနှင့် အဂရှ့ဘက်မှ ကကိုးသိုင်း 
ြိနြ်စီးတတ်ဂသာ လူများအြို့ အန္တရာယ်ရှိသည်။ 

 ¼ ဂမာဂရှအား ဂကကးဝါဂြမကို တိုင်ဂြါ်တွင်ထားရန် ဂပြာြဲ့သည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများ 
သည် ဂကကးဝါဂြမကို ကကည့်လိုက်ဂသာအြါ သူတို့ကျန်းမာပြင်း ရရှိကကသည်။ 

 ¼ သူတို့ကို ကျန်းမာဂစသည်မှာ ဂကကးဝါဂြမ မဟုတ်ြါ။ သို့ဂသာ် ဂြကးဝါဂြမကို သူတို့ 
ကကည့်ပြင်းကသာ သူတို့ကို ကျန်းမာဂစသည်။ ၎င်းက သူတို့သည် ဘုရားသြင်၏ 
စကားဂတာ်ကို ယုံကကည်ဂကကာင်း သူတို့၏ယုံကကည်ပြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။

 ¼ သူတို့သည် ဂြမရုြ်ကို ကကည့်ရန် ပငင်းဆန်ြါက သူတို့သည် အဆိြ်ပြင်းဂသာ ဂြမကိုက ်
ြံရပြီး ဂသဆုံးကကရမည်။

 ¼ ဣသဂရလတို့သည် သူတို့၏အပြစ်ကို သတိပြုမိပြီး သူတို့၏အပြစ်ကို ဘုရားသြင်ထ ံ
ဝန်ြျဂတာင်းြန်ကကသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	လူများသည်	ဘုရားသခင်ကို	ယုံြကည်ပြီး	 
ကြကးဝါကြမကို	ြကည့်ကသာအခါ	ကျန်းမာပခင်း	ရရှိြကသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၃၄)
ဂတာလည်ရာကျမ်း ၂၁:၄-၉

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်းအတွက် ြန်းတိုင်တစ်ြုမှာ ကျမ်းစာ၏မဟာြုံပြင်ကို ကဂလးများ 
ပမင်ဂတွ့ကကရန် ပြစ်သည်။ ယဂန့ ထိုြုံပြင်မှ ကျွန်ုြ်တို့အြန်တလဲလဲဂတွ့ရသည့်အဂကကာင်း 
အရာများကို ကဂလးများအား ဂမးြါ။ ဥြမာ ကဂလးများကို သူတို့၏အဂပြများ ဂပြဂစြါ။ 
သို့ဂသာ် သင့်အဂနပြင့် ဂအာက်ြါဂြာ်ပြထားဂသာ အဂကကာင်းအရာများကို ထြ်မံတလဲလဲ 
ဂတွ့ရသည့် အဂကကာင်းအရာအပြစ် အသုံးပြုနိုင်ြါသည်။

ဘုရားသခင်၏အံ့ြသြွယ်ရာ	တန်ခိုးကတာ်	
 ¼ ြန်ဆင်းပြင်း
 ¼ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ဂရလွှမ်းမိုးပြင်း
 ¼ ြင်လယ်နီပြတ်ဂကျာ်ပြင်း

တိရစ္ဆာန်အစားထိုးပခင်း
 ¼ အာဒံနှင့်ဧဝ
 ¼ အာပဗဟံနှင့် ဣဇာက်တို့မှ ဂမာရိဂတာင်ဂြါ်တွင်

ဘုရားသခင်အား	ကကျနြ်ကစသည့်	ယုံြကည်ပခင်း
 ¼ ဂနာဧ
 ¼ အာပဗဟံ
 ¼ ြသြါြွဲ

ဘုရားသခင်သည်	အပြစ်ကိုစီရင်သည်
 ¼ အာဒံနှင့်ဧဝ
 ¼ Kadesh Barnea မှ မယုံကကည်ပြင်း

သင်ခန်းစာစတင်ြါး	

လှုြ်ရှားပခင်း	-	

မဟာြုံပြင်တစ်ြုဒ်

ဆရာက ကဂလးများအား 

ဂြါင်းစဉ်များဂြးြါ 

ဥြမာ။ ။ ဘုရားသြင်၏ 

အံ့ကသြွယ်ရာ တန်ြိုးဂတာ်၊ 

တိရစ္ဆာန်အစာထိုးပြင်း၊ 

ဘုရားသြင်ကို ဂကျနြ်ဂစ 

သည့် ယုံကကည်ပြင်းနှင့် 

ဘုရားသြင်သည် 

အပြစ်ကိုစီရင်ပြင်း။ 

ထို့ဂနာက် ကဂလးများ 

အား အရင်သင်ြန်းစာတွင် 

ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် 

ကျမ်းစာထဲမှ ဥြမာများကို 

ဂပြာဂစြါ။

ဤလှုြ်ရှားမှု၏ ရည်ရေယ ်

ြျက်မှာ ကျမ်းစာထဲမှ 

မဟာြုံပြင်ထဲတွင် 

အြန်တလဲလဲ ြါဂနသည့် 

အဂကကာင်း အရာများကို 

ကဂလးများ ပမင်ဂတွ့ 

ဂစရန် ပြစ်သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

 ¼ ဘုရားသြင်နှင့် အြျင်းများဂသာ သူသည် ဘုရားသြင်အား သူတို့၏အဂကာင်းဆုံး 
မိတ်ဂဆွ မပြစ်ဂစလိုဂသာသူများ ပြစ်ကကသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်က သူ၏လူများအတွက် ဂထာက်ြံ့ပြင်းကို ပြုသည်။ ထိုမှ သူတို့သည် သူ၏ 
တရားစီရင်ပြင်းမှ သက်သာရာရမည်။
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ညည်းတွားပြင်းနှင့် အပငင်းြွားပြင်းသည် ဘုရားသြင် လုံးဝအလိုမရှိသည့် အရာနှစ်မျ ိုး 
ပြစ်သည်။ လူအများစုသည် သူတို့၏အဂပြအဂနအား ညည်းတွားရန် စိတ်အားထက်သန် 
ကကသည်။ သူတို့ဂမျှာ်လင့်ထားသည့်အရာနှင့် မတူညီစွာပြစ်လာြါက သူတို့ညည်းတွားကက 
သည်။

ဤသင်ြန်းစာသည် ညည်းတွားသူများအဂကကာင်း ပြစ်သည်။ သူတို့သည် မတူညီဂသာ အ 
ရာသုံးမျ ိုးပြင့် အပြစ်တင်ရှိကကသည်။ သင်ညည်းတွားြျင်ဆုံး အရာအြျ ို့မှာ ဘာပြစ်သနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ	

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

၎င်းမှာ အစီအစဉ်၏ ဂနာက်ထြ်အဂပြာင်းအလဲပြစ်သည်။ ဂမာဂရှသည် အဂရှ့ဘက်မှ  
ကတိဂတာ်ပြည်သို့ဝင်ရန် ဆုံးပြတ်ြဲ့သည်။ ဂတာင်ဘက်မှမဟုတ်ြါ။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများ 
သည် သူတို့၏ဌာဂနသစ်ကို ဝင်စားရန် ဂနှာင့်ဂနှးဂနဂသာဂကကာင့် စိတ်ြျက်ဂနပြီး ပြစ်သည်။ 
ယြုတွင် ဂမာဂရှ၏ အစီအစဉ်သစ်မှာ သူတို့အား ညည်းတွားပြင်း၊ ကဂတာက်ကဆပြစ်ပြီး 
ရန်များပြင်းနှင့် အပငင်းြွားပြင်းကို ပြစ်ဂစြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်ဂနာက်သို့ လိုက်သည့် သူ 
တို့၏ ဂြါင်းဂဆာင်ဂနာက်သို့ လိုက်မည့်အစား သူတို့သည် ဂနာက်ထြ်လူမျ ိုးတစ်ြုလုံး  
ဂတာ်လှန်မှုကို ပြစ်ဂစြဲ့ပြန်သည်။ ဤတစ်ကကိမ်တွင် သူတို့၏ြုန်ကန်မှုမှာ ဤသို့ပြစ်သည ်
- သူတို့သည် ဂရကိုမနှစ်သက်ြါ၊ အစားအစာကို မနှစ်သက်ြါ… ထို့အပြင် ကန္တာရထဲတွင် 
လှည့်လည်ဂနရသည်ကို မကကိုက်ြါ။ ညည်းတွားပြင်းကို ဂတွ့ရှိြဲ့ပြီး မကကာမီ လူတိုင်းတွင် 
“မဂကာင်းသည့်အစားအစာ၊ မဂကာင်းသည့် ဂရနှင့်မဂကာင်းသည့် နယ်ဂပမဟူသည့်စိတ်” 
ရှိသည်ကို ဂတွ့ြဲ့ရသည်။

ယြုတွင် ဘုရားသြင်သည် အပြစ်ကို ဂနာက်တစ်ြန်စီရင်ရမည့်အြျနိ် ပြစ်သည်။ ယြု တစ် 
ကကိမ်တွင် သူသည် အဆိြ်ရှိဂသာ ဂြမကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ ထိုအဆိြ်ရှိဂသာဂြမများသည်  
ဂသဂစနိုင်သည်။ ဂပမကိုက်ြံရဂသာဂကကာင့် လူများစွာ ဂသဆုံးြဲ့သည်။ လူများဂသဂသာ 
အြါ အသက်ရှင်ဂနဂသးဂသာ သူများ၏စိတ်ထဲတွင် သူတို့အမှား ကျူးလွန်ြဲ့သည့်အရာ ရှိ 
သည်ကို ြံစားလာကကသည်။ ထို့ဂကကာင့် သူတို့သည် ဂမာဂရှထံသို့ သွားပြီး သူတို့အတွက် 
ဆုဂတာင်းဂြးရန် ဂတာင်းဆိုကကသည်။ ဂမာဂရှက သူတို့အတွက် ဆုဂတာင်းဂြးပြီး ဘုရား 
သြင်က သူတို့၏ပြဿနာအတွက် ထူးပြားဂသာ အဂပြကို ဂြးြဲ့သည်။ 

ညည်းတွားပြင်း၏ အပြစ်အတွက် ဂပြဂဆးမှာ သူတို့ဂမျှာ်လင့်ထားသည်ထက် များစွာ ကွဲ 
ပြား ပြားနားသည်။ ဘုရားသြင်က ဂမာဂရှအား ဂကကးဝါဂြမကိုလုြ်ပြီး တိုင်ရှည်တွင်ထားရန ်
ဂပြာသည်။ တိုင်တွင် ဂထာင်ထားဂသာ ဂကကးဝါဂြမကို ကကည့်ဂသာသူ မည်သူမဆိုဂသဂစ 
ဂလာက်သည့် ဂြမကိုက်ြံပြင်းမှ ကျန်းမာပြင်းကို ရသည်။ သူသည် ဂြကးဝါဂြမကို တိုင်တွင် 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ညည်းတွားပခင်း

ြုံပြင်မဂပြာမီ ညည်းတွား 

နိုင်သည့် အရာများစွာကို 

ပြစ်နိုင်သဂလာက်များများ 

ရှာဂစြါ။ ထို့ဂနာက် 

သင့်အတန်းသားများသည် 

အပြားသူများက 

မည်သည့်အရာကို 

ညည်းတွားဂကကာင်း 

ဂပြာပြဂစြါ။

တိုင်ရှည် (သို့)

တိုင်ရှည်ဂြါ်တွင် 

ဂြမရှိသည်ကို 

ပမင်ဂယာင်ရန်ရနိုင်ြါက 

ယူလာြါ။ ဂမာဂရှသည် 

ဂကကးဝါဂြမကို 

ကိုင်ဂပမောက်ရာတွင် 

သုံးသည်။
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ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင် ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our 
God” ဟူသည့် Eric Quiram သီဆိုထားသည့် သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြု 
ထားြါသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဂထာင်သည်။ မည်သူ နားဂထာင်မည်နည်း။ ယြုတွင် သူတို့သည် ဘုရားသြင်ဂပြာသည ်
ကို နားဂထာင်ပြီး လုြ်ဂဆာင်ကကမည်လား။

လူမည်မျှသည် ဘုရားသြင်၏အသံဂတာ်ကို ကကားပြီး နားဂထာင်သည်ကို ကျွန်ုြ်တို့မသိ 
ကကြါ။ သို့ဂသာ် ဂမာဂရှသည် ဘုရားသြင်၏အသံဂတာ်ကို နားဂထာင်ပြီး နာြံြဲ့သည်ကိုမူ 
ကျွန်ုြ်တို့အဂသအြျာ သိကကသည်။ တစ်ြါတစ်ရံတွင် အဂပြအဂနများသည် သူတို့နှစ်သက် 
သည့် ကတိဂတာ်ကဲ့သို့ မပြစ်ဂသာ်လည်း ဘုရားသြင်ကိုယုံကကည်ကိုးစားရန် ဘုရားသြင် 
က ဂမျှာ်လင့်သည်။ သူတို့သည် ကန္တာရထဲတွင် ဂမာြန်းကကသည်၊ အစားအစာကို စိတ်ြျက် 
ကကသည်၊ ဂရမရှိသည်ကို စိတ်ြျက်ကကသည်။ ဂမာဂရှက သူတို့၏ နယ်ဂပမသစ်သို့ ဝင်စားရန်  
အစီအစဉ်ကို ဂပြာင်းလိုက်သည့်အြါ သူတို့ညည်းတွားကကသည်။ အမှန်ြင် ၎င်းမှာ အဂတွး 
ဂကာင်းမဟုတ်ြါ။ ဘုရားသြင်သည် သူတို့၏ညည်းတွားမှုအတွက် အပြစ်ဂြးြဲ့သည်။

ယြုတွင် လူအများသည် အဂရးကကီးသည့် သင်ြန်းစာကို ဂလ့လာြဲ့ကကဂြမည်… သူတို့သည ်
အဂရးကကီးသည့် သင်ြန်းစာများစွာကို ဂလ့လာြဲ့ကကဂြမည်။ ဘုရားသြင်သည် ညည်းတွား 
ပြင်းကို မနှစ်သက်ဂကကာင်း ဂလ့လာမိကကမည်။ သူတို့က ဘုရားသြင်သည် ယုံကကည်ပြင်း 
ကို သဂဘာကျသည်ကို ဂလ့လာမိကကသည်။ ဤကဲ့သို့ဂသာ ယုံကကည်ပြင်းမျ ိုးပြင့် သူ့ကို 
ယုံကကည်သည်ကို ဘုရားသြင်နှစ်သက်သည် - သူဂပြာြဲ့သည့်အရာမှာ သူလုြ်မည့်အရာ 
ပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်သည် သူ၏ကိုယ်ြိုင်စကားကို ဂလးစားသည်။ ထို့အပြင် ဣသဂရလ 
လူမျ ိုးသည်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပြစ်ရန် သူဂမျှာ်လင့်သည်။

ရှင်ဂယာဟန်ြရစ်ဝင် ၃:၁၄ - ဂမာဂရှသည် ဂတာ၌ဂြမကို ဂပမောက်ထားသကဲ့သို့ လူသား 
သည် ဂပမောက်ထားပြင်းကို ြံရမည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	ဂရြ်ြီးတီ

ေရြ်ြီးတီက ကဂလးများ 

ကျမ်းြျက်ကို ကျက်မှတ ်

ရာတွင် ကူညီဂြးြါသည်။ 

ကျမ်းြျက်ထဲမှ စကားလုံး 

များကို စာရေက်များ 

ဂြါ်တွင် ြွဲဂရးြါ။ 

ထို့ဂနာက် ကဂလးများကို 

အြွဲ့နှစ်ြွဲ့သုံးြွဲ့ြွဲပြီး 

စကားလုံးများကို မှန်ကန ်

သည့် အစီအစဉ်အတိုင်း 

ထားဂစြါ။ အြွဲ့တစ်ြွဲ့ 

စီက ကျမ်းြျက်ကို 

အတူတကွ ထားနိုင်ဂသာ 

အြါ သူတို့သည် 

ထိုကျမ်းြျက်ကို 

ရသွားဂြမည်။
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကဂလးတစ်ဦးြျင်းစီကို ကဒ်တစ်ြုစီ (သို့) စာရေက်အြိုင်းစတစ်ြုစီဂြးပြီး ကဂလး 
များအား ဂကျးဇူးတင်ရမည့်အရာများကို သူတို့စဉ်းစားနိုင်သမျှ ြျဂရးဂစြါ။ ကဂလးများကို  
အြျနိ် ၅ မိနစ်ဂြးြါ။ ၅ မိနစ်ပြည့်ဂသာအြါ ကဂလးများ၏စာရင်းမှ အြျက်အနည်းငယ်ကို 
ဂဝမျှဂစြါ။ ဂမးြါ - “ကမ္ဘာကကီးတစ်ခုလုံးတွင်	သင်၌မရှိသည့်အရာ	တစ်ခုအား	သင်လိုချင ်
သည့်အရာ	 တစ်ခုခုရှိြါသလား။	 ရှိမည်ပြစ်သည်။	 ကျွန်ုြ်တို့တွင်	 ရှိချင်ကသာအရာများစွာ	
ရှိသည်။	သို့ကသာ်	ဘုရားသခင်	ကျွန်ုြ်တို့ကိုကြးထားကသာ	 ကကာင်းကကီးမဂေလာများအတွက်	
စဉ်းစားရင်း	ကကျးဇူးတင်ရင်းပြင့်	ကကျနြ်ကရာင့်ရဲပခင်းကို	ကျွန်ုြ်တို့ကရွးချယ်နိုင်ြါသည်။”	

ဣသဂရလလူမျ ိုးများ၏ ဂကျနြ်ဂရာင့်ရဲပြင်းနှင့် ဂကျးဇူးတင်ပြင်းသည် တိုဂတာင်းသည်။ 
သူတို့တွင် ဂကျးဇူးတင်ရမည့်အရာများ ရှိြါသလား။ (ဂကျာက်ထဲမှဂရ၊ အီေျစ်ပြည်မှကယ ်
တင်ပြင်းနှင့် ဂကာင်းကင်မှမန္နမုန့် ) 

ဂြမများသည်လူများကို စတင်ကိုက်ပြီး ဂသဂစလာဂသာအြါ သူတို့သည် မည်သို့ ြံစားကကရ 
သနည်း။ (ဂကကာက်ရေံ့ပြင်း၊ ဝမ်းနည်းပြင်း၊ ရှက်ပြင်း)

ဘုရားသြင်သည် သူတို့အားလုံး ထိုက်တန်သည့်အရာကို ဂြးြဲ့ြါသလား။ (မဂြးြဲ့ြါ။ 
သူတို့၏အပြစ် အကျ ိုးဆက်များမှ လွှတ်ဂပမာက်ရန် နည်းလမ်းကို ဂြးြဲ့သည်။)

သူတို့အားလုံး ြွင့်လွှတ်ပြင်း ြံရြါသလား။ (မြံရြါ။ သူတို့၏အပြစ်မှ ဂပြာင်းလဲပြီး ဂကကးဝါ 
ဂြမကို ကကည့်ကာ ဘုရားသြင်ကို နာြံဂသာသူ သာလျှင်)

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	-	

ကကျးဇူးတင်ပခင်း

ဂကျးဇူးတင်ပြင်းလှုြ်ရှားမှု 

- ဂမးြွန်းများဂြးပြီး 

စတင်ြါ - “တစ်ြျနိ်လုံး 

ညည်းတွား ဂနတတ်သည့် 

လူအနားတွင် သင်ရှိြဲ့ြူး  

ြါသလား။  ထိုသို့ဂသာ 

လူမျ ိုးနှင့် အြျနိ်ကုန်ရ 

သည်ကိုသင်နှစ်သက်ြါ 

သလား။ ထိုသူများသည် 

ဂကျးဇူးတင်စရာ ဘာမှမရှ ိ

ဂသာ သူမျ ိုးလား။ 

ထို့ဂကကာင့် သူတို့ ညည်း 

တွားပြင်းလား။ မဟုတ်ြါ။ 

ထို့ဂကကာင့် … ယဂန့တွင် 

ဂကာင်းကကီးမည်မျှကို 

ကျွန်ုြ်တို့ ဂရတွက်နိုင် 

သည်ကို ကကည့်ကကြါစို့။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသြ်ပြီး သင်မည်မျှ ရှာဂြွနိုင်သည်ကို ကကည့်ြါ။

 ¼ မယုံကကည်ပြင်းနှင့် ဂတာ်လှန်ြုန်ကန်ပြင်း၏ အပြစ်
 ¼ ဘုရားသြင်ထံမှ တရားစီရင်ပြင်း
 ¼ အပြစ်ဝန်ြျဂတာင်းြန်ပြင်း
 ¼ လွတ်ဂပမာက်ပြင်းအတွက် ဆုဂတာင်းပြင်း
 ¼ ဘုရားသြင်၏ ဂထာက်ြံ့ပြင်း
 ¼ ယုံကကည်ပြင်း
 ¼ အသက်
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ညည်းတွားမည်လား (သို့) ဂကျးဇူးတင်မည်လား - သင်ဂရေးြျယ်ြါ။ ဂကျးဇူးတင်ပြင်း 
သည် ဘုရားသြင်မှ ကျွန်ုြ်တို့အဂြါ် အလိုဂတာ်ရှိြါသည်။ ဂအာက်ြါနယ်ြယ်များတွင် 
သင်ဘာလုြ်မည်နည်း။ သင်ဂရေးြျယ်ရန် လိုအြ်ြါသည်။ သင်ကဂကျးဇူးတင်ရန် ဂရေးြျယ် 
မည်လား (သို့) ညည်းတွားရန် ဂရေးြျယ်မည်လား။

 ¼ ဂကျာင်း
 ¼ မိဘ
 ¼ သူငယ်ြျင်းများ
 ¼ သင်၏အစ်ကို၊ အစ်မများ
 ¼ အပြားတစ်ြုြု

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	လူများသည်	ဘုရားသခင်ကို	ယုံြကည်ပြီး	 
ကြကးဝါကြမကို	ြကည့်ကသာအခါ	ကျန်းမာပခင်း	ရရှိြကသည်။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာရှာကြွပခင်း

ဆရာက အတန်းကို ၂ ြွဲ့ 

၃ ြွဲ့ြွဲြါ။ သင့်ဘယ်ဘက ်

တွင် ရှိဂနသည့်စာရင်းထဲမှ 

သင်ြန်းစာ၏ အဓိက 

အကကံဂြးြျက် ၇ ြုကို  

ရှာဂစြါ။ ကဂလးငယ်များ 

အတွက် (သို့) 

စာမြတ်သူများအတွက် 

ဆရာက ကျမ်းြျက်များကို 

ရှာကူဂြးြါ။
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 ¼ နှစ်ဂြါင်း ၄၀ နီးြါး ြရီးသွားလာပြီးဂနာက် ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် အာပဗဟံအား 
ကတိဂြးြဲ့သည့် နယ်ဂပမသို့ ဝင်စားရန် အဆင်သင့်ပြစ်ဂနကကသည်။ Kadesh အရြ်တွင ်
ဂမာဂရှ၊ ကာလက်၊ ဂယာရှုတို့နှင့်အတူ ဂတွ့ကကုံြဲ့ကကသူများထဲမှ အသက်နှစ်ဆယ် 
အထက်ရှိဂသာ သူများသည် ဂသဆုံးြဲ့ကကသည်။ 

 ¼ ဂမာဂရှမဂသမီ ထိုထူးပြားဂသာ ဂနရာသို့ဝင်ရန် ဂနာက်မျ ိုးဆက်အတွက် ပြင်ဆင်ဂြး 
လိုြဲ့သည်။ သူတို့မည်သူမျှ သိနဂတာင်ကို မမှတ်မိဂတာ့ဂသာဂကကာင့် ထာဝရဘုရား၏ 
ဂနာက်ကို မည်သို့လိုက်ရဂကကာင်း ညွှန်ကကားြျက်များကို မျ ိုးဆက်သစ်အား အသစ်ဂြး 
ြဲ့သည်။

 ¼ တရားဂဟာရာကျမ်းသည် မျ ိုးဆက်သစ်အား ဂမာဂရှမှ တရားဂဟာြဲ့သည့် အတွဲပြစ် 
သည်။ ဂမာဂရှက ယာဂဝဘုရား မည်သည့်အမှုပြုြဲ့သည် (တရားဂဟာရာကျမ်း ၁-၄) 
ဟူသည့် ဂနာက်ြံသမိုင်းဂကကာင်းကို ဂပြာပြပြီးစတင်ထားသည်။ သူသည် လွန်ြဲ့ဂသာ 
နှစ်ဂြါင်း ၄၀ နီးြါးက သိနဂတာင်ဂြါ်တွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့သည့် ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါးကို 
ပြန်လည်ဂပြာဆိုပြီး ဆက်ဂပြာပြြဲ့သည် (တရားဂဟာရာကျမ်း ၅)။ ထို့ဂနာက် ဂမာဂရှက 
ဣသဂရလလူမျ ိုးများအဂြါ် ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါး၏ သက်ဂရာက်မှုကို အဂလးထား 
ဂြာ်ပြြဲ့သည် (တရားဂဟာရာကျမ်း ၆-၁၁)။

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးသည် ယြုအြါ နို့နှင့်ြျားရည်စီးဂသာနယ်ဂပမအတွက် အဆင်သင့်  
ပြစ်ဂနကကသည်။ သူတို့၏အြွင့်အဂရးကို လွန်ြဲ့ဂသာ နှစ် ၄၀ ကလွဲဂြျာ်ြဲ့ရသည်။ ယြု 
တွင် ဂမာဂရှသည် နယ်ဂပမသို့ဝင်စားရန် မည်သို့ပြင်ဆင်ရန် သူတို့အား သတိဂြးသည်။  
ဂတာလည်ရာကျမ်း ၁၃ နှင့် ၁၄ က သူတို့မှားသည့်ဂနရာကိုဂထာက်ပြထားသည်။

 ¼ သူတို့က ဘုရားသြင်သည် ကမ္ဘာဂြါ်တွင် သန့်ရှင်းသည့် တစ်ြါးတည်းဂသာ ဘုရား 
ပြစ်သည်ကို သိသင့်သည်။ အပြားမည်သည့် နတ်ဘုရားမျှသူ့ကို ဂအာင်ပမင်စွာ မစိန် 
ဂြါ်နိုင်ြဲ့ြါ။

 ¼ ဤသမ္မာတရားအဂြါ် ဣသဂရလလူမျ ိုးတို့၏ တုံ့ပြန်ြျက်မှာ ရိုးရှင်းသည် - သင်၏ 
ထာဝရအရှင်ဘုရားသြင်ကို သင်၌ရှိသည့် အရာရာတိုင်းပြင့် ြျစ်ြါ။ သင်ပြစ်သည့်  
အရာရာအတိုင်းြျစ်ြါ။ ယာဂဝဘုရားအဂြါ် အြကင်းမဲ့သစ္စာရှိပြင်းကို ဂမျှာ်လင့်သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်ကနာက်သို့	လိုက်ကသာသူများသည်	 
သူ့အကြါ်	အြကင်းမဲ့သစ္စာရှိပြီး	အပြည့်အဝနာခံရြကမည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၃၅)
တရားဂဟာရာကျမ်း ၆:၁-၁၀

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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အရင်ကျက်မှတ်ြဲ့သည့် ကျမ်းြျက်များပြင့် သင့်အားကူညီရန် ကဂလးများကို ဂမးြါ။  
ဥြမာ။ ။ “မည်သည့်(ကျမ်းြိုဒ်) က ဂပြာသည်ကို မည်သူမှတ်မိသနည်း” စသပြင့်ဂပြာနိုင် 
ြါသည်။

သင်ခန်းစာစတင်ြါ 

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်	

ပြန်လည််သုံးသြ်ပခင်း

သင်ြန်းစာ ၃၀ ြုမှ 

ကျမ်းြျက်များကို 

ဂြးထားြါသည်။ 

ကဂလးများကို 

နှစ်သင်းြွဲပြီး မည်သည့ ်

အသင်းသည် အလွတ်ရ 

သည့် ကျမ်းြျက်အများဆုံး 

ဆိုနိုင်သည်ကို ကကည့်ြါ။  

အြွဲ့များအား ငါးမိနစ ်

အြျနိ်ဂြးပြီး သူတို့သည်  

အတူတကွ လုြ်ဂဆာင်ရ 

မည်။

ဆရာကအကူအညီ 

အနည်းငယ်ဂြးနိုင်ြါ 

သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၅ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၈

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၆ - ဂဟရှာယ ၁၄:၁၂

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၇- ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၆

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၈ - ဂရာမကသဝါဒစာ ၅:၁၂

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၉ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၅

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၀  - ဂရာမ ၈:၂၀

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၁ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၂၁

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၂ - ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၉:၂

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၃ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄:၇

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၄ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၅:၁

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၅ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၆:၈

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၆ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၁:၉

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၇ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၃

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၈ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၉:၂၉

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၁၉ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၅:၆

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၂၀ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၂:၁၄

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၂၁ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၂:၃၀

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၂၂ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၉:၂

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၂၃ - ထွက်ဂပမာရာကျမ်း ၁:၁၂

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၂၄ - ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း 
၃:၁၄

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၂၅ - ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း 
၁၂:၁၂

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၂၆ - ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း 
၁၂:၁၃

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၂၇ - ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း 
၁၄:၂၉

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၂၈ - ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း 
၂ဝး၃

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၂၉ - ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း 
၂ဝး၄

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၃၀ - ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း 
၄ဝး၃၄

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၃၁ - ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၇:၁၁

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၃၂ - ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၆:၃၀

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၃၃ - ဂတာလည်ရာကျမ်း 
၁၃:၃၁

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၃၄ - ဂယာဟန် ၃:၁၄

ဤလူများအားပြင့် သင့်အား ဂပြာပြြဲ့သည့်အထဲမှ အဂရးအကကီးဆုံးအရာများမှာ မည်သည့် 
အရာများ ပြစ်သနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ြရီးစဉ်မှာ ပြီးဆုံးြါနီးပြစ်သည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ကန္တာရထဲတွင် နှစ်ြါင်း ၄၀ နီး 
ြါး လှည့်လည်ြဲ့ရသည်။ ြရီးစဉ်အစတွင် လိုက်ြါလာသူ အများစုမှာ ဂသဆုံးကုန်သည်။  
ကန္တာရထဲတွင် ပမေြ်နှံလိုက်ကကသည်။ ဂမာဂရှသည် နှစ်များစွာက လိုက်ြါြဲ့သည်။ သို့ဂသာ်  
သူသည် သန်မာဆဲပြစ်သည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများအား သူတို့၏ နယ်ဂပမသစ်အတွက်  
ပြင်ဆင်ဂြးရန် ဂမာဂရှသည် တရားဂဒသနာတွဲများကို ဂြးဂဝြဲ့သည်။ ၎င်းမှာ အကူအညီ 
ပြစ်သည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဂနာက်မျ ိုးဆက်သစ်က ဘုရားသြင်အား သိရန်နှင့် 
နာြံရန် ဂကာင်းမွန်စွာ ပြင်ဆင်ဂြးလိုဂသာဂကကာင့် ပြစ်သည်။ ဂနာက်ဆုံးမျ ိုးဆက်က 
ဆိုးရေားစွာ ကျဆုံးြဲ့သည်။

လူမျ ိုးဂတာ်သည် လမ်းဆုံတွင် ရှိဂနသည်ကို ဂမာဂရှသိသည်။ ဂနာက်ဆုံးမျ ိုးဆက်သည် 
ယာဂဝဘုရားကို အနည်းငယ်သာအာရုံစိုက်ပြီး အဂပြအဂနများဂြါ်တွင် ြိုမိုအာရုံစိုက်ကာ 
ညည်းတွားြဲ့ကကသူများ ပြစ်သည်။ ထိုအတွက် ဘုရားသြင်က အသက် ၂၀ အထက်ရှိဂသာ 
သူအားလုံးကို အပြစ်ဂြးြဲ့သည်။ ထိုလူများသည် အာပဗဟံအား ကတိဂြးြဲ့သည့် ကတိဂတာ် 
ပြည်သို့ဝင်စားရမည် မဟုတ်ြါ။ သူတို့၏ညည်းတွားပြင်းသည် သူတို့ကို အနာကျင်ဆုံးပြစ် 
ဂစသည်။ ယြုတွင် ဂနာက်မျ ိုးဆက်သည် ကတိဂတာ်ပြည်သို့ဝင်စားရန် အဆင်သင့်ပြစ်ဂန 
ကကသည်။ သို့ဂသာ် သူတို့သည် အတိတ်က နိမိတ်လကေဏာများကို မပမင်ြဲ့ကကြါ။ ကြ်ဂဘး 
ဆယ်ြါး၊ ြင်လယ်နီကိုပြတ်ဂကျာ်ပြင်းနှင့် လူမျ ိုးဂတာ်အတွက် ဘုရားသြင်၏အံ့ကသြွယ်ရာ 
ဂထာက်ြံ့ပြင်ဆင်ဂြးပြင်းကဲ့သို့ဂသာ နိမိတ်လကေဏာများ ပြစ်သည်။ စဉ်းစားကကည့်ြါ ...  
သူတို့သည် ကန္တာရထဲတွင် နှစ်ဂြါင်း ၄၀ လှည့်လည်သွားလာြဲ့ကကပြီး ြိနြ်တစ်ရံသာ စီးြဲ့ 
ကကသည်။

ဂနာက်မျ ိုးဆက်သစ်သည် ထိုအဂကကာင်းအရာ အားလုံးကိုသိရန် လိုအြ်သည်။ ဂနာက်မျ ိုး 
ဆက်သစ်သည် ဘုရားသြင်မည်သူပြစ်ဂကကာင်းနှင့် သူသည် ဘာနှင့်တူသည်ဟူဂသာ 
အဂကကာင်းကိုသိရန် လိုအြ်သည်။ သူတို့ပြစ်သင့်သည်အတိုင်း ထိုအဂကကာင်းအရာများကိ ု
သူတို့၏မိဘများထံမှ သိလာပြင်း မဟုတ်ြါ။ ထို့ဂကကာင့် ဂမာဂရှက လူမျ ိုဂတာ်အား တရား 
ဂဒသနာတွဲကို ဂြးြဲ့သည်။ ထိုဂဒသနာတွဲက ဣသဂရလလူမျ ိုးအား ယာဂဝဘုရားကို 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကမာကရှ၏	

ကနာက်ဆုံးစကား

ဂမာဂရှက မဟာလူမျ ိုး 

ဂတာ် ပြစ်သည့်ဣသဂရလ 

လူမျ ိုးဂတာ်၏ 

ဂြါင်းဂဆာင်အပြစ် 

သူ၏ ဂနာက်ဆုံးအြျနိ် 

ဂရာက်ဂနပြီပြစ်သည့် 

အတိုင်း ဂမာဂရှက 

ဂနာက်ဆုံးမိန့်ြွန်းဂပြာြဲ့ 

သည်။ ဤစကားများသည် 

သူ၏ဂနာက်ဆုံးစကားများ 

ပြစ်သည်။ သင့်အတွက် 

အထူးပြားဆုံးပြစ်သည့် 

လူမျ ိုးဂတာ်အား သူဂပြာြဲ ့

သည့် ဂနာက်ဆုံးစကားမှာ 

ဘာပြစ်သနည်း။ ထိုစကား 

များကို ြျဂရးထားပြီး 

သင်ြန်းစာ၏ အဆုံးတွင ်

အတန်းထဲရှိ သူငယ်ြျင်း 

တစ်ဦးနှင့် ဂဝမျှြါ။

 ¼ သင့်မိြင်
 ¼ သင့်ြြင်
 ¼ သင့်ဆရာများထဲမှ ဆရာတစ်ဦး
 ¼ သင့်သူငယ်ြျင်းများထဲမှ တစ်ဂယာက်
 ¼ မိသားစုဝင်တစ်ဦး

ယဂန့သင်ြန်းစာသည် ဘုရားသြင်ကျွန်ုြ်တို့ကို ဂပြာြဲ့သည့်အရာထဲမှ အဂရးအကကီးဆုံး 
အရာများကို အနှစ်ြျုြ်မည်ပြစ်သည်။
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	ရုြ်ြုံများ

ကဂလးများအား 

ကျမ်းြျက်ကို ရုြ်ြုံများ  

အသုံးပြုပြီး ကျက်မှတ်ဂစ 

ြါ။ ဥြမာ။ ။ ဆရာက 

ကတိေံြုံကို “ဘုရားသြင်”၊ 

အနီဂရာင်အသည်း ြုံကို  

“ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာ”၊ 

“ဝိညာဉ်” ကို လူတစ်ဦး၏ 

ရုြ်ြုံကို အသုံးပြုပြီး 

“ြွန်အား” ကိုသန်မာသည့်  

လက်ဂမာင်းရုြ်ြုံပြင့် 

ရုြ်ြုံပြသနိုင်ြါသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကိုးကွယ်တတ်ဂအာင် ကူညီဂြးသည်။ သင်သိသည့်အတိုင်းြင် သူတို့သည် နတ်ဘုရားများ 
စွာ ကိုးကွယ်သည့် နိုင်ငံများနှင့်ြတ်လည် ဝိုင်းထားသည်။ သို့ဂသာ် ထိုနတ်ဘုရားများသည်  
စစ်မှန်ပြီးထူးပြားဂသာ ဘုရားမဟုတ်ြါ။ နတ်ဘုရားများစွာရှိသည့် အီေျစ်ပြည်မှလာကက 
သည်။ သူတို့သည် ြါနန်ပြည်သို့ သွားကကမည် … တူညီဂသာအြျက်မှာ နတ်ဘုရားများစွာ ရှိ 
ဂသာ ဂနရာပြစ်သည်။ သူတို့၏မိဘများသည် တစ်ဆူတည်းဂသာ ဘုရားအဂကကာင်းကို  
သူတို့အား မညွှန်ပြထားဂသာဂကကာင့် ဂမာဂရှက ထိုသို့ လုြ်ဂဆာင်ရန် လိုအြ်သည်။

မျ ိုးဆက်သစ်အတွက် ြျတီက်ဂသာ အမိန့်သစ်တစ်ြုကဲ့သို့ ပြစ်သည်။ ြျတီက်ဂသာအမိန့်  
သစ်သည် ကဂလးလူကကီးနှင့် လူတိုင်းအတွက် ပြစ်သည်။ လူကကီးများက သူတို့၏ကဂလး 
အား ကကီးပမတ်သည့်ဘုရား အဂကကာင်းဂပြာပြရန် တာဝန်ရှိသည်။ သူတို့သည် ထိုကကီးပမတ ်
ဂသာ ဘုရားအဂကကာင်းကို အြျနိ်တိုင်းဂပြာပြရန် လိုအြ်သည်။ ညစာစားဂသာအြါ၊ ြရီး 
သွားဂသာအြါ၊ မနက်မိုးလင်းဂသာအြါ၊ ညဂနြင်းဘက် … အြျနိ်တိုင်းနီးြါးကိုအသုံးပြု 
ရမည်။ ထိုကကီးပမတ်ဂသာဘုရားက သူမည်သူပြစ်ဂကကာင်းနှင့် သူဘာလုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်ကို  
ကဂလးများနှင့်လူကကီးများကို သိဂစလိုသည်။ ထို့ဂကကာင့် သူတို့သည် နယ်ဂပမသစ်ထဲသို့ 
ဝင်စားဂသာအြါ ဣသဂရလလူမျ ိုးများက သူတို့အား ထိုဂနရာသို့ မည်သူြို့ဂဆာင်သည်။  
ထိုဂနရာသို့ ဂရာက်ဂသာအြါ သူတို့ဘာလုြ်ဂဆာင်ရမည်ကို သိမည်ပြစ်သည်။ ဂနာက်ဆုံး 
တစ်ြျက်မှာ ဘုရားသြင်သည် ဂနာက်ထြ်ကကီးပမတ်သည့် ဂြါင်းဂဆာင်တစ်ဦးကို ဂြးြဲ့ 
သည်။ သူ၏အမည်မှာ ဂယာရှုပြစ်ပြီး ဂနာက်မျ ိုးဆက်အား နယ်ဂပမသစ်ထဲသို့ြျတီက်ပြင်း 
အမိန့်သစ်ပြင့် လူမျ ိုးဂတာ်အား ဦးဂဆာင်မည်ပြစ်သည်။

တရားဂဟာရာကျမ်း ၆:၅ - သင်၏ဘုရားသြင် ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအြကင်းမဲ့၊  
အစွမ်းသတ္တိရှိသမျှနှင့် ြျစ်ဂလာ့။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင် ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our 
God” ဟူသည့် Eric Quiram သီဆိုထားသည့် သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြု 
ထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

လက်မှု - Phylacteries ပြုလုြ်ပြင်း

စာရေက်ရှည်များ ညေြ်ြါ ၁ လက်မကျယ်ပြီး ၁၂ လက်မြန့်  ရှည်ဂစြါ။ ကဂလးတစ်ဦးအတွက် 
စာရေက်လိြ် ၃ -၄ ရေက်လိုဂြမည်။  စာရေက်တစ်ြက်တွင် အဂရာင်ြါပြင်း (သို့) ြုံစံပြင့ ်
မိတ္တူကူးထားလျှင်လည်းဂကာင်းြါသည်။ သို့ဂသာ် မလိုအြ်ြါ။ သင်ကစာရေက်ပြူကို သုံးမည် 
ဆိုြါက ကဂလးများကို စာရေက်၏တစ်ြက်ပြမ်းအား အြျနိ်ရြါက အဂရာင်ပြယ်ဂစြါက 
ြိုဂြျာ်စရာ ဂကာင်းမည်။ စာရေက်၏ ဂနာက်တစ်ြက်ပြမ်းတွင် ကျမ်းြျက်ဂရးဂစြါ။ ဂနာက် 
စာရေက်လိြ်တွင် သင်ကကိုက်နှစ်သက်ရာ ကျမ်းြျက်ဂရေးြျယ်ဂြးြါ။ အကကံပြုြျက်အြျ ို့မှာ 
- ဂယာရှုမှတ်စာ ၁:၈ (ဤကျမ်းြျက်သည် ဂနာက်သင်ြန်းစာ၏ ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းြျက ်
ပြစ်သည်) ထို့အပြင် ဂနာက်ကျမ်းြျက်နှစ်ြျက်ကို သင်ြဲ့ပြီးသည့် ကျမ်းြျက်များထဲမှ နှစ် 
ြျက်။ ကျမ်းြျက်များအား စာရေက်များဂြါ်တွင် ကူးဂရးပြီးဂသာအြါ စာရေက်အား လုံးရှည်ြုံစ ံ
ပြစ်ဂအာင် ြဲတံပြင့် လိြ်ြါ။ ထို့ဂနာက် ကကိုးစပြင့် လည်ဆွဲြုံစံပြစ်ဂအာင် ဆွဲြါ။ ကဂလးများ 
အားဂပြာြါ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသြင်၏စကားဂတာ်ကို အြျနိ်တိုင်းဂစာင့် 
ထိန်းရန် ညွှန်ကကားြံရသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသြင်၏ြညတ်များကို သတိရဂနဂစရန်  
ကျမ်းြျက်များကို ထူးပြားဂသာ လက်ဝတ်ရတနာပြင့် ဝတ်ဆင်ကကသည်။ သူတို့သည် ဘုရား 
သြင်၏အဂကကာင်းကို အြျနိ်တိုင်းဂပြာရန် ပြစ်သည်။ အထူးသပြင့် ဘုရားသြင်က သူတို့၏ 
ကဂလးများအား ဘုရားသြင်၏နည်းလမ်းများကို သင်ဂြးရန် သူတို့အဂြါ် အလိုဂတာ်ရှိြဲ့ 
သည်။ ဘုရားသြင်အား စိတ်ဂကျနြ်ဂစသည့် အသက်တာပြင့် ဂနထိုင်ပြင်းသည် မလွယ် 
ကူြါ။ ကျွန်ုြ်တို့သည် ဘုရားသြင်၏စကားဂတာ်ကို မိမိတို့၏အလယ်တွင် ထားရှိရန် 
လိုအြ်ြါသည်။ ကျွန်ုြ်တို့၏ကျမ်းြျက်ကို ဂနာက်တစ်ကကိမ် ဆိုကကြါစို့။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	 

-	Phylacteires

 ကဂလးတစ်ဦးြျင်းစီ 

အတွက် လိုအြ်ဂသာ 

ြစ္စည်းများ

. စာရေက်လိြ် ၄ ြု

. ြဲတံ

. ၂၄ လက်မရှိဂသာ 

ကကိုးစတစ်စ

. တိတ် 

၄)သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ကဂလးများအား သူတို့၏စကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) စကားလုံးနည်းနည်းပြင့် သူတို့၏ 
ကိုယ်ြိုင်စကားလုံးသုံးကာ သင်ြန်းစာကို ရိုးရှင်းဂအာင် အနှစ်ြျုြ်ဂစြါ။ သူတို့၏ အဂပြများ 
သည် ဘာပြစ်သနည်း။ ကဂလးများသည် သင်ြန်းစာအား စကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) 
အနည်းငယ်သုံးကာ ရိုးရှင်းဂအာင် ဂရးထားဂသာအြါ သူတို့၏အဂပြမှာ ဂအာက်ြါအတိုင်း 
ပြစ်နိုင်ြါသည် -

 ¼ ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင်သည် တစ်ဆူတည်းဂသာ ဘုရားပြစ်သည်။
 ¼ ဘုရားသြင် ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအြကင်းမဲ့ြျစ်ြါ။
 ¼ ဘုရားသြင်က ကျွန်ုြ်တို့အား သူ့ကိုအြကင်းမဲ့ နာြံဂစလိုသည်။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ရိုးရှင်းကစပခင်း

ရိုးရှင်းဂစပြင်း ဟူသည်မှာ 

ကဂလးများအတွက် 

အသုံးဝင်ဂသာ ကစား 

နည်း ပြစ်နိုင်ြါသည်။ 

ဆရာက  ကဂလး ၂ 

ဂယာက်၃ဂယာက် 

တစ်ြွဲ့ြျင်းစီအား အြျနိ် 

၁-၂ မိနစ်ဂြးကာ 

သင်ြန်းစာ၏ 

အထူးပြားဆုံးစကားလုံး 

၁၀ လုံးကို 

ယူဂဆာင်လာဂစြါ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ pmrsufESm 195သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဘုရားသြင်က ကျွန်ုြ်တို့နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည့် သီးသန့်ဆက်ဆံဂရး ရှိြျင်သည်။ 

နာြံပြင်းဟူဂသာ ဂြါင်းစဉ်သည် တရားဂဟာရာကျမ်းတွင် အဂလးထားဂြာ်ပြထားသည်။ 
ဂန့စဉ်နာြံပြင်းကို အားဂြးြါ။ ကဂလးများသည် ဘုရားသြင်အား နာြံနိုင်ဂအာင် လက် 
ဂတွ့ကျဂသာ နည်းလမ်းများပြင့် ဂပြာပြြါ။

 ¼ သင့်စိတ်နှလုံးရှိသမျှ (သင်လိုြျင်သည့်အရာ)
 ¼ သင့်စိတ်ဝိညာဉ်ရှိသမျှ (သင်စဉ်းစားသည့်အရာ)
 ¼ သင့်ြွန်အားရှိသမျှ (သင်လုြ်ဂဆာင်သည့်အရာ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်ကနာက်သို့	လိုက်ကသာသူများသည်	 
သူ့အကြါ်	အြကင်းမဲ့သစ္စာရှိပြီး	အပြည့်အဝနာခံြကရမည်။

 ¼ ဘုရားသြင် မည်သူပြစ်သည်ကို ကဂလးများအား သင်ဂြးြါ။
 ¼ ဘုရားသြင်အဂကကာင်း အြျနိ်တိုင်း ဂပြာြါ။
 ¼ အပြားနတ်ဘုရားများကို မကိုးကွယ်နှင့်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
နယ်ဂပမဂတာ်ကိုသိမ်းြိုက်ပြင်း pmrsufESm 196@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ ယာဂဝဘုရားသည် အာပဗဟံအသက် ၇၅ နှစ်ြန့်ရှိဂသာအြါ ကတိဂတာ်နယ်ဂပမကို 
ြထမဆုံးဂြးြဲ့သည်။ ယြုတွင် နှစ်ဂြါင်း ၇၀၀ ကကာဂသာအြါ ဘုရားသြင်က ဂယာရှု 
အား ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို နယ်ဂပမထဲသို့ ဦးဂဆာင်ဂြါ်သွားရန် ညွှန်ကကားြဲ့သည်။

 ¼ ဂယာရှုမှတ်စာ ၂ တွင် ဂယရိဂြါပမို့တွင် ဂနထိုင်သူများသည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများကိ ု
ဂကကာက်ရေံ့သည်ဟု ဂပြာပြထားသည်။ ဂယရိဂြါပမို့မှလူများက ယာဂဝဘုရားသည် 
ထိုနယ်ဂပမကို ဣသဂရလလူမျ ိုးများအား ဂြးသည်ကို သိကကသည်။

 ¼ ယာဂဝဘုရားက ဂယာရှုအား ြွန်အားယူရန် တိုက်တွန်းြဲ့သည်။ ဂရှ့တွင်ရှိဂသာ စစ်ြွဲအ 
တွက် မဟုတ်ြါ။ ဘုရားသြင်အား ေရုတစိုက်နာြံရန်အတွက် ပြစ်သည်။ စစ်ြွဲ၏ဂအာင ်
ပမင်မှုမှာ ဘုရားသြင်၏သဂဘာအရ ပြစ်သည်။ ဂယာရှုက ကိုးစားပြီးနာြံရန် ပြစ်သည်။

 ¼ ဂယာရှုက နယ်ဂပမကိုစူးစမ်ရန် သူလျှ ိုနှစ်ဦး ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ သူတို့သည် ဘုရားများစွာ 
ကိုးကွယ်ရာမှ ယာဂဝဘုရားကို ကိုးကွယ်ရန် ဂပြာင်းလဲြဲ့သည့် ရာြြ်၏အိမ်ထဲသို့ ဝင် 
သွားကကသည်။ သူလျှ ိုများအား သူမဂပြာသည်မှာ လွန်ြဲ့ဂသာ ၃၈ နှစ်က သူလျှ ိုဆယ်ဦး 
ကို ဂြာ်ပြသည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် အီေျစ်ပြည်မှလွတ်ဂပမာက်ပြင်းပြီးဂနာက ်
နှစ် ၄၀ ကကာအထိ ြါနနိလူများက ယာဂဝဘုရားကို ဂကကာက်ရေံ့ကကြါလျှင် သူတို့သည် 
ထွက်ဂပမာက်ပြင်း ၃ နှစ်ကကာပြီးသည်အထိ ဘုရားကို ဂကကာက်ရေံ့ကကမည် ပြစ်သည်။

 ¼ ဂယာရှုမှတ်စာ၏ ြထမဆုံး ငါးြန်းမှာ ဣသဂရလလူမျ ိုးများမှ ြါနန်ပြည်သို့ ဝင်စား 
သည့်အဂကကာင်းကို အဂသးစိတ်ဂြာ်ပြထားသည်။ ယာဂဝဘုရားက သူတို့နှင့်အတူရှိပြီး 
သူတို့အား နယ်ဂပမဂြးမည်ပြစ်သည်။ အြန်းကကီး ၆-၁၂ တွင် ဣသဂရလလူမျ ိုးများ 
နယ်ဂပမကို ဂအာင်နိုင်သည့်အဂကကာင်း ဂပြာထားသည်။ သူတို့သည် နယ်ဂပမအတွက် 
တိုက်ြိုက်ဂသာအြါ ဘုရားသြင်သည် သူတို့နှင့်အတူ ြါရှိသည်။ ထို့ဂကကာင့် သူတို့သည် 
နယ်ဂပမကို ဂအာင်နိုင်ြဲ့သည်။

 ¼ ဂယာရှုမှတ်စာသည် ဂယာရှု၏မိန့်ြွန်းနှစ်ြုပြင့် အဆုံးသတ်ထားသည်။ ဣသဂရလ 
လူမျ ိုးများအား ယာဂဝဘုရားအဂြါ် သစ္စာရှိရန် အားဂြးရန်အတွက် ဂယာရှုက သူတို့၏ 
သမိုင်းအဂကကား  သမိုင်း၏မှတ်သားြွယ်ရာ ဂြါင်းဂဆာင်နှင့် အထူးဂလးပမတ်ပြင်း ြံရ 
သည့် အာပဗဟံအဂကကာင်းကို ဂပြာြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်၏ ဂကျးဇူးဂတာ်အား ြန်ဆင်း 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်၏အကူအညီပြင့်	 
လူများသည်	ကတိကတာ်ပြည်သို့	ဝင်စားြကသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၃၆)
ဂယာရှုမှတ်စာ ၁:၁-၇ နှင့် ၂:၈-၁၁

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် သင်ြန်းစာအားလုံးကို စဉ်းစားကကည့်ကကြါစို့။ ကျွန်ုြ်တို့သည် 
သင်ြန်းစာကို အစဉ်လိုက်ထားနိုင်သလား ကကည့်ကကြါစို့။ ဂအာက်တွင် သင်ြန်းစာ ၃၅ ြုမှ  
ြုံပြင်ဇာတ်ဂကကာင်းများကို ဂြးထားြါသည်။

၁) ဘုရားသြင်သည် အလွန်သန်မာသည်။
၃)  ဘုရားသြင်သည် အရာအားလုံးကို ြန်ဆင်းသည်။
၅)  ဥယျာဉ်ထဲရှိဘဝသည် ဂြျာ်စရာနှင့်ပြည့်ဂနသည်။
၇)  စာတန်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို စုံစမ်းြဲ့သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် ဘုရားသြင်ကို 

မနာြံြါ။
၉) ဘုရားသြင်က စာတန်အား နင်းဂပြမည့်သူကို ဂစလွှတ်မည်ဟု ကတိဂြးြဲ့သည်။
၁၁) ဘုရားသြင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို အဝတ်ဂြးရန် အပြစ်မရှိဂသာ တိရစ္ဆာန်ကို 

သတ်ြဲ့သည်။
၁၃) ကာဣနနှင့် အာဂဗလတို့သည် မတူညီဂသာ နည်းလမ်းနှစ်မျ ိုးပြင့် ဘုရားသြင်အား 

တုံ့ပြန်ြဲ့ကကသည်။
၁၅) လူသားများသည် ဆိုးညစ်ကကသည်။ ဘုရားသြင်က ဂရလွှမ်းမိုးပြင်းကို ဂစလွှတ်ြဲ့ 

သည်။ ဂနာဧသည် ယုံကကည်ကိုးစားပြီး နာြံြဲ့သည်။
၁၇) ဘုရားသြင်သည် အာပဗဟံအား လူမျ ိုးကကီးပြစ်ရန်နှင့် လူမျ ိုးတကာအတွက် 

ဂကာင်းကကီးပြစ်ရန် ဂြါ်ြဲ့သည်။
၁၉) စာရာသည် ဘုရားသြင်၏ကတိဂတာ်ကို ယုံကကည်ပြင်းပြင့် မတုံ့ပြန်ြဲ့ြါ။ အာပဗဟ ံ

မူကား တုံ့ပြန်ြဲ့သည်။
၂၁) ယာကုြ်သည် ဂကာင်းကင်တမန်နှင့် နြန်းလုံးရာမှ နာမည်သစ်ကိုရြဲ့သည်။
၂၃) မဟာညေင်းဆဲမှုကို ဆန့်ကျင်ပြီးဘုရားသြင်သည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို 

ကကီးပမတ်စွာ ဂကာင်းကကီးဂြးြဲ့သည်။
၂၅) ဘုရားသြင်သည် ဣဂရလလူမျ ိုးများလွှတ်ဂပမာက်ဂစရန် အီေျစ်ပြည်တွင် ကြ်ဆိုး 

များကိုဂစလွှတ်ြဲ့သည်။
၂၇) ဘုရားသြင်သည် ကယ်တင်ရန် တတ်နိုင်သည်။ ဘုရားသြင်သည် ြင်လယ်နီကို 

ြွဲြဲ့သည်။ သူ၏ရန်သူများကို ဂရနစ်ဂစြဲ့သည်။
၂၉) ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသြင်ကို ဆန့်ကျင်ပြီးဂတာ်လှန်ြဲ့သည်။
၃၁) အစားထိုးယဇ်သည် သန့်ရှင်းဂသာ ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရာတွင် လိုအြ်သည်။

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

ဆရာက ထိုဂြာ်ပြြျက် 

များကို စာရေက်အြိုင်းအစ 

များပြင့် ဂရးထားပြီး 

ဂရာဂနှာထားြါ။ 

စာရေက်များဂြါ်တွင် 

သင်ြန်းစာ နံြါတ်မတြ် 

ြါနှင့်။ အတန်းအရေယ ်

အစားဂြါ် မူတည်ပြီး 

ကဂလးများကို ၂ြွဲ့ ၃ 

ြွဲ့ြွဲြါ။ ဂြာ်ပြြျက်များကို 

မှန်ကန်သည့် 

အစီအစဉ်အတိုင်း ထားရန် 

အြျနိ်သတ်မှတ်ြါ။ 

စာရေက်များဂြါ်တွင် 

နံြါတ်စဉ် မတြ်ြါနှင့်။ 

	၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ရှင် ဘုရားသြင်က အာပဗဟံထံ သူကိုယ်တိုင်ဂြာ်ပြြဲ့သည်။ ဂယာရှုက ကြ်ဆိုးများ 
အဂကကာင်း၊ ကျွန်ဘဝမှ ဣသဂရလလူမျ ိုးများ လွတ်ဂပမာက်ပြင်းအဂကကာင်း၊ ြင်လယ်နီ 
နှင့်အပြား အပြစ်အြျက်များကို ဂပြာြဲ့သည်။ ယာဂဝဘုရားက သူ၏လူများသည် သူ့ 
အဂြါ်သစ္စာရှိပြီး နာြံရန် ဂမျှာ်လင့်သည်။
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လွန်ြဲ့ဂသာနှစ်တွင် သင်ကကိုးစားကကည့်ြဲ့သည့် အသစ်ဂသာအရာတစ်ြုြုကို ဂြာ်ပြြါ။ ဘာ 
နှင့်တူသနည်း။ မည်သူကူညီဂြးြဲ့သနည်း။ သင်ဂကကာက်ရေံ့ြဲ့ြါသလား။ သင်လုြ်နိုင်မည ်
ဟု ထင်ြါသလား။ ယဂန့သင်ြန်းစာသည် အသစ်ဂသာအဂတွ့အကကုံပြစ်သည်။ ြျတီက် 
ပြင်း အမိန့်သစ်နှင့် ဂြါင်းဂဆာင်သစ်ပြစ်သည်။ သူတို့ မည်သို့လုြ်မည်နည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ	

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂန့ရက်သစ်တစ်ရက်တွင် ဂြါင်းဂဆာင်သစ်၊ ြျတီက်ပြင်းအမိန့်သစ်နှင့်အတူ နယ်ဂပမ 
သစ်သို့ ဝင်စားသည့် လူမျ ိုးသစ်ပြစ်သည်။ ၎င်းသည် သူတို့အထူးဂလးစားဂသာ ဂြါင်းဂဆာင် 
အာပဗဟံအား လွန်ြဲ့ဂသာနှစ်ဂြါင်း ၇၀၀ ကဂြးြဲ့သည့်အတွက် နယ်ဂပမသစ်ထဲသို့ ဝင်စား 
ရသည်မှာ ရင်သြ်လှိုက်ဂမာြွယ် ပြစ်သည်။ ဤသည်မှာ မျ ိုးဆက်ဂြါင်းများစွာကို ယာဂဝ 
ဘုရားမှဂြးြဲ့သည့် မဟာကတိဂတာ်အား သတိပြုမိကကမည့် အြွဲ့ပြစ်မည်။

ယြင်ဂြါင်းဂဆာင်ဂမာဂရှသည် ယြု ဂသဆုံးသွားြဲ့သည်။ လူတိုင်းက ဂမာဂရှသည် ကတိ 
ဂတာ်ပြည်သို့ဝင်စားရန် ဦးဂဆာင်မည်ဟု ထင်ထားသည်။ သို့ဂသာ် သူ၏အမျက်ဂဒါသ 
ဂကကာင့် ဘုရားသြင်က ဂမာဂရှအား နယ်ဂပမကိုပမင်ဂစသည် သို့ဂသာ် မဝင်ဂစြဲ့ြါ။ လူမျ ိုး 
ဂတာ်က ဂမာဂရှ၏ ဂသဆုံးမှုအတွက် ငိုဂြကးကကသည်။

ယာဂဝဘုရားတွင် ဂြါင်းဂဆာင်သစ်အတွက် အဂသးစိတ်ညွှန်ကကားြျက်များ ရှိထားသည်။ 
ဂယာရှုသည် ဘုရားသြင်ကို ေရုတစိုက်နာြံရန် လိုအြ်ပြီး လူမျ ိုးဂတာ်ကိုနာြံပြင်းတွင် ဦး 
ဂဆာင်ရမည်။ အမှန်တွင် ဘုရားသြင်က သူတို့ကိုနယ်ဂပမဂြးရန်မှာ သူ၏တာဝန်ပြစ်သည်။ 
ဂြါင်းဂဆာင်၏တာဝန်နှင့် လူထု၏တာဝန်မှာ နာြံပြင်းပြစ်သည် ... အထူးသပြင့် ဘုရားသြင် 
၏  စကားဂတာ်ကိုနာြံပြင်း ပြစ်သည်။ ထို့ဂကကာင့် လူမျ ိုးဂတာ်သည် နယ်ဂပမထဲသို့ဝင်ဂသာ 
အြါ သူတို့သည် နံရံပမင့်များနှင့် လူရှည်ကကီးများကို ဂတွ့ကကမည်။ သို့ဂသာ် သူတို့မဂကကာက ်
ရြါ။ ယာဂဝဘုရားက သူတို့သည် ရဲရင့်သင့်ဂကကာင်းကို ကကိမ်ြန်များစွာ ဂပြာထားသည်။  
၎င်းမှာ ဂယာရှုအသက်ဆုံးြါနီး ဂနာက်ဆုံးမိန့်ြွန်းဂပြာဂသာအြါ သတိဂြးြျက်ပြစ်ြဲ့သည်။  
၎င်းသည် သူ့အဂြါ် ကကာရှည်တည်တံ့သည့် သက်ဂရာက်မှုနှင့် အပြားလူများစွာကို သက် 
ဂရာက်ဂစြဲ့သည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ကယာရှု၏ြထမဆုံးနှင့်	

ကနာက်ဆုံးစကား

ဂယာရှုသည် 

ဣသဂရလလူမျ ိုး၏ 

ဂြါင်းဂဆာင်အပြစ် 

လက်ဝယ်ရှိသည့်အရာနှင့် 

ဂြါင်းဂဆာင်မှုကို 

စတင်ြဲ့သည့်အဂကကာင်း 

ကျွန်ုြ်တို့အား မီးဂမာင်း 

ထိုးပြသည်။ ဤအရာမှာ 

သူ၏ြထမဆုံး စကားများ 

ပြစ်သည်။ သူဂပြာြဲ့သည့် 

ြထမဆုံးစကားထဲမှ 

သင့်အတွက် အထူးပြား 

ဆုံးစကားမှာ မည်သည့် 

စကားပြစ်သနည်း။ 

ြျဂရးပြီးသင်ြန်းစာ၏ 

အဆုံးတွင် သူငယ်ြျင်း 

တစ်ဦးဦးနှင့် ဂဝမျှြါ။

၃၃) ဘုရားသြင်၏ လူမျ ိုးဂတာ်က ယုံကကည်သည်မှာ ဘုရားသြင်သည် သူတို့ကို 
နယ်ဂပမမဂြးနိုင်ဟ ုထင်ကကသည်။

၂၅) ဘုရားသြင်ဂနာက်သို့ လိုက်ဂသာ သူတို့သည် သူ့ကိုအြကင်းမဲ့ သစ္စာရှိရန်ပြစ်ပြီး 
နာြံရမည်။
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ကျက်မှတ်ရန်	

ကျမ်းချက်	လှုြ်ရှားမှု	-	

ဆုကတာင်းပခင်း

ကဂလးများအား 

ဤကျမ်းြျက်ကို 

ဆုဂတာင်းရန် အားဂြးြါ။ 

“ကိုယ်ဂတာ် ကိုယ်ဂတာ်၏ 

စကားဂတာ်ကို ကျွန်ုြ်  

သည် ဂန့ည ဆင်ပြင် 

ဂအာက်ဂမ့တတ်ရန် 

သွန်သင်ဂတာ်မူြါ။ 

ထိုမှ ဂပြာထားသမျှကို 

ကျွန်ုြ်သည် ေရုတစိုက် 

လုြ်ဂဆာင်တတ်ြါမည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

ဂြါင်းဂဆာင်သစ်က သူလျှ ိုနှစ်ဦးကို ဂစလွှတ်ြဲ့ပြီး ဂပြာင်းလဲသူသစ်ကို အလျှင်အပမန်ဂတွ့ 
ြဲ့ကကသည်။ သူမ၏အမည်မှာ ရာြြ်ပြစ်သည်။ သူမ၏ဘဝသည် ကကမ်းတမ်းြဲ့ပြီး ယြုအြါ 
သူမသည် ယာဂဝဘုရားကို ယုံကကည်ရန် ဂတွ့ြဲ့သည်။ ထို့အပြင် သူလျှ ိုနှစ်ဦးအတွက် မဟာ 
အကူအညီပြစ်ြဲ့သည်။ အမှန်တွင် ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် သူမ၏ပမို့ဂယရိဂြါကို တိုက် 
ြိုက်ြဲ့ပြီး သူမ၏အသက်ကို ြျမ်းသာဂြးြဲ့သည်။ ဂနာက်ြိုင်းကျမ်းစာထဲတွင် သူမအား 
လူမျ ိုး၏သူရဲဂကာင်းအပြစ် ဂြာ်ပြြံရသည်။ သူမသည် သတ္တိရှိသည်။ ဘုရားသြင်က သူမ 
၏ယုံကကည်ပြင်းအတွက် ဆုဂြးြဲ့သည်။

လွန်ြဲ့ဂသာ ၃၈ နှစ်က သူလျှ ို ၁၀ ဦးတို့မှာ မှားသည်။ ြါနနိလူမျ ိုးတို့သည် ဣသဂရလ 
လူမျ ိုးကိုဂကကာက်ကကသည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးတို့သည် လွန်ြဲ့ဂသာ ၃၈ နှစ်က သူလျှ ို ၁၀ ဦး 
မှမဂကာင်းသည့် သတင်းကိုမတင်ပြြဲ့လျှင် ဤဂနရာတွင်ရှိဂနကကဂတာ့မည်။ ယြု ဂယာရှု 
နှင့် ကာလက်တို့သည် သူတို့၏ယုံကကည်ပြင်းဂကကာင့် ဆုဂြးြံရပြီး ကတိဂတာ်ပြည်ကို  
ကကည့်ပမင်ရုံသာမက သူတို့ဝင်စားကကမည်ပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်မှ အာပဗဟံအား လွန်ြဲ့ဂသာ 
နှစ်ဂြါင်း ၇၀၀ ကကတိဂြးြဲ့သည့်အရာသည် ယြုပြည့်စုံလာသည်။ သူအစဉ်လုြ်ဂဆာင် 
သည့်အတိုင်း ဘုရားသြင်သည် သူ၏စကားတည်သည်။

ဘုရားသြင်သည် သူ၏လူမျ ိုးအဂြါ် သစ္စာရှိပြီး သူတို့ထံမှ သစ္စာရှိပြင်းကို ဂမျှာ်လင့်သည်။ 
ထို့ဂကကာင့် ဂယာရှုသည် သူ၏ဘဝအဆုံးတွင် သူတို့သည် မည်သူကို အဂစြံသင့်သည်ကို  
လူများအားဂပြာြဲ့သည်။ ၎င်းမှာ ဂယာရှုအတွက် ရှင်းလင်းဂသာ ဂရေးြျယ်မှုပြစ်ြဲ့သည် -  
သူနှင့်သူ၏မိသားစုသည် ဂဘးြတ်လည်မှ လူမျ ိုးတို့၏နတ်ဘုရားများကို အဂစမြံြါ -  
သူတို့သည် ယာဂဝဘုရားကိုသာ အဂစြံမည်။

ဂယာရှုမှတ်စာ ၁:၈ - ထိုြညတ္တိကျမ်းစာ၌ ဂရးထားသမျှအတိုင်း ကျင့်မည်ဟု ဂစာင့်ဂရှာက ်
ပြင်းအလိုငှါ ကျမ်းစာကို မြတ်မရေတ်ြဲမဂန၊ ဂန့ညမပြတ် ကကည့်ရှုြတ်ရေတ်ရမည်။ သို့ပြု 
လျှင် သင်သည် အကကံထဂပမာက်၍ ဂအာင်ပမင်လိမ့်မည်။ 

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ဣသဂရလ၏ ကဂလးများသည် ဘုရားသြင်ဂြးထားဂသာ ဂြါင်းဂဆာင်များ ဂနာက်သို့ 
နီးကြ်စွာ လိုက်ရမည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ ဂယာရှုက သူတို့အား ကတိဂတာ်ပြည်သို့ဝင်ဂသာ 
အြါ လုြ်ဂဆာင်ရမည့်အရာကို အတိအကျဂပြာြဲ့သည်။ သူ၏ဘဝအဆုံး နှစ်များစွာ ကကာ 
ပြီးဂနာက် ဘုရားသြင်ဂနာက်သို့ သူတို့အားလုံး ဆက်လက်လိုက်ရန် တူညီဂသာ ညွှန်ကကား 
ြျက်ကိုထြ်ဂြးြဲ့သည်။ ကျွန်ုြ်တို့သည် ထိုြညာရှိဂသာအကကံကို ယဂန့လိုက်နာသင့်သည်။ 
ဂယာရှုမှတ်စာ ၃:၃-၄  (နယ်ဂပမထဲသို့ သွားသည့် ညွှန်ကကားြျက်များ) နှင့် ဂယာရှုမှတ်စာ 
၂၃:၁-၁၆ (ဂယာရှု၏ဂနာက်ဆုံးအြျနိ်) ကို ြတ်ပြင်းပြင့် စတင်ြါ။ တန်းစီပြီးဂြါင်းဂဆာင်
သွားမည့်ဂနရာ ဂနာက်သို့ လိုက်ြါ။ ညွှန်ကကားြျက်များကို သတိရကကြါစို့။

ဂယာရှုမှတ်စာ ၃:၃-၄ တွင် “သင်တို့ဘုရားသြင် ထာဝရဘုရား၏ ြဋိညာဉ်ဂသတ္တာကို၎င်း၊ 
ဂသတ္တာကိုထမ်းဂသာ ယဇ်ြုဂရာဟိတ် ဂလဝိသားတို့ကိုလည်းဂကာင်း ပမင်လျှင်၊ သင်တို့ 
သည် ဂနရာဂပြာင်း၍ လိုက်ရကကမည်။ ... ဤလမ်းသို့ သင်တို့တစ်ြါမျှ မလိုက်ကကဂသးဟ ု
လူအဂြါင်းတို့အား မှာထားကက၏။” သင်ဂလျှာက်လှမ်းသည့်အတိုင်း သင့်ဂြါင်းဂဆာင် 
ဂနာက်သို့လိုက်ြါ အသံဆိုးအြျ ို့က သင့်ကိုဂအာ်ဂြါ်ကကမည် ဘုရားသြင်ပြသည့် လမ်းမှ 
သင့်ကို လွဲဂြျာ်ဂစကကမည်။ ထိုအသံကို နားမဂထာင်ြါနှင့်။ သမ္မာတရား၏အသံကို နား 
ဂထာင်ြါ။ တစ်စုံတစ်ဂယာက်က သင့်အာရုံကို ဆွဲဂဆာင်ဂသာအြါတိုင်း သင်တို့အတူတကွ 
ဂပြာရမည်မှာ - “ကျွန်ုြ်တို့သည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင် ဂနာက်သို့ လိုက်ကကမည်” ဟု 
ဂပြာြါ။ သင်လမ်းဂလျှာက်သည့်အြါ ကျမ်းစာက ဂပြာသည်ကို သတိဂြးြါ - “ဘယ်ဘက် 
နှင့် ညာဘက်သို့မဂပြးနှင့်” ထိုအြါ ကဂလးများက သင့်စကားများကို “လုြ်ဂဆာင်ြါ” ဟု 
ဂအာ်သည်။ လူတိုင်းသည် ဘယ်ဘက်သိုမှီမည် ထို့ဂနာက် ညာဘက်သို့မှီမည်။ ကဒ်ကို 
သင်က ြတ်ဂစြျင်သည့်အြါ ယိမ်းယိုင်သွားသည့်ဂနရာကို ညွှန်ပြြါ။ ြဋိညာဉ် ဂသတ္တာ 
ဂနာက်သို့လိုက်ပြင်းတွင် အြွဲ့အား ဦးဂဆာင်ပြီး အတူတကွ “ကျွန်ုြ်တို့သည် မိမိ၏ဘုရား 
သြင် ထာဝရဘုရားဂနာက်သို့ လိုက်မည်” ဟုဂပြာြါ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	

-	မှန်ကန်ကသာ	

လမ်းတွင်ကနြါ

ြဋိညာဉ် ဂသတ္တာဂတာ်ကို 

ထမ်းမည့် ဂြါင်းဂဆာင ်

တစ်ဦးအပြစ် ကဂလး 

တစ်ဦးကို ဂရေးြါ။ ကဂလး  

၄ ဦးကို ဂနာက်ဆွဲသ ူ

အပြစ် ဂရေးပြီး တစ်ဦးြျင်း 

စီကို ကဒ်တစ်ြုစီဂြးြါ။ 

စုံစမ်းပြင်းအြျ ို့ကို 

အကကံပြုထားသည်မှာ -

၁။ ကျွန်ုြ်နှင့် ညစ်ညင်း 

သည့် ရုြ်ရှငလာကကည့်ြါ။

အားလုံးအပြင်သွားကကပြီ။

၂။ သင့်မိဘများ၏ 

စကားကို နားမဂထာင်နှင့်။ 

သူတို့သည် ဂရှးဂြတ ်

ဆန်ကကသည်။

၃။ ယဂန့ဘုရားဂကျာင်း 

မသွားြါနှင့်။ ကျွန်ုြ်တို ့

အားလုံး ြန်းခြံသို့သွားပြီး 

ဂြျာ်ြွဲစားသွားကာ 

ေိမ်းကစားကကမည်။

၄။ ကျမ်းစာြတ်ပြီး 

သင့်အြျနိ်ကို မပြုန်းြါနှင့်။ 

အြျနိ်အဂတာ်ကကာကကာ 

သင်အိြ်ဂနသင့်ြါသည်။

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင် ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our 
God” ဟူသည့် Eric Quiram သီဆိုထားသည့် သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြု 
ထားြါသည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ကျွန်ုြ်တို့သည် ဘုရားသြင်နှင့် သီးသန့်ဆက်ဆံဂရးကို လုြ်ဂဆာင်ရန် ဝိညာဉ်စစ်ြွဲ 
အတွက် ပြင်ဆင်ရသည်။ 

ဘုရားသြင်၏ စကားဂတာ်သည် ယုံကကည်ပြင်းကို တိုးြွားဂစပြီး ဘုရားသြင်၏စကား 
ဂတာ်ကို နာြံရန် ဂမျှာ်လင့်သည်။ ဂအာက်ြါအထဲမှ မည်သည့်နယ်ြယ်တွင် ဘုရားသြင်၏ 
စကားဂတာ်ကို နာြံရန် သင်လိုအြ်ဂနသနည်း။

 ¼ သင့်အား မနှစ်သက်သည့် အပြားကဂလးများကို ကကင်နာပြင်း
 ¼ သင်သည် လိမ်ညာပြင်းအဂကကာင်းကို စဉ်းစားဂနဂသာအြါ အမှန်တရားကို ဂပြာ 

ဆိုပြင်း
 ¼ သင်နားဂထာင်နိုင်ဂသာ ဘုရားသြင်၏ စကားဂတာ်ကို ဆင်ပြင်အာရုံပြုပြင်း
 ¼ အပြားတစ်ြုြု

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်၏အကူအညီပြင့်	 
လူများသည်	ကတိကတာ်ပြည်သို့	ဝင်စားြကသည်။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ထြ်ကပြာပခင်း

ကဂလးများ ဂလ့လာြဲ့ 

သည့်အရာမှ အဓိက  

အြျက်ကို ကဂလးများ 

အား ဂဝမျှရန်အြျနိ်  

၅ မိနစ်ဂြးြါ။ အတန်းထ ဲ

တွင် ကဂလး ၅ ဦးထက ်

ြိုရှိြါက အြွဲ့လိုက်အပြား 

သူများနှင့် ဂဝမျှဂစြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဆရာက အတန်းအား သင်တို့အိမ်ပြန်ယူသွားြျင်သည့် သင်ြန်းစာ၏ အဓိကအရာများကို 
စဉ်းစားဂစြါ။ ထို့ဂနာက် သူတို့သည် နံြါတ် ၁ မှ ၅ အထိ ဂရတွက်ရမည်။ နံြါတ် ၁ ကဂလး 
က သူ (သို့) သူမသည် သင်ြန်းစာမှ ဂလ့လာသင်ယူမိသည့် အဓိကအဂကကာင်းအရာကို 
ဂပြာရမည်။ အြွဲ့ငါးြွဲ့လုံးက သင်ြန်းစာမှ ဂလ့လာြဲ့သည့် အဓိကအဂကကာင်းအရာကိ ု
ဂဝမျှရန် အြွင့်အဂရးရရမည်။

အကကံဉာဏ်များတွင် ြါဝင်နိုင်သည်မှာ -
 ¼ ဘုရားသြင်၏ စကားဂတာ်ကို နာြံပြင်း
 ¼ ဘုရားသြင်၏ စကားဂတာ်ကို ကျက်မှတ်ပြင်း
 ¼ ဘုရားသြင်အဂြါ် သစ္စာရှိပြင်း
 ¼ ဘုရားသြင်အား မိမိ၏မိသားစုနှင့်အတူ အဂစြံပြင်း
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 ¼ ဂယာရှု၏ ဆုံးြါနီး အြျနိ်တွင် ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ယာဂဝဘုရားအဂြါ် သစ္စာ 
ဂစာင့်ထိန်းမည်ဟု သူမယုံကကည်ြဲ့ြါ။ ြါနနိလူမျ ိုး၊ အာဂမာရိလူမျ ိုးနှင့် အပြားလူမျ ိုး 
များကို နှင်ထုတ်မည့်အစား သူတို့နှင့်အတူ ဂရာယှက်ဂနထိုင်ကာ အိမ်ဂထာင်ြင ်
ပြုကကသည်။

 ¼ ထိုလူမျ ိုးများ၏ ဂနထိုင်မှုြုံစံသည် ကျင့်ဝတ်တရားနှင့် မညီဂြ။ သူတို့နှင့် ဣသဂရလ 
လူမျ ိုးများ စုံြက်ဂလ ယာဂဝဘုရားအဂြါ် သူတို့၏သစ္စာဂစာင့်ထိန်းမှု ဆုတ်ယုတ်ဂလ 
ပြစ်သည်။

 ¼ ယာဂဝဘုရားက ထိုနယ်ြယ်ဂဒသတွင် ဂနထိုင်သည့် လူမျ ိုးစုများအား ဣသဂရလ 
လူမျ ိုးများကို နှိြ်စက်ဂစသည် သို့မှသာ သူတို့သည် ထာဝရဘုရားကို ဂြါ်မည်ပြစ်သည်။ 
ဂနာက်တစ်ကကိမ် ဤအဂပြအဂနများထဲတွင် တရားသူကကီးဟုဂြါ်သည့် စစ်ဂြါင်းဂဆာင ်
ကို ဘုရားသြင် ထွက်ဂြါ်လာဂစသည်။ တရားသူကကီးတစ်ဦးတည်းက စစ်ဂြါင်း 
ဂဆာင် မဟုတ်ြါ။ ဂဒဂဗာရသည် အပငင်းြွားမှုကို ပငိမ်ဂစြဲ့သည်။

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသြင်ထံမှ ထွက်သွားကကဂသာအြါ သူတို့သည် ြါနန် 
ပြည်မှ နတ်ဘုရားများကို ကိုးကွယ်ကကသည်။ ထိုနယ်ဂပမသည် “နို့နှင့်	ြျားရည်စီးကသာ 
ပြည်” ပြစ်ဂသာဂကကာင့် ထိုနယ်ဂပမကို ြါနန်ပြည်မှ နတ်ဘုရားများက သီးနှံပြစ်ထွန်း 
ဂစသည်ဟု ယူဆကကသည်။ ဣသဂရလ လူမျ ိုးများသည်ြင် ယုံကကည်ကကသည်။

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ယာဂဝဘုရားထံမှ အဂဝးသို့ထွက်သွားဂသာအြါ သူတို့၏ 
ဆုတ်ယုတ်မှုအတွက် ဘုရားသြင်၏သတင်းဂြးြို့သူက လာဂရာက်ဂတွ့ဆုံသည်။ ထို့ 
ဂနာက် သူတို့၏စီရင်မှုကို သူဂကကပငာသည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် အပြစ်နှင့်ပြည့ ်
ဂနသည့် အြျနိ်ကာလထဲသို့ ဝင်ဂရာက်သွားကကသည်။ သူတို့ဘုရားသြင်ကိုဂအာ်ဂြါ် 
ကကသည်။ သူသည် ကယ်တင်သူ (သို့) တရားသူကကီးကို ဂစလွှတ်လိမ့်မည်။ တရား 
သူကကီးဂသသည်အထိ သူတို့သည် အနားယူ (သို့) ပငိမ်းြျမ်းကကမည်။ ထို့ဂနာက် သူတို့ 
သည် ယာဂဝဘုရားထံမှ လမ်းလွဲကကမည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဣသကရလလူမျိုးများသည်	ဘုရားသခင်အကြါ်သစ္စာရှိရန်	
ြျက်ကွက်ခဲ့သည်။	ထိုအတွက်	ဘုရားသခင်က	အပြစ်ကြးခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၃၇)
တရားသူကကီးမှတ်စာ ၂:၁-၂၃

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာြဲ့သည့်အရာမှ အြျနိ်ကာလတစ်ြုြျင်းစီ၊ ထူးပြားဂသာလူအြျ ို့နှင့် 
အပြစ်အြျက်များကို အမည်ဂပြာကကည့်ကကြါစို့။ 

၁။ ြန်ဆင်းပခင်း - ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်နှင့်ဂပမကကီးကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။  
သူသည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို သူ၏ထူးပြားဂသာ မိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။

၂။ ကျဆုံးပခင်း - လူစီြာသည် အပမင့်ဆုံးဂသာ ဘုရားသြင်ကဲ့သို့ ပြစ်လိုသည်ဟု ဆုံး 
ပြတ်ြဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဘုရားသြင်အား ဆန့်ကျင်ပြီး ဂကာင်းကင်တမန်များ၏ 
ဂတာ်လှန်ြုန်ကန်ပြင်းကို ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်။ သူ့ကိုဂကာင်းကင်မှ ဂမာင်းထုတ်ြဲ့ 
သည်။ ထို့ဂနာက် သူသည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့အား ဘုရားစကားကို နားမဂထာင်ဂအာင ်
ဂသွးဂဆာင်ြဲ့သည်။ သူတို့အပြစ် ကျူးလွန်ကကသည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို ဧဒင် 
ဥယျာဉ်မှ ဂမာင်းထုတ်ြဲ့ကကသည်။ ဘုရားသြင်က သူတို့အား ထူးပြားဂသာ အဝတ် 
များ ဂြးြဲ့သည်။

၃။ ကရလွှမ်းမိုးပခင်း - ကမ္ဘာဂြါ်တွင် ဆူြူမှုများစွာ ရှိလာဂသာဂကကာင့် ဘုရားသြင်က 
တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဂရလွှမ်းမိုးဂစရန် ဆုံးပြတ်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဂနာဧသည် ဘုရား 
သြင်၏အပမင်တွင် ဂကျးဇူးဂတာ်ြံစားရသည်။ ဘုရားသြင်သည် ဂနာဧနှင့်သူ၏ 
မိသားစုများနှင့်အတူ တိရစ္ဆာန်အစုံလိုက် အသက်ြျမ်းသာဂြးြဲ့သည်။

၄။ ောေုလုန်ရဲတိုက် - လူသားများသည် နတ်ဘုရားများထံသွားသည့် ေိတ်တံြါးရှိရန် 
ရဲတိုက်တစ်ြုကို ဂဆာက်ြျင်ြဲ့သည်။ ထိုအဂကကာင်းဂကကာင့် ဘုရားသြင်သည် သူ 
တို့၏ဘာသာစကားကို ရှုြ်ဂထွးဂစြဲ့ပြီး ထိုအဂဆာက်အအုံ ရြ်တန့်ဂစြဲ့သည်။

၅။ ဘိုးကဘးများ - အာပဗဟံသည် လူသိများသည့် ဘိုးဂဘးတစ်ဦးပြစ်သည်။ ကကီးပမတ် 
သည့် ကတိဂတာ်ကို ယာဂဝဘုရားက အာပဗဟံအား ဂြးြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က 
အာပဗဟံ၏မျ ိုးဆက်အား နယ်ဂပမတစ်ြုဂြးမည်ဟု ကတိဂြးြဲ့သည်။ ထို့အပြင် 
အာပဗဟံ၏မျ ိုးဆက်အား ဂကာင်းကကီးဂြးဂသာသူသည် ဂကာင်းကကီးကိုြံစားရမည်။

၆။ ကမာကရ ှ - ဂမာဂရှသည် ထူးပြားဂသာ အလုြ်ကိုလုြ်ဂဆာင်ရန် ဘုရားသြင်မ ှ
အထူးဂြါ်ပြင်းကို ြံရသည်။ ဂမာဂရှသည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများအား အီေျစ်ပြည ်
တွင် ကျွန်ြံဂနရသည့်အပြစ်မှ ဦးဂဆာင်ဂြါ်ထုတ်ရန် တာဝန်ဂြးြံရသည်။ သူသည် 
သိနဂတာင်ဂြါ်တွင် ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါးကိုလည်း လက်ြံရရှိြဲ့ပြီး ဣသဂရလ 
လူမျ ိုးများကို ကန္တာရထဲတွင် နှစ်ဂြါင်း ၄၀ ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်။ သူ၏အမျက်ဂဒါသ 
ဂကကာင့် သူသည် ကတိဂတာ်ပြည်သို့ မဝင်ရြါ။

သင်ခန်းစာစတင်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အချနိ်ကာလပြဇယားအား	

ကရာကထွးပခင်းနှင့်	

ယှဉ်တွဲပခင်း

ဆရာက စာရေက်တစ်ရေက် 

ဂြါ်တွင် ကာလတစ်ြုကို 

ထားရမည်။

ထို့ဂနာက် ဆရာက 

အြျနိ်ကာလ တစ်ြုြျင်း 

စီအတွက် အပြားစာရေက ်

ဂြါ်တွင် အမည်များ 

ဂရးရမည်။ ဥြမာ အာဒ ံ

နှင့်ဧဝကို စာရင်းနှစ်ြါ 

ထားြါ၊ တစ်ကကိမ်တွင် 

ြန်ဆင်းပြင်းအတွက် နှင့ ်

တစ်ကကိမ်ကို ကျဆုံးပြင်း 

အတွက်။

ထို့ဂနာက် ဂနာက်ထြ် 

စာရေက်များဂြါ်တွင် 

ဆရာက အြျနိ်ကာလ 

တစ်ြုြျင်းစီတွင် ပြစ်ြျက ်

ြဲ့သည့် အပြစ်အြျက ်

များကို ထားရမည်။

စာရေက်များ အားလုံးကို 

ဂရာလိုက်ြါ။ တစ်ြွဲ့လျှင်  

၃-၄ ဂယာက်ပြင့် 

အြွဲ့ြွဲြါ။ အြျနိ်ကာလ 

နှင့် လူများ၊ အပြစ်အြျက ်

များကို ယှဉ်တွဲြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

 ¼ တရားသူကကီး ၉ ဦး ရှိသည်။ ထိုထဲမှ ၇ ဦးမှာ ြထမတန်းစားပြစ်ပြီး ၂ ဦးမှာ ဒုတိယတန်း 
စားပြစ်သည်။ ေိဂဒါင်အား သူ၏ပငင်းဆိုြျက်များကို မဆိုြဲ လူသိများသည်။ ရှံဆုန်သည် 
လည်း လူသိများသည် သို့ဂသာ် ရှံဆုန်သည် ယာဂဝဘုရားအား သစ္စာရှိပြင်း အဂကကာင်း 
ကို အဂလးအနက်မထားြါ။ ထို့အပြင် သူသည် မည်သည်ကိုမျှ ဦးမဂဆာင်သည့် ြထမ 
ဆုံး တရားသူကကီးပြစ်သည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ပြန်လာသင့် (ဂနာင်တရ) သင့်သည့် အပြစ်တစ်ြုမှာ ဘာပြစ်သနည်း။ ဘုရားသြင်ထံ 
ဝန်ြံမှုကိုပြုပြီး ထိုအပြစ်မှ ဂပြာင်းလဲလာသည့် စိတ်သဂဘာရှိလိုဂကကာင်း ဂပြာပြြါ။ ဣသ 
ဂရလလူမျ ိုးများကဲ့သို့ အဂမှာင်ထဲတွင် ဆက်လက်မကျင်လည်ြါနှင့်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဘုရားသြင်သည် လူမျ ိုးဂတာ်အား အံ့ကသစရာဂကာင်းသည့် ဂြါင်းဂဆာင်များကို ဂြးြဲ့ 
သည်။ ဂမာဂရှဂနာက်သို့ ဂယာရှုလိုက်သည်။ ဂမာဂရှသည် ဂအာင်ပမင်သူ ပြစ်ြဲ့သကဲ့သို့ 
ဂယာရှုသည်လည်း ဦးဂဆာင်ပြင်းတွင် ဂအာင်ပမင်သူပြစ်မည်ဟု ဣသဂရလလူမျ ိုးများက 
ယူဆကကသည်။ ထိုအတိုင်းမပြစ်ြဲ့ြါ။ ဂယာရှုဂသဆုံးပြီးဂနာက် လျှ ို့ဝှက်ဆန်းကကယ်သည့် 
အရာပြစ်ြျက်ြဲ့သည်။ ဣသဂရလတွင် ဘုရားသြင်ကို သိသည့်ဂြါင်းဂဆာင် (သို့)  
ဘုရားသြင် ဘာလုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်ကို သိသည့် ဂြါင်းဂဆာင်မရှိြါ။ 

ဂမာဂရှဂြတ်တွင် မိဘများသည် သူတို့၏ညည်းတွားမှုဂကကာင့် ကန္တာရထဲတွင် ဂသဆုံးြဲ့ 
ကကသည်။ မည်သူကမှ သူတို့၏ကဂလးများကို ဘုရားသြင်အဂကကာင်း မသင်ကကားြဲ့ြါ။ 
ထို့ဂကကာင့် ဂမာဂရှ၏ ဘဝအဆုံးတွင် လူမျ ိုးဂတာ်အား ဘုရားသြင်အဂကကာင်းကို ြွန်အား 
ရှိသည့် သင်ြန်းစာများပြင့် သင်ကကားဂြးြဲ့သည်။ ဂယာရှုက ထိုအရာကို ဂထာက်ထားသည်။ 
သူ၏ြထမဆုံးစကားနှင့် ဂနာက်ဆုံးစကားများက ဘုရားသြင်အား နားဂထာင်ရန်နှင့ ်
သူ့ကိုအဂစြံရန် လူမျ ိုးဂတာ်အား ြွန်အားဂြးသည်။ တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားသြင်သည်  
ကိုးကွယ်န်နှင့် အဂစြံပြင်းကို ထိုက်တန်သည်။ ဂယာရှုက လူမျ ိုးဂတာ်အား သူ၏မိသားစု 
တစ်ြုလုံးသည် ဘုရားသြင်ကိုသာ အဂစြံမည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ယြုတွင် ဂယာရှု 
မရှိဂတာ့ြါ။ သူ၏ဂနရာကို ယူရန် မည်သူမျှ မရှိြါ။ 

ဣသဂရလလူမျ ိုးများက ယြုတွင် ဘုရားသြင်မှ အာပဗဟံအား ကတိဂြးြဲ့သည့် နယ်ဂပမကို 
ြိုင်ဆိုင်ဂနပြီပြစ်သည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများတွင် ဘုရားသြင်မှ အာပဗဟံအား ဂြးြဲ့သည့်  
ြျတီက်ပြင်း အမိန့်ဂတာ်သစ်လည်း ရှိထားပြီပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်မှဂယာရှုအား ဂြး 
ထားသည့် ရဲရင့်ဂသာ ဂြါင်းဂဆာင်မှုပြုပြင်းလည်း ဣသဂရလလူမျ ိုးတွင် ရှိသည်။ သူတို့ 
ဂရှ့ဆက်ကကည့်ရန် အရာအားလုံးရှိသည်။ အားလုံးသည် သူတို့၏ြိုင်နက်ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် 
တစ်ြုြုမှားသွားြဲ့သည်။

ဂယာရှုပြီးဂနာက် ယာဂဝဂနာက်သို့ လိုက်ဂသာ ဦးဂဆာင်မှုပြုပြင်း၊  ယာဂဝကိုဝတ်ပြုပြီး 
ယာဂဝဘုရားကို အဂစြံသည့်ဂြါင်းဂဆာင်မှုပြုပြင်း ကင်းမဲ့ဂနြဲ့သည်။ လူတိုင်းက သူတို့၏ 
မျက်လုံးတွင် မှန်ကန်သည်ဟု ထင်ဂသာအရာကိုသာ လုြ်ကကသည်။ ဤသည်မှာ ဝိညာဉ်ဂရး 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	အမူအရာပြပခင်း

တရားသူကကီးမှတ်စာတွင် 

တရားသူကကီး ၉ ဦးရှိသည်။ 

တရားသူကကီး တစ်ဦး 

(သို့) နှစ်ဦးကို ထုတ်ယူပြီး 

သင့်အတန်း 

ထဲရှိ ကဂလးအြျ ို့ကို 

သရုြ်ဂြာ်ဂစြါ။ အပြား 

ကဂလးများအား 

သူတို့သည် မည်သည့် 

တရားသူကကီးကို ြုံဂြာ်ဂန 

သည်ကို ြန့်မှန်းဂစြါ။

ဆရာက ကဂလးများ 

သရုြ်ဂြာ်ရန် ေိဂဒါင် 

(သို့) ရှံဆုန်ကို 

ဂရေးဂြးနိုင်ြါသည်။ သူတို ့

သည် အဂကျာ်ကကားဆုံးနှင့ ်

သရုြ်ဂဆာင်ရန် အလွယ ်

ကူဆုံး ပြစ်ဂြမည်။
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ကျက်မှတ်ရန်	

ကျမ်းချက်	လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာကဒ်စစ်ြွဲ

သင့်အတန်းအား ၂ ြွဲ့ (သို့) 

၃ြွဲ့ြွဲြါ။ တစ်ြွဲ့ 

ြျင်းစီကို  ကဒ်တစ်စုံစ ီ

ဂြးြါ။ ကဒ်တစ်ြုတွင် 

ကျက်မှတ်ထားသည့် 

ကျမ်းြိုဒ်မှ စကားလုံး 

တစ်လုံး ြါဝင်မည်။ 

အသင်းလိုက်ပြင့် 

ကျမ်းြျက်ကိုမှန်ကန်သည့် 

အစီအစဉ်ပြင့်စီရမည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရာကကီးမားစွာ ဂမှာင်မိုက်ဂသာ အြျနိ်ကာလပြစ်ြဲ့သည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများက ြါနန်နတ် 
ဘုရားများကို စတင်လက်ြံလာကကသည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် အပြားလူမျ ိုးများကို 
နယ်ဂပမဂတာ်မှ မနှင်ထုတ်ဂသာဂကကာင့် သူတို့သည် အတူတကွ ဂနထိုင်ကကသည်။ တပြည်း 
ပြည်းနှင့် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး လက်ထြ်ထိမ်းပမားကကသည်။ သူတို့ထိုသို့ မလုြ်သင့်ြါ။ ဣသ 
ဂရလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသြင်ကို ြျစ်သည့် စိတ်ဂြျာက်သွားပြီး ြါနနိဘုရားများကိ ု
ြျစ်ကကသည်။ ထြ်ြါတလဲလဲ ဘုရားသြင်က သူတို့အား ဤအရာအတွက် အပြစ်ဂြးြဲ့ 
သည်။ ထို့ဂနာက် ဘုရားသြင်က  အံ့ကသြွယ်ရာ ကယ်တင်မည့်သူများ ဂြးြဲ့သည်။  ထိုကယ ်
တင်သူများကို တရားသူကကီးများဟု ဂြါ်သည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများ ညေင်းြန်းနှိြ်စက်ြံရ 
ပြင်းမှ ကယ်တင်ဂြးမည့် တရားသူကကီး ၉ ဦး ရှိြဲ့သည်။ သူတို့ထဲမှ အများစုမှာ စစ်ဘက်ဆိုင် 
ရာ ဂြါင်းဂဆာင်များပြစ်ပြီး အြျ ို့မှာ ယာဂဝဘုရားအား နက်နဲသည့်ဆက်ကြ်မှု ရှိကကသည်။  
ဘုရားသြင်က တရားသူကကီးကိုဂြးသည့်အြါ လူများသည် ဘုရားသြင်ဂနာက်သို့ လိုက် 
ကကပြီး နယ်ဂပမသည် ပငိမ်းြျမ်းလာသည်။ တရားသူကကီးဂသဂသာအြါ လူမျ ိုးတို့သည် သူတို့ 
၏ လမ်းဂဟာင်းကျင့်စဉ်များသို့ ပြန်လှည့်သွားကကသည်။ သူတို့ဂဘးနားရှိ လူမျ ိုးများ၏နတ် 
ဘုရားများအား ဂမွးစားကကသည်။ အြျနိ်တိုင်း ဤသို့ပြစ်ဂနသည်။

၎င်းမှာ ဣသဂရလလူမျ ိုးများအတွက် ဒုကေအလွန်ဂရာက်သည့် အြျနိ်ပြစ်သည် အဘယ် 
ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူတို့တွင် အားလုံးရှိြဲ့ကကသည်။ ဘုရားသြင်သည် သူတို့နှင့်အတူြါရှိြဲ့ပြီး 
အပြားလူမျ ိုးများက သူတို့ကိုဂကကာက်ကကသည်။ သို့ဂသာ် သူတို့သည် ထိုအရာအားလုံးကိ ု
စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီး ယာဂဝဘုရား၏ အပမင်အတိုင်းမဟုတ်ြဲ သူတို့၏မျက်လုံးအပမင်အတိုင်း
လုြ်ဂဆာင်ကကသည်။

တရားသူကကီးမှတ်စာ ၂၁:၂၅ - ထိုကာလ၌ …. လူတိုင်း မိမိစိတ်အလိုရှိသည်အတိုင်း  
ပြုသတည်း။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ဘုရားသြင်၏စည်းမျဉ်း တစ်ြုကို ဂလ့လာကကြါစို့။

 ¼ “လိမ်ညာမဂပြာရ” မည်သည့်ဂနရာတွင် ဂြာ်ပြထားသနည်း။ (ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါး 
တွင်) ဘုရားသြင်သည် သမ္မာတရားပြစ်သည်ကို ကျွန်ုြ်တို့သိကကသည်။ သူသည် မည် 
သည့်အြါမှ မလိမ်နိုင်ြါ။ ကျွန်ုြ်တို့လိမ်ဂသာအြါ ကျွန်ုြ်တို့သည် မိမိကိုယ်တိုင်ြက်ြ ဲ
ဂသာ အဂပြအဂနသို့ ဂရာက်ဂစလိမ့်မည်။ သို့ဂသာ် ကျွန်ုြ်တို့သည် ဘုရားသြင်၏ 
စည်းမျဉ်းကို ဆန့်ကျင်ကကသည်။ လိမ်ညာပြင်းဂကကာင့် မည်သည့်ဆိုးကျ ိုးများရှိသနည်း။ 
(ကျွန်ုြ်တို့ကို ဘုရားသြင်က စည်းကမ်းရှိဂစမည်။ ကျွန်ုြ်တို့သည် လိမ်ညာတတ်သည့ ်
အဂလ့အကျင့်ရလာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုြ်တို့လိမ်ညာလိုက်သည့် လူထံမှ ဂလးစားမှုကို 
ကျွန်ုြ်တို့ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။)

 ¼ ဘုရားသြင်၏ ဂနာက်စည်းမျဉ်းတစ်ြုမှာ ဘာပြစ်သနည်း။ “မြိုးမယူရ” ြိုးယူပြင်းပြင့် 
ကျွန်ုြ်တို့ ဘာကိုရရန် ဂမျှာ်လင့်သနည်း။ (အလုြ်မလုြ်ြဲ လိုြျင်သည့်အရာကို ကျွန်ုြ် 
တို့ရသည်။ ြိုက်ဆံြိုးပြင်းပြင့် ြျမ်းသာလာသည်၊ စသပြင့်) ြိုးယူပြင်းပြင့် မည်သည့ ်
ဆိုးကျ ိုးများရှိသနည်း။ (ကျွန်ုြ်တို့ ြိုးယူြံရသည့် ြစ္စည်းြိုင်ရှင်မှ ကျွန်ုြ်တို့ဂနာက် 
လိုက်လာမည်။ သိကောကျမည်။ အပြစ်ရှိသည်ဟူဂသာ အသိစိတ်ရှိပြင်း၊ စသပြင့်)

 ¼ သင်သိသည့်အတိုင်းြင် ဘုရားသြင်သည် ကျွန်ုြ်တို့ဂကာင်းကျ ိုးအတွက် စည်းမျဉ်း 
များကိုထားရှိသည်၊ ကျွန်ုြ်တို့ကိုမဂကာင်းဂသာအရာများမှ ကာကွယ်ဂြးရန်၊ ထီးကဲ့သို ့
ပြစ်သည်။ လွန်ြဲ့ဂသာအြျနိ်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများကဲ့သို့ မပြစ်ြါနှင့်။ သင်သည ်
တစ်ဆူတည်းဂသာ ဘုရားသြင်ကို ကိုးကွယ်ပြီး နာြံြါက သင်ဘယ်ဂတာ့မှ ဝမ်းနည်း 
ရမည် မဟုတ်ြါ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	-	ထီး

ထီးတစ်လက် ကိုင်ထားြါ။ 

ဂမးရန် - “ဤအရာက 

ဘာလဲ” (ဂသြျာသည် 

ထီးတစ်ဂြျာင်း ပြစ်သည်။)  

ထီး၏ ရည်ရေယ်ြျက်က 

ဘာလဲ (မိုးထဲတွင် သင့ ်

အားမစိုဂစရန်၊ ဂနြူဒဏ်မှ 

ကာကွယ်ဂြးရန်)။ 

မှန်ြါသည်။ သင့်အား 

တစ်စုံတစ်ြုမှ ကာကွယ ်

ဂြးရန် ပြစ်သည်။ မိုးထ ဲ

တွင် သင်ထီးယူရန် လိုြါ 

သလား။ (မလိုြါ။ သို့ဂသာ်  

သင်မိုးဂရစိုသွားမည်။) 

ဘုရားသြင်၏ စည်းမျဉ်း 

သည် ထီးကဲ့သို့ပြစ်သည်။  

ထိုအရာများသည် ကျွန်ုြ ်

တို့ကို အဓိကြစ်မှတ ်

မထားြါ သို့ ဂသာ် ကျွန်ုြ် 

တို့ အသက်ရှင်ရာတွင် 

ထိုအရာများကို လမ်းညွှန ်

အပြစ် အသုံးပြုြါက 

ကျွန်ုြ်တို့အား မဂကာင်း 

သည့် အကျ ိုးဆက်များစွာ 

မှ ကာကွယ်ဂြးသည်။

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင် ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our 
God” ဟူသည့် Eric Quiram သီဆိုထားသည့် သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြု 
ထားြါသည်။
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5)	Apply	the	Lesson

What is one sin that you should turn your back on (repent)? Make a
confession to God and tell Him that you want to have a change of mind
about this sin. Don’t continue in darkness like the Israelites did.

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

မည်သူနည်း ဂမးြွန်းများ
၁။ ြါနနိလူမျ ိုးများသည် မည်သူများပြစ်ကကသနည်း။
၂။ တရားသူကကီးများထဲမှ တစ်ဦးသည်မည်သူပြစ်သနည်း။

ဘာပြစ်သနည်း ဂမးြွန်းများ
၁။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများက မည်သည့် ဘာကိုကျုးလွန်ြဲ့သနည်း။
၂။ ဂယာရှုဂသဆုံးဂသာအြါ ဘာပြစ်ြဲ့သနည်း။

မည်သည့်အြျနိ်ဂမးြွန််းများ
၁။ ဘုရားသြင်သည် တရားသူကကီးတစ်ဦးကို မည်သည့်အြျနိ်တွင် ဂစလွှတ်ြဲ့သနည်း။
၂။ လူသားများက မည်သည့်အြျနိ်တွင် ဘုရားသြင်ကို ဂအာ်ဟစ်ြဲ့ကကသနည်း။

မည်သည့်ဂနရာဂမးြွန်းများ
၁။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ယြုအြါ မည်သည့်ဂနရာတွင် ဂနထိုင်ကကသနည်း။
၂။ ြါနနိလူမျ ိုးများသည် မည်သည့် ဂနရာတွင ်ဂနထိုင်ကကသနည်း။

အဘယ်ဂကကာင့်နည်းဂမးြွန်းများ
၁။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် အပြားလူမျ ိုးများ၏ ဘုရားကို အဘယ်ဂကကာင့် ယူ 

ဂဆာင် ကိုးကွယ်ကကသနည်း။
၂။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် သူတို့၏မျက်စိတွင် မှန်ကန်ဂသာအရာကို အဘယ် 

ဂကကာင့် လုြ်ဂဆာင်ြဲ့ကကသနည်း။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဣသကရလလူမျိုးများသည်	ဘုရားသခင်အကြါ်သစ္စာရှိရန်	
ြျက်ကွက်ခဲ့သည်။	ထိုအတွက်	ဘုရားသခင်က	အပြစ်ကြးခဲ့သည်။
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 ¼ ရုသနှင့် ရှဂမွလနှစ်ဦးတို့သည် တရားသူကကီးဂြတ်ကာလက အသက်ရှင်ြဲ့သည့် အံ့ကသ 
ြွယ်ရာ လူသားနှစ်ဦးပြစ်ကကသည်။

 ¼ ရုသသည် ဂမာဘပြည်မှပြစ်ပြီး ဣသဂရလလူမျ ိုး မဟုတ်ြါ။ သို့ဂသာ် ဣသဂရလ 
လူမျ ိုးကို လက်ထြ်ြဲ့သည်။ ရုသ၏အမျ ိုးသားသည် အသက်ငယ်စဉ်တွင်ြင် ဂသဆုံး 
ြဲ့ဂသာအြါ ရုသကသူမ၏ဂယာကေမ ဂနာမိနှင့်အတူ ဂနထိုင်ရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။  
ရုသသည် သူမ၏ လူမျ ိုးတို့ထံပြန်ပြီး မုဆိုးြိုတစ်ဦးကို ပြန်လည်လက်ထြ်နိုင်သည်။  
သို့ဂသာ် သူမသည် ဂနာမိနှင့်အတူဂနထိုင်ရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။

 ¼ ရုသသည် ယာဂဝဘုရားကို ကိုးကွယ်ရန် ဂပြာင်းလဲြဲ့ပြီး ဆက်ကြ်သည့် ယုံကကည်သ ူ
တစ်ဦးပြစ်သည်။ ရုသက သူမ၏ဇာတိပမို့မှ နတ်ဘုရားများကို စွန့်ြွာြဲ့သည်။

 ¼ ရုသသည် ပြန်လည်လက်ထြ်ြဲ့သည်။ ယြုတစ်ကကိမ်တွင် ဂဗာဇအား လက်ထြ်ြဲ့သည်။ 
ရုသ၏သစ္စာရှိမှု၊ သူမ၏ကကင်နာမှု၊ သူမ၏သိကောရှိပြင်း၊ သူမ၏ဂယာကေမအဂြါ်ကာ 
ကွယ်ဂြးပြင်းတို့ပြင့် ဂကျာ်ကကားဂသာသူပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်သည် ရုသကို ဂကာင်း 
ကကီးဂြးြဲ့ပြီး ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်၏ မိဘများ၏အြွား ပြစ်ြဲ့သည်။

 ¼ ကျမ်းစာထဲမှ သူရဲဂကာင်းအြျ ို့၏ ငယ်ဘဝအဂကကာင်းကို ကျွန်ုြ်တို့အနည်းငယ်သာ 
သိရသည်။ ြျွင်းြျက်တစ်ဂယာက်မှာ ရှဂမွလပြစ်သည်။ ရှဂမွလသည် ဟန္န၏သား 
ပြစ်ပြီး မကကာြဏ ဆုဂတာင်းဂသာဂကကာင့် အဂပြရြဲ့သည့် ဧလာကာန ပြစ်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ငယ်ရေယ်ဂသာ ရှဂမွလ၏နှလုံးသားကို ြုံသွင်းြဲ့သည်။ ဟန္နသည် 
သူမ၏သားအား ဘုရားသြင်အတွက် ဂြးြဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှဂမွလသည် ယဇ်ြု 
ဂရာဟိတ်ဧလိနှင့် အတူဂနထိုင်ရန် ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် ဧလိသည် စံပြမိဘတစ်ဦး မဟုတ် 
ြဲ့ြါ။ ဧလိ၏သားများပြစ်ဂသာ ဂဟာြနိနှင့် ြိနဟတ်တို့သည် အလွန်ဆိုးမိုက်ကကသည်။ 
သို့ဂသာ် ရှဂမွလသည် ဘုရားသြင်အား ဂကကာက်ရေံ့၍အသက်ရှင်ကာ ကကီးပြင်းလာြဲ ့
သည်။ ထို့အပြင် ဂမှာင်မိုက်ဂသာအြျနိ်တွင် ဂတာက်ြဂသာအလင်းဂရာင် ပြစ်ြဲ့သည်။

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများအားလုံးသည် ရှဂမွလအား သူတို့၏ဂြါင်းဂဆာင်အပြစ် အသိ 
အမှတ်ပြုကကသည်။ ထိုအြျနိ်တွင် တရားသူကကီးအများစုမှာ မမှန်ကန်ဂသာအရာ တစ်ြုြု 
ရှိဂနြဲ့သည်။ 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ညအချိန်ြိုကမှာင်မိုက်ကလ	ြကယ်များကတာက်ြကလ

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၃၈)
ဓမ္မရာဇဝင်ြထမစာဂစာင် ၃:၁၉- ၄:၁ နှင့်  

ရုသဝတ္ထု ၁-၂

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ဆရာက ကျမ်းစာ၏မဟာြုံပြင်စွန့်စားပြင်းများတွင် အသုံးပြုြဲ့သည့် သီြျင်းများအားလုံးကို 
စုစည်းြါ။ ထိုသီြျင်းများကို ကကိမ်ြန်များစွာ ြွင့်ြါ။

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် အရင်ကဂလ့လာြဲ့သည့် သီြျင်းများကို ဆရာနှင့်အတူ ဂကျာင်းသား 
များ ဆိုဂစြါ။

ဆရာကကကိမ်ြန်များစွာ တီးပြီးဆိုပြီးသည့်အြါ “သံစဉ်ကိုဂပြာြါ” ဟူသည့်ကစားနည်းကို 
ကစားြါ။ “သံစဉ်ကိုဂပြာြါ” ဟူသည့် ကစားနည်းမှာ ကျမ်းစာစွန့်စားပြင်းနှင့် သီြျင်းများကိ ု
ဂကျာင်းသားများက ယှဉ်တွဲရသည့် ကစားနည်း ပြစ်သည်။ ဂကျာင်းသားများအဂပြကို  
ဆရာက အားဂြးရန် အလွန်အမင်း ရက်ဂရာရမည်ပြစ်သည်။

ဤသင်ြန်းစာ၏ရည်ရေယ်ြျက်မှာ ကျမ်းစာထဲမှ အပြစ်အြျက်များနှင့်သီြျင်းကို ကဂလး 
များ ယှဉ်တွဲတတ်ဂစရန် ပြစ်သည်။ ဆရာက ဤအဓိကရည်ရေယ်ြျက်ကို အဓိကထား 
သင့်ြါသည်။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	ထိုသံစဉ်

ဆရာက အရင်သင်ြန်းစာ 

များတွင် ဂလ့လာြဲ့သည့် 

သီြျင်းများကို ြွင့်ရမည်။ 

ဂကျာင်းသားများက 

ြွင့်ြဲ့သည့်သီြျင်းသို့ 

မဟုတ်ဆိုြဲ့သည့် သီြျင်း 

သည် စွန့်စားပြင်း၏ 

မည်သည့်နံြါတ်မှ 

သီြျင်းပြစ်သည်ကို 

ြန့်မှန်းရမည်။ အြျနိ်ရြါ 

က ဆရာအဂနပြင့် သီြျင်း 

ထဲတွင် ကဂလးများ 

နားမလည်သည့်စကားလုံး  

(သို့) စကားစုများ 

ြါသလားဟူသည်ကို 

ဂမးြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ရုရှားလူမျ ိုးတို့၏ သုတ္တံစကားတစ်ြုတွင် - “ညအြျနိ်ဂမှာင်မိုက်ဂလ၊ ကကယ်များ ဂတာက်ြ 
ဂလ” ဟု ဆိုသည်။ ကဂလးများအား သင့်လူမျ ိုးသမိုင်း (သို့) နိုင်ငံတကာသမိုင်းတွင ်
ရြ်တည်ြဲ့သည့် နိုင်ငံ၏သူရဲဂကာင်း (သို့) နိုင်ငံတကာသူရဲဂကာင်းကို သင့်အား  
ဂပြာပြဂစြါ။

၁။

၂။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ရှဂမွလသည် ဣသဂရလလူမျ ိုးအတွက် တရားသူကကီးတစ်ဦး ပြစ်သည်။ သူက ဒိုင်ယာရီမဂရး 
ြဲ့ြါ။ သို့ဂသာ် သူ၏ဘဝအဂကကာင်းကို ကျွန်ုြ်တို့သိကကသည်။ အကယ်၍ သူကဒိုင်ယာရ ီ
ဂရးြဲ့ြါက သူဂပြာြဲ့မည့် စကားများမှာ -

 ¼ ယဂန့ ကျွန်ုြ်၏ မိြင်နှင့်ြြင်တို့က ကျွန်ုြ်အား ယဇ်ြုဂရာဟိတ်ဧလိနှင့်အတူ ဂနထိုင် 
ရန် ဂြါ်သွားကကသည်။ အရင်က ကျွန်ုြ်၏မိြင်သည် ကဂလးမရဂသာဂကကာင့် ဘုရား 
သြင်ထံ ကဂလးဂြးရန် ဂတာင်းြံြဲ့သည်။ သူမ၏မကကာြဏ ဆုဂတာင်းမှုဂကကာင့်  
ကျွန်ုြ်ဂမွးြွားြဲ့သည်။ ကျွန်ုြ်မိြင်က သူမအား ကဂလးရဂစြါက ထိုကဂလးကို ဘုရား 
သြင်အတွက် ဂြးမည်ဟု ကတိဂြးြဲ့သည်။ ကျွန်ုြ်သည် ကျွန်ုြ်၏မိြင်နှင့်ြြင်ကိ ု
သတိရဂနမည်မှာ ဂသြျာြါသည်။ သူတို့က ကျွန်ုြ်အား ဘုရားတရားရိုဂသဂလးစား 
သည့် ဘဝအတွက် ြိုင်မာသည့်အဂပြြံကို ဂြးထားပြီးပြစ်သည်။

 ¼ ယဂန့ည ကျွန်ုြ်အိြ်ယာဝင်ဂသာအြါ ကျွန်ုြ်၏အမည်ပြင့် ဂြါ်သည့်အသံကိုကကား 
လိုက်ရသည်။ ထိုအသံသည် ဧလိ၏အသံပြစ်မည်ဟု ကျွန်ုြ်ထင်ြဲ့သည်။ ကျွန်ုြ်ကဧလိ 
ထံသွားပြီးဂမးဂသာအြါ ဧလိကသူမဟုတ်ဟု ဂပြာသည်။ ထိုအတိုင်းထြ်ြါထြ်ြါ 
ကကားြဲ့ရသည်။ တတိယအကကိမ်တွင် ဧလိက၎င်းသည် ထာဝရဘုရား၏အသံဂတာ်ပြစ ်
မည်ဟု ဂပြာပြဂသာအြါ ကျွန်ုြ်နားဂထာင်ဂနြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် ကျွန်ုြ်လုြ်ဂဆာင် 
ြဲ့သည့်အရာမှာ ဘုရားသြင်၏စကားသံကို နားဂထာင်ပြီး နာြံရန် ဆုံးပြတ်ြဲ့သည်။  
ဘုရားသြင်၏စကားသံဂတာ်သည် ကျွန်ုြ်အတွက် အလွန်အြိုးထိုက်သည်။ ကျွန်ုြ်၏ 
တစ်ဘဝလုံး ဘုရားသြင်အားနာြံပြင်းပြင့် ကုန်ဆုံးသွားလိုြါသည်။

 ¼ ကျွန်ုြ်သည် ဧလိ၏တဲဂတာ် စားြွဲဂတာ်အလုြ်များကို လုြ်ကူြါသည်။ ကျွန်ုြ်က ၎င်းကို 
အမှန်နှစ်သက်ြါသည်။ ထို့အပြင် ဘုရားသြင်ကလည်း ထိုအတိုင်းကျွန်ုြ်ကို လုြ်ဂဆာင ်
ဂစလိုသည်ဟုထင်ြါသည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးတစ်မျ ိုးလုံးက ကျွန်ုြ်အား ဘုရားသြင ်
၏ြဂရာြက်တစ််ြါးအပြစ် အသိအမှတ်ပြုကကသည်။

 ¼ ဧလိတွင် သားနှစ်ဦးရှိသည်။ ဂဟာြနိနှင့်ြိနဟတ်ပြစ်သည်။ သူတို့သည်လည်း ဧလိ 
ကဲ့သို ယဇ်ြုဂရာဟိတ်ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် သူတို့သည် ဆိုးညစ်ကကသည်။ သူတို့သည်  
ဘုရားသြင်၏ယဇ်ကို ယူလာပြီး သူတို့အတွက် သုံးကကသည်။ သူတို့သည် အမျ ိုးသမီး 
များနှင့်လည်း မဂကာင်းသည့် ဆက်ဆံဂရးများ ရှိကကသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသြင ်
အဂကကာင်း မည်သို့ဂပြာတတ်ကကသည်ကို ကျွန်ုြ်မသိသကဲ့သို့ သူတို့လုြ်ဂဆာင်သည့ ်
နည်းလမ်းကိုလည်း မသိြါ။ 

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများက သူတို့အား အုြ်စိုးမည့် ဘုရင်တစ်ြါးလိုြျင်သည်။ ကျွန်ုြ်က 
ထိုအဂကကာင်းကို ဘုရားသြင်အား ဂပြာပြသည်။ ဘုရားသြင်က သူတို့ပငင်းြယ်သည့ ်
သူမှာကျွန်ုြ်မဟုတ်ြါ ဘုရားသြင်အား သူတို့ပငင်းြယ်ပြင်းပြစ်သည်ဟု ဂပြာပြြဲ့သည်။ 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ရှကမွလ၏ဒိုင်ယာရီ

ရှဂမွလ၏ဒိုင်ယာရီမှ 

မတူညီသည့်အပြစ်အြျက် 

ဂပြာက်ြု (သို့) 

ဂြာ်ပြြျက် ဂပြာက်ြုကို 

ဂြးထားသည်။ ဆရာက 

ကဂလးများအားရှဂမွလ၏ 

ဒိုင်ယာရီကို 

နားဂထာင်ဂစရမည်။ 

စာတမ်းတစ်ြုကို 

ယူပြီး အဘယ်ဂကကာင့် 

ရှဂမွလ၏ဒိုင်ယာရီသည် 

သူတို့ထံရှိဂနသည်ကို 

ရှင်းပြြါ။
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ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင် ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our 
God” ဟူသည့် Eric Quiram သီဆိုထားသည့် သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြု 
ထားြါသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဘုရားသြင်က ကျွန်ုြ်အား ဣသဂရလလူမျ ိုးကို အုြ်ြျုြ်ရန် ဂရှာလုအား ဘိသိက် 
ဂြးရန်ဂပြာြဲ့သည်။ ယြုဂရှာလုသည် ဣသဂရလလူမျ ိုးတို့၏ ရှင်ဘုရင်ပြစ်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်က ကျွန်ုြ်အား ဂယရှဲ၏သားများကို ရှာဂြွပြီး ထိုသားများထဲမှတစ်ဦးကို 
ဒုတိယရှင်ဘုရင်အပြစ်ြန့်အြ်ဂစြဲ့သည်။ ဂရှာလုကရှင်ဘုရင်တစ်ြါးအပြစ် ရှုြ်ဂထွးမှု 
ရှိပြီး ထာဝရဘုရားက ဣသဂရလလူမျ ိုးအတွက် ရှင်ဘုရင်သစ်တစ်ြါး လိုြျင်ြဲ့သည်။ 
ကျွန်ုြ်က ဂယရှဲ၏သားများကို ကကည့်ရှုရန် သွားြဲ့သည် သားများအားလုံးကိုကကည့်ြဲ့ဂသာ်
လည်း ဘုရားသြင်က တစ်ဦးကိုမျှ မဂရေးြျယ်ြါ။ ဂနာက်ဆုံးတွင် ကျွန်ုြ်က ဂယရှဲအား 
ဂနာက်ထြ်သားရှိမရှိဂမးဂသာအြါ အငယ်ဆုံးသားသည် ဂတာတွင်ရှိသည်ကို ဂပြာြဲ ့
သည်။ သူသည် ဒါဝိဒ်ပြစ်သည်။ ထိုသူမှာ ဘုရားသြင်မှ ရှင်ဘုရင်ပြစ်ဂစလိုသူ ပြစ်သည်။

၁ ရာ ၃:၁၉ - ရှဂမွလသည် အစဉ်အတိုင်းကကီး၍ ထာဝရဘုရားသည် သူနှင့်အတူရှိသပြင့် 
သူ၏စကားတစ်ြွန်းမျှ ြျက်ဂစပြင်းငှါ အြွင့်ဂြးဂတာ်မမူ။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကျမ်းစာ	

ကရာကနှာကမွှကနှာက်ပခင်း

ဤစကားလုံးများကို 

စာရေက်ဂြါ်တွင် ဂရးြါ။ 

စာရေက်ဂအာက်တွင် 

နံြါစဉ်ဂရးြါ ကျမ်းြျက် 

ထဲမှ စကားလုံး တစ်လုံး 

ြျင်းစီအတွက် နံြါတ် 

တစ်ြု ပြစ်သည်။ နံြါတ ်

များ၏ဂဘးတွင်ကျမ်းြျက်  

စကားလုံးများကို ဂရာဂနှာ 

ထားြါ။ ကဂလးများအား 

ကျမ်းြျက်ကို မှန်ကန် 

သည့် အစီအစဉ် 

အတိုင်းထားရန် စိန်ဂြါ်ြါ။

ဥြမာ -

၁။ င့်နှ  နှင့်

၂။ လဂမွရှ ရှဂမွလ

၃။ ပြင်းကကီး ကကီးပြင်း

၄။ င့်နှ  နှင့်

၅။ het  the

၆။ ြင်သ သြင်

၇။ သည်ြဲ့ ြဲ့သည်

၈။ တူအနှင့် နှင့်အတူ

၉။ ကိုသူ့ သူ့ကို
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ရုသ၏ြရီးစဉ် - ကျွန်ုြ်တို့သည် ရှဂမွလအဂကကာင်းကို ဂလ့လာြဲ့ကကသည်။ သူသည် ဂမှာင ်
မိုက်ဂသာအြျနိ်တွင် ဘုရားသြင်အတွက် ရြ်တည်ြဲ့သူပြစ်သည်။ ဂမှာင်မိုက်ဂသာအြါ 
အလင်းပြစ်ြဲ့သည့်သူ ဂနာက်တစ်ဂယာက်ရှိသည်။ ထိုသူမှာ ငယ်ရေယ်ဂသာအမျ ိုးသမီးပြစ်သူ 
ရုသပြစ်သည် (ြုံပြင်ကိုပြင်ဆင်ပြီး ရုသ ၁:၁-၅ အား ြတ်ပြင်းနှင့်ရှင်းပြပြင်းပြင့် ပြင်ဆင်ြါ)

ယဂန့ကျွန်ုြ်တို့၏တာဝန်မှာ ရုသသည် သူမ၏ဇာတိဂပမ ဂမာဘပြည်မှ ထွက်ြွာဂသာအြါ 
သူမဂရးထားြဲ့မည့်အရာကို ြရီးစဉ်တစ်ြုလုြ်ရန် အတူတကွ လုြ်ဂဆာင်ကကမည်ပြစ်သည်။ 
ရုသမှ စာရင်းဂရးထားသည့် စာြိုဒ်တစ်ြုြျင်းစီသည် ြရီးစဉ်တစ်ြုအဝင်ပြစ်သည်။ သင်၏ 
ကဂလးများသည် သူတို့ကိုယ်တိုင်စာြတ်နိုင်ြါက တစ်ဦးလျှင် တစ်ြိုဒ်စီြတ်ဂစနိုင်ြါသည်။ 
(သို့) အြွဲ့ငယ်ဂလးပြင့် ြတ်ဂစနိုင်ြါသည်။ ဤနည်းစနစ်အတွက် သူတို့အလွန်ငယ် 
ရေယ်ဂသးြါက စာြုဒ်များကို အတူတကွြတ်ြါ (သို့) အတိုြျုြ်ြါ။ ထို့ဂနာက် မည်သည့် 
အရာဂရးသင့်သည်ကို သူတို့အားဆုံးပြတ်ဂစြါ။ ထို့ဂနာက် ဆရာကြျဂရးမည်။ အားလုံးပြီး 
သွားဂသာအြါ ထိုစာများကို တစ်တန်းလုံး အတူတကွ ြတ်ြါ။

၁။ ရုသဝတ္ထု ၁:၆-၁၈
၂။  ရုသဝတ္ထု ၁:၁၉-၂၂
၃။  ရုသဝတ္ထု ၂:၁-၂၃
၄။  ရုသဝတ္ထု ၃:၁-၁၈
၅။  ရုသဝတ္ထု ၄:၁-၁၂
၆။  ရုသဝတ္ထု ၄:၁၃-၂၂

ရုသက တစ်ဆူတည်းဂသာ ဘုရားအဂကကာင်းကို ကကားဂသာအြါ သူမက သူ့ဂနာက်သို့ 
လိုက်ရန် ဆုံးပြတ်ကကသည်။ ဂမာဘပြည်မှ နတ်ဘုရားများ ဂနာက်(သို့)ြါ။ ဘုရား 
သြင်က သူမ၏ယုံကကည်ပြင်းကို ေုဏ်ပြုပြီး သူမသည် ြရစ်ဂတာ်၏မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်မှ ဒါဝိဒ် 
ဘုရင်၏ အြွား-အြွားပြစ်ြဲ့သည်။ 
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

အထက်ြါအရည်အဂသွး ရှစ်ြုထဲမှ တစ်ြုကိုဂရေးပြီး တိုးတက်ဂစရန် ဆုဂတာင်းပြင်းနှင့်
တာဝန်ယူပြင်းပြင့် လုြ်ဂဆာင်ရန် ဆုံးပြတ်ြါ။ ၎င်းကို ဂန့စဉ်အလုြ်ကဲ့သို့ လုြ်ဂဆာင်ပြီး 
“ဂတာက်ြဂသာအလင်းများ” အရည်အဂသွးများမှ တစ်ြုကို ဂန့စဉ်ဆုဂတာင်းြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ညအချိန်ကမှာင်မိုက်ကလ	ြကယ်များြိုကတာက်ြကလ

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကကီးထွားပခင်း 

အတွက်	အကွက်

ဆရာကအတန်းထဲရှိ 

ကဂလးများအား 

ရှဂမွလနှင့်ရုသတို့၏ 

ြုံဥြမာကို သင်ကကားဂြး 

သင့်ပြီး မိမိအသက်တာ 

အတွက် ပြန်လည် 

သုံးသြ်ရြါမည်။

ကဂလးများက 

ဤဇယားကို ပြည့်ရမည်။ 

(၁= အနှိမ့်၊ ၂ = အပမင့်)

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ရှဂမွလ၏ဘဝနှင့် ရုသ၏ဘဝကို အဂပြြံလျက် ဂအာက်ြါအကွက်ထဲတွင် သင်ကိုယ်တိုင် 
တိုင်းထွာြါ။

 ¼ ဘုရားသြင်အား နားဂထာင်ပြင်း အရည်အဂသွး ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ မိဘများကို နာြံပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ မကကာြဏ ဆုဂတာင်းပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ ဘုရားသြင်အား အဂစြံပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ ဘုရားသြင်အတွက် စကားဂပြာပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ မဂကာင်းသည့် ဆက်ဆံဂရးမှ ကင်းကွာပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ ဘုရားသြင်၏ဦးဂဆာင်မှုအား တုံ့ပြန်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ ဘုရားသြင်အား အားလုံးဆက်ကြ်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
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 ¼ ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများအား အပြားလူမျ ိုးများကဲ့သို့ မပြစ်ဂစလိုြါ။ သို့ 
ဂသာ် ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် အပြားလူမျ ိုးများကဲ့သို့ ပြစ်ြျင်ကကသည်။ သူတို့ 
အတွက် ဂြါင်းဂဆာင်လိုြျင်ကကသည်။ ဤအြျက်အထိ ဣသဂရလတို့သည် ထာဝရ 
ဘုရား အုြ်စိုးပြင်းကိုြံယူကကသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသြင်၏ဦးဂဆာင်မှုဂအာက်တွင်  
အုြ်စိုးသည့် သီအိုကဂရစီ (Theocracy) စနစ်ပြစ်သည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများက  
စစ်တြ်ဂြါင်းဂဆာင်လိုအြ်ဂသာအြါ ဘုရားသြင်က ေိဂဒါင်နှင့် Othniel တို့ကဲ့သို့ 
ဂသာ စစ်တြ်ဂြါင်းဂဆာင်ကို ထွက်ဂြါ်လာဂစြဲ့သည်။

 ¼ ယြင်ဂတာ်လှန်မှုအဂကကာင်းကို ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ပြီးပြစ်သည် - နွားသူငယ်ဂတာ်လှန် 
ြုန်ကန်မှု၊ Kadesh Barnea အရြ်တွင် ဂတာ်လှန်ြုန်ကန်မှု၊ အဆိြ်ရှိသည့် ဂြမကို 
ဂစလွှတ်ဂစြဲ့သည့် ဂတာ်လှန်ြုန်ကန်မှုတို့ ပြစ်သည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများအဂြါ်  
အုြ်စိုးသူ ရှင်ဘုရင်ရှိဂစပြင်းသည် ဘုရားသြင်အား ြုန်ကန်ပြင်းပြစ်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်က ရှဂမွလအား ဂနာက်ဆုံးတရားသူကကီးအပြစ်နှင့် ဂရှာလုကို ြထမဆုံး 
ဘုရင်အပြစ် ဂပြာြဲ့သည်။ သီးသန့်ကျင်းြပြင်းကို ဦးစွာလုြ်ပြီး လူထုဂရှ့ဂရေးဂကာက ်
တင်ဂပမောက်ပြင်းကို ဂနာက်မှလုြ်သည်။

 ¼ ဂရှာလုသည် ဘုရားသြင်ကိုဦးစွာ အမှီပြုြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဂနာက်ြိုင်းတွင် သူသည်  
ယဇ်ြုဂရာဟိတ်၏ အြွင့်အာဏာကို ကျူးဂကျာ်ြဲ့သည်။ (၁ရာ ၁၃:၉-၁၃)။ ရှဂမွလက 
ဂရှာလုကို ထိုအတွက် ပြစ်တင်ဆုံးမြဲ့သည်။ ဂနာင်တရမည့်အစား ဂရှာလု၏ဂတာ်လှန ်
ြုန်ကန်မှုမှာ ြိုမိုများလာြဲ့သည်။ သူသည် ထာဝရဘုရားသြင် ညွှန်ကကားထားသည့ ်
အတိုင်း အာမလက်လူအားလုံးကို ြယ်ရှားရန် ပငင်းြယ်ြဲ့သည်။ ထို့ဂနာက် ဘုရားသြင် 
က ရှဂမွလအား ဂရှာလုသည် ဣသဂရလလူမျ ိုးကို ဦးဂဆာင်ရန် မသင့်ဂလျာ်ဂတာ့ 
ဂကကာင်း ဆုံးပြတ်ြဲ့သည်။ ဂရှာလုသည် ဒုကေဂြးသည့် လူတစ်ဦးပြစ်လာသည်။ ဂရှာလ ု
သည် ဣသဂရလလူမျ ိုးဂတာ်ကို ဆက်လက်အုြ်စိုးဂနဂသာ်လည်း ဒါဝိဒ်သည် ဣသ 
ဂရလလူမျ ိုးကို အုြ်ြျုြ်မည့် ဂနာက်ဘုရင်သစ်ပြစ်လာမည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဣသကရလလူမျိုးများသည်	
ရှင်ဘုရင်တစ်ြါးကတာင်းကသာကြကာင့်	ဘုရားသခင်က	ကရှာလုကိုကြးခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၃၉)
ဓမ္မရာဇဝင်ြထမစာဂစာင် ၁၃ နှင့် ၁၅ 

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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ကျမ်းစာတစ်ဂလျှာက်တွင် အဂလးအနက်ဂြာ်ပြထားသည့် အဂပြြံပြစ်စဉ် ရှစ်ြျက်ရှိြါ 
သည်။ ထိုသမ္မာတရားကို အရင်သင်ြန်းစာတွင် ဂလ့လာြဲ့ြါသည်။ ကဂလးများသည ်
ထိုသမ္မာတရား၏ အမည်များကို ဂပြာနိုင်သလားဆိုသည်ကို ကကည့်ြါ။ တစ်ြျက်ြျင်းစ ီ
အဂကကာင်း အနည်းငယ်ဂပြာြါ။ ထိုအြျက်များမှာ -

၁။ ဘုရားသြင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားသြင်ရှိသည်။
၂။ လူသား - ဘုရားသြင်သည် လူသားအား အထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်းြဲ့ 

သည်။
၃။  အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသြင်ကို မနာြံြဲ့ကကြါ။
၄။  ဂသပြင်း - ဘုရားသြင်သည် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာြံမှု 

အတွက် ပြစ်ဒဏ်ြတ်ြဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ ဂသပြင်းသည် ြွဲြွာပြင်းကို ရည်ညွှန်း 
သည်။

၅။ ြရစ်ဂတာ် - ဘုရားသြင်သည် ပြည့်စုံဂသာဘဝပြင့် အသက်ရှင်ဂနသည့် သူ၏ 
တစ်ြါးတည်းဂသာ သားဂတာ်ကို ဂစလွှတ်ြဲ့ သည်။

၆။ ကားတိုင် - ဂယရှုသည် ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ဂြါ် 
တွင် အဂသြံြဲ့သည်။

၇။ ယုံကကည်ပြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ြရစ်ဂတာ်ကိုယုံကကည်ြါက ဘုရားသြင် 
ကကိုဆိုသည်။

၈။ အသက် - ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာသူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ဂြးသည်။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားပခင်း	-	အကပခခံကျ 

သည့်	သမ္မာတရားရှစ်ခု	

-	ပြီးပြည့်စုံသည့့်	

ြုံပြင်တစ်ြုဒ်

ဆရာက ကျမ်းစာထဲရှိ 

ထိုသမ္မာတရားရှစ်ြုကို 

အဂလးထားသင့်ြါသည်။ 

ထိုအြျက်များသည် 

ကျမ်းစာထဲရှိ ဂရေးနုတ ်

ကယ်တင်ပြင်း အဂကကာင်း 

များပြစ်ပြီး ကဂလးများကိ ု

ဂပြာပြရန် အဂပြြံကျ 

သည်။ ကျွန်ုြ်တို့သည် 

ထိုသမ္မာတရားများကို 

အဂလးထားဂြာ်ပြမည် 

ပြစ်သည်။ 

ကဂလးများအား ဂလ့လာ 

ြဲ့သည့် ြထမသင်ြန်း 

စာ ၃၈ ြုမှ အဂလးထား 

ြဲ့သည့် သမ္မာတရား 

ရှစ်ြျက်ကို မည်သို့ 

အဂလးထား ဂြာ်ပြြဲ ့

ဂကကာင်း ကဂလးများ 

မည်သို့ စဉ်းစားသည်ကို 

ဂမးြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

 ¼ ြထမတွင် ဂရှာလုသည် သူ၏သတ္တိနှင့် ရက်ဂရာမှုဂကကာင့် ဂကျာ်ကကားသည်။ သူသည် 
အရြ်ရှည်ပြီး ြန့်ညားသည်။ ဂနာက်ြိုင်းတွင် သူသည် ဘုရားသြင်၏အလိုဂတာ်အား 
အတင်းအဓမ္မဆန်ဂသာသူ၊ မနာလိုဂသာသူနှင့် ဂတာ်လှန်ြုန်ကန်ဂသာသူ ပြစ်လာြဲ့ 
သည်။ 

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ယာဂဝဘုရားအား ဂပြာင့်မတ်ဂသာနှလုံးသားပြင့် ဣသဂရလလူမျ ိုး 
ကို ဦးဂဆာင်မည့်သူအား ရှာဂြွသည်။ သူများစွာ ဦးဂဆာင်ပြီးဂနာက် ရှဂမွလသည်  
ထိုနှလုံးသားမရှိဂတာ့ြါ သို့ဂသာ် ဣသဂရလလူမျ ိုးများမှ သူ့အား ဂလးစားရန်သာ 
လိုြျင်ြဲ့သည်။
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လူအြျ ို့သည် အပြားသူများကိုကကည့်ပြီး သူတို့နှင့်အဆင်ဂပြမည်ဟု ထင်ကကသည်။ သူတို့ 
တွင် ဂကာင်းဂသာအရာ အားလုံးရှိသည်။ ဣသဂရလတို့သည် သူတို့ဂဘးနားရှိ ဘုရင်ရှိသည့ ်
အပြားလူမျ ိုးများကိုကကည့်ကကသည်။ ဣသဂရလတို့သည် အပြားသူများနှင့် တူြျင်ကကသည် 
ဘုရားသြင်ကို သူတို့၏ရှင်ဘုရင်အပြစ် မလိုြျင်ကကြါ။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် 
အဘယ်ဂကကာင့် ဤသို့ြံစားလာသည်ကို သင်နားလည်သည့် နည်းလမ်းအြျ ို့ကို ဂြာ်ပြြါ။ 

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည်  သူတို့ဂဘးြတ်လည်တွင်ရှိသည့် အပြားလူမျ ိုးများကို ကကည့်လို 
ကကသည်။ သူတို့၏နည်းလမ်းများကို လိုက်တုကကသည်။ သူတို့၏အမျ ိုးသမီးများကို လက် 
ထြ်ကကသည်။ သူတို့၏နိုင်ငံဂရးကို စိတ်ဝင်စားကကသည်။ ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုး 
အား သူ့အား ကိုးကွယ်သည့်ထူးပြားဂသာ လူမျ ိုးပြစ်ဂစလိုသည် သို့ဂသာ် သူတို့အား လွှတ် 
ဂပမာက်ဂစြဲ့သည့် ဘုရားသြင်ထက် အပြားလူမျ ိုးနှင့် ြိုမိုသဏ္ဍာန်တူရန်သာ ဂရေးြျယ်ကက 
သည်။ 

ထိုအရာမှာ ဂြါင်းဂဆာင်လိုြျင်သည့်အမှု ပြစ်သည်။ သူတို့ဂဘးနားရှိ တိုင်းပြည်အများစုတွင ်
ဘုရင်ရှိကကသည်။ ထို့ဂကကာင့် တပြည်းပြည်းနှင့် ဣသဂရလလူမျ ိုးမျာက သူတို့တွင်လည်း 
ဘုရင်ရှိြါက ဂကာင်းမည်ဟု စဉ်းစားကကသည်။ သူတို့တွင် ဂြါင်းဂဆာင်ကကီးပြစ်ဂသာ ရှဂမွလ 
ရှိပြီး ဘုရားသြင်သည် သူတို့၏ ရှင်ဘုရင်အစစ်ပြစ်ဂသာ်လည်း သူတို့သည် အပြားလူမျ ိုး 
ကဲ့သို့  လူသားဘုရင်လိုြျင်ြဲ့သည်။ 

၎င်းက ဘုရားသြင်ကို စိတ်ဂကကကွဲဂစသကဲ့သို့ ရှဂမွလကိုလည်း ဂကကကွဲဂစသည်။ ဘုရား 
သြင်က ထိုကိစ္စကို ရှဂမွလနှင့်ဂဆွးဂနွးဂသာအြါ  သူတို့သည် သူ့ကိုပငင်းြယ်ဂနပြင်း ပြစ ်
သည်ဟု ရှဂမွလအား ဂပြာပြြဲ့သည်။ ရှဂမွလသည် ရှင်ဘုရင်ပြစ်ပြင်းကို တည်ဂထာင်ရန် 
ပြစ်ပြီး ဘုရားသြင်က ဂရှာလုအား ဣသဂရလတို့၏ြထမဆုံး ရှင်ဘုရင်ပြစ်ရန် ဂရေးြျယ် 
ြဲ့သည်။ 

ြထမတွင် ဂရှာလုသည် ဂကာင်းမွန်စွာ စတင်ြဲ့သည်။ သူသည် အရြ်ရှည်သည်၊ ြန့်ညား 
သည်၊ နှိမ့်ြျသည်။ ဘုရားသြင်ကို ဂကကာက်ရေံ့သည်။ သို့ဂသာ် သိြ်မကကာမီ သူသည် တစ်ဇွတ် 
ထိုးဆန်လာပြီး သူသည် ယဇ်ြုဂရာဟိတ်မဟုတ်ဂသာ်လည်း ယဇ်ြုဂရာဟိတ်ဂနရာသို့ဝင ်
ရန် ကကိုးစားြဲ့သည်။ ရှဂမွလကဂရှာလုအား ထိုအတွက် အပြစ်တင်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဂရှာလ ု
လုြ်ဂဆာင်သမျှသည် ဂပြာင်းလဲြဲ့ြုံမဂြါ်ြါ။ သူ၌ဂပြာင်းလဲလိုသည့် နှလုံးသားမရှိြါ။ 
ဂနာက်ြိုင်းတွင် ဂရှာလုနှင့် သူ၏အုြ်စုများသည် သူတို့အားနှစ်ဂြါင်း ၃၀၀ ဂနှာင့်ယှက်ြဲ့ကက 
သည့် အာမလက်လူမျ ိုးကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းရန်ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် ဂရှာလုသည် အပြည့ ်

ြုံပြင်ကပြာပခင်း	

လှုြ်ရှားပခင်း	-	လိုင်းများ 

နှင့်	လိုင်းများစည်းကမ်း

. သင်သင်ကကားဂနသည့် 

ဂနရာမှ ကကမ်းပြင်ဂြါ်တွင် 

ကကိုးများပြင့် အြိုင်းအစ 

များစွာ ထားြါ။ အား 

ကစားကွင်း (သို့) 

ဂဘာလုံးကွင်းမှ မျဉ်းကဲ့သို့ 

ကကိုးများပြင့် မျဉ်းတားြါ။

. တစ်ြက်၏အဆုံးတွင် 

“သုတ္တံကျမ်းများစည်း” 

ထားပြီး အပြားတစ်ြက ်

တွင် “စည်းကမ်းမျဉ်း” 

ထားြါ

. ဘုရားသြင်အား ရှုပမင်ြု ံ

ကို ကဂလးများအား 

သူတို့အပမင်ဂမးြါ။ 

သူသည် တရားသူကကီး 

(စည်းကမ်း) နှင့်ြိုတူြါ 

သလား။ (သို့) 

ဂထာက်ြံ့သူနှင့် ြိုတူြါ 

သလား။ (သို့) 

ကကားတွင်ရှိြါသလား။

. ကဂလးများအား 

ကွင်းတစ်ဂနရာရာတွင် 

သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဂနရာ 

ယူဂစြါ။ ထို့အပြင် 

ထိုဂနရာတွင် အဘယ ်

ဂကကာင့် ရြ်ဂနကကသည်ကို 

သူတို့အားဂပြရန် 

ပြင်ဆင်ဂစြါ။

. ယြု ြုံပြင်ဂပြာပြြါ။
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ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာမှတ်တမ်း

ဘယ်ဘက်ပြမ်းတွင် 

စာရင်းများကို ြျမှတ်ဂြး 

ြါ - တနေဂဂနွ၊ တနလဂာ၊ 

အေဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကကာသြ 

ဂတး၊ ဂသာကကာနှင့်စဂန။

ထိြ်တွင် ဂလ့ကျင့်ရန ်

အြျနိ်နှင့် ပြန်လည်သုံး 

သြ်ရန် အြျနိ်ကိုထားြါ။

ကဂလးများသည် 

ကျမ်းြျက် ကျက်မှတ်ပြင်း 

ကို ဂန့စဉ်လုြ်ဂဆာင်ပြီး 

မည်သည့်အြျနိ်တွင် 

ကျမ်းြျက် ကျက်မှတ်ြဲ ့

သည်ကို သူတို့၏မှတ်တမ်း 

တွင် ဂရးမှတ်ရမည်။ 

ဂနာက်တစ်ြတ်တွင် 

ထိုမှတ်တမ်းကို အတန်းထ ဲ

သို့ယူလာြါ။

ဤလှုြ်ရှားမှုမျ ိုးသည် 

ကျမ်းစာကျက်မှတ်ပြင်းနှင့် 

တစ်ြတ်တာလုံး နာြံပြင်း 

ကို အားဂြးသည်။ 

သင်ြန်းစာ၏ အစိတ ်

အြိုင်းမျှသာ မဟုတ်ြါ။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင် ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our 
God” ဟူသည့် Eric Quiram သီဆိုထားသည့် သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြု 
ထားြါသည်။

ကျမ်းစာကျက်မှတ်ပခင်း

အဝ မနာြံြဲ့ြါ။ ဤအြျက်ဂကကာင့် ဘုရားသြင်သည် ဂရှာလုအား ရှင်ဘုရင်တစ်ြါးအဂန 
ပြင့် ကကီးပမတ်သည့်တိုင်းပြည်တွင် ရရှိမည့်အရာမရှိဟု ဘုရားသြင်ဆုံးပြတ်ြဲ့သည်။ သူ၏  
ရှင်ဘုရင်ပြစ်ပြင်းသည် သူ၏မိသားစုအား လက်ဆင့်မကမ်းဂတာ့ြါ။ ထိုအစား လူငယ် 
တစ်ဦးပြစ်ဂသာ ဒါဝိဒ်သည် ဂနာက်ရှင်ဘုရင်ပြစ်မည်။

ဒါဝိဒ်အတွက် ဘုရင်ပြစ်လာရန် အြျနိ်အြျ ို့လိုသည်။ ဂရှာလုသည် နှစ်ဂြါင်း ၄၀ ကကာ ဣသ 
ဂရလလူမျ ိုးများကို အုြ်စိုးြဲ့သည်။ ထိုအြျနိ်ကာလအများစုတွင် ဒါဝိဒ်သည် ဘုရားသြင် 
အား မနာြံြဲ မှားယွင်းြဲ့ဂသာဂကကာင့် ဂနာင်တရြဲ့သည့်အရာပြင့် ြါးသီးနာကျင်ဂနြဲ့ဂသာ 
သူပြစ်သည်။ သူသည် ဂနာက်ဘုရင်တစ်ြါးရရန် ကကိုးစားြဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်သည် အနည်းဆုံး 
အဂပြအဂနနှစ်ြုတွင် သတ်ပြတ်ြဲ့သည်။

ဂရှာလု၏အသက်တာသည် ဝမ်းနည်းစရာ ဂကာင်းစွာပြင့် စစ်ြွဲတွင် သူ၏သားသုံးဦးနှင့ ်
အတူ ဂသဆုံးသွားြဲ့သည်။ ၎င်းမှာ ြိလိတ္တိလူတို့ကို ရှုံးြဲ့သည့် စိတ်ကသိကဂအာက်ပြစ ်
ြွယ် စစ်ြွဲပြစ်ြဲ့သည်။ တပြည်းပြည်းနှင့် ဒါဝိဒ်သည် ဣသဂရလလူမျ ိုး၏ရှင်ဘုရင် ပြစ်လာ 
ြဲ့သည်။ သူ၌ဘုရားသြင်အတွက် နှလုံးသားရှိပြီး ဒါဝိဒ်သည် အမှားလုြ်ြဲ့ဂသာ်လည်း 
သူ၏အပြစ်အတွက် ဂနာင်တရြဲ့သည်။ ဂရှာလုမှာ လုံးဝဂနာင်တမရြဲ့ဂြ။ ဘုရားသြင်က 
သူ၏လူမျ ိုးဂတာ်ကို ဦးဂဆာင်ရန် တစ်စုံတစ်ဦးကို လိုြျင်ဂသာအြါ ထိုသူသည် နှိမ့်ြျပြီး  
ဂနာင်တရသည့် နှလုံးသားရှိသည်ကို လိုြျင်သည်။

ဓမ္မရာဇဝင်ကျမ်း ြထမစာဂစာင် ၁၆:ရ - ထာဝရဘုရားက သူ၏မျက်နှာသူ၏ အရြ်ကို 
မကကည့်မရှုနှင့်။ သူ့ကိုငါြယ်ပြီ။ ထာဝရဘုရားသည် လူပမင်သကဲ့သို့ပမင်ဂတာ်မူသည် မဟုတ်။ 
လူသည် အဆင်းသဏ္ဍာန်ကို ကကည့်ရှုတတ်၏။ ထာဝရဘုရားမူကား နှလုံးကိုကကည့်ရှုတတ ်
သည်ဟု ရှဂမွလအား မိန့်ဂတာ်မူ၏။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ဂတာ်သည့် အြွဲ့တစ်ြွဲ့ကို ဂရေးြျယ်ကကြါစို့။ သင့်ကဂလးများနှင့် ရင်းနှီးသည့် အားကစား 
သမားြုံ ၁၀ ြုံကို အတန်းထဲသို့ ယူလာြါ။ သူတို့အားဂပြာြါ - “ထိုဂကျာ်ကကားဂသာ အား 
ကစားသမားများသည် သင့်ဂကျာင်းသို့လာကာ ကစားကကမည်ဟု ဟန်ဂဆာင်ြါ။ သင့် 
ကဂလးများဂကျာင်းတွင် ကစားမည့်ကစားနည်းကို ဂရေးြျယ်ြါ။ ဥြမာ ဂဘာလုံးကန်ပြင်း။ 
သင်သည် သင့်အြွဲ့၏ ဂြါင်းဂဆာင်ပြစ်ြါက သင်မည်သူ့ကိုအရင် ဂရေးြျယ်မည်နည်း။ 
ဂကျာင်းသား အနည်းငယ်ကို ဂရေးြျယ်ဂစြါ။ ထို့အပြင် သူတို့အမည်ဂပြာသည့်သူကိုအဘယ်
ဂကကာင့် ဂရေးြျယ်သည်ကို သူတို့အားဂမးြါ။ ဥြမာ - သူတို့က သူတို့၏အားကစားသမားသည် 
အဂကာင်းဆုံးအဂပြးသမားပြစ်ဂသာဂကကာင့်၊ (သို့) အဂတာ်ဆုံးေိုးြမ်းသမားပြစ်ဂသာ 
ဂကကာင့်၊ အမှတ်ယူရာတွင် အဂတာ်ဆုံးပြစ်ဂသာဂကကာင့်ဟု သူတို့ဂပြာတတ်သည်။ ထို့ဂနာက် 
ဂမးြါ - “အကယ်၍ဘုရားသခင်က	သူ့အတွက်	အထူးလုြ်ငန်းကိုလုြ်ကဆာင်ရန်	အြွဲ့တစ်ြွဲ့ 
ကရွးချယ်ြါက	မည်သူကိုကရွးချယ်မည်ဟု	ထင်ြါသနည်း။	အကကီးဆုံးကိုကရွးမည်လား။	အပမန် 
ဆုံးကိုလား။	 (သို့)	 အလှဆုံးလူများကိုလား။	 မဟုတ်ြါ။	 ဘုရားသခင်သည်	 လူသားများ 
၏အပြင်ြိုင်းကို	 ဂရုမစိုက်ြါ။	 (သို့)	 မည်မျှအရည်အချင်းရှိသည်ကို	 မြကည့့်ြါ။	 သူသည် 
လူတစ်ကယာက်၏နှလုံးသားကိုသာ	 ဂရုစိုက်သည်။	 သူ့အကြါ်မည်မျှ	 ချစ်ပြီး	 နာခံသည်ကို	
ဂရုစိုက်သည်။	 တစ်စုံတစ်ဦးက	 အမှားကျူးလွန်ခဲ့ကသာအခါ	 ကနာင်တရလိုသည့်	 နှလုံးသား 
သည်	ဘုရားသခင်က	ြိုမိုစိတ်ဝင်စားသည်။	ဘုရားသခင်သည်	ဒါဝိဒ်ကို	ဣသကရလလူမျ ိုး၏	
ကနာက်ဘုရင်အပြစ်ကရွးချယ်ကသာအခါ	သူသည်	 ကကာင်းမွန်ကသာကရွးချယ်မှုကို	လုြ်ကဆာင် 
ခဲ့သည်ဟု	မည်သူမျှမထင်ခဲ့ြါ။”	

“သူသည် သိုးထိန်းသည့် ဂကာင်ဂလးတစ်ဦးပြစ်သည်။” ဟူသည်မှာ ဒါဝိဒ်၏ြြင်ဂပြာြဲ ့
သည့် စကားပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်သည် အပြင်ြိုင်းကို ဂကျာ်လိုက်ပြီး ဒါဝိဒ်တွင် 
သန်မာပြီး မှန်ကန်သည့်နှလုံးသားရှိသည်ကို သိြဲ့သည်။ ကျွန်ုြ်တို့၏နှလုံးသားကို ကကည့် 
ပမင်ရန် အြျနိ်အနည်းငယ်ယူကကြါစို့။ ကျွန်ုြ်တို့သည် ဘုရားသြင် ဂရေးြျယ်မည့်သူမျ ိုးပြစ ်
သလား ဟူသည်ကို ကကည့်ကကြါစို့။
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဘုရင်ဂရှာလုသည် အဂစာြိုင်းကာလတွင် ဂအာင်ပမင်ပြင်းရြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင် 
စကားကိုနာြံရန် ြျက်ကွက်ြဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားသြင်၏စကားကို နားဂထာင်ရန် ြျက ်
ကွက်ဂသာအြါ ဘုရားသြင်က သူ့အား ဣသဂရလလူမျ ိုး၏ဘုရင်အပြစ်မှ ပငင်းြယ်ြဲ့သည်။ 

သင်ဘုရားသြင်၏ စကားကိုနားဂထာင်ဂလ့ရှိြဲ့ပြီး ယြုမနာြံဂတာ့သည့် နည်းလမ်းများကိ ု
ဂြာ်ပြြါ။ တစ်ြျက်နှစ်ြျက်ကိုသာ စာရင်းဂရးပြီး ဆုဂတာင်းကကိုးစားပြင်းနှင့် ထိုနယ်ြယ် 
များတွင် ဘုရားစကားကိုနားဂထာင်ရန် လုြ်ဂဆာင်ြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဣသကရလလူမျိုးများသည်	
ရှင်ဘုရင်တစ်ြါးကတာင်းကသာကြကာင့်	ဘုရားသခင်က	ကရှာလုကိုကြးခဲ့သည်။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အသင်းနှစ်သင်း	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

သင့်ဂလျာ်ဂသာအြျနိ်တွင်  

ဆရာက ကဒ်များနှင့် 

စာရေက်များကိုစုစည်းြါ။ 

အသင်းထဲမှ အဂကာင်းဆုံး 

ဂမးြွန်း ဂမးသူများနှင့် 

အဂကာင်းဆုံး ဂပြနိုင်သ ူ

များကို ဆုြျြါ။ 

ကဂလးများအတွက် 

အတန်းတိုင်းတွင် ဆရာ 

နှစ်ဦးရှိရန် အထူးအကက ံ

ဂြးလိုြါသည်။ ဆရာ 

နှစ်ဦးရှိြါက အသင်းနှစ ်

သင်း၏ ဂြါင်းဂဆာင ်

လုြ်ရမည်။ 

၄)	သင်ခန်းစာအားပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဆရာက အတန်းအား နှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။
 ¼ တစ်ြွဲ့က “အနီ” အသင်းနှင့် အနီဂရာင်ကဒ်များနှင့် စာရေက်များကို လက်ြံြါ။ 

အပြားအြွဲ့က “အဝါဂရာင်” အသင်းပြစ်ပြီး အဝါဂရာင်ကဒ်များနှင့် စာရေက်ငယ ်
များကို လက်ြံြါ။

 ¼ တစ်ြွဲ့စီသည် သူတို့မှ အပြားအြွဲ့အားဂပြဂစလိုသည့် ဂမးြွန်း ၃-၅ ြုကို ြျဂရး 
ရမည့် တာဝန်ရှိသည်။ 

 ¼ ဂမးြွန်းတစ်ြုစီသည် ယဂန့သင်ြန်းစာနှင့် ဆက်စြ်ဂနရန် လိုြါသည်။
 ¼ ဂမးြွန်းများကို ြျဂရးပြီးဂနာက် အပြားအြွဲ့က ဂမးြွန်းများကို ဂပြရန် ၅-၇ မိနစ် 

ရမည်။ “အဝါဂရာင်” အြွဲ့က “အနီဂရာင်” အသင်းမှဂမးသည့် ဂမးြွန်းကို ဂပြရမည်။ 
“အနီဂရာင်” အသင်းက “အဝါဂရာင်” အသင်း၏ဂမးြွန်းကို ဂပြရမည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
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 ¼ ဒါဝိဒ်သည် ဂယရုရှလင်ပမို့သို့ပြန်လာပြီး ပငိမ်းြျမ်းဂရးကာလတွင် ဂြျာ်ဂမွ့ဂနြဲ့သည်။ 
သူသည် စစ်ြွဲများစွာကို တိုက်ြဲ့သည်။ ပငိမ်းြျမ်းဂရးကာလတွင် ဘုရားသြင်အား  
ကိုးကွယ်ရန် ဂနရာအတည်တကျရှိလျှင် ဂကာင်းသည်ဟူဂသာ အဂတွးကို စဉ်းစား 
ြဲ့သည်။ ဂရွှ့ဂပြာင်းရဂသာ တဲဂတာ်သည် မသင့်ဂလျာ်ဂတာ့ြါ။

 ¼ ြဂရာြက်နာသန်ဂြါ်လာသည်မှာ ဤတစ်ကကိမ်သည် ြထမဆုံးအကကိမ် ပြစ်သည်။ 
ဒါဝိဒ်က ြဂရာြက်နာသန်ဆီမှ ဘုရားသြင်အား ကိုးကွယ်သည့်ဂနရာကို ဂဆာက်လုြ် 
ရန် သူ၏ရည်ရေယ်ြျက်များသည် ဂစာဂနဂကကားကို သိြဲ့ရသည်။

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် အီေျစ်ပြည်မှထွက်လာဂသာဂကကာင့် ဘုရားသြင်သည်  
သယ်ဂဆာင်သွားနိုင်ဂသာ တဲဂတာ်တွင် သူ၏ဂနထိုင်ရာကို လုြ်ြဲ့သည်။ ထိုအရာကိ ု
ဂပြာင်းလဲရန် မလိုြါ။

 ¼ သို့ဂသာ် ဒါဝိဒ်က သူသည် ဘုရားအတွက် အိမ်ဂတာ်ကို တည်ဂဆာက်မည် မဟုတ်ြါ။ 
သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်သည် သူ့အတွက် အိမ်ဂတာ် တည်ဂဆာက်မည်ကို သိြဲ့ရသည်။ 
၎င်းမှာ ဒါဝိဒ်နှင့်စတင်ြဲ့ပြီး အဆုံးရှိမည် မဟုတ်ြါ။

 ¼ နိုင်ငံဂတာ်နှင့်ြလ္လင်များသည် ဒါဝိဒ်၏သားဂတာ်မှ ထာဝရအုြ်စိုးမည့်ဂနရာ ပြစ်သည်။

 ¼ ဒါဝိဒ်က ဂမရှိယသည် သူ့ဂနာက်တွင် ဂြါ်လာပြီး တစ်ဂန့လျှင် ထာဝရဘုရင်ပြစ်မည်ကို
သူသတိပြုမိြဲ့သည်။

 ¼ ကိုးကွယ်ရန် ဗိမာန်ဂတာ်အတွက်ပြစ်ဂသာ်လည်း ဒါဝိဒ်အား ဂဆာက်ြွင့်မဂြးြါ။ 
သို့ဂသာ် သူ၏သား ဂရှာလမုန်က ဂဆာက်ရမည်။

 ¼ ဒါဝိဒ်မှ ဘုရားသြင်အား တုံ့ပြန်သည်မှာ ဘုရားသြင်၏နှိုင်း၍ မမှီနိုင်ဂသာ ေုဏ်ကျက ်
သဂရကကီးပမတ်ပြင်းကို ဂြာ်ပြြျးီမွမ်းြဲ့သည်။

 ¼ သူကိုယ်တိုင်သည်လည်း အဂစြံတစ်ဦးကဲ့သို့ ဂြာ်ပြြဲ့သည်။ ထိုစကားလုံးကို အြန်း 
ငယ် ၁၉-၂၉ အထိ ဆယ်ကကိမ်သုံးထားသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ဒါဝိဒ်အား	ဘုရင်ပြစ်ရန်	ကရွးချယ်ခဲ့သည်။	 
ဘုရားသခင်သည်	တစ်ကန့ကသာအခါ	 

ထာဝရဘုရင်ပြစ်မည့်သူကို	ကစလွှတ်မည်ပြစ်သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၄၀)
ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာဂစာင် ၇:၁-၁၆

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၃၇
၁။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသြင်အဂြါ် သစ္စာရှိရန် ြျက်ကွက်ဂသာအြါ 
ဘုရားသြင် ဘာလုြ်သနည်း။

၂။  တရားသူကကီးမှတ်စာ ၂:၁-၂၃ ကိုြတ်ြါ။
၃။  ဘုရားသြင်သည် မနာြံပြင်းကို အစဉ်အပြစ်ဂြးသည်။
၄။  ဘုရားသြင်အား သစ္စာရှိရန်ဆုဂတာင်းပြီး သူ့ထံအပြစ်များကို ဝန်ြျဂတာင်းြန်ြါ။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၃၈
၁။  တရားသူကကီဂြတ်ကာလတွင် ဂတာက်ြြဲ့သည့် သူရဲဂကာင်းနှစ်ဦးမှာ မည်သူများ 

ပြစ်သနည်း။
၂။  ဓမ္မရာဇဝင်ြထမစာဂစာင် ၃ နှင့် ရုသဝတ္ထု ၁ ကိုြတ်ြါ။
၃။  ရုသနှင့်ရှဂမွလ
၄။  ကျွန်ုြ်တို့သည် ဆိုးညစ်ဂသာ ကမ္ဘာဂလာကတွင် ြရစ်ဂတာ်အတွက် ဂတာက်ြမည ်

အဂကကာင်း ဆုဂတာင်းြါ။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၃၉
၁။ ဂရှာလုသည် ဘုရင်တစ်ြါးအဂနပြင့် ဂကာင်းဂသာစတင်ပြင်းကို စတင်ြဲ့သည်။ 

ဘာက မှားယွင်းြဲ့သနည်း။
၂။  ဓမ္မရာဇဝင်ြထမစာဂစာင် ၁၃ နှင့် ၁၅ ကိုြတ်ြါ။
၃။  ဂရှာလုသည် ဘုရားသြင်အား နာြံသည့်နှလုံးသား မရှိြဲ့ြါ။
၄။ ဘုရားသြင်သည် ကျွန်ုြ်တို့အား သစ္စာရှိပြီး သူ့ကိုနာြံမည့် နှလုံးသားဂြးရန် 

ဆုဂတာင်းြါ။

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကမးြါ၊	ြတ်ြါ၊	

ကပြာြါ၊	ဆုကတာင်းြါ။

အရင်သင်ြန်းစာ ၃ ြုအား  

ဂကာင်းမွန်စွာ ပြန်လည ်

သုံးသြ်သည့် နည်းစနစ ်

သည် အဓိက အြျက်ဂလး 

ြျက်ကို အာရုံပြုဂစသည်။

၁) ဂမးြွန်းတစ်ြုဂမးြါ။

၂) ကျမ်းစာြတ်ြါ။

၃) ထိုအဂကကာင်းဂပြာြါ။

၄) ဘုရားသြင်ထံ 

ဆုဂတာင်းြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဂလာကကကီးတွင် သူတို့သည် ဘာမှမဟုတ်ြါ၊ ဘာမှမရှိြါဟု ထင်ဂနကကသည့် လူများစွာ  
ရှိသည်။ သူတို့ဘာမျှ မလုြ်ဂဆာင်နိုင်ဟု ထင်ကကသည်။ သူတို့တွင် စွမ်းဂဆာင်မှုများ 
အကန့်အသတ်ရှိသည်။ အရင်းအပမစ် အကန့်အသတ်ရှိသည်။ အဂရးြါသည့် သူကိုလည်း  
သူတို့မသိကကြါ။

ထိုကဲ့သို့ဂသာပြစ်စဉ်မျ ိုးသည် ယဂန့သင်ြန်းစာအဂကကာင်းအရာ ပြစ်သည်။ သူသည်  
ဂမှးမှိန်သည့် မိသားစုမှ အငယ်ဆုံးသားပြစ်သည်။ ထိုအဂပြအဂနမှ သင့်ကိုယ်သင်ဂမျှာ်လင့ ်
ြျက် တစ်စုံတစ်ရာပမင်ြါသလား။

၃)	သင်ခန်းစားသင်ြကားြါ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဒါဝိဒ်သည် ဆယ်ဂကျာ်သက်တစ်ဦးအဂနပြင့် ဣသဂရတွင် ထင်ဂြါ်ဂကျာ်ကကားြဲ့သည်။ 
ဣသဂရလတစ်မျ ိုးလုံးသည် လူ့ဘီလူးဂေါလျတ်ကကီးအား ဂကကာက်ရေံ့ဂနကကဂသာအြါ ဒါဝိဒ် 
သည် သူ၏သိုးထိန်းဘဝက အဂတွ့အကကုံအရ ဂေါလျတ်ကကီးအား ဂြျမှုန်းနိုင်မည်ကို သိ 
သည်။ ဘုရားသြင်၏အကူအညီပြင့် သူသည် လူ့ဘီလူးကကီးကို သတ်ြဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်သည် 
ဣဂသဂရလလူမျ ိုးကကားတွင်သာ ထင်ဂြါ်ဂကျာ်ကကားသည်။ ၎င်းမှာ ဒါဝိဒ်အတွက် ြိုမိုအဂရး 
ကကီးြါသည်။ သီးသန့်ဂတွ့ဆုံြွဲတွင် ဂရှာလုသည် ဒါဝိဒ်အား ဆီပြင့် ဘိသိက်ဂြးြဲ့သည်။ သူ့ 
ကို ဣသဂရလ၏ဂနာက်ရှင်ဘုရင် ပြစ်ဂစြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဒါဝိဒ်သည် ဂရှာလု၏အမျက ်
ဂဒါသကို နှစ်ဂြါင်းများစွာကကာဂအာင် ဂရှာင်ကကဉ်ြဲ့ရသည်။ ဒါဝိဒ်တွင် ဂရှာလုအားဂသဂစ 
ရန် အနည်းဆုံးအြွင့်အဂရးနှစ်ြါရြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် သူအြွင့်အဂရးယူရန် ပငင်းဆန်ြဲ့သည် 
အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဘုရားသြင်ဘိသိက်ဂြးထားသည့် ဘုရင်ကို သူမသတ်လိုြါ။

ဂရှာလုနှင့် သူ၏သားသုံးဂယာက်တို့သည် တိုက်ြွဲတွင်ကျဆုံးြဲ့ပြီးဂနာက် ဒါဝိဒ်သည် ယုဒ၏ 
ရှင်ဘုရင်ပြစ်လာပြီး ဂနာက်ြိုင်းတွင် ဣသဂရလတစ်မျ ိုးလုံး၏ ရှင်ဘုရင်ပြစ်လာသည်။ ဣသ 
ဂရလမျ ိုးနွယ်များက ဒါဝိဒ်အား သူတို့၏ဘုရင်အပြစ် ဘိသိက်ဂြးပြီးဂနာက် ဒါဝိဒ်သည် 
ဂယရုရှလင်သို့သွားပြီး ဂယဗုသိလူတို့ကို ဂြျမှုန်းြဲ့သည်။ ဂနာက်ြိုင်းတွင် ထိုပမို့ကို ဒါဝိဒ်၏ 
ပမို့ဂတာ်ဟု ဂြါ်ြဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဒါဝိဒ်အတွက် အဂရးအြါဆုံးပမို့ပြစ်သည်။ သူက ဘုရား 
သြင်၏ ြဋိညာဉ်ဂသတ္တာဂတာ်ကို ဂယရုရှလင်ပမို့ထဲတွင် ရှိဂစလိုဂသာဂကကာင့် အဂရးြါ 
သည်။ ထို့ဂကကာင့် ဒါဝိဒ်သည် ကသဗဂဒဒုံအိမ်မှ ဂယရုရှလင်သို့ယူဂဆာင်လာရန် စီစဉ်ြဲ့သည်။ 
ဂသတ္တာဂတာ်ဂရာက်ဂသာအြါ အလွန်ဝမ်းဂပမာက်စရာပြစ်သည်။

ဂသတ္တာဂတာ်ဂရာက်ရှိြဲ့ပြီးဂနာက် ဒါဝိဒ်က သူသည် ဘုရင်၏အိမ်တွင်ဂနပြီး ြဋိညာဉ် 
ဂသတ္တာဂတာ်သည် တဲအိမ်တွင် ဂနသည်ကို သူမနှစ်သက်ြဲ့ဂြ။ သူက ဘုရားသြင်အတွက ်
ဂကာင်းမွန်သည့် အိမ်တစ်အိမ်ကိုဂဆာက်ရန် ဆုံးပြတ်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဒါဝိဒ်၏မိတ်ဂဆွ 
နာသန်က ဘုရားသြင်သည် ဒါဝိဒ်မဟုတ်ြဲ အပြားတစ်ဂယာက်ကို ဂဆာက်ဂစမည်ဟု 
ဂပြာြဲ့သည်။ ထိုတစ်စုံတစ်ဂယာက်မှာ သူ၏သား ဂရှာလမုန်ပြစ်သည်။ ထို့ဂကကာင့် ဒါဝိဒ် 
သည် ဗိမာန်ဂတာ်အတွက် ပြင်ဆင်စရာများကို ဂဆာင်ရေက်သည်။ သို့မှသာ ဂရှာလမုန်သည် 
အိမ်ဂတာ်တည်ဂဆာက်ရန် လိုအြ်သည့်အရာအားလုံးရှိမည် ပြစ်သည်။

သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်သည် အိမ်နှင့်မတူသည့် အဂဆာက်အဦးကို ဂဆာက်ရန် စိတ်ဝင်စားြဲ့ 
သည်။ ဒါဝ်ဒ်နှင့်ဂရှာလမုန်တို့သည် ဂသတ္တာဂတာ်အတွက် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာအိမ်ကို ဂဆာက် 
လိုြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က သူ့ဂနာက်ကိုလိုက်ပြီး နာြံမည့်သူများ၏ ကံကကမ္မာနှင့် အဂမွ 
အနှစ်ကို တည်ဂဆာက်လိုြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်သည် ဒါဝိဒ်၏ဥြမာဂနာက်လိုက်ပြီး သူ့ 
အတွက် နှလုံးသားရှိသည့် အမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုးသမီးများကို ရှာသည်။

ဘုရားသြင်သည် ဒါဝိဒ်နှင့် ြဋိညာဉ်ပြုဂသာအြါ အာပဗဟံအားဂြးြဲ့သည့် ကတိဂတာ်နှင့် 
ဆက်စြ်ဂနသည်။ လွန်ြဲ့ဂသာ နှစ်ဂြါင်း ၁၀၀၀ ြန့်က ဘုရားသြင်သည် အာပဗဟံအား နယ် 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ဒါဝိဒ်၏ဘဝ		 

အခန်းကကီး	၄၀

. ကျမ်းစာထဲမှ အြန်းကကီး  

၄၀ မှာ ဒါဝိဒ်၏ အသက ်

တာကို ဂြာ်ပြထားသည်။

. ဆရာက ကဂလးများကို 

ဂပြာပြသည့်အြါ ဒါဝိဒ်၏ 

အသက်တာမှ ထင်ရှား 

သည့် အပြစ်အြျက်များကို 

ြျဂရးဂစြါ။ အြျ ို့က 

ဤသင်ြန်းစာထဲမှ ပြစ ်

သည်။ အြျ ို့မှာ သင်ြန်း 

စာထဲတွင် မြါဝင်ြါ။

. ဒါဝိဒ်၏ အသက်တာထဲ 

မှ ထင်ရှားသည့် အပြစ ်

အြျက်များကို အတန်းထ ဲ

တွင် ဂဆွးဂနွးြါ။ 

မည်သည့်အရာက 

ဒါဝိဒ်ကို ဘုရားသြင်၏ 

လူပြစ်ဂစသနည်း။ 

မည်သူမျှမဟုတ်သည့် 

သူ့ကို ဘုရားသြင်က 

ဘုရင်အပြစ်မည်သို ့

ြျးီဂပမောက်ြဲ့သနည်း။ 
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	ခုန်ြါ

စာလုံးကကီးများပြင့် 

စာရေက်ငယ်များဂြါ်တွင် 

စကားစုများ ြျဂရးြါ။ 

ကကမ်းပြင်ဂြါ်တွင် စာရေက ်

များကို ဂရာဂနှာထားသည့် 

ြုံစံပြင့် ကြ်ထားြါ။ 

သို့ဂသာ် ြိုမိုလွယ်ကူဂစရန် 

နီးကြ်စွာထားြါ။ 

ကဂလးများက တစ်ကကိမ ်

လျှင် သင့်ဂလျာ်သည့် 

စကားလုံးတစ်လုံးကို 

ြုန်ပြီး ကျမ်းြျက်ဆိုရမည်။ 

ကဂလးတစ်ဦးြျင်းစီကို 

ကျမ်းြျက်ြုန်ရန် 

အလှည့်ရဂစြါ။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင် ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our 
God” ဟူသည့် Eric Quiram သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဂပမတစ်ြု၊ မျ ိုးဆက်များစွာနှင့် လူမျ ိုးတကာတို့အတွက် ဂကာင်းကကီးကို ကတိဂြးြဲ့သည်။ 
ယြုတွင် နယ်ဂပမဂတာ်နှင့် မျ ိုးဆက်ကတိဂတာ်များသည် ဒါဝိဒ်အားပြင့် ပြည့်စုံလာြဲ့သည်။ 
ဂနာက်တစ်ြန် ဘုရားသြင်သည် သူ၏ကတိဂတာ်ကို ေုဏ်ပြုြဲ့သည်။

ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဂစာင် ၇:၁၆ - သင်၏အမျ ိုးအနွယ်နှင့် သင်၏နိုင်ငံသည် ငါ့ဂရှ့မှာ အစဉ် 
အပမဲတည်လိမ့်မည်။ သင်၏ရာဇြလ္လင်သည်လည်း အစဉ်အပမဲတည်လိမ့်မည်ဟု ငါ့ကျွန် 
ဒါဝိဒ်အား ဂပြာဂလာ့ဟု မိန့်ဂတာ်မူ၏။ 

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကဒ်ထူပြားပြင့် ဒါဝိဒ်တီးမှုတ်ြဲ့သည့် ဂစာင်းဂကာက်တစ်ြုပြုလုြ်ြါ။ ထိုဂစာင်းဂကာက ်
တွင် ကကိုး (သို့) အြ်ြျည်ကကိုးတြ်ကာ သင်က “ဘုရင်၏သီြျင်း” ဟူသည်ကို တီးြတ် 
ဂနြုံကို သရုြ်ဂဆာင်ြါ။

“ဘုရင်၏သီြျင်း” သည် ြွဲဂတာ်သီြျင်းပြစ်သည်။ ၎င်းကို ရှဂမွလ၏ြထမဆုံး ရှင်ဘုရင်အား 
ဂြကးဂကကာ်သည့်အြါ ဣသဂရလလူမျ ိုးများ တုံ့ပြန်ရာတွင် သီဆိုသည်၊ သက်ဦးဆံြိုင်စနစ် 
ပြင့် ပြတ်သန်းလာလျက် ဒါဝိဒ်၏မျ ိုးဆက်မှ ထာဝရဘုရင်ဂြးမည့် ကတိဂတာ်ကို သူတို့ 
ဂစာင့်စားရင်းပြင့် ဝမ်းနည်းြူဂဆွးပြင်းသို့ ဂပြာင်းသွားသည်။ သို့ဂသာ် ဂနာက်ဆုံးတွင် ဂယရှု 
သည် ကတိဂြးြဲ့သည့် ရှင်ဘုရင်ပြစ်သည်ကို သတိပြုမိရာမှ အထူးအားရြဲ့ဂတာ့သည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဘုရင်ဒါဝိဒ်တွင် ဘုရားသြင်အတွက် အဂစြံလိုသည့် နှလုံးသားရှိြဲ့သည်။  သူသည် အမှား 
အြျ ို့ကို လုြ်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် သူ၏အသက်တာအများစုတွင် သူသည်။  ဘုရားသြင်ကို 
ြျစ်ရန်နှင့် ေုဏ်ပြုရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။

သင့်ကို ဤအဂကကာင်းသတိဂြးသည့် လူြုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို သင်သိြါသလား။

သင်သည် ဤသို့ပြစ်လိမ့်မည်ကို သင်ကအပြားသူကိုမည်သို့ ဂပြာပြမည်နည်း။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ဒါဝိဒ်အား	ဘုရင်ပြစ်ရန်	ကရွးချယ်ခဲ့သည်။	 
ဘုရားသခင်သည်	တစ်ကန့ကသာအခါ	 

ထာဝရဘုရင်ပြစ်မည့်သူကို	ကစလွှတ်မည်ပြစ်သည်။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	သကဘာတူ၊	

မတူကြာ်ပြချက်များ

ကဂလးများက သဂဘာ 

တူ၊ မတူဂြာ်ပြြျက် 

များပြင့် ဂြျာ်ရွှင်ကကမည ်

ပြစ်သည်။ သင့်အဂနပြင့ ်

လည်း သဂဘာတူ၊ မတူ 

ဂြာ်ပြြျက်အတွက် 

ကိုယ်ြိုင်ဂြာ်ပြြျက် 

များကို ထုတ်နိုင်ြါသည်။

သင်ခန်းစာကို	

လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ြကည့်ြါ၊	

လုြ်ြါ၊	ကပြာြါ

ကဂလးများက ဒါဝိဒ်ကဲ့သို ့

ဂသာ နှလုံးသားရှိသူ 

တစ်ဦးဦးအဂကကာင်းကို 

ဂပြာလျှင် ဂသာ်လည်း 

ဂကာင်း သူတို့လည်း 

မည်ကဲ့သို့ပြစ်နိုင်သည်ကို 

ဂပြာပြင်းပြင့် ဂသာ်လည်း 

ဂကာင်း ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဂသာ 

နှလုံးသားရှိရန် 

ဂလ့လာကကလိမ့်မည်။ 

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ။

သဂဘာတူ၊ မတူ ဂြာ်ပြြျက်များ (သင်သဂဘာမတူြါက အဘယ်ဂကကာင့် သဂဘာမတူ 
သနည်း။)

၁။  ဒါဝိဒ်က သူသည် ဂေါလျတ်ကို သတ်နိုင်မည့်သူကိုသိသည် အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် 
သူသည်အရင်က အပြားဘီလူးများကို သတ်ြဲ့ြူးသည်။ (သဂဘာမတူြါ။ သူသည် 
ပြဂသဂ့နှင့်ဝက်ဝံများကို သတ်ြဲ့သည်။)

၂။  ဂမာဂရှသည် ဒါဝိဒ်အား ဣသဂရလလူမျ ိုး၏ဂနာက် ရှင်ဘုရင်အပြစ် သီးသန့်ဂရေး 
ထုတ်ထားသည်။ (သဂဘာမတူြါ။ ရှဂမွလသည် ဒါဝိဒ်အား ဘိသိက်ဂြးြဲ့သည်။)

၃။ ဂယရုရှလင်ပမို့ကို တစ်ြါတစ်ရံ ဒါဝိဒ်၏ပမို့ဟုဂြါ်သည်။ (သဂဘာတူသည်)
၄။ နာသန်က ဒါဝိဒ်အား အဘရှလုံသည် ဘုရားသြင်အတွက် ဗိမာန်ဂတာ်ကိုဂဆာက် 

သင့်သည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ (သဂဘာမတူြါ။ နာသန်က ဒါဝိဒ်အား ဂရှာလမုန်သည် 
ဂဆာက်သင့်သည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။)

၅။  ဘုရားသြင်မှ အာပဗဟံအား ဂြးြဲ့သည့် ကတိဂတာ်များမှာ ဒါဝိဒ်အားပြင့်တစ်စိတ်
တစ်ြိုင်းပြည့်စုံလာြဲ့သည်။ (သဂဘာတူသည်။)
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 ¼ စာတန်အား အနာေတ်တွင် ဂအာင်နိုင်သူ လာမည်ဟူဂသာပြစ်စဉ်သည် အသစ်ဂသာ 
အဂကကာင်းအရာ မဟုတ်ြါ။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့က ဒါဝိဒ်မတိုင်မီ နှစ်ဂထာင်ဂြါင်းများစွာ 
ကြင် ဤအနာေတ်အဂကကာင်းကို ဂလ့လာြဲ့ပြီးပြစ်သည်။ 

 ¼ ဘုရားသြင်မှ အာပဗဟံအားဂြးသည့် ကတိဂတာ်မှာ သူ၏ မျ ိုးဆက်အားပြင့် လူမျ ိုး 
တကာတို့သည် ဂကာင်းကကီးမေဂလာကို ြံစားကကမည်ပြစ်သည်။ ဂနာက်ြိုင်းတွင် ကျွန်ုြ် 
တို့ ဂလ့လာမိသည်မှာ “ရာဇလှံတံသည် ယုဒထံမှ … မဂရေ့ရ။” (ကမ္ဘာဦးကျမ်း  
၄၉:၁၀)။ ဤသည်မှာ အုြ်စိုးသူတစ်ဦးသည် ယုဒမျ ိုးဆက်မှ ဂြါ်လာမည်ဟု ဆိုသည်။

 ¼ သူအုြ်စိုးစဉ်ကာလနှင့် သူအုြ်စိုးစဉ်ကာလမတိုင်မီ ဒါဝိဒ်သည် ဆာလံများစွာကို ဂရးြဲ့ 
သည်။ ထိုဆာလံကျမ်းများကို ရာစုနှစ်များစွာတိုင်ဂအာင် ဘုရားသြင်၏လူများက 
အသုံးပြုြဲ့ကကသည်။ ဆာလံ ၇၀ ဂကျာ်ကို ဒါဝိဒ်က ပြန့်ဂဝြဲ့သည်။

 ¼ အနည်းဆုံး ဆာလံဆရာနှစ်ဦးက ဒုကေဂဝဒနာပြင့် ဂရာက်လာမည့် ဘုရားသြင်၏ 
ြဋိညာဉ်တရားအဂကကာင်းကို ဂပြာသည်။

 ¼ ဆာလံများသည် ယာဂဝဘုရားမှ ဒါဝိဒ်အား သူ၏ရန်သူလက်မှ ဂရေးနုတ်ကယ်တင်ြဲ့ 
သည်ကို ဂြာ်ပြထားပြီး အံ့ကသစရာမရှိြါ။ ဆာလံများက ယာဂဝဘုရားမှ ဒါဝိဒ်အတွက် 
လုြ်ဂဆာင်ဂြးြဲ့သည့်အရာများကို ဂပြာထားပြီး အံ့ကသစရာမရှိြါ။ ဆာလံကျမ်းထဲမ ှ
အြျက်အလက်သစ်မှာ ဒါဝိဒ်ထံမှလာမည့် သူ၏အနာေတ်မျ ိုးဆက်သည် ဒုကေဂဝဒနာြံ 
ဂနပြီး ယာဂဝဘုရား၏ အကူအညီလိုအြ်ဂနသည်ဟု ဆိုသည်။

 ¼ ဆာလံကျမ်းများကို ဂမရှိယနှင့်ဆိုင်သည်ဟု စဉ်းစားကကသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် 
ထိုဆာလံကျမ်းများသည် ြရစ်ဂတာ်၏ဘဝ၊ ဂသပြင်း၊ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းနှင့် အနာ 
ေါတ်အုြ်စိုးပြင်းအဂကကာင်းကို ဂပြာသည်။ ဆာလံ ၃ တွင် ဂြာ်ပြထားသည်မှာ လူမျ ိုးတို့ 
၏ြုန်ကန်မှုနှင့် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်လာပြင်းသည် သူ၏ထာဝရအုြ်စိုးပြင်းကို တည်ဂထာင် 
ရန် ပြစ်သည်။ ဆာလံ ၂ က ဓမ္မသစ်ကျမ်း (တမန်ဂတာ်ဝတ္ထု ၄ နှင့် ၁၃၊ ဂဟပဗဲ ၁ နှင့် 
ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၊၁၂၊ နှင့် ၁၉) ကို မကကာြဏ ကိုးကားရန် ရည်ညွှန်းထားသည်။

 ¼ ဆာလံ ၂၂ ၏အဂသးစိတ်မှာ ပြီးဂပမာက်ပြင်းပြစ်ပြီး ြျားနာပြင်းမဟုတ်ြါ။ မည်သည့်  
သိပြီးသားပြစ်စဉ်ကမှ ဒါဝိဒ်၏အသက်တာနှင့် မကိုက်ညီြါ။ ထိုထက် ဤဆာလံကျမ်း 
က ဒါဝိဒ်၏အနာေတ်မျ ိုးဆက်များပြစ်ဂသာ ဂယရှုြရစ်ဂတာ် ၏ဂသပြင်းကို ကကိုတင် 
ဂပြာဆိုထားသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဒါဝိဒ်သည်	ကမ္ဘာကကီးကိုအုြ်စိုးမည့်	 
အနာဂတ်ရှင်ဘုရင်အကြကာင်းကို	ကရးသားခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၄၁)
ဆာလံကျမ်း ၂ နှင့် ၂၂

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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လွန်ြဲ့ဂသာနှစ်လက ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် အြျနိ်ကာလများအဂကကာင်းကို ပြန်လည် 
သုံးသြ်ကကြါစို့။

 ¼ အစီအစဉ်လိုက်ပြင့် အြျနိ်ကာလများမှာ ဘာပြစ်သနည်း။ (ကမ္ဘာကကီး၏အစအဦး၊ 
လူမျ ိုဂတာ်၏အစ၊ နယ်ဂပမဂတာ်ြိုင်ဆိုင်ပြင်းနှင့် စည်းလုံးဂသာနိုင်ငံဂတာ်)

 ¼ အြျနိ်ကာလတစ်ြုြျင်းစီတွင် ဂတွ့ဆုံြဲ့သည့်လူအြျ ို့မှာ မည်သူများပြစ်ကကသနည်း။

၁) ကမ္ဘာကကီး၏အစအဦး - အာဒံနှင့်ဧဝ၊ လူစီြာ၊ ကာဣန၊ ဂနာဧနှင့် တြါးဘုရားကိ ု
ကိုးကွယ်သူများ

၂) လူမျ ိုးဂတာ်၏အစ - အာပဗဟံ၊ စာရာ၊ ဣဇာက်၊ ဂရဗက္ကာ၊ ယာကုြ်၊ ဂယာသြ်၊ 
ဂမာဂရှနှင့် ြာဂရာ

၃) နယ်ဂပမဂတာ်ကိုြိုင်ဆိုင်ပြင်း - ဂယာရှု၊ ေိဂဒါင်နှင့် ရှဂမွလ
၄) စည်းလုံးဂသာနိုင်ငံဂတာ် - ဂရှာလုနှင့် ဒါဝိဒ်

 ¼ အြျနိ်ကာလတစ်ြုြျင်းစီမှ အဓိကအဂကကာင်းအရာအြျ ို့ကို ဂြာ်ပြြါ။

၁)  ကမ္ဘာကကီး၏အစအဦး - ဘုရားသြင်သည် တန်ြိုးကကီးသည်။ လူသားများသည် သူ 
၏ထူးပြားဂသာ မိတ်ဂဆွများရန် ြန်းဆင်းသည်။ အပြစ်တရားသည် ဂလာကကကီး 
ထဲတွင် ဝင်ဂရာက်လာသည်။ ဘုရားသြင်သည် အပြစ်တရားကို အပြစ်ဂြးသည်။ 
ဘုရားသြင်သည် အပြစ်တရားကို စီရင်သည်။

၂) လူမျ ိုးဂတာ်၏အစ - ဘုရားသြင်သည် ထူးပြားဂသာကတိဂတာ်များကို ဂြးြဲ့ 
သည်။ ဘုရားသြင်သည် သူ၏လူများကို ကျွန်ဘဝမှလွှတ်ဂပမာက်ဂအာင် ကယ် 
တင်ြဲ့သည်။

၃)  နယ်ဂပမဂတာ်ြိုင်ဆိုင်ပြင်း - ဘုရားသြင်သည် နယ်ဂပမဂတာ်အားဝင်စားရန်သူ၏
ကတိဂတာ်ကိုပြည့်စုံဂစြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်သည် အပြစ်ကို အပြစ်ဂြးြဲ့သည်။

၄) စည်းလုံးဂသာနိုင်ငံဂတာ် - ဘုရားသြင်သည် သူ၏လူမျ ိုးဂတာ်အတွက် ထူးပြား
ဂသာစည်းမျဉ်းများကိုဂြးြဲ့သည်။ 

သင်ခန်းစာစတင်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကဘာလုံးြစ်ကြးပခင်း

သင့်အတန်းရှိ ကဂလးများ 

ကို စက်ဝိုင်းြုံစုဂစြါ။ 

ကဂလးများအား အလှည့ ်

စီပြင့် ညင်သာစွာဂဘာလုံး 

အား ြစ်ဂြးဂစြါ။ 

ကဂလးတစ်ဦးက 

ဂဘာလုံးကိုြမ်းမိြါက 

ကဂလးတစ်ဦးအား 

ဂမးြွန်းတစ်ြုကို 

ဂပြဂစြါ။ ဤအြျက်တွင် 

ကဂလးများ အဂပြမှား 

ြါက မပြင်ဂြးြါနှင့်။ 

ဂနာက်ဂမးြွန်းအတွက် 

ကဂလးများအား ဂဘာလုံး 

ကို ဂနာက်ကဂလး 

တစ်ဦးထံ ဂြးဂစြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဒါဝိဒ်သည် စစ်သူရဲတစ်ဦး၊ ဂြါင်းဂဆာင်တစ်ဦး၊ ဘုရင်တစ်ြါးနှင့် သီြျင်းဂရးသူပြစ်သည်။  
သူသည် ဘုရားသြင်အားပြင့် ထိုအရာများအားလုံးကို လုြ်ဂဆာင်နိုင်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင် 
သည် ဒါဝိဒ်အား အထူးလုြ်ငန်းများဂဆာင်ရေက်ရန် ထူးပြားဂသာ အရည်အြျင်းများ ဂြးြဲ့ 
သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂစာင်းဂကာက်သည် ဒါဝိဒ်အတွက် ထူးပြားဂသာ ဂတးေီတဆိုင်ရာ ကိရိယာတစ်ြု ပြစ်သည်။ 
ငယ်ရေယ်ဂသာသူပြစ်သည့်အတိုင်း သူသည် ဂစာင်းဂကာက်ကို တီးတတ်ဂအာင် ဂလ့လာြဲ့ 
သည်။ သူ၏ညီအစ်ကိုများသည် ဣသဂရလလူမျ ိုးကို ကာကွယ်ဂြးရန် စစ်ြွဲသို့သွားရသည့် 
စစ်သူရဲများနှင့် စစ်သားများပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် ဒါဝိဒ်သည် ဂစာင်းဂကာက်ကိုတီးပြီး သိုး 
ထိန်းသည်။ ထိုအရာက အဂရးြါသကဲ့သို့ မထင်ရြါ။ သိုးထိန်းများကိုဂြါင်းဂဆာင်ဟု  
မသတ်မှတ်ကကြါ။ လူတိုင်းလုြ်တတ်သည့် အလုြ်ဟုသာ သတ်မှတ်ကကသည်။ ဂစာင်း 
ဂကာက်တီးပြင်းသည် ဂကာင်းသည် သို့ဂသာ် တန်ြိုးမရှိြါ။ ဂနာက်ဆုံးတွင် ဒါဝိဒ်သည် 
ငယ်ရေယ်သည်ဟု လူတိုင်းက ထိုသို့ထင်ကကသည်။

ဒါဝိဒ်ကကီးပြင်းလာသည့်အြါ ဂရှာလုဘုရင်ဂဘးနားတွင် ဂနဂသာသူများက ဘုရင်အတွက် 
ဂစာင်းဂကာက်ကို တီးဂစလိုြဲ့သည်။ ယြု ဒါဝိဒ်၏ ဂတးေီတဆိုင်ရာ အစွမ်းအစများကို  
ဘုရားသြင်က အသုံးပြုဂနဂြမည်။ ဒါဝိဒ်၏ဂတးသံသည် ဘုရင်ဂရှာလုကို ြွန်အားဂြးပြီး  
ဆိုးညစ်သည့်ြံစားြျက်မှ လွှတ်ဂပမာက်ဂစသည်။ ပြစ်နိုင်သည်မှာ ဒါဝိဒ်သည် သူ၏ဂတး 
ေီတဆိုင်ရာ အရည်အဂသွးများကို ဘုရားသြင်က စတင်အသုံးပြုဂနသည်ကို ပမင်လာဂြ 
မည်။ သင့်အဂနပြင့် ဘုရားသြင်သည် ဒါဝိဒ်အား သူ၏ထူးပြားဂသာ တာဝန်များ လုြ် 
ဂဆာင်ရန် ဘိသိက်ဂြးသည်ဟု ဂပြာနိုင်ြါသည်။ ဒါဝိဒ်အား ဘုရားသြင်၏ထူးပြားဂသာ
အလုြ်များလုြ်ဂစရန် ထူးပြားဂသာ အရည်အဂသွးများလုြ်ဂစရန် ဘိသိက်ဂြးြဲ့သည်ကို 
ပမင်ရသည်မှာ ဂနာက်ဆုံးတစ်ကကိမ် မဟုတ်ြါ။

ဒါဝိဒ်သည် ရှင်ဘုရင်မပြစ်လာမီ သူသည် ကိုးကွယ်ရန်အတွက် သီြျင်းများကို စတင်ဂရးသား 
ြဲ့သည်။ ထိုသီြျင်းများကို ဆာလံသီြျင်းများဟု ဂြါ်သည်။ ဘုရင်ပြစ်လာဂသာအြါ ဆာလံ 
များစွာကို ထြ်ဂရးြဲ့သည်။ ကျွန်ုြ်တို့သိရသဂလာက်ဆိုရလျှင် ဒါဝိဒ်သည် ဆာလံ ၇၀ ဂကျာ ်
ကို ဂရးြဲ့သည်။ ထိုထဲမှ အြျ ို့မှာ ဘုရားသြင်၏ပြစ်တည်ပြင်းအတွက် ြျးီမွမ်းသည်။ အြျ ို့ 
ငိုညည်းသည့် ဆာလံကျမ်းများမှာ ဘုရားသြင်အား စိတ်ဂကျနြ်ဂစရန် ဣသဂရလလူမျ ိုး 
များ၏ ကျဆုံးပြင်းအဂကကာင်းပြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်၏ဆာလံအြျ ို့က သူ၏အပြစ်အဂကကာင်းကိ ု
ဂပြာပြထားပြီး ဘုရားသြင်၏ြွင့်လွှတ်ဂြးပြင်းကို ဂပြာပြထားသည်။ ဒါဝိဒ်သည် အဂကကာင်း 
အရာများစွာကို ဂရးသားြဲ့သည်။ သူ၏ဘုရားသြင်ကို ြျစ်ဂသာြျစ်ပြင်းကို ဆာလံကျမ်းများ 
ပြင့် ဂြာ်ပြြဲ့သည်။

ဆာလံကျမ်းတွင် ဂြာ်ပြထားဂသာ ဂြါင်းစဉ်များမှတစ်ြုမှာ ဂနာက်ရှိလာမည့် ဂြါင်းဂဆာင် 
အဂကကာင်းပြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဣသဂရလလူမျ ိုးကို အံ့ကသဂစဂလာက်သည့်သူ၊ ထိုအနာ 
ေါတ်ဂြါင်းဂဆာင်သည် ဒုကေဆင်းရဲကိုြံရမည်။ သို့ဂသာ် ၎င်းမှာ ဒါဝိဒ်၏ဆာလံကျမ်းတွင် 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	အနှစ်သက်ဆုံး	

ဆာလံများ	

. ဆာလံ ၇၀ ဂကျာ်ကို 

ဒါဝိဒ်ကပြန့်ဂဝြဲ့သည်။ 

ဆာလံ ၂၃ ထက် 

ဒါဝိဒ်၏ဆာလံများကို 

သင်အမည် 

ဂြာ်နိုင်ြါသလား။

. ကဂလးများကို 

ဆာလံကျမ်းထဲမှ 

အနှစ်သက်ဆုံး 

တစ်ကျမ်းကို ဂပြာဂစြါ။ 

အဘယ်ဂကကာင့် 

အနှစ်သက်ဆုံး 

ပြစ်သည်ကိုဂပြာဂစြါ။

ဒါဝိဒ်၏အသက်တာကို သင်စဉ်းစားကကည့်သည့်အြါ ထူးပြားဂသာ အရည်အြျင်းများနှင့် 
ထူးပြားဂသာ လုြ်ငန်းများအြျ ို့မှာ ဘာပြစ်သနည်း။
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များဂသာအားပြင့် ဂြာ်ပြထားသည်။ ထိုဆာလံများကို ဂမရှိယနှင့်စြ်ဆိုင်ဂသာ ဆာလံများ 
ဟု ဂြါ်သည် အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူတို့သည် လာမည့်ဂမရှိယအဂကကာင်း၊ အသက် 
ရှင်ပြင်း၊ ဂသပြင်း၊ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းနှင့် အနာေတ်အုြ်စိုးပြင်း အဂကကာင်းကို ဂပြာ 
ထားဂသာဂကကာင့်ပြစ်သည်။ ထိုကျမ်းများသည် ဂမရှိယအဂကကာင်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး ြဂရာ 
ြက်ပြုထားသည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများက အုြ်စိုးမည့် ဂမရှိယကို ဂမျှာ်လင့်ြဲ့ကကသည်။ 
ဒုကေဆင်းရဲြံစားသည့် ဂမရှိယကို မဂမျှာ်လင့်ြါ။ နှစ်ဂြါင်းနှစ်ရာကကာဂသာအြါ ဂဟရှာယ 
သည် ဒုကေဆင်းရဲြံစားသည့် ဂမရှိယအဂကကာင်းကို ဂရးြဲ့သည်။

ဂမရှိယနှင့်ဆိုင်ဂသာ ဆာလံကျမ်းများသည် အဂရးကကီးသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ထို 
ကျမ်းများသည် ဘုရားသြင်၏မဟာြုံပြင်တစ်ြုဒ်ကို ဂြာ်ပြသည်။ ထိုြုံပြင်များထဲတွင်  
ဂမရှိယ၏ဂဘးနားရှိ လူအဂကကာင်းြါဝင်ထားသည်။ ဂမရှိယသည် ဓမ္မဂဟာင်းထဲတွင် ဂြာ် 
ပြထားသည့်အတိုင်း ဂရာက်လာပြီး ဒုကေဆင်းရဲြံစားရမည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှ စာဂရးဆရာ 
များသည် ထိုဆာလံကျမ်းများအာ ြုံမှန်ကိုးကားကကသည်။ ဂမရှိယသည် ယုဒ၏မိသားစုမှ 
လာမည် ပြစ်သည်။ ဂမရှိယသည် ဂဝဒနာြံစားမည့်သူပြစ်သည်။ ထိုဂမရှိယသည် ယုံကကည ်
သူများအား ကမ္ဘာကကီးကိုအုြ်စိုးရန် စွမ်းဂဆာင်ဂြးသည်။ ဒါဝိဒ်ဂရးသားြဲ့ဂသာ ဂမရှိယ 
အဂကကာင်းမှ အနာေတ်ဂြါင်းဂဆာင်တစ်ဦးသည် ကမ္ဘာကကီးအုြ်စိုးမည်ကို ကျွန်ုြ်တို့အား 
သိဂစြဲ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဆာလံ ၂၂:၁ - အကျွန်ုြ်ဘုရား အကျွန်ုြ်ဘုရား အဘယ်ဂကကာင့် အကျွန်ုြ်ကို စွန့်ြစ်ဂတာ် 
မူသနည်း။ 

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင် ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our 
Eric Quiram သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင့်အတန်းထဲမှ ဆန္ဒရှိသူများကို သင်ြန်းစာမှ သိရန်အဂရးအကကီးဆုံး ၅ ြျက်ကို လူတိုင်း 
ပမင်နိုင်သည့်သင်ြုန်းဂြါ်တွင် စာရင်းဂရးြါ (သို့) စာရေက်ကကီးဂြါ်တွင်ဂရးဂစြါ။

ဥြမာ -
၁။ ဒါဝိဒ်သည် ဆာလံ ၇၀ ဂကျာ်ကိုဂရးြဲ့သည်။
၂။  အြျ ို့ဆာလံများသည် ဒုကေဆင်းရဲြံသည့် ဂမရှိယအဂကကာင်းကို ကကိုဂပြာထားသည်။
၃။  ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည် ဂမရှိယနှင့်ဆိုင်ဂသာ ဆာလံများကို ရည်ညွှန်းထားသည်။
၄။  ဂယရှုသည် ကားတိုင်ဂြါ်တွင် လုြ်ဂဆာင်မည့်အမှုကို ဓမ္မဂဟာင်းကာလ 

ကတည်းက  ကိုးကားြဲ့ သည်။
၅။  ဒါဝိဒ်သည် ဘိသိက်ြံရသည်။  ဘုရားသြင်က သူ့အားထူးပြားဂသာ အလုြ်လုြ် 

ဂစရန် ထူးပြားဂသာ အစွမ်းအစများဂြးြဲ့သည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ဒါဝိဒ်၏ ဆာလံများထဲမှ တစ်ြုဒ်ကိုဂရေးပြီး သင့်ကဂလးများကို ထိုစကားလုံးများအတွက် 
သံစဉ်ထည့်ဂစြါ။ ဆာလံ ၂၃ သည် ဂရေးြျယ်ရန် အဂကာင်းဆုံးပြစ်သည်။ ဆာလံကျမ်းကိ ု
အတူတကွြတ်ြါ၊ အသုံးပြုနိုင်သည့် သံစဉ်ပြင့် တီးြတ်ြါ။ အိုင်ဒီယာ - သင့်အတန်းမှသိ 
သည့် သံစဉ်ကိုအသုံးပြုြါ။ ဤလှုြ်ရှားပြင်းအတွက် ပြင်ဆင်ရာတွင် ဆာလံစာအုြ်အားပြင့ ်
ရှာဂြွြါ။ သင်သိထားပြီးသည့် သံစဉ်ကိုမှတ်စုမှတ်ြါ။ ဤအြျနိ်တွင် ထိုကျမ်းများကို ညွှန်ပြ 
ြါ။ သင့်အတန်းနှင့်အတူ တီထွင်ြန်တီးထားသည့် သံစဉ်များအပြင် စိတ်ထဲတွင်ထားြါ။ 
သူတို့၏ကကိုးစား အားထုတ်မှုများကို အားဂြးြါ။ အစတွင် ဤအရာမှာ စိတ်လှုြ်ရှားစရာ 
ပြစ်ဂသာ်လည်း သင်အစပြုသည့်အြါ ဂြျာ်စရာဂကာင်းဂြမည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အတန်းြတ်လည်	

သီြျင်းြွင့်ထားသည့်အြါ 

ကဂလးများကို စက်ဝိုင်း 

ြုံစံထိုင်ဂစြါ။ ကျက်မှတ ်

ရန် ကျမ်းြျက်ကို 

လက်ဆင့်ကမ်းဂစြါ။ 

သီြျင်းနား ဂထာင်လိုက ်

သည့်အြါ ကျမ်းြျက်ကို 

ကိုင်ထားသူမည်သူမဆို 

ကျမ်းြျက်ကို ဆိုရမည်။ 

စကားစုများအားလုံးကို 

ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ 

လုြ်ဂဆာင်ြါ။ ထို့ဂနာက် 

ကျမ်းြျက်တစ်ြုလုံးကို 

လည်း ထိုနည်းတူ 

လုြ်ဂဆာင်ြါ။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	 

ကျမ်းတတ်	၅ဉီး

ဤသင်ြန်းစာမှ 

အဂရးအကကီးဆုံးအြျက် 

၅ ြျက်မှ တစ်ြျက်ကို 

အတန်းဂရှ့တွင် 

ထွက်လာပြီး ြျဂရးရန် 

ကဂလးငါးဂယာက်ကို 

ထွက်လာဂစြါ။ အဘယ ်

ဂကကာင့် ထိုအြျက်များ 

အဂရးကကီးသည်ကို ဂမးြါ။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဘုရားသြင်က ဒါဝိဒ်အား ထူးပြားဂသာ အလုြ်လုြ်ဂစရန် ထူးပြားဂသာ အစွမ်းအစများ 
ဂြးြဲ့သည်။ 

သင့်အတွက် ဘုရားသြင်မှ အထူးလုြ်ဂဆာင်ဂစလိုသည့် အထူးအလုြ်များသည် ဘာပြစ် 
မည်နည်း။ ထိုအလုြ်များ လုြ်ဂဆာင်ရန် ဘုရားသြင်က သင့်ကိုမည်သို့ပြင်ဆင်ဂြးသနည်း။
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 ¼ ဂရှာလမုန်သည် ဣသဂရလလူမျ ိုး၏ တတိယဘုရင် ပြစ်သည်။ ထို့အပြင် သူသည်  
အသက်ရှင်ြဲ့သူများထဲမှ ြညာအရှိဆုံးလူပြစ်သည်။ သူသည် ဘုရားသြင်အား ဉာဏ် 
ြညာကို ဂတာင်းဂလျှာက်ဂသာအြါ သူသည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများအဂြါ် အုြ်စိုးမည့ ်
အဂလ့အကျင့်ကို စတင်ဂနမည်ပြစ်သည်။ သူသည် တြါးဇနီးနှင့်ဂယာက်ျားကိုစတင် 
လက်ထြ်ယူသည်။ ထိုသို့ လုြ်ဂဆာင်ရာတွင် ဂရှာလမုန်သည် သူ့ြြင်၏ဂနာက်ဆုံး 
စကားကို ဆန့်ကျင်ြဲ့သည်။ ထိုမိန်းမများသည် ဘုရားသြင်ထံမှ သူ၏နှလုံးသားကို 
ဂပြာင်းဂစြဲ့သည်။ 

 ¼ ဂရှာလမုန် အုြ်စိုးြဲ့သည့် ဂနာက်ဆုံး ဆယ်နှစ်အဂကကာင်းကို များစွာ မမှတ်ထားြါ။  
အဆုံးထိတိုင် သူဂနာင်တမရြဲ့ြါ။ သူ၏သီးသန့်ဆန်ဂသာ ဘဝသည် သူ၏လူထုဂရှ့ 
ဘဝအား ရှုြ်ဂထွးဂစြဲ့သည်။

 ¼ သူ၏ြြင်ကဲ့သို့ ဂရှာလမုန်သည် ကကီးပမတ်ဂသာစာဂရးသူပြစ်ပြီး သုတ္တံကျမ်းထဲတွင် 
သုတ္တံဂြါင်း ၃၀၀၀ ြန့်ကို ဂရးြဲ့သည်။ သူသည် သီြျင်းဂြါင်း ၁၀၀၀ ဂကျာ်ကို ဂရးြဲ့ 
သည်။ သူ၏အုြ်စိုးပြင်း အစတွင် ဂရှာလမုန်သီြျင်းကိုလည်း ဂရးြဲ့ပြီး သူ၏အုြ်စိုးပြင်း 
အဆုံးတွင် ဂဒသနာကျမ်းကို ဂရးြဲ့သည်။ 

 ¼ ဂရှာလမုန်၏ အကကီးပမတ်ဆုံး လုြ်ဂဆာင်ပြီးစီးမှု တစ်ြုမှာ ဘုရားသြင်အတွက် ဗိမာန် 
ဂတာ် တည်ဂဆာက်ပြင်းပြစ်သည်။ သူသည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများအဂြါ် အုြ်စိုးသည့ ်
၄နှစ်တာတွင် ဗိမာန်ဂတာ်၏ညွှန်ကကားြျက်ကို စတင်ြဲ့သည်။ ဤအံ့ကသြွယ်ရာ ြုံစံကို 
တည်ဂဆာက်ရန် ၇ နှစ်နှင့် တစ်ဝက်ကကာြဲ့သည်။

 ¼ ဘုရင်ဂရှာလုကဲ့သို့ ဂရှာလမုန်၏ဘုရားသြင်ထံ ဆက်ကြ်မှုသည် နတ်ဘုရားများ 
အားကိုးကွယ်ပြင်းကို ဂထာက်ြံ့ရာမှ ဂပြာင်းလဲရန်စတင်ြဲ့သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်က ဂရှာလမုန်သည် သူ့အဂြါ် သစ္စာရှိမည်ဆိုြါက ဂရှာလမုန်အားပြင့် ဒါဝိဒ် 
၏ြလ္လင်ဂတာ်ကို တည်ဂထာင်မည်ဟု ကတိဂြးြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဂရှာလမုန်သည်  
ဘုရားသြင်ထံမှ စွန့်ြွာသွားပြင်းသည် လူမျ ိုးဂတာ်အဂြါ် အပြည့်အဝ လုံခြုံမှုနှင့်  
ကာကွယ်ပြင်းကို မဂြးဂအာင် လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်သည် သူ၏ကတိဂတာ ်
ကို ဂလးစားသည် သို့ဂသာ် ဂရှာလမုန်သည် သစ္စာမရှိြဲ့ြါ။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကရှာလမုန်သည်	ဘုရားသခင်အတွက ်
ေိမာန်ကတာ်ကို	တည်ကဆာက်ခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	(၄၂)
ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာဂစာင် ၆

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်တို့သည် ကျမ်းစာ၏ြုံပြင်တစ်ြုဒ်ကို ဂလ့လာဂနဂကကာင်း သင့်အတန်းအား ဂပြာပြြါ။  
ကျမ်းစာထဲတွင် ြုံပြင်များစွာရှိဂသာအြါ ကျမ်းစာထဲရှိ အဓိကအဂကကာင်းအရာ (သို့) 
ြုံပြင်နှင့် ဆက်နွယ်ဂနသည်။ ၎င်းမှာ ဂမျှာ်လင့်ြျက်ြုံပြင်ပြစ်သည်။ ထို့ဂကကာင့် သင့်အတန်း 
အား ထိုြုံပြင်ကိုသိဂစရန်နှင့် သင်ြန်းစာများကို အတူတကွစုစည်းရန် အတိတ်မှသင်ြန်း 
စာများအား ပြန်လည်သုံးသြ်သွားကကမည် ပြစ်သည်။ ဂမးရန် - “ကျမ်းစာထဲတွင် ကျွန်ုြ်တို့ 
ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် အဓိကပြစ်စဉ်များကို ဂြာ်ပြြါ။” 

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အစဉ်တည်ရှိဂနပြီး အလွန်တန်ြိုးကကီးသည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် ကမ္ဘာကကီးကိုြန်ဆင်းြဲ့ပြီး အရာအားလုံးကိုလည်း ြန်ဆင်းြဲ့ 

သည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် လူသားများကို သူ၏ထူးပြားဂသာ မိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်း 

ြဲ့သည်။
 ¼ လူစီြာ (သို့) စာတန်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို လှည့်စားြဲ့သည်။ သူတို့သည် ဘုရား 

သြင်အား မနာြံပြင်းပြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ြဲ့ကကသည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် ကမ္ဘာဂြါ်ရှိ လူတိုင်းအား ဂရလွှမ်းမိုးပြင်းပြင့် သတ်ြဲ့သည်။  

ဘုရားသြင်သည် ဂနာဧ၏ ဂပြာင့်မတ်ပြင်းဂကကာင့် ဂနာဧ နှင့် သူ၏မိသားစုကို 
အသက်ြျမ်းသာဂြးြဲ့သည်။ 

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အာပဗဟံအား အထူးကတိဂတာ်များ ဂြးြဲ့သည်။
 ¼ အာပဗဟံသည် သူ၏သားဣဇာက်ကိုယ်စား သိုးထီးကို ြူဂဇာ်ြဲ့သည်။
 ¼ ယာကုြ်သည် ဘုရားသြင်၏ဂကာင်းကင်တမန်နှင့် နြန်းလုံးပြီး ဣသဂရလ 

ဟူသည့် အမည်သစ်ကို ရြဲ့သည်။
 ¼ ထူးပြားဂသာ ကြ်ဆိုးများနှင့် ဂရေးနုတ်ကယ်တင်ပြင်းများအားပြင့် ဘုရားသြင် 

သည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို အီေျစ်ပြည်မှ ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများ နားဂထာင်ရမည့် ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါး 

ဟုဂြါ်ဂသာ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ကုတ်ကို တည်ဂထာင်ြဲ့သည်။
 ¼ ဘုရားသြင်၏အကူအညီပြင့် ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ကတိဂတာ်နယ်ဂပမသို့ 

ဝင်စားြဲ့ရသည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် ဒါဝိဒ်ကိုဘုရင်ပြစ်ရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ သူသည် တစ်ဂန့ဂသာ 

အြါ တစ်စုံတစ်ဦးအား ထာဝရဘုရင်ပြစ်ရန် ဂစလွှတ်မည်။

သင်ခန်းစာစတင်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အဓိကပြစ်စဉ်များ

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း 

သည် ဂလ့လာသင်ကကား 

ပြင်း၏ အစိတ်အြိုင်း 

တစ်ြု ပြစ်သည်။ စာရင်း 

ဆယ့်နှစ်ြုကို ဂြးထားြါ 

သည်။ ထိုဆယ့်နှစ်ြုကို 

သင်ြုန်း(သို့) 

စာရေက်ကကီးဂြါ်တွင် 

ဂရးပြီးကဂလးများကို 

ကာလအလိုက် မှန်ကန်စွာ 

စီဂစြါ။ သူတို့အား ၂ြွဲ့၃ြွဲ့ 

ြွဲကာ အတူတကွ လုြ ်

ဂဆာင်ဂစြါ။ ထိုပြစ်စဉ ်

များအား မှန်ကန်သည့် 

အစီအစဉ်အတိုင်း စီရန် 

အြျနိ်သတ်မှတ်ဂြးြါ။ 

အနိုင်ရသူက ဆုရမည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

၎င်းမှာ မည်သည့်လူသားမျှ မရှိနိုင်သည့် ရာထူးပြစ်သည် - တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ြညာအရှိဆုံး 
ပြစ်သည်။ မည်သူမျှ မရှိနိုင်သည့် ရာထူးပြစ်သည် - အကကီးပမတ်ဆုံး ဘုရင်၏သားဂတာ်။ 
မည်သူမျှမလုြ်နိုင်သည့် အလုြ်ပြစ်သည် - ဘုရားသြင်အတွက် ဗိမာန်ဂတာ်တည်ဂဆာက် 
ြါ။ မည်မျှကကီးပမတ်သည့် အစအဦးနှင့် မယုံကကည်နိုင်ဂလာက်သည့် အရင်းအပမစ်များ ပြစ ်
သနည်း။ ဂရှာလမုန်သည် ကကီးပမတ်သည့်ဘုရင်ပြစ်ဂအာင် လုြ်ဂဆာင်စရာများစွာ ရှိသည်။ 
ထိုအရာ၏ထိြ်တွင် ဘုရားသြင်သည် သူ့အား အရာအားလုံးကို ဂတာင်းဆိုဂစသည်။ သူ 
သည် ဘုရားသြင်ထံမှ ဆုလက်ဂဆာင်အပြစ် ဉာဏ်ြညာကိုဂတာင်းဂသာအြါ ဂကာင်း 
ဂသာ ဂရေးြျယ်မှုကို ပြုြဲ့သည်။ ဂရှာလမုန် - ကကီးပမတ်သည့်မိဘများနှင့် ြညာရှိဂသာ ဘုရင ်
ပြစ်ပြီး ကကီးပမတ်ဂသာ အလုြ်လုြ်ရန် ပြင်ဆင်ြံရသည်။ ဂရှာလမုန်နှင့် ဣသဂရလလူမျ ိုး 
အတွက် စိတ်လှုြ်ရှားစရာဂကာင်းဂသာ အြျနိ်များသည် ဂရှ့တွင် ရှိဂနသည်။ 

ဂရှာလမုန်သည် ဘုရင်ပြစ်လာပြီးဂနာက် ဘုရားသြင်၏ဗိမာန်ဂတာ်ကို စတင်တည်ဂဆာက် 
သည်။ ဂဆာက်လုြ်ရန် ြုနှစ်နှစ်ဂကျာ်ကကာသည့် ထူးပြားသည့် တည်ဂဆာက်ြုံပြစ်သည်။ 
တိကျဂသာညွှန်ကကားြျက်များကို ဘုရားသြင်မှဂြးြဲ့သည်။ အပမင့်ဆုံးဂသာအရည်အဂသွး 
ရှိသည့် ြစ္စည်းကိရိယာများကို သုံးသည်။ ဗိမာန်ဂတာ်ကို တည်ဂဆာက်မှုပြီးဂသာအြါ 
ဂရှာလမုန်သည် သူဆုဂတာင်းပြီး ဗိမာန်ဂတာ်သစ်ကို ယာဂဝဘုရားအား ဆက်ကြ်မည့်  
အပြင်ဘက်ြန်း၏အလယ်တွင် ဂကကးဝါစင်တစ်ြုကို ဂဆာက်ြဲ့သည်။ ဂရှာလမုန်က မည်မျှ 
ြင် လှြဂစကာမူ စကကဝဠာ၏ဘုရားသည် လူဂဆာက်ထားဂသာ အဂဆာက်အဦးတွင် မဂန 
ဂကကာင်းကို သိြဲ့သည်။ ဂရှာလမုန်က သူ့ြြင်ဒါဝိဒ်မင်း တည်ဂဆာက်လိုြဲ့ဂသာ ဗိမာန် 
ဂတာ်ကို တည်ဂဆာက်ြဲ့သည်။ ယြုအြါ သူ၏ဘုရင်ပြစ်ပြင်း ဆယ့်နှစ်နှစ်နီးြါးကာလတွင် 
ဂဆာက်လုြ်ပြီးစီးြဲ့သည်။

ဤအြျက်မှ ဂရှာလမုန်ရှင်ဘုရင်သည် မှားယွင်းသည့်အရာကို အစပြုြဲ့ပြင်း ပြစ်နိုင်သည်။ 
သူက ယာဂဝဘုရားမနှစ်သက်သည့် နိုင်ငံပြားသားများနှင့်အဂြးအယူလုြ်ပြင်းနှင့်၊ နိုင်ငံဂရး 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ကကာင်းကသာ	

စတင်ပခင်းနှင့်	

အဆုံးသတ်မကကာင်းပခင်း

ကျမ်းစာထဲမှ လူအြျ ို့ 

သည် ဂကာင်းစွာ စတင်ြဲ ့

ပြီး အဆုံးသတ်မဂကာင်း 

ြဲ့သည့် သူအဂကကာင်းကို 

ကဂလးများအား ဂမးြါ။ 

အကကံဂြးြျက် အြျ ို့တွင် 

ြါဝင်သည်မှာ -

. ကာဣန

. ဂလာတ

. စာတန်

. ကန္တာရထဲမှ ဣသဂရလ 

လူမျ ိုးများ

ဂရှာလမုန်သည် အဘယ ်

ဂကကာင့် ထိုအရာများကို 

လုြ်ြဲ့ပြီး သူ၏ဘဝ 

တစ်သက်တာလုံး ဘုရား 

သြင်အား မြျစ်ြဲ့သနည်း။

သင်ကိုယ်တိုင်၏ “ဆန္ဒစာရင်း” ကို စဉ်းစားြါ။ သင်လိုြျင်သည့်အရာကို သင်ရြါက ထိုဆန္ဒ 
စာရင်းထဲတွင် သင်ဘာထည့်မည်နည်း။

ယြု သင်သည် ဘုရားသြင်အား တစ်ြုြုဂတာင်းဆိုသည့်အြါ သင်သည် ထိုဆန္ဒစာရင်းတွင် 
အမည်ဂြာ်ပြမည်လား (သို့) အပြားတစ်ြုြုကို ဂတာင်းမည်လား။ အပြားတစ်ြုြုဂတာင်း 
မည်ဆိုြါက ဘုရားသြင်အား ဘာဂတာင်းမည်နည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ကျမ်းချက်အလွတ်	

ကျမ်းမှတ်ပခင်း	လှုြ်ရှားမှု	

-	လက်ဆင့်ကမ်းပြိုင်ြွဲ

အြွဲ့နှစ်ြွဲ့ြွဲ့ြါ။ ကျမ်းြိုဒ ်

ကို ကဂလးများနှင့် ၃ဂြ 

အကွာတွင် စာလုံးကကီးပြင့် 

ဂရးကာထားြါ။ ကဂလး 

များကို ကျမ်းြျက်ထံ 

ဂပြးလာဂစပြီး ကျမ်းြျက ်

၏ ဂနာက်စကားလုံးကို 

တစ်တန်း လုံးကကားဂအာင် 

ဂအာ်ဆိုဂစြါ။ ကဂလး 

တစ်ဦးြျင်းစီက သူ၏ 

စကားလုံး တစ်လုံးကို 

ြတ်ပြီးဂသာအြါ အတန်း 

ဆီသို့ ပြန်သွားပြီး တန်းစ ီ

ထားသည့် သူထံမှ ဂနာက ်

တစ်ဦးကိုထိြါ။ ကျမ်းြျက ်

ထဲမှ စကားလုံးအားလုံး 

ပြီးသည်အထိ ဤပြစ်စဉ ်

ကို ထြ်ြါတလဲလဲ 

လုြ်ဂဆာင်ြါ။

လူတိုင်းသည် ကျမ်းြျက ်

ကို ကျက်မှတ်ပြီးသည ်

အထိ ထြ်တလဲလဲ 

လုြ်ဂဆာင်ြါ။

အရ မဟာမိတ်ြွဲ့ပြင်းများကို လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်။ ယာဂဝဘုရားကို မကိုးကွယ်သည့် အမျ ိုး 
သမီးများစွာကို သူလက်ထြ်ြဲ့သည်။ အမှန်တွင် ထိုနိုင်ငံပြားသူ အမျ ိုးသမီးများသည်ြင် သူ 
၏ နှလုံးသားကို ဘုရားသြင်ထံမှ ဂဝးကွာဂစြဲ့သည်။ ထိုနိုင်ငံပြားသူ အမျ ိုးသမီးများသည် 
အပြားနတ်ဘုရားများကို ကိုးကွယ်ကကသည်။ ယာဂဝဘုရားကို မဟုတ်ြါ။ သို့ဂသာ် ၎င်းက 
ဂရှာလမုန်အတွက် အဂရးမကကီးသကဲ့သို့ ပြစ်ြဲ့သည်။

ဂရှာလမုန်က သုတ္တံစကားဂထာင်ဂြါင်းများစွာနှင့် ယာဂဝဘုရားသည် တစ်ဆူတည်းဂသာ 
ဘုရားပြစ်ဂကကာင်း သီြျင်းဂထာင်ဂြါင်းများစွာကို ဂရးြဲ့သည်။ သူက အိမ်ဂထာင်တွင်း ြျစ် 
ပြင်း ဂမတ္တာအဂကကာင်းကို စာအုြ်တစ်အုြ်ဂရးြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ထိုအရာများသည် သူ၏ 
ဘဝ ဂနာက်ဆုံးအြျနိ်တွင် ဂြျာက်ကွယ်သွားပြီး သူ၏ဘဝတစ်ဂလျှာက်လုံးနီးြါး ဘုရား 
သြင်အဂြါ် သစ္စာမတည်ြဲ့ြါ။ မှန်ြါသည်။ ဒါဝိဒ်သည် သူ၏ဘဝတစ်ဂလျှာက်လုံးအြျနိ် 
တွင် ဘုရားသြင်အဂြါ် သစ္စာရှိဂသာ နှလုံးသားရှိြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဂရှာလမုန်သည် သူ၏ 
ဘဝအဆုံးတွင် ယာဂဝဘုရားအဂြါ် သစ္စာရှိရန် ြျက်ကွက်လာြဲ့သည်။

အမှန်တွင် သူ၏ဘဝအဆုံးတွင် ဘဝသည် မည်မျှအဓိြ္ပါယ်မဲ့သည့်အဂကကာင်းကို ဂရးသားြဲ့ 
သည်။ သူ၏နှလုံးသားသည် ဂအးတိဂအးစက်ပြစ်လာသည်။ သူသည် ယာဂဝဘုရားကို  
မြျစ်ဂတာ့ြါ။ သူဘုရင်ပြစ်စအြျနိ်တွင် ထိုမျှစိတ်လှုြ်ရှားြဲ့ပြင်းသည် အဆုံးတွင် ထိုမျှ 
စိတ်ြျက်ြွယ်ပြစ်ြဲ့သည်။ ဂရှာလမုန်အတွက် ဘုရားသြင်ထားသည့် ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာဂတာ် 
သည် ြိုင်ပမဲြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဂရှာလမုန်မှ ဘုရားသြင်အဂြါ်ထားဂသာ ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာ 
သည် မြိုင်ပမဲြဲ့ြါ။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရာဇဝင်ြျုြ် ဒုတိယစာဂစာင် ရး၁၄ - ငါ့နာမပြင့်သမုတ်ဂသာ ငါ့လူတို့သည် ကိုယ်ကိုနှိမ့်ြျ 
သပြင့်၊ ငါ့မျက်နှာကိုရှာလျက် ဆုဂတာင်းြဌနာပြု၍ အဓမ္မလမ်းကို လွဲဂရှာင်လျှင် ငါသည် 
ဂကာင်းကင်ဘုံ၌ နားဂထာင်မည်။ သူတို့အပြစ်ကို ဂပြ၍ သူတို့ပြည်ကို ြျမ်းသာဂြးမည်။ 

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

“တည်ဂဆာက်ပြင်း နှင့် ပြိုြျက်ပြင်း” သင့်ကဂလးများကို ဤဂမးြွန်းဂမးြါ။ “မည်သည်က 
ြိုလွယ်ကူသနည်း။ တည်ဂဆာက်ပြင်းလား ပြိုြျက်ပြင်းလား” (ပြိုြျက်ပြင်း) အဘယ် 
ဂကကာင့် ထိုအရာမှန်ကန်သနည်း။ (သင်၌တည်ဂဆာက်ပြင်း အရည်အဂသွး၊ အစီအစဉ် 
တစ်ြုနှင့်၊ မှန်ကန်ဂအာင် လုြ်ဂဆာင်ရန် စိတ်ရှည်ပြင်း ရှိရန်လိုအြ်ြါသည်။) ပြိုြျက်ရန ်
အဘယ်ဂကကာင့် လွယ်ကူသနည်း။ (သူသည် ေရုစိုက်ရန်မလို၊ အရည်အဂသွးမလို၊ စိတ်ရှည် 
ပြင်းမလို)။ အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့ဂသာ အားတစ်ြုသာလိုြါသည်။

ပြစ်နိုင်ြါက ဗိမာန်ဂတာ်တည်ဂဆာက်ပြင်းကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မည့် အတုံးများ (သို့) ြစ္စည်း 
များ ယူလာြါ။ သင်သည် ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာဂစာင် ၆ မှ ဂရှာလမုန် ဗိမာန်တည်ဂဆာက် 
ပြင်းကို ဂြာ်ပြပြီး ထိုြုံစံကို ကဂလးများအား တည်ဂဆာက်ဂစြါ။ သင့်အဂနပြင့် အဂရာင် 
ြါသည့် အထည်များ၊ အြန်းငယ် ၂၁ မှ ဂရွှြျနိ်းကကိုးကို ကိုယ်စားပြုသည့် လည်ဆွဲ၊ အဂမွှး 
နံ့သာကို ကိုယ်စားပြုသည့် အြိုင်းအစများ၊ စသပြင့်။ သင်သည် တည်ဂဆာက်မှုပြည့်စု ံ
သွားသည့်အြါ တစ်ဂယာက်ဂယာက်ကို သုတ္တံကျမ်း ၄:၂၃ အားြတ်ဂစြါ - “နှလုံးသည် 
အသက်၏အဂပြအပမစ်ပြစ်ဂသာဂကကာင့် သင်၏နှလုံးကို အထူးသပြင့် ဂစာင့်ဂရှာက်ဂလာ့။” 

ဤသည်မှာ ဂရှာလမုန်လုြ်ြဲ့သည့် အမှားကကီး ပြစ်သည်။ သူ၏နှလုံးကို မဂစာင့်ထိန်းြါ။ 
ရလဒ်အဂနပြင့် သူသည် မှားဂသာလမ်းပြင့် အဆုံးသတ်ြဲ့ပြီး ထိုလမ်းသည် သူနှင့်ဘုရား 
သြင်အား ဂဝးကွာဂစပြီး ဣသဂရလလူမျ ိုးကို ြျက်စီးဂစြဲ့သည်။ ဤကျမ်းြျက်ကိုဂရှာ
လမုန်ြတ်ြဲ့ြါလျှင် ြိုဂကာင်းသည့် ဂရေးြျယ်မှုကို လုြ်ဂဆာင်ြဲ့မည်ဟု သင်ထင်ြါသလား။ 
ဘာပြစ်မည်နည်းြန့်မှန်းြါ။ ဂရှာလမုန်က ထိုကျမ်းြိုဒ်ကိုဂရးြဲ့သည်။ မှန်ြါသည်။ သင်သိ 
သည့်အတိုင်း မှန်ကန်ဂသာအရာကို သိသာလျှင် သိပြင်းသည် မလုံဂလာက်ြါ။ ကျွန်ုြ်တို့ 
သည် ဘုရားသြင်၏စကားကို နာြံရမည်။ ဂယာက်ျားဂလးများနှင့် မိန်းကဂလးများ ဘုရား 
သြင်အား ကျွှန်ုြ်တို့၏ဘဝတစ်သက်တာပြင့် အြကင်းမဲ့နာြံရန် ဆက်ကြ်ကကြါစို့။ ၎င်းက 
သင်၏နှလုံးသားကို ဂစာင့်ထိန်းပြင်းပြင့် အစပြုပြီး တစ်ကကိမ်လျှင် တစ်ရက်ပြစ်သည်။

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင် ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our 
Eric Quiram သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ကဂလးတစ်ဦးြျင်းစီကို ြုံနှစ်ြုံစီ ဆွဲဂစြါ။

 ¼ ရုြ်ြုံနံြါတ် ၁ - သင့်အဂနပြင့် ဂရှာလမုန်ကဲ့သို့ နည်းလမ်းတစ်ြုကို ဆွဲြါ။
 ¼ ရုြ်ြုံနံြါတ် ၂ - သင်သည် ဂရှာလမုန်ကဲ့သို့မဟုတ်ြဲ သင်ဆွဲလိုသည့်ြုံကို ဆွဲြါ။
 ¼ ထိုနှစ်ြုံထဲမှ တစ်ြုံကိုဂရေးပြီး ဤတစ်ြတ်တွင် မှန်ကန်ဂသာ အရာတစ်ြုကို 

ကကိုးစားလုြ်ဂဆာင်ြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကရှာလမုန်သည်	ဘုရားသခင်အတွက်	 
ေိမာန်ကတာ်ကို	တည်ကဆာက်ခဲ့သည်။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

တစ်မိနစ်စာစာရင်း

 ဆရာက သင်ြန်းစာ 

အဂကကာင်းကို တစ်မိနစ ်

အတွင်း အြွဲ့နှစ်ြွဲ့အား 

စာရင်း ပြုစုဂစြါ။ 

တစ်မိနစ်ပြီးဂသာအြါ 

စာရင်းများကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး 

မည်သူက အြျက်အလက် 

ြိုများသည်ကိုကကည့်ြါ။ 

သင်သည် အြျက်အလက ်

များကို ရှာဂနဂကကာင်း 

ကဂလးများအား 

ဂသြျာစွာ သိဂစြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

အတန်းကို နှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ သူတို့အား ဂရှာလမုန်၏ ဘဝအဂကကာင်းကို ဂြာ်ပြြျက်များစွာ  
ဂရးနိုင်သဂလာက်ဂရးဂစရန် တစ်မိနစ်အြျနိ်ဂြးြါ။ ဤတွင် အြျက်အလက် အနည်းငယ် 
ဂြးထားသည်။

 ¼ ဂရှာလမုန်သည် သုတ္တံကျမ်း ၃၀၀၀ ကိုဂရးသားြဲ့သည်။
 ¼ ဂရှာလမုန်သည် ြျးီမွမ်းသည့် သီြျင်း ၁၀၀၀ ဂကျာ်ကို ဂရးသားြဲ့သည်။
 ¼ ဂရှာလမုန်သည် သူ၏နှလုံးသားကို ဘုရားသြင်ထံမှ ဂဝးကွာဂစသည့် တစ်ြါး 

အမျ ိုးသမီးများစွာကို လက်ထြ်ြဲ့သည်။
 ¼ ဂရှာလမုန်သည် သူ၏ဘုရင်ပြစ်သည့် ဂလးနှစ်တာကာလတွင် ဗိမာန်ဂတာ်တည် 

ဂဆာက်ပြင်းကို စတင်ြဲ့သည်။
 ¼ ဗိမာန်ဂတာ်တည်ဂဆာက်ရန် ဂရှာလမုန်က ၇ နှစ်နှင့် နှစ်တစ်ဝက် အြျနိ်ယူြဲ့သည်။
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 ¼ ဘုရင်အား ဘုရားသြင်မှ သူ၏ပမင်း အဂရအတွက် တိုးြွားဂစပြင်းကုိ တားပမစ်ထားသည့ ်
အပြင် (တရားဂဟာရာကျမ်း ၁ရး၁၆)၊ ရှင်ဘုရင်သည် မိန်းမများစွာ ယူပြင်းကိုလည်း 
ဘုရားသြင်က တားပမစ်ထားသည် “သင်၏စိတ်နှလုံးသည် ဂြာက်ပြန်ပြင်းနှင့် ကင်း 
လွတ်မည်အဂကကာင်း မယားများစွာ မယူရ”။ ဤသည်မှာ ဂရှာလမုန်မင်းကကီးအားပြစ ်
ြဲ့သည့်အတိုင်းပြစ်သည်။ ဂရှာလမုန်သည် ယာဂဝဘုရားကို မစွန့်ြွာြါ။ သို့ဂသာ် သူသည် 
အပြားဂသာ နတ်ဘုရားများကိုလည်း ကိုးကွယ်ြဲ့သည်။ သူ၏နှလုံးသားသည် ဘုရား 
သြင်အား အပြည့်အဝမဆက်ကြ်ထားြါ။ သူ၏ြံစားြျက်များကို ရှုြ်ဂထွးဂစြဲ့သည်။

 ¼ ဂရာဂဗာင် တည်ဂဆာက်ပြင်း အစီအစဉ်အတွက် အထူးအကကံဂြးပြစ်သည်။ ြဂရာြက ်
အဟိယသည် ဘုရားသြင်၏စကားဂတာ်ကို ဂြာ်ထုတ်ရန် ဂရာဂဗာင်ထံ ဂရာက်လာ 
သည်။ အဟိယကဂရာဂဗာင်အား သူသည် ဣသဂရလအမျ ိုးကို ကွဲပြားဂစမည်ဟု ဂပြာ 
ြဲ့သည်။ ဂပမာက်ြိုင်းနိုင်ငံဂတာ်တွင် လူမျ ိုးဆယ်မျ ိုးြါဝင်ပြီး ဗိယဂာမိန်နှင့် ယုဒတို့၏ 
ဂပမာက်ြိုင်းနှင့် အဂနာက်ြိုင်းပြစ်ပြီး ဂတာင်ြိုင်းလူမျ ိုးဂတာ်အများဆုံး ပြစ်သည်။

 ¼ အဟိယက ဝတ်လုံတစ်ထည်ကို ဂတာင်းပြီး ဆယ့်နှစ်စြွဲြဲ့သည်။ ဂယဂရာဂဗာင်သည ်
လူမျ ိုးဆယ်မျ ိုးကို ဦးဂဆာင်လိမ့်မည်ကိုပြသရန် ထိုဝတ်လုံအြိုင်းအစ ဆယ်ြုကို 
ဂယဂရာဂဗာင်အား ကမ်းဂြးြဲ့သည်။ ဂရှာလမုန်၏သားဂတာ် ဂရာဂဗာင်သည် လူမျ ိုး 
နှစ်မျ ိုးကို ဦးဂဆာင်မည်။ အဟိယက ဂယဂရာဂဗာင်အား သူသည် ယာဂဝဘုရားအား 
သစ္စာရှိြါက သူ၏အုြ်စိုးမှုသည် မျ ိုးဆက်များစွာ တိုင်ဂအာင်တည်မည်ဟု ကတိဂြးြဲ ့
သည်။ ဂယဂရာဂဗာင်က မကကာမီဂြာ်ပြသည်မှာ သူသည် ယာဂဝဘုရားအဂြါ် သစ္စာရှိ 
ပြင်းထက် နိုင်ငံဂရးဆိုင်ရာတန်ြိုးကိုသာ ြိုမိုစိတ်ြါဝင်စားြဲ့သည်။ သူ၏ယာဂဝဘုရား 
အဂြါ် သစ္စာမဲ့ပြင်းသည် ဂနာက်လာမည့်ဘုရင်များက သူ၏ဥြမာဂနာက်သို့ လိုက်ပြီး  
ြိုမိုဆိုးရေားသွားကကသည်။ လူအများစုမှာ ထိုဘုရင်များ၏ ဦးဂဆာင်မှုဂနာက်သို့ လိုက် 
ကကသည်။

 ¼ ဂတာင်ြိုင်းနိုင်ငံဂတာ်တွင် ဂရာဂဗာင်သည် ယာဂဝဘုရားအား သုံးနှစ်ကိုးကွယ်ြဲ့ပြီး 
ဂတာင်ြိုင်းနိုင်ငံဂတာ်အား ရုြ်တုကိုးကွယ်ပြင်းသို့ ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်။ ဂရာဂဗာင်၏ 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ််ကြကာင်း	-	ကရှာလမုန်၏အပြစ်များသည ်
နိုင်ငံကတာ်ကို		ကွဲပြားကစခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၄၃
ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဂစာင် ၁၁-၁၄

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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ဂအာက်ြါဇယားနှင့်တူသည့် သင်ြုန်းတစ်ြုကိုဂရးဆွဲြါ -

အချနိ်ကာလပြ	 ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	 သီချင်းများ	 ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်

ကဂလးများအား ဂနာက်ဆုံးသင်ြန်းစာ ၁၀ ြုကို ပြန်သွားဂစပြီး သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီ 
အတွက် အြျနိ်ကာလ (၁၀၀ မှတ်) ကို အမည်ဂပြာဂစြါ။ သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက်
ြုံပြင်ဇာတ်ဂကကာင်း (၂၀၀ မှတ်)၊ သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက် သီြျင်း (၃၀၀ မှတ်) နှင့် 
သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက် ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း (၄၀၀ မှတ်)။

ဆုကို အနိုင်ရသည့် အသင်းအား ဂြးရမည်။ ြုံမှန်အားပြင့် ယှဉ်ပြိုင်ပြင်းသည် ကဂလး 
များအတွက် ဂြျာ်စရာဂကာင်းသည်။ ထို့ဂကကာင့် အားလုံးကို ြါဝင်ဂစြါ။ သင့်အတန်း၏
အရေယ်အစားဂြါ်မူတည်ပြီး ကဂလးတစ်ဦးလျှင် အဂပြ ၁ ြု ၂ ြုအပြစ် သတ်မှတ်ဂြးြါ။ 
အဂကကာင်းရင်းမှာ သင်ြွင့်ပြုလိုက်ြါက ကဂလးအနည်းငယ်သာ ဂပြကကားမည်ကို စိုးရိမ် 
သည်။ 

စုစုဂြါင်းအမှတ် ၁၀ဝဝဝပြစ်မည်။ (၁ဝဝမှတ်သည် အြျနိ်ကာအတွက်၊ ၂၀၀ မှတ်သည် ြုံပြင ်
ဇာတ်ဂကကာင်းအတွက်၊ ၃၀၀ မှတ်သည် သီြျင်းအတွက်နှင့် ၄၀၀ မှတ်သည် ကျမ်းြျက် 
ကျက်မှတ်ပြင်းအတွက်) သင်ြန်းစာတစ်ြုြျင်းစီ ၁၀၀၀ မှတ်ပြစ်သည်။

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာဆင်းရဲဒုက္ခ

အတန်းကိုနှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ 

အသင်းများက -

၁) အစ်ကိုအများဆုံးနှင့် 

အစ်မအများဆုံးရှိသူ 

မည်သူမဆို

၂) အစ်ကိုငါးဦးနှင့် 

အစ်မများရှိသူ

ဤကစားနည်းသည် 

သင်ြန်းစာ၏ အဆုံးတွင် 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်းပြင့် 

ဆက်လက်ကစားမည် 

ပြစ်သည်။ 

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဦးဂဆာင်မှုဂအာက်တွင် သူတို့သည် ကိုးကွယ်ရန် ပမင့်ဂသာဂနရာများကို တစ်ြါတစ်ရံ 
ယာဂဝဘုရားအတွက်ပြစ်ပြီး တစ်ြါတစ်ရံအပြားဂသာ နတ်ဘုရားများအတွက် ပြစ်ြဲ ့
သည်။ ဂရာဂဗာင်၏အုြ်ြျုြ်မှုသည် ၁၇ နှစ်သာ ကကာရှည်တည်တံ့ြဲ့သည်။

သင့်ဥစ္စာဟု ထင်ထားသည့်အရာကို သင့်ထံမှ တစ်စုံတစ်ြု ယူဂဆာင်သွားပြင်းသည် ဂြျာ် 
စရာ မဂကာင်းြါ။ သင့်ထံမှ တစ်ြုြုယူသွားပြင်းသည် သင်ဆုံးရှုံးသွားသည်ဟု မဆိုလိုြါ။ 
ဆိုလိုသည်မှာ တစ်စုံတစ်ဦးက သင့်ဥစ္စာကို ရသွားသည်။ အနည်းဆုံး ဤသို့စဉ်းစားသည်။ 

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂရှာလမုန်၏ဘဝသည် ဆင်းရဲစွာ အဆုံးသတ်ြဲ့ပြီး ဘဝအဂကကာင်းနှင့် ြတ်သက်ပြီးအဆုံး 
သတ်ထားသည်မှာ ဂနဂအာက်တွင်ရှိဂသာ အရာအားလုံးသည် အဓိြ္ပါယ်မဲ့သည် အနန္တပြစ် 
သည်ဟု ဆိုြဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားသြင်ထံမှ ဂဝးကွာသွားဂသာဂကကာင့် ယာဂဝဘုရားက  
နိုင်ငံဂတာ်နှစ်ြိုင်းကွဲပြားဂစပြင်းပြင့် ပြစ်ဒဏ်ကိုဂြးြဲ့သည်။

ဂယဂရာဂဗာင်သည် မုဆိုးမ၏သားပြစ်ပြီး တည်ဂဆာက်ပြင်းတွင် အကကံဂြးပြစ်သည်။ 
အဟိယသည် ြဂရာြကတစ်ြါးပြစ်ပြီး ဂမ့ရန်ြက်ြဲသည့် အပမင်အကူအညီပြင့် ဂယဂရာ 
ဂဗာင်ထံ ဘုရားသြင်၏စကားကို ယူဂဆာင်လာြဲ့သည်။ ထိုအပမင်ဆိုင်ရာ အကူအညီသည် 
ဂယဂရာဂဗာင်အဂြါ် ကကည်ရှည်အထင်ကကီးဂစမည်ဟု ထင်ကကမည်။ အဟိယက ဂယဂရာ 
ဂဗာင်အား ဝတ်လုံသစ်ကိုယူလာပြီး အဝတ်စများကို ပြသြဲ့သည်။ ထို့ဂနာက် သူသည် ထို 
အဝတ်ကို အြိုင်းစဆယ့်နှစ်ြိုင်းပြတ်ပြီး လူမျ ိုးနွယ်ဆယ်မျ ိုးသည် သူနှင့်သက်ဆိုင်မည် 
ပြစ်ဂကကာင်းပြသြဲ့သည်။ ကိုးကားြျက်မှာ ရှင်းလင်းသည် - အဝတ်အစင်းတစ်ြုြျင်းစီသည ်
ဣသဂရလဆယ့်နှစ်မျ ိုးကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ယာဂဝဘုရားအဂြါ် သူတို့၏သစ္စာမရှိပြင်း 
ဂကကာင့်နှင့် အပြားဂသာ နတ်ဘုရားများဂနာက်သို့ လိုက်စားဂသာဂကကာင့် နိုင်ငံဂတာ်သည် 
နှစ်ပြမ်းကွဲလာမည်။ လူမျ ိုးဆယ်မျ ိုးသည် ဂယဂရာဂဗာင်ဂနာက်သို့ လိုက်ကကမည်။ ဂယဂရာ 
ဂဗာင်အား အဟိယမှ ရှင်းလင်းဂသာ အလုြ်ကိုဂြးြဲ့သည်။ အဟိယအားဂယဂဟာဝါဘုရား 
၏ညွှန်ကကားြျက်မှာ ရှင်းလင်းသည်။ ဂယဂရာဂဗာင်သည် ဂပမာက်ြိုင်းဣသဂရလကို ယာဂဝ 
ဘုရားအား ကိုးကွယ်ရာတွင် ဦးဂဆာင်ရန် ပြစ်သည်။ ထိုသို့ သူလုြ်ဂဆာင်လျှင် ဂယဂရာ 
ဂဗာင်သည် သူ၏ဘိုးဂဘး ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ပြစ်မည်။ ဂယဂရာဂဗာင်လုြ်ဂဆာင်ရမည့် အရာမှာ 
ယာဂဝဘုရား၏ ြညတ်များကို နာြံရန်သာပြစ်သည်။ ဂရှာလမုန်က ထိုစည်းဂဝးပြင်း 
အဂကကာင်းကို ကကားဂသာအြါ ဂယဂရာဂဗာင်ကိုသတ်မည်ဟု ပြိမ်းဂပြာက်ြဲ့သည်။ ထို့ 
ဂကကာင့် ဂယဂရာဂဗာင်က ဂရှာလမုန်မင်းကကီး ဂသဆုံးသည်အထိ အီေျစ်ပြည်တွင် ြုန်း 
ဂအာင်းဂနြဲ့ရသည်။ ဂယဂရာဂဗာင်တွင် အဟိယမှ အြိုင်းြိုင်းပြတ်ြဲ့သည့် ဝတ်ရုံသစ် 
အဂကကာင်းကိုစဉ်းစားရန် အြျနိ်များစွာ ရြဲ့သည်။ သူက အဝတ်စဆယ်ြု၏ထူးပြားြျက်ကို
သိြဲ့ပြီး အဝတ်စနှစ်ြု၏ထူးပြားြျက်ကိုလည်း သိြဲ့သည်။ ယာဂဝဘုရားအား နာြံပြင်းသည် 
မဟာဆုလဒ်ရှိသည်သို့ဂသာ် ယာဂဝဘုရားမှ လှည့်ထွက်ပြင်းသည် ဆုတ်ယုတ်ြွယ်အကျ ိုး 
ဆက်များရှိသည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ကကာင်းကသာ	

စတင်ပခင်းနှင့်	

အဆုံးသတ်မကကာင်းပခင်း

ကျမ်းစာထဲမှ လူအြျ ို့ 

သည် ဂကာင်းစွာ 

စတင်ြဲ့ပြီး အဆုံးသတ် 

မဂကာင်းြဲ့သည့် 

သူအဂကကာင်းကို 

ကဂလးများအား ဂမးြါ။ 

အကကံဂြးြျက်အြျ ို့တွင် 

ြါဝင်သည်မှာ -

. ကာဣန

. ဂလာတ

. စာတန်

. ကန္တာရထဲမှ ဣသဂရလ 

လူမျ ိုးများ

ဂရှာလမုန်သည် အဘယ ်

ဂကကာင့် ထိုအရာများကို 

လုြ်ြဲ့ပြီး သူ၏ဘဝ တစ ်

သက်တာလုံး ဘုရားသြင ်

အား မြျစ်ြဲ့သနည်း။

ယဂန့သင်ြန်းစာသည် ယူဂဆာင်သွားသည့် တစ်စုံတစ်ြုအဂကကာင်း ဂပြာကကမည်ပြစ်သည်။ 
သင့်ထံမှ တစ်စုံတစ်ြုကို ယူသွားပြင်းြံရပြီး ထိုသို့ယူဂဆာင်သွားဂသာဂကကာင့် သင်စိတ် 
မဂြျာ်ပြစ်ြဲ့သည့်အရာမှာ ဘာပြစ်သနည်း။ အဘယ်ဂကကာင့် ယူဂဆာင်ပြင်းြံရသည်ကို 
သိြါသနည်း။ သင်မည်သို့ တုံ့ပြန်ြဲ့သနည်း။
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ဂရှာလမုန်မင်းကကီးဂသဂသာအြါ ဂရာဂဗာင်က တာဝန်ယူပြီး သူသည် လူမျ ိုးတစ်ြုလုံး၏
ဂြါင်းဂဆာင်ပြစ်လာမည်ဟု ထင်ြဲ့ကကသည်။ သူ၏ြထမဆုံးဆုံးပြတ်ြျက်မှာ အြွန်များကို 
သတ်မှတ်ရန်နှင့် ဂရှာလမုန်မင်းကကီးက သူ၏ဘဝအဆုံးသတ်တွင် လုြ်ဂဆာင်ဂစြဲ့သည့် 
အလုြ်များကို ြိုမိုဆိုးရေားဂအာင် ြိအားဂြးြဲ့သည်။ ထိုစဉ်တွင် ဂယဂရာဂဗာင်သည် 
အီေျစ်ပြည်မှ ပြန်လာပြီး ဂတာင်ြိုင်းမှလူမျ ိုးဆယ်မျ ိုးက သူ့ကို သူတို့၏ဂြါင်းဂဆာင်အပြစ ်
ဂထာက်ြံကကသည်။ သူတို့က အြွန်များစွာ ဂြးပြင်းနှင့် အတင်းအဓမ္မဂစြိုင်းပြင်းကို အလို 
မရှိကကြါ။ ဂရာဂဗာင်သည် ယုဒလူမျ ိုး၏ ဂြါင်းဂဆာင်ပြစ်ပြီး ဣသဂရလ၏ဂြါင်းဆာင် 
ဂယဂရာဂဗာင်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး စစ်ြင်းလိုသည်။ သူက ဘုရားသြင်ထံမှ ထိုသို့မလုြ်ဂဆာင် 
ရန် ရှင်းလင်းဂသာ သတိဂြးြျက်ကို ဂမျှာ်လင့်ြဲ့ဂြမည်။

ဣသဂရလရှင်ဘုရင် ဂယဂရာဂဗာင်သည် ဂကာင်းဂသာအစပြုပြင်းပြင့် စတင်ြဲ့သည်။ သို့ 
ဂသာ် ရုြ်တုများကိုကိုးကွယ်ရန် ဂဆာက်ြဲ့သည်။ သူကယာဂဝဘုရားမှ ဂမာဂရှအားဂြးြဲ့ 
သည့် ြထမြညတ်နှင့် ဒုတိယြညတ်ကို ြျ ိုးဂြာက်ြဲ့သည်။ ယုဒဘုရင်ဂယဂရာဂဗာင်သည် 
ဂကာင်းမွန်စွာ စတင်ြဲ့ပြီး တစ်ြါတစ်ရ ယာဂဝဘုရားအတွက်အသုံးပြုရန်ဂနရာများနှင့်  
တစ်ြါတစ်ရံ အပြားဘုရားများအတွက် ဂနရာများကို တည်ဂဆာက်ြဲ့သည်။ သူသည် ယာဂဝ 
ဘုရားမှ ဂမာဂရှအားဂြးြဲ့သည့် ြထမြညတ်ကို ြျ ိုးဂြာက်ြဲ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဂစာင် ၁၁:၃၈ - သင်သည် ငါမှာထားသမျှကို နားဂထာင်၍၊ ငါ့ကျွန် 
ဒါဝိဒ်ပြုသကဲ့သို့ ငါ၏လမ်းတို့သို့လိုက်လျက် ငါ့ဂရှ၌မှန်ဂသာတရား၊ ငါစီရင်ြျက်ြညတ်များ 
ကို ဂစာင့်ဂရှာက်လျှင်၊ သင်နှင့်အတူ ငါရှိ၍ ဒါဝိဒ်အြို့ပမဲခမံဂသာအိမ်ကို ဂဆာက်သည် 
နည်းတူ သင့်အြို့ဂဆာက်၍ ဣသဂရလနိုင်ငံကို ငါဂြးမည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင် ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our 
Eric Quiram သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	 

ကျမ်းချက်	ကဒ်တိုက်ြွဲ	

သင့်အတန်းကို ၂ြွဲ့ ြွဲ့ြါ။ 

တစ်ြွဲ့ြျင်းကို ကဒ်တစ်ြုစီ 

ဂြးြါ။ ကဒ်များတွင် 

ကျက်မှတ်ထားသည့် 

ကျမ်းြျက်မှ စကားလုံး 

တစ်လုံး ြါသည်။ အသင်း 

များက ထိုကျမ်းြျက် 

စကားလုံးများကို 

မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ် 

အတိုင်း စီရမည်။
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

“ကျွန်ုြ်မည်သူနည်း ြန့်မှန်းြါ” “ြုံပြင်ဂပြာပြြါ” စာမျက်နှာမှ ကျမ်းစာထဲတွင် အစဂကာင်း 
ပြီး အဆုံးသတ်မလှြဲ့သည့် လူတစ်ဂယာက်အဂကကာင်းကို “သရုြ်ဂဆာင်” ရန် ဆန္ဒရှိသူကို 
ြိတ်ဂြါ်ြါ။ သူတို့သည် ထိုြုေ္ဂိုလ်၏အဂကကာင်းကို စကားမဂပြာြဲ သရုြ်ဂဆာင်ရမည်။ 
ထိုသူမည်သူပြစ်ဂကကာင်းကို အတန်းသားများက ြန့်မှန်းရမည်။

ဥြမာ။ ။ ကာဣနသည် ယဇ်ကို ြူဂဇာ်သည့်ြုံစံပြင့် လက်ကို ဆန့်တန်းဂနနိုင်ြါသည်။ 
သူ၏ယဇ်ကို လက်မြံသည့်အြါ သူ့မျက်နှာတွင် စိတ်ဆိုးသည့်ြုံ ဂြါက်ဂနဂြမည်။ သူသည် 
အာဂဗလကိုြင် ရုက်ြုတ်သည့်ြမာ ဟန်ဂဆာင်နိုင်ြါသည် (အာဂဗလကို မပမင်ရြါ။ သို့ 
မဟုတ် ကဂလးနှစ်ဦးက သရုြ်ဂဆာင်နိုင်သည်) သင်၌ရနိုင်သည့် အြျနိ်ဂြါ်မူတည်၍ ဥြမာ 
၆ ြုကို အသုံးပြုနိုင်ြါသည်။ အဂပြမှန်ကို ြထမဆုံးြန့်မှန်းနိုင်ဂသာသူ မည်သူကိုမဆို  
လက်ဂဆာင်ငယ်ဂြးနိုင်ြါသည်။ သင်ကဆုဂြးသည့်အြါ အဂပြကိုြန့်မှန်းရန် စနစ်ကျ 
သည့် စနစ်ကိုရှိထားြါ။ သင့်အတန်းများက ငယ်ရေယ်သူများပြစ်ြါလျှင် ဆရာသည် လူြုေ္ဂိုလ် 
တစ်ဦးအဂကကာင်းကိုသာ သရုြ်ဂဆာင်ပြီး ကဂလးများအား ြန့်မှန်းဂြာ်ထုတ်ဂစြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာ၏ အစတွင် သင်စတင်ြဲ့သည့် အမှတ်များပြင့် ကစားြဲ့သည့် ပြန်လည်သုံးသြ ်
ပြင်းနည်းကို ဆက်လက်လုြ်ဂဆာင်ြါ။

 ¼ ၁၀၀ မှတ်အတွက် - ဣသဂရလမျ ိုးနွယ်စ ုမည်မျှသည် ထိုဂနရာတွင် ရှိြဲ့ကက 
သနည်း။ (၁၂)

 ¼ ၂၀၀ မှတ်အတွက် - ဂပမာက်ြိုင်းနိုင်ငံဂတာ်ကို မည်သူဦးဂဆာင်ြဲ့သနည်း။  
(ဂယဂရာဂဗာင်)

 ¼ ၃၀၀ မှတ်အတွက် - ဂတာင်ြိုင်းနိုင်ငံဂတာ်ကို မည်သူဦးဂဆာင်ြဲ့သနည်း။  
(ဂယဂရာဂဗာင်)

 ¼ ၄၀၀ မှတ်အတွက် - ြဂရာြက်အဟိယက ဂယဂရာဂဗာင်အား ဘာလုြ်ဂဆာင်ရန် 
ဂပြာြဲ့သနည်း။ (ဘုရားသြင်အားနာြံရန်)

 ¼ အြိုဂမးြွန်း အမှတ် ၅၀၀ တန် - ဤသင်ြန်းစာ၏ အဓိကအဂကကာင်းအရာသည ်
ဘာပြစ်သနည်း။ (ဂရှာလမုန်၏အပြစ်များသည် နိုင်ငံဂတာ်ကွဲပြားပြင်းကို ဦးတည် 
ဂစြဲ့သည်။)

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာစိန်ကခါ်ပခင်း

ဤပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း 

လှုြ်ရှားမှုသည် 

သင်ြန်းစာအစတွင် 

ကစားြဲ့သည့်အရာကို 

ဆက်လက်ကစားပြင်း 

ပြစ်သည်။
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ကျမ်းစာထဲတွင် တစ်ြုြုလုြ်ဂဆာင်ရန် ရှင်းလင်းစွာ ြညတ်ြံရဂသာ်လည်း မလုြ်ဂဆာင် 
ြဲ့သည့် လူများပြင့် ပြည့်နှက်ဂနသည်။ အတ္တဆန်ပြင်း၊ ဂြါင်းမာပြင်းနှင့်မာန်မာနများက  
သူတို့အား ဘုရားသြင်ကို စွန့်ြွာဂစြဲ့သည်။

ယဂန့ သင့်အား ဘုရားဂနာက်သို့လိုက်ရန် သတိဂြးြံရြါက ကကီးမားဂသာဆုလဒ်ရှိဂြ 
မည်။ သင့်စိတ်နှလုံးအြကင်းမဲ့ဂနာက်လိုက်မည်လား။

ယဂန့ သင့်အား မှားယွင်းသည့် နတ်ဘုရားများဂနာက် သို့မလိုက်ရန် သတိဂြးထားသည်။ 
အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဆိုးရေားသည့် အကျ ိုးဆက်များရလာပြင်း ပြစ်သည်။ သင်ထိုနတ် 
ဘုရားများကို ဂရှာင်ရှားမည်လား။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကရှာလမုန်၏အပြစ်များသည်	နိုင်ငံကတာ်ကိုကွဲပြားကစခဲ့သည်။
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 ¼ ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲတို့၏သာသနာသည် အလွန်ထူးပြားဂသာသာသနာပြစ်သည်။ သူတို့၏ 
အလုြ်သည် ဗာလ၏ကိုးကွယ်ပြင်းကို ြုြံတွန်းလှန်ဂသာဂကကာင့် ဂကကာက်မက်ြွယ ်
ဂကာင်းသည်။ 

 ¼ ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲတို့သည် ဂအာက်ြါနိမိတ်လကေဏာများကို ပြသြဲ့ကကသည် - မိုးကို 
ရြ်တန့်ဂစပြီး မိုးဂြါင်းပြင်းကိုပြစ်ဂစပြင်း၊ မိုးဂြါင်ပြင်းအဆုံးတွင် ဆုဂတာင်းပြင်း 
နှင့် မိုးကိုယူဂဆာင်လာပြင်း၊ ရှင်းလင်းဂနသည့် မိုးဂကာင်းကင်မှ မကကာြဏလျှြ်စီးကိ ု
ဂြါ်ပြင်း၊ ဂသဂသာသူကို ရှင်ပြန်ဂစပြင်း၊ အစာအနည်းငယ်အား နှစ်များစွာကကာသည ်
အထိ ထြ်ပြည့်ဂစပြင်း၊ ြရားထဲမှဆီကိုြွားများဂစပြင်း၊ အစားအစာကိုြွားများဂစ 
ပြင်း၊ ပမစ်စီးဆင်းဂနသည်ကို ရြ်တန့်ဂစပြင်းနှင့် ပမစ်ကိုရုတ်တရက်ြမ်းဂစပြင်း၊ 
အသက်မဂသြဲ ဘုရားနှင့်ဂတွ့ဆုံရန် ကမ္ဘာဂပမကိုစွန့်ြွာပြင်း၊ အစာနှင့်ဂရမှအဆိြ်ကို 
ြယ်ရှားပြင်း၊ မဂြျာက်နိုင်သည့် အဂရပြားဂရာေါကို ဂြျာက်ကင်းဂစပြင်း၊ ရန်သူများ 
ကို ြမ်းဆီးရသည်အထိ သူတို့၏မျက်လုံးများကိုကွယ်ဂစပြင်း၊ သံြုဆိန်ကို ဂရဂြါ်တွင် 
ဂြါ်ဂစပြင်းနှင့် အဂဝးရှိဘုရင်၏ လျှ ို့ဝှက်သည့် အစီအစဉ်များကို ထုတ်ဂြာ်ပြင်း 
တို့ပြစ်သည်။

 ¼ ဗာလသည် မိုးနှင့်ဆီးနှင်းနတ်ဘုရား ပြစ်သည်။ မိုးဂလဝသကို ထိန်းြျုြ်သည့် မုန်တိုင်း 
နတ်ဘုရားလည်း ပြစ်သည်။ ဧလိယသည် အာဟြ်အားယှဉ်ပြိုင်ကကရန် စိန်ဂြါ်ြဲ့ကက 
သည်။ ၎င်းမှာ လွန်ြဲ့သည့် နှစ် ၆၀၀ တွင် ဂမာဂရှမှ ြာဂရာဘုရင်အား ယှဉ်ပြိုင်ြဲ့သည့် 
အဂကကာင်းအရာပြင့် အီေျစ်နတ်ဘုရားများအား ယာဂဝဘုရားမှ ဂြျမှုန်းြဲ့သည်ကို 
သတိရဂစသည်။ အမှန်တွင် ဗာလဘုရားသည် တန်ြိုးမဲ့ပြီး ယာဂဝဘုရားသည် သူဘုရား 
ပြစ်ဂကကာင်းကို ပြသြဲ့သည်။

 ¼ ယာဂဝဘုရားသည် ဧလိယအား သူ့လက်ဂအာက်တွင် ြညာသင်ဂနသည့်ဧလိရှဲကို  
ကကီးကကြ်ရန် ဂစြိုင်းြဲ့သည်။ ဧလိရှဲက ဧလိယ၏သာသနာကို ဆက်လက်လုြ်ဂဆာင်လိ ု
သည့်အတွက် ဧလိယဝိညာဉ်၏ ဂဝစုနှစ်ဆကို ဂတာင်းဆိုြဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားြွယ ်
ဂကာင်းသည်မှာ ဧလိရှဲသည် ဧလိယကဲ့သို့ နိမိတ်လကေဏာနှစ်ဆကို ပြသြဲ့သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဧလိယနှင့်	ဧလိရှဲတို့သည်	ကမှာင်မိုက်ကသာ	 
အချိန်ကာလတွင်	ကတာက်ြကသာအလင်းများ	ပြစ်ခဲ့ြကသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၄၄
ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဂစာင် ၁၆-၁၈

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း၏ ြန်းတိုင်တစ်ြုမှာ ကဂလးများမှ ကျမ်းစာ၏မဟာြုံပြင်တစ်ြုဒ်ကို 
ဂတွ့ပမင်ဂစရန် ပြစ်သည်။ ယဂန့တွင် ထိုြုံပြင်ထဲမှ ထြ်ြါတလဲလဲ ြါဝင်ဂနသည့်အဂကကာင်း 
အရာကို ကျွန်ုြ်တို့အားဂြးရန် ကဂလးများကိုဂမးြါ။ ဥြမာ။ ။ ကဂလးများကို သူတို့၏ 
အဂပြများ စိတ်ကကိုက်ဂပြဂစြါ။ သို့ဂသာ် ကျမ်းစာထဲရှိ မဟာြုံပြင်ထဲတွင် ထြ်ြါတလဲလဲ 
ြါဝင်ဂနသည့် အဂကကာင်းအရာအပြစ် ဂအာက်ြါ ဥြမာများကို အသုံးပြုနိုင်ြါသည်။

သင်ခန်းစာစတင်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

မဟာြုံပြင်တစ်ြုဒ်

ဆရာက အတန်းအား 

ဂအာက်ြါ ဥြမာကဲ့သို ့

ဂသာ ဂြါင်းစဉ်များကို 

အတန်းအား ဂြးလိုဂြ 

မည် - ဘုရားသြင်၏ 

အံ့ကသြွယ်ရာ တန်ြိုးဂတာ်၊  

တိရစ္ဆာန်အစားထိုးပြင်း၊ 

ဘုရားသြင်အား စိတ ်

ဂကျနြ်ဂစသည့် ယုံကကည ်

ပြင်းနှင့် ဘုရားသြင်သည် 

အပြစ်ကို ပြစ်ဒဏ်ဂြး 

သည်။ ထို့ဂနာက် ကဂလး 

များအား အရင်ဂလ့လာြဲ ့

သည့် ြုံပြင်များမှ ကျမ်းစာ 

ဆိုင်ရာ ဥြမာများကို 

ကဂလးများအား 

ဂပြာဂစြါ။

ဤလှုြ်ရှားမှု၏ ရည်ရေယ ်

ြျက်မှာ ကျမ်းစာထဲရှိ 

မဟာြုံပြင်တစ်ြုဒ်တွင်  

ထြ်ြါတလဲလဲ ြါဝင်ဂန 

သည့် အဂကကာင်းအရာ 

များအား ကဂလးများ 

ပမင်ဂတွ့ဂစရန် ပြစ်သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

 ¼ ဘီစီ ၈၅၀ ြတ်လည်ြန့်မှ ၅၀ နှစ်အထိ ဧလိရှဲသည် ယာဂဝဘုရားနှင့် ဣသဂရလလူမျ ိုး 
ကို အဂစြံြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် လူမျ ိုးသည် ယာဂဝဘုရားကို ဆက်လက်ဂတာ်လှန်ဂနြဲ့ 
သည်။

ဘုရားသခင်၏အံ့ြသြွယ်ရာ	တန်ခိုးကတာ်
 ¼ ြန်ဆင်းပြင်း
 ¼ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ဂရလွှမ်းမိုးပြင်း
 ¼ ြင်လယ်နီကို ပြတ်ဂကျာ်ပြင်း
 ¼ ကတိဂတာ်ပြည်ထဲသို့ ဝင်စားပြင်း
 ¼ တိရစ္ဆာန်အစားထိုးပြင်း
 ¼ အာဒံနှင့်ဧဝ
 ¼ ဂမာရိဂတာင်ဂြါ်တွင် အာပဗဟံ နှင့် 

ဣဇာက်
 ¼ ြွင့်လွှတ်ပြင်းအား ဘုရားသြင် 

ဂထာက်ြံ့ပြင်း
 ¼ အပြစ်ဂပြရာဂန့

ဘုရားသခင်အား	 စိတ်ကကျနြ်ကစသည့်	
ယုံြကည်ပခင်း

 ¼ ဂနာဧ
 ¼ အာပဗဟံ
 ¼ ြသြါြွဲ
 ¼ ရုသနှင့် ရှဂမွလ
 ¼ ဒါဝိဒ်မင်းကကီး

ဘုရားသခင်သည်	 အပြစ်ကို	 ပြစ်ဒဏ်ကြး	
သည်

 ¼ အာဒံနှင့်ဧဝ
 ¼ Kadesh Barnea တွင် မယံုကကည်ပြင်း
 ¼ ဣသဂရလ၏ ြထမဆုံးဘုရင် ဂရှာလု
 ¼ ဂရှာလမုန်ဘုရင်ကကီး
 ¼ နိုင်ငံဂတာ်ကွဲပြားပြင်း
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂယဂရာဂဗာင်က အရည်အြျင်းများစွာ ပြသြဲ့သည်။ သူသည် ဂရှာလမုန်မင်းကကီးလုြ်ဂဆာင ်
လိုြဲ့သည့် အလုြ်အြျ ို့အတွက် တည်ဂဆာက်ပြင်း အကကံဂြးအပြစ် ထိဂရာက်စွာ လုြ် 
ဂဆာင်ြဲ့သည်။ ယာဂဝဘုရားက အဟိယအားပြင့် သူသည် ဂပမာက်ြိုင်းနိုင်ငံဂတာ်၏ဂနာက ်
ဂြါင်းဂဆာင်ပြစ်မည်ကို ဂြကးဂကကာ်ဂစပြင်းပြင့် ထိဂရာက်စွာ လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်။ ဂပမာက ်
ြိုင်းနိုင်ငံဂတာ်တွင် ဘုရင်တစ်ြါးမှ မရှိြဲ့ြူးသည့်အတွက် ယာဂဝဘုရားကဂကာင်းသည်
ဟုဂြာ်ပြြဲ့သည်။ ဂတာင်ြိုင်းနိုင်ငံဂတာ်တွင် ဂကာင်းဂသာ ဘုရင်ရှစ်ြါးရှိသည်။ သို့ဂသာ်  
ဂပမာက်ြိုင်းမှာ မူကွဲပြားသည်။ ဂပမာက်ြိုင်းနိုင်ငံမှ ရှင်ဘုရင်များကကားတွင် ဝိညာဉ်ဂရးရာ 
ဂြါင်းဂဆာင်မှုလစ်ဟာ ဂနြဲ့သည်။

သို့ဂသာ် ၎င်းသည် ယာဂဝဘုရားမှ ဂပမာက်ြိုင်းနိုင်ငံဂတာ်ကို သက်ဂသမရှိြဲ ထားြဲ့သည်ဟ ု
မဆိုလိုြါ။ အတိအကျဆိုရဂသာ် ယာဂဝဘုရားသည် သူကိုယ်တိုင်အလွန်ထူးပြားဂသာ
သက်ဂသများကို ဂြါ်ထွက်ဂစြဲ့သည်။ ြထမသက်ဂသမှာ ဧလိရှိမှ အဂမွဆက်ြံြဲ့သည့် 
ဧလိယပြစ်သည်။ သူတို့သည် အံ့ကသြွယ်ရာ နိမိတ်လကေဏာများဂကကာင့် လူသိများသည်။

ထိုအံ့ကသြွယ်ရာ နိမိတ်လကေဏာများထဲမှ တစ်ြု၏ြုံစံမှာ ဘုရားသြင်၏လူဧလိယမှ စိန် 
ဂြါ်မှုပြစ်သည်။ သူသည် အာဟြ်ဘုရင်နှင့် ဂယဇဂဗလဘုရင်မကကီး၏ြဂရာြက်များကို စိန် 
ဂြါ်ြဲ့သည်။ အာဟြ်တွင် ဗာလြဂရာြက် ၄၅၀ နှင့် အာရှရြဂရာြက် ၄၀၀ ရှိြဲ့သည်။ 
စုစုဂြါင်းြဂရာြက် ၈၅၀ ရှိသည်။ အဂကကာင်းပြြျက်တစ်ြျ ို့အတွက် ဂယဇဂဗလသည် 
သူမ၏ြဂရာြက် ၄၀၀ ကို သူမ၏ယှဉ်ပြိုင်မှုတွင် မြါဝင်ဂစြါ။ ဧလိယသည် ထိုယှဉ်ပြိုင်မှု 
အတွက် စည်းမျဉ်းများကို ဂြးသည်။ ြထမအဂနပြင့် အာဟြ်၏ြဂရာြက်များနှင့် ဧလိယ 
တို့သည် တိရစ္ဆာန်ကို တစ်ဂကာင်စီသတ်ပြီး ြလ္လင်တစ်ြုစီတွင်ထားမည်။ ထို့ဂနာက် အာဟြ် 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ြကရာြက်နှစ်မျ ိုးအား	

နှိုင်းယှဉ်ပခင်း

ယဂန့တွင် သင်နှင့်အတူ 

ြစ္စည်းနှစ်မျ ိုး ယူလာြါ။

၁) သင့်အတန်းထဲတွင် 

သင်နှင့်အတူ သယ်နိုင ်

သည့်အရာ တစ်ြုယူလာ 

ြါ။ (ထိုင်ြုံလည်း ပြစ်နိုင ်

ြါသည်)

၂) သင်နှင့်အတူ အဆင ်

မဂပြနိုင်သည့် အရာ 

တစ်ြုကိုသယ်လာြါ 

(ကျ ိုးြဲ့ဂနသည့် ြစ္စည်း 

တစ်ြုြု)

ြစ္စည်းတစ်ြုြျင်းစီကို ဂြာ် 

ပြပြီးဂနာက် မည်သည့ ်

တစ်ြုကို သင်ြိုမိုယုံကကည ်

ဂကကာင်း ဂပြာဂစြါ။ 

အဘယ်ဂကကာင့်နည်း။

ထိုကဲ့သို့ဂသာ ပြစ်စဉ်မျ ိုး 

သည် ဘုရားသြင်၏ 

ြဂရာြက်ကို  

ဂရေးြျယ်ပြင်းနှင့် ဗာလ၏ 

ြဂရာြက်များကို 

ဂရေးြျယ်ပြင်းတွင်လည်း 

ပြစ်ြဲ့သည်။ 

သင်ဂတွ့ြူးြဲ့သည့် အကကီးပမတ်ဆုံးစိန်ဂြါ်မှု တစ်ြုမှာ ဘာပြစ်သနည်း။ လူတစ်ဂယာက်သည် 
အင်အားနည်းပြီး ဂနာက်တစ်ဂယာက်မှာ ကကီးဂလးစွာ မျက်နှာသာဂြးြံရြါသလား။ 
တစ်သင်းက အနိုင်ရပြီး ဂနာက်တစ်သင်းက ရှုံးသင့်ြါသလား။

ယဂန့သင်ြန်းစာတွင် အကကီးပမတ်ဆုံးစိန်ဂြါ်မှု တစ်ြုအဂကကာင်းကို ဂလ့လာကကမည်။ သူ 
သည် စိန်ဂြါ်သူ ၄၅၀ ကို ရင်ဆိုင်ဂသာအြါ ဘုရားသြင်၏ ြဂရာြက်တစ်ဂယာက်ထံမှ 
ပြစ်လာသည်။ ဘုရားသြင်၏ ြဂရာြက်တစ်ဂယာက်ကို သင်သိြါသလား။ သူဘာလုြ်ြဲ့ 
သနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	ဂရြ်ြီးတီ	

(Graffiti)	

ေရြ်ြီးတီကို ကဂလးများ 

ကျမ်းြျက် ကျက်မှတ်ရာ 

တွင် အသုံးပြုြါသည်။ 

ထိုကျမ်းြိုဒ်ကို စာရေက်များ 

ဂြါ်တွင် ြျဂရးြါ။ 

ထို့ဂနာက် ကဂလးများကိ ု

 ၂ြွဲ့၃ြွဲ့ ြွဲကာ စကားလုံး 

များကို အစီအစဉ်အတိုင်း 

စီဂစြါ။ ကဂလးများက 

စာလုံးများကို အစီအစဉ ်

အရ ထားဂသာအြါ  

ထိုကျမ်းြျက်ကို 

ကျက်မှတ်ပြီး ပြစ်မည်။

၏ ြဂရာြက်များနှင့် ဧလိယက သူတို့၏ ဘုရားများကို ဂြါ်ဆင်းလာပြီး တိရစ္ဆာန်ကိုစားဂစ 
မည်။ မီးပြင့်တုံ့ပြန်သည့် မည်သည့်ဘုရားမဆို ဘုရားစစ်မှန်သည်။ ဗာလ၏ြဂရာြက်များ 
သည် ြထမဆုံးလုြ်ကကသည်။ နာရီဂြါင်းများစွာထိ ဘာမှပြစ်မလာဂသာအြါ ဧလိယက 
အာဟြ်၏ြဂရာြက်များကို ဂလှာင်ဂပြာင်သည်။ သူတို့၏ဘုရားသည် အိြ်ဂြျာ်ဂနဂြမည်။ 
အလုြ်များဂနဂြမည်။ သူသည် ြရီးသွားဂနမည် (သို့) အလုြ်လုြ်ဂနမည်။ ဘာမှပြစ ်
မလာြဲ့ြါ။ ထို့ဂနာက် ဧလိယ၏အလှည့် ဂရာက်လာသည်။ ြုံမှန်မဟုတ်သည့် လှုြ်ရှားမှု 
တစ်ြုအဂနပြင့် ဧလိယသည် ြလ္လင်ဂဘးြတ်လည်တွင် ဂပမာင်းတူးပြီးယဇ်၊ ြလ္လင်နှင့်ထင်း 
ဂြါ်တွင် ဂရဂလာင်းဂစသည်။ ဧလိယက ဘုရားစစ်သည် မည်သူပြစ်ဂကကာင်းကို သံသယမရှ ိ
ဂအာင် လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်။ ဧလိယသည် ၃၄ ြွန်းစကားပြင့် ဆုဂတာင်းြဲ့သည်။ ထို့ဂနာက် 
ဧလိယဆုဂတာင်းပြီး သိြ်မကကာမီတွင် ဂကာင်းကင်ဂြါ်မှ လျှြ်စီးလျှြ်လာပြီး ယဇ်၊ ြလ္လင်
နှင့်ထင်းကိုဂလာင်ကျွမ်းဂစြဲ့သည်။ လူများက အလွန်အထင်ကကီးပြီး “ထာဝရဘုရားသည ်
ဘုရားသြင်ပြစ်ဂတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည် ဘုရားသြင်ပြစ်ဂတာ်မူ၏” ဟုြင် ဂြကး 
ဂကကာ်ကက၏။ ၎င်းမှာ ြင်းကျင်းပြသထားသည့်ပမင်ကွင်း ပြစ်ြဲ့သည်။

ထိုဂနာက် များမကကာမီ ယာဂဝဘုရားသည် ဧလိယအား ငယ်ရေယ်သူပြစ်သည့် ဂနာက်ထြ် 
ြဂရာြက်တစ်ြါးကို သွန်သင်ဂြးရန် ညွှန်ကကားြဲ့သည်။ သူ၏အမည်မှာ ဧလိရှဲပြစ်သည်။ 
ဧလိယသည် ဧလိယစတင်ြဲ့သည့် ဂကာင်းဂသာအရာများကို ဆက်လက်လုြ်ဂဆာင်လိုပြီး 
ဧလိယ၏နှစ်ဆဂသာ ဝိညာဉ်ကိုဂတာင်းဆိုြဲ့သည်။ သူသည် သူ၏ဂြါင်းဂဆာင် ဧလိယကဲ့သို့ 
ပြစ်လိုသည်။ ဘုရားသြင်သည် ဧလိယစတင်ြဲ့သည့် အလုြ်ကို ဧလိရှဲအား စွမ်းဂဆာင်ဂစ 
ြဲ့သည်။ နှစ်ဂြါင်း ၅၀ ဂကျာ်ကကာသည်အထိ ဧလိရှဲသည် ဝိညာဉ်ဂရးဆိုင်ရာ ဂြါင်းဂဆာင် 
မရှိသည့် နယ်ဂပမတွင် ြဂရာြက်အလုြ်ကို လုြ်ြဲ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာဂစာင် ၁၈:၃၉ - လူအဂြါင်းတို့သည် ပမင်လျှင်ပြြ်ဝြ်၍ ထာဝရ 
ဘုရားသည် ဘုရားြင်ပြစ်ဂတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည် ဘုရားသြင်ပြစ်ဂတာ်မူ၏ဟု 
ဝန်ြံကက၏။
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ပြဇာတ်ြုံစံ သရုြ်ဂဆာင်ပြင်း - ဘုရားသြင်သည် ြဂရာြက်ဧလိယအားပြင့် ဣသဂရလ 
လူမျ ိုးများကို သူမည်သူပြစ်ဂကကာင်း သက်ဂသပြသည့်အြါ ကျွန်ုြ်တို့သည်လည်း ထိုဂနရာ 
တွင် လွန်ြဲ့ဂသာအြျနိ်ကာလက ရှိဂနြဲ့သည်ဟု ဟန်ဂဆာင်သဂဘာထားကကြါစို့။ ဆရာက 
“ြုံပြင်ဂပြာသူ” ပြစ်ပြီး ဂကျာင်းသားများက ကဏ္ဍအသီးသီးရှိကကမည်။ ကဂလးတစ်ဦးကို 
ဧလိယလုြ်ဂစြါ။ ကဂလးအများစုကို ဗာလ၏ြဂရာြက်များအား ဂလှာင်ဂပြာင်သူများ 
လုြ်ဂစြါ။ ကျန်ဂသာသူများက “ထာဝရဘုရားသည် ဘုရားသြင်ပြစ်ဂတာ်မူ၏” ဟုဂအာ် 
ရမည်။ အြျနိ်မတိုင်မီ ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာဂစာင် ၁၈:၂၇ မှ ဂလှာင်ဂပြာင်သူများ 
ဂပြာရမည့်စကားကို ဂြးြါ။ ကျယ်ဂလာင်စွာ ဂအာ်ြါ။ “ဗာလသည် ဘုရားပြစ်ဂတာ်မူ၏။ 
ဆင်ပြင်လျက်ဂနဂတာ်မူ၏။ (သို့) တစ်စုံတစ်ြုကို လိုက်၍ ရှာဂတာ်မူ၏။ (သို့) ြရီးသွား 
ဂတာ်မူ၏။ (သို့) ကျနိ်းစက်ဂတာ်မူဂသာဂကကာင့် တစ်စုံတစ်ဂယာက်ဂသာ သူသည် နှိုးရ 
မည်” ကျန်သည့်ကဂလးများအား အတူတကွဂလ့ကျင့်ဆိုဂစြါ - “ထာဝရဘုရားသည် 
ဘုရားသြင်ပြစ်ဂတာ်မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည် ဘုရားသြင်ပြစ်ဂတာ်မူ၏” 

ြုံပြင်ကို ထြ်ဂပြာြါ။ ဤတစ်ကကိမ်တွင် ြုံပြင်ဂပြာသူအပြစ်သရုြ်ဂဆာင်ရမည်။ ကဂလး 
များသည် သတ်မှတ်ထားသည့် တာဝန်ကိုသရုြ်ဂဆာင်ဂစြါ။ သင်သည်ြုံပြင်ကို ထြ်ြါ 
တလဲလဲ ဂပြာပြသည့်အြါ ကဂလးများအား ဤအံ့ကသြွယ်ရာ အပြစ်အြျက်ကို တစ်စိတ် 
တစ်ြိုင်းအဂနပြင့် ြံစားဂစြါ။ ဘုရားသြင်၏ တန်ြိုးကကီးဂသာ ြွန်အားနှင့် သူ၏လုြ်ငန်းကို 
ပြီးဂပမာက်ဂစရန် ြဂရာြက်ဧလိယအား သူမည်သို့အသုံးပြုြဲ့သည် ဟူဂသာ နိမိတ်လကေ 
ဏာဆန်သည့် နည်းလမ်းကို အဂလးအနက်ထားြါ။ 

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင် ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our 
Eric Quiram သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဘုရားသြင်သည် အလွန်ထူးပြားဂသာနည်းလမ်းပြင့် အလွန်ြက်ြဲဂသာအြျနိ်တွင် သာမန် 
လူနှစ်ဦးကို အသုံးပြုြဲ့သည်။ ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲတို့သည် လူအများလုြ်ဂဆာင်ြဲ့သကဲ့သို့ 
ဘုရားသြင်ကို အတူတူေုဏ်ပြုရန် လုြ်ဂဆာင်ြဲ့ကကသည်။

သင့်အား ဘုရားသြင်ကို ြျးီဂပမောက်ရန် အားဂြးသည့် မိတ်ဂဆွတစ်ဦးကို ရှာြါ။ ထိုသူမှာ 
သင့်မိဘများထဲမှတစ်ဦး၊ ဂကျာင်းမှသူငယ်ြျင်းများမှ တစ်ဦးနှင့် အြိုးအြွားတို့ပြစ်နိုင်ြါ 
သည်။ ထိုသူသည် မည်သူနည်း။

ယြု ဘုရားတရားသိသိသည် မိတ်ဂဆွတစ်ဦးကိုရှာပြီး ဘုရားသြင်ကို အတူတကွအဂစြံြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဧလိယနှင့်ဧလိရှဲတို့သည်	ကမှာင်မိုက်ကသာ 
အချိန်ကာလတွင်	ကတာက်ြကသာအလင်းများပြစ်ခဲ့ြကသည်။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာရှာကြွပခင်း

ဆရာက အတန်းအား 

၂ြွဲ့ ၃ြွဲ့ြွဲဂစြါ။ 

သင့်ဘယ်ဘက်တွင် 

စာရင်းဂရးထားသည့် 

သင်ြန်းစာထဲမှ အဓိက 

အဂကကာင်းအရာ ၇ ြု 

ကိုရှာြါ။ ငယ်ရေယ်ဂသာ 

ကဂလးများအတွက်နှင့် 

စာမြတ်တတ် သူများ 

အတွက် ဆရာကသူတို့ကို 

ကူညီဂြးသင့်ြါသည်။

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာအားပြန်လည်သုံးသြ်ပြီး မည်သည့်အရာကိုသင်ရှာဂြွနိုင်ဂကကာင်းကကည့်ြါ။

 ¼ အရည်အြျင်းများစွာရှိသည့် တစ်စုံတစ်ဂယာက်ကို အမည်ဂပြာြါ။ (ဂရာဂဗာင်)
 ¼ ဘုရင်များမရှိသည့် နိုင်ငံဂတာ်တစ်ြုကိုအမည်ဂြာ်ပြြါ။ (ဣသဂရလ)
 ¼ ဂကာင်းဂသာဘုရင်ရှစ်ြါးရှိသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုဂြာ်ပြြါ။ (ယုဒ)
 ¼ ဘုရားသြင်၏ဂအာင်ပမင်ဂသာြဂရာြက်နှစ်ြါးကို ဂြာ်ပြြါ။ (ဧလိယနှင့်ဧလိရှဲ)
 ¼ ဗာလဘုရားတွင် ြဂရာြက်မည်မျှရှိသနည်း။ (၄၅၀)
 ¼ ဂယဇဂဗလတွင် ြဂရာြက်မည်မျှရှိသနည်း။ (၄၀၀)
 ¼ ဧလိယသည် ဘုရားသြင်အတွက် နှစ်မည်မျှအလုြ်လုြ်ြဲ့သနည်း။ (၅၀ နှစ်)
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 ¼ အာဟြ်သည် လကေဏာတစ်ြုကို မလိုြျင်ဂသာ်လည်း ဘုရားသြင်က ြဂရာြက် 
ဂဟရှာယအားပြင့် တစ်ြုဂြးြဲ့သည်။ လကေဏာမှာ ကဂလးတစ်ဦးသည် အြျ ိုကညာ 
မှ ဂမွးြွားလာမည်။ (ဂဟရှာယ ၇:၁၄)။ သူသည် လူမျ ိုးမှဒုကေဂရာက်ဂနစဉ် ဂြါ်လာသည် 
(ဂဟရှာယ ရး၁၄)၊ သူသည် ကဂလးအရေယ်ကြင် ဘုရင်နှစ်ြါး၏မဟာမိတ်မှာ ကွဲြျက ်
သွားမည်။ (အြန်းငယ် ၁၆)

 ¼ ဂဟပဗဲဘာသာတွင် လက်မထြ်ထားသည့် အမျ ိုးသမီးဟု ဂပြာထားသည်။ သို့ဂသာ် ဓမ္မ 
သစ်ကျမ်းမှ ေရိစကားနှင့် LXX မှ ရာဘိုင်တို့၏ ဘာသာပြန်ြျက်တွင် ထိုစကားမှာ 
“အြျ ိုစင်” ဟု သုံးထားသည်။

 ¼ ြကလာမည့်ဂမရှိယသည် ဘုရားသြင်၏ လူများအဂြါ် အုြ်စိုးမည်။ (“ထိုသူသည် 
အုြ်စိုးပြင်း အာဏာစက်ရှိလိမ့်မည်”) 

 ¼ ြကလာမည့်ဂမရှိယသည် သူ၏အကျင့်စရိုက်နှင့် သူမည်သူပြစ်ဂကကာင်းကို ဂြာ်ပြသည့် 
နာမရှိသည်။ နာမများမှာ “အံ့ကသြွယ်” ဆိုလိုသည်မှာ သူသည် ထူးပြားဂသာသူပြစ်မည်။ 
“တိုင်ြင်ြက်” ဆိုလိုသည်မှာ သူသည် အာဏာရှိလိမ့်မည်။ သူသည် “တန်ြိုးကကီးဂသာ 
ဘုရားသြင်” ဆိုလိုသည်မှာ သူသည် တန်ြိုးကကီးဂသာဘုရား ပြစ်မည်။ သူသည်  
“ပငိမ်သက်ပြင်းအရှင်” ဆိုလိုသည်မှာ ပငိမ်သက်ပြင်းကိုယူဂဆာင်လာမည်။

 ¼ ဤစာအုြ်တွင် ဂဟရှာယက ဂမရှိယသည် လူများအားလုံး၏အပြစ်အတွက် ဂဝဒနာ 
ြံစားလိမ့်မည်ဟု ဂပြာပြထားသည်။ ဂဟရှာယသည် အပြစ်အတွက် ယဇ်အပြစ်ြူဂဇာ ်
မည့် သိုးသူငယ်ပြစ်သည်။

 ¼ ြဂရာြက်မိကောက မိကော ၅:၂ တွင် ကျွန်ုြ်တို့အားဂပြာသည်မှာ ဂမရှိယဂမွးြွားသည့ ်
ဂနရာသည် ဗက်သလင်ဧြရတ်ပမို့တွင် ပြစ်မည်။ ထိုပမို့သည် ဂယရှရှလင်ပမို့မ ှ
မဂဝးသည့်ပမို့ငယ်တစ်ပမို့ပြစ်ပြီး အလွန်အဂရးကကီးဂသာ လူတစ်ဦးသည် ထိုဂနရာမှ 
ဂမွးြွားြဲ့သည်။ ဧြရတ်သည် ဗက်သလင်ပမို့ထဲတွင် တည်ရှိဂနသည့် ရောပြစ်သည်။ 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	ကမ္ဘာကလာကသို့မလာမီ	နှစ်ကြါင်း	၇၀၀	ခန့်ကြင်	
သူလာမည့်အကြကာင်းကို	ြကရာြက်ပြုခဲ့ြကသည်။

စွန့်စာပခင်းနံြါတ်	(၄၅)
ဂဟရှာယ ရး၁၄၊၉:၁-၇၊၅၃၊နှင့်မိကော ၅:၂

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
နိုင်ငံဂတာ်ကွဲပြားပြင်း pmrsufESm 249သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကဂလးများအား အရင်ကျက်မှတ်ထားသည့် ကျမ်းြျက်များကို ဂမးြါ။ ဥြမာ “ထိုကျမ်း 
ြျက်သည် ဘာကိုဂပြာဂကကာင်း မည်သူသိသနည်း။” 

 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၃၁ - ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁ရး၁၁
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၃၂ - ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၆:၃၀
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၃၃ - ဂတာလည်ရာကျမ်း ၁၃:၃၁
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၃၄ - ယာဟန် ၃:၁၄
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၃၅ - တရားဂဟာရာကျမ်း ၆:၅
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၃၆ - ဂယာရှုမှတ်စာ ၁:၈
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၃၇ - တရားသူကကီးမှတ်စာ ၂၁:၂၅
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၃၈ - ဓမ္မရာဇဝင်ြထမစာဂစာင် ၃:၁၉
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၃၉ - ဓမ္မရာဇဝင်ြထမစာဂစာင် ၁၆:ရ
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြတ် ၄၀ - ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာဂစာင် ရး၁၆
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၄၁ - ဆာလံကျမ်း ၂၂:၁
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၄၂ - ရာဇဝင်ြျုြ်ဒုတိယစာဂစာင် ရး၁၄
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၄၃ - ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာဂစာင် ၁၁:၃၈
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၄၄ - ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာဂစာင် ၁၈:၃၉

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု

ကျက်မှတ်ြဲ့သည့် ကျမ်း 

ြျက် ၁၄ ြုကို ဤဂနရာ 

တွင် ဂြးထားြါသည်။ 

ကဂလးများကို နှစ်ြွဲ့ြွဲပြီး 

မည်သည့်အသင်းက 

ကျမ်းြျက်အများဆုံး 

ကျက်မှတ်နိုင်သည်ကို 

ကကည့်ြါ။ သူတို့သည် 

ကျမ်းြျက် ၁၄ ြျက်ကို 

ကျက်မှတ်နိုင်ြါက 

အြိုဂဆာင်းအဂနပြင့် 

အြျက်အလက်များကိ ု

လည်း ဂြးထားသင့် 

ြါသည်။

အသင်းများကို ငါးမိနစ ်

အြျနိ်ဂြးပြီး သူတို့အား  

အတူတကွ လုြ်ဂဆာင ်

ဂစြါ။ 

ဆရာက အကူအညီ 

အနည်းငယ်ဂြးနိုင်ြါ 

သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

များစွာသိသည့် လူတစ်ဂယာက်နှင့် သင်ဂတွ့ဆုံြူးြါသလား။ အနာေတ်တွင် ပြစ်ြျက်မည့ ်
အရာကိုများစွာသိသည့် လူတစ်ဦးကိုသင်ဂတွ့ြူးြါသလား။ သူ၌အနာေတ်ကို ဂပြာနိုင်သည့် 
အရည်အဂသွးရှိြါသလား။ ဂကာင်းပြီ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းတွင် ြဂရာြက်များနှင့် အနာေတ် 
ကိုဂဟာတိုင်း ရာနှုန်းပြည့်မှန်ကန်သည့် ဘုရားသြင်၏စစ်မှန်ဂသာ ြဂရာြက်များရှိသည်။ 

ယြု သင်၏မိတ်ဂဆွများက များစွာမှန်ဂနဂြမည်။ သို့ဂသာ် အြျနိ်တိုင်းမှန်ကန်ဂနမည်ကိုမူ 
သံသယရှိသည်။ ဤသင်ြန်းစာတွင် ြဂရာြက်များစွာသည် ြကလာမည့်ဂမရှိယအဂကကာင်း
ကိုဂဟာဂပြာြဲ့ပြီး သူတို့အားလုံးမှန်ကန်ြဲ့သည်ကို ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာသွားကကမည်ပြစ်သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
နိုင်ငံဂတာ်ကွဲပြားပြင်း pmrsufESm 250သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဘုရားသြင်၏ြဂရာြက်များအား သူတို့ဂနထိုင်သည့် အြျနိ်ကာလတွင် လူသားများအား 
သတိဂြးရန်အတွက် ထူးပြားဂသာ အစွမ်းအစများ ဂြးထားြါသည်။ သူတို့မှာ ကျွန်ုြ်တို့ 
ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် ဧလိယနှင့်ဧလိရှဲတို့ကဲ့သို့ဂသာ ြဂရာြက်များ ပြစ်ကကသည်။ ြဂရာ 
အြျ ို့က အနာေတ်အဂကကာင်းကို ဂပြာဂြမည်။ အဂစာဆုံးကာလတွင် ဘုရားသြင်ထံမှ 
ထိုကဲ့သို့ဂသာ ြဂရာြက်များမှာ ဂဟရှာယနှင့်မိကောတို့ပြစ်သည်။ အနာေတ်အဂကကာင်းကိ ု
ဂရးသားြဲ့သူစုစုဂြါင်း ၁၆ ဦးရှိသည်။ ဂဟရှာယနှင့်မိကောတို့သည် သြင်ဂယရှုြရစ်ဂတာ ်
မဂမွးြွားမီ နှစ်ဂြါင်း ၇၀၀ ြန့်က အသက်ရှင်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် သူတို့နှစ်ဦးစလုံးက သူ့အ 
ဂကကာင်းကို ဂပြာြဲ့ကကသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသြင်၏စာဂရးသားဂသာ ြဂရာြက်များ 
တွင် အဂစာဆုံးများပြစ်ကကသည်။

ြရစ်ဂတာ်မဂမွးြွားမီနှစ်ဂြါင်း ြုနှစ်ရာတွင် ဂဟရှာယက ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ဂမွးြွားလာမည့် 
ထူးပြားဂသာ နည်းလမ်းအဂကကာင်းကို ဂရးသားြဲ့သည်။ သူက ဒါဝိဒ်၏မျ ိုးဆက်သည် သား 
တစ်ဦးကို ြွားပမင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် အလွန်ထူးပြားလိမ့်မည် အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ်  
ကဂလးတစ်ဦးရရန် အမျ ိုးသမီးသည် အများသားနှင့်အိြ်ရသည်။ သို့ဂသာ် ဂဟရှာယက 
ထိုကိစ္စမပြစ်လာမီ လွန်ြဲ့ဂသာအြျနိ်ကြင် ဤထူးပြားသည့် ဂမွးြွားလာပြင်းအဂကကာင်းကို 
ဂပြာပြြဲ့ပြီးပြစ်သည်။ 

ဂဟရှာယက ဤအနာေတ်ဂမရှိယသည် ဂယရုရှလင်ဂပမာက်ဘက်ြိုင်းတစ်ဂလျှာက်တွင ်
ဂနထိုင်ကကသည့် ေါလိလဲလူများအား အလင်းကိုယူဂဆာင်လာဂြးမည့် အနာေတ်ဂမရှိယ 
အား ကကိုတင်ဂပြာကကားြဲ့သည်။ ထိုနယ်ဂပမဂဒသကို တြါးနိုင်ငံများပြစ်ဂသာ အာစီးရီး 
ယားက သိမ်းြိုက်ထားဂသာဂကကာင့် ေါလိလဲပြည်သားများက ဝမ်းနည်းကကသည်။

ဂဟရှာယက ထိုဂမရှိယသည် ညေင်းြန်းနှိြ်စက်ပြင်းနှင့် ဒုကေဂဝဒနာကို ြံစားရမည်ဟု ြဂရာ 
ြက်ပြုြဲ့သည်။ သူသည် နင်းဂပြပြင်းကိုြင် ြံရမည်။ သူသည် လူသားများ၏ အပြစ်များ 
အတွက် ဒဏ်ြျက်များြံစားရမည်။ သူသည် ထိုအကျင့်ဂြာက်ပြန်ဆိုးညစ်ပြင်းကို ြံစားရ 
မည်။ သို့ဂသာ် ထိုအရာများအားလုံးကိုမဆိုြဲ ဘုရားသြင်သည် သူ့ကိုဂအာင်ပမင်ဂစမည်။ 

ဂဟရှာယက ဂမရှိယ၏ အနာေတ်နိုင်ငံဂတာ်အဂကကာင်းကို ဂဟာဂပြာြဲ့သည်။ အာဏာစက ်
သည် သူ၏ြုြုံးဂြါ်တွင် ရှိလိမ့်မည်။ အဆုံးမရှိဂသာပငိမ်သက်ပြင်း ရှိလိမ့်မည်။ သူ၏ထာဝရ 
ြလ္လင်ဂတာ်ကို တည်ဂထာင်လိမ့်မည်။ 

ထို့ဂကကာင့် ဂဟရှာယက ြကလာမည့်ဂမရှိယ၏ ဂမွးြွားပြင်း၊ အသက်ရှင်ပြင်း၊ ရည်ရေယ်ြျက်၊ 
ဂသပြင်းနှင့် အနာေတ်ဘဝအဂကကာင်းကို ဂရးသားြဲ့သည်။

တစ်ြျနိ်တည်းတွင် မိကောသည်လည်း ဤအဂကကာင်းကိုဂရးသားြဲ့သည်။  မိကောက ဂမရှိယ 
ဂမွးြွားလာမည့်ဂနရာကို ဂရးသားြဲ့သည်။ ထိုဂနရာသည် ဗက်လင်ဟု ဂြါ်သည့် 
ဂယရုရှလင်ပမို့၏အပြင်ဘက်မှ ရောငယ်ဂလးတစ်ရောပြစ်သည်။

ြုံပြင်ဂပြာပြြါ လှုြ်ရှားမှု 

- ြုံပြင်ဂပြာထိုင်ြုံများ

ကဂလးတစ်ဦးမှလွဲပြီး 

ကျန်သည့်သူများကို 

မကကာြဏ အသုံးပြုသည့် 

ြုံပြင်ထဲမှ စကားလုံးကို 

ဂြးထားြါ။ 

ကဂလးများကို စက်ဝိုင်းြုံ 

ထိုင်ထားဂစပြီး တစ်ဦး 

ြျင်းစီကို ြုံပြင်ထဲမှ စကား 

လုံးတစ်လုံးစီ ဂြးထားြါ။ 

သင်သည် ြုံပြင်ကို ဂပြာ 

သည့်အြါ သင်ဂပြာသည့် 

စကားလုံးကို သူတို့အား 

ဂြးထားဂသာ စကားလုံး 

ပြင့် ကကားဂသာသူက 

မတ်တြ်ရြ်ပြီး ထိုင်ြုံသစ ်

တစ်ြုံကို ရှာရမည်။ 

ဤလှုြ်ရှားမှုသည် “ဂတး 

ေီတဆိုင်ရာ ထိုင်ြုံများ” 

ကဲ့သို့ဂသာ ကစားနည်း 

ပြစ်ပြီး ဆရာက ြုံပြင်ကိ ု

သာ အသုံးပြုသွားမည် 

ပြစ်သည်။

ကဂလးများအား ဂြးထား 

သည့် စကားလုံးများမှာ -

. ဂမရှိယ

. ၇၀၀ နှစ်

. ြဂရာြက်များ

. ြဂရာြက်ပြုြျက်များ

. မိကော

. ဂဟရှာယ
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	
လှုြ်ရှားမှု

ကျမ်းြျက်ကို အကကိမ်အနည်း 
ငယ်ဂနွးပြီး ကဂလးများကို 
နှစ်ြွဲ့ (သို့) အြွဲ့များစွာ 
ြွဲြါ။ ကဂလးများကို ဂပမပြူ 
(သို့) သင်ြုန်း(သို့) 
စာရေက်များကို စာြွဲဂြါ်တွင ်
ထားပြီး ကဂလးများကို 
တန်းစီဂစြါ။ တစ်ြွဲ့ြျင်းစီ၏ 
ဂရှ့တွင် ဂရးစရာတစ်ြုြုထား 
ဂြးြါ။ တစ်ြွဲ့ြျင်းစီမှ ြထမ 
ဆုံးကဂလးကို သင်ြုန်းဆီသို ့
ဂပြးလာဂစပြီး ကျမ်းြျက်၏ 
ြထမဆုံးစကားလုံးကို 
ဂရးြါ။ ထို့ဂနာက် တန်းစီဂန 
သည့် ဂနရာသို့ ပြန်ဂပြးဂစြါ။ 
အသင်း၏ဂနာက် ကဂလး 
တစ်ဦးက ဂနာက်စကားလုံး 
က ဂရးပြီး ကျမ်းြျက်အားလုံး 
ဂရးပြီးသည်အထိ ထိုသို ့
လုြ်ဂဆာင်ြါ။ ဂနာက်တစ ်
ကကိမ်မကစားမီ အြွဲ့အားလုံး 
ကို ပြီးစီးဂစြါ။

ထိုြဂရာြက်မည်သူကမှ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးဆန့်ကျင်ပြီး မဂပြာထားြါ။ သူတို့အား ဘုရား 
သြင်မှ ဂပြာရမည့်စကားကိုပြသပြင်းပြင့် ဂမရှိယြကလာမည့်အဂကကာင်းကို ဂပြာြဲ့ကက 
သည်။ ထို့အပြင် ဂမရှိယအဂကကာင်းကို သူတို့ဂပြာြဲ့သည့် အရာတိုင်းသည် တပြည်းပြည်းနှင့ ်
မှန်ကန်လာသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဂဟရှာယ ၅၃:၆ - ငါတို့ရှိသမျှသည် သိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျက်၊ ကိုယ်လမ်းသို့အသီး 
အသီး လိုက်သွားကကသည်ပြစ်၍ ထာဝရဘုရားသည် ြြ်သိမ်းဂသာ ငါတို့၏အပြစ်များကို သူ့ 
အဂြါ်၌ တင်ဂတာ်မူ၏။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင် ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our 
Eric Quiram သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

“ြဂရာြက်ပြုြျက် ယှဉ်တွဲပြင်း” ဂအာက်ြါကျမ်းြျက်များကို ကဒ်ဂြါ်တွင် (သို့) စာရေက် 
ဂြါ်တွင် မိတ္တူြွားကာ အတန်းသားများ အားဂြးြါ။ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းမှကျမ်းြျက် (ြဂရာ 
ြက်ပြုြျက်) တွင် ဓမ္မသစ်ကျမ်း (ြဂရာြက်ပြုြျက်ပြည့်စုံပြင်း) နှင့် အပြန်အလှန် ကိုက်ညီမှု 
ရှိသည်။

ဓမ္မကဟာင်းကျမ်း	ြကရာြက်ပြုပခင်း  ဓမ္မသစ်ကျမ်း	ြကရာြက်ပြုချက်	ပြည့်စုံပခင်း
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၃  ရှင်မဿဲ ၁:၁
ဂဟရှာယ ၇:၁၄  ရှင်မဿဲ ၁:၁၈-၂၃
ဂတာလည်ရာကျမ်း ၂၄:၁၇  ရှင်မဿဲ ၁:၂
မိကော ၅:၂  ရှင်လုကာ ၂:၁-၇

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

အသက်ကကီးသည့် ကဂလး 
များအတွက် ကျမ်းြျက်ကို 
ကဒ်ဂြါ်တွင် မိတ္တူကူးပြီး 
သူတို့က ကျမ်းြျက်ကို သူတို ့
၏ ကိုယ်ြိုင်ကျမ်းစာအုြ်ထ ဲ
တွင် ကကည့်နိုင်ြါသည်။ 

ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းမှ ကျမ်းြျက ်
အားလုံးကို ြတ်ပြီးသည့်အြါ 
ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုြတ်သည့် 
လူများသည်ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်း 
ြျက်မှ သူတို့နှင့်ကိုက်ညီသည့် 
သူ၏ဂဘးတွင် မတ်တြ်ရြ်ရ 
မည်။ သူတို့က အတူတကွ 
လုြ်ဂဆာင်ပြီး မည်သူက 
အဂကာင်းဆုံးယှဉ်တွ ဲ
နိုင်သည်ကို ကကည့်ြါ။
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၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာကို စကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) ထိုထက်နည်းဂသာ စကားလုံးများပြင့် သူတို့၏ 
ကိုယ်ြိုင်စကားလုံးသုံးကာ ရိုးရှင်းဂအာင် ဂရးသားဂစြါ။ သူတို့၏အဂပြမှာ ဘာပြစ်သနည်း။ 
ကဂလးများက သင်ြန်းစာကိုစကားလုံး ၂၀ လုံး(သို့) ထိုထက်နည်းပြီးအကျဉ်းြျုြ်ထား 
ဂသာအြါ သူတို့၏အဂပြမှာ ဂအာက်ြါအတိုင်းပြစ်နိုင်ြါသည်။

 ¼ ြဂရာြက်နှစ်ြါးသည် ဂမရှိယအဂကကာင်း ဂပြာြဲ့သည်။
 ¼ ဂမရှိယမလာမီ နှစ်ဂြါင်းြုနှစ်ရာြန့်တွင် ဂဟရှာယက ဂရးသားြဲ့သည်။
 ¼ ဂမရှိယမလာမီ နှစ်ဂြါင်းြုနှစ်ရာြန့်က မိကောဂရးသားြဲ့သည်။
 ¼ ြဂရာြက်များက ဂမရှိယဂမွးြွားမည့်ဂနရာကို ဂပြာြဲ့သည်။
 ¼ ြဂရာြက်များက ဂမရှိယဒုကေဂဝဒနာြံစားမည့်အဂကကာင်း ဂပြာြဲ့သည်။
 ¼ ြဂရာြက်များက ဂမရှိယသည် ထာဝရနိုင်ငံဂတာ်ရှိလိမ့်မည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ရိုးရှင်းကစပခင်း

ရိုးရှင်းဂအာင် ဂရးသား 

ပြင်း ကစားနည်းသည် 

ကဂလးများအတွက် 

အသုံးဝင်ဂြမည်။ ဆရာက 

ကဂလး ၂ ဦး ၃ ဦးလျှင် 

တစ်ြွဲ့ြွဲ့ဂြးပြီး အြျနိ် 

၁-၂ မိနစ်ဂြးကာ သင်ြန်း 

စာအား ထူးပြားဂသာ 

စကားလုံး ၁၀ လုံးဂရးဂစ 

ရန် ပြစ်သည်။

ဂဟာဂရှ ၁၁:၁  ရှင်မဿဲ ၂:၁၃-၁၅
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄၉:၁၀  ရှင်လုကာ ၃:၃၃
မာလြိ ၃:၁  ရှင်လုကာ ၂:၂၅-၂၇
ဂယရမိ ၂၃:၅  ရှင်မဿဲ ၁:၆
ဂယရမိ ၃၁:၁၅  ရှင်မဿဲ ၂:၁၆
ဂဟရှာယ ၅၃:၁၀-၁၁  ရှင်လုကာ ၂၃:၃၃

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ကတိဂတာ်ရှာဂြွသူများ- ဂအာက်ြါကျမ်းြျက်များမှ ပြစ်လာသည်ဟု သင်ထင်ဂသာ ြဂရာ 
ြက်များ၏ ကတိဂတာ်ကိုရှာဂြွြါ။ ဘုရားသြင်သည် သစ္စာရှိဂသာ ကတိဂတာ်ဂြးသူပြစ ်
သည်ဂသာဂကကာင့် ဂကျးဇူးတင်ြါ။

 ¼ ဂဟရှာယ ၇:၁၄
 ¼ ဂဟရှာယ ၉:၆-၇
 ¼ ဂဟရှာယ ၅၃:၅-၆
 ¼ မိကော ၅:၂

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	ကမ္ဘာကလာကသို့မလာမီ	နှစ်ကြါင်း	၇၀၀	ခန့်ကြင်	
သူလာမည့်အကြကာင်းကို	ြကရာြက်ပြုခဲ့ြကသည်။

သင်ခန်းစာကို	

လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကတိကတာ်ရှာကြွသူများ

“ကတိဂတာ်ရှာဂြွသူများ” 

၏ ြန်းတိုင်မှာ ဘုရား 

သြင်မှ ြဂရာြက်များ 

အား ဂမရှိယနှင့်ြတ်သက် 

သည့် ကတိဂတာ်များကို 

ထုတ်ဂြာ်ရန် ပြစ်သည်။ 

အတန်းသားများက 

၃ြွဲ့၄ြွဲ့ြွဲပြီး အတူတကွ 

လုြ်ဂဆာင်ရန် ပြစ်သည်။
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 ¼ အာစီးရီးယား အင်ြါယာသည် ရှစ်ြုရာစု၏ အလယ်ြိုင်းကာလတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီး 
ြဲ့သည်။ ြဂရာြက်ဂဟာဂရှသည် ဣသဂရလ ဂပမာက်ြိုင်းမှ ဣသဂရလကို အဂစြံ 
ဂနဂသာအြါ သူတို့ကိုအာ စီးရီးယားက ၇၂၅ ဘီစီတွင် ကျူးဂကျာ်ကာ သိမ်းြိုက်ြဲ့သည်။  
ဣသဂရလလူမျ ိုး အများစုမှာ ဂမဆိုြိုဂတးမီးယားဂပမာက်ြိုင်း (အီရစ်ဂပမာက်ြိုင်းနှင့ ်
အီရန်ဂပမာက်ြိုင်း) သို့ ြို့ြံရသည်။

 ¼ အာမုတ်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ြိုမိုတာဝန်ရှိသည် အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ  
သူတို့သည် ဘုရားသြင်နှင့် ြဋိညာဉ်ပြုြဲ့ဂသာဂကကာင့် ပြစ်သည် (အာမုတ် ၃:၂) ဟု 
ဆိုြဲ့သည်။ ဂယဂရာဂဗာင် ဂြတ်ကာလကတည်းကြင် ဣသဂရလသည် နှစ်ဂြါင်း ၂၀၀ 
အထိ ယာဂဝဘုရားအား ယုံကကည်ပြင်းကို စွန့်ြစ်ြဲ့ကကသည်။ ထို့ဂကကာင့် ဘုရားသြင်က 
အားစီးရီးယား အင်ြါယာကို အသုံးပြုပြီး နယ်ဂပမဂတာ်မှ သူတို့ကိုြယ်ရှားြဲ့သည်။ 

 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးဂတာ်ကို ဂမဆိုြိုဂတးမီးယားသို့ ပြည်နှင်ဒဏ်ဂြးဂသာအြါ ဂတာင် 
ြိုင်းလူမျ ိုးဂတာ် ယုဒတို့သည် မိကောနှင့် ဂဟရှာယတို့၏သတင်းစကားကို ဘုရင်ဂဟဇက ိ
၏ အုြ်ြျုြ်မှုဂအာက်တွင် တုံ့ပြန်ြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် ဘုရားသြင်က သူတို့အား ကတိ 
ဂြးြဲ့သည့် နယ်ဂပမဂတာ်ထဲတွင် ဂနဂစြဲ့သည်။

 ¼ ၇ ရာစု နှစ်ကကားကာလအတွင်း နာဟုံ (ဂတာင်ြိုင်းနိုင်ငံဂတာ်တွင်) သည် နိနဂဝပမို့သား 
များ၏ ဂြာက်ပြန်မှုနှင့် ရုြ်တုဆင်းတုကိုးကွယ်မှုဂကကာင့် ဆန့်ကျင်ကာ ြဂရာြက်ပြု 
ြဲ့သည်။

 ¼ ဂတာင်ြိုင်းယုဒနိုင်ငံတွင်လည်း ဟဗက္ကုတ် ဗာဗုလုန်လူမျ ိုးတို့သည် ယုဒလူမျ ိုးကို အပြစ ်
ဂြးရန်လာဂကကာင်းကို ကကိုတင်ဂဟာဂပြာြဲ့သည်။ ၅၈၈ ဘီစီတွင် အတိအကျပြစ်ြျက ်
ြဲ့သည်။ ၂ နှစ်ကကာ တိုက်ြွဲပြစ်ပြီးဂနာက် ဂယရုရှလင်နှင့် ယုဒတို့သည် ဗာဗုလုန် 
အင်ြါယာကို စစ်ရှုံးြဲ့ကကသည်။ ယုဒလူအများဆုံးသည် ဗာဗုလုန်သို့ ဂြါ်ဂဆာင်ြံရ 
သည်။ အဆင်းရဲဆုံး လူများကိုသာ နယ်ဂပမဂတာ်ထဲတွင် ြျန်ထားြဲ့ကကသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်မှ ဒါဝိဒ်အား ကတိဂြးြဲ့သည့် ြဋိညာဉ်ဂတာ်မှာ အြျည်းနှီးမပြစ်ြါ။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ဣသကရလနှင့်ယုဒကိ ု
သူတို့၏မနာခံမှုကြကာင့်	အပြစ်ကြးခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်(၄၆)
ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထဂစာင် ၁၇ နှင့် ၂၅

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် သင်ြန်းစာများကို ဂနာက်တစ်ြန်ပြန်လည်စဉ်းစားပြီး သင်ြန်း 
စာများကို အစီအစဉ်အတိုင်း စီနိုင်သလားကကည့်ကကြါစို့။ သင်ြန်းစာများ၏အဓိအဂကကာင်း 
အရာများမှာ -

၁) ဘုရားသြင်သည် အလွန်ြွန်အားကကီးဂသာသူ ပြစ်သည်။
၄) ဘုရားသြင်သည် လူအမျ ိုးသားနှင့် လူအမျ ိုးသမီးကို သူ၏အထူးမိတ်ဂဆွများ 

ပြစ်ဂအာင် ြန်ဆင်းထားသည်။
၇) စာတန်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို လှည့်စားြဲ့သည်။ သူမနှင့်အာဒံတို့သည် ဘုရားသြင် 

အားမနာြံြဲ့ြါ။
၁၂) ဘုရားသြင်သည် အပြစ်ကို မုန်းတီးသည်။ ဘုရားသြင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို 

သူတို့၏အပြစ်ဂကကာင့် ဥယျာဉ်ထဲမှဂမာင်းထုတ်ြဲ့သည်။
၁၅) လူသားများသည် အလွန်ဆိုးညစ်ကကသည်။ ဘုရားသြင်က ဂရလွှမ်းမိုးပြင်းကိ ု

ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ ဂနာဧသည် ဘုရားသြင်အား ကိုးစားကာနာြံြဲ့သည်။
၁၈) လူသားများ အလွန်ဆိုးညစ်ဂသာဂကကာင့် ဘုရားသြင်က ဂသာဒုံပမို့ကို ြျက်ဆီး 

ြဲ့သည်။
၂၁) ယာကုြ်သည် ဘုရားသြင်၏ဂကာင်းကင်တမန်နှင့် နြန်းလုံးရာမှ ဣသဂရလ 

ဟူသည့် အမည်သစ်ကိုရြဲ့သည်။
၂၄) ဘုရားသြင်သည် ဂမာဂရှကို အလွန်ထူးပြားဂသာနည်းလမ်းပြင့် ဂြါ်ဂဆာင်ြဲ့ 

သည်။ ဂမာဂရှကဘုရားသြင်ကို နာြံြဲ့သည်။
၂၇) ဘုရားသြင်သည် ကယ်တင်ရန်တတ်နိုင်သည်။ ဘုရားသြင်သည် ြင်လယ်နီကို 

ကွဲဂစြဲ့သည်။ သူ၏ရန်သူများကို ဂရနစ်ဂစြဲ့သည်။
၃၀) ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများအား သူ့ကိုဆုံဂတွ့နိုင်ပြီး ယဇ်ြူဂဇာ်နိုင်ရန် 

တဲဂတာ်ကို ဂဆာက်ဂစြဲ့သည်။
၃၃) ဘုရားသြင်၏လူများက ဘုရားသြင်သည် သူတို့ကိုနယ်ဂပမဂတာ်မဂြးနိုင်ဟု 

ယုံကကည်ြဲ့ကကသည်။
၃၆) ဘုရားသြင်၏အကူအညီပြင့် လူများသည် ကတိဂတာ်ပြည်သို့ဝင်စားရသည်။
၃၉) ဣသဂရလတို့သည် ရှင်ဘုရင်တစ်ြါး ဂတာင်းြံဂသာဂကကာင့် ဘုရားသြင်က 

ဂရှာလုကို ဂြးြဲ့သည်။
၄၂) ဂရှာလမုန်သည် ဘုရားသြင်အတွက် ဗိမာန်ဂတာ်ကို တည်ဂဆာက်ြဲ့သည်။
၄၅) ြဂရာြက်များက ဂယရှုမလာမီ နှစ်ဂြါင်း ၇၀၀ ကြင် ဂလာကသို့ြကလာမည်ကို 

ဂပြာြဲ့သည်။

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်းအား	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

ဆရာက ထိုဂြာ်ပြြျက် 

များအား စာရေက်များဂြါ် 

တွင် ဂရးပြီး ဂရာဂနှာထား 

ြါ။ စာရေက်များဂြါ်တွင် 

သင်ြန်းစာ နံြါတ်များကို 

မတြ်ြါနှင့်။ အတန်း၏ 

အရေယ်အစားဂြါ် မူတည ်

ပြီး ကဂလးများကို ၂ ြွဲ့  

၃ ြွဲ့ ြွဲြါ။ တစ်ြွဲ့ြျင်းစီ၏ 

ဂြာ်ပြြျက်များကို 

မှန်ဂသာ အစီအစဉ် 

အတိုင်းထားရန် 

အြျနိ်သတ်မှတ်ဂြးြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်မှဂြါ်ဂဆာင်ပြင်း pmrsufESm 255သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဣသဂရလလူမျ ိုးတို့သည် ဘုရားသြင်အားနာြံပြင်းပြင့် နှစ်ြါင်း ၂ဝဝနီးြါး ဂနထိုင်ြဲ့ကက 
သည်။ ဘုရားသြင်က သူတို့အဂြါ်စိတ်ရှည်ပြီး သူတို့၏ရုြ်တုကိုးကွယ်ပြင်းနှင့် တြါးဘုရား 
အားကိုးကွယ်ပြင်းမှ လှည့်ပြန်လာရန်အြျနိ်များစွာ ဂြးြဲ့သည်။ လူအြျ ို့က ထိုြုံပြင်များကိ ု
ကကည့်ပြီး ဘုရားသြင်သည် ေရုဏာမရှိ၊ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာမရှိဟု ထင်ကကသည်။ အမှန်တွင် 
ဆန့်ကျင်ဘက်သည်သာ မှန်ကန်သည်။

ဘုရားသြင်က လူမျ ိုးဂတာ်ကိုသတိဂြးရန် ြဂရာြက်များကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ ြဂရာြက ်
များက လူများကို သူတို့၏ထာဝရဘုရားအား မစွန့်လွှတ်ရန် ဂပြာပြြဲ့သည်။ ြဂရာြက်မိကော 
နှင့် ဂဟရှာယတို့သည် ဘီစီ ၇၀၀ ြတ်လည်ြန့်တွင် ဘုရားသြင်၏လူသားများအဂြါ် ကျ 
ဂရာက်မည့်စီရင်ပြင်းကို ဂပြာပြြဲ့သည်။ အာမုတ်သည် ဂပမာက်ြိုင်းနိုင်ငံဂတာ်တွင် ဣသ 
ဂရလများအားဂပြာသည်မှာ သူတို့သည် ယာဂဝဘုရားနှင့် ြဋိညာဉ်ပြုြဲ့ဂသာဂကကာင့် ြိုမို 
တာဝန်ရှိသည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။

ဂပမာက်ြိုင်းဣသဂရတို့သည် ဘုရားသြင်ထံမှ ြဂရာြက်များ၏စကားကို နားမဂထာင်ဂသာ 
ဂကကာင့် ဘုရားသြင်သည် အားစီးရီးယားလူမျ ိုးကို အသုံးပြုပြီး ဣသဂရလတို့ကို ဂြျမှုန်းဂစ 
ြဲ့သည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးအများစုမှာ နယ်ဂပမဂတာ်မှထွက်ြွာပြီး တြါးနိုင်ငံသို့ ဂနထိုင်ြဲ့ 
ရသည်။ သူတို့အား ဂမဆိုြိုဂတးမီးယားဟု ဂြါ်သည့်ဂနရာ (အီရန်ဂပမာက်ြိုင်းနှင့် အီရန် 
ဂပမာက်ြိုင်း) သို့ ပြည်နှင်ဒဏ်ြံရသည်။

အပြားတစ်ြက်တွင် ယုဒလူအများစုသည် မိကောနှင့်ဂဟရှာယတို့၏ ြဂရာြက်ပြုြျက်များ 
ကို နားဂထာင်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က ယုဒနှင့် သူတို့၏ဂကာင်းဂသာ ဘုရင်ရှစ်ြါးကို ဂြါ် 
ြဲ့သည်။ ထိုဘုရင်ထဲမှ နှစ်ြါးမှာ သူတို့ငယ်စဉ်ကတည်းကြင် ယုဒဘုရင်ပြစ်လာသည်။ 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	အချနိ်ကာလ	ပြဇယား	

ပြင့်	သင်ြကားပခင်း

နိုင်ငံတစ်ြု (ဣသဂရလသည ်

နိုင်ငံနှစ်ြု (ဣသဂရလနှင့် 

ယုဒ) ပြစ်လာြုံကို ဆရာက 

ဂကျာင်းသားများအား 

သူတို့၏ ကိုယ်ြိုင်အြျနိ် 

ကာလ ပြဇယားတစ်ြုကို 

လုြ်ဂဆာင်ဂစနိုင်သည်။

စည်းလုံးဂသာ ဣသဂရလ 

နိုင်ငံဂတာ်

. ဂရှာလု (၁၀၅၀ ဘီစီ)

. ဒါဝိဒ် (၁၀၀၀ ဘီစီ)

. ဂရှာလမုန် (၉၃၀ ဘီစီ)

ကွဲပြားဂသာ နိုင်ငံဂတာ် -

. ဣသဂရလ (ဂပမာက်ြိုင်း) 

ဂယဂရာဂဗာင်မှ (၉၃၀ ဘီစီ)  

ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်။ ၇၂၂ ဘီစ ီ

တွင် ဂမဆိုြိုဂတးမီးယားသို့ 

ပြည်နှင်ဒဏ်ြံြဲ့ရသည်။

. ယုဒ (ဂတာင်ြိုင်း) 

ဂရာဂဗာင်မှ (၉၃၀ ဘီစီ) တွင ်

ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်။ ၅၈၆ ဘီစ ီ

တွင် ဗာဗုလုန်သို့ ပြည်နှင်ြံရ 

သည်။

ြဂရာြက်တစ်ြါးကို ဂြာ်ပြ 

ဂသာအြါ ဆရာကြဂရာြက ်

၏အမည်ကို အြျနိ်ကာလ 

ပြဇယားတွင် ထားရမည်။ 

သူသည် ဂတာင်ြိုင်းမှလား 

ဂပမာက်ြိုင်းမှလား။ သူသည်  

မည်သည့် အြျနိ်ကာလတွင် 

ဂနထိုင်ြဲ့ပြီး ြဂရာြက်ပြု 

ြဲ့သနည်း။ 

ဘုရားသြင်တရားြါသလား။ ဘုရားသြင်မျှတြါသလား။ ဘုရားသြင်သန့်ရှင်းြါသလား။ 
ဘုရားသြင်ေရုဏာရှိြါသလား။ ဘုရားသြင်စိတ်ရှည်သလား။ ဘုရားသြင်ြျစ်ြါသလား။ 
ဘုရားသြင်ကကင်နာြါသလား။

ထိုဂမးြွန်းများ အားလုံး၏အဂပြမှာ “ဟုတ်ကဲ့” သာပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် တစ်ြါတစ်ရံ 
မပြစ်သကဲ့သို့ ထင်ရသည်။ ယဂန့သင်ြန်းစာတွင် ဘုရားသြင်သည် လူနှစ်မျ ိုး (ဣသဂရလ 
နှင့်ယုဒ) စလုံးကို စည်းကမ်းဂြးသည့်အဂကကာင်း ပြစ်သည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ ဘုရား 
သြင်ကိုစွန့်စားဂသာ သူတို့၏ဆန္ဒဂကကာင့်ပြစ်သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်မှဂြါ်ဂဆာင်ပြင်း pmrsufESm 256သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ဂယာရှိမင်းသည် အသက်ရှစ်နှစ်တွင် ဘုရင်ပြစ်လာပြီး ဂယာရှမင်းသည် အသကြုနှစ်နှစ် 
တွင် ဘုရင်ပြစ်လာသည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ဘုရားသြင်၏ မျက်စိထဲတွင် ဂကာင်းဂသာ 
ဘုရင်များပြစ်ကကသည်။ 

သို့ဂသာ် ယုဒလူမျ ိုးများ၏ ယာဂဝဘုရားအဂြါ် ဆက်ကြ်မှုသည် လွဲဂြျာ်လာပြီး ဘုရားသြင ်
က သူတို့ကိုလည်း အပြစ်ဂြးရန် ဆုံးပြတ်ြဲ့သည်။ ဂတာင်ြိုင်းတွင် ဟဗ္ဗကုတ်မှယုဒအား 
သူတို့၏ယာဂဝဘုရားအဂြါ် ယုံကကည်ပြင်းကို ဆက်ကြ်ပြင်းမှ စွန့်ြွာသွားဂသာဂကကာင့ ်
ဗာဗုလုန်လူမျ ိုးတို့ကို ဘုရားသြင်အသုံးပြုပြီး ပြစ်ဒဏ်ဂြးမည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ ဤတစ်ကကိမ် 
တွင် ဗာဗုလုန်တို့သည်အာစီးရီးယား (သို့) မီဆိုြိုဂတးမီးယားတို့ကို ဂအာင်နိုင်ြဲ့သည်။ 
ဗာဗုလုန်သည် ယြုအြါ အလွန်အားကကီးဂသာနိုင်ငံပြစ်ြဲ့သည်။ ဗာဗုလုန်သည် ယုဒနှင့်တိုက် 
ြွဲဆင်နွဲပြီး နှစ်နှစ်ကကာဂသာအြါ ယုဒတို့ ရှုံးြဲ့သည်။ ယုဒသည် ဗာဗုလုန်အင်ြါယာကကီး၏ 
အလိုရှိသည်အတိုင်း သူတို့ဦးဂဆာင်ဂသာ မည်သည့်အရာကိုမဆို လိုက်နာရမည်ပြစ်သည်။ 
ထို့ဂကကာင့် ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် နှစ်ဂြါင်း ၁၃၆ နှစ်ကကာဂအာင် ဂမဆိုြိုဂတးမီးယား 
တွင် ပြည်နှင်ဒဏ်ြံရပြီးဂနာက် ယုဒလူအများစုကို ဗာဗုလုန်သို့ ြို့ြဲ့ကကသည်။ သူတို့မသွား 
ြျင်ဂသာ်လည်း သွားရသည်။ ယုဒပြည်တွင် အဆင်းရဲဆုံးသူများကိုသာ ြျန်ထားြဲ့ကက 
သည်။ သူတို့သည် ဂပမာက်ြိုင်းအိမ်နီးြျင်းများပြစ်ဂသာ ဣသဂရလတို့ ပြစ်ြျက်ြဲ့သည်ကို 
ကကည့်ြဲ့သင့်သည် သို့ဂသာ် သူတို့မလုြ်ြဲ့ြါ။

ဘုရားသြင်က ယုဒလူမျ ိုးနှင့် ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို ဂကာင်းဂသာအရာများစွာကတိဂြး 
ြဲ့သသည်။ သို့ဂသာ် သူတို့၏မနာြံမှုဂကကာင့် ဘုရားသြင်ကသူတို့ကိုအပြစ်ဂြးြဲ့သည်။ သူ 
ြျစ်ဂနြါဂသးသလား။ ြျစ်ဂနြါဂသးသည်။ ကကင်နာြါဂသးသလား။ ကကင်နာြါဂသးသည်။ 
သူသည်အပြစ်တရားကိုစီရင်ပြီး အပြစ်ဂြးသလား။ ဂြးြါသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထဂစာင် ၁၇:၁၉ - ယုဒအမျ ိုးမူကား၊ မိမိတို့ဘုရားသြင် ထာဝရဘုရား၏ 
ြညတ်တရားဂတာ်ကိုမဂစာင့်၊ ဣသဂရလအမျ ိုးလိုက်ဂသာ ထုံးစံဓဂလ့သို့ လိုက်ကက၏။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	ဆုကတာင်းြါ

ကဂလးများအား ထိုကျမ်း 

ြျက်ကို ဆုဂတာင်းရန် 

အားဂြးြါ။ ဥြမာ “ကိုယ ်

ဂတာ် ကျွန်ုြ်သည် ကိုယ ်

ဂတာ်၏ ြညတ်ဂတာ်များ 

ကို ထိန်းသိမ်းပြီး 

ကိုယ်ဂတာ့်ကို သစ္စာရှိနိုင ်

ရန် ဆုဂတာင်းလိုြါသည်။ 

ကိုယ်ဂတာ့်ကို မြျးီ 

ဂပမောက်ဂသာ အရာများ 

မလုြ်ဂဆာင်မိဂအာင် 

ကူညီမစဂတာ်မူြါ။”
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

အဆင့် (၁) – “ဂရေးြျယ်မှုများကို စဉ်းစားဂတွးဂတာြါ” (သင့်ြန္ဓာကိုယ်တစ်ြက်စီတွင် လက် 
များကို ဆန့်ထုတ်ပြီး အရာဝတ္ထုနှစ်မျ ိုးကို သင်ြျနိ်ြွင်တွင် ြျနိ်ကကည့်ဂသာအြါ အဂြါ် 
ဂအာက် ဂရွှ့ရှားြါ။ ကဂလးများကိုလည်း ထိုသို့ လိုက်လုြ်ရန် ညွှန်ကကားြါ) ရိုးရှင်းြါသည်။  
သင်ဂရေးြျယ်ထားသည့် နှစ်မျ ိုးမှာ ဘာပြစ်သနည်း။ (ဥြမာ။ ။ သင်သည်လိမ်ညာဂပြာဆိ ု
နိုင်ပြီး သင်လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည့်အရာအတွက် ဒုကေမဂရာက်ပြင်း (သို့) အမှန်ကို ဂပြာဆိုပြီး  
ရိုးသားပြင်း)

အဆင့် (၂) – “ဘုရားသြင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါ” (သင့်ရင်ဘတ်ဂရှ့ဘက်သို့ လက်ြုြ်တီးပြီး 
ဂကာင်းကင်သို့ ညွှန်ပြြါ။ သင့်ကဂလးများကိုလည်း လုြ်ဂစြါ) သင့်အားမှန်ကန်ဂသာအရာ 
ကို လုြ်ဂဆာင်ရန် ဆုံးပြတ်ဂစသည့် ဘုရားသြင်အဂကကာင်းကို ဘာသိသနည်း။ (ဘုရား 
သြင်သည် သမ္မာတရားပြစ်သည်။ သူသည် လုံးဝမလိမ်ြါ)

အဆင့် (၃) – “ဘုရားသြင်၏နည်းလမ်းအား ဆည်းကြ်ြါ” (လက်မဂထာင်သည့် ြုံပြြါ 
(သို့) ဆင်တူသည့်အရာလုြ်ြါ) သင်သည် ဂရေးြျယ်မှုနှင့်ကကုံရသည့်အြါ သင်သည် ဘုရား 
သြင်အား အဂကာင်းဆုံးနာြံပြီး သူ့ကိုစိတ်ဂကျနြ်ဂစမည့်အရာ၊ သူ၏အထက်တွင် မည်သူ့ 
ကိုမှ မထားသည့်အရာကိုသာ လုြ်ဂဆာင်မည်ဟု ယြုဆုံးပြတ်ြျက်ြျြါ။

အဆင့် (၄) – “ဘုရားသြင်၏ ကွယ်ကာမစပြင်းနှင့် ဂထာက်ြံ့ပြင်းကို ဂရတွက်ြါ” (သင့်ဦး 
ဂြါင်းဂြါ်မှ မိုးဂရမှကာဂြးသည့် ထီးသြွယ် စက်ဝိုင်းပြတ်ြုံတစ်ြုလုြ်ြါ။) သင်သည် ဘုရား 
သြင်ကို နာြံဂသာအြါ သူကဂကာင်းကကီးများစွာကို ကတိဂြးြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် လွယ်ကူ 
သည်ဟုမဆိုလိုြါ။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်က ကျွန်ုြ်တို့အတွက်ပြစ်လျှင် မည်သူသည်ကျွန်ုြ် 
တို့အား ဆန့်ကျင်နိုင်မည်နည်း။ (မည်သူမျှ)

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင် ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our 
Eric Quiram သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ဣသဂရလ လူမျ ိုးများ 

သည် လုြ်ဂဆာင်မှုနှင့် 

ြတ်သက်ပြီး ဂကာင်း 

ဂသာဂရေးြျယ်မှု (သို့) 

ဆိုးဂသာဂရေးြျယ်မှုကို 

လုြ်ဂဆာင်ြဲ့ြါသလား။ 

အြျ ို့ကဂကာင်းဂသာ 

ဂရေးြျယ်မှုလုြ်ြဲ့ပြီး 

အများစုမှာ ဆိုးဂသာ 

ဂရေးြျယ်မှုကို လုြ်ြဲ့သည်။ 

အဂပြအဂနတစ်ြုတွင် 

မည်သည့်အရာက ဂကာင်း 

သည်ကို ကျွန်ုြ်တို့မည်ကဲ ့

သို့ ဆုံးပြတ်ကကမည်နည်း။ 

ကျွန်ုြ်တို့ ဂဘးြတ်လည်ရှိ 

လများသည် မဂကာင်း 

ဂသာ ဂရေးြျယ်မှုကို လုြ ်

သည့်အြါ ကျွန်ုြ်တို့ 

အတွက် အထူးသပြင့် 

ြက်ြဲြါသည်။ ယဂန့တွင် 

ကျွန်ုြ်တို့သည် မှန်ကန် 

ဂသာ ဂရေးြျယ်မှုကို လုြ ်

ဂဆာင်နိုင်သည့် ပြစ်စဉ်  

၄ ဆင့်ကို ဂလ့လာသွား 

ကကမည် ပြစ်သည်။
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

 ¼ ကဂလးများအတွက် အိမ်စာလုြ်ြါ။ ြထမသင်ြန်းစာ ၄၆ ြုမှ ကျက်မှတ်ထားသည့်  
ကျမ်းြျက်များအားလုံးကို ပြန်လည်သုံးသြ်ဂစြါ။

 ¼ ကျမ်းြျက်တစ်ဝက်သာ ကျက်မှတ်နိုင်သည့် ကဂလးများသည်လည်း လက်ဂဆာင်ရ 
သင့်သည်။

 ¼ ကျမ်းြျက်၏ သုံးြုံနှစ်ြုံကိုဆိုနိုင်ဂသာ ကဂလးသည် ြိုဂကာင်းဂသာဆုရသင့်သည်။

 ¼ ကျမ်းြျက်အားလုံးရေတ်ဆိုနိုင်ဂသာ ကဂလးသည် ဆရာ၏အကူလုြ်ရမည်။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ဣသကရလနှင့်ယုဒကိ ု
သူတို့၏မနာခံမှုကြကာင့်	အပြစ်ကြးခဲ့သည်။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ပြန်လည်ကလ့ကျင့်ပခင်း

ကဂလးများအား အြျနိ် 

၅ မိနစ်ဂြးပြီး သူတို့ 

ဂလ့လာမိသည့် 

သင်ြန်းစာကို ဂဝမျှဂစြါ။ 

ကဂလး ၅ ဦးအထက် 

ရှိြါက တစ်ဦးကိုတစ်ဦး 

ဂဝမျှရန် တစ်ြွဲ့ြျင်းစီကို 

အြျနိ်ဂြးြါ။

သင်ခန်းစာကို	

လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	အိမ်စာ

ဆရာက ကဂလးများအား 

သူတို့၏ ကျမ်းြျက်များ 

ရေတ်ဆိုရန် အြျနိ်ဂစာစွာ 

ဂလ့လာသင့်ဂကကာင်း 

ဂပြာြါ။ (သို့) မိဘ 

များက ြူးဂြါင်းြါဝင ်

မည်ဆိုြါက ကဂလးများ 

အား ကျမ်းြျက်အားလုံး 

ရေတ်ဆိုပြီးဂကကာင်း 

လက်မှတ်ထိုးထားသည့် 

မှတ်စုကို ယူလာဂစြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ။

ကဂလးများအား အိမ်စာယူသွားလိုသည့် သင်ြန်းစာထဲမှ အဓိကအဂကကာင်းအရာများကို  
စဉ်းစားဂစြါ။ ထို့ဂနာက် ကဂလးများအား နံြါတ် ၁-၅ဟု ဂရြါ။ နံြါတ် ၁ ကျဂသာအြွဲ့များ 
သည် သင်ြန်းစာမှ ဂလ့လာသင်ယူမိသည့် အဓိကအဂကကာင်းအရာကို ဂပြာရမည်။ ငါးြွဲ့ 
လုံးသည် သင်ြန်းစာမှ ဂလ့လာမိသည့်အရာကို ဂဝမျှရန် အြွင့်အဂရးဂြးရမည်။

အဂကကာင်းအရာများတွင် ြါဝင်သည်မှာ -
 ¼ ဂန့စဉ်အဂလ့အကျင့်တွင် ဆက်ကြ်ပြင်း
 ¼ ဘုရားသြင်ဂပြာသည့်အရာကို နားဂထာင်ပြင်း
 ¼ ဘုရားသြင်အားသစ္စာရှိစွာ နာြံပြင်း
 ¼ ဘုရားသြင်၏ သစ္စာရှိဂသာြျင်းပြင်း ကကင်နာပြင်းများအတွက် ြျးီမွမ်းပြင်း
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 ¼ ဂယရမိသည် ဂယရုရှလင်နှင် ၃မိုင် ြရီးရှိသည့် အာနသုတ်ပမို့တွင် ဂနထိုင်ြဲ့သည်။ သူ 
သည် ယုဒပြည်တွင် နှစ်ဂြါင်း ၄၀ ကကာ ြဂရာြက်ပြုြဲ့သည်။ သူက ယုဒလူမျ ိုးများအား 
ဗာဗုလုန်ပြည်သားများ ကျူးဂကျာ်ဝင်ဂရာက်မည့်အဂရးကို ဝန်ြံရန်သတိဂြးြဲ့သည်။ 
ယုဒလူမျ ိုးတို့ ဝန်ြံြဲ့ြါက အသက်ြျမ်းသာမည့် အြွင့်အဂရး ရြဲ့မည်။

 ¼ ဗာဗုလုန်တို့သည် ယုဒအားကျူးဂကျာ်ပြီး ၅၈၆ ဘီစီ တွင် ဂယရုရှလင်အား ဂအာင်နိုင် 
ဂသာအြါ ဂနဗုြဂနဇာမင်းသည် ဂယရမိအား ယုဒပြည်တွင် ဂနဂစြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် 
ယုဒလူအများစုကိုမူ သူတို့၏အိမ်မှထွက်ြွာဂစြဲ့ပြီး အတင်းအဓမ္မဂစြိုင်းြံရမည့် အဂရှ့ 
ဘက်ရှိဗာဗုလုန်သို့ ဂြါ်ဂဆာင်သွားသည်။

 ¼ အဂစာြိုင်းကာလတွင် ဘုရားသြင်ကဂမာဂရှ (၁၄၀၆ ဘီစီြန့်က) ကို မဂတာ်လှန်ရန်နှင့် 
ဂတာ်လှန်ြါက ပြည်နှင်ဒဏ်ြံရမည်ကိုသတိဂြးရန် အသုံးပြုြဲ့သည်။ ယာဂဝဘုရား 
သည် ဂရှာလမုန် (၉၀၆ ဘီစီ) အား သတိဂြးြျက်ကို ထြ်မံလုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်။ ၅၉၇ 
ဘီစီတွင် ယာဂဝဘုရားက ပြည်နှင်ဒဏ်သည် ၇၀ နှစ် (ဂယရမိ ၂၉:၁၀ နှင့် ၂၅:၁၂) ကကာ 
မည်ဟုဂြာ်ပြြဲ့သည်။

 ¼ ပြည်နှင်ဒဏ်သည် သူတို့၏အပြစ်နှင့်ဂတာ်လှန်မှုဂကကာင့် ပြစ်သည်။ သူတို့အား ဘုရား 
သြင်မြျစ်ဂတာ့ဂသာဂကကာင့် မဟုတ်ြါ။

 ¼ ြဂရာြက်ဟဗက္ကုတ်၊ တစ်ြျနိ်တည်း ြဂရာြက်ပြစ်သူ ဂယရမိတို့က ဗာဗုလုန်တို့သည် 
လည်း ယာဂဝဘုရားကို ဆန့်ကျင်ကကသည်ကို ညည်းတွားြဲ့ကကသည်။ သို့ဂသာ် ယာဂဝ 
ဘုရားက ဟဗက္ကုတ်အား ဗာဗုလုန်သားတို့သည်လည်း ယာဂဝဘုရား၏စည်းကမ်းဂြး 
ပြင်းကို ြံရမည်ပြစ်ဂကကာင်း ထိုအရာမှာ ပြည်နှင်ပြင်း အဆုံးသတ်ဂသာအြါတွင်သာ 
ပြစ်ြျက်မည်ကို ရှင်းပြြဲ့သည်။ ယာဂဝဘုရားသည် အပြားလူမျ ိုးကိုလည်း အပြစ်ဂြး 
သည်။ ဗာဗုလုန် (ဂယရမိ ၄၆-၅၁) ကိုသာ မဟုတ်ြါ။ ဂဟရှာယက အပြားလူမျ ိုးများ 
အား ဘုရားသြင်အပြစ်ဂြးပြင်းကို ဂရးသားြဲ့သည် (ဂဟရှာယ ၁၃-၂၃)

 ¼ ဂယရမိက ယာဂဝဘုရားတည်ဂထာင်မည့် ြဋိညာဉ်သစ်ကို (ဂယရမိ ၃၁ ) ကို ဂရးသားြဲ့ 
သည်။ ယာဂဝဘုရား၏ဥြဂဒသများကို ဂကျာက်တုံးဂြါ်တွင် ဂရးသားမည့်အစား သူတို့ 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ယုဒလူမျိုးများအား 
	သူတို့၏မနာခံမှုကြကာင့်	အပြစ်ဒဏ်ကြးခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၄၇
ဂယရမိ ၂၃၊၂၅၊၂၉ နှင့် ၃၁

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်မှဂြါ်ဂဆာင်ပြင်း pmrsufESm 260သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် ထူးပြားဂသာလူများနှင့် ကာလတစ်ြုြျင်းစီတွင် ပြစ်ြျက်ြဲ ့
သည့် ပြစ်စဉ်များအြျ ို့ကို အမည်နှင့်တကွ ဂြာ်ထုတ်ကကြါစို့။

၁။  ကမ္ဘာကကီး၏အစအဦး - ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်နှင့်ဂပမကကီးကို ြန်ဆင်း 
ြဲ့သည်။ သူသည် အာဒံနှင့် ဧဝတို့ကို သူ၏ထူးပြားဂသာ မိတ်ဂဆွများပြစ်ရန ်
ြန်ဆင်းြဲ့သည်။

၂။  ကမ္ဘာကကီး၏အစအဦး - လူစီြာကသူသည် အပမင့်ဆုံးဂသာ ထာဝရဘုရားကဲ့သို ့
ပြစ်ရန် ဆန္ဒရှိသည်ဟု ဆုံးပြတ်ြဲ့ပြီး ဂကာင်းကင်တမန်များကို ဦးဂဆာင်ကာ  
ဘုရားသြင်ကို ဆန့်ကျင်ပြင်းသို့ ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်။ သူ့ကိုဂကာင်းကင်မှ နှင်ထုတ် 
ြဲ့သည်။ ထို့ဂနာက် သူသည် အာဒံနှင့်ဧဝကို ဘုရားသြင်အားမနာြံရန် ဂသွးဂဆာင် 
ဂသာဂကကာင့် အပြစ်ကျူးလွန်ြဲ့သည်။

၃။  ကမ္ဘာကကီး၏အစအဦး - ကမ္ဘာဂြါ်တွင် ဆူြူမှုများစွာရှိဂသာဂကကာင့် ဘုရားသြင် 
သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဂရလွှမ်းမိုးရန် ဆုံးပြတ်လိုက်သည်။ သို့ဂသာ် ဂနာဧသည်  
ဘုရားသြင်၏အပမင်တွင် ဂကျးဇူးဂတာ်ြံစားရသည်။

၄။ ကမ္ဘာကကီး၏အစအဦး - လူသားများက ဘုရားသြင်ဆီသို့ရဲတိုက်တစ်ြုတည ်
ဂဆာက်လိုကကသည်။ သို့မှသာ သူတို့သည် ဘုရားများထံသွားသည့် ေိတ်တံြါးရှိ 
မည်ပြစ်သည်။ ဤသို့ဂကကာင့် ဘုရားသြင်သည် သူတို့၏ဘာသာစကားများကိ ု
ရှုြ်ဂထွးဂစြဲ့ပြီး ရဲတိုက်ဂဆာက်လုြ်ပြင်းကို ရြ်နားဂစြဲ့သည်။ 

၅။ လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏အစအဦး - မဟာကတိဂတာ်ကို ယာဂဝဘုရားမှ အာပဗဟံအား 
ဂြးြဲ့သည်။

၆။ လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏အစ - ဂမာဂရှသည် ဘုရားသြင်ဂြးသည့် ထူးပြားဂသာအလုြ်ကို 
လုြ်ဂဆာင်ရန် ထူးပြားစွာ ဂြါ်ယူပြင်းြံရသည်။ သူသည် သိနဂတာင်ဂြါ်မှ ြညတ် 
ဂတာ်ဆယ်ြါးကိုလည်း လက်ြံရရှိြဲ့သည်။

၇။ နယ်ဂပမဂတာ်ကိုြိုင်ဆိုင်ပြင်း - ဂယာရှုသည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို ကတိဂတာ် 
ပြည်သို့ ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်။

၈။ နယ်ဂပမဂတာ်ကိုြိုင်ဆိုင်ပြင်း - ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသြင်အား သစ္စာ 
ရှိရန် ကျရှုံးြဲ့ကကသည်။ ထိုအတွက် သူတို့အား ပြစ်ဒဏ်ဂြးြဲ့သည်။

၉။ စည်းလုံးဂသာနိုင်ငံဂတာ ် - ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးအား ဘုရင်တစ်ြါး 
ဂြးြဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်သည် ထိုဘုရင်များထဲမှ အကကီးပမတ်ဆုံးပြစ်သည်။

၁၀။ ကွဲပြားဂသာနိုင်ငံဂတာ ်- ဂရှာလမုန်သည် ယာဂဝဘုရားကို သူ၏ြြင်ကဲ့သို့သစ္စာ 
ရှိရန် ြျက်ကွက်ြဲ့ဂသာဂကကာင့် ယာဂဝဘုရားသည် နိုင်ငံဂတာ်ကိုကွဲပြားဂစြဲ့သည်။ 

သင်ခန်းစာစတင်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	အချနိ်ကာလ	

ပြဇယားအား	ကရာကနှာ 

ပခင်းနှင့်	ယှဉ်တွဲပခင်း	

ပြန်လည်သုံးသြ်မှု	

ဆရာက စာရေက်များဂြါ် 

တွင် အြျနိ်ကာလ တစ်ြု 

ြျင်းစီကို ဂရးထားသင့် 

သည်။ 

ထို့ဂနာက်ဆရာက အပြား 

စာရေက်ဂြါ်တွင် အြျနိ် 

ကာလ တစ်ြုြျင်းစီ 

အတွက် အမည်များကို 

ဂရးထားသင့်သည်။ 

ဥြမာ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို 

နှစ်ကကိမ်ဂရးနိုင်သည် - 

တစ်ကကိမ်လျှင် ြန်ဆင်း 

ပြင်းအတွက်နှင့် ဂနာက ်

တစ်ကကိမ်မှာ ကျရှုံးပြင်း 

အတွက်တို့ ပြစ်သည်။

ထို့ဂနာက် စာရေက်များ 

ဂြါ်တွင် ဆရာက အြျနိ် 

ကာလ တစ်ြုြျင်းစီဂြါ် 

တွင် ပြစ်ြျက်သည့် အပြစ ်

အြျက်များကို ထားသင့ ်

သည်။

စာရေက်များကို 

ဂရာဂနှာြါ ထို့ဂနာက် 

ဂကျာင်းသားအြွဲ့များ 

(တစ်ြွဲ့လျှင် ၃-၄ဦး) ကို 

အြျနိ်ကာလမှ လူများနှင့် 

အပြစ်အြျက်များကို 

ယှဉ်တွဲဂစြါ။  

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကို နှလုံးသားထဲတွင် ဂရးသားလိမ့်မည်။ ဤြဋိညာဉ်သည် အာပဗဟံ (သို့) ဒါဝိဒ်နှင့် 
ပြုဂသာ ြဋိညာဉ်အား အစားထိုးပြင်း မဟုတ်ြါ။ သို့ဂသာ် ဂမာဂရှ၏ြဋိညာဉ်ကို 
အစားထိုးပြင်း ပြစ်သည်။
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ယုဒလူမျ ိုးများအဂြါ်တွင် သတိဂြးြျက်မှာ ထြ်မံတလဲလဲ ဂရာက်လာသည်။ သူတို့သည် 
ဆက်လက်ဂတာ်လှန်ဂနြါက သူတို့ကို အဂဝးသို့ြို့ပြင်း ြံရမည်။ ဘုရားသြင်ကတိဂြးထား 
သည့် နယ်ဂပမဂတာ်ထဲတွင် သူတို့မဂနရဂတာ့ြါ အနည်းဆုံး အြျနိ်ကာလတစ်ြုသာပြစ် 
သည်။ ဂမာဂရှက နှစ်ဂြါင်းများစွာကတည်းက သတိဂြးထားပြီးပြစ်သည်။ ဘုရားသြင် 
သည် ဂရှာလမုနကိုလည်း သတိဂြးြဲ့ပြီး ယြုမိကောက သူတို့ကိုသတိဂြးသည်။ သို့ဂသာ် 
သူတို့၏ဘဝမှ ယာဂဝဘုရားကို ဆက်လက်တွန်းထုတ်ဂနြဲ့သည်။

ဘုရားသြင်သည် သူဂပြာြဲ့သည့်အရာနှင့် လုြ်ဂဆာင်မည့်အရာကို အစဉ်ဂလးစားဂသာ 
ဂကကာင့် သူသည် ဗာဗုလုန်လူမျ ိုးတို့ကိုဂစလွှတ်ပြီး ယုဒလူမျ ိုးကိုဂအာင်နိုင်ဂစကာ သူတို့ 
အား အဂရှ့ဘက်သို့ပြည်နှင်လိုက်သည်။ ဂတာင်ြိုင်းဣသဂရလနိုင်ငံဂတာ်သည် ထွက်ြွာ 
ပြင်းကို ကကုံဂတွ့ြူးသည်။ လွန်ြဲ့ဂသာ ၁၃၆ နှစ်ကပြစ်မည်။ ယုဒသည် ၎င်းကိုသင်ြန်းစာရြဲ ့
သင့်သည်။ သို့ဂသာ် သူတို့မရြဲ့ြါ။ သူတို့သည် ဘုရားသြင်အား ဆန့်ကျင်ရန် ကကိုးစားကက 
သည်။ ဟဗက္ကုတ်နှင့်ဂယရမိတို့သည် တစ်ြျနိ်တည်း ဂြါ်ထွန်းဂသာဂြတ်ပြိုင်များ ပြစ်ကက 
သည်။ သူတို့သည် အြျနိ်ကာလတစ်ြုတည်းတွင် ဂနထိုင်ြဲ့ကကသည်။ ဟဗက္ကုတ်သည် ဗာဗု 
လုန် ပြည်နှင်ပြင်းပြစ်လာမည်ကို သိဂသာအြါ ဗာဗုလုန်တို့သည်လည်း ယာဂဝဘုရားကိ ု
ဆန့်ကျင်ကကဂကကာင်းကို ညည်းတွားဂပြာဆိုြဲ့သည်။ ယာဂဝဘုရားက ဗာဗုလုန်လူမျ ိုးတို့ကို 
လည်း အပြစ်ဂြးလိမ့်မည်။ သို့ဂသာ် ယုဒလူမျ ိုးတို့ကိုဦးစွာ ပြစ်ဒဏ်ဂြးပြီးမှပြစ်သည်။

ဗာဗုလုန်လူမျ ိုးတို့သည် ယုဒလူမျ ိုးတို့ကို သိမ်းြိုက်ရန် လာကကသည်။ ထိုသို့လုြ်ဂဆာင်ရန် 
နှစ်နှစ်ကကာြဲ့သည် သို့ဂသာ် ဂနာက်ဆုံးတွင် ယုဒကိုသိမ်းြိုက်နိုင်ြဲ့သည်။ ယုဒလူမျ ိုးများအြို့ 
မိမိတို့၏အိမ်များကိုထားြဲ့ကာ တြါးနိုင်ငံသို့ အတင်းအဓမ္မဂြါ်ယူပြင်းြံရဂသာအြါ အလွန် 
ဝမ်းနည်းစရာ ဂကာင်းဂသာဂန့ပြစ်မည်။ ယုဒတွင် ကျန်ရစ်ြဲ့ရန် လူအနည်းငယ်သာရှိသည်။ 
သို့ဂသာ် များစွာမဟုတ်ြါ။ ယုဒပြည်တွင် ဂနရစ်ြဲ့ရဂသာ သူများထဲတွင် ြဂရာြက်ဂယရမ ိ
လည်းြါသည်။ ဂယရမိသည် အလွန်ဝမ်းနည်းပြီး ယုဒလူမျ ိုးတို့၏ဂတာ်လှန်မှုနှင့် ဗာဗုလုန် 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ဘုရားသခင်ထံမှ	

သတင်းစကား

ဆရာက ပြန်ဂပြာသည့ ်

အြါ ကဂလးများက 

ဘုရားသြင်၏ မည်သည့ ်

စကားသည် စိတ်ဒုကေ 

ပြစ်ဂစပြီး မည်သည့ ်

စကားက ဂမျှာ်လင့်ြျက ်

ဂြးသည့် သတင်းစကား 

ပြစ်သည်ကို ညွှန်ပြရမည်။ 

လက်မှုတုတ်ဂြျာင်းပြင့် 

တစ်ြက်တွင် ဂြျာ်ရွှင ်

သည့် မျက်နှာနှင့် ဂနာက ်

တစ်ြက်တွင် ဝမ်းနည်း 

သည့် မျက်နှာကြ်ကာ 

ညွှန်ပြနိုင်ြါသည်။

မိတ်ဂဆွ သူငယ်ြျင်းများထံမှ ဒုကေပြစ်ဂစသည့် သတင်းစကားသည် ကျွန်ုြ်တို့ကိုအစဉ်  
ဂနှာင့်ယှက်ရန် ရည်ရေယ်သည်။ သင့်မိတ်ဂဆွများမှ သင့်အားဂပြာြဲ့သည့် အဂနှာင့်အယှက် 
ဂြးသည့် စကားမှာ ဘာပြစ်သနည်း။

ယဂန့သင်ြန်းစာတွင် ကျွန်ုြ်တို့က သူတို့၏မနာြံမှုအားပြင့် အဂနှာင့်အယှက်ပြစ်ဂစသည့် 
သတင်းစကားအဂကကာင်းကို ဂလ့လာကကမည်ပြစ်သည်။ 

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းချက်ကဒ်တိုက်ြွဲ

သင့်အတန်းကို ၂ ြွဲ့၊ 

၃ြွဲ့ြွဲြါ။ တစ်ြွဲ့ြျင်းကို 

ကဒ်တစ်ြုစီဂြးြါ။ 

တစ်ကဒ်တွင် ကျက်မှတ် 

ထားသည့် ကျမ်းြျက်မှ 

စကားလုံးတစ်လုံးြါသည်။ 

အသင်းများက ထိုကျမ်း 

ြျက် စကားလုံးများကို 

မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ် 

အတိုင်းစီရမည်။

သို့ ပြည်နှင်ပြင်းြံရမှုအဂြါ် ငိုဂြကးြဲ့သည်။ သူက ယုဒလူမျ ိုးများအား သူတို့၏ဂတာ်လှန် 
ြုန်ကန်မှုကို ဆက်လက်မလုြ်ဂဆာင်ရန် သတိဂြးြဲ့သည် သို့ဂသာ် သူ၏အကကံကို မနာြံ 
ြဲ့ကကြါ။

သို့ဂသာ် သတင်းဂကာင်းတစ်ြုသည် ယာဂဝဘုရားထံမှ ဂရာက်လာသည်။ ပြည်နှင်ဒဏ် 
သည် နှစ်ဂြါင်း ၇၀ သာ ကကာမည်ပြစ်သည်။ သူတို့၏ဂတာ်လှန်ြုန်ကန်မှုသည် နှစ်ဂြါင်း 
ရာြျကီကာဂသာ်လည်း သူတို့၏တုံ့ြန်းဘဝမှာ မကကာရှည်ဂစြါ။ သတင်းဂကာင်းများစွာ 
ဂရာက်လာသည် - ယာဂဝဘုရားသည် ဒါဝိဒ်၏မျ ိုးဆက်မှ တရားမျှတပြင်းနှင့် ဂပြာင့်မတ ်
ပြင်းကို ယူဂဆာင်လာဂြးမည့်သူကို ဂစလွှတ်မည်။ အဂစာြိုင်းကာလက ဂဟရှာယက ထို 
ဒါဝိဒ်၏မျ ိုးဆက်သည် ဒုကေဂဝဒနာ ြံစားမည့်အဂစြံဟု တင်စားြဲ့သည်။ 

ဘုရားသြင်က အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို အပြစ်ဂြးလျက်နှင့် သူတို့ကိုအဝတ်သစ်ဂြးဂသာအြါ 
ဂမျှာ်လင့်ပြင်းလည်း ြါဝင်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က ဂနာဧဂြတ်က လူများကိုအပြစ်ဂြးဂသာ 
အြါ ကတိဂတာ်သက်တံ့နှင့် ဂနာက်တစ်ြန်ဂပမကကီးအား ဂရမလွှမ်းမိုးဂစဟူဂသာ ကတိ 
ဂတာ်ပြင့် ဂမျှာ်လင့်ြျက်ကိုဂြးြဲ့သည်။ ယြု ထိုအရာများကဲ့သို့ ဘုရားသြင်က သူတို့၏ 
ဂတာ်လှန်ြုန်ကန်မှုအတွက် ယုဒလူမျ ိုးတို့ကို အပြစ်ဂြးဂတာ့မည်။ သို့ဂသာ် သူတို့ကိုလည်း 
ဂမျှာ်လင့်ြျက်ဂြးြဲ့သည်။ ယုဒလူမျ ိုးတို့ကို နယ်ဂပမဂတာ်သို့ ပြန်ြွင့်ဂြးမည်ဟူသည်မှာ  
သူတို့အား ဂမျှာ်လင့်ြျက်ဂြးပြင်းပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်က ကယ်တင်မည့်သူကို ဂစလွှတ် 
လိမ့်မည် ထို့ဂနာက် ဂမျှာ်လင့်ြျက်ဂြးမည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဂယရမိအနာေတ္တိကျမ်း ၃၁:၃၃ - ဂနာင်ကာလအြါ ဣသဂရလအမျ ိုးသားတို့၌ ငါဂြးအံ့ 
ဂသာြဋိညာဉ်တရား ဟူမူကား ငါထာဝရဘုရားသည် ငါ၏ြညတ်တရားကို သူတို့အတွင်း 
ထဲသို့ သွင်းမည်။ သူတို့နှလုံးဂြါ်မှာ ဂရးထားမည်။ ငါသည်သူတို့၏ ဘုရားပြစ်သည်။ သူတို့ 
သည်လည်း ငါ၏လူပြစ်ကကလိမ့်မည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

“မည်သူနည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။ ဂယရမိဟူသည်မှာမည်သူနည်း။
၂။  ဂယရမိနှင့်ဂြတ်ပြိုင်ြဂရာြက်မှာမည်သူပြစ်သနည်း။

“ဘာပြစ်သနည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။ ယုဒလူမျ ိုးများဘာပြစ်မည်ဟုဂယရမိကဂပြာြဲ့သနည်း။
၂။  ယုဒလူမျ ိုးများထံမည်သည့်သတိဂြးစကားဂရာက်လာသနည်း။

“မည်သည့်အြျနိ်နည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။  ဗာဗုလုန်တို့သည် မည်သည့်အြျနိ်တွင်ယုဒသို့ကျူးဂကျာ်ြဲ့သနည်း။
၂။  ပြည်နှင်ဒဏ်သည်နှစ်ဂြါင်းမည်မျှကကာသနည်း။

“မည်သည့်ဂနရာနည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။  ဗာဗုလုန်ဟူသည်မှာမည်သည့်ဂနရာတွင်ရှိသနည်း။
၂။ ယုဒသည်မည်သည့်ဂနရာတွင်ရှိသနည်း။

“အဘယ်ဂကကာင့်နည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။ ဘုရားသြင်က သူ၏လူများကို အဘယ်ဂကကာင့် ဗာဗုလုန်သို့ ြို့လိုက်သနည်း။
၂။ ယုဒလူမျ ိုးများသည် အဘယ်ဂကကာင့် ြဂရာြက်များထံမှ သတိဂြးစကားများကို 

လျစ်လျူရှုြဲ့သနည်း။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

“သတင်းဂကာင်း၊ သတင်းဆိုး” - သင့်အတန်းကို နှစ်ြိုင်းြွဲြါ။ တစ်ြွဲ့ြျင်းစီတွင် ဂြါင်းဂဆာင် 
တစ်ဦးဂရေးြါ။ ထိုဂြါင်းဂဆာင်သည် အသက်ြိုကကီးပြီး တာဝန်ယူတတ်သည့်သူပြစ်ရမည်။ 
ဂြါင်းဂဆာင်တစ်ဦးကို “သတင်းဂကာင်း” ဟူသည့်ဂြါင်းစဉ်ဂြးပြီး ဂနာက်ဂြါင်းဂဆာင် 
တစ်ဦးကို “သတင်းဆိုး” ဟု ဂြါင်းစဉ်တာဝန်ဂြးြါ။ သင်က သတင်းဆိုးြါသည့် ဂြာ်ပြြျက ်
ကိုပြုလုြ်တိုင်း “သတင်းဆိုး” အြွဲ့က အသံပြုရမည်။ ဂြါင်းဂဆာင်က အထူးနားဂထာင်ထား 
ပြီး အြွဲ့များ၏အလှည့်တွင် ဂအာ်ရန် လကေဏာပြရမည်။ ဆရာက အတန်းထဲရှိကဂလးငယ ်
များ၏ အသက်အရေယ်ဂြါ်မူတည်ပြီး အနည်းငယ်ကူညီဂြးနိုင်ြါသည်။ 

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင် ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our 
Eric Quiram သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	စူးစမ်းကလ ့

လာကသာ	ကုေတုံးရှည်

အတန်းသားများကို နှစ်ြွဲ့ 

ြွဲြါ။ ကုဗတုံးရှည်၏ 

တစ်ြက်ြျင်းစီတွင် 

ဂလဘယ်ကဒ်များကို 

မည်သူ၊ ဘာ၊ မည်သည့ ်

အြျနိ်၊ မည်သည့်ဂနရာ၊ 

အဘယ်ဂကကာင့် ဟူဂသာ 

ဂမးြွန်းများကြ်ြါ။ 

ကုဗတုံးရှည်သည် တစ်ြွဲ့ 

ဘက်သို့ လှည့်သည့်အြါ 

ကုဗတုံးရှည်မှ မျက်နှာ 

ြျင်းဆိုင်ကျသည့် ဂမးြွန်း 

ကို ဂပြရမည်။ ဥြမာ။ 

ကုဗတုံးရှည်တွင် “အဘယ ်

ဂကကာင့်” ဟူဂသာ ဂမးြွန်း 

ကျြါက အသင်းက 

အဘယ်ဂကကာင့် ဟူဂသာ  

ဂမးြွန်းကို ဂပြရမည်။ 

ဆရာများက သင်ြန်းစာ 

မှ ဂမးြွန်းများ ထုတ်နိုင ်

သည်။ သင်ြန်းစာနှင့် 

ဆက်နွယ်ဂနရန်သာ 

လိုအြ်သည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဘုရားသြင်၏စကားသည် ကျွန်ုြ်တို့၏နှလုံးသားထဲတွင် သက်ဆိုင်ဂနသည်။ ကျက်မှတ် 
ထားသည့် ကျမ်းြိုဒ်များ (သို့) အရင်ကျမ်းစာြုံပြင်များမှ သင်ဂနထိုင်သည့်ြုံစံအား ဘုရား 
သြင်၏မည်သည့်ြုံပြင်က အထိဂရာက်ဆုံးပြစ်ြဲ့သည်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားြါ။

ကဂလးများသည်လည်း ဘုရားသြင်၏ြုံပြင်များကို နားဂထာင်ပြီး သူတို့၏အသက်တာ 
မည်သို့ ဂပြာင်းလဲသွားသည်ကို ပြန်လည်စဉ်းစားသင့်သည်။ အတိအကျပြစ်နိုင်ဂအာင် 
ကကိုးစားြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ယုဒလူမျိုးများအား 
သူတို့၏မနာခံမှုကြကာင့်	အပြစ်ကြးခဲ့သည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်မှဂြါ်ဂဆာင်ပြင်း pmrsufESm 265@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ ဗာဗုလုန်၏ ဘုရင်ဂနဗုြဒ်ဂနဇာသည် ဂယရုရှလင်ကို ၅၉၇ ဘီစီတွင် ဂအာင်နိုင်ြဲ့သည်။ 
သူက လူဂြါင်း ၁၀၀၀၀ ကို ဂြါ်ဂဆာင်သွားသည်။ ထိုသူများထဲမှတစ်ဦးမှာ ယဇ်ြဂရာ 
ဟိတ်မျ ိုးမှလာသည့် ၂၅ နှစ်အရေယ် ဂယဇဂကျလ ပြစ်သည်။ သူသည် ဂလဝိအမျ ိုး 
အနွယ်မှပြစ်သည်။ သူသည် အသက် ၃၀ မရှိဂသးသည့်အတွက် ဗိမာန်ဂတာ်ထဲတွင် 
အဂစမြံဂသးြါ။

 ¼ ဂယဇဂကျလက ယာဂဝဘုရားသည် သူ၏တရားစီရင်ပြင်းတွင် တရားဂကကာင်း ရှင်းပြ 
ြဲ့သည်။ စာအုြ်၏ြထမဆုံး ၂၄ြန်းသည် သူ၏တရားစီရင်ပြင်းကို ရှင်းပြထားသည်။ 
ဂယဇဂကျလက ဘုရားသြင်၏တရားစီရင်ပြင်းကို တြါးအမျ ိုးသားများကိုလည်း ဂြာ် 
ပြြဲ့သည် (အြန်းကကီး ၂၅-၃၂)။ ထို့အပြင် ယုဒလူမျ ိုးနှင့် ဂယရုရှလင်ပမို့ပြန်လည်ထ ူ
ဂထာင်ပြင်းကိုလည်း ဂြာ်ပြြဲ့သည် (အြန်းကကီး ၃၃-၄၈)။

 ¼ ယုဒနှင့် ဂယရုရှလင်ပမို့ ပြန်လည်ထူဂထာင်ပြင်းအဂြါ် စိုးရိမ်ဂြးလျက် ဂယဇဂကျလက 
ဘုရားသြင်သည် သူတို့အား အသစ်ဂသာနှလုံးသားနှင့် အသစ်ဂသာဝိညာဉ်ကို ဂြးြါ 
ရန် ဂရးသားြဲ့သည်။ သူတို့၏အတွင်းနှလုံးသား ဂပြာင်းလဲပြင်းက ဘုရားသြင်အား 
တုံ့ပြန်ဂစမည်ပြစ်သည်။ လက်ရှိရှိဂနဂသာနှလုံးသားနှင့် မတူညီြါ။ ရလဒ်မှာ ဂယရမိ၏ 
ြဋိညာဉ်သစ်နှင့် အတူတူြင်ပြစ်သည်။ (ဂယရမိ ၃၁:၃၁-၃၄)

 ¼ ဗာဗုလုန်ပြည်သားများသည် သူတို့၏လူငယ်များကိုလည်း ဂြါ်ဂဆာင်သွားကာ ြညာ 
သင်ဂြးသည်။ ဗာဗုလုန်များက ထိုသို့ဂြါ်ဂဆာင်သွားဂသာအြါ လူငယ်ဂလးဦးကိုသာ 
ကျွန်ုြ်တို့သိကကသည် - ဒံဂယလ၊ ရှာဒရက်၊ ဂမရှက်၊ အဂဗဒဂနဂေါတို့ပြစ်သည်။ လူငယ ်
များကို သုံးနှစ်တာ ြညာသင်ကကားဂစပြီးနှစ်အဆုံးတွင် ဘုရားသြင်က ဒံဂယလမှ 
တစ်ြါးအပြားမည်သူမျှ အနက်မြွင့်နိုင်သည့် အိြ်မက်ကိုဘုရင်အား မက်ဂစြဲ့သည်။

 ¼ အိြ်မက်ကိုရှင်ဘုရင်အား အနက်ဂြာ်ပြြဲ့သည် - ဂရွှဦးဂြါင်းသည် ဂနဗုြဒ်ဂနဇာမင်းကို 
ကိုယ်စားပြုသည်။ သူ့ဂနရာကို ဂငွ (ရင်ဘတ်နှင့် လက်ဂမာင်း) ဟူသည့်နှိမ့်ကျသည့ ်
ြါရှားနိုင်ငံက ဂနရာယူမည်။ တတိယနိုင်ငံဂတာ်ကို ဂကကးဝါ (ဝမ်းဗိုက်နှင့်တင်) ကေရိကိ ု
ကိုယ်စားပြုပြင်းပြစ်နိုင်ြါသည်။ စတုတ္ထအင်ြါယာက သံဟူသည့် (ဂပြဂထာက်) နှင့် 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဒံကယလနှင့်	ကယဇကကျလတို့သည်	 
ောေုလုန်တွင်	ဘုရားသခင်အတွက်	သစ္စာရှိစွာ	ကဟာကပြာခဲ့ြကသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၄၈
ဂယဇဂကျလအနာေတ္တိကျမ်း ၃၄-၃၆ နှင့်  

ဒံဂယလအနာေတ္တိကျမ်း ၂ 

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

 ¼ ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့သည့် သင်ြန်းစာထဲတွင် ြထမဆုံးအြျနိ် 
ကာလသည် မည်သည့် အြျနိ်ပြစ်သနည်း။

 ¼ ဂနာက်အြျနိ်ကာလတစ်ြုသည် မည်သည့်အြျနိ် ပြစ်သနည်း။ 
(လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏ အစအဦး) ထိုအြျနိ်ကာလမှ ကျွန်ုြ်တို့သင် 
ယူြဲ့သည့် သင်ြန်းစာအြျ ို့ကို ဂြာ်ပြြါ။

 ¼ ဂနာက်အြျနိ်ကာလတစ်မှာ ဘာပြစ်သနည်း။ (နယ်ဂပမဂတာ် 
ြိုင်ဆိုင်ပြင်း) ထိုအြျနိ်ကာလမှ ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့သည့် သင် 
ြန်းစာအြျ ို့ကိုဂြာ်ပြြါ။

 ¼ ဂနာက်အြျနိ်ကာလတစ်ြုကို ဂြာ်ပြြါ။ (စည်းလုံးဂသာနိုင်င ံ
ဂတာ်) ထိုအြျနိ်ကာလမှ ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် သင်ြန်း 
စာအြျ ို့ကိုဂြာ်ပြြါ။

 ¼ ဂနာက်အြျနိ်ကာလတစ်ြုကို ဂြာ်ပြြါ။ (နိုင်ငံဂတာ်ကွဲပြားပြင်း) 
ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် အြျနိ်ကာလမှရရှိသည့် သင်ြန်းစာ 
အြျ ို့ကိုဂြာ်ပြြါ။

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကဒ်များ

ဆရာက စာရေက်အြိုင်း 

အစများ (သို့) ကဒ် ၃-၅ 

ကဒ်ထားြါ။ အြျနိ်ကာလ 

တစ်ြုကို ကဒ်တစ်ြုနှင့် 

ြုံပြင် ဇာတ်ဂကကာင်းကို 

ဂနာက် ကဒ်တစ်ြုတွင် 

ဂရးြါ။

ဂကျာင်းသားများက 

ြုံပြင်ဇာတ်ဂကကာင်းကို 

အြျနိ်ကာလ ပြဇယားပြင့် 

ယှဉ်တွဲပြင်းပြင့် 

ဆရာကိုကူညီဂစြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ရွှံ့ (ဂပြဂထာက်) အားပြင့်ကိုယ်စားပြုပြီး အပြားနိုင်ငံကိုဂြျြျက်မည်။ ၎င်းမှာ ဂရာမ 
အင်ြါယာပြစ်နိုင်ြါသည်။ ဂနာက်ဆုံးအင်ြါယာသည် ဂကျာက်တုံးပြင့်ကိုယ်စားပြုဂြာ်
ပြပြီး ဂြျမွြျက်စီးပြင်းလုံးဝမရှိသည့်ဘုရားသြင်၏နိုင်ငံဂတာ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။

ယဂန့သင်ြန်းစာသည် တြါးအမျ ိုးသားနိုင်ငံတွင် ဘုရားသြင်အား ြျးီဂပမောက်ြဲ့သည့် လူ 
ငယ်နှစ်ဦးအဂကကာင်း ပြစ်သည်။ ထိုထဲမှတစ်ဦးမှာ ဆယ်ဂကျာ်သက်လူငယ် (ဒံဂယလ) နှင့် 
ဂနာက်တစ်ဦးမှာ လူငယ် (ဂယဇဂကျလ) ပြစ်သည်။

သင်သည် ဘုရားသြင်အား ြျးီဂပမောက်လိုလျှင် ယဂန့ဂြတ်ကာလယဉ်ဂကျးမှုတွင် သင် 
မည်သည့်ရင်ဆိုင်မှုကို ဂတွ့ကကုံရသနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂပြာဂရးဆိုြွင့်ရှိသူနှင့် ြဂရာြက်ဟူသည်မှာ သူတို့၏ပြစ်တည်မှု ပြစ်သည်။ ကျွန်ုြ်တို့သည် 
ဒံဂယလ (ဂပြာဂရးဆိုြွင့်ရှိသူ) နှင့် ဂယဇဂကျလ (ြဂရာြက်) အဂကကာင်း ဂပြာကကမည်။ 
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ဘုရားသခင်ထံမှ	

သတင်းစကားကပြာသူများ

အတန်းသားတစ်ဝက်ကို 

“ဒံဂယလအဂကကာင်း 

တင်ပြသူ” လုြ်ဂစပြီး 

ကျန်တစ်ဝက်ကို 

“ဂယဇဂကျလအဂကကာင်း 

တင်ပြသူ” လုြ်ဂစြါ။

သတင်းတင်ပြသူများက 

ထိုသူနှစ်ဂယာက်ထဲမှ 

တစ်ဦးြျင်းစီ အဂကကာင်း 

ကို ဂမးလိုသည့် ဂမးြွန်း 

ဂမးရမည်။ ဆရာက 

ြုံပြင်ဂပြာဂသာအြါ 

ကဂလးများအား ဂမးြွန်း 

ဂမးရန် အားဂြးြါ။

ဆရာက သင်၏သတင်း 

တင်ပြသူများမှဂမးသည့် 

ဂမးြွန်းများကို ကျမ်းစာ 

အပမင်ရှုဂထာင့်မှ 

အဂကာင်းဆုံး ဂပြကကား 

မည် ပြစ်သည်။

သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ငယ်ရေယ်ဂသာသူများပြစ်ပြီး နှစ်ဦးစလုံးက သူတို့ဂပြာသည့်စကား၊ 
သူတို့အသက်ရှင်ြုံပြင့် ဘုရားသြင်အား ြျးီဂပမောက်ြဲ့ပြီး ဘုရားသြင်ထံမှ သတင်းစကားကို 
ယူလာြဲ့ကကသည်။

ဗာဗုလုန်တို့မှ ဂယရုရှလင်အား သိမ်းြိုက်ဂအာင်ပမင်ြဲ့ဂသာဂကကာင့် ဂယဇဂကျလသည် 
လည်း ဂယရုရှလင်မှ ထွက်ြွာရန် ြိအားဂြးြံရသည်။ ဂယဇဂကျလသည် အသက်၂၅ နှစ်ြန့် 
ရှိမည်။ သူသည် ယဇ်ြုဂရာဟိတ်မိသားစုမှ လာသည်။ ထို့ဂကကာင့် ဂယဇဂကျလနှင့် ဂထာင ်
ဂြါင်းများစွာဂသာ လူတို့သည် အိမ်မှစွန့်ြွာလျက် အဂရှ့ဘက်ရှိဗာဗုလုန်သို့ ြရီးသွားြဲ့ကက 
သည်။ သူတို့၏ ဂနာက်တွင်အရာအားလုံးကို ထားြဲ့သည်။ ဂယဇဂကျလမှ ဂနာက်တွင်မြျန် 
ထားြဲ့သည့်အရာတစ်ြုမှာ ဘုရားသြင်အား ယုံကကည်ကိုးစားပြင်းပြစ်သည်။ ဂယရုရှလင် 
တွင် သူသည်ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ြဲ့သည်။ ယြု ဗာဗုလုန်တွင် ထိုယုံကကည်ပြင်း တိုးြွား 
လာပြီး ဘုရားသြင်ကိုသာ မှီြိုအားကိုးြဲ့သည်။

ဂယဇဂကျလသည် လူမျ ိုးများနှင့် သူတို့အဂြါ်ကျဂရာက်သည့် တရားစီရင်ပြင်းအဂကကာင်း 
ကို ဂရးသားသူပြစ်သည်။ သူက ပြည်နှင်ပြင်းမှဂယရုရှလင်ပမို့သို့ ပြန်လာမည့်အဂကကာင်း 
နှင့် ဘုရားသြင်သည် သူ၏စည်းမျဉ်းဥြဂဒသများကို လူများနှလုံးသားထဲတွင် ဂရးသား 
မည့်ြုံတို့ကို ဂရးသားြဲ့သည်။ ဂယဇဂကျလ၏ သတင်းစကားအများစုမှာ လူသားများ၏ 
အပြစ်များဂကကာင့် ယာဂဝဘုရား၏တရားစီရင်ပြင်းနှင့် ဆက်စြ်ဂနသည်။ သို့ဂသာ် ဂယဇ 
ဂကျလက ယာဂဝဘုရားသည် သူ၏လူများနှလုံးသားထဲတွင် ြညတ်တရားများကို ဂြး  
ဂကကာင်းဂရးသည့်အြါ ဂမျှာ်လင့်ပြင်းကိုလည်း ဂြးြဲ့သည်။ မယုံကကည်နိုင်ဂလာက်ဂအာင် 
ပြစ်သည်။

ဗာဗုလုန်တွင် ဂယဇဂကျလနှင့် ဂြတ်ပြိုင်ြဂရာြက်မှာ ဒံဂယလပြစ်သည်။ ဒံဂယလသည် 
ဆယ်ဂကျာ်သက်တစ်ဦးပြစ်ပြီး ဗာဗုလုန်ြညာဂရးစနစ်ပြင့် ြညာတတ်ပြစ်သည်။ သူနှင့် 
သူ၏ဘုရားဂကကာက်ဂသာ မိတ်ဂဆွသုံးဦးတို့သည် ဗာဗုလုန်တွင် ယာဂဝဘုရားအား ကိုး 
ကွယ်ပြီး ယာဂဝဘုရားအတွက် အသက်ရှင်ရန် ဂရေးထုတ်ြံရသည်။

တစ်ဂန့ဂသာအြါ ဗာဗုလုန်ဘုရင်က မည်သူမျှအနက်မြွင့်နိုင်သည့် အိြ်မက်မက်ြဲ့သည်။ 
ထိုအိြ်မက်က ဘုရင်ကိုအလွန်စိတ်ရှုြ်ဂစပြီး အိြ်မက်အနက်ပြန်သူများကို ဂသဂစရန်အထိ 
ပြစ်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က ထိုအိြ်မက်၏အဓိြ္ပါယ်ကို ဒံဂယလအားဂြာ်ပြြဲ့သည်။ အလွန် 
ထူးပြားဂသာအိြ်မက်ပြစ်သည်။

အိြ်မက်မှာ ဤသို့ပြစ်သည် - သတ္ထုများစွာပြင့် ပြုလုြ်ထားသည့် ြန္ဓာတစ်ြုပြင့်ရုြ်တုတစ်ြု 
ပြစ်သည်။ ဂြါင်းမှာဂရွှပြစ်သည်။ ၎င်းက ဗာဗုလုန်ဘုရင်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ရင်ဘတ်နှင့ ်
လက်ဂမာင်းများသည် ဂငွပြစ်ပြီး ၎င်းက ဂရွှထက်နှိမ့်ကျသည်။ ဂငွရင်ဘတ်နှင့်လက်ဂမာင်း 
များက ဗာဗုလုန်ပြီးဂနာက် အုြ်စိုးမည့်ြါရှားအင်ြါယာကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ြန္ဓာကိုယ် 
ဂနာက်အစိတ်အြိုင်းမှာ ဂကကးနီဝမ်းဗိုက်နှင့် တင်ြါးတို့ပြစ်သည်။ ဤဂကကးနီနိုင်ငံဂတာ်သည် 
ေရိကို ကိုယ်စားပြုပြင်းပြစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုအုြ်စိုးမည်။ ဂနာက်ြန္ဓာအစိတ်အြိုင်း 
တစ်ြုမှာ သံဂပြဂထာက်များနှင့် ရွှံ့ဂပြဂထာက်များပြစ်သည်။ ဤစတုတ္ထနိုင်ငံဂတာ်သည် 
အလွန်သန်မာမည်၊ အပြားလူမျ ိုးများအားလုံးကို ဂြျမှုန်းနိုင်သည်အထိ အလွန်သန်မာမည်။ 
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကျမ်းစကား	

အရှုြ်အကထွး

ကျမ်းြျက်တစ်ြျက်၏ 

စကားလုံးများကို စာရေက ်

၏ ထိြ်တွင်ဂရးြါ။ 

ထို့ဂနာက် ကျမ်းြျက်ထ ဲ

တွင် စကားလုံး တစ်လုံး 

ြျင်းစီအား နံြါတ်တြ်ြါ။ 

နံြါတ်များဂဘးတွင် 

ကျမ်းြျက် အရှုြ်အဂထွး 

ကို ဂရးြါ။ ကဂလးများ 

အား ထိုရှုြ်ဂထွးဂနဂသာ 

စကားလုံးများ မှန်ကန ်

ဂသာ အစီအစဉ်အတိုင်း 

စီရင်စိန်ဂြါ်ြါ။

ဥြမာ

၁။ င့်နှ  နှင့်

၂။ ည်မမ့်လိ လိမ့်မည်

၃။ ည်သဂြး ဂြးသည်

၄။ င်သ  သင်

၅။ လုံးနှ နှလုံး

၆။ ဉ်ညာဝိ ဝိညာဉ်

၇။ ည်သထား    ထားသည်

၈။ င်းတွအ အတွင်း

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဂယဇဂကျလအနာေတ္တိကျမ်း ၃၆:၂၆ - စိတ်နှလုံးသစ်ကို ငါဂြးမည်။ သဂဘာသစ်ကို 
သွင်းထားမည်။ သင်တို့ကိုယ်ြန္ဓာထဲက ဂကျာက်နှလုံးကိုနှုတ်၍ အသားနှလုံးကိုဂြးမည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင် ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our 
Eric Quiram သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကကိုတင်၍ ဒံဂယလသည် ဗာဗုလုန်တွင်ကကုံဂတွ့ရသည့် ဂရေးြျယ်မှုများကိုစာရင်းပြုစုြါ။ (သူ 
သည် အစားအစာတစ်ြျ ို့ကိုသာ စားမည်ဟု ဆက်ကြ်ထားသည် သို့ဂသာ် ဘုရင်မှဂကျွးဂမွး 
သည့် အသားကိုမူဂရှာင်သည်။ သူသည် ဘုရင်မှမည်သည့်အမိန့်ကိုြျမှတ်ထားသည်ပြစ်ဂစ 
ဂန့စဉ် စစ်မှန်ဂသာ တစ်ဆူတည်းဂသာဘုရားကို ဆုဂတာင်းသည်။)

ပြီးြဲ့ဂသာသင်ြန်းစာ ၂ ြုမှ လှုြ်ရှားမှုများကို ပြန်လည်သုံးသြ်ကကည့်ကကြါစို့ - မှန်ကန်ဂသာ 
ဂရေးြျယ်မှုကိုပြုလုြ်ရန်အတွက် ပြစ်စဉ် ၄ ဆင့်။ ထိုပြစ်စဉ်များကို ဒံဂယလမှသုံးသြ်ပြီး 
သူရင်ဆိုင်ရသည့် ဂရေးြျယ်မှုများကို သင်ြန်းစာယူကကြါစို့။ ထိုသို့လုြ်ဂဆာင်ဂသာအြါ 
ဒံဂယလသည် ရှင်ဘုရင်၏အမိန့်အတိုင်းမလုြ်ြဲ ဘုရားသြင်၏နည်းလမ်းအတိုင်း လုြ် 
ဂဆာင်ဂသာဂကကာင့် ဒုကေကကီးစွာဂရာက်ဂတာ့မည်ကို ကဂလးများအား သတိဂြးြါ။ လမ်းမှား 
သို့သွားရန်မှာ ြိုမိုလွယ်ကူသည် သို့ဂသာ် အဆုံးတွင် မှန်ကန်ဂသာအရာကိုလုြ်ဂဆာင်ပြင်း 
သည်သာ ဘုရားသြင်၏ကွယ်ကာပြင်းနှင့် ဂထာက်ြံ့ပြင်းကိုရသည်။ ယြု သင့်အဂကကာင်း 

ကျွန်ုြ်တို့ြံယူကကသည်မှာ ဂရာမအင်ြါယာပြစ်သည်။ ဂနာက်ြိုင်းတွင် ၎င်းမှာကွဲပြားသွား 
မည်။ ဂနာက်ဆုံးနိုင်ငံဂတာ်မှာ ဂကျာက်တုံးနိုင်ငံဂတာ်ပြစ်သည်။ ဂကျာက်တုံးနိုင်ငံဂတာ ်
သည် လူသားလက်ပြင့် ပြုလုြ်ထားပြင်းမဟုတ်ြါ။ မြျက်စီးနိုင်သည့် ဘုရားသြင်၏နိုင်င ံ
ဂတာ်ပြစ်မည်။
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၄)	သင်ခန်းစာကို		ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

အရင်ကျမ်းြျက်နှစ်ြျက်ကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး တူညီသည့်အရာ ဘာရှိသည်ကိုကကည့်ြါ။ ထိုကျမ်း 
ြျက်များတွင် တူညီဂသာအရာများကို စာရင်းပြုစုြါ။

 ¼ ဂယဇဂကျလ ၃၆:၂၆ - စိတ်နှလုံးသစ်ကို ငါဂြးမည်။ သဂဘာသစ်ကိုသွင်းထား 
မည်။ သင်တို့ကိုယ်ြန္ဓာထဲက ဂကျာက်နှလုံးကိုနှုတ်၍ အသားနှလုံးကိုဂြးမည်။

 ¼ ဂယရမိ ၃၁:၃၃ - ဂနာင်ကာလအြါ ဣသဂရလအမျ ိုးသားတို့၌ ငါဂြးအံ့ဂသာ 
ြဋိညာဉ်တရားဟူမူကား၊ ငါထာဝရဘုရားသည် ငါ၏ြညတ်တရားကို သူတို့ 
အတွင်းထဲသို့ သွင်းမည်။ သူတို့နှလုံးဂြါ်မှာ ဂရးထားမည်။ ငါသည် သူတို့၏ဘုရား 
ပြစ်မည်။ သူတိုသည်လည်း ငါ၏လူပြစ်ကကလိမ်မည်။ 

တူညီဂသာအရာမှာ -
 ¼ ဘုရားသြင်သည် ၎င်းကိုဂရးသားလိမ့်မည်။
 ¼ အသစ်ဂသာနှလုံး
 ¼ ဆုလက်ဂဆာင်နှင့်အတွင်းထဲသို့သွင်းမည်
 ¼ သူ၏စကားဂတာ်

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျက်မှတ်ထားသည့်	

ကျမ်းချက်နှိုင်းယှဉ်ပခင်း

တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး 

ဂြတ်ပြိုင်ပြစ်ဂသာ်လည်း 

တစ်ဦးဂရးသည့်အရာကို 

ဂနာက်တစ်ဦးက မသိြဲ 

ဂနရာဂဒသြျင်းလည်း 

မတူညီြဲ ဂရးသားြဲ့သည့် 

ကျမ်းြျက်နှစ်ြျက်ကို 

နှိုင်းယှဉ်ပြီး သတိရဂစြါ။ 

ဂယရမိသည် ယုဒပြည်မှ 

ဂနထိုင်ကာဂရးသားြဲ့ပြီး 

ဂယဇဂကျလသည် 

ဗာဗုလုန်တွင် ဂရးသားြဲ ့

သည်။

ဘုရားသြင်၏ စကား 

ဂတာ်သည် ထိုလူများအား 

ဘုရားသြင်မှ မှုတ်သွင်း 

ဂြးကာ ဘုရားသြင ်

ဂပြာသမျှကို သူတို့ြျဂရးြဲ့ 

သည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ငယ်ရေယ်ပြီးသတ္တိရှိသည့် လူငယ်နှစ်ဦးသည် ဘုရားသြင်အတွက် ရြ်တည်ြဲ့သည်။ သူတို့ 
သည် တြါးအမျ ိုးသား နယ်ဂပမတွင်ဂနဂသာအြါ ဘုရားသြင်အား ကိုးကွယ်ပြီး နာြံြဲ့သည်။

ဂယာက်ျားဂလးတစ်ဦး (သို့) မိန်းကဂလးတစ်ဦးအဂနပြင့် ဘုရားသြင်အား ြျးီဂပမောက်နိုင် 
သည့် နည်းလမ်းများကို အတိအကျဂြာ်ပြြါ။ အိမ်တွင်လား။ ဂကျာင်းတွင်လား။ မိသားစု 
နှင့်လား။ သူငယ်ြျင်းများနှင့်လား။

စဉ်းစားကကြါစို့။ သင်သည် မလွယ်ကူသည့် ဂရေးြျယ်မှုကိုလုြ်ဂဆာင်ရန် လိုအြ်လာသည့် 
ဂနရာတွင် သင်ဂတွ့ကကုံနိုင်သည့်အဂပြအဂနမှာ ဘာပြစ်သနည်း။ ကဂလးများရင်ဆိုင်ရသည့ ်
အဂပြအဂနကို အကကံပြုဂစြါ သို့ဂသာ် မည်သူမျှဂဝမျှရန်အဂပြမရှိြါက သူတို့နှင့်သင့်ဂလျာ် 
သည့် အဂပြအဂနတစ်ြုြုကို စိတ်ထဲတွင် စဉ်းစားထားြါ။ သူတို့၏ဂရေးြျယ်မှုနှင့်ဆက်စြ်ဂန
သည့် ပြစ်စဉ် အဆင့် ၄ ြုပြင့်သွားြါ။
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 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ယုဒပြည်မှ ဗာဗုလုန်သို့ ၆၀၅ ဘီစီမှ ၅၈၆ ဘီစီအထိ 
စွန့်ြွာြဲ့ရသည်။  ဂယရမိနှင့် ဂယဇဂကျလတို့ ဂသဆုံးပြီးဂနာက်ြိုင်း ဒံဂယလအသက် 
၈၀ ြန့်ရှိဂသာအြါ ြဂရာြက်ဂဟရှာယ၏အနာေတ္တိကျမ်းကို ပြည့်စုံြဲ့သည်။

 ¼ ဂဟရှာယ ၄၀-၄၈ တွင် ဂဟရှာယက တြါးအမျ ိုးဘုရင်ပြစ်ဂသာ ဂယရုရှလင်ပမို့ကို 
ပြန်လည်တည်ဂဆာက်ရန် ြွင့်ပြုမည့်  ကုရုမင်းအဂကကာင်းကို ဂပြာြဲ့သည်။ ကုရုမင်း 
သည် ယာဂဝဘုရားကို ကိုးကွယ်သူမဟုတ်ြါ။ ထိုြဂရာြက်ပြုြျက်သည် ဘီစီ ၇၀၀ ြန့် 
တွင် ပြစ်ဂြါ်ြဲ့သည်။ ကုရုမင်းသည် ဂဟရှာယမှ ထိုြဂရာြက်ပြုြျက်ကို ဂရးပြီးဂနာက် 
ရာစုနှစ်တစ်ြုြန့်အကကာမှ ဂမွးြွားြဲ့သည်။ 

 ¼ ဂယရမိက ယုဒသည် ဗာဗုလုန်တွင် နှစ်ဂြါင်း ၇၀ ကကာပြည်နှင်ဒဏ်ြံရမည်အဂကကာင်း
ဂဟာြဲ့သည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများက ဆုဂတာင်းပြီး ဘုရားသြင်ကသူတို့အားကတိ
ဂြးြဲ့သည့်နယ်ဂပမသို့ ပြန်လည်ထူဂထာင်ဂစမည်ပြစ်သည်။ (ဂယရမိ ၂၉:၁၀-၁၄)

 ¼ ဂပြာက်ဆယ့်ြုနှစ်ြုနှစ်ကကာ ပြည်နှင်ဒဏ်ြံရပြီးဂနာက် ဒံဂယလက ထိုြဂရာြက်ပြု 
ြျက်ကိုြတ်ပြီး ပြည်နှင်ဒဏ်သည်ပြီးဆုံးဂတာ့မည့်အဂကကာင်းကို သတိပြုမိြဲ့သည်။ ထို့ 
ဂကကာင့် သူကဂယရမိဂပြာြဲ့သည့်အတိုင်း လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်။ သူကဣသဂရလလူမျ ိုး 
များ၏အပြစ်ကို ဝန်ြျဂတာင်းြန်ဂစပြီး ဘုရားသြင်၏မျက်နှာသာကိုဂတာင်းြံြဲ့သည် 
(ဒံဂယလ ၉:၃-၁၉)။ ဘီစီ ၅၃၆ တွင် ေျူးလူမျ ိုး ၅၀၀၀၀ သည် ဂယရုရှလင်ပမို့သို့ပြန်ရန်
ဆုံးပြတ်ြဲ့ကကသည်။

 ¼ ကုရုမင်းမှြျမှတ်ဂသာအမိန့်အရ ဗိမာန်ဂတာ်မှ ြိုးယူထားသည့် ြစ္စည်းအားလုံးကိ ု
ပြန်ဂြးရမည်။ ဧဇရ ၃ တွင် ဂယရုရှလင်ပမို့တွင် တည်ဂဆာက်မည့်ဒုတိယဗိမာန်ဂတာ်
တည်ဂဆာက်ပြင်းကို ဂြာ်ပြထားသည်။ ၎င်းမှာ ၅၃၆ ဘီစီြန့်တွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့သည်။ 

 ¼ ဧဇရ ၄ တွင် စာြတ်သူက ရှမာရိလူမျ ိုးများသည် ဗိမာန်ဂတာ်ပြန်လည်တည်ဂဆာက ်
ပြင်းတွင် ြူးဂြါင်းလိုသည်ကို ဂတွ့ရသည်။ ရှမာရိလူမျ ိုးများသည် ယာဂဝဘုရားကိ ု
ကိုးကွယ်ကကသည်။ သို့ဂသာ် အပြားနတ်ဘုရားများကိုလည်း ကိုးကွယ်ကကသည်။  

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဂျူးလူမျိုးများသည်	သူတို့၏ေိမာန်ကတာ်	 
ပြန်လည်တည်ကဆာက်ရန်	ကယရုရှလင်ပမို့သို့	ပြန်လာခဲ့ြကသည်။	

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၄၉
ဧဇရ ၁-၄ နှင့် ဂဟရှာယ ၄၄:၂၈

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျမ်းစာတစ်ဂလျှာက်လုံးတွင် အဂလးထားဂြာ်ပြထားသည့် အဂပြြံအြျက်အလက် ရှစ် 
ြျက်ရှိြါသည်။ အရင်သင်ြန်းစာများတွင် ထိုအြျက်များကို ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသည်။ 
ကဂလးများကို သူတို့ဂြာ်ပြနိုင်သလားဂမးပြီး တစ်ြျက်ြျင်းစီကို အနည်းငယ်စီဂပြာြါ။ 
ထိုအြျက်များမှာ -

၁။ ဘုရားသြင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားသြင်ရှိသည်။ (သင ်
ြန်းစာ ၁ - ထာဝရဘုရား၊ သင်ြန်းစာ ၂၇ - ထွက်ဂပမာက်ရာ၊ သင်ြန်းစာ ၄၀ - ဒါဝိဒ် 
မင်းအုြ်ြျုြ်ပြင်း)

၂။  လူသား - ဘုရားသြင်သည် အရာများစွာကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ လူသားအားသူအထူး
မိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ (သင်ြန်းစာ ၃ - စကကဝဠာကိုြန်ဆင်းပြင်း၊ 
သင်ြန်းစာ ၄ - လူသားများကို ြန်ဆင်းပြင်း၊ သင်ြန်းစာ ၂၄ - ဂမာဂရှသည် 
သူ၏လူများကို ဦးဂဆာင်သည်) 

၃။ အပြစ ် - အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသြင်ကိုမနာြံြဲ့ကကြါ။ သူတို့ 
အား ဘုရားသြင်ဂပြာထားသည့်အရာကို မလုြ်ဂဆာင်ြဲ့ကကြါ (သင်ြန်းစာ ၇ -  
လူသားများ၏အပြစ်ကနဦး၊ သင်ြန်းစာ ၃၃ - Kadesh အရြ်တွင်မယုံကကည်ပြင်း၊  
သင်ြန်းစာ ၄၃ - နိုင်ငံဂတာ်ကွဲပြားပြင်း)

၄။ ဂသပြင်း - ဘုရားသြင်သည် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာြံမှုအတွက် 
ပြစ်ဒဏ်ြတ်ြဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှဂသပြင်းသည် ြွဲြွာပြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ 
(သင်ြန်းစာ ၈ - ဂသပြင်း၏မူလအစ၊ သင်ြန်းစာ ၁၆ - ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်၊ သင်ြန်းစာ 
၄၆ - ဣသဂရလနှင့်ယုဒတို့၏ ပြည်နှင်ဒဏ်ြံရပြင်း)

၅။ ြရစ်ဂတာ် - ဘုရားသြင်သည် ပြည့်စုံဂသာဘဝပြင့် အသက်ရှင်ဂနသည့် သူ၏ 
တစ်ြါးတည်းဂသာ သားဂတာ်ကိုဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ (သင်ြန်းစာ ၉ - စာတန်အဂြါ် 
ဂအာင်နိုင်ပြင်းကတိဂတာ်၊ သင်ြန်းစာ ၄၅ - ြကလာမည့် ဂမရှိယအဂကကာင်း 
ြဂရာြက်ပြုပြင်း)

၆။ ကားတိုင် - ဂယရှုသည် ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ဂြါ် 
တွင် အဂသြံြဲ့သည်။ (သင်ြန်းစာ ၁၁- ြုံးအုြ်ပြင်းအား ဂထာက်ြံ့ပြင်း၊ သင်ြန်းစာ 
၃၂ - ဂကကးဝါဂြမ)

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	သမ္မာတရား 

၏	အကပခခံရှစ်ချက်	-	

ပြည့်စုံကသာ	ြုံပြင်တစ်ြုဒ်

ဆရာက သမ္မာတရား၏ 

အဂပြြံရှစ်ြျက်ကို 

အဂလးအနက်ထား 

သင့်ြါသည်။ ထိုရှစ်ြျက ်

သည် ကဂလးများအား 

ဂပြာပြမည့် ကျမ်းစာထဲရှိ 

ဂရေးနုတ်ကယ်တင်ပြင်း 

အဂကကာင်းအတွက် 

အဂပြြံပြစ်သည်။ 

ကျွန်ုြ်တို့သည် ထိုရှစ်ြျက ်

ကို အဂလးထား ဂြာ်ပြ 

သွားမည် ပြစ်သည်။

ကဂလးများအား 

ထိုရှစ်ြျက်ကို ကျွန်ုြ်တို့ 

ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် ြထမ 

သင်ြန်းစာ ၄၈ ြ ု

တွင် မည်သို့ အဂလးထား 

ြဲ့သည်ကို စဉ်းစားဂစြါ။ 

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

၄ ရာဇဝင် ၁၇ ကို ဂရးသားသူက ကျွန်ုြ်တို့အားဂပြာပြသည်မှာ ရှမာရိလူမျ ိုးများသည်  
ဘုရားသြင်ကို ဂကကာက်ရေံ့ကကသည်။ သို့ဂသာ် အပြားဘုရားများကိုလည်း အဂစြံသည်။ 
သူတို့ကို တည်ဂဆာက်ပြင်းအစီအစဉ်တွင် ြါဝင်ရန်ြွင့်မပြုြါ။

 ¼ ၅၁၅ ဘီစီတွင် ဂဆာက်လုြ်ပြင်းအစီအစဉ်ကို ရြ်နားြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ြဂရာြက်များ 
ပြစ်ဂသာ ဟေ္ဂဲနှင့်ဇာြရိတို့က သူတို့၏ဦးစားဂြးအရာများနှင့် ကကိုးစားပြင်းများကိ ု
ပြန်လည်ရရှိမည်ပြစ်ဂကကာင်း ေျူးလူမျ ိုးများကို အားဂြးထားသည်။
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

၎င်းမှာ ကျွန်ဂတာ့်ဘဝ၏အဆုံးနှင့် နီးဂနဂြပြီ။ ဗာဗုလုန်မှ ဆယ်ဂကျာ်သက် လူငယ်တစ်ဦး 
အဂနပြင့် ကျွန်ုြ်၏မိတ်ဂဆွသုံးဦးနှင့် ကျွန်ဂတာ်တို့သည် ဘုရားသြင်ကိုကိုးကွယ်ပြီး အဂစြံ 
ြဲ့ကကသည်။ ဘုရင်ကကီးက ဘုရားသြင်ကို မကိုးကွယ်ရဟု အမိန့်ြျမှတ်ြဲ့သည့်အြျနိ်တွင် 
ြင် ကျွန်ဂတာ်ကဆက်လက်ဆုဂတာင်းြဲ့သည်။ ထိုသို့လုြ်ဂဆာင်ဂသာဂကကာင့် ကျွန်ဂတာ့် 
အသက်ြါသွားြါနီးပြစ်ြဲ့ဂသာ်လည်း ဘုရားသြင်က ြျမ်းသာဂြးြဲ့သည်။ ဘုရင်က 
ကျွန်ဂတာ့်ကို ပြဂသဂ့တွင်းထဲသို့ြျြဲ့သည်။ ထိုပြဂသဂ့များမှာ ဆာဂလာင်ဂနကကသည်။ ဘုရား 
သြင်က ကျွန်ုြ်ကိုအသက်ရှင်ဂစြဲ့ပြီး ယဂန့ကျွန်ဂတာ် ဤဂနရာတွင် ရှိဂနပြင်းပြစ်သည်။ 
ဘုရင်က ကျွန်ဂတာ့်သူငယ်ြျင်းသုံးဦးကိုလည်း သူတို့၏ယာဂဝဘုရားကို ယုံကကည်ပြင်း 
ဂကကာင့် မီးဂလာင်ဂနသည့်ကန်ထဲသို့ ထည့်ြဲ့သည်။ ယြု ကျွန်ဂတာ့်၏ဘဝကုန်ဆုံးြါနီးတွင် 
ဘုရားသြင်က ကျွန်ဂတာ့်ကို အပြားနည်းလမ်းပြင့် သူ၏ကကီးပမတ်ဂသာ အလုြ်လုြ်ရန် 
ြါဝင်ဂစသည်။

ကျွန်ဂတာ်သည် ြဂရာြက်ဂဟရှာယ၏ကျမ်းကို ြတ်ဂနသည်။ ကျွန်ဂတာ်ြတ်ဂနစဉ် ကျွန် 
ဂတာ့်၏ပမို့သားများနှင့် ကျွန်ဂတာ်တို့သည် သုံ့ြန်းအပြစ်ဂနရသည်မှာ ၇၀ နှစ်ကကာပြစ်သည ်
ကို သတိပြုမိသည်။ ယြု ဂပြာက်ဆယ့်နှစ်နှစ်ရှိဂြပြီ။ ဂယရမိ၏အဂရးအသားမှန်ကန်ြါက 
-မှန်ကန်မည်ကိုလည်းကျွန်ဂတာ်သိသည် - ကျွန်ဂတာ်တို့သည် ဗာဗုလုန်တွင် ဂနာက်ထြ် 
သုံးနှစ်သာ ဂနရဂတာ့မည်။ ထို့ဂနာက် ကျွန်ဂတာ်တို့သည် ဂယရုရှလင်သို့ ပြန်နိုင်ဂြပြီ။ 

အိမ်ပြန်ပြင်းမှာ လုြ်ဂဆာင်ြွယ်ဂကာင်းသည့် အမှုအရာပြစ်သည်။ သင်သည် အိမ်မှအြျနိ် 
ကာလတိုပြင့် အဂဝးသို့ဂရာက်ြူးြါသလား။ အြျနိ်ကာလကကာရှည်စွာ အိမ်မှအဂဝးသို့ 
ဂရာက်ြူးြါသလား။ သင်အိမ်ပြန်လာဂသာအြါ မည်သို့ြံစားရသနည်း။

ယဂန့သင်ြန်းစာမှာ အိမ်သို့ပြန်လာသည့် လူဂြါင်း ၅၀၀၀၀ အဂကကာင်းကို ဂပြာကကမည် 
ပြစ်သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

၇။ ယုံကကည်ပြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ြါက ဘုရာသြင်ကကိုဆို 
သည်။ (သင်ြန်းစာ ၁၃ - ကာဣနနှင့် အာဂဗလ၊ သင်ြန်းစာ ၃၄ - ဂကကးဝါဂြမ)

၈။ အသက် - ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာသူတို့အား ထာဝရအသက်ကိုဂြးသည်။ 
(သင်ြန်းစာ ၅ - ြါရာဒိသုဘုံတွင် အသက်ရှင်ပြင်း၊ သင်ြန်းစာ ၃၈ - ဂမှာင်မိုက် 
ဂသာကာလတွင် ထွန်းလင်းဂသာအလင်း)

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ဒံကယလမှ	တစ်ဦးတည်း	

စကားကပြာပခင်း

သင်သည် ဒံဂယလအပြစ် 

ဤြုံပြင်ကိုဂပြာြါ။ 

ပြစ်နိုင်ြါက ဝတ်စုံဝတ်ြါ။ 

ဒံဂယလသည်ြုံပြင်ကို 

ဂပြာပြဂနသကဲ့သို့ 

ဂရးထားြါသည်။ 

ြုံပြင်များအားလုံးသည် 

ကျမ်းစာထဲမှ ပြစ်သည်။ 

အထူးသပြင့် ြဂရာြက ်

ဒံဂယလ၊ ဂဟရှာယနှင့် 

ဂယရမိကျမ်းတို့မှ 

ပြစ်သည်။
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ကျွန်ဂတာ်က မိမိ၏ပမို့သားများအပြစ်ကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ဝန်ြျဂတာင်းြန်ပြီး ဘုရား 
သြင်၏ မျက်နှာသာသည် ကျွန်ဂတာ်တို့အဂြါ်သက်ဂရာက်ရန် ဆုဂတာင်းြဲ့သည်။ ယာဂဝ 
ဘုရားသည် ကျွန်ဂတာ့်၏ဆုဂတာင်းကို နားဂညာင်းဂြးြဲ့သည်။ သုံးနှစ်ကကာဂသာအြါ 
ကုရုမင်းက ေျူးလူမျ ိုးများသည် အိမ်ပြန်နိုင်ပြီပြစ်ဂကကာင်းနှင့် ဗိမာန်ဂတာ်မှြိုးယူထားသည့ ်
ြစ္စည်းများကိုလည်း ပြန်ဂြးမည်ပြစ်ဂကကာင်းကို အမိန့်ြျမှတ်ြဲ့သည်။ ြထမဗိမာန်ဂတာ်မှ 
ြိုးယူြဲ့သည့် ဂရွှ၊ဂငွ ြစ္စည်းအမျ ိုးဂြါင်း ၅၄၀၀ ကိုပြန်ဂြးြဲ့ရာ ၎င်းကိုပြန်လည်တည်ဂဆာက ်
မည်ပြစ်သည်။

ယာဂဝဘုရား၏ ြဂရာြက်ဂဟရှာယသည် ကုရုမင်း အမိန့်မြျမှတ်ြင် နှစ်ဂြါင်း ၁၇၀  
အဂစာြိုင်းကြင် ထိုစာကို ဂရးသားြဲ့သည်။ သူက ကုရုမင်းကို အမည်နှင့်တကွဂြာ်ပြြဲ ့
သည်။ ကျွန်ဂတာ့်၏ကကီးပမတ်ဂသာဘုရင်က ဂဟရှာယကိုဂြာ်ပြြဲ့ပြီး ၎င်းမှာအမှန်တကယ် 
ပြစ်လာသည်။ ဘုရားသြင်သည် ကတိဂြးဂသာဘုရားပြစ်ပြီး သူ၏ကတိကို အစဉ်တည် 
ဂသာဘုရားပြစ်သည်။ 

ကျွန်ဂတာ့်၏ပမို့သားများသည် ဗိမာန်ဂတာ်ကို ၅၃၆ ဘီစီတွင် စတင်ဂဆာက်လုြ်ကကသည်။  
သူတို့သည် ဂကာင်းမွန်စွာအစပြုကကဂသာ်လည်း အြျ ို့ဆန့်ကျင်ဂသာဂကကာင့် ဂနှးဂကွး 
လာကာ တပြည်းပြည်းရြ်နားသွားကကသည်။ သူတို့သည် ဗိမာန်ဂတာ်ပြန်လည်တည်ဂဆာက ်
ပြင်းကို မပြီးစီးဂစြဲ့ကကြါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အဂနအထားမှာ ကျွန်ုြ်တို့၏အိမ်နီးြျင်းများ 
ပြစ်ဂသာ ရှမာရိလူမျ ိုးထံမှဂရာက်လာသည်။ ရှမာရိလူမျ ိုးများသည် ယာဂဝဘုရားကိ ု
ကိုးကွယ်ကကပြီး သူ့ကိုအဂစြံကကသည်။ သို့ဂသာ် သူတို့သည် အပြားနတ်ဘုရားများကိုလည်း  
ကိုးကွယ်အဂစြံကကသည်။ ထိုအရာကို ကျွန်ဂတာ်တို့က သည်းမြံနိုင်ြါ။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆို 
ဂသာ် ဘုရားသြင်က သူ၏ဘုန်းဂတာ်ကို အပြားနတ်ဘုရားများနှင့်မဂဝမျှြါ။

ဂနှးဂကွးမှုကကာရှည်ပြီးဂနာက် ကျွန်ဂတာ်တို့သည် ဗိမာန်ဂတာ်ပြန်လည်တည်ဂဆာက်ပြင်း 
ကို ၅၁၅ ဘီစီတွင် ဆက်လက်လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်။ ဟေ္ဂဲနှင့်ဇာြရိတို့၏ ဂဟာဂပြာမှုက 
လူများကို ဂနာက်တြန်လှုြ်ရှားလာဂစသည်။ ဂနာက်ဆုံးတွင် ဗိမာန်ဂတာ်ဂဆာက်လုြ်ပြင်း 
ပြီးစီးသွားသည်။ အလွန်ဝမ်းဂပမာက်ြွယ်နှင့် ဂအာင်ြွဲြံရာပြစ်သည်။ ကျွန်ဂတာ်တို့သည် 
အာပဗဟံအား ကတိဂြးြဲ့သည့်ပြည်ဂတာ်သို့ ပြန်လာြဲ့ကကသည်။ ကျွန်ဂတာ်တို့သည် ဒါဝိဒ်၏ 
ပမို့တည်းဟူဂသာ ဂယရုရှလင်တွင်ဂနထိုင်ကကသည်။ ဤအရာအားလုံးမှာ ဘုရားသြင်မှ 
သူ၏လူမျ ိုးများအဂြါ် သစ္စာရှိစွာြျစ်ဂသာဂကကာင့်ပြစ်သည်။ ယာဂဝဘုရားကိုြျးီမွမ်းြါ၏။ 
သူ၏နာမဂတာ်အား ြျးီဂပမောက်ကကြါဂစဂသာ်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဧဇရမှတ်စာ ၆:၁၆ - ဣသဂရ… အမျ ိုးသားြျင်းရှိသမျှတို့သည် ဘုရားသြင်၏ အိမ်ဂတာ်ကို 
ဝမ်းဂပမာက်ဂသာစိတ်နှင့် အနုဂမာဒနာြွဲြံကက၏။
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ဒံဂယလ၏ သစ္စာရှိသာအသက်တာ

“ဒံကယလသည်	အလွန်စိတ်လှုြ်ရှားကနခဲ့ပြီး	တစ်ခါတစ်ရံကြကာက်စရာ	ကကာင်းကသာဘဝကိ ု
ရခဲ့သည်။	 ဒံကယလ၏ဘဝအကြကာင်းကို	 ကျွန်ုြ်တို့မည်မျှမှတ်မိသည်ကို	 ြကည့်ြကြါစို့။	 ထို့ 
ကနာက်	 ကျွန်ုြ်တို့ကစားနည်းတစ်ခုကို	 စကားြကမည်။”	 ဒံဂယလ၏အသက်တာမှ ပြစ်စဉ် 
များကို ကဂလးများအား စဉ်းစားဂစပြီး တစ်ဦးြျင်းစီကို ကဒ်တစ်ြုစီတွင် ဂရးဂစြါ။ အကကံ 
ဂြးြျက်အြျ ို့မှာ -

၁။ ငယ်ရေယ်ဂသာ ဆယ်ဂကျာ်သက်တစ်ဦးအဂနပြင့် သူ၏အိမ်ယုဒပြည်မှ ဗာဗုလုန်သို့
ဂြါ်ဂဆာင်ပြင်းြံရပြင်း

၂။  ဘုရားသြင်အား ဆုဂတာင်းဂသာဂကကာင့် ပြဂသဂ့တွင်းထဲသို့ ြစ်ြျပြင်းကိုြံရပြင်း
၃။  သူ၏မိတ်ဂဆွသုံးဦးကို မီးဂလာင်ဂနဂသာကန်ထဲသို့ ြစ်ြျြံရပြင်း
၄။  သူ၏အသက်ကို စွန့်စားပြီး ဘုရင်၏အိြ်မက်ကို အနက်ြွင့်ြဲ့သည်။
၅။  ဘုရားသြင်၏ တရားစီရင်ပြင်းအဂကကာင်း ြဂရာြက်ပြုြဲ့ပြင်း
၆။  သူ၏ပမို့သားများအပြစ်ကို ဝန်ြျဂတာင်းြန်ြဲ့ပြင်း

ကဒ်တစ်ြုကိုဂရးပြီးသည်နှင့် ဂနာက်လှည့်ပြီးဂရာလိုက်ြါ။ မည်သူကအြျနိ်ကာလရ အစဉ် 
လိုက်ပြင့်အပမန်ဆုံးထားနိုင်သည်ကို ကကည့်ကကြါစို့။ ကဂလးများသည် တစ်ဦးတည်းပြင့ ်
ဂသာ်လည်းဂကာင်း အသင်းအြွဲ့လိုက်ဂသာ်လည်းဂကာင်း ကစားနိုင်ြါသည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင် ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our 
Eric Quiram သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

	ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာမှတ်တမ်း

စာရေက်၏ ဘယ်ဘက ်

ဂြါ်တွင် - တနေဂဂနွ၊ 

တနလဂာ၊ အေဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ 

ကကာသြဂတး၊ ဂသာကကာ၊ 

စဂန ဟူ၍ အစဉ်လိုက်ြျ 

ဂရးထားသည့် စာရေက်ကိ ု

ပြုလုြ်ြါ။

ညာဘက်ထိြ်တွင် ဂလ ့

ကျင့်သည့် အကကိမ်ဂရနှင့် 

ပြန်လည်သုံးသြ်သည့် 

အြျနိ်ကို ထားြါ။

ကဂလးများက ကျမ်းြျက် 

ကျက်မှတ်ပြင်းကို ဂန့စဉ ်

လုြ်ဂဆာင်ရမည် ပြစ်ပြီး 

သူတို့ဂလ့ကျင့်သည့် 

အြျနိ်နှင့် ကျမ်းြျက်ကို 

ပြန်လည်သုံးသြ်သည့် 

အြျနိ်ကိုမှတ်ရမည်။ 

ထိုမှတ်တမ်းကို  ဂနာက ်

တစ်ြတ်တွင် သင်နှင့်အတူ 

ယူဂဆာင်လာဂစြါ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	-	
ဒံကယလ၏	သစ္စာရှိကသာ	

အသက်တာ

လိုအြ်ဂသာြစ္စည်းများ - 
၃x၅ (သို့) ၄x၆ ြန့်   
ကဒ်များ၊ ကဒ်ဂြါ်တွင ်
ဂရးရန် ဂဘာြင်တစ် 
ဂြျာင်း (သို့) 
မာကာတစ်ဂြျာင်း။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ေျူးလူမျ ိုးများက ဂယရုရှလင်သို့ ဂကာင်းဂသာရည်ရေယ်ြျက်ပြင့် အိမ်ပြန်လာြဲ့ကကသည်။ 
သူတို့သည် ဗိမာန်ဂတာ်ကို ပြန်လည်တည်ဂဆာက်ကကမည်ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် မူလအြွဲ့က 
ရြ်နားြဲ့ပြီး မပြီးစီးြဲ့ြါ။

သင်၏ယုံကကည်ပြင်း ြရီးစဉ်အား ဂနှာင့်ဂနှးပြီးရြ်နားြဲ့ရသည့် နည်းလမ်းတစ်ြု (သို့) 
နှစ်ြုကို ဂြာ်ပြြါ။ မည်သည့်အရာက သင့်ကိုဂနှာင့်ဂနှးဂစပြီး ရြ်နားဂစသနည်း။ ၎င်းကို 
သင်မည်သို့လုြ်ဂဆာင်သနည်း။ ထိုအရာကို သင်မည်သို့လုြ်ဂဆာင်မည်နည်း။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဂျူးလူမျိုးများသည်	သူတို့၏ေိမာန်ကတာ ်
ပြန်လည်တည်ကဆာက်ရန်	ကယရုရှလင်ပမို့သို့ပြန်လာခဲ့ြကသည်။	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အသင်းနှစ်သင်း	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

သင့်ဂလျာ်ဂသာ 

အြျနိ်ပြီးဂသာအြါ 

ဆရာက ကဒ်များ နှင့် 

စာရေက်များကိုစုပြီး 

တစ်ြွဲ့ြျင်းစီမှ 

အဂကာင်းဆုံး ဂမးြွန်းများ 

အတွက်နှင့် အဂကာင်းဆုံး 

အဂပြများကို ဆုဂြးြါ။ 

ကဂလးများအတန်း 

တစ်ြန်းတွင် ဆရာ ၂ 

ဦးထားရန်မှာ အလွန်အကကံ 

ဂြးထားြါသည်။ လူကကီး 

နှစ်ဦးရှိြါက တစ်ဦးြျင်း 

သည် အြွဲ့နှစ်ြွဲ့၏ 

ဂြါင်းဂဆာင်ပြစ်မည်။

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဆရာက အတန်းကိုနှစ်ြွဲ့ြွဲရမည်။

 ¼ တစ်ြွဲ့ကို အနီသင်းဟု သတ်မှတ်ပြီး အနီကဒ်များနှင့် စာရေက်များကိုဂြးြါ။ အပြား 
တစ်ြွဲ့မှာ အဝါသင်းဟု သတ်မှတ်ပြီး အဝါကဒ်များနှင့် စာရေက်များကိုဂြးြါ။

 ¼ တစ်ြွဲ့ြျင်းစီက အပြားတစ်ြွဲ့အား ဂမးလိုသည့်ဂမးြွန်း ၃-၅ ြုကို ဂရးရန် တာဝန် 
ရှိသည်။

 ¼ ဂမးြွန်းတစ်ြုြျင်းစီသည် ယဂန့သင်ြန်းစာနှင့် ဆက်စြ်ဂနရမည်။
 ¼ ဂမးြွန်းများကိုဂရးပြီးဂနာက် အပြားအသင်းက ဂပြရန် ၅-၇ မိနစ်ရမည်။ အဝါ 

သင်းက အနီသင်း၏ဂမးြွန်းများကို ဂပြရမည်ပြစ်ပြီး အနီသင်းက အဝါးသင်း 
ဂမးြွန်းများကို ဂပြရမည်။
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 ¼ ေျူးလူမျ ိုးများ ဗိမာန်ဂတာ်ကို ပြန်လည်တည်ဂဆာက်ရန် ကကိုးစားပြင်းနှင့် ဂယရုရှလင် 
ပမို့ရိုးတည်ဂဆာက်ရာတွင် ကုရုမင်းအုြ်စိုးစဉ်ကာအတွင်း ဆန့်ကျင်သူများရှိသည်။  
၅၃၀ ဘီစီ ြတ်လည်တွင်ပြစ်သည်။ ၅၁၅ ဘီစီတွင် ေျူးလူမျ ိုးများသည် ဗိမာန်ဂတာ်ကို
ဂဆာက်လုြ်ပြီးစီးြဲ့ဂသာ်လည်း ပမို့ရိုးကိုမပြီးြဲ့ြါ။

 ¼ အာတဂဇရဇ်မင်းကကီး (၄၆၅ ဘီစီ - ၄၃၄ ဘီစီ) အုြ်စိုးစဉ် ေျူးလူမျ ိုးများက ပမို့ရိုးကို  
ပြန်လည်တည်ဂဆာက်ြဲ့ပြီး ဂနာက်တစ်ြန် ဆန့်ကျင်သူများရှိြဲ့သည်။ ဆုများစွာ 
ဂတာင်းပြီးဂနာက် ဂနဟမိက ဘုရင်ထံြျည်းကြ်ပြီး ဂယရုရှလင်ပမို့ရိုးကို ပြန်လည် 
တည်ဂဆာက်ြွင့်ပြုရန် ဂတာင်းဂလျှာက်ြဲ့သည်။ ဘုရင်က ဂနဟမိ၏ဂတာင်းဆိုမှုကို 
လိုက်ဂလျာြဲ့သည်။

 ¼ ဂနဟမိနှင့်အြွဲ့ငယ်တို့သည် ဂယရုရှလင်သို့သွားပြီး ြျက်စီးသာပမို့ရိုးကို  ကကည့်ရှု 
စစ်ဂဆးကကသည်။ စိတ်အားထက်သန်ပြင်းများစွာပြင့် သူတို့သည် ဂယရုရှလင်မှ လုြ် 
သားများကိုသာမက ယုဒပြည်မှလည်း လုြ်သားများကို စုစည်းြဲ့သည်။

 ¼ ဆန့်ကျင်မှုများစွာ ရှိဂနစဉ်တွင်ြင် ဂနဟမိနှင့် သူ၏မိတ်ဂဆွများက အလုြ်ဆက်လုြ် 
ြဲ့သည်။ ၅၂ ရက်တွင် ၉ဂြအထူရှိဂသာ နံရံကိုပြန်လည်ဂဆာက်လုြ်နိုင်ြဲ့သည်။

 ¼ ဂနဟမိနှင့်ဂြတ်ပြိုင်မှာ ဧဇရပြစ်ပြီး သူတို့က ဘုရားသြင်၏လူများကို ဘုရားသြင်၏ 
စကားဂတာ်ကို သင်ကကားဂြးပြင်းနှင့် နာြံပြင်းတွင် သစ္စာရှိရန် အားဂြးြဲ့သည်။ သူတို့ 
သည် ဂယရုရှလင်ပမို့တွင် မနက်မိုးလင်းသည့်အြျနိ်မှစပြီး ေိတ်တံြါးဝများတွင် ငါးနာရီ 
ကကာ စုဂဝးကကသည်။ ဘုရားသြင်၏စကားဂတာ်ကို ဂဟပဗဲဘာသာပြင့် ရေတ်ြတ်ပြီး 
လက်ရှိလူအများဂပြာဆိုသည့် အာရမိဘာသာစကားပြင့် ရှင်းပြသည်။ ဂနဟမိက  
လူများကို သြင်၌ဝမ်းဂပမာက်ရန်နှင့် သူ၏မျက်ဂမှာက်ဂတာ်တွင် သန့်ရှင်းဂသာလူမျ ိုး 
အပြစ်ဆက်လက် ဂနထိုင်ရန် အားဂြးတိုက်တွန်းြဲ့သည်။

 ¼ ြန့်မှန်းဂပြအရ လွန်ြဲ့ဂသာ နှစ် ၈၀ ြန့်တွင် ဟေ္ဂဲက အပြားလူမျ ိုးတို့သည် ဗိမာန်ဂတာ် 
အတွက် အြိုးတန်လက်ဂဆာင်များ ယူလာလိမ့်မည်ဟု ြဂရာြက်ပြုြဲ့သည်။ ဇာြရိနှင့် 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဂျူးလူမျိုးတို့သည်	ပမို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ကဆာက်ရန်	
ကယရုရှလင်ပမို့သို့	ပြန်သွားခဲ့ြကသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၅၀
ဂနဟမိမှတ်စာ ၁-၈

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၄၇ - ယုဒပြည်မှ ြဂရာြက်ပြုြျက်များ
၁။ ဘုရားသြင်က သူ၏ကတိဂတာ်များကို မည်သည့်အြျနိ်တွင် ဂရးသားရန် ကတိ 

ဂြးြဲ့သနည်း။
၂။ ဂယရမိ ၃၁:၃၄ ကို ြတ်ြါ။
၃။ ဘုရားသြင်၏ကတိဂတာ်များသည် ယုံကကည်ကိုးစားထိုက်သည်။
၄။ ဘုရားသြင်၏ကတိဂတာ်များကို သင်၏နှလုံးသားတွင် ဂရးသားဂြးရန် ဆုဂတာင်း 

ြါ။

စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၄၈ - ဗာဗုလုန်မှ ြဂရာြက်ပြုြျက်များ
၁။  ဗာဗုလုန်တွင် ဘုရားသြင်အတွက် ဂဟာဂပြာြဲ့သည့် ြဂရာြက်နှစ်ြါးမှာ မည်သူ 

များ ပြစ်ကကသနည်း။
၂။  ဂယဇဂကျလ ၃၄ နှင့် ဒံဂယလ ၂ ကိုြတ်ြါ။
၃။ ဂယဇဂကျလ နှင့်ဒံဂယလတို့သည် ဘုရားသြင်ကိုြျးီဂပမောက်ြဲ့သည့် လူငယ်များ 

ပြစ်ကကသည်။
၄။ ကျွန်ုြ်တို့၏ဂန့စဉ်အသက်တာပြင့် ဘုရားသြင်အား ြျးီဂပမောက်ရန်ဆုဂတာင်းြါ။

စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၄၉ - ေျူးလူမျ ိုးများသည် ဂယရုရှလင်သို့ပြန်လာြဲ့ကကသည်။
၁။ ဗိမာန်ဂတာ်အား ပြန်လည်တည်ဂဆာက်ရန် ဆန့်ကျင်သူများသည် မည်သည့ ်

အရြ်မှ လာသနည်း။
၂။  ဧဇရ ၄ ကိုြတ်ြါ။
၃။ တစ်ြါတစ်ရံတွင် ဘုရားသြင်အတွက် ဂနထိုင်ရန် ဆန့်ကျင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ 

မိတ်ဂဆွများမှ လာသည်။
၄။ မိတ်ဂဆွများထံမှ ဆန့်ကျင်ပြင်းပြစ်လာဂသာ်လည်း ဘုရားသြင်အတွက် ဂနထိုင် 

ရန် ဆုဂတာင်းြါ။

သင်ခန်းစာစတင်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကမးြါ၊	ြတ်ြါ၊	

ကပြာြါ၊	ဆုကတာင်းြါ။

ယြင်သင်ြန်းစာ ၃ ြုမှ 

ဂကာင်းမွန်ဂသာပြန်လည် 

သုံးသြ်ပြင်း နည်းစနစ် 

သည် အဓိကအြျက် 

အလက်ဂလးြုကို 

အာရုံစိုက်ဂစသည်။

၁) ဂမးြွန်းဂမးြါ

၂) ကျမ်းစာြတ်ြါ

၃) ထိုအဂကကာင်းဂပြာြါ

၄) ဘုရားသြင်ထံ 

ဆုဂတာင်းြါ

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဂြတ်ပြိုင်ဟေ္ဂဲတို့က ရှင်ဘုရင်တစ်ြါးသည် ဂယရုရှလင်သို့ နှိမ့်ြျစွာဝင်လာမည့ ်
အဂကကာင်းဂရးသားြဲ့သည်။

 ¼ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းက ြဂရာြက်သုံးြါးပြစ်ဂသာ - ဟေ္ဂဲ၊ ဇာြရိနှင့် မာလြိတို့မှ ဂမျှာ်လင့ ်
ပြင်း သတင်းစကားပြင့် အဆုံးသတ်ထားသည်။ ထိုြဂရာြက်တစ်ြါးစီသည် ယာဂဝ 
ဘုရားမှ သူ၏လူများအားဂြးြဲ့သည့် ကတိဂတာ်နှင့်ြတ်သက်ပြီး အံ့ကသစရာ ဂကာင်း 
ဂသာအရာ တစ်ြုြုဂြကးဂကကာ်ထားကကသည်။
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဤသည်မှာ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းသမိုင်း၏ ဂနာက်ဆုံးအြန်းပြစ်ပြီး ဂမျှာ်လင့်ပြင်းနှင့်အဂကာင်း
ပမင်ပြင်းမှတ်စုပြင့်အဆုံးသတ်ထားသည်။ နိုးထပြင်းပြင့်အဆုံးသတ်ထားသည်။ ဘုရားသြင် 
၏လူများသည်ဗိမာန်ဂတာ်နှင့် ပမို့ရိုးတည်ဂဆာက်ရန် ဂယရုရှလင်သို့ပြန်လာြဲ့ကကသည်။  
ဆန့်ကျင်မှုများပြင့် သူတို့သည် ဗိမာန်ဂတာ်ကို ပြန်လည်တည်ဂဆာက်ြဲ့ဂသာ်လည်း သူတို့ 
သည် ပမို့ရိုးကို မဂဆာက်လုြ်ြဲ့ြါ။ ၎င်းက ဗိမာန်ဂတာ်နှင့် ဂယရုရှလင်မှလူများကို မလုံခြုံ 
ဂစြါ။ ထိုဂန့ဂြတ်ကာလက ပမို့ြတ်လည်မှနံရံများသည် ကာကွယ်ရန်အတွက်ဂဆာက်ပြင်း 
ပြစ်သည်။ ကာကွယ်ထားသည့်နံရံမရှိြဲ အပြင်ဘက်ရှိလူများ၏ တိုက်ြိုက်မှုဂကကာင့် လူတိုင်း 
က ထိြိုက်နာကျင်သွားနိုင်သည်။

ဂနဟမိသည် သူကိုယ်တိုင်ကကီးမားစွာ စွန့်စားလျက် ြါဂရှား၏ဘုရင် အာတဂဇရဒ်မင်းထံ 
ြျည်းကြ်ြဲ့သည်။ ဂနဟမိသည်ပမို့အတွက်နှင့် မတည်ဂဆာက်ရဂသးသည့် နံရံများအတွက် 
များစွာဆုဂတာင်းြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က ဂနဟမိ၏ဆုဂတာင်းကို နားဂညာင်းဂြးြဲ့သည်။ 
ဘုရင်က ဂနဟမိဂတာင်းဆိုသည့် နံရံများကိုတည်ဂဆာက်ရန် ြွင့်ပြုဂြးြဲ့သည်သာမက 
တည်ဂဆာက်နိုင်ဂအာင် လိုအြ်သည့်ြစ္စည်းများကိုလည်း ဂထာက်ြံ့ြဲ့သည်။

ထို့ဂကကာင့် ဂနဟမိနှင့် သူ၏မိတ်ဂဆွများသည် ပမို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဂဆာက်ပြင်း လုြ် 
ဂဆာင်ရန် လိုအြ်သည့်အရာများကို ကကည့်ရန်သွားြဲ့သည်။ လုြ်ဂဆာင်ရမည့်အရာများကိ ု
ကကည့်ရှုြဲ့ပြီးဂနာက် သူတို့သည် စိတ်လှုြ်ရှားြဲ့ပြီး ပမို့ရိုးတည်ဂဆာက်ရန် ကူညီသူများကို 
စုဂဆာင်းြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်အမှုပြုပြင်းနှင့် ဆုဂတာင်းပြင်းများကို အဂပြဂြးြဲ့ြုံမှာ 
အံ့ကသစရာဂကာင်းြဲ့သည်။

သို့ဂသာ် ဆန့်ကျင်သူများသည် တည်ဂဆာက်သူများထံ ဂရာက်လာပြီး ြုံမှန်မဟုတ်သည့် 
အရာများ ပြစ်လာသည်။ ဆန့်ကျင်ပြင်းသည် တည်ဂဆာက်သူများ၏မိတ်ဂဆွများမှ ပြစ ်
လာသည်။ သမ္ဘာလတ်နှင့်ဂတာ်ဘိတို့သည် တည်ဂဆာက်သူများထဲမှ လူအြျ ို့၏မိတ်ဂဆွ 
များပြစ်ကကပြီး အြျ ို့တည်ဂဆာက်သူများနှင့် ဆက်စြ်ဂနနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်မှုရှိဂနစဉ်တွင် 
ြင် ပမို့ရိုးတည်ဂဆာက်မှုသည် နှစ်လမကကာမီပြီးစီးသွားသည်။ ကကီးပမတ်ဂသာ ဝမ်းဂပမာက ်
ပြင်းနှင့် ဂအာင်ြွဲပြစ်ြဲ့သည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ဣသကရလလူမျ ိုးများ	

အတွက်	အားကြးပခင်း

ကဂလးများအား ြုံပြင် 

နားဂထာင်ဂစြါ။ ြုံပြင်  

ဂပြာဂသာအြါ “ဂယရုရ ှ

လင်”  “ဗိမာန်ဂတာ်”  

“နံရံများ” ဟူသည့် 

စကားလုံးကကားြါက 

ကဂလးများအား  

လက်ြုြ်တီး (သို့) 

အားရဂစြါ။

ဤစကားလုံးသုံးလုံး - 

ဂယရုရှလင်၏ ဗိမာန် 

ဂတာ်နှင့် ပမို့ရိုးကို 

ပြန်လည်တည်ဂဆာက ်

ဂသာအြါ ဘုရားသြင ်

သည် ဝမ်းဂပမာက်ပြင်းနှင့် 

ဂအာင်ြွဲများပြင့်  

ဣသဂရလ လူမျ ိုးများကို 

ဂကာင်းကကီးဂြးမည် 

ဟူသည့် စကားများကို 

အာရုံစိုက်ရသည့် 

အဂကကာင်းရင်း။

ဟေ္ဂဲ ၂:၇-၉

ဇာြရိ ၉:၉

မာလြိ ၃:၁

မာလြိ ၄:၂-၅

သင်၌ ဝိညာဉ်ဂရးရာ နိုးထပြင်းရှိြူးမည် (သို့) မဂတွ့ကကုံြူးဂသးသည်မှာလည်း ပြစ်နိုင် 
သည်။ သင်မဂတွ့ကကုံြူးဂသးြါက ဝိညာဉ်ဂရးရာနိုးထမှုရှိရန် လာလိုအြ်သည်ဟု သင် 
ထင်ြါသနည်း။ ယဂန့သင်ြန်းစာတွင် ဘုရားသြင်၏လူများတွင် နိုးထမှုမည်သို့ပြစ်ြဲ့သည့်
အဂကကာင်းကို ဂလ့လာသွားကကမည်ပြစ်သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

တည်ဂဆာက် ဂနစဉ်ကာလအတွင်း ဂနဟမိနှင့်ဧဇရတို့က ဂယရုရှလင်ပမို့တွင် ဘုရားသြင ်
၏လူများကို သြင်၏ စကားဂတာ်သွန်သင်ဂြးသည်။ မနက်တိုင်းတွင် သူတို့သည် ဘုရား 
သြင်၏စကားဂတာ်ကို ငါးနာရီကကာြတ်ြဲ့ကကသည်။ ရှင်းပြြျက်များလည်းဂြးပြီး လူများ 
ကယုံကကည်ပြင်းနှင့် နာြံပြင်းပြင့် တုံ့ပြန်ြဲ့ကကသည်။ ထို့ဂကကာင့် နံရံကိုသာ ဂဆာက်လုြ်သည် 
သာမက လူများကိုလည်း တည်ဂဆာက်ြဲ့ကကသည်။ 

ပမို့ရိုးများပမင့်တက်လာပြီး လူများလည်း ကကီးထွားလာသည်။ လူများက ယာဂဝဘုရား 
အဂကကာင့် သူ့ကိုနာြံရန် ဂလ့လာရာတွင်ကကီးထွားြဲ့သည်။ ဂနဟမိသည် လူများအား ဘုရား 
သြင်ကသူတို့ကို ြွန်အားဂြးဂသာဂကကာင့် ဝမ်းဂပမာက်ရန် အားဂြးြဲ့သည်။ 

ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်း၏ ဂနာက်ဆုံးအြန်းတွင် ဟေ္ဂဲ၊ ဇာြရိနှင့်မာလြိတို့မှ ဂမျှာ်လင့်ြျက်ပြည့်ဝ 
ဂသာ သတင်းစကားကို ပမင်ဂတွ့ရသည်။ ဟေ္ဂဲက ဤဂနရာတွင် ဘုရားသြင်ဂြးမည့် ပငိမ ်
သက်ပြင်းကိုဂရးသားြဲ့သည်။ ဇာြရိသည် ဂယရုရှလင်ပမို့သို့နှိမ့်ြျပြင်းပြင့်ဝင်လာမည့် ဘုရင် 
တစ်ြါးအဂကကာင်းဂရးသားြဲ့သည်။ မာလြိသည် ြကလာမည့် မဟာသတင်းဂပြာကကားသ ူ
အဂကကာင်းဂရးသားြဲ့သည်။ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းတစ်ဂလျှာက်တွင် ဂြးြဲ့သည့် ကတိဂတာ် 
များသည် မကကာမီဂရာက်လာဂတာ့မည်ပြစ်သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဂနဟမိမှတ်စာ ၈:၁၀ - …ဝမ်းမနည်းကကနှင့်၊ ထာဝရဘုရားဂြးဂတာ်မူဂသာ အြွင့်နှင့် 
အားယူ၍ ဝမ်းဂပမာက်ကကဂလာ့။ 

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ ရည် 
ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ ်
ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် ဂတွ့နိုင်ြါ 
သည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကိ ု
လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကယ်တင်ပြင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဘုရားသြင် ြိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our 
Eric Quiram သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	ခုန်ြါ

စာလုံးကကီးများပြင့် 

ကျမ်းြျက် စကားလုံးစ ု

များကို စာရေက်ဂြါ်တွင် 

ဂရးြါ။ ကကမ်းပြင်ဂြါ်တွင် 

စာရေက်များကို ဂရာပြီး  

ကြ်ထားြါ။ သို့ဂသာ် 

တစ်ဆင့်ြျင်း နီးဂသာ 

အြါ အနီးစြ်ဆုံး မှန်ကန် 

ဂအာင် ထားရမည်။ 

ကဂလးများက တစ်ကကိမ ်

လျှင် မှန်ကန်သည့် 

အစီအစဉ်အတိုင်း 

စကားလုံးတစ်လုံး 

ြုန်ရမည်။ ကဂလးများကို 

ကျမ်းြျက်ြုန်ရန် 

အြွင့်အဂရးရဂစြါ။
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၄)	သင်ခန်းစာကို		ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သဂဘာတူ၊ မတူဂြာ်ပြြျက်များ (သင်သဂဘာမတူြါက အဘယ်ဂကကာင့် သဂဘာမတူ 
သနည်း။)

၁။ ဂဟရှာယနှင့် မိကောတို့သည် ဂနဟမိနှင့် တစ်ြျနိ်တည်းတွင် ဂနထိုင်အသက်ရှင်ြဲ့ 
သည်။ (သဂဘာမတူြါ။ သူတို့သည် ဂနဟမိမတိုင်မီ နှစ်ဂြါင်း ၁၇၀ ြန့်တွင် 
အသက်ရှင်ြဲ့ကကသည်။)

၂။ ဂနဟမိနှင့်ဧဇရတို့က ဂယရုရှလင်တွင် ဂနထိုင်ဂသာသူများကို ဘုရားသြင်၏ 
စကားဂတာ်အဂကကာင်း အတူတကွ သင်ဂြးြဲ့ကကသည်။ (သဂဘာတူသည်။)

၃။ ဂနဟမိနှင့် အာတဂဇရဇ်ဘုရင်တို့သည် ဂယရုရှလင်ပမို့ရိုးကို ပြန်လည်တည် 
ဂဆာက်ြဲ့သည်။ (သဂဘာတူသည်။)

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

“အနီဂရာင်အလင်း၊ အစိမ်းဂရာင်အလင်း” လှုြ်ရှားမှု

စက်ဝိုင်းြုံ စာရေက် နှစ်ရေက်ပြင်ဆင်ြါ။ တစ်ရေက်ကို အစိမ်းရင်ဂရာင်နှင့် ဂနာက်တစ်ဂရာင်ကို 
အနီရင့်ဂရာင်။ ကဂလးများကိုဂပြာပြြါ - “ကျွန်ုြ်က	ဘုရားသခင်ကို	 စိတ်ကကျနြ်ကစမည့ ်
လှုြ်ရှားမှုတစ်ခုကို	 ကပြာမည်	 (ဥြမာ	 ြကမ်းပြင်လှည်းပခင်း၊	 ဥယျာဉ်တွင်	 ပမက်ြင်နုတ်ပခင်း၊ 
လဲကျကနသူကိုဆွဲထူပခင်း၊	 စသပြင့်)	 ကျွန်ုြ်က	 အစိမ်းကရာင်အလင်းကိုကိုင်ပြီး	 “သွား”	 ဟု 
ကပြာကသာအခါ	သူလူတိုင်းက	ကကာင်းကသာလုြ်ကဆာင်မှုတစ်ခုကို	လုြ်သကဲ့သို့ဟန်ကဆာင် 
ရမည်။	ကျွန်ုြ်က	အနီကရာင်မီးကိုကိုင်ပြီး	 “ရြ်”	ဟု	 ကပြာကသာအခါ	 ကကာင်းကသာအရာကိ ု
လုြ်ကဆာင်ကသာကနရာမှ	ရြ်ရမည်။” 

အနည်းငယ်ကကာသည့်အြါ သူတို့အားဂပြာရမည်မှာ - “ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုြ်တို့ကိ ု
ကကာင်းကသာအရာများ	လုြ်ကဆာင်ကစလိုသည်	သို့ကသာ်တစ်ခါတစ်ရံ	လူများက	ကျွန်ုြ်တို့ကို 
ရြ်ကစသည်။	 သူတို့သည်	 အနီကရာင်အလင်းကဲ့သို့ပြစ်ြကသည်။” ဂနဟမိနှင့်ဣသဂရလ 
လူမျ ိုးများလည်း ထိုကဲ့သို့ပြစ်သည်။ သူတို့သည် မှန်ကန်ဂသာအရာကို လုြ်ဂဆာင်ပြီး ဘုရား 
သြင်ကို နာြံလိုကကသည်။ သို့ဂသာ် သူတို့၏ ရန်သူများက ရြ်ဂအာင်ကကိုးစားကကသည်။ 
ဂကာင်းဂသာအရာကို သင်လုြ်ဂဆာင်လိုသည့်အရာ အြျ ို့မှာဘာပြစ်သနည်း။ တစ်ြါတစ်ရံ 
အပြားသူများက သင့်ကိုရြ်သွားဂအာင် မည်သို့ကကိုးစားကကသနည်း။ ကျွန်ုြ်တို့ကို ကူညီနိုင် 
သည့် ဂနဟမိ၏ဥြမာထဲမှ မည်သည့်အရာကို ကျွန်ုြ်တို့သင်ယူမိသနည်း။ 

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	သကဘာတူ၊	

မတူကြာ်ပြချက်များ

ကဂလးများက 

သဂဘာတူ၊ မတူ 

ဂြာ်ပြြျက်များကို 

လုြ်ဂဆာင်ကကမည်။ 

သဂဘာတူ၊ မတူဂြာ်ပြ 

ြျက်များ အတွက် 

သင့်အဂနပြင့် ကိုယ်ြိုင် 

ဂြာ်ပြြျက်များကို 

လုြ်ဂဆာင်နိုင်ြါသည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

လူများသည် ကျမ်းစာြတ်ဂသာအြါ နိုးထမှုပြစ်လာပြီး သူ၏သင်ကကားမှုလည်း လိုက် 
လာသည်။ ဘုရားသြင်၏ဝ မ်းဂပမာက်ပြင်းသည် သူတို့၏ြွန်အား ပြစ်လာသည်။

သင်သည် ကျမ်းစာကိုမည်မျှ ြတ်ရှုဂနသနည်း။ သင်ဂန့တိုင်းြတ်မည်လား။

ကျမ်းစာ၏သင်ကကားမှုကို မည်မျှဂကာင်းဂအာင် လိုက်နာသနည်း။ ဘုရားသြင်အား စိတ် 
မဂကျနြ်ဂစသည့်အရာများမှ အဂဝးသို့ဂရှာင်ဂပြးမည်လား။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဂျူးလူမျိုးတို့သည်	ပမို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ကဆာက်ရန်	
ကယရုရှလင်ပမို့သို့	ပြန်သွားခဲ့ြကသည်။

၄။ ဂနဟမိသည် ဘုရင်ထံသွားရန် ဆုမဂတာင်းြဲ့ြါ။ (သဂဘာမတူြါ။ သူဆုဂတာင်း 
ြဲ့သည်။)

၅။ ဂယရုရှလင် ပမို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဂဆာက်ရန် ၆ လကကာြဲ့သည်။ (သဂဘာမတူြါ။ 
၂ လသာကကာြဲ့သည်။)



ဆရာအကူ
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 ¼ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကကားတွင် ဂဒသန္တရဘုရားဂကျာင်းများ များစွာ  
တိုးြွားလာြဲ့သည်။

 ¼ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကကားတွင် ဘာသာစကားဂပြာင်းလဲသွားသည်။ ေျူး 
လူမျ ိုးများက သူတို့၏ဘာသာစကားဂဟာင်းပြစ်သည့် ဂဟပဗဲဘာသာနှင့် ဆင်တူသည့် 
အာရမိစကားကိုဂပြာကကသည်။

 ¼ ဓမ္မဂဟာင်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကကားတွင် ေရိဘာသာပြင့် ဘာသာပြန်ထားသည့် ဓမ္မ 
ဂဟာင်းကို ထုတ်ြဲ့ကကသည်။ ေရိဘာသာစာအုြ်ကို Septuagint ဂဟပဗဲဟု ဂြါ်သည်။

 ¼ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကကားတွင် အလွန်စည်းကမ်းတင်းကကြ်သည့် ေျူး 
လူမျ ိုးတစ်ြွဲ့က ေရိနှင့်ဂရာမ ယဉ်ဂကျးမှုလွှမ်းမိုးမှုကို ြုြံြဲ့ကကသည်။ သူတို့ကိုြာရိရှဲများ 
ဟု ဂြါ်သည်။ သူတို့က ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်း၏ အြွင့်အာဏာကို လက်ြံကကပြီး သူတို့၏ 
နှုတ်တိုက်ယဉ်ဂကျးမှုကိုလည်း လက်ြံကကသည်။

 ¼ ဓမ္မဂဟာင်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကကားတွင် အပြားဂသာ ေျူးတစ်ြွဲ့က ဂကျာ်ကကားလာ 
သည်။ သူတို့သည် ဂမာဂရှ၏ကျမ်းကိုသာ အြွင့်အာဏာပြည့်သည်ဟု လက်ြံပြီး ေရ ိ
နှင့် ဂရာမယဉ်ဂကျးမှုကို အနည်းငယ်သာ လက်ြံကကသည်။ သူတို့ကို Sadducees 
ဇတ္တုကဲဟု ဂြါ်သည်။

 ¼ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကကားတွင် ဂရာမအား အြွန်ဂြးဂဆာင်ရန် ပငင်းြယ ်
သည့် ေျူးလူမျ ိုးမျ ိုးြျစ်အြွဲ့ ဂြါ်ထွက်လာသည်။ သူတို့အား ဂဇလုတ်များဟု ဂြါ်သည်။ 
အများစုမှာဆူြူလာပြီး ဂရာမအား သစ္စာြံသည့်ေျူးလူမျ ိုးများကို သတ်ြဲ့ကကသည်။

 ¼ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကကား စက်ဂဟဒရင်ဟုဂြါ်ဂသာ ဂကာင်စီတစ်ြုသည် 
ေျူးမဟုတ်သည့် သူများြွင့်ပြုသဂလာက် ေျူးလူမျ ိုးများကို အုြ်ြျုြ်သည်။

 ¼ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကကားတွင် ဂရာမအစိုးရဂအာက်တွင် ကားစင်သတ ်
ပြင်းသည် ကွြ်မျက်ပြင်းြုံစံသဂဘာပြင့် ဂြတ်စားြဲ့သည်။ အပြားလူမျ ိုးများက ကား 
စင်သတ်ပြင်းကို သုံးကကသည်။ သို့ဂသာ် ယြု ဂရာမအင်ြါယာတွင် ၎င်းကို ကကီးမားစွာ 
သုံးကကသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

အချိန်ကာလပြမျဉ်း	-	ဓမ္မကဟာင်းကျမ်းနှင့်	ဓမ္မသစ်ကျမ်းြကားတွင်	
များစွာကပြာင်းလဲသွားသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၅၁
ဒံဂယလအနာေတ္တိကျမ်း ၂

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
ြရစ်ဂတာ်၏အဂစာြိုင်းသက်ဂတာ်စဉ်ကာလ pmrsufESm 283သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာစတင်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကဘာလုံးကြးပခင်း

အတန်းထဲရှိ ကဂလးများ 

ကို ဂဘာလုံးငယ်ပြင့် 

ကစားရန်စက်ဝိုင်းြုံ 

ထိုင်ဂစြါ။ ကဂလးများ 

အား ဂဘာလုံးကို ညင်သာ 

စွာ ဂြးရန် အလှည့်ရဂစ 

ြါ။ ကဂလးတစ်ဦးက 

ဂဘာလုံးကို ြမ်းမိဂသာ 

အြါ ကဂလးအား ဂမးြွန်း 

၏ အစိတ်အြိုင်းတစ်ြုကို 

ဂပြဂစြါ။ ထိုသို့ လုြ ်

ဂဆာင်ရာတွင် ကဂလးက 

အဂပြမှားြဲ့လျှင်လည်း 

မပြင်ဂြးြါနှင့်။ ြါဝင်လိ ု

ဂသာ သူများကို ြါဝင်ဂစ 

ပြီး ဂနာက်ဂမးြွန်း 

အတွက် ဂဘာလုံးကိ ု

ဂနာက်ကဂလးအား 

ဂြးဂစြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်း၏ အြျနိ်ကာလပြမျဉ်းကို ပြန်လည်သုံးသြ်ကကြါစို့။
 ¼ အစီအစဉ်အရ အြျနိ်ကာလများမှာ ဘာပြစ်ကကသနည်း။ (ကမ္ဘာကကီး၏အစအဦး၊ လူမျ ိုး 

တစ်မျ ိုး၏အစအဦး၊ နယ်ဂပမဂတာ်ြိုင်ဆိုင်ပြင်း၊ စည်းလုံးဂသာနိုင်ငံဂတာ်၊ ကွဲပြားဂသာ 
နိုင်ငံဂတာ်၊ အိမ်မှဂြါ်ဂဆာင်ြံရပြင်း၊ အိမ်သို့ပြန်လာပြင်း)

 ¼ အြျနိ်ကာလတစ်ြုစီတွင် ကျွန်ုြ်တို့ဂတွ့ြဲ့ရဂသာသူများမှာ မည်သူများ ပြစ်ကကသနည်း။

၁)  ကမ္ဘာဂလာကကကီး၏အစ - အာဒံနှင့်ဧဝ၊ လူစီြာ၊ ကာဣန၊ နှင့်အာဂဗလ၊ ဂနာဧ၊နှင့်
တြါးဘုရားကိုးကွယ်သူများ

၂)  လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏အစ - အာပဗဟံ၊ စာရာ၊ ဣဇာက်၊ ဂရဗက္ကာ၊ ယာကုြ်၊ ဂယာသြ်၊ 
ဂမာဂရှနှင့် ြာဂရာဘုရင်

၃)  နယ်ဂပမဂတာ်ြိုင်ဆိုင်ပြင်း - ဂယာရှု၊ ေိဂဒါင်၊ နှင့်ရှဂမွလ
၄)  စည်းလုံးဂသာနိုင်ငံဂတာ် - ဂရှာလုနှင့် ဒါဝိဒ်
၅)  ကွဲပြားဂသာနိုင်ငံဂတာ် - ဂယဂရာဂဗာင်၊ ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲ
၆)  အိမ်မှဂြါ်ဂဆာင်ြံရပြင်း - ဂယရမိ၊ ဒံဂယလနှင ့်ဂယဇဂကျလ
၇)  အိမ်သို့ပြန်လာပြင်း - ဧဇရနှင့် ဂနဟမိ

 ¼ အြျနိ်ကာလ တစ်ြုြျင်းစီမှ အဓိက အဂကကာင်းအရာများကို ဂြာ်ပြြါ။
၁) ကမ္ဘာကကီး၏အစအဦး - ဘုရားသြင်သည် အလွန်တန်ြိုးရှိသည်။ လူသားများ 

သည် သူ၏ထူးပြားဂသာ မိတ်ဂဆွများ ပြစ်ကကသည်။ အပြစ်တရားသည် ဂလာက 
ထဲသို့ဝင်လာသည်။ ဘုရားသြင်သည် အပြစ်ကို အပြစ်ဂြးသည်။

၂) လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏အစ - ဘုရားသြင်သည် ထူးပြားဂသာ ကတိဂတာ်များဂြးြဲ့သည်။ 
ဘုရားသြင်သည် သူ၏လူများကို ကျွန်အပြစ်မှ ကယ်တင်ြဲ့သည်။

၃) နယ်ဂပမဂတာ်ြိုင်ဆိုင်ပြင်း - ဘုရားသြင်၏အကူအညီပြင့် ေျူးလူမျ ိုးများသည် 
ကတိဂတာ်နယ်ဂပမသို့ ဝင်စားြဲ့ကကသည်။ ဣသဂရလသည် ဘုရားသြင်အဂြါ် 
သစ္စာရှိရန် ြျက်ကွက်ြဲ့ပြီး ဘုရားသြင်က သူတို့ကိုအပြစ်ဂြးြဲ့သည်။

၄) စည်းလုံးဂသာနိုင်ငံဂတာ် - ဘုရားသြင်က ဒါဝိဒ်ကို ထူးပြားဂသာဘုရင်ပြစ်ရန ်
ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်သည် တစ်ဂန့ဂသာအြါ ထာဝရဘုရင်ပြစ်ရန် 
လူသားကို ြန့်အြ်မည်။

၅) ကွဲပြားဂသာနိုင်ငံဂတာ် - ဂရှာလမုန်၏အပြစ်သည် နိုင်ငံဂတာ်ကိုကွဲပြာဂစြဲ့သည်။
၆)  အိမ်မှဂြါ်ဂဆာင်ြံရပြင်း - ဘုရားသြင်သည် ေျူးလူမျ ိုးများကို သူတို့၏မနာြံမှု 

ဂကကာင့် အားစီးရီးယားနှင့် ဗာဗုလုန်သို့ ြို့ဂဆာင်ြဲ့သည်။
၇) အိမ်သို့ပြန်လာပြင်း - ေျူးလူမျ ိုးများသည် ဗိမာန်ဂတာ်နှင့် ပမို့ရိုးတည်ဂဆာက်ရန် 

ဂယရုရှလင်သို့ပြန်လာြဲ့ကကသည်။
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ေျူးလူမျ ိုးများသည် ယြုအြါ သူတို့၏ဇာတိဂပမသို့ ပြန်သွားကကပြီ ပြစ်သည်။ သူတို့၏ ကိုယ် 
ြိုင်အိမ်တွင် သက်ဂတာင့်သက်သာပြစ်ဂနကကသည်။ တြါးအမျ ိုးသားများ၏ နိုင်ငံဂအာက်မှ 
အပြားလူမျ ိုးများ၏ ထုံးတမ်းများဂအာက်တွင် ဂနထိုင်ရန်မလိုဂတာ့ြါ။ ဗိမာန်ဂတာ်ကို 
သူတို့၏တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားအား ကိုးကွယ်နိုင်ရန် တည်ဂဆာက်ကကသည်။ ဂယရုရှလင် 
ပမို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဂဆာက်ြဲ့ပြီး ကျူးဂကျာ်သူများမှ အကာအကွယ်ရပြီပြစ်သည်။ ကတိ 
ဂတာ်ဘုရင် ဂမရှိြကလာမည့် ကကိုတင်ဂဟာဂပြာြျက်လည်း သူတို့တွင်ရှိသည်။ လူအများက 
သူသည် ဂအာင်ပမင်ပြင်းပြင့်ြကလာမည့် ဘုရင်တစ်ြါးဟု ထင်ကကသည် နှိမ့်ြျသည့်အဂစြံ 
ဟုမထင်ြဲ့ကကြါ။

သို့ဂသာ် နှစ်ဂြါင်း ၄၀၀ ကကာသွားဂသာ်လည်း ဘုရင်မလာြဲ့ြါ။ ဂပြာင်းလဲမှုများစွာရှိြဲ့သည်
သို့ဂသာ် ဘုရင်မရှိြါ။ ထို့ဂကကာင့် ဤအြျနိ်ကာလပြီးဂနာက်တွင် ဘာသာစကားဂပြာင်းလဲြဲ ့
သည်၊ အုြ်ြျုြ်သူဂပြာင်းလဲြဲ့သည်၊ တရားစရြ်တွင် ကိုးကွယ်သည့် နည်းစနစ်ဂပြာင်းလ ဲ
သွားသည်၊ ေျူးလူမျ ိုးအစိုးရလည်း ဂပြာင်းလဲသွားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာအား အီေျစ်ဘာသာ 
စကားပြင့် ဘာသာပြန်ထားသည့် မိတ္တူသစ်လည်းရှိပြီး ထိုမှသူတို့၏ဘာသာစကားသစ်ပြင့ ်
ြတ်နိုင်မည်ပြစ်သည်။ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းသည် အဆုံးသတ်သွားပြီး ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည် အ 
ဂပြာင်းအလဲမရှိြဲ ရုတ်တရက် စတင်ြဲ့သည်ဟု မထင်ြါနှင့်။ မှန်သည်။ ဂပြာင်းလဲမှုများစွာ 
ရှိသည် - နိုင်ငံဂရးအရ၊ ဘာသာဂရးအရနှင့် လူမှုဂရးြင်ဂပြာင်းလဲြဲ့သည်။

ဒံဂယလ၏ ဂြတ်ကာလတွင် နိုင်ငံဂတာ် ရူြါရုံအဂကကာင်း ဂရးသားြဲ့သည်။ ထိုအိြ်မက်ကို 
ဘုရားသြင်က ဂနဗုြဒ်ဂနဇာမင်းအားဂြးြဲ့ပြီး ဒံဂယလက အနက်ပြန်ဆိုနိုင်ြဲ့သည်။ 
ြထမနိုင်ငံဂတာ်သည် ဂရွှဦးဂြါင်းပြစ်ပြီး ဗာဗုလုန်နိုင်ငံဂတာ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဒုတိယ 
နိုင်ငံဂတာ်မှာ ဂငွလက်ဂမာင်းနှင့် ရင်ဘတ်များပြစ်ပြီး မီဒို-ြါရှန်းအင်ြါယာကို ကိုယ်စားပြု 
သည်။ တတိယနိုင်ငံဂတာ်မှာ ေရိအင်ြါယာကို ဂြာ်ဂဆာင်ထားသည့် ဂကကးနီဝမ်းဗိုက်နှင့ ်
တင်ြါးတို့ပြစ်သည်။ ဂနာက်ဆုံးနိုင်ငံဂတာ်မှာ ဂရာမအင်ြါယာပြစ်ပြီး သံဂပြဂထာက်နှင့ ်
ရွှံ့ဂပြဂထာက်ပြင့် ပြသြဲ့သည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	သမိုင်းအကြကာင်း	

အချက်အလက်များ

ဆရာထံတွင် သမိုင်း 

စာအုြ်များ ရနိုင်ြါက 

သူတို့က ဤြုံပြင်၏ 

ပြစ်စဉ်များကို စစ်ဂဆးကက 

မည်။ ဆရာက သမိုင်း 

စာအုြ် တစ်အုြ်နှစ်အုြ်ကို 

ယူလာပြီး ဂယရှုြရစ်ဂတာ် 

မဂမွးြွားမီ လွန်ြဲ့ဂသာ 

နှစ်ဂြါင်း ၆၀၀ ြန့်က  

ဒံဂယလမှ ြဂရာြက ်

ပြုြဲ့သည့် နိုင်ငံဂတာ ်

ဂလးြု၏ အစီအစဉ်ကို 

စစ်ဂဆးကကရမည်။

သင့်နိုင်ငံတွင်လွန်ြဲ့ဂသာနှစ် ၁၀၀ ဂကျာ်က ပြစ်ြျက်ြဲ့သည့် အဂပြာင်းအလဲအြျ ို့မှာ 
ဘာပြစ်သနည်း။

သင့်နိုင်ငံတွင်လွန်ြဲ့ဂသာ နှစ် ၄၀၀ ဂကျာ်က ပြစ်ြျက်ြဲ့သည့် ဂပြာင်းအလဲအြျ ို့မှာ ဘာပြစ် 
သနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	အတန်း	

ကဘးြတ်လည်တွင်

သီြျင်းြွင့်ထားပြီး 

ကဂလးများကို စက်ဝိုင်း 

ြုံထိုင်ဂစြါ။ ကျက်မှတ ်

ထားသည့် ကျမ်းြျက ်

စကားစုကို လက်ဆင့်ကမ်း 

ဂစြါ။ သီြျင်း ရြ်သွား 

ဂသာအြါ ကျမ်းြျက် 

ကိုင်ထားဂသာ သူသည် 

ကျမ်းြျက် ရေတ်ဆိုရမည်။ 

စကားစုများ အားလုံး 

ကျက်မှတ်ပြီးသည် အထိ 

ထိုသို့ လုြ်ဂဆာင်ြါ။ 

ထို့ဂနာက် ကျမ်းြျက် 

တစ်ြုလုံးအတွက် 

ထိုအတိုင်း လုြ်ဂဆာင်ြါ။

လက်ရှိ အုြ်စိုးဂနဂသာ ဂရာမအင်ြါယာမှတစ်ြါး ထိုအင်ြါယာ အားလုံးတို့သည် ဂြါ်လာပြီး 
ဂြျာက်ကွယ်သွားြဲ့သည်။ လွန်ြဲ့ဂသာနှစ်ဂြါင်း ၆၀၀ ြန့်ကဘုရားသြင်မှ ဒံဂယလအား 
ဂြးြဲ့ဂသာ ကတိဂတာ်မှာ ပြည့်စုံလာသည်။ ဗာဗုလုန်တို့သည် ၆၁၂ ဘီစီမှ ၅၃၉ ဘီစီ 
အထိအုြ်စိုးြဲ့သည်။ မီဒို-ြါရှန်းတို့သည် ၅၃၉ ဘီစီမှ ၃၃၂ ဘီစီအထိအုြ်စိုးြဲ့သည်။ ေရ ိ
အင်ြါယာက ၃၃၂ ဘီစီမှ ၆၃ ဘီစီအထိ အုြ်စိုးြဲ့သည်။ ဂနာက်ဆုံးတွင် ဂရာမအင်ြါယာ 
သည် ေရိအင်ြါယာကို ၆၃ ဘီစီတွင် ဂအာင်နိုင်ြဲ့ပြီး ၄၇၆ ဂအဒီအထိ တည်တံ့ြဲ့သည်။

ဘုရားသြင်မှ ဂနဗုြဒ်ဂနဇာမင်းအားဂြးြဲ့သည့် အိြ်မက်မှာ အစစ်အမှန်ပြစ်သည်။ ဘုရား 
သြင်သည် သူ၏စကားကိုတည်ပြီး အစဉ်လည်းတည်သည်။ ဂရာမအင်ြါယာသည် ေျူးလူမျ ိုး 
ကို အုြ်ြျုြ်ဂနပြီး သူတို့၏ဘုရင်ကိုဂစာင့်ဂမျှာ်ဂနြဲ့သည်။ ဂရာမဘုရင်ကိုဂစာင့်ဂမျှာ်ဂန 
ပြင်း မဟုတ်ြါ။ ကမ္ဘာကကီးကိုအုြ်ြျုြ်မည့် ေျူးလူမျ ိုးတို့၏ဘုရင်ကို ဂစာင့်ဂမျှာ်ြဲ့ကကသည်။ 
ယြုတွင် ဘုရားသြင်သည် ကကီးမားဂသာအပြားအရာ တစ်ြုကို လုြ်လိမ့်မည်။ သူသည်  
ရှင်ဘုရင်တစ်ြါးအား လူမျ ိုးဂတာ်ထံ ဂြါ်ဂဆာင်လာမည်ပြစ်သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဒံဂယလအနာေတ္တိကျမ်း ၂:၄၄ -၄၅  … ြျက်စီးပြင်းသို့ မဂရာက်နိုင်ဂသာ နိုင်ငံတစ်ြုကို  
ထိုမင်းကကီးများလက်ထက်၌ ဂကာင်းကင်ဘုံရှင် ဘုရားသြင်သည် တည်ဂထာင်ဂစဂတာ် 
မူမည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂယရှုဂြးြါ Give me Jesus” ဟူသည့် Fernando Ortega သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာ 
အတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

သင်မည်မျှဂကာင်းစွာ ပမင်နိုင်သနည်း။

အတန်းထဲတွင် ကဂလးများမပမင်ြူးသည့် ရုြ်ြုံတစ်ြုံကို ြိုစတာကကီးပြင့် ယူလာြါ။ ဂနာက် 
ထြ်စာရေက်တစ်ရေက် (သို့)အဝတ်စလည်း ယူလာပြီး ြိုစတာကိုြုံးနိုင်ြါဂစ။ ြုံးအုြ်ထား 
သည့် ရုြ်ြုံကို အတန်းသားများအားပြြါ။ ကဂလးများကိုဂမးြါ - “ရုြ်ြုံသည်	 ဘာြုံ 
ပြစ်သည်ဟု	ထင်ြါနည်း”	သူတို့ကိုြန့်မှန်းဂစြါ။

ထို့ဂနာက်  ကြ်ဂကကးတစ်လက်ကုိင်ပြီး အြုံးစာရေက်ကို အဂြါက်ငယ်ဂြာက်ြါ။ တစ်လက်မ 
ြန့် စက်ဝိုင်းအြျင်းတွင်ညေြ်ြါ။ ဂနာက်တစ်ြန်ဂမးြါ - “ရုြ်ြုံသည်ဘာြုံပြစ်သည်ဟု	ထင် 
ြါနည်း”	သူတို့ကိုြန့်မှန်းဂစြါ။

ဂနာက်အမှတ်အသားတစ်ြုတွင် အဂြါက်ငယ်ဂနာက်တစ်ြုပြတ်ြါ။ ဂနာက်တစ်ြန်ဂမးြါ -  
“ရုြ်ြုံသည်	ဘာြုံပြစ်သည်ဟု	ထင်ြါသနည်း”	သူတို့ကိုြန့်မှန်းဂစြါ။ ကျွန်ုြ်တို့သည် ရုြ်ြုံ၏ 
အစိတ်အြိုင်းအနည်းငယ်ကိုသာ ဂတွ့ရဂသာအြါ ဘာရုြ်ြုံပြစ်သည်ကိုဂပြာရန် လွယ်ကူြါ 
သလား ြက်ြဲြါသလား။ လွန်ြဲ့ဂသာနှစ်ဂြါင်း ၄၀၀ တွင် ဘုရားသြင်၏လူများလည်း ဤ 
အတိုင်းပြစ်ြဲ့ကကသည်။ အဆုံးသတ်တွင်ြင် ရုြ်ြုံကကီး ၏အစိတ်အြိုင်းဂလးကိုသာ သူတို့ 
ပမင်နိုင်ြဲ့ကကသည်။ ကျွန်ုြ်တို့ဂသြျာဂြါက်သိဂသာအရာများဂြါ်တွင်သာ မှီြိုရဂသာ အြျနိ် 
တွင်ပြစ်သည်။ 

သူ၏စကားဂတာ်ထဲတွင် ဘုရားသြင်မှ ကျွန်ုြ်တို့ကို ဘာလုြ်ဂစလိုသည် သူ၏အကကံအစည် 
များမှာ ဘာရှိသည်ကို ဂပြာပြထားြါသည်။
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဂစာင့်ဂမျှာ်ပြင်းဟူသည်မှာ သင်အမှန်တကယ်လိုအြ်သည့် အရာအတွက် ဂစာင့်ဂနရသည် 
နှင့်တူသည်။ တစ်ြါတစ်ရံ သင်သည် အြျနိ်ကကာကကာဂစာင့်ဂနရမည်။ ေျူးလူမျ ိုးများသည် 
ရှင်ဘုရင်တစ်ြါးကို အြျနိ်ကကာရှည်စွာ ဂစာင့်ဂမျှာ်ြဲ့ကကသည်။ ဘုရားသြင်မှသင့်အတွက် 
ထူးပြားဂသာအရာကိုဂြးရန် ဂစာင့်ဂနစဉ် သင်လုြ်ဂဆာင်ဂနသင့်သည့် အရာများကို  
စာရင်းပြုစုြါ။

အချိန်ကာလပြမျဉ်း	-	ဓမ္မကဟာင်းကျမ်းနှင့်	ဓမ္မသစ်ကျမ်းြကားတွင်	
များစွာကပြာင်းလဲသွားသည်။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု-

ကျမ်းတတ် ၅ဉီး

ကဂလးငါးဦးကို အတန်း  

ဂရှ့တွင် ထွက်လာဂစ 

လျက် သင်ြန်းစာတွင် 

အဂရးအကကီးဆုံး ၅ ြျက ်

ကို ဂရးဂစြါ။ ထိုအြျက ်

များသည် အဘယ်ဂကကာင့် 

အဂရးကကီးသည်ကို 

အတန်းသားများ 

အားဂမးြါ။

	၄)	သင်ခန်းစာပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဆန္ဒရှိသူများသည် အတန်းဂရှ့သို့ ထွက်လာပြီး အားလုံးပမင်ရသည့်သင်ြုန်း (သို့) စာရေက် 
ဂြါ်တွင် ဤသင်ြန်းစာမှ သိရန် အဂရးအကကီးဆုံး ၅ ြျက်ကို ဂရးြါ။

ဥြမာ
၁။  ဂယရှုြရစ်ဂတာ်မဂမွးြွားမီ လွန်ြဲ့ဂသာနှစ်ဂြါင်း ၆၀၀ ြန့်တွင် ဒံဂယလသည် 

ဂနဗုြဒ်ဂနဇာမင်း၏အိြ်မက်ကို အနက်ပြန်ြဲ့သည်။
၂။  ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်း၏ ဂနာက်ဆုံးြဂရာြက်နှင့် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ဂမွးြွားလာပြင်း

ကကားကာလတွင် တိတ်ဆိတ်သည့်ကာလ နှစ်ဂြါင်း ၄၀၀ ရှိြဲ့သည်။
၃။ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းအဆုံးနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းအစကကားကာလတွင် နိုင်ငံဂရး၊ ဘာသာ 

ဂရးနှင့် လူမှုဂရး အဂပြာင်းအလဲများစွာ ရှိြဲ့သည်။
၄။  ဘုရားသြင်သည် သူ၏ကတိများ အစဉ်တည်သည်။
၅။  ေျူးလူမျ ိုးများသည် ဂအာင်ပမင်ဂသာဘုရင်ကို ဂမျှာ်လင့်သည် နှိမ့်ြျဂသာအဂစြံကို

မဂမျှာ်လင့်ြါ။
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 ¼ ရှင်လုကာက ဂယရှုဂမွးြွားသည့်အြျနိ်ကို အတိအကျဂပြာပြထားသည်။ ၎င်းမှာ ကဲသာ 
ဘုရင်ကသေုတ္တုအုြ်စိုးစဉ်ကာလတွင် ပြစ်သည်။ ဂရာမအင်ြါယာပြည့်ရှင်များကို နတ် 
ဘုရားများဟုထင်ကကသည် ထိုအရာက ကဲသာကသေုတ္တုနှင့် ဘုရင်ပြစ်ရန်ဂမွးလာသည့် 
ဂယရှုကကားတွင် ကကီးမားဂသာကွဲပြားမှုရှိသည်။ 

 ¼ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ရှင်မဿဲ၏တင်ဆက်မှုတွင် အဓိကဇာတ်ဂဆာင်ပြစ်သည်။ အြွင့် 
ကျမ်းသည် ေျူးလူမျ ိုးသမိုင်းတွင် မဟာြဋိညာဉ်နှစ်ြုနှင့် သူ့ကိုဆက်စြ်ထားသည်။ 
ဒါဝိဒ်နှင့်ပြုသည့်ြဋိညာဉ် (၂ရာ ၇) နှင့်အာပဗဟံနှင့်ပြုသည့်ြဋိညာဉ် (ကမ္ဘာ ၁၂ နှင့် ၁၅)

 ¼ ဂယာသြ်နှင့် မာရိနှစ်ဦးစလုံးသည် ဘိုးဂဘးဘီဘင်တို့၏ဂတာ်ဝင်မျ ိုးပြစ်ကကသည်။

 ¼ ဂယရှုကို နွားစားြွက်ထဲတွင် ဂမွးြွားြဲ့သည်။ (သို့) တိရစ္ဆာန်များကိုထားသည့်ဂနရာ 
တွင် ဂမွးြွားြဲ့သည်။

 ¼ တည်းြိုြန်းတွင် မာရိနှင့်ဂယာသြ်တို့အတွက် အြန်းမရှိဂသာဂကကာင့် ဂယရှုကို ေူထ ဲ
တွင် (သို့) တိရစ္ဆာန်များကို ထားဂသာဂနရာတွင် ဂမွးြွားြဲ့သည်။

 ¼ ဂကာင်းကင်တမန်များ၏ြုံသဏ္ဌာန်သည် သိုးထိန်းများကို ထိတ်လန့်ဂစသည်။ ဂကာင်း 
ကင်တမန်က တည်ပငိမ်ဂသာသတင်းစကားပြင့် တုံ့ပြန်ြဲ့ပြီး သူတို့ကိုမဂကကာက်ရန် 
ဂပြာြဲ့သည်။ အလွန်ဝမ်းဂပမာက်စရာသတင်းပြစ်သည်။ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သြင်ကို ဂမွး 
ြွားြဲ့ပြီ။

 ¼ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက် အဂသးစိတ်သည် ေျူးလူမျ ိုးြရိသတ်တို့အြို့ စိတ်ဝင် 
စားစရာ အဂကာင်းဆုံးတစ်ြုပြစ်သည်။ လူတစ်ဦး၏မိသားစုမျ ိုးရိုးက သူ (သို့) သူမ 
သည် ဘုရားသြင် ဂရေးြျယ်ထားသည့် လူတစ်ဦးအပြစ်ရြ်တည်ဂနသည်ကို သက် 
ဂသပြသည်။ ရှင်မဿဲက အာပဗဟံ၏မျ ိုးဆက်၊ ေျူးလူမျ ိုးအားလုံး၏ြြင်၊ ဒါဝိဒ်မျ ိုးနွယ် 
မှတိုက်ရိုက်ဆင်းသက်လာသူ၊ ဂမရှိယမျ ိုးရိုးနှင့်ြတ်သက်ပြီး ဓမ္မဂဟာင်းြဂရာြက်ပြု 
ြျက်များပြည့်စုံလာပြင်းကိုပြသပြင်းပြင့် ဂမရှိယအဂကကာင်းကို စတင်ထားသည်။ ဤ 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်၏သားကတာ်	ကမွးြွားခဲ့သည်။	 
သူ၏အမည်မှာ	ကယရှုပြစ်သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၅၂
ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၂:၁-၁၄

ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၁:၁-၂ နှင့် ၁၈-၂၅

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အဓိကပြစ်စဉ်များ

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း 

ဟူသည်မှာ ဂလ့လာ 

သင်ယူပြင်း၏ ထူးပြား 

ဂသာ အစိတ်အြိုင်းတစ်ြု 

ပြစ်သည်။ ပြစ်စဉ်ဆယ့ ်

နှစ်ြုကို ဤဂနရာတွင် 

ဂြးထားြါသည်။ 

ပြစ်စဉ်တစ်ြုြျင်းစီကို  

စာရေက်တစ်ြုစီ (သို့) 

ြိုစတာ သင်ြုန်းဂြါ်တွင် 

ဂရးထားပြီး ကဂလးများ 

ကို အြျနိ်ကာလ 

အစီအစဉ်အရစီဂစြါ။ 

၂ြွဲ့၃ြွဲ့ြွဲကာ အတူတကွ 

လုြ်ဂဆာင်ဂစြါ။ 

ထိုပြစ်စဉ်များကို 

မှန်ကန်ဂသာ အစီအစဉ် 

အတိုင်းစီရန် အြျနိ်ကို 

သတ်မှတ်ဂြးြါ။ အနိုင်ရ 

သူများက ဆုရမည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

သင်တို့သည် ကျမ်းစာ၏ြုံပြင်တစ်ြုဒ်ကို ဂလ့လာဂနဂကကာင်း သင့်အတန်းသားများကို 
သတိဂြးြါ။ ကျမ်းစာထဲတွင် ြုံပြင်များစွာရှိဂသာအြါ ထိုြုံပြင်များသည် အဓိကအဂကကာင်း 
အရာ(သို့) ကျမ်းစာထဲရှိ ြုံပြင်တစ်ြုဒ်နှင ့်ဆက်စြ်ဂနသည်။ ဂမျှာ်လင့်ပြင်းြုံပြင် ပြစ ်
သည်။ ထို့ဂကကာင့် ထိုြုံပြင်နှင့်သင်ြန်းစာများကို အတူတကွစုစည်းရန် သင်ြန်းစာအစမှ  
ပြန်လည်သုံးသြ်ကကမည်ပြစ်ဂကကာင်းကို သင့်အတန်းသားများအားသိဂစြါ။ ဂမးြါ -  
“ကျမ်းစာထဲတွင် ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် အဓိကပြစ်စဉ်များမှာ ဘာပြစ်သနည်း။”

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အစဉ်တည်ရှိပြီး အလွန်တန်ြိုးကကီးသည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် ကမ္ဘာကကီးနှင့်ထိုထဲတွင်ရှိဂသာ အရာအားလုံးကို ြန်ဆင်း သည်။
 ¼ လူစီြာ (သို့) စာတန်သည် အာဒံနှင့် ဧဝကိုလှည့်စားြဲ့သည်။ သူတို့သည် ဘုရား 

သြင်အား မနာြံပြင်းပြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ြဲ့ကကသည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် ကမ္ဘာဂြါ်ရှိသက်ရှိများအားလုံးကို ဂရလွှမ်းမိုးပြင်းပြင့် သတ်ြဲ့ 

သည်။ ဘုရားသြင်သည် ဂနာဧနှင့် သူ၏မိသားစုကို အသက်ြျမ်းသာဂြးရန် 
ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဂနာဧသည် ဂပြာင့်မတ်ဂသာ လူတစ်ဦး 
ပြစ်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အာပဗဟံအား အထူးကတိဂတာ်ဂြးြဲ့သည်။
 ¼ ယာကုြ်သည် ဘုရားသြင်၏ ဂကာင်းကင်တမန်နှင့် နြန်းလုံးရာမှ ဣသဂရလ 

ဟူသည့်အမည်သစ်ကိုရြဲ့သည်။
 ¼ ထူးပြားဂသာကြ်ဆိုးဂဘးများနှင့် လွတ်ဂပမာက်ပြင်းအားပြင့် ဘုရားသြင်သည် 

ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို အီေျစ်ပြည်မှထွက်ရန ်ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများနာြံရမည့် ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါးဟု ဂြါ် 

သည့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ကုတ်ဥြဂဒကို တည်ဂထာင်ြဲ့သည်။
 ¼ ဘုရားသြင်၏အကူအညီပြင့် ဣသဂရလတို့သည် ကတိဂတာ်ပြည်သို့ ဝင်စားြဲ့ 

ကကသည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် ဒါဝိဒ်ကို ဘုရင်ပြစ်ရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ သူသည် ထာဝရဘုရင် 

ပြစ်ရန် တစ်စုံတစ်ဦးကိုဂစလွှတ်လိမ့်မည်။
 ¼ နိုင်ငံဂတာ်သည် ဂရှာလမုန်၏အပြစ်ဂကကာင့် နှစ်ပြမ်းကွဲသွားသည်။
 ¼ ဣသဂရလနှင့်ယုဒတို့သည် အာစီးရီးယားနှင့်ဗ ာဗုလုန်သို့ ပြည်နှင်ြံရသည်။
 ¼ ေျူးလူမျ ိုးများသည် ဗိမာန်ဂတာ်နှင့် ပမို့ရိုးများပြန်လည်တည်ဂဆာက်ရန် ပြည်နှင်ြ ံ

ရပြင်းမှ ပြန်လာြဲ့ကကသည်။

ဘိုးဂဘး၏ အြျက်အလက်များကို ေရုတစိုက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤသည်မှာ 
မဿဲမှ ဂယရှုသည် စစ်မှန်ဂသာဂမရှိယပြစ်သည်ကို သက်ဂသများစွာပြထားသည့် မှတ် 
တမ်းများပြစ်သည်။
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

သမိုင်းတွင် လျ ို့ဝှက်ဆန်းကကယ်ဆုံးဂမွးြွားပြင်း၏ ြုံပြင်ပြစ်သည်။ အစတွင်မာရိ၏ဝမ်းကွဲ 
အမ ဧလိရှဗက် မှ အသက်အရေယ် အလွန်အိုမင်းသည့်အြျနိ်တွင် ကိုယ်ဝန်ရှိလာသည်။ ဘုရား 
သြင်၏ဂကာင်းကင်တမန်က မာရိအား ဧလိရှဗက်အဂကကာင်း ဂပြာပြပြီး ဘုရားသြင ်
အတွင်အရာအားလုံး ပြစ်နိုင်သည့်အဂကကာင်း ဂပြာပြြဲ့သည်။ မာရိသည် ဂပမာက်ဘက ်
နာဇရက်မှ ဂတာင်ြိုင်းယုဒပြည်သို့ ြရီးသွားြဲ့သည်။ ၎င်းမှာ ြရီးရှည်ပြစ်သည် သို့ဂသာ် 
သူမဂရာက်ရှိသွားပြီး ကိုယ်ဝန်ဂပြာက်လရှိဂနသည့် သူမ၏ဝမ်းကွဲအစ်မကို ဂတွ့ြဲ့သည်။ ယြု 
အြျနိ်ြန့်တွင် ဂကာင်းကင်တမန် ေါဂပဗလက မာရိထံဂြါ်လာပြီး သူမသည် သားတစ်ဦးကို 
ဂမွးြွားလိမ့်မည်။ ထိုသားကို ဂယရှုဟုမှည့်ရမည်အဂကကာင်း ဂပြာပြြဲ့သည်။ သူတို့နှစ်ဦးမှာ 
ဝမ်းဂပမာက်ပြင်းနှင့် ပြည့်စုံကာ ဘုရားသြင်ကို ြျးီမွမ်းြဲ့သည်။ မာရိသည် သုံးလတာဂနထိုင ်
ြဲ့ပြီး အိမ်သို့ပြန်သွားသည်။

ဂကာင်းပြီ။ မာရိသည် ဂယာသြ်နှင့် ဂစ့စြ်ထားသည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ဘုရားတရား 
ရိုဂသပြီး အလွန်ဂလးစားြွယ်ဂကာင်းသည့် ဆက်ဆံဂရးရှိသည်။ ဂယာသြ်က မာရိတွင် 
ကိုယ်ဝန်ရှိဂနသည်ကိုသိဂသာအြါ မာရိကို သိကောမကျဂစလိုြဲ့ြါ။ ထို့ဂကကာင့် သူမကိုယ်ဝန် 
ရှိဂသာဂကကာင့် လက်မထြ်နိုင်ဂသာ်လည်း မာရိကို ကာကွယ်ဂြးမည့် အစီအစဉ်ကိုစဉ်းစား 
ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်၏ဂကာင်းကင်တမန်သည် ဂယာသြ်အားဂပြာသည်မှာ မာရိ 
သည် မည်သူနှင့်မျှမစုံြက်ြဲ့ဂသာ်လည်း သူမကိုယ်ဝန်ရှိသည်။ ၎င်းမှာ အလွန်ထူးပြားဂသာ 
နည်းလမ်းပြစ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိလာပြင်းပြစ်သည်။ ဂကာင်းကင်တမန်က ဂယာသြ်အား ဘုရား 
သြင်၏သန့်ရှင်းဂသာ ဝိညာဉ်ဂတာ်သည် မာရိအား ကိုယ်ဝန်ရှိဂစသည်။ ကဂလး၏ 
အမည်ကို ဂယရှုဟုမှည့်ရမည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူသည်လူသားများကို သူတို့၏ 
အပြစ်မှကယ်ြျွတ်မည့်သူပြစ်သည်ဟု ဂပြာပြြဲ့ဂလသည်။

မာရိမှ ကဂလးဂမွးြွားမည့်အြျနိ် ဂရာက်လာြဲ့သည်။ သူမသည် အလွန်မသက်မသာ 
ြံစားရသည်။ ဂယာသြ်နှင့်မာရိတို့က နာဇရက်မှ ဗက်လင်သို့ ြရီးရှည်ထွက်လာြဲ့ကကသည်။ 
ထိုဂနရာတွင် တည်းြိုရန် ဂနရာမရှိသည်ကို ဂတွ့ြဲ့ကကသည်။ တည်းြိုြန်းအားလုံးတွင် 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ခရစ်ဝင်ကျမ်း	

ကရးသူနှစ်ဦး၏	

ြုံပြင်ကိုကပြာပြြါ	

ရှင်မဿဲနှင့် ရှင်လုကာ  

တို့သည် ဂယရှုဂမွးြွား 

လာသည့် ြုံပြင်ကို 

ဂပြာကကသည်။ စာြုဒ်နှစ်ြ ု

လုံးကို သင့်အတန်းသား 

များ အားြတ်ပြြါ။ 

ဂဆွးဂနွးရန် -

. ထိုကျမ်းြိုဒ်များတွင် 

တူညီဂသာအရာများ 

ဘာြါရှိသနည်း။

. ကျမ်းစာထဲရှိကျမ်းြိုဒ် 

တစ်ြုြျင်းစီတွင် ဘာက 

ထူးပြားသနည်း။

ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် အလွန်ထူးပြားဂသာ နည်းလမ်းပြင့် ဂမွးြွားလာြဲ့သည်။ ဂယရှု 
ဂမွးြွားလာပြင်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး သင်သိသည့်အြျက်အလက်အြျ ို့မှာ ဘာပြစ်သနည်း။

ဂယရှုြရစ်ဂတာ် ဂမွးြွားလာပြင်းနှင့် ြတ်သက်သည့် သတင်းအြျက်အလက် အမှားအြျ ို့ 
လည်း ရှိနိုင်ြါသည်။ 

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ကျမ်းစာအလွတ်	

ကျက်မှတ်ပခင်း	လှုြ်ရှားမှု	

-	အတန်းလိုက်ယှဉ်ပြိုင်မှု

အသင်းနှစ်သင်းြွဲ့ြါ။ 

ကျက်မှတ်ထားသည့် 

ကျမ်းြျက်ကို အသင်းများ 

မှ ၁၀ ကိုက်အကွာမှ 

စာလုံးကကီးများပြင့် 

ဂရးကာထားြါ။ 

ကဂလးများကို ကျမ်းြျက်

ရှိသည့်ဂနရာသို့ဂပြးဂစပြီး 

လူတိုင်းကကားနိုင်ဂအာင် 

ဂနာက်စကားလုံးကို 

ြတ်ြါ။ 

ကဂလးတစ်ဦးြျင်းစီက 

သူ၏ စကားလုံးတစ်လုံးကို 

ြတ်ပြီးသည့်အြါ အသင်း 

ထံသို့ဂပြးပြီး တန်းစီထား 

သည့် အတန်းမှဂနာက် 

လူကိုထိြါ။ 

ထိုကျမ်းြျက်များ အားလုံး 

ကျက် ပြီးသွားသည်အထိ 

ပြစ်စဉ်ကိုထြ်မံ 

လုြ်ဂဆာင်ြါ။

လူတိုင်းကျမ်းြျက် 

ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ 

ထိုသို့လုြ်ဂဆာင်ြါ။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၂:၁၁ - ယဂန့တွင်ဒါဝိဒ်၏ပမို့၌ သြင်ြရစ်ဂတာ်တည်းဟူဂသာ ကယ်တင် 
ဂသာအရှင်သည် သင်တို့အဘို့အလိုငှါ ြွားပမင်ပြင်းကို ြံဂတာ်မူပြီ။

အြန်းပြည့်ဂနသည်။ ထိုညတွင် မာရိအတွက် ဂယရှုကိုဂမွးြွားရန် အြျနိ်ကျဂရာက်ြဲ့ 
သည်။ လျှ ို့ဝှက်ဆန်းကကယ်သည့် ဂမွးြွားမှုပြစ်သည်။ လယ်ဂမွးတိရစ္ဆာန်များသာ ထိုဂနရာ 
တွင် ရှိဂနြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က အနီးအနားရှိစားကျက်တွင် သိုးထိန်းများကိုဂပြာပြြဲ့သည်။ 
ကယ်တင်ရှင်ဂမွးြွားလာပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် ဝမ်းဂပမာက်ြွယ်ရာပြစ်သည်။ အလွန် 
များပြားဂသာ ဂကာင်းကင်တမန်များက ဘုရားသြင်အား ြျးီမွမ်းကကသည်။ သိုးထိန်းများ 
သည် ဂကကာက်ရေံ့ကကသည် သို့ဂသာ် ကယ်တင်ရှင်ကိုရှာဂြွရန် ဗက်လင်ပမို့ထဲသို့ သွားြဲ့ 
ကကသည်။ ဂသြျာသည်မှာ ဂကာင်းကင်တမန်မှ သူတို့အားဂပြာပြသည့်အတိုင်း ပြစ်ြဲ့သည်။ 
သူတို့က အဝတ်နှင့်ြတ်စည်းပြီး နွားစားြွက်တွင် သိြ်ထားသည့်ကဂလးဂလးကို ဂတွ့ြဲ့ 
သည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် မြါဝင်နိုင်ြဲ့ြါ။ သူတို့သည် ထိုထူးပြားသည့် ကဂလးအဂကကာင်းကိ ု
လူတိုင်းအားကကားဂပြာြဲ့သည်။

အြျနိ်ကာလတစ်ြုကကာဂသာအြါ အဂရှ့ဘက်မှြညာရှိများသည် ဘုရင်ပြစ်ဂသာ ကဂလးထံ 
လာဂရာက်ကာ လက်ဂဆာင်များ ြူဂဇာ်ကကသည်။ ထိုြညာရှိများအား ကကယ်က အဂရှ့ဘက်မှ 
ကဂလးထံသို့ လမ်းပြြဲ့သည်။ သူတို့က ဂယရှုအတွက် ဆုလက်ဂဆာင်များယူလာပြီး သူတို့၏ 
ကိုးကွယ်မှုကို သရုြ်ဂြာ်ြဲ့ကကသည်။ ဂမရှိယြွားပမင်ပြီ။ ဂကာင်းကင်တမန်များသိြဲ့သည်။ 
မာရိနှင့်ဂယာသြ် သိြဲ့သည်။ သိုးထိန်းများသိကကသည်။ ြညာရှင်များသိကကသည်။ မကကာမီ 
လူအများက ထိုထူးပြားဂသာ ကဂလးဂလးကိုဂတွ့ရှိမည်။ အမှန်ြင် ဘုရားသြင်မတတ်နိုင်
ဂသာအမှုမရှိြါ။ 

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂယရှုဂြးြါ Give me Jesus” ဟူသည့် Fernando Ortega သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာ 
အတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

အလွန်ထူးပြားသည့် ဂကကပငာြျက်

လျ ို့ဝှက်ြျက်အကကီးဆုံးကို သိြဲ့ြူးြါသလား။ အမှန်တကယ် ဂြျာ်ရွှင်သည့် လျှ ို့ဝှက်ြျက် 
လား။ တစ်ြါက ကျွန်ဂတာ့်ကို မိသားစုတွင် ကဂလးရဂတာ့မည်ဟု ဂပြာပြကကသည်။ ကျွန် 
ဂတာ်အလွန် စိတ်လှုြ်ရှားသည်။ ဂြျာ်စရာဂကာင်းသည့် သတင်းဂကာင်းကို တစ်စုံတစ် 
ဂယာက်အား ဂပြာပြရန် ကျွန်ဂတာ်မဂစာင့်နိုင်ြါ။ မည်သူ့ကို ြထမဆုံးသိဂစမည်ဟူဂသာ 
အရာကို သင်ဆုံးပြတ်သည်။ မည်သူကိုသင်ဂြါ်မည်နည်း။ (ကဂလးများကိုဂပြဂစြါ) ဘုရား 
သြင်က သူ၏ြျစ်လှစွာဂသာ သားဂတာ်ဂယရှုဂမွးြွားဂကကာင်းကို ြထမဆုံးမည်သူကိုဂပြာ 
မည်ဟု သင်ထင်သနည်း။ ဂနာက်ဘုရင်တြါးကိုလား။ အသင်းဂတာ်ဂြါင်းဂဆာင်များကိ ု
လား။ သူတို့သည် ကသဇာအာဏာရှိဂသာသူများဟု သတ်မှတ်ြံရသလား။ ကမ္ဘာကကီး၏အပမင ်
တွင် ထိုသို့မဟုတ်ြါ။ ဘုရားသြင်က သိုးထိန်းများကိုဦးဆုံးဂပြာပြြဲ့ရာမှ ကျွန်ဂတာ်နား 
လည်ြဲ့သည်မှာ ဘုရားသြင်အတွက် အဂရးြါဂသာသူများပြစ်ရန် ကမ္ဘာကကီး၏အပမင်တွင ်
ြျမ်းသာပြီးကသဇာရှိဂနရန် မလိုဟူသည်ကို နားလည်ဂစသည်။

အဂတွးအဂြါ်များ - ကဂလးများအား ဂယရှုဂမွးြွားသည့်အဂကကာင်း ဂကကာ်ပငာသည့် 
လကေဏာများနှင့် ြိုစတာများ လုြ်ဂစြါ။

၄)	သင်ခန်းစာအားပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

အတန်းကိုနှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ အြွဲ့များကို ဂယရှုဂမွးြွားသည့် အဂကကာင်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး ဂြာ်ပြ 
ြျက်များစွာကို ဂရးနိုင်သဂလာက်ဂရးဂစြါ။ အြျက်အလက်အနည်းငယ်ကို ဂြးထားြါ 
သည် -

 ¼ ဂယရှုသည် ကဲသာဘုရင်ကသေုတ္တုအုြ်ြျုြ်စဉ်ကာလတွင် ဂမွးြွားြဲ့သည်။
 ¼ မဿဲနှင့်လုကာတို့နှစ်ဦးကသာ ဂယရှုဂမွးြွားလာသည့်ြုံပြင်ကို မှတ်တမ်းတင်ြဲ့ 

ကကသည့် ြရစ်ဝင်ကျမ်းဂရးသူနှစ်ဦးပြစ်သည်။ 
 ¼ မာရိနှင့် ဧလိရှဗက်တို့သည် တစ်ဝမ်းကွဲဂမာင်နှမပြစ်သည်။
 ¼ ဂယာသြ်နှင့်မာရိတို့သည် ဘုရားသြင်ကို ရိုဂသကကသည်။
 ¼ ဂယာသြ်နှင့်မာရိတို့သည် ဗက်လင်သို့ သန်းဂြါင်စာရင်းဂြးရန် ြရီးထွက်လာ 

ကကသည်။
 ¼ ဂယရှု၏ြထမဆုံးြုြက်မှာ နွားစားြွက်ပြစ်သည် (ပမင်းများ (သို့) ကျွဲနွားများ 

စားစရာထည့်ဂြးသည့်ဂသတ္တာ) 

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

တစ်မိနစ်စာစာရင်း

ဆရာက 

အသင်းနှစ်သင်း အား 

တစ်မိနစ်စာစာရင်းပြင့် 

သင်ြန်းစာအဂကကာင်း 

အြျက်အလက်များကို 

ဂရးနိုင်သမျှဂရးဂစြါ။

တစ်မိနစ်ပြည့်သွားဂသာ 

အြါ မည်သူက အြျက် 

အလက်များစွာ ရသည်ကို 

နှိုင်းယှဉ်ြါ။ သင်သည် 

အြျက်အလက်များကို 

ရှာဂြွဂကကာင်း 

ကဂလးများကို 

ဂသြျာစွာသိဂစြါ။
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဂမျှာ်လင့်ဂစာင့်စားပြင်းမှာ ပြီးဆုံးသွားသည်။ ဂမရှိယဂရာက်လာပြင်းသည် ယြုပြစ်သည်။ 
အဂရှ့ဘက်မှ ြညာရှိများလာဂသာအြါ သူတို့သည် သြင်ဂယရှုအတွက် ထူးပြားဂသာ 
လက်ဂဆာင်များ ယူလာြဲ့ကကသည်။

ယြုတစ်ြတ်တွင် သင့်အဂနပြင့် တစ်စုံတစ်ဂယာက်ကို ဂြးနိုင်သည့် ထူးပြားဂသာလက် 
ဂဆာင်နှစ်မျ ိုးကို ဂြာ်ပြြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်၏သားကတာ်	ကမွးြွားခဲ့သည်။	 
သူ၏အမည်မှာ	ကယရှုပြစ်သည်။



ဆရာအကူ
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 ¼ ေျူးလူမျ ိုးမိသားစုသမိုင်းတွင် မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်သည် အမျ ိုးသားတစ်ဦးနှင့် အဂရးြါသည့်
ဘိုဂဘးများကကားဆက်စြ်မှုကို ပြသသည်။ 

 ¼ မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်အား ြွင့်ပြပြင်းသည် မျ ိုးရိုးအဆက်ဆက် ြတ်သက်မှုအတွဲ တစ်ြုလုံးကို 
ပြသသည်။ သို့ဂသာ် အြျ ို့မျ ိုးဆက်ကိုမူ ြျန်ထားသည်။ မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်အားလုံးကိ ု
တင်ဆက်မည်ဆိုြါက မျ ိုးရိုးစဉ်သည် သီးပြားပြစ်သွားမည်ပြစ်သည်။

 ¼ ြြင်ဟူဂသာ စကားလုံးမှာ တစ်ြါတစ်ရံ အြိုး၊ အြိုး-အြိုးနှင့် အပြားမျ ိုးရိုးထဲမှ မျ ိုးဆက် 
ဟု ဆိုလိုသည်။ သားဟူဂသာစကားလုံးသည် တစ်ြါတစ်ရံ မျ ိုးဆက်ဟုသာ ဆိုလိုသည်။

 ¼ ရှင်မဿဲက ဂယာသြ်အားပြင့် သူ၏တရားဝင်သားပြစ်ဂသာ ဂယရှု၏မျ ိုးနွယ်အားဂပြ 
ရာြံရန် ဂြးထားပြင်းပြစ်နိုင်ြါသည်။ ရှင်လုကာသည် မာရိ၏ရုြ်ြိုင်းအရသားပြစ်ဂသာ
ဂယရှုကို မာရိအားပြင့်ဂပြရာြံပြင်းပြစ်နိုင်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်၏ ကတိဂတာ်သည် ြဋိညာဉ်ြုံစံပြင့်ဂြးထားသည် (စာြျုြ် (သို့) သဂဘာ 
တူညီမှု)။ ထိုအရာသည် လူသားတစ်ဦးအားပြင့် ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ ထိုသူသည် အာပဗဟ ံ
၏ မျ ိုးရိုးမှ ဆင်းသက်လာရမည်။ ရှင်မဿဲထဲတွင် ဂြာ်ပြထားဂသာ မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက် 
သည် ဂယရှုသည် ြဋိညာဉ်မျ ိုးရိုးမှဆင်းသက်လာသည်ကို သက်ဂသပြသည်။ ဒုတိယ 
အဂနပြင့် ထူးပြားဂသာမျ ိုးဆက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အမျ ိုးအမည်တစ်ြုမှာ ဒါဝိဒ်နှင့် 
ဆက်နွယ်မှုပြစ်သည်။ ဣသဂရ၏ဂနာက်ြိုင်းသမိုင်းတွင် ဘုရားသြင်က ဒါဝိဒ်အား 
သူ၏မိသားစုမျ ိုးဆက်မှ ဂမရှိယဆင်းသက်လာမည်ကို ကတိဂြးြဲ့သည်။

 ¼ “ရှင်လုကာသည် အလွန်ေရုပြုသည်။ သူက လူများ “အထင်အမှတ်” အားပြင့် ကိုယ် 
ဂတာ်၏အဘကား ဂယာသြ်တည်းဟု ဂြာ်ပြထားသည်” (၃:၂၃)။ သူသည်မည်သည့ ်
အမျ ိုးအနွယ်မှမဟုတ်ြါ။ သူသည် အြျနိ်ကာလကကာရှည်စွာ ဂစာင့်စားြဲ့ရသည့် အမျ ိုး 
သမီး၏မျ ိုးဂစ့ (ကမ္ဘာ ၃:၁၄-၁၅၊ ကျမ်းစာ၏ြထမဆုံး ြဂရာြက်ပြုြျက်) ပြစ်သည်။ 
မာရိ၏ြင်ြွန်းဂယာသြ်သည် ဂယရှုအားသူ၏ဂမွးစားပြင်းသည် ဗိမာန်ဂတာ်မှတ်တမ်း 
တွင် ဦးစွာမှတ်တမ်းတင်ြဲ့ြုံရသည်။ ဂယာသြ်သည် မာရိအား လက်ထြ်လိုက်ဂသာ 
အြါ မင်းမျ ိုးမင်းနွယ် ဂရှာလမုန်၏မျ ိုးဆက်နှင့် နာသန်၏သာမန်မျ ိုးနွယ်တို့ ဂြါင်းသင်း 
ကကဂလသည်။”

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှု၏	မိသားစုသမိုင်းတွင်	အာပေဟံနှင့်ဒါဝိဒ်တို့	ြါဝင်သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၅၃
 ရှင်မဿဲြရစ်ဝင်ကျမ်း ၁:၁-၁၆ နှင့်  
ရှင်လုကာြရစ်ဝင်ကျမ်း ၃:၂၃-၂၈

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာစိန်ကခါ်ပခင်း

အတန်းကို နှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ 

အသင်းများက -

၁) ညီအစ်ကို ဂမာင်နှမ 

အများဆုံးရှိဂသာ သူများ

၂) ညီအစ်ကိုဂမာင်နှမ 

အနည်းဆုံးရှိဂသာ သူများ 

ဟု ြွဲနိုင်ြါသည်။

ဤကစားနည်းအား 

သင်ြန်းစာ အဆုံးသတ ်

တွင် ပြန်လည်သုံးသြ ်

ပြင်းနှင့် အတူ ဆက်လက် 

ကစားသွားမည်ပြစ်သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဂအာက်ြါဇယားနှင့် တူညီသည့် ကစားသင်ြုန်းကို ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်းအတွက် ထုတ်ြါ။

အချနိ်ကာလပြမျဉ်း	 ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	 သီချင်း	 ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ပခင်း

၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်

ဂနာက်ဆုံးသင်ြန်းစာ ၁၀ ြုသို့ ပြန်ကကည့်ပြီး သင်ြန်းစာတစ်ြုြျင်းစီ၏ အြျနိ်ကာလပြမျဉ်း 
(၁ဝဝမှတ်)၊ သင်ြန်းစာတစ်ြုြျင်းစီမှ ြုံပြင်ဇာတ်ဂကကာင်း (၂ဝဝမှတ်)၊ သင်ြန်းစာတစ်ြုြျင်း
စီအတွက်သီြျင်း (၃ဝဝမှတ်)၊နှင့် သင်ြန်းစာတစ်ြုြျင်းစီအတွက် ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
(၄ဝဝမှတ်) ကိုကဂလးများအား ဂပြာဂစြါ။

ဆုကို အနိုင်ရသည့် အသင်းအားဂြးြါ။ ြုံမှန်အားပြင့် ယှဉ်ပြိုင်ပြင်းသည် ကဂလးများ 
အတွက် ဂြျာ်စရာဂကာင်းသည်။ ထို့ဂကကာင့် အားလုံးကို ြါဝင်ဂစြါ။ သင့်အတန်း၏ 
အရေယ်အစားဂြါ်မူတည်ပြီး ကဂလးတစ်ဦးလျှင် ဂမးြွန်း ၁-၂ ြုပြင့် ကန့်သတ်နိုင်ြါသည်။ 
သင်ြွင့်ပြုလိုက်ြါက အဂကကာင်းရင်းမှာ ကဂလးအနည်းငယ်ကသာ ဂမးြွန်းအားလုံးကို 
ဂပြမည်ပြစ်သည်။ 

စုစုဂြါင်းအမှတ် (၁၀၀၀၀)မှတ်ရှိမည်။ သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက် ၁ဝဝဝမှတ် (အြျနိ် 
ကာလပြအတွက် ၁ဝဝမှတ်၊ ြုံပြင်ဇာတ်ဂကကာင်းအတွက် ၂၀၀ မှတ်၊ သီြျင်းအတွက် ၃၀၀ 
မှတ်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်းအတွက် ၄၀၀ မှတ်)

သင့်မိသားစုမျ ိုးဆက်မှ မည်မျှကို သင်အမည်ဂပြာနိုင်သနည်း။

သင်မည်မျှ ဂဝးဂဝးသွားနိုင်သနည်း။

ထိုလူများအဂကကာင်း သင်ဘာသိထားသနည်း။

ဂယရှု၏မိသားစုသမိုင်းကို လူသိများပြီး သူ့ကိုလူသားမှ ဂမွးြွားြဲ့ပြင်း ပြစ်သည်။ ဂယရှု၏ 
မိသားစုသမိုင်းအတွက် မှတ်တမ်းသည် လွန်ြဲ့ဂသာနှစ်ဂြါင်း ၂၀၀၀ က အာပဗဟံသို့ တြန် 
ပြန်သွားရမည်ပြစ်သည်။ ဤသင်ြန်းစာက ကျွန်ုြ်တို့အား သူ၏မိသားစုသမိုင်းနှင့် အဘယ် 
ဂကကာင့် အလွန်အဂရးကကီးသည်ကို အဂသးစိတ်ဂပြာပြမည်ပြစ်သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

၎င်းမှာ ဂယရှုမဂမွးြွားမီ နှစ်ဂြါင်း ၄၀၀ ြန့်ကြင် စတင်ြဲ့သည်။ အာဒံကိုြန်ဆင်းပြီး 
စာတန်ကို နင်းဂပြမည့်သူကို ဂြးမည်ဟု ကတိဂြးသည်။ ဤသည်မှာ ကျမ်းစာ၏ြထမဆုံး 
ြဂရာြက်ပြုြျက်ပြစ်သည်။ ဂနာက်နှစ်ဂြါင်း ၄၀၀၀ တစ်ဂလျှာက်လုံးတွင် လူများစွာ 
ဂမွးြွားြဲ့ပြီး မျ ိုးဆက်ဂြါင်းများစွာ ဂြါ်လာကာဂြျာက်ကွယ်သွားကကသည်။ သို့ဂသာ် 
မိသားစုတစ်စုမှာ ဂအာက်ဂပြမှ ရြ်တည်လာြဲ့သည်။ ၎င်းမှာဂယရှု၏မိသားစုသမိုင်းပြစ်ပြီး 
အာဒံမှ ဆင်းသက်လာသည်။ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် လျှ ို့ဝှက်နက်နဲဂသာဂမွးြွားပြင်းပြစ်စဉ်
သာမက အကကီးပမတ်ဆုံး ဂထာင်ဂြါင်းများစွာ၏ သမိုင်းဝင်ပြစ်စဉ်တစ်ြု ပြစ်သည်။ 

စူးစမ်းသူနှစ်ဦးက ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏မိသားစုသမိုင်းကို အဂသးစိတ်ဂြာ်ပြထားသည်။ သူ 
တို့မှာ ရှင်မဿဲနှင့် ရှင်လုကာတို့ပြစ်ကကသည်။ ရှင်မဿဲသည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို အာပဗဟံမ ှ
တစ်ဂလျှာက်လုံးပြစ်ဂသာသူ၏ အဂမွအနှစ်မှ ဂပြရာြံထားသည်။ တစ်ြျနိ်တည်းတွင် 
ရှင်လုကာ၏ စူးစမ်းရှာဂြွမှုက ဂယရှု၏မိသားစုသမိုင်းကို လူသားမူလအစ အာဒံမှတစ်
ဂလျှာက်လုံးဂပြရာြံဂစသည်။

ဂယရှု၏မိသားစု သမိုင်းကို ဂပြရာြံပြင်းသည် ဂယရှု၏ထူးပြားမှုကို ကျွန်ုြ်တို့အား ဂြာ်ပြ 
ဂနသည်။ သူ့ကို ရှင်လုကာက အာဒံမှဂပြရာြံသည်။ လုကာ၏ဂပြရာြံြျက်တွင် လူသိများ 
သည့် အာပဗဟံနှင့်ဒါဝိဒ်တို့ ြါဝင်သည်။ ရှင်မဿဲသည် ြရစ်ဂတာ်၏တရားဝင်အဂမွအနှစ ်
ပြစ်ဂသာ ဘုရင်ပြစ်ပြင်းကို ဂပြရာြံထားသည်။ သူသည်လည်း အာပဗဟံနှင့်ဒါဝိဒ်တို့ကို  
ထည့်ထားသည်။ ဂယရှုသည် “ဘုရား-လူသား” ပြစ်ရန် ထူးပြားစွာ အရည်အြျင်းရှိသည်။ 
သူသည် ဘုရားအြကင်းမဲ့ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးမှ ဂမွးြွားြဲ့သည်။ သူသည် 
လူသားအြကင်းမဲ့ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် ြြမည်းဂတာ်မှာ သူ၏စစ်မှန်ဂသာြြင်ပြစ်သည်။

နှစ်ဂြါင်းများစွာ တစ်ဂလျှာက်တွင် မည်သူကမှ ဤဂြကးဂကကာ်မှုကို မလုြ်ဂဆာင်နိုင်ဂသး 
ဂြ။  ဂယရှုြရစ်ဂတာ်တွင် ဂမရှိယဟု ဂမျှာ်လင့်ြံထိုက်သည့် တရားဝင်အြွင့်အဂရးရှိပြီး  
သင်နှင့် ကျွန်ုြ်တို့ကိုသိဂစသည့် လူသားပြစ်ပြင်းအားပြင့်လည်း သူဂမွးြွာြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် 
သူ့ကို “တစ်ြါးတည်းဂသာ သားဂတာ်” ဟု ဂြါ်သည်။ သူသည် ဘုရားသြင်၏ထူးပြားဂသာ 
သားဂတာ်ပြစ်ြဲ့၊ ပြစ်ဂနသည်။ သူနှင့်တူသည့် မည်သူမျှမရှိြါ။ သူ့ကဲ့သို့အပြားမည်သူမျှ 
မရှိြါ။ ထို့ဂကကာင့် သူသည် ထူးပြားသည်… သူနှင့်တူသူအပြားမည်သူမျှမရှိ။ ရှင်မဿဲနှင့ ်
ရှင်လုကာနှစ်ဦးစလုံးသည် သူတို့၏ြျဲ့ကားစူးစမ်းဂလ့လာမှုဂကကာင့် ကျွန်ုြ်တို့အား ဂယရှု 
ြရစ်ဂတာ်သည် ကမ္ဘာဂလာကကကီးကိုကယ်တင်မည့် တစ်ြါးတည်းဂသာ ကယ်တင်ရှင ်
ပြစ်သည်ဟူဂသာ နိေုံးကိုရဂစသည်။

ဂယရှုကို “ဒါဝိဒ်၏သားဂတာ်” ဟု ဂြါ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သူသည် ဂမရှိယပြစ်ရန် ဘုရား 
သြင်မှ ကတိဂြးထားဂသာသူပြစ်သည်။ “ဒါဝိဒ်၏သားဂတာ်” ဟုဂြါ်ြံရပြင်းမှာ သူ၌  
ဂမရှိယပြစ်ရန် တရားဝင်အြွင့်အဂရး (သို့) ေျူးလူမျ ိုးတို့၏ဘုရင်ပြစ်ရန် ရှိသည်ဟု ဆိုလို 
သည်။ သူ၏အြွင့်အာဏာနိုင်ငံဂတာ်ကို ြြမည်းဂတာ်ဘုရားမှ တည်ဂထာင်ြဲ့သည်။ 
လူအများက ထို “ဘုရား-လူသား” ကို အပြစ်ရှာကကမည်။ သို့ဂသာ် ဂကာင်းကင်ဘုံမှြြမည်း 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	နှိုင်းယှဉ်ပခင်း

ရှင်မဿဲ ၁:၁၆ နှင့ ်

ရှင်လုကာ ၃:၂၃ ကိ ု

နှိုင်းယှဉ်ြါ။ ထိုကျမ်းြျက် 

များ အားလုံးက ဂယရှု  

ြရစ်ဂတာ်၏ ထူးပြားြျက ်

ကို ကျွန်ုြ်တို့အား 

ဘာဂပြာပြသနည်း။

. ရှင်မဿဲ ၁:၁၆ 

ရှင်ယာကုြ်ပမင်ဂသာ 

သားကား၊ မာရိ၏ 

ြင်ြွန်းဂယာသြ်တည်း။ 

ထိုမာရိသည် ြရစ်ဟု 

ဂြါ်ဂဝါ်သမုတ်ဂသာ 

ဂယရှု၏မယ်ဂတာ် ပြစ်၏။

. လုကာ ၃:၂၃ - ထိုအြါ  

ဂယရှုသည်  အနှစ်သုံး 

ဆယ်ြန့်မျှ ရှိဂတာ်မ ူ

၏။ လူများ အထင်အမှတ ်

အားပြင့် ကိုယ်ဂတာ်၏ 

အဘကား ဂယာသြ် 

တည်း။ 

လုကာသည် အလွန် 

ေရုတစိုက်ပြင့် ဂယရှုသည် 

လူများ “အထင်အမှတ်” 

ပြင့် ဂယာသြ်၏သားဟု 

ဂရးသားထားသည်။ 

မဿဲကသူ့ကို ြရစ်ဂတာ် 

ဟု ဂြါ်သည်။ 
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

တယ်လီြုန်းကစားနည်း

တယ်လီြုန်း ကစားနည်း 

ကို အသုံးပြုပြီး ကျမ်းြျက် 

ကို ကျက်မှတ်ြါ။ သင့ ်

အတန်းအား တစ်တန်း 

တည်း ပြစ်ဂအာင်စီြိုင်းြါ 

ထို့ဂနာက် အတန်းမှ 

ြထမဆုံး လူသည် ဂနာက ်

လူကို ကျမ်းြျက်၏ 

စကားစုတစ်စုအား တီးတိုး 

ဂပြာရမည်။ ထိုသူက 

ဂနာက်ြုေ္ဂိုလ်ကို ထြ်ဂပြာ 

ရမည်။ အားလုံး 

လုြ်ဂဆာင်ပြီးသည် 

အထိဂစာင့်ြါ။ ထို့ဂနာက် 

ဒုတိယစကားစုကို 

ထိုနည်းတူစွာ လုြ်ဂဆာင ်

ြါ။ ထိုမှ ကျမ်းြျက် 

အားလုံးကို ကျက်မှတ်ပြီး 

သည်အထိ ထိုသို့ 

လုြ်ဂဆာင်ြါ။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၁:၁၆ - ယာကုြ်ပမင်ဂသာသားကား မာရိ၏ ြင်ြွန်းဂယာသြ်တည်း။  
ထိုမာရိသည် ြရစ်ဟု ဂြါ်ဂဝါ်သမုတ်ဂသာ ဂယရှု၏မယ်ဂတာ်ပြစ်၏။ 

ဂတာ်သည် သူ့ကိုအလွန်နှစ်သက်သည်။ သူမဂမွးြွားမီနှစ်ဂြါင်း ၄၀၀ ကြင် ကတိဂြးြဲ့ 
သည့် ကာလကကာရှည်စွာ ဂစာင့်စားြဲ့ရသည့် “စာတန်ကိုနင်းဂပြမည့်သူ” ပြစ်သည်။ ဂယရှု 
ြရစ်ဂတာ်၏မိသားစုသမိုင်းသည် အဂရးကကီးသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ၎င်းကကျွန်ုြ် 
တို့ကို နှစ်ဂြါင်းများစွာက သူ၏ထူးပြားဂသာ ဂဆွမျ ိုးများကိုဂပြာပြသည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂယရှုဂြးြါ Give me Jesus” ဟူသည့် Fernando Ortega သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာ 
အတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ဂယရှု၏ မိသားစုသမိုင်း

အြျနိ်မီကကိုတင်၍ ၁လက်မအကျယ်နှင့် ၈လက်မအရှည်ရှိသည့် စာရေက် ၁၃ ရေက်ကို ပြင်ဆင် 
ြါ။ ထိုနာမည်များကို စာရေက်များဂြါ်တွင် ဂရးြါ (စာရေက်တစ်ရေက်လျှင် နာမည်တစ်ြုစီ)။ 
အာဒံ၊ အာပဗဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုြ်၊ ယုဒ၊ ဒါဝိဒ်၊ ဂယာသြ်။ စာရေက် ၅ ရေက်ဂြါ်တွင် သင့် 
ကဂလးများသိဂလာက်သည့် လူများ၏အမည်ကိုဂရးြါ။ ဥြမာ နိုင်ငံဂရးသမားများ၊ အား 
ကစားဂတာ်သူများ၊ နာမည်ကကီး (သို့) အပြားထဲမှ။ ဂနာက်ဆုံးစာရေက်ကို “ဂယရှုြရစ်ဂတာ်” 
ဟုဂရးြါ။ ကဂလးများကို - “ကယရှုခရစ်ကတာ်ထက်	 နှစ်ကြါင်း	 ၂ဝဝဝကလာက်ကစာပြီး	
အသက်ရှင်ခဲ့သည့်	 ကယရှုခရစ်ကတာ်၏ဘိုးကဘးများကို	 ပြန်လည်ဆက်စြ်သည့်	 ချနိ်းကကိုး 
တစ်ခုကိုလုြ်ြကြါစို့။”	ဟု ဂပြာြါ။

ဤအရာ၏ြန်းတိုင်မှာ ဂယရှု၏မျ ိုးဆက်များကို သိမှတ်ရန်ပြစ်ပြီး တစ်စုတည်းထားရန ်
ပြစ်သည် (ဟုတ်သည်)။ ဂယရှု၏မျ ိုးဆက်ထဲတွင် မြါသူများအား အပြားအုြ်စုတွင်ထားရန ်
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာ အစတွင် သင်စတင်ြဲ့သည့် အမှတ်များပြင့် ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်းနည်းကို 
ဆက်လက်ကစားြါ။

 ¼ ၁၀၀ မှတ်အတွက် - ဂယရှု၏ မိသားစုသမိုင်းကို စူးစမ်းဂလ့လာသူနှစ်ဦးမှာ 
မည်သူများပြစ်ကကသနည်း။ (ရှင်မဿဲနှင့် ရှင်လုကာ)

 ¼ ၂၀၀ မှတ်အတွက် - မည်သည့် စာဂရးဆရာက ဂယရှုသည် ဂမရှိယပြစ်ပြင်း တရား 
ဝင်အြွင့်အဂရးကို ဂပြရာြံထားသနည်း။ (ရှင်မဿဲ)

 ¼ ၃၀၀ မှတ်အတွက် - မည်သည့် စာဂရးဆရာက ဂမရှိယပြစ်ရန် ဂယရှုသည် လူသား 
အြွင့်အဂရးကို ဂပြရာြံြဲ့သနည်း။ (ရှင်လုကာ)

 ¼ ၄၀၀ မှတ်အတွက် - မည်သည့် ကျမ်းြျက်နှစ်ြျက်က ဂယရှု၏ မိသားစုသမိုင်း 
အဂကကာင်းကို ဂပြာထားသနည်း။ (ရှင်မဿဲ ၁ နှင့် ရှင်လုကာ ၃)

 ¼ အြိုဂမးြွန်း - ၅၀၀ မှတ်တန် - ဤသင်ြန်းစာ၏ အဓိကအဂကကာင်းအရာမှာ ဘာ 
ပြစ်သနည်း။ (ဂယရှု၏မိသားစုသမိုင်းတွင် အာပဗဟံနှင့် ဒါဝိဒ်တို့ြါဝင်သည်)

သင်ခန်းစာကို		

ပြန်လည်စတင်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာစိန်ကခါ်ပခင်း

ဤပြန်လည် သုံးသြ်ပြင်း 

လှုြ်ရှားမှုသည် 

သင်ြန်းစာအစတွင် 

ကစားြဲ့သည့် ပြန်လည်  

သုံးသြ်ပြင်း ကစားနည်း 

ကို ဆက်လက်ကစားပြင်း 

ပြစ်သည်။

ပြစ်သည် (မဟုတ်ြါ)။ စာရေက်များကိုဂရာထားပြီး တစ်ြုပြီးတစ်ြုဂကာက်ယူြါ။ နာမည် 
များကိုြတ်ပြီး ကဂလးမျာအား ဟုတ်သည်၊ မဟုတ်ြါဟု ဂပြဂစြါ။ ြွဲပြားပြီးဂနာက် ကဂလး 
များ အစီအစဉ်အလိုက်ထားရန် ကူညီဂြးြါ (အထက်မှစာရင်းကုိ ကကည့်ြါ) စာရေက်များကိ ု
ြျနိ်းကကိုးလုြ်ရန် အကွင်းြုံလုြ်ြါ။ ဂနာက်ဆုံးတွင် “ဂယရှုြရစ်ဂတာ်” ဟုဂရးထားသည့် 
စာရေက်ကို ဆွဲထုတ်ြါ။ ဂယရှုသည် ဂနာက်ဆုံးြျနိ်းကကိုးပြစ်သည်။ ဂယရှုသည် အာဒံနှင့်မည် 
သို့ ဆက်စြ်ဂနသည်ကို ဂပြာပြြါ။ သင်သိြါသလား။ ဘုရားသြင်တွင် အစအဦးကတည်း 
ကြင် ဂလာကသားများကို ကယ်တင်ရန် ြရစ်ဂတာ်ကိုဂစလွှတ်ရန် အစီအစဉ်ရှိြဲ့သည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ရှင်မဿဲနှင့် ရှင်လုကာတို့သည် စူးစမ်းရှာဂြွသူများ ပြစ်ကကသည်။ သူတို့သည် ဂယရှု၏ 
မိသားစုသမိုင်းဂကကာင်းကို ဂပြရာြံြဲ့ကကသည်။ ထိုကျမ်းြျက်များကို ကဂလးများြတ်ရန ်
အိမ်စာဂြးြါ။ ထို့ဂနာက် သူတို့စူးစမ်းဂလ့လာပြီးဂနာက် ထိုကျမ်းြျက်များသည် မည်သူ 
အဂကကာင်းဂပြာဂနသည်ကို ဆုံးပြတ်ဂစြါ။

 ¼ မိကော ၅:၂ (မိကောမှ ဂရးသားြဲ့သည်)
 ¼ ဂဟရှာယ ၅၃ (ဂဟရှာယမှ ဂရးသားြဲ့သည်)
 ¼ ဆာလံ ၂၂ (ဒါဝိဒ်မှ ဂရးသားြဲ့သည်)
 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၅ (ဂမာဂရှမှ ဂရးသားြဲ့သည်)

သင်ခန်းစာကို	

လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	အိမ်စာ

သင့်အတန်းသားများကို 

ဤအိမ်စာဂြးြါ။ ၎င်းမှာ 

ဂနာက်တစ်ကကိမ်သူတို့ 

ဂတွ့ဆုံဂသာအြါ 

ြထမဆုံး လုြ်ဂဆာင်ရ 

မည့်အရာ ပြစ်သည်။
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 ¼ ရှုဂမာင်အား ဘုရားသြင်ဂပြာသည်မှာ သူသည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများ၏ နှစ်သိမ့်မှုကိ ု
ဂတွ့သည်ဟု ဂပြာပြြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် ဂယရှုအသက်အရေယ်ဂရာက်ဂသာအြါ မာရိနှင့် 
ဂယာသြ်တို့သည် သူ့ကိုဗိမာန်ဂတာ်သို့ ဂြါ်ဂဆာင်လာြဲ့သည်။ ရှုဂမာင်က သူတို့ကို 
ဂတွ့ဂသာအြါ သူကကဂလးငယ်ဂယရှုကို သူ၏လက်ဂမာင်းဂြါ်တွင်တင်ပြီး ဂကာင်း 
ကကီးဂြးသည်။ ရှုဂမာင်က သူသည် ယြုတွင် ထိုအပြစ်အြျက်ဂကကာင့် ပငိမ်းြျမ်းစွာ 
ဂသနိုင်ပြီဟု ဂြာ်ပြြဲ့သည်။

 ¼ အန္နသည် အသက် ၈၄ နှစ်အရေယ် မုဆိုးမတစ်ဦးပြစ်သည်။ သူမ၏ဘဝအများဆုံးအြျနိ် 
တွင် မုဆိုးမပြစ်ြဲ့သည်။ သူမသည် ဘုရားသြင်နှင့်သာမန်ထက် နီးကြ်စွာဂနသည ်
ကိုညွှန်ပြပြီး သူမကိုြဂရာြက်ဟု ဂြါ်သည်။ သူမသည် ဗိမာန်ဂတာ်တွင် ြုံမှန်ဂနထိုင် 
သည်၊ ကိုးကွယ်သည်၊ အစာဂရှာင်သည်၊ ဘုရားကိုြျးီမွမ်းသည်။ ရှုဂမာင်နှင့်တူညီစွာ 
အန္နက ြရစ်ဂတာ်သည် ဣသဂရလလူမျ ိုးကို ကယ်တင်မည့်သူ ဟူသည်ကို သိြဲ့သည်။ 
သူသည် ကတိဂြးထားသည့် ဂမရှိယပြစ်သည်။

 ¼ အန္နနှင့် ရှုဂမာင်တို့သည် အသက်ကကီးဂသာသူကို တန်ြိုးထားသည့် ယဉ်ဂကျးမှုတွင် 
ဂနထိုင်ြဲ့ဂသာဂကကာင့် သူတို့၏ြဂရာြက်ပြုြျက်များသည် ြိုမိုထူးပြားမှုကို ပြစ်ဂစြဲ့ 
သည်။

 ¼ “ြညတ်တရားက တတ်နိုင်ဂသာမိဘများအား နွားသူငယ်ယဇ် (သို့) သိုးသူငယ်ယဇ ်
ကို ဂတာင်းဆိုသည်။ သို့ဂသာ် ဆင်းရဲသားများကိုမူ ငှက်ကဂလးနှစ်ဂကာင်ကို ယူလာရန် 
ြွင့်ပြုထားသည်။ ဂယာသြ်နှင့်မာရိတို့သည် ဆင်းရဲသားများ၏ ယဇ်ကိုသာ ြူဂဇာ်နိုင် 
သည်။”

 ¼ ဂနာက်ြိုင်းတွင် ဂယရှု အသက် ၁၂ နှစ် ဂရာက်ဂသာအြါ သူ၏မိြင်နှင့်ြြင်တို့သည် ဝတ် 
ပြုကိုးကွယ်ရန် ဗိမာန်ဂတာ်သို့ အပြာသူများနှင့်အတူ ဂနာက်တစ်ြန်သွားြဲ့ကကသည်။ 
ဗိမာန်ဂတာ်တွင်  ထိုဂြတ်က ြညာရှင်များနှင့်အတူ အလွန်နက်နဲစွာ ဂဆွးဂနွးပြင်းကိ ု
စတင်ြဲ့သည်။ သူ၏မိဘများက ဗိမာန်ဂတာ်မှထွက်ြွာလာကကဂသာအြါ ဂယရှုသည် 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှု၏အကစာြိုင်း	အသက်တာ၏ပြစ်စဉ်များမှ	 
သူသည်	အလွန်ထူးပခားကသာ	ြုဂ္ဂိုလ်ပြစ်သည်ကို		မှတ်သာခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၅၄
ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၂:၁-၁၅ နှင့်  
ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၂:၂၂-၃၈

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

မဟာြုံပြင်တစ်ြုဒ်

ဆရာက အတန်းသား 

များအား ဂြါင်းစဉ် 

ဂြးနိုင်သည်။ ဥြမာ။  

ဘုရားသြင်၏ အံ့ကသြွယ ်

ဂကာင်းဂသာ တန်ြိုး 

ဂတာ်၊ တိရစ္ဆာန်အစားထိုး 

ပြင်း၊ ဘုရားသြင်ကို 

စိတ်ဂကျနြ်ဂစသည့် 

ယုံကကည်ပြင်း၊ ဘုရားသြင ်

သည် အပြစ်ကို 

အပြစ်ဒဏ်ဂြးသည်၊ 

ထူးပြားဂသာ 

ြုေ္ဂိုလ်- သြင်ဂယရှု။ 

ထို့ဂနာက် ကဂလးမျာအား 

ဂလ့လာြဲ့သည့် ထိုြုံပြင ်

များထဲမှ  သမ္မာကျမ်းစာ 

နည်းလမ်းကျကျ ပြစ်ဂသာ 

ဥြမာများကို ဂပြာဂစြါ။

ဤလှုြ်ရှားမှု၏ ရည်ရေယ ်

ြျက်မှာ ကဂလးများသည် 

ကျမ်းစာ၏မဟာြုံပြင် 

တစ်ြုဒ်ထဲမှ ထြ်မံတလ ဲ

လဲြါဝင် ဂနသည့် 

အဂကကာင်းအရာကို 

ပမင်ဂတွ့ရန် ပြစ်သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်းအတွက် ြန်းတိုင်တစ်ြုမှာ ကဂလးများသည် ကျမ်းစာ၏ မဟာြုံပြင ်
ကို ပမင်ဂတွ့ရန်ပြစ်သည်။ ယဂန့ ကျွန်ုြ်တို့သည် ထိုြုံပြင်ထဲမှ ထြ်မံတလဲလဲ ြါဝင်ဂနသည့် 
အဓိကအဂကကာင်းအရာကို ကဂလးများအား ဂမးလိုြါသည်။ ဥြမာ ကဂလးများကို စိတ် 
ကကိုက်ဂပြဂစြါ။ သို့ဂသာ် ဂအာက်ြါအြျက်များသည် ကျမ်းစာထဲရှိ မဟာြုံပြင်ထဲတွင် 
ထြ်ြါတလဲလဲ ြါဝင်ဂနသည့်အဂကကာင်းအရာအပြစ် ပမင်ဂတွ့နိုင်ြါသည်။

အြွဲ့နှင့် မြါလာသည်ကို သတိမပြုမိကကဂြ။ ြုံမှန်အားပြင့် အမျ ိုးသမီးများနှင့်ကဂလး 
များသည် အြွဲ့၏ဂရှ့ဘက်မှသွားရပြီး အမျ ိုးသားများက ဂနာက်မှလိုက်ကကသည်။  
ဂယရှုသည် အသက် ၁၂ နှစ်အရေယ် ဂယာက်ျားဂလးတစ်ဦးအဂနပြင့် နှစ်သက်ရာဘက်မ ှ
လိုက်၍ ရသည်။

ဘုရားသြင်၏အံ့ကသြွယ်ရာ တန်ြိုးဂတာ်
 ¼ ြန်ဆင်းပြင်း
 ¼ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဂရလွှမ်းမိုးပြင်း
 ¼ ြင်လယ်နီပြတ်ဂကျာ်ပြင်း
 ¼ ကတိဂတာ်နယ်ဂပမသို့ ဝင်စားပြင်း

တိရစ္ဆာန်အစားထိုးပြင်း
 ¼ အာဒံနှင့်ဧဝ
 ¼ ဂမာရိဂတာင်ဂြါ်မှ အာပဗဟံနှင့် 

ဣဇက်
 ¼ ြွင့်လွှတ်ပြင်းအတွက် ဘုရားသြင် 

၏ ပြင်ဆင်ဂထာက်ြံ့ပြင်း
 ¼  အပြစ်ဂပြရာဂန့

ဘုရားသြင်အား စိတ်ဂကျနြ်ဂစသည့် 
ယုံကကည်ပြင်း

 ¼ ဂနာဧ
 ¼ အာပဗဟံ
 ¼ ြသြါြွဲ
 ¼ ရုသနှင့် ရှဂမွလ
 ¼ ဒါဝိဒ်မင်းကကီး

ဘုရားသြင်သည် အပြစ်ကို အပြစ်ဂြးသည်
 ¼ အာဒံနှင့်ဧဝ
 ¼ Kadesh Barnea အရြ်တွင် မယုံ 

ကကည်ပြင်း
 ¼ ဣသဂရလလူမျ ိုးတို့၏ ြထမဆုံး 

ဘုရင်ဂရှာလု
 ¼ ဂရှာလမုန်ဘုရင်
 ¼ ကွဲပြားဂသာနိုင်ငံဂတာ်

ထူးပြားဂသာြုေ္ဂိုလ် - ဂယရှုြရစ်ဂတာ်
 ¼ ဂယရှုအဂကကာင်း ြဂရာြက်ပြု 

ြျက်များ
 ¼ ဂယရှုဂမွးြွားပြင်း
 ¼ ဂယရှု၏အသက်တာမှ အဂစာြိုင်း 

ပြစ်စဉ်များ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂယရှုဂမွးြွားပြီး ၃၃ ရက်ကကာပြီးဂနာက် အလွန်စိတ်လှုြ်ရှားစရာဂကာင်းဂသာ အပြစ် 
အြျက် အြျ ို့ပြစ်ြွားြဲ့သည်။ မာရိနှင့်ဂယာသြ်တို့သည် ဗက်လင်မှ ဗိမာန်ဂတာ်တွင် 
ယဇ်ြူဂဇာ်သည့် ဂယရုရှလင်သို့ ြရီးတိုတစ်ြုသွားြဲ့ကကသည်။ မာရိနှင့်ဂယာသြ်တို့သည်  
သိုးကိုဝယ်ရန်မတတ်နိုင်ဂသာဂကကာင့် ြိုနှစ်ဂကာင် (သို့) ြျ ိုးငှက်တစ်စုံကို ဝယ်ြဲ့ကကသည်။

ထို့ဂကကာင့် သူတို့သည် သူငယ်ဂတာ်ဂယရှုနှင့်အတူ ဗိမာန်ဂတာ်ဝန်းသို့ဝင်လာကကစဉ် အြိုး
ကကီးတစ်ဦးနှင့်ဂတွ့ဆုံကကသည်။ သူ၏အမည်မှာ ရူဂမာင်ပြစ်သည်။ တစ်နည်းအားပြင့် ဘုရား 
သြင်က သူ့အား သူမဂသမီ ဣသဂရလလူမျ ိုးများ၏ နှစ်သိမ့်မှုကိုပမင်ဂတွ့ရမည်ဟု ကတိ 
ဂြးြဲ့သည်။ ဘာဆိုလိုသည်ကို လူတိုင်းသိသည်… ဆိုလိုသည်မှာ သူမဂသမီ ဂမရှိယကိ ု
ဂတွ့ရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထိုဂြတ်က ဘာသာဂရးဂြါင်းဂဆာင်များသည် ဂမရှိယကို မဂမျှာ် 
လင့်ြါ။ သို့ဂသာ် ရှုဂမာင်က ဂမျှာ်လင့်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ရှုဂမာင်ကသူ့တို့ကိုဂတွ့ဂသာအြါ  
အရာ အားလုံးဂပြာင်းလဲသွားသည်။ ရှုဂမာင်က ဤလသားကဂလးဂယရှုသည် ဂမရှိယပြစ ်
မည်ကို သိြဲ့သည်။ ဤအဂကကာင်းကိုသိရန် ဘုရားသြင်ထံမှ တိုက်ရိုက်ညွှန်ကကားမှုကို သူ 
လိုအြ်သည်။ ရှုဂမာင်က ဂမရှိယကိုသိ လိုက်သည်နှင့် သူသည် ဘုရားသြင်အား ြျက်ြျင်း 
ြျးီမွမ်းဂလသည်။ သူက ဤပြစ်စဉ်ကို သိမှတ်ပြင်းပြင့် ဆာလံတစ်ြုဒ်ဂရးြဲ့ပြီး ရှုဂမာင်က 
ဂမရှိယသည် ေျူးလူမျ ိုးများအတွက်သာမက လူသားမျ ိုးနွယ်အားလုံးအတွက်ပြစ်သည်ကိ ု
လည်း သိြဲ့သည်။ မာရိနှင့် ဂယာသြ်တို့သည် အလွန်အံ့ကသကကသည်။ သူတို့သည် ဗိမာန် 
ဂတာ်ထဲတွင် ယဇ်ြူဂဇာ်ရန်ဂရာက်လာဂသာ်လည်း သူတို့၏ကဂလးသည် ဂစာင့်စားြဲ့ရဂသာ 
ဂမရှိယပြစ်သည်ကို သူစိမ်းတစ်ဦးက သိဂနသည်။ မာရိနှင့်ဂယာသြ်တို့က ဂယရှုမည်သူ 
ပြစ်သည်ကို သိသည်။ သို့ဂသာ် အပြားသူများကလည်း ဤသို့သိဂနလိမ့်မည်ကို သူတို့ 
မသိြဲ့ကကဂြ။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	စကားလုံးမြါသည့်	

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဆရာက အတန်းသားများ 

အား ရှုဂမာင်နှင့် အန္နတို့  

သည် အလွန်အသက်ကကီး 

ကကပြီး သွားလာရန်ြင် 

ြက်ြဲဂနြဲ့မည်ကို 

ဂပြာပြြါ။ “ရှုဂမာင်” 

နှင့် “အန္န” တို့၏ 

အမည်ကို ဂပြာမည့်အစား 

ဆရာကြုံပြင်ကို ဂပြာြါ။ 

ဆရာကြါးကို ကုန်းပြီး 

(တုတ်ဂကာက်ကို 

အသုံးပြုနိုင်ြါသည်) 

ကဂလးများအား 

“ရှုဂမာင်” နှင့် “အန္န” ဟု 

ဂပြာဂစြါ။

သင်ခန်းစာ 

သင်ြကားကြးြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	အိမ်စာ

ကဂလးများအား  

လွန်ြဲ့ဂသာ တစ်ြတ်မှ  

သူတို့၏ အိမ်စာအဂကကာင်း 

ကို ဂပြာရန် အြွင့်အဂရး 

ဂြးြါ။

ရှင်မဿဲနှင့် ရှင်လုကာတို့သည် စူးစမ်းဂလ့လာကကသူများ ပြစ်ကကသည်။ သူတို့သည် ဂယရှု၏ 
မိသားစုသမိုင်းအဂကကာင်းကို စူးစမ်းဂလ့လာကကသည်။ ပြီးြဲ့သည့်သင်ြန်းစာမှ ပြန်လည် 
သုံးသြ်မှုတစ်ြုအဂနပြင့် မိကော၊ ဂဟရှာယ၊ ဒါဝိဒ်နှင့် ဂမာဂရှတို့သည် မည်သူ့အဂကကာင်း 
ဂရးသားြဲ့ကကသည်ကို မည်သို့ဂတွ့ရှိဂကကာင်း ဂမးြါ။

 ¼ မိကော ၅:၂ (မိကောမှ ဂရးသားြဲ့သည်)
 ¼ ဂဟရှာယ ၅၃ (ဂဟရှာယမှ ဂရးသားြဲ့သည်။)
 ¼ ဆာလံ ၂၂ (ဒါဝိဒ်မှ ဂရးသားြဲ့သည်)
 ¼ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၅ (ဂမာဂရှမှ ဂရးသားြဲ့သည်)

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	ဂရြ်ြီးတီ

ေရြ်ြီးတီသည် ကဂလး 

များ ဤကျမ်းြျက်ကိုရရန် 

အကူအညီဂြးသည်။ 

ဤကျမ်းြျက်ကို စာရေက ်

များဂြါ်တွင် ဂရးြါ။ 

ထို့ဂနာက် ကဂလးများ 

ကို အြွဲ့ ၂ ြွဲ့ ၃ြွဲ့ြွဲပြီး 

ကျမ်းြျက် စကားလုံးများ 

ကို ဂရးဂစြါ။ တစ်ြွဲ့ြျင်း 

စီက ကျမ်းြျက်ကို 

အားလုံး ဂရးနိုင်ဂသာအြါ 

သူတို့သည် ကျမ်းြျက်ကိ ု

ရပြီ ပြစ်သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၂:၅၂ - ဂယရှုသည်လည်း အစဉ်အတိုင်းကကီး၍ ြညာတိုးြွားလျက်၊  
ဘုရားသြင်ဂရှ့၊ လူတို့ဂရှ့မှာ မျက်နှာရဂတာ်မူ၏

ဂယာသြ်နှင့် မာရိတို့အတွက် ြိုမိုစိတ်လှုြ်ရှားဂစသည်မှာ အသက်ကကီးဂနသည့် အမျ ိုးသမီး 
တစ်ဦးပြစ်သူ အန္နကလည်း ဂယရှုမည်သူပြစ်ဂကကာင်း ဂမရှိယ ပြစ်သည်ကိုသိမှတ်ပြီး ဘုရား 
သြင်အား ထိုဆုဂကျးဇူးအတွက် ြျးီမွမ်းဂသာအြါ ပြစ်သည်။ ဣသဂရလလူမျ ိုးများအတွက ်
စိတ်သက်သာရာရပြင်းသည် ဂမရှိယြကလာပြင်းပြစ်သည်။ နှစ်ဂြါင်းရာြျ ီ ဂစာင့်စားပြီး 
ဂနာက် ဂမရှိယဂရာက်လာပြီ။

ဂယရှုသည် သူ၏ အဂစာြိုင်းအသက်တာတွင် ကကိမ်ြန်များစွာ ဂပြာင်းဂရွှ့ြဲ့သည်။ ဗက်လင်မှ 
သူ၏မိသားစုသည် နှစ်ဂြါင်းအနည်းငယ်ကကာသည်အထိ အီေျစ်သို့ ဂပြာင်းြဲ့သည်။ ထို့ 
ဂနာက် နာဇရက်သို့ ဂပြာင်းလာကကသည်။ ဂယရှု အသက်ဆယ့်နှစ်နှစ်အထိမတိုင်မီ အြျနိ် 
ကာလကိုမူ ကျွန်ုြ်တို့မသိကကြါ။ သူဆယ့်နှစ်နှစ်တွင် သူ၏မိဘများက ဗိမာန်ဂတာ်သို့ ပြန် 
လာကကသည်။ သိသာထင်ရှားသည်မှာ အလွန်များပြားဂသာလူများပြစ်မည်။ ဗိမာန်ဂတာ် 
ထဲမှ ထွက်မည့်အြျနိ်တွင် ဂယာသြ်နှင့်မာရိတို့က ဂယရှုသည် သူတို့နှင့်အတူရှိသည်ဟု 
ထင်ြဲ့ကကသည်။ ထိုဂန့ဂြတ်ကာလတွင် အြွဲ့လိုက်ြရီးသွားြါက အမျ ိုးသမီးများက အရင် 
သွားပြီး အမျ ိုးသားများက ဂနာက်မှလိုက်ကကသည်။ အသက်ဆယ့်နှစ်နှစ်အရေယ်ဂယာက်ျား 
ဂလးတစ်ဦးအဂနပြင့် ဂယရှုသည် နှစ်သက်သည့်ဘက်မှလိုက်နိုင်သည်။ ထို့ဂကကာင့် မာရိ 
နှင့်ဂယာသြ်တို့သည် သူတို့နှင့်ြါမလာသည်ကို သတိပြုမိကကသည်။ သူတို့သည် ဗိမာန်ဂတာ် 
သို့ပြန်သွားပြီး ထိုဂြတ်က ြညာရှင်များနှင့် ဂဆွးဂနွးဂနသည်ကို ဂတွ့ြဲ့ကကသည်။ ြညာရှင ်
များက အသက်ဆယ့်နှစ်နှစ်အရေယ်ဂကာင်ဂလးကို အလွန်အထင်ကကီးြဲ့ကကသည်။ မာရိက 
သူမ၏သားနှင့်အတူ ထိုအဂစာြိုင်းဂန့ရက်ကာလအဂကကာင်းကို ဂတွးဂတာဂနြဲ့သည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂယရှုဂြးြါ Give me Jesus” ဟူသည့် Fernando Ortega သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာ 
အတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကျွန်ုြ်ြြင်၏ လုြ်ငန်း

ဤလှုြ်ရှားမှုကို ဂမးြွန်းဂမးပြီး စတင်ြါ - “သင့်ြြင်၏လုြ်ငန်းမှာ ဘာပြစ်သနည်း။” 
သင့်အတန်းမှ မတူညီသည့် အလုြ်အကိုင်မည်မျှကို တင်ဆက်သည်ကို သင်သိလိုဂကကာင်း 
ရှင်းပြြါ။ ကဂလး၃ဦး ၄ဦးကို သူတို့၏ ြြင်လုြ်ငန်းအား “သရုြ်ဂဆာင်” ပြရန် ထွက်လာဂစ 
ြါ။ ဥြမာ စားြိုမှူး၏သားသည် တစ်ြုြု ြျက်ပြုတ်ဂနသည့်အတိုင်း သရုြ်ဂဆာင်နိုင်သည်။ 
ကွန်ြျူတာကျွမ်းကျင်သူသည် ကွန်ြျူတာပြင့် အလုြ်လုြ်ဂနသကဲ့သို့ သရုြ်ဂဆာင်နိုင်သည်။ 
ကဂလးများ၏ သူတို့၏ြြင်လုြ်ငန်းကို သရုြ်ဂြာ်သည့်အြါ အပြားကဂလးများက ဘာ 
အလုြ်ပြစ်သည်ကို ြန့်မှန်းရမည်။ တစ်စုံတစ်ဂယာက်က အလုြ်ကိုမှန်ကန်စွာ ြန့်မှန်း 
နိုင်ြါက သူတို့ြြင်၏လုြ်ငန်းအဂကကာင်းကို ဂမးြွန်းအနည်းငယ်ဂမးြါ။ အလုြ်အားလုံး 
ကို သိပြီးဂသာအြါ ဂမးရမည်မှာ - “ဂယရှု၏ြြမည်းဂတာ် (ဘုရားသြင်) သည်မည်သူပြစ ်
သနည်း။ သူ၏လုြ်ငန်းမှာဘာပြစ်သနည်း (အပြားသူများကို ကျမ်းစာသင်ဂြးပြင်း၊ ကျန်းမာ 
ဂစပြင်း၊ ြျစ်ပြင်း စသည်ပြင့်)။ ဘုရားသြင်၏အလုြ်ကို လုြ်ဂဆာင်ရန် သင်မည်သည့်ဂနရာ 
သို့သွားမည်နည်း (အသင်းဂတာ်သို့၊ ဘုရားသြင်အဂကကာင်း မသိဂသးသည့် သူများထံသို့)။ 
ဂယရှုအသက် ၁၂ နှစ်တွင် ကျမ်းစာကိုဂလ့လာသည့် လူများနှင့်ဂမးြွန်းများ ဂမးပမန်းရန် 
ဗိမာန်ဂတာ်သို့သွားြဲ့ကကသည်။ သူသည် “ြြမည်းဂတာ်၏ လုြ်ငန်း” ကို အစဉ်စိတ်ဝင်စား 
သည်။ ကျွန်ုြ်တို့၏ဂကာင်းကင်ဘုံမှ ြြမည်းဂတာ်ကို စိတ်ဂကျနြ်ဂစမည့်အရာ အြျ ို့ကို 
စဉ်းစားဂစပြီး အဂပြဂပြဂစြါ။ ကျွန်ုြ်တို့၏ဂကာင်းကင်အြ လုြ်ငန်းကို လုြ်ဂဆာင်ရန် 
အစဉ် စိတ်ဝင်စားကကြါစို့။

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာကို အြွဲ့လိုက်ပြင့် ပြန်လည်သုံးသြ်ပြီး ဤသင်ြန်းစာမှ အဓိကအဂကကာင်း 
အရာ ၇ ြုကို ရှာဂစြါ။

 ¼ ဂယာသြ်နှင့် မာရိတို့သည် ဗိမာန်ဂတာ်သို့ ဝင်လာကကသည်။
 ¼ ဂယာသြ်နှင့် မာရိတို့သည် ြိုတစ်စုံနှင့် ြျ ိုးငှက်တစ်စုံကို ယဇ်ြူဂဇာ်ရန် ယူလာ 

ကကသည်။
 ¼ ရှုဂမာင်သည် သူငယ်ဂတာ်ဂယရှုအား ဂမရှိယအပြစ်သိသည်။
 ¼ ရှုဂမာင်သည် ဘုရားသြင်အားဆာလံပြင့် ြျးီမွမ်းသည်။
 ¼ အန္နသည် သူငယ်ဂတာ်ဂယရှုကို ဣသဂရလတို့၏စိတ်သက်သာရာအပြစ် သိသည်။
 ¼ ဂယရှုသည် ဗိမာန်ဂတာ်သို့သွားသည်။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာရှာကြွပခင်း

ဆရာက အတန်းကို ၂ြွဲ့ 

၃ြွဲ့ ြွဲြါ။ ထိုအြွဲ့များကို 

သင်၏ ဘယ်ဘက်တွင် 

စာရင်း ဂရးထားသည့် 

သင်ြန်းစာ၏ အဓိက 

အဂကကာင်းအရာ ၇ ြုကိ ု

ြျဂရးဂစြါ။ ကဂလးငယ ်

များအတွက်နှင့် စာမြတ ်

တတ်သူများအတွက် 

ဆရာက သူတို့ကို 

ကူညီဂြးြါ။ 
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဆရာက အတန်းသားများအား - “သင့်မိသားစုသမိုင်းသည်	အလွန်အကရးကကီးသည်။	သင်က 
ထိုသို့ထင်မည်	 မဟုတ်ြါ။	 သို့ကသာ်	 အကရးကကီးသည်။	 သခင်ကယရှု၏	 မိသားစုသမိုင်းသည်	
လွန်ခဲ့ကသာ	 နှစ်ကြါင်း	 ၄ဝဝဝနှစ်	 နှင့်	 ဆက်နွယ်ကနသည်။	 ထိုအရာက	 သင့်အတွက်	
ဘာကိုအထင်အကကီးဆုံး	ပြစ်ကစသနည်း။”

“ကယရှု၏	မိသားစုသမိုင်းကို	မည်သို့သိထားကြကာင်း	လူတစ်ဦးနှစ်ဦးကို	ကမးြါ။	လုြ်ကဆာင်နိုင် 
သည့်	နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ	သင့်သူငယ်ချင်း	(သို့)	မိသားစုဝင်များကို	ကဆွမျ ိုးမည်မျှ၏	အမည် 
ကို	 ကပြာနိုင်သည်ကို	 ကမးရန်ပြစ်သည်။	 ထို့ကနာက်	 ကယရှု၏မိသားစုဝင်မည်မျှကို	 အမည် 
ကပြာနိုင်ကြကာင်းကမးြါ။”

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှု၏အကစာြိုင်း	အသက်တာ၏ပြစ်စဉ်များမှ	 
သူသည်	အလွန်ထူးပခားကသာ	ြုဂ္ဂိုလ်ပြစ်သည်ကို		မှတ်သာခဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုသည် ထိုဂြတ်က ြညာရှင်များနှင့် စကားဂပြာရန် ဗိမာန်ဂတာ်ထဲသို့သွား 
သည်။
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 ¼ ဂယရှုသည် ဂရနှစ်ပြင်း ြံယူပြီးဂနာက် ဂယရှုကို ဘုရားသြင်၏ ဝိညာဉ်ဂတာ်သည်  
ဂတာထဲသို့ဂသွးဂဆာင်ကာ ဂယရှုရက်ဂြါင်း ၄၀ အစာဂရှာင်ြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုသည် ရက်ဂြါင်း ၄၀ အစာဂရှာင်ပြီးသည့်အြါ စာတန်ကသူ့အား အြျနိ်ကာလ 
သုံးြုပြင့် စုံစမ်းြဲ့သည်။

 ¼ စုံစမ်းမှုသုံးြုမှ ဂယရှုသည် အပြစ်မရှိဂကကာင်းနှင့် အပြစ်မလုြ်ဂကကာင်းကို ဂြာ်ပြ 
ထားသည်။

 ¼ ြထမစုံစမ်းမှုမှာ အြန်းငယ် ၃-၄ တွင် ဂြာ်ပြထားပြီး သူ၏သားပြစ်ပြင်းကို စုံစမ်းထား 
သည်။ သူသည် အလွန်ဆာဂလာင်ပြီး သူသည် ဘုရား၏သားဂတာ်ပြစ်ဂကကာင်း သက် 
ဂသပြရန် ဂကျာက်တုံးကို မုန့်ပြစ်ဂအာင်ဂပြာြဲ့သည်။ သူတစ်ြျနိ်လုံး ဆာဂလာင် 
ဂနရန် ဘုရားသြင်က သူ့အဂြါ်အလိုဂတာ်ရှိြဲ့သည်။ ဂယရှုက လူသားသည် မုန့်အား 
ပြင့်သာ အသက်ဂမွးရမည်မဟုတ် (တရားဂဟာရာကျမ်း ၈:၃) ပြင့်ဂပြထားသည်။  
ဂယရှုက တရားဂဟာရာကျမ်းမှ ကိုးကားဂသာအြါ သူသည် ကျမ်းစာ၏ မမှားယွင်းနိုင ်
မှုကို သိမှတ်ဂနပြင်းပြစ်သည်။

 ¼ ဒုတိယစုံစမ်းပြင်းတွင် အြန်းငယ် ၅-၇၊ စာတန်သည် ဂယရှုအားဂကျာ်ကကားပြင်းပြင့ ်
ဂသွးဂဆာင်ြဲ့သည်။ စာတန်သည် ဆာလံ ၉၁:၁၁-၁၂ မှကိုးကားပြီး ထိုကျမ်းြျက်ထဲ 
တွင် ဂကာင်းကင်တမန်က သူ့ကိုကာကွယ်ဂြးမည်ဟု ဆိုသည်။ သို့ဂသာ် စာတန်က 
“ငါ့ဂနာက်သို့ ဆုတ်ဂလာ့” ဟု ဂမာင်းထုတ်ြံရသည်။ ၎င်းမှာစာတန်က ကျမ်းစာပြင့ ်
စုံစမ်းပြင်းသည် ြျ ိုးပြက်သည့်အမှားပြစ်သည်။ တရားဂဟာရာကျမ်း ၆:၁၆ အား ကိုး 
ကားလျက် စာတန်က ဘုရားသြင်အား စုံစမ်းသည်မှာ မမှန်ကန်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။

 ¼ တတိယစုံစမ်းပြင်း အြန်းငယ် ၈-၁၁ တွင်၊ ဂယရှုအား အြွင့်အာဏာနှင့်စုံစမ်းသည်။  
ဂယရှုက စာတန်ကို ဦးြျကိုးကွယ်ြါလျှင် သူသည် ကားတိုင်ဂြါ်တွင်အစားထိုးအဂသြ ံ
ရမည်မဟုတ်ြါ။ သူသည် စာတန်အလိုသို့ လိုက်ရမည် သို့ဂသာ် သူမလုြ်ြါ။ ဂနာက် 
တစ်ကကိမ် ဂယရှုက ကျမ်းစာထဲမှ (တရားဂဟာရာကျမ်း ၆:၁၃ နှင့် ၁ဝး၂၀)တွင် ဘုရား 
သြင် တစ်ြါးတည်းကိုသာ ကိုးကွယ်ပြီး အဂစြံရမည်ဟု ဂပြြဲ့သည်။ 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	စာတန်သည်	ကယရှုကို	စုံစမ်းခဲ့သည်။	 
ကယရှုသည်	အပြစ်မလုြ်ခဲ့ြါ။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၅၅
ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၄:၁-၁၁

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကျမ်းချက်	

ကျက်မှတ်ပခင်း	လှုြ်ရှားမှု

လွန်ြဲ့သည့် ကျမ်းြျက် 

၁၄ ြုကို ဤဂနရာတွင် 

ဂြးထားသည်။ 

ကဂလးများကို နှစ်ြွဲ့ြွဲပြီး 

မည်သည့် အသင်းက 

ကျမ်းြျက်အများဆုံး 

ဂပြာနိုင်သည်ကို 

ကကည့်ြါ။ တစ်ြွဲ့ြျင်းစီက 

ကျမ်းြျက် ၁၄ ြျက်ထက် 

ကျက်မှတ်နိုင်ြါက 

အြိုမှတ်များ ဂြးရမည်။

အသင်းများကို 

ငါးမိနစ်အြျနိ်ဂြးပြီး  

အတူလုြ်ဂဆာင်ဂစြါ။

ဆရာက အကူအညီ 

အနည်းငယ်ဂြးရမည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကဂလးများအား အရင်ကျမ်းြျက်များ ဂမးြါ။ “မည်သည့်ကျမ်းြျက်က ဂပြာသည်ကို မည်သူ 
မှတ်မိသနည်း” ဟု ဂမးနိုင်ြါသည်။

 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၄၁: ဆာလံ၂၂:၁
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၄၂: ၆ရာ ၇:၁၄
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၄၃: ၃ရာ ၁၁:၃၈
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၄၄: ၃ရာ ၁၈:၃၉ 
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၄၅: ဂဟရှာယ ၅၃:၆
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၄၆: ၄ရာ ၁၇:၁၉
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၄ရး ဂယရမိ ၃၁:၃၄
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၄၈: ဂယဇဂကျလ ၃၆:၂၆
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၄၉: ဧဇရ ၆:၁၆
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၅ဝး ဂနဟမိ ၈:၁၀
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၅၁: ဒံဂယလ ၂:၄၄
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၅၂: လုကာ ၂:၁၁
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၅၃: မဿဲ ၁:၁၆
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၅၄: လုကာ ၂:၅၂

စာတန်က ကျွန်ုြ်တို့အားနည်းဂနသည့်အြါ သိသည်။ သူက ကျွန်ုြ်တို့ကိုစုံစမ်းရန် ကကိုးစား 
မည်။ ဂလ့လာြဲ့သည့် သင်ြန်းစာထဲမှ စာတန်၏ ဂသွးဂဆာင်ြံရသည့် လူများ၏ဥြမာကိ ု
အတိအကျဂြာ်ပြြါ။ ထိုသူများသည် စာတန်၏စုံစမ်းပြင်းကို အဂလျှာ့ဂြးြဲ့ကကသည်။ ယဂန့ 
တွင် စာတန်၏စုံစမ်းပြင်းကို အဂလျှာ့မဂြးြဲ့သည့် တစ်စုံတစ်ဦးအဂကကာင်းကို ဂလ့လာ 
သွားကကမည်ပြစ်သည်။

 ¼ အာဒံနှင့် ဧဝ (ကမ္ဘာ ၂)
 ¼ ကာဣန (ကမ္ဘာ ၄)
 ¼ ဂနာဧ၏ မျ ိုးဆက် (ကမ္ဘာ ၆)
 ¼ Kadesh Barnea အရြ်တွင် မယုံကကည်ပြင်း (ဂတာလည်ရာကျမ်း ၂၁)

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ြြမည်းဂတာ်ဘုရားသည် သြင်ဂယရှု နှစ်ပြင်းြံဂသာအြါ အလွန်နှစ်သက်ြဲ့သည်။ ကကား 
နိုင်ဂသာ အသံဂတာ်ပြင့် ြြမည်းဂတာ်ဘုရားသည် ဂယရှု နှစ်ပြင်းြံသည့်ဂနရာတွင် ဂယရှု 
ြရစ်ဂတာ်သည် ဘုရားသြင်၏ အလွန်နှစ်သက်ပမတ်နိုးဂသာသူပြစ်သည်ကို လူတိုင်းအား  
ဂပြာပြြဲ့သည်။ ယြုတွင် ထိုအြျနိ်ကာလပြီးသွားြဲ့သည်။ လူထုဂရှ့တွင် ထူးဆန်းဂသာ
ဂကကပငာြျက်ကိုပြုပြီးဂနာက် သန့်ရှင်းဂသာဝိညာဉ်ဂတာ်သည် ဂယရှုကိုကန္တာရထဲသို့ ထူး 
ပြားဂသာ စမ်းသြ်မှုကိုလုြ်ရန် ဂြါ်ဂဆာင်သွားြဲ့သည်။ ဂယရှုသည် ထိုစမ်းသြ်မှုအတွက် 
ရက်ဂြါင်း ၄၀ အစာဂရှာင်ဆုဂတာင်းပြီး ပြင်ဆင်ဂနြဲ့သည်။ 

ရက်ဂြါင်းဂလးဆယ်လွန်ဂသာအြါ ဂယရှုကို နတ်ဆိုးက စုံးစမ်းသည်။ သင်သိသည့်အတိုင်း 
စာတန်မှဂယရှုအား ြထမဆုံး စုံစမ်းသည့်အရာမှာ အစားအစာပြင့်ပြစ်သည်။ စာတန်သည် 
ဂယရှုအား ဂကျာက်တုံးများကို မုန့်ပြစ်ဂစြါဟု ဆိုသည်။ ထိုအြျက်က အဓိြ္ပါယ်ရှိသည်။ 
ဂယရှုတွင် အစားအစာရှိြါက ြိုမိုအဆင်ဂပြမည်ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ်ဂယရှုြိုသိသည်။ သူ 
သည် စာတန်၏စကားကို နားဂထာင်မည်မဟုတ်ြါ။ ၎င်းမှာ မှားသည်ကို သိသည်။ ထိုအစား 
သူက ဂမာရှမှ အဂစာြိုင်းတွင် ဂရးထားသည့်အရာကို ကိုးကားြဲ့သည်။ ဂယရှုက စာတန် 
အား လူသားသည် မုန့်အားပြင့်သာ အသက်ရှင်ရသည်မဟုတ်ြါ။ ဂယရှုသည် စာတန်၏ 
စုံစမ်းပြင်းကို မဝန်ြံပြင်းပြင့် ြထမစမ်းသြ်မှုကို ဂအာင်ပမင်ြဲ့သည်။

စာတန်မှ လုြ်ဂဆာင်သည့် ဂနာက်တစ်ြုမှာ - သူသည် ဂယရှုကို ဗိမာန်ဂတာ်၏ထိြ်သို့ 
ဂြါ်ဂဆာင်သွားပြီး ဒါဝိဒ်မင်းမှဂရးသားြဲ့သည့်အရာကို ကိုးကားပြီး ြြမည်းဂတာ်၏ြျစ်ပြင်း 
ပြင့် ေရုစိုက်မှုကို ဂမးြွန်းထုတ်ြဲ့သည်။ ဂယရှုက စာတန်သည် ဘုရားသြင်၏စကားဂတာ ်
ကို အလွဲသုံးစားလုြ်ပြီး လှည့်ကွက်ဆင်ဂနသည်ကို သိသည်။ ဂနာက်တြန် ဂယရှုသည်  
ဂမာဂရှ၏ကျမ်းစကားကိုကိုးကားြဲ့သည်။ သူကစာတန်အား ထာဝရဘုရားကိုမစုံစမ်းသင့ ်
ဟုဂပြာြဲ့သည်။ ဂနာက်တစ်ြန် ဂယရှုသည် စုံစမ်းပြင်းကို တွန်းလှန်ပြင်းပြင့် စာတန်၏ 
စုံစမ်းမှုကို ဂအာင်ပမင်ြဲ့သည်။ စာတန်သည် ဘုရားသြင်၏ြျစ်ပြင်းပြင့်ေရုစိုက်ပြင်းနှင့်  
ဘုရားသြင်ထံမှ အစားအစာပြင်ဆင်ဂထာက်ြံ့မှုကို ဂမးပမန်းြဲ့သည်။ စာတန်သည် ဘုရား 
သြင်၏အကျင့်စရိုက် တိုက်ြိုက်ဂနသည်ကို ဂယရှုသိသည်။ ထိုအတိုင်းြင် စာတန်သည် 
ဥယျာဉ်ထဲတွင် ဧဝကိုစုံစမ်းြဲ့သည်။ စာတန်သည် လှည့်စားသူနှင့် လိမ်ညာသူကကီးပြစ်သည်။ 
သူသည် ဧဝကို လှည့်စားြဲ့သည်။ ဂယရှုကို စုံစမ်းြဲ့သည်။ သူတစ်ြျနိ်လုံးလုြ်ဂဆာင်သည့် 
အရာမှာ လူများကိုစုံစမ်းသည်။

ဂနာက်ဆုံး စုံစမ်းဂနှာင့်ယှက်ပြင်းမှာ အြက်ြဲဆုံးပြစ်သည်။ စာတန်ကဂယရှုအား အလွန် 
ကကီးမားသည့် ဂတာင်ထိြ်သို့ ဂြါ်ဂဆာင်သွားသည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးက အဂဝးဆုံးကိ ု
ပမင်ဂနရသည်။ စာတန်သည်က သူ့ကိုပြြ်ဝြ်ပြီး ကိုးကွယ်လျှင် ထိုနိုင်ငံများ အားလုံးဂြးမည ်
ဟု ကမ်းလှမ်းသည်။ ဂယရှုကစာတန်အား ဂနာက်ဆုတ်ြါဟုဂပြာြဲ့သည်။ သူကစာတန် 
အား ဘုရားသြင်ကိုသာ ကိုးကွယ်ပြီးအဂစြံရမည်ဟု ဂပြာဂလသည်။ ၎င်းမှာ သူသည် 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	
-	စုံစမ်းကနှာင့်ယှက်ပခင်းကို	

ခုခံတွန်းလှန်ပခင်း

ဂယရှုက စုံစမ်းဂနှာင့်ယှက ်
ပြင်းကို မည်သို့ တွန်းလှန ်
ရမည်ကို သိသည်။ဂအာက ်
ြါဂမးြွန်းများကို ဂရးြါ။ 
ဂပြလိုသူများကို ဂဝဂြးြါ။ 
ထို့ဂနာက် သင်ြုံပြင်ဂပြာ 
ပြီးဂနာက် ဂမးြွန်းများကိ ု
ဂပြလိုသူများကို ဂပြဂစြါ။

. မည်သူသည် ဂယရှုကို  
ကန္တာရထဲသို့ စုံစမ်းဂသွး 
ဂဆာင်ပြင်းကို ြံရန် 
ဦးဂဆာင်ြဲ့သနည်း။

. အဘယ်ဂကကာင့် ဂယရှု 
သည် အစာဂရှာင်ဂနသည့် 
အြျနိ်တွင် လာဂရာက် 
စုံစမ်းသနည်း။

. စာတန်သည် ဂယရှုအား 
ြထမအဂနပြင့် မည်သည့ ်
စုံစမ်းပြင်းကို ဂပြာြဲ ့
သနည်း။ အဘယ်ဂကကာင့ ်
နည်း။

. စာတန်သည် ဂယရှုကို 
ဒုတိယအဂနပြင့် မည ်
သည့် စုံစမ်းပြင်းကို ဂပြာြဲ ့
သနည်း။ အဘယ်ဂကကာင့ ်
နည်း။

. စာတန်အား ဂယရှုအား 
တတိယအဂနပြင့် မည် 
သည့် စုံစမ်းပြင်းကို ပြုြဲ ့
သနည်း။ သူ့ကို မည်သည့ ်
ဂနရာတွင်စုံစမ်းြဲ့သနည်း။
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု

ကျမ်းြျက်ကို ကကိမ်ြန်များစွာ 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြီး ကဂလး 

များကို နှစ်ြွဲ့(သို့) 

အြွဲ့များ ြွဲြါ။ ဂပြပြူ (သို့) 

သင်ြုန်း(သို့) စာရေက်ကို 

ထိုင်ြုံဂြါ်တင်ပြီး 

အသင်းများကို တန်းစီဂစြါ။ 

သင်ြုန်းဂြါ်တွင် တစ်ြုြ ု

ဂရးရန် အသင်းတစ်သင်းစီ၏ 

ဂရှ့တွင်တစ်ြုြုထားြါ။ 

တစ်တန်းြျင်းစီမှ ြထမဆုံး 

ကဂလးသည် ဂပြးလာပြီး 

သင်ြုန်းဂြါ်တွင် ကျမ်းြျက ်

၏ ြထမစကားလုံးကိ ု

ဂရးဂစြါ။ ထို့ဂနာက် တန်းစီ 

သည့် ဂနရာသို့ ပြန်ဂပြးဂစြါ။ 

ဂနာက် ကဂလးတစ်ဦးသည် 

ဂနာက်စကားလုံးကိုဆက်ဂရး 

သွားမည်ပြစ်ပြီး ကျမ်းြျက်ကို 

ဂရးပြီးသည်အထိ လုြ်ဂဆာင် 

ဂစြါ။ အသင်းအားလုံးကို 

ဂနာက်တစ်ကကိမ် မကစားမ ီ

ပြီးဂစြါ။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၄:၄ - ဂယရှုကလည်း လူသည် မုန့်အားပြင့်သာအသက်ကို ဂမွးရမည်  
မဟုတ်။ ဘုရားသြင်မိန့်ဂတာ်မူသမျှအားပြင့် အသက်ကိုဂမွးရမည် ကျမ်းစာလာသည်ဟု 
ပြန်ဂပြာဂတာ်မူ၏။

ဘုရားသြင်တစ်ြါးတည်းကိုသာ ကိုးကွယ်ပြီးအဂစြံမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အပြားမည်သည့ ်
အရာကိုမှ မကိုးကွယ်အဂစမြံရြါ။

ဂယရှုသည် စုံစမ်းဂနှာင့်ယှက်ပြင်း အားလုံးကို ဂအာင်ပမင်ပြီးဂနာက် ဂကာင်းကင်တမန်များ 
ကလာပြီး သူ့ကိုပြုစုကကသည်။ စာတန်သည် ဂယရှုကို တစ်ြဏဂရှာင်ြွာသွားသည်။ သို့ဂသာ် 
သူသည် ပြန်လာဦးမည်။ စာတန်သည် ဂယရှုကိုစုံစမ်းရန် ဂနာက်တစ်ကကိမ် ဂစာင့်စားဂန 
သည်။ ဂယရှုသည် သူ၏ စုံစမ်းဂနှာင့်ယှက်ပြင်းတွင် ရှုံးသွားမည်ဟု ဂမျှာ်လင့်ဂနသည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂယရှုဂြးြါ Give me Jesus” ဟူသည့် Fernando Ortega သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာ 
အတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

. တတိယစုံစမ်း 
ပြင်း တွင် စာတန်က 
ဂယရှုအား မည်သည့်  
အရာကမ်းလှမ်းြဲ့သနည်း။

. စုံစမ်းပြင်း ပြီးသွားပြီး 
ဂနာက် ဂယရှုကို မည်သူ 
ေရုစိုက်ြဲ့သနည်း။

. စုံစမ်းဂနှာင့်ယှက်ပြင်းကို 
ြုြံတွန်းလှန်ရန် အတွက် 
ဂယရှုသည် မည်ကဲ့သို့ 
ဥြမာပြစ်သနည်း။
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

စာတန်မှ	 စုံစမ်းကနှာက်ယှက်ပခင်းများ - သင့်ကဂလးများကို ဤဂမးြွန်းဂမးပြီး စတင်ြါ - 
“သင်အမှန်တကယ်	ဆာကလာင်ြူးြါသလား”	ထိုအြျနိ်တွင် ဂယရှုအားစုံစမ်းရန် စာတန်လာ 
သည်ကို ရှင်းပြြါ။ သူ၌စားစရာမရှိသည်မှာ ရက်ဂြါင်း၄ဝ ပြစ်သည်။ ထိုအြျနိ်တွင် ဂယရှု 
သည်မည်မျှ ဆာဂလာင်ပြီး အားနည်းဂနသည်ကို ပမင်ဂယာင်ကကည့်ရန် ကဂလးများကို အား 
ဂြးြါ။ ပြစ်စဉ်ကို ပြန်လည်သရုြ်ဂြာ်ြါ။ စာတန်သည် ဂယရှုထံသို့လာပြီး ဂသွးဂဆာင်သည့် 
ဂလသံပြင့် “သင်သည် ဘုရား၏သားဂတာ် အမှန်တကယ်ပြစ်ြါက ဤဂကျာက်တုံးများကိ ု
မုန့်ပြစ်ဂစြါ” ဟု ဂပြာဂလသည်။ ြထမစကားလုံးကို ဆွဲထုတ်ြါ။ ဂယရှုသည် အဆင်သင့် 
ပြစ်ဂနပြီး ဘုရားသြင်၏စကားဂတာ်ပြင့် သန်မာဂနသည်။ ပြစ်နိုင်ြါက စကားလုံးများကိ ု
ဓားဂြါ်တွင်ြတ်ဂစြါ။ သို့မဟုတ် ဆရာကြတ်နိုင်ြါသည်။ စာတန်သည် ဂယရှုအား ကျမ်း 
စာထဲမှ စကားများပြင့် တိုက်ြိုက်ြဲ့သည်ကို အဂလးအနက်ထားြါ။ ကျန်သည့်စုံစမ်းပြင်း 
နှစ်မျ ိုးကိုလည်း ထိုနည်းတူစွာ လုြ်ဂဆာင်ြါ။ ထို့ဂနာက် ကဂလးများကိုဂမးြါ - “စာတန် 
သည်သင့်ကို	 စုံစမ်းရန်ကရာက်လာြါက	 သင်မည်သို့လုြ်ကဆာင်မည်နည်း”	 သင့်အတန်းနှင့် 
သင့်ဂလျာ်သည့်ပမင်ကွင်းကိုပြြါ။ ဥြမာ	 “သင့်ကကျာင်းအတွက်	 လိုအြ်သည့်	 ခဲတံကြျာက ်
သွားြါက	သင်မည်သို့လုြ်မည်နည်း”	တစ်စုံတစ်ကယာက်၏ခဲတံကို	သူ၏ခုံကြါ်တွင်	သင်ကတွ့ 
မည်။	မည်သူမျှမြကည့်ကနြါ။	သင်၌ခံတဲမရှိြါက	ဒုက္ခကရာက်နိုင်သည်။	သင်သည်	ထိုခဲတံကို 
ယူရန်	 ကသွးကဆာင်ခံရသည်။	သင်သည်	သင့်ဓါးကို	ဆွဲထုတ်ပြီး	ဘုရားသခင်၏စကားကတာ ်
ပြင့်	 တိုက်ခိုက်နိုင်သည်ကို	 ကျွန်ုြ်သိြါသည်။”	 ဓါးအလွတ်ကို ဆွဲထုတ်ြါ။ အလွတ်ပြစ်ဂန 
လျှင် ထိတ်လန့်ြါ။ ဘာလဲ ကျမ်းစာက ဘာဂပြာသည်ကို သင်မသိြါ။ မဟုတ်ဂသးြါ။ သင် 
သည် စာတန်ကို ဆန့်ကျင်ပြီးတိုက်ြိုက်ရန် ဂြးထားသည် မဟုတ်ြါ။ သင်သည် ကျမ်းစာ 
ကို ဂလ့လာရန် လိုအြ်သည်ထိုမှသာ စာတန်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး “တိုက်ြိုက်” နိုင်မည်ပြစ်သည်။ 

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

အြျနိ်မီကကိုတင်ပြီး 

စာရေက် (သို့) ပြစ်နိုင်ြါက 

ကဒ်ဂဘာ့ပြင့် “ဓါး” 

၄ ဂြျာင်းလုြ်ထားြါ။ 

ဓါးြုံစံညေြ်ထုတ်ြါ။ 

ထိြ်တွင် လက်ကိုင်ြါ 

လျက် အဆုံးတွင် အြျွန်  

လုြ်ြါ။ ဓါးသုံးဂြျာင်း 

ဂြါ်တွင် ဂယရှုသည် 

စာတန်ကို ရင်ဆိုင်သည့ ်

အြါ ကိုးကားြဲ့သည့် 

ကျမ်းြျက်များကို ဂရးြါ။ 

တရားဂဟာရာကျမ်း 

၈:၃၊ ၆:၁၆ နှင့် 

၁ဝး၂၀။ စတုတ္ထဓါးကို 

အလွတ်ထားရမည်။

၄)	သင်ခန်းစာပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ကဂလးများကို သင်ြန်းစာအား စကားလုံး ၁ဝ လုံး (သို့) ထိုထက်နည်းသည့် စကားလုံး 
များပြင့် သူတို့၏ကိုယ်ြိုင် စကားလုံးများသုံးကာ ရိုးရှင်းစွာဂရးဂစြါ။ သူတို့၏အဂပြမှာ 
ဘာပြစ်သနည်း။ ကဂလးများက သင်ြန်းစာ၏ြုံပြင်များကို ရိုးရှင်းဂအာင်ဂရးသားဂသာ 
အြါ ဂအာက်ြါကဲ့သို့ ဂရးနိုင်ြါသည်။

 ¼ ဂယရှုကို စာတန်မှ သုံးကကိမ်စုံစမ်းြဲ့သည်။
 ¼ ဂယရှုသည် စာတန်၏စုံစမ်းဂနှာင့်ယှက်ပြင်းကို ဘုရားသြင်၏ စကားဂတာ်များပြင့် 

ြုြံတွန်းလှန်ြဲ့သည်။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ရိုးရှင်းကစပခင်း

ရိုးရှင်းဂစပြင်းဟူသည်မှာ 

ကဂလးများအတွက် 

အသုံးဝင်ဂသာ ကစား 

နည်း ပြစ်နိုင်ြါသည်။ 

ဆရာက အသင်းလိုက်မှ 

ကဂလး ၂ဦး၃ဦးအား 

၁-၂ မိနစ် အြျနိ်ဂြးကာ 

သင်ြန်းစာမှ အထင်ရှား 

ဆုံး စကားလုံး၁ဝလုံးကို 

ယူလာဂစနိုင်ြါသည်။
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဂယရှုသည် စုံစမ်းဂနှာင့်ယှက်ပြင်းကို ရင်ဆိုင်ပြီး စာတန်၏တိုက်ြိုက်မှုကို ဂအာင်နိုင်ြဲ့သည်။ 
ထိုစုံစမ်းဂနှာင့်ယှက်ပြင်းကို သင့်အတန်းအားတင်ပြြါ။ -

 ¼ သင်သည် ဂကျာင်းတွင်ရှိပြီး စာဂမးြွဲဂပြရဂတာ့မည်။ သို့ဂသာ် သင်ကစာကိုဂကာင်းစွာ 
မဂလ့လာထားြါ။ သင့်ဂဘးနားတွင် ထိုင်ဂနဂသာသူမှာ စာအလွန်ဂတာ်သည်။ စာဂမးြွ ဲ
ဂပြဂနစဉ်တွင် သင်ဂပြဂနသည့် စာဂမးြွဲအဂပြများကို သင့်ဂဘးနားမှ လူကသင့်ကို ပြ 
သည်။ သင်ကအဂပြမှန်ကို မသိြါ။ မည်သူမှလည်း သင့်ကို မကကည့်ဂနြါ။ သင်နှင့်သင့ ်
သူငယ်ြျင်းကသာ သိသည်။ သင်ဘာလုြ်မည်နည်း။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	စာတန်သည်	ကယရှုကို	စုံစမ်းခဲ့သည်။	 
ကယရှုသည်	အပြစ်မလုြ်ခဲ့ြါ။

ကနာက်သင်ခန်းစာ

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	

ဆရာက ဂနာက်တစ်ြတ်  

အတွက် ကျမ်းစာ သင်ြန်း 

စာကို ကကည့်ထားသင့ ်

သည်။ ကဂလးများမှ 

ဂနာက်အတန်းမလာမီ 

ပြင်ဆင်လာသင့်သည့် 

“ပြသပြီးဂပြာြါ” ဟူသည့် 

အစီအစဉ်ရှိြါသည်။

 ¼ ဂယရှုကို စုံစမ်းရန် စာတန်သည် မတူညီဂသာဂနရာများသို့ ဂြါ်ဂဆာင်ြံသွားသည်။
 ¼ စာတန်သည် လှည့်စားသူ၊ လိမ်ညာသူနှင့် စုံစမ်းသူပြစ်သည်။
 ¼ စုံစမ်းဂနှာင့်ယှက်ပြင်းကို ရင်ဆိုင်ရန်အတွက် ဂယရှုသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ နမူနာ 

ပြစ်သည်။
 ¼ ဘုရားသြင်သည် ကျွန်ုြ်တို့၏စုံစမ်းဂနှာင့်ယှက်ပြင်း ြံဂနရပြင်းမှနှင့် ြံပြီးသည့် 

အြါ ကူညီဂြးနိုင်ြါသည်။
 ¼ လူတိုင်းက သမ္မာကျမ်းစာကို နားလည်ပြီး အသုံးပြုသင့်သည်။
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 ¼ ဂယာဟန်က ဂယရှုကိုပမင်ပြီး သူသည် ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏အပြစ်ကို ယူဂဆာင် 
ဂြးမည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ ဂယာဟန်က ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၆ မှ အပြစ်ဂပြရာဂန့တွင် 
အပြစ်ယဇ်အတွက် ဆိတ်ကိုြူဂဇာ်ရသည့် ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းမှ ယဇ်များကို ရည်ညွှန်း 
ဂနသည်။

 ¼ ဂယာဟန်သည် ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း ၁၂ မှ ြသြါသိုးသူငယ်ကို ရည်ညွှန်းပြင်း 
ပြစ်နိုင်သည်။ ဂဟရှာယက ဂဟရှာယ ၅၃:၁၂ တွင် ထိုအဂကကာင်းကို ဂြာ်ပြထားသည်။

 ¼ ဗတ္တိဇံဂယာဟန်သည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို ဂလာကသားများ၏အပြစ်ကို ယူဂဆာင်ဂြး 
သည့် ယဇ်အပြစ်ပမင်ြဲ့သည်။ ဂယာဟန်က ဂဟရှာယ ၅၃:၁၂ ကိုစဉ်းစားဂနြဲ့မည်။

 ¼ မပမင်ရသည့် သန့်ရှင်းဂသာဝိညာဉ်ဂတာ်က ပမင်ရသည့်ြန္ဓာဂြါ်တွင် ြျ ိူ းငှက်အသွင်ပြင့ ်
ဂကာင်းကင်မှ ဆင်းသက်လာသည်။

 ¼ ဂယာဟန်အား ဘုရားသြင်က ြျ ိုးငှက်လကေဏာကို ပမင်ဂတွ့ရဂသာအြါ ထိုသူသည် 
သန့်ရှင်းဂသာ ဝိညာဉ်ဂတာ်နှင့် ဗတ္တိဇံဂြးမည့်သူပြစ်သည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် 
ဂယာဟန်က ြရစ်ဂတာ်အား ဗတ္တိဇံြံရာတွင် ဂနာက်တစ်ြါပမင်ဂတွ့ဂသာအြါ သူက  
“ဘုရားသြင်၏ သိုးသူငယ်ကိုကကည့်ဂလာ့” ဟုဂြကးဂကကာ်ြဲ့သည်။ 

 ¼ ြရစ်ဂတာ်သည် ဗတ္တိဇံမြံယူသည်အထိ သူသည် ဓမ္မဂဟာင်းထဲမှ ြဂရာြက်ပြုြဲ့သည့် 
ဂမရှိယပြစ်သည်ကို ဂယာဟန်ကသိြဲ့မည် မဟုတ်ြါ။ 

 ¼ ရှင်လုကာ ၁:၃၆ မှ ဂယာဟန်နှင့် ဂယရှုတို့ ဆက်စြ်ဂနသည်မှာ ပြစ်နိုင်ြါသည်။  
သို့ဂသာ် ဤပြစ်စဉ်မပြစ်မီအထိ ဂယရှုကိုဘုရားအပြစ် ဂယာဟန်ကမသိြဲ့ြါ။

 ¼ ဂယာဟန်၏သက်ဂသြံြျက်မှာ ရှင်းလင်းသည်။ ဤသူမှာ ဘုရား၏သားဂတာ်ပြစ်သည်။ 
၂ရာ ၇:၁၃ မှ ြဂရာြက်ပြုြဲ့ဂသာဘုရင်သည် ယြုဂရာက်ဂနသည်။

 ¼ ဂမရှိယဘုရင်သည် ထူးပြားစွာ ဘုရား၏သားဂတာ်ပြစ်သည်။ ဆာလံ ၂:၇

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုခရစ်ကတာ်သည်	ကလာကသားများ၏အပြစ်ကိ ု
ယူကဆာင်ကြးသည့်	ဘုရားသခင်၏	သိုးသူငယ်ပြစ်သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၅၆
ရှင်ဂယာဟန်ြရစ်ဝင်ကျမ်း ၁:၂၉-၃၄၊ ၂:၁-၁၈

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းြျက် 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျမ်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

ဆရာက ထိုဂြာ်ပြြျက ်

များကို စာရေက်များ 

ဂြါ်တွင် ြျဂရးပြီး 

ဂရာဂနှာထားြါ။ စာရေက ်

များဂြါ်တွင် သင်ြန်းစာ 

နံြါတ်ကို မဂရးြါနှင့်။ 

သင့်အတန်း အရေယ်အစား 

ဂြါ် မူတည်ပြီး ကဂလး 

များကို ၂ြွဲ့၊ ၃ြွဲ့ြွဲြါ။ 

ဂြာ်ပြြျက် တစ်ြုြျင်းစီကို 

မှန်ကန်ဂသာ အစီအစဉ် 

အတိုင်းစီရန် 

အြျနိ်သတ်မှတ်ဂြးြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် သင်ြန်းစာများအားလုံးကို ပြန်လည်တြန် စဉ်းစားပြီး 
သင်ြန်းစာများကို အစဉ်လိုက်ထားနိုင်သလား ကကည့်ကကြါစို့။ အရင်သင်ြန်းစာမှ ြုံပြင ်
ဇာတ်ဂကကာင်းများကို ဂြးထားြါသည်။ -

၁) ဘုရားသြင်သည် အလွန်ြွန်အားကကီး 
ဂသာသူ ပြစ်သည်။

၅) ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် ဂြျာ်ရွှင်မှုပြင့ ်
ပြည့်ဂနသည်။

၁၀) အပြစ်တရားသည် ဘုရားသြင်၏ ြန် 
ဆင်းပြင်းကို မဂကာင်းသည့် နည်းလမ်း 
များပြင့် သက်ဂရာက်ဂစြဲ့သည်။

၁၅) လူသားများသည် ဆိုးညစ်ကကသည်။  
ဘုရားသြင်သည် ဂရကကီးပြင်းကို ဂစ 
လွှတ်ြဲ့သည်။ ဂနာဧသည် ဘုရားသြင်
အားကိုးစားပြီးနာြံြဲ့သည်။

၂၀) ဘုရားသြင်က အာပဗဟံအား ဣဇာက် 
ကို ြူဂဇာ်ရန် ဂပြာြဲ့သည်။ ဘုရားသြင ်
က ထိုအစားသိုးထီးကို ပြင်ဆင်ဂြးြဲ ့
သည်။

၂၅) ဘုရားသြင်သည် အီေျစ်ပြည်တွင် ကြ် 
ဂဘးများကိုဂစလွှတ်ပြင်းပြင့် ဣသဂရ 
လလူမျ ိုးများကုိ လွှတ်ဂပမာက်ဂစြ့ဲသည်။

၃၀) ဘုရားသြင်က ဣသဂရလ လူမျ ိုးများ 
အား သူနှင့်ဂတွ့ဆုံပြီး ယဇ်ြူဂဇာ်ရန် 
တဲဂတာ်ဂဆာက်လုြ်ရန် ဂပြာြဲ့သည်။

၃၅) ဘုရားသြင် ဂနာက်သို့လိုက်ဂသာ သူ 
များသည် ဘုရားသြင်အဂြါ်အြကင်းမဲ့
သစ္စာရှိရန်နှင့် နာြံရန်ပြစ်သည်။

၄၀) ဘုရားသြင်သည် ဒါဝိဒ်ကိုဘုရင်ပြစ်ရန ်
ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ တစ်ဂန့ဂသာအြါ 
ဘုရားသြင်က လူသားကို ထာဝရဘုရင် 
ပြစ်ရန် ြန့်အြ်မည်။

၄၅) ြဂရာြက်များက ဂယရှုမလာမီ နှစ် 
ဂြါင်း ၇၀ ကြင် သူ့အဂကကာင်း ဂပြာြဲ ့
ကကသည်။

၅၀) ေျူးလူမျ ိုးများသည် ပမို့ရိုးများပြန်လည ်
တည်ဂဆာက်ရန်  ဂယရုရှလင်သို့ ပြန် 
လာကကသည်။

၅၅) စာတန်သည် ဂယရှုကို ဂသွးဂဆာင်ြဲ့ 
သည်။ ဂယရှုအပြစ်မလုြ်ြဲ့ြါ။

အြျ ို့ဂကကညာြျက်များမှာ အလွန်အဂရးကကီးသည်။ ဥြမာ။ ။ သင်ဂနထိုင်ဂသာ နိုင်ငံမှ 
သမ္မတသည် ဂသဆုံးသွားသည် ဆိုြါစို့။ ဂပြာဂရးဆိုြွင့်ရှိသူ တစ်ဦးဦးမှ အလွန်အဂရးကကီး 
သည့် ဂကကညာြျက်ထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။ အြျ ို့ဂကကညာြျက်မှာလည်း သိြ်အဂရးမကကီးြါ။ 
သင့်ဘဝတွင် ကကားြဲ့ြူးသည့် အဂရးကကီးသည့် ဂကကညာြျက်တစ်ြုအဂကကာင်းကို ဂဆွးဂနွးြါ။ 

ယဂန့သင်ြန်းစာသည် အမျ ိုးသမီးမှ ဂမွးြွားြဲ့သူများထဲတွင် အဂရးအကကီးဆုံးြုေ္ဂိုလ်ဂယရှု၏ 
ဂကကညာြျက်ကို ဂလ့လာသွားကကမည်ပြစ်သည်။ ၎င်းမှာ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းထဲတွင် ကျွန်ုြ်တို့
ဂလ့လာြဲ့ကကသည့်အရာများနှင့် ဆက်စြ်ဂနသည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဗတ္တိဇံဆရာ ဂယာဟန်ကို လူများအားဗတ္တိဇံဂြးသည့်အတွက်လူသိများသည်။ ြာရိရှဲဟု 
ဂြါ်ဂသာ ဘာသာဂရး ဂြါင်းဂဆာင်တစ်ြွဲ့သည် ဗတ္တိဇံဆရာဂယာဟန်မှ လူများအား ဗတ္တိဇံ 
ဂြးသည်ကို အံ့ကသဂနသည်။ သူတို့ကသူ့ကို ဂမရှိယလား၊ ဧလိယလား (သို့) ြဂရာြက်လားဟ ု
ဂမးကကရာ ဗတ္တိဇံဆရာဂယာဟန်က သူတို့အား တစ်ြုမှမဟုတ်ြါ။ သို့ဂသာ် သူ့ဂနာက်တွင် 
မကကာမီလာမည့်သူသည် အလွန်အဂရးကကီးသူပြစ်သည်ဟု ဂပြာပြြဲ့သည်။ အမှန်တွင် ထို 
ြုေ္ဂိုလ်၏ ြိနြ်ကကိုးကိုြင် ပြည်ရန်ြင် သူမထိုက်တန်သည်အထိ ထိုသူသည် အဂရးြါဂသာ 
သူပြစ်သည်ကို ြာရိရှဲများအား ဂပြာပြသည်။ ြိနြ်ကကိုးပြည်ပြင်းဟူသည်မှာ အဂရးြါဂသာ 
သူတစ်ဦးအတွက် သင်လုြ်ဂြးနိုင်သည့် အနှိမ့်ကျဆုံးအရာပြစ်သည်။

ဂကာင်းပြီ  ဂနာက်တစ်ရက်တွင် ထိုသူသည် ဂယာဟန်၏ဗတ္တိဇံဂြးဂနသည့် ဂနရာသို့ဂရာက ်
လာပြီး ထိုဂနရာသည် အရင်တစ်ဂန့က ဗတ္တိဇံဆရာဂယာဟန်အား ဘာသာဂရးဂြါင်းဂဆာင ်
များ ဂမးြွန်းထုတ်ြဲ့သည့်ဂနရာ ပြစ်သည်။ ထိုြုေ္ဂိုလ်မှာ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ပြစ်သည်။ ဂယရှု 
ြရစ်ဂတာ်သည် ဗတ္တိဇံဆရာဂယာဟန်ထံလာဂသာအြါ ဂယာဟန်က “ဂလာကသားများ၏ 
အပြစ်ကို ယူဂဆာင်သွားသည့် ဘုရားသြင်၏ သိုးသူငယ်ကိုကကည့်ဂလာ” ဟု ဂြကးဂကကာ်ြဲ့ 
သည်။ ဂယရှုသည် ဘုရား၏သိုးသူငယ်ပြစ်သည်ဟု ဂပြာသည်မှာ လူသားများပမင်ရမည့ ်
ရုြ်ြုံကဲ့သို့ ပြစ်သည်။   ဂယရှုသည် လူသားပြစ်လျက်နှင့် တိရစ္ဆာန်တစ်ဂကာင်ပြစ်သည ်
ဟု မဟုတ်ြါ။ သူသည် လွန်ြဲ့ဂသာ နှစ်ဂြါင်းများစွာက အပြစ်များကို ယူဂဆာင်ဂြးသွား 
သည့် သိုးသူငယ်ြုံစံပြစ်သည်။ ဂယရှုသည် လူသားများ အားလုံး၏အပြစ်အတွက် စစ်မှန် 
ဂသာယဇ်ကို ြူဂဇာ်မည့် စစ်မှန်ဂသာြုေ္ဂိုလ်ပြစ်သည်။

ဗတ္တိဇံဆရာဂယာဟန်ဆိုလိုသည်မှာ အပြားသိုးသူငယ်များမှာ အပြစ်များကို ြုံးအုြ်ဂြးရု ံ
သာပြစ်သည်။ ဓမ္မဂဟာင်းထဲတွင် တိရစ္ဆာန်ယဇ်ြူဂဇာ်ပြင်းမှာ လူသားများ၏အပြစ်ကို ြယ် 
ရှားဂြးရန် ထုံးစံအရလုြ်ဂဆာင်ကကသည်။ အမှန်တွင် ၎င်းကိုဘုရားသြင်က ဂတာင်းဆို 
ထားသည်။ တိရစ္ဆာန်ယဇ်ြူဂဇာ်ပြင်း မရှိဂတာ့ြါ။ ဂယရှုသည် အပြစ်များအတွက် ယဇ်ဂကာင် 
ပြစ်လာြဲ့သည်။

ဂယရှုသည် ဂမရှိယပြစ်သည်၊ လူသားအားလုံးနှင့် ေျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သူများ၏ အပြစ်များ 
အတွက်ြင် အပြစ်ကိုြံယူသူပြစ်သည်ဟု ဆိုလိုဂသာဂကကာင့် အံ့ကသတုန်လှုြ်ြွယ်ဂကာင်း 
ဂသာ ဂကကညာြျက်ပြစ်သည်။ ြိုမိုရှင်းလင်းဂအာင်ပြစ်ဂစရန် ဂယာဟန်က ဤ “ဘုရားသြင ်
၏သိုးသူငယ်” သည် “ဘုရား၏သားဂတာ်” ပြစ်သည်ကိုြါ ဂရးထားသည်။ ယြု လူတိုင်း 
သည် အလွန်ထူးပြားဂသာအရာကို နားလည်ရမည်ပြစ်သည်။ ဂယရှုသည် ဘုရားသြင်၏ 
သိုးသူငယ်ပြစ်သည် … ၎င်းမှာ သူသည် အပြစ်များကို ယူဂဆာင်ဂြးမည်။ သူသည် ဘုရား၏ 
သားဂတာ်ပြစ်သည် … ဆိုလိုသည်မှာ သူသည် ဘုရားပြစ်ဂသာဂကကာင့် သူ၌အပြစ်များကိ ု
ယူဂဆာင်ဂြးရန် အြွင့်အာဏာရှိသည်။ မည်မျှကကီးကျယ်ြမ်းနားသည့် ဂကကညာြျက် 
ဂြနည်း။

မကကာြင်တွင် ဘုရားသြင်၏သားဂတာ်သည် သူ၏ယဇ်ြူဂဇာ်ပြင်းပြင့် အပြစ်များကို ြယ် 
ရှားဂြးမည့် ဘုရားသြင်၏သိုးသူငယ်ဂတာ် ပြစ်လာမည်။ ဂယာဟန်၏ဂကကာ်ပငာြျက်တွင ်

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ဓမ္မကဟာင်းကျမ်းထဲမှ	

သိုးသူငယ်များ

ဗတ္တိဇံဂယာဟန်သည် 

ဂယရှုြရစ်ဂတာ်အား  

“ဘုရားသြင်၏ 

သိုးသူငယ်ဂတာ်” ဟု 

ဂကကညာဂသာအြါ သူက 

သူ၏ ြရိတ်သတ်များအား 

ဓမ္မဂဟာင်းထဲမှ 

သိုးသူငယ်များကိုလည်း 

စဉ်းစားဂစသည်။ ဆရာက 

အတန်းသားများအား 

“ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းထဲတွင် 

တစ်စုံတစ်ဂယာက် 

အတွက် အစားထိုးအဂန 

ပြင့် အဂသြံရသည့် 

အပြားမည်သည့် 

သိုးသူငယ်များ ရှိသနည်း။” 

. အာဒံနှင့်ဧဝ

. ဂမာရိဂတာင်ဂြါ်မှ 

အာပဗဟံနှင့် ဣဇာက်

. ြွင့်လွှတ်ပြင်းအတွက် 

ဘုရားသြင်၏ ပြင်ဆင် 

ဂထာက်ြံ့ပြင်း

. အပြစ်ဂပြရာဂန့
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	-	

ြဲအိတ်ြစ်ကစားပခင်း

တိတ်ပြင့် ကကမ်းပြင်ဂြါ် 

တွင် ၃၆ လက်မြန့်ရှိဂသာ 

စတုရန်းြုံကြ်ြါ။ စတုရန်း 

အထဲတွင် အေဂလိြ်စာလုံး 

X သဏ္ဍာန်တိတ်ကြ်ြါ။ 

တစ်ြန်းြျင်းစီကို တန်ြိုး 

တစ်ြုစီ (၁၊၂၊၃၊၄) ဂြးြါ။ 

ထိုမှြြ်လှမ်းလှမ်းမှ 

ဂကျာင်းသားများြစ်ရမည့် 

ဂနရာတွင်တိတ်ပြင့် 

လိုင်းတားြါ။ အြွဲ့နှစ်ြွဲ့ 

ြွဲြါ။ တစ်ဂယာက်ြျင်း 

စီသည် စတုရန်းြုံထဲမှ 

တစ်ြန်းြန်းကို ြစ်ရမည့ ်

အလှည့်ရှိမည်။ (သင့်အဂန 

ပြင့် ဂပြအိတ်ထဲတွင် 

ြဲများထည့်ပြီး သဂရကွင်း 

ပြင့် တင်းကကြ်စွာစည်းြါ။ 

ဂပြအိတ်အရှည်ဘက်ကို 

ယူပြီး ြဲအိတ်ထားသည့် 

ဘက်သို့ဂြါက်ြါ။) 

သူတို့က ကျမ်းြျက်ကို 

မှန်ကန်စွာ ဂပြာနိုင်ြါက 

သူတို့ြစ်လိုက်သည့် 

ြဲအိတ်သည် စတုရန်းထဲမှ 

တန်ြိုးအတိုင်းရမည် 

ပြစ်သည်။ 

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဂယာဟန် ၁:၂၉ - နက်ပြန်ဂန့၌ ဂယရှုြကလာဂတာ်မူသည်ကုိ ဂယာဟန်သည်ပမင်လျှင်  
ဤဂလာက၏အပြစ်ကို ဂဆာင်သွားဂသာ ဘုရားသြင်၏သိုးသူငယ်ကို ကကည့်ဂလာ့။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“သိုးသူငယ်ထိုက်တန်သည် Worthy is the Lamp” ဟူသည့် Hillsong သီြျင်းကို 
ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ဤလှုြ်ရှားမှုအတွက် ကကိုတင်ပြင်ဆင်ြါ။ ယြင်သင်ြန်းစာဂန့တွင် ဂနာက်သင်ြန်းစာြျနိ် 
တွင် “သရုြ်ပြပြီးဂပြာပြင်း” အစီအစဉ်ရှိမည့်အဂကကာင်း ဂပြာထားြါ။ သူတို့သည် ထူးပြား 
ဂသာအရာတစ်ြုကို ယူလာရမည်ပြစ်ပြီး သူတို့၏ထူးပြားဂသာအရာတစ်ြုြုကို လူတိုင်းအား 
ဂပြာပြရန် အြျနိ်တစ်မိနစ်ရမည်ပြစ်သည်။ သင့်အတန်း၏အရေယ်အစားဂြါ် မူတည်ပြီး 
ဂကျာင်းသာအနည်းငယ်ကိုသာ တစ်ြုြုယူလာဂစြါက သင့်သင်ြန်းစာ အြျနိ်အားလုံး 
ကုန်ဂတာ့မည် မဟုတ်ြါ။ 

ကဂလးများက သူတို့၏ဂရေးြျယ်ထားဂသာြစ္စည်းကို ဂပြာပြသည့်အြါ သူတို့အတွက် အလွန် 
အဓိြ္ပါယ်ရှိသည့်အရာ တစ်ြုြုကို အတန်းထဲသို့ ယူလာပြင်းပြင့် မည်မျှစိတ်လှုြ်ရှားကကသည ်
ကို သတိပြုြါ။ “သရုြ်ဂြာ်ပြီးဂပြာပြင်း” အစီအစဉ်အဆုံးတွင် ဂပြာရမည်မှာ “ယဂန့ ကျွန်ုြ် 
တို့သည် ထူးပြားသည့် လူြုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဂကကာင်းကို လူတိုင်းအားဂပြာပြရန် အလွန်စိတ် 
လှုြ်ရှားစရာဂကာင်းသည့် လူတစ်ဦးအဂကကာင်းကို ဂလ့လာသွားကကမည်” ဟုဂပြာြါ။”

ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ပြစ်ပြင်းကို ဂြာ်ပြဂနသည်။ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ဂလာကီသာသနာ 
ကို မကကာမီစတင်ဂတာ့မည်။ မကကာြင်တွင် နိမိတ်လကေဏာကို ပြသဂတာ့မည်။ သို့ဂသာ် 
ဗတ္တိဇံဂယာဟန်မှ ဂကကာ်ပငာဂသာ ဤစကားသည် အပြားထူးပြားဂသာ ပြစ်စဉ်များ မပြစ်မီ 
ကြင် ရှိြဲ့ပြီးပြစ်သည်။ ၎င်းက တစ်ကမ္ဘာလုံး၏အပြစ်ကို ယူဂဆာင်သွားဂသာ ဘုရားသြင် 
၏ သိုးသူငယ်ဂကကာ်ပငာြျက် ပြစ်သည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ပြန်လည်ကလ့ကျင့်ခန်း

ဆရာက ကဂလးများအား 

သူတို့ဂလ့လာမိသည့် 

အဂကကာင်းအရာ တစ်ြုကို 

ဂဝမျှရန်အြျနိ် ၅ မိနစ်  

ဂြးသင့်ြါသည်။ အတန်း 

ထဲတွင် ကဂလးငါးဦး 

အထက်ရှိြါက အြွဲ့များကို 

အပြားသူများနှင့် 

ဂဝမျှဂစြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဆရာက အတန်းသားများကို သူတို့အိမ်ပြန်ယူသွားလိုသည့် သင်ြန်းစာ၏ အဓိကဂကကာင်း 
အရာများကို စဉ်းစားဂစြါ။ သူတို့ကိုနံြါတ် ၁-၅ ဂရြိုင်းြါ။ နံြါတ် ၁ ကျဂသာ အြွဲ့က 
သင်ြန်းစာမှ သူ (သို့) သူမ ဂလ့လာထားသည့်အဓိက အဂကကာင်းအရာကို ဂပြာရမည်။ 
အြွဲ့ငါးြွဲ့က သင်ြန်းစာမှ သူတို့ဂလ့လာမိသည့် အဓိကအဂကကာင်းအရာကို ဂဝမျှရန် အြွင့် 
အဂရးရသင့်သည်။ 

အကကံဉာဏ်များတွင် ြါဝင်နိုင်သည်မှာ -

 ¼ ဗတ္တိဇံဆရာဂယာဟန်စကားအရ ဂယရှုသည် ဘုရားသြင်၏သိုးသူငယ် ပြစ်သည်။
 ¼ ဗတ္တိဇံဆရာဂယာဟန်အရ ဂယရှုသည် ဘုရား၏သားဂတာ်ပြစ်သည်။
 ¼ ဗတ္တိဇံဆရာဂယာဟန်က ဂယရှုအား ဂမရှိယပြစ်သည်ဟု မသိြဲ့ြါ။
 ¼ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် အပြစ်များအတွက် ယဇ်ပြစ်လာမည်။
 ¼ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ပြည်သူ့သာသနာကိုမစတင်မီ၊ သူ၏တြည့်ဂတာ်များကိ ု

မဂြါ်ယူမီနှင့် သူ၏နိမိတ်လကေဏာများကိုမပြမီ ဗတ္တိဇံဆရာဂယာဟန်၏ ဂကကညာ 
ြျက်များ

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏ အပြစ်ကို ယူဂဆာင်ဂြးသည့် ဘုရားသြင်၏ သိုးသူငယ်သည ်
သင့်အပြစ်များအတွက်လည်း ဂရာက်လာပြီပြစ်သည်။ သင်သည် ဘာသာဂရးကိုင်းရှိုင်းဂသာ 
ကဂလး တစ်ဦးပြစ်နိုင်ြါသည်။ သင်သည် ဘုရားဂကျာင်းသို့ အလွန်သွားဂသာ ကဂလးလည်း 
ပြစ်နိုင်ြါသည်။ သင်သည် အလွန်လိမ္မာဂသာ ကဂလးပြစ်နိုင်ြါသည်။ သင်၏မိဘများကိ ု
ကူညီပြီး ဂကျာင်းတွင်လည်း အမှတ်ဂကာင်းများရဂသာသူလည်း ပြစ်နိုင်ြါသည်။ သင်သည် 
အပြားသူများကိုလည်း ကူညီတတ်သူပြစ်လိမ့်မည်။

သို့ဂသာ် သင်သည် ဘုရားသြင်၏ သိုးသူငယ်ပြစ်ဂသာ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို သင်၏အပြစ်များ 
ယူဂဆာင်ဂြးရန် ဂတာင်းြံြဲ့ြူးြါသလား။ ယဂန့ဂတာင်းဂလျှာက်နိုင်ြါသည်။ သူသည် 
အပြစ်များကို ယူဂဆာင်ဂြးနိုင်သည် တစ်ဦးတည်ဂသာသူပြစ်သည်။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုခရစ်ကတာ်သည်	ကလာကသားများ၏အပြစ်ကိ ု
ယူကဆာင်ကြးသည့်	ဘုရားသခင်၏	သိုးသူငယ်ပြစ်သည်။

သင်ခန်းစာကို	

လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

စူးစမ်းကလ့လာပခင်း

ယဂန့သင်ြန်းစာသည် 

ကဂလးများအတွက် 

သူတို့၏အပြစ်များကို 

ဂယရှုက ယူဂဆာင်ဂြးရန် 

ြိတ်ဂြါ်ဂစသည့် 

အြျနိ်ဂကာင်းပြစ်သည်။ 

ကဂလးငယ်များသည် 

သူတို့၏ မိဘများနှင့် 

အထိန်းများထံမှ 

အကကံဉာဏ်များနှင့် 

ဂဆွးဂနွးမှုများကို ရယူြါ။ 
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 ¼ ဂယာဟန်က သူဂြကးဂကကာ်ြဲ့သည့် “ဂလာက သားများ၏အပြစ်ကို ယူဂဆာင်ဂြးမည့ ်
ဘုရားသြင်၏ သိုးသူငယ်ဂတာ်” ဟူဂသာစကားနှင့် လူအြျ ို့သည်မည်ကဲ့သို့ ဂနာက် 
လိုက်များ ပြစ်လာကကသည်ဟူဂသာ ဆက်နွယ်မှုကိုကျ ိုးဂကကာင်းကျကျဂြာ်ပြထား 
သည်။ ဂနာက်တစ်ရက်တွင် ပြစ်သည်။ သက်ဂသနှစ်ဦးသည် ထိုစကားကိုကကားပြီး  
ဂမရှိယ၏ ဂနာက်လိုက်ပြစ်လာကကသည် (ဂယာဟန် ၁:၂၉-၄၂)။

 ¼ ထိုဂနာက်လိုက်များမှ ဂယရှုထံက ြထမဆုံး ကကားရဂသာစကားမှာ “သင်ဘာကိုအလို 
ရှိသနည်း” ဟူဂသာ ဂမးြွန်းပြစ်သည်။ ဂယရှုကသူတို့အား “သင့်ဘဝတွင် ဘာကိုရှာဂြွ 
ဂနသလဲ” ဟု ဂမးဂနသကဲ့သို့ပြစ်သည်။ ဂယရှုက တြည့်ဂတာ်များအားလာ၍ကကည့်ရန ်
ြိတ်ဂြါ်ြဲ့သည်။ တစ်နည်းအားပြင့် လူတစ်ဦးသည် ြရစ်ဂတာ်ထံယုံကကည်ပြင်းပြင့် 
လာရပြီး သူပမင်ဂတွ့ရမည်ပြစ်သည်။

 ¼ ရှင်မဿဲ ၄:၁၈-၂၂ တွင် ဂယရှုနှင့် သူ၏ဂနာက်လိုက်အြျ ို့ကကား အပြားဆက်နွယ်မှု 
တစ်ြုကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ၎င်းမှာ သူတို့၏ြထမဆုံးဂတွ့ဆုံမှု မဟုတ်ြါ။ 
ဂယရှုက ထိုလူများကို သူတို့၏ ငါးမျှားသည့် ြိုင်ဆိုင်မှုများကို ြျန်ထားြဲ့ပြီး သူ့ဂနာက် 
သို့ တစ်ြျနိ်လုံးလိုက်ရန် ဂပြာြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုက ဂြတရုနှင့်အဂ္ဒန္ဒကို သူတို့ငါးြမ်းသည့်လုြ်ငန်း မြျန်ြဲ့သည့်အတွက် အပြစ် 
မတင်ြဲ့ြါ။ သို့ဂသာ် ဂမရှိယ ဂနာက်သို့လိုက်ရန် ဆက်ကြ်ရသည့်ဘဝကို ဂရေးြျယ်ရန်  
သူတို့အတွက် အြျနိ်ဂရာက်လာြဲ့သည်။ အမျ ိုးသားနှစ်ဦးသည် ထြ်မံဂသွးဂဆာင်ဂြါ် 
ယူမှုကို မလိုဂတာ့ြါ။ ဂယရှုသည် ဂမရှိယပြစ်သည်ကို သူတို့သိကကသည်။

 ¼ ြရစ်ဝင်ကျမ်း ဂရးသူများက မှတ်တမ်းထားသည်မှာ ဂယရှုသည် သူ၏တြည့်ဂတာ ်
များကို မဂရေးြျယ်မီ အြျနိ်ကကာပမင့်စွာ ဆုဂတာင်းြဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ သူတို့က ဂယရှုကိ ု
ဂရေးြျယ်ြဲ့ပြင်းမဟုတ်ြါ။ ဂယရှုက ြြမည်းဂတာ်မှ အတည်ပြုဂြးပြီးဂနာက် သူတို့ကို 
ဂရေးြျယ်ြဲ့သည် (လုကာ ၆:၁၂)။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	လူဆယ့်နှစ်ဦးကို	 
သူအားဆက်ကြ်သည့်	ကနာက်လိုက်များပြစ်ရန်	ကရွးချယ်ခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၅၇
ရှင်မဿဲြရစ်ဝင်ကျမ်း ၄:၁၈-၂၂၊  

ရှင်လုကာြရစ်ဝင်ကျမ်း ၆:၁၂-၁၆၊ ၉:၁-၆

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကရာကနှာပခင်းနှင့်	ယှဉ်တွ ဲ

ပခင်း	အချနိ်ကာလလိုင်းကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

ဆရာက အြျနိ်ကာလ 

တစ်ြုစီကို စာရေက်များ 

ဂြါ်တွင် တစ်ြုစီဂရး 

ရမည်။

ထို့ဂနာက် ဆရာက အပြား 

စာရေက်ဂြါ်တွင် အြျနိ် 

ကာလ တစ်ြုစီအတွက် 

အမည်များကိုထားြါ။  

ဥြမာ အာဒံနှင့်ဧဝကိ ု

 စာရင်းနှစ်ြါ ဂရးနိုင် 

သည်။ တစ်ကကိမ်တွင် 

ြန်ဆင်းပြင်းအတွင် 

ဂရးလျှင် ဂနာက်တစ်ကကိမ ်

တွင် ကျရှုံးပြင်းအတွက် 

ဂရးနိုင်ြါသည်။

ထို့ဂနာက် မတူညီဂသာ 

စာရေက်များဂြါ်တွင် 

ဆရာက အြျနိ်ကာလ 

တစ်ြုြျင်းစီမှ အပြစ ်

အြျက်များကို ဂရးရမည်။

စာရေက်များကို ဂရာဂနှာပြီး 

ကဂလးများကို (၃-၄ 

ဂယာက်တစ်ြွဲ့) အြွဲ့များ 

ြွဲ့ဂြးြါ။ အြျနိ်ကာလ 

များနှင့် ကာလတစ်ြုစီမှ 

လူများကိုယှဉ်တွဲြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် အြျနိ်ကာလများနှင့် ထူးပြားဂသာလူအြျ ို့၊ အြျနိ်ကာလ 
တစ်ြုြျင်းစီတွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့သည့်ပြစ်စဉ်များကို အမည်ဂြာ်ထုတ်ကကြါစို့။

၁။ အစအဦး - ဘုရားသြင်သည် ဂကာင်းကင်များနှင့် ဂပမကကီးကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ 
၂။ အစအဦး - လူစီြာကသူသည် အပမင့်ဆုံးဂသာ ထာဝရဘုရားကဲ့သို့ပြစ်ရန် ဆန္ဒရှိ 

သည်ဟု ဆုံးပြတ်ြဲ့ပြီး ဂကာင်းကင်တမန်များကို ဦးဂဆာင်ကာ ဘုရားသြင်ကိ ု
ဆန့်ကျင်ပြင်း၌ ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်။ သူ့ကိုဂကာင်းကင်မှ နှင်ထုတ်ြဲ့သည်။ ထို့ဂနာက် 
သူသည် အာဒံနှင့်ဧဝကို ဘုရားသြင်အား မနာြံရန် ဂသွးဂဆာင်ဂသာဂကကာင့် 
အပြစ်ကျူးလွန်ြဲ့သည်။

၃။ အစအဦး - ကမ္ဘာဂြါ်တွင် ဆူြူမှုများစွာရှိဂသာဂကကာင့် ဘုရားသြင်သည် တစ် 
ကမ္ဘာလုံးကို ဂရလွှမ်းရန် ဆုံးပြတ်လိုက်သည်။ သို့ဂသာ် ဂနာဧသည် ဘုရားသြင်၏ 
အပမင်တွင် ဂကျးဇူးဂတာ်ြံစားရသည်။

၄။ လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏ အစအဦး - မဟာကတိဂတာ်ကို ယာဂဝဘုရားမှ အာပဗဟံအား 
ဂြးြဲ့သည်။

၅။ လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏အစ - ဂမာဂရှသည် ဘုရားသြင်ဂြးဂသာ ထူးပြားဂသာ အလုြ်ကို 
လုြ်ဂဆာင်ရန် ထူးပြားစွာ ဂြါ်ယူပြင်းြံရသည်။ သူသည် သိနဂတာင်ဂြါ်မှ ြညတ် 
ဂတာ်ဆယ်ြါးကိုလည်း လက်ြံရရှိြဲ့သည်။

၆။ နယ်ဂပမဂတာ်ကို ြိုင်ဆိုင်ပြင်း - ဂယာရှုသည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို ကတိဂတာ် 
ပြည်သို့ ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်။

၇။ နယ်ဂပမဂတာ်ကို ြိုင်ဆိုင်ပြင်း - ဣသဂရလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသြင်အား 
သစ္စာရှိရန် ကျရှုံးြဲ့ကကသည်။ ထိုအတွက် သူတို့အား ပြစ်ဒဏ်ဂြးြဲ့သည်။

၈။ စည်းလုံးဂသာ နိုင်ငံဂတာ် - ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးအား ဘုရင်တစ်ြါး 
ဂြးြဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်သည် ထိုဘုရင်များထဲမှ အကကီးပမတ်ဆုံးပြစ်သည်။

၉။ ကွဲပြားဂသာနိုင်ငံဂတာ ် - ဂရှာလမုန်သည် ယာဂဝဘုရားကိုသူ၏ြြင်ကဲ့သို့ သစ္စာ 
ရှိရန် ြျက်ကွက်ြဲ့ဂသာဂကကာင့် ယာဂဝဘုရားသည် နိုင်ငံဂတာ်ကိုကွဲပြားဂစြဲ့သည်။

 ¼ ထိုသူနှစ်ဦးကို အထူးသပြင့် တမန်ဂတာ်များဟု ဂြါ်သည်။ တြည့်ဂတာ်များကို ဂနာက် 
လိုက်များဟုဂြါ်သည် သို့ဂသာ် တမန်ဂတာ်များသည် ကိုယ်စားပြုအြွင့်အာဏာပြင့် 
သတင်းစကားြို့ဂဆာင်သူများ ပြစ်ကကသည်။ ထိုတြည့်ဂတာ်များသည် တမန်ဂတာ် 
များမပြစ်လိုကကြါ။ သူတို့သည် အြျနိ်ပြည့်ဂစလွှတ်ပြင်းကို ြံလိုကကသည်။ 

 ¼ ထိုအြျနိ်ပြည့် ဂနာက်လိုက်သစ်များ၏ သာသနာသည် ငါးြမ်းသမားမှ ငါးများကို သူ၏ 
ြိုက်ကွန်ထဲတွင် ဆွဲသွင်းသကဲ့သို့ လူများကို ြရစ်ဂတာ်ထံဆွဲဂြါ်လာရန် ပြစ်သည်။
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဗတ္တိဇံဆရာ ဂယာဟန်မှ ဂြကးဂကကာ်ြျက်မှာ အသစ်ဂသာစတင်ပြင်းကို ဆိုလိုသည်။ “ကမ္ဘာ 
ဂလာကသားများ၏အပြစ်ကို ယူဂဆာင်သွားသည့် ဘုရားသြင်၏ သိုးသူငယ်ကို ကကည့် 
ဂလာ”။  သူသည် ဤဂနရာတွင် ရှိသည်။ အြျနိ်ကကာရှည်စွာ ဂစာင့်ြဲ့ရသည့် ဂမရှိယပြစ်သည်။ 
အပြစ်ြံယူဂြးမည့် သူသည် သူတို့၏အလယ်တွင် ရှိသည်။ ဂနာက်တစ်ရက်တွင် ဂယရှု 
သည် အနည်းဆုံးဂနာက်လိုက် နှစ်ဦးရြဲ့သည်။ သူတို့မှာ အဂ္ဒန္ဒနှင့် ဂြတရုပြစ်သည်။ 
ထို့ဂနာက် ထိုအရာပြီးဂနာက်တစ်ရက်တွင် ြိလိြ္ပုနှင့် နာသဂနလတို့သည် ဂယရှု၏ဂနာက်
လိုက်များပြစ်လာကကသည်။

ဂယရှုက သူတို့အား ဘာအလိုရှိသနည်းဟု ဂမးလိုက်သည်။ သူက “ဘဝတွင် သင်ဘာကို 
အလိုရှိသနည်း” ဟုဂမးသကဲ့သို့ပြစ်သည်။ ဂယရှုက သူတို့၏ဘဝဦးတည်ြျက်ကို ဂမးဂန 
သည်။ သူတို့သည် ဂမရှိယအား အမှန်ယုံကကည်ပြီး သူတို့၏သြင်အပြစ်ရှိဂစလိုသလား သို့ 
မဟုတ်စူးစမ်းဂလ့လာသူလား။ သူတို့သည် ြရစ်ဂတာ်၏ဂနာက်လိုက်များ ပြစ်လာရန ်
အလိုရှိကကသည်။ ြရစ်ဂတာ်နှင့် သူတို့၏ဆက်ဆံဂရးသည် ထိုဂန့တွင်စတင်သည်။ သို့ဂသာ် 
သူတို့၏လုြ်ငန်းပြစ်ဂသာ ငါးြမ်းပြင်းကို ပြန်လုြ်လိုကကသည်။ သူတို့သည် တံငါသည် 
ဂကာင်းများပြစ်ကကပြီး ေါလိလဲြင်လယ်အားပြင့် သူတို့အသက်ရှင်ရြ်တည်ရသည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	-	
အချနိ်ကာလပြမျဉ်း

ဆရာက အြျနိ်ကာလပြတစ် 
ြုကို ဂရးဆွဲပြီး တမန်ဂတာ ်
များသည် မည်ကဲ့သို့ မည ်
သည့်အြျနိ်တွင် တမန်ဂတာ် 
များ ပြစ်လာကကသည်ကို 
ပြသရမည်။ အြျနိ်ကာလ 
ပြဇယားမှာ အလွန်ရိုးရှင်း 
ရမည်။ သို့ဂသာ် ဂအာက်ြါ 
ကဲ့သို့ ဆင်တူရမည် -

. ဗတ္တိဇံဂယာဟန်မှာ 
ဂြကးဂကကာ်ပြင်း

. ဂနာက်တစ်ရက် - ဂယရှု 
သည် ဂြတရုနှင့် အဂ္ဒန္ဒတို့ကိ ု
ဂတွ့ြဲ့သည်။ သူတို့သည် 
ဂမရှိယနှင့် ဂတွ့ဆုံပြီး သူ့ကိ ု
ယုံကကည် ကိုးစားကကသည်။

. ဂနာက်တစ်ရက် - ဂယရှု 
သည် ြိလိြ္ပုနှင့် နာသဂနလ 
ကို ဂတွ့ဆုံြဲ့သည်။ 
သူတို့သည်လည်း ဂမရှိယ 
ဂနာက်သို့ လိုက်ကကသည်။

. ဂနာက်တစ်ြျနိ်တွင် - 
ဂယရှုသည် ဂြတရုနှင့်  
အဂ္ဒန္ဒကို သူ့ဂနာက်လိုက်ရန ်
ဂြါ်ပြီး လူကိုမျှားဂစသည်။

. ဂနာက်ြိုင်းတွင် - ဂယရှု 
သည် ဂတာင်ဂြါ်တွင် 
ညဂနတိုင်း ဆုဂတာင်းပြင်း 
ပြင့် အြျနိ်ယူြဲ့သည်။

. ဂနာက်တစ်ရက် - 
ဂယရှုသည် တမန်ဂတာ ်
ဆယ့်နှစ်ဦးကို သူ၏ အထူး 
သတင်း ြို့ဂဆာင်သူပြစ်ရန် 
ဂြါ်ယူသည်။

လူအြျ ို့သည် အလွန်ထူးပြားဂသာ အလုြ်ကိုလုြ်ဂဆာင်ရန် ဂြါ်ဂဆာင်ပြင်းြံရသည်။ သူတို့ 
တွင် လုြ်ငန်းလုြ်ရန် အစွမ်းအစနှင့်ဂြာ်ထုတ်ရန် အရည်အြျင်းများရှိကကသည်။

တမန်ဂတာ်တစ်ြါးပြစ်ရန် သင်၌မည်သည့် စွမ်းရည်များနှင့် အရည်အဂသွးများ လိုအြ် 
သနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

၁၀။ ဂနအိမ်မှဂြါ်ဂဆာင်ြံရပြင်း - နှစ်ရာဂြါင်းများစွာ ဂတာ်လှန်ြုန်ကန်ပြင်းကို ြံရ 
ပြီးဂနာက် ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများထံ အာစီးရီးယားနှင့် ဗာဗုလုန် 
တို့ကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။

၁၁။ အိမ်သို့ပြန်လာပြင်း - ေျူးလူမျ ိုးများသည် ပမို့ရိုးများနှင့်ဗိမာန်ဂတာ်တည်ဂဆာက ်
ရန် ဂယရုရှလင်သို့ပြန်လာကကသည်။

၁၂။ ဂယရှု၏အဂစာြိုင်းအသက်တာ - ဂယရှုသည် ကမ္ဘာဂလာကသို့ အလွန်ထူးပြား 
သည့် နည်းလမ်းပြင့် ဂရာက်လာြဲ့သည်။
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၄:၁၉ - ထိုသူတို့အား ငါ့ဂနာက်သို့လိုက်ကကဂလာ့။ သင်တို့သည်လူကိ ု
မျှားဂသာ တံငါပြစ်ဂစပြင်းငှါ ငါပြုမည်ဟု အမိန့်ဂတာ်ရှိဂလဂသာ်၊

ဂနာက်ြိုင်းတွင် ဂယရှုသည် ထိုလူများနှင့်ဂတွ့ဆုံြဲ့သည်။ သူတို့အား သူ့ဂနာက်လိုက်ရန်နှင့် 
လူကိုမျှားဂသာ တံငါပြစ်ဂစမည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ ယြုတွင် သူတို့သည် ဂနာက်လိုက်များ 
ပြစ်ကကသည် သို့ဂသာ် ဂယရှုက သူတို့ကိုြိုမိုဂတာင်းဆိုသည်။ သူတို့အား ဂယရှုကအြျနိ်ပြည့် 
ဆက်ကြ်သည့် ဂနာက်လိုက်များပြစ်ဂစလိုသည်။ သူတို့လုြ်ဂဆာင်မည်ဆိုြါက ငါးများကို 
မျှားသည့် အလုြ်ထက် လူနှင့်လုြ်ရသည့် ြိုမိုဂကာင်းမွန်သည့် အလုြ်မျ ိုးကို သူတို့လုြ်နိုင် 
မည်ပြစ်သည်။ သူတို့၏အြျနိ်ပြည့် အလုြ်အဂနပြင့် ဘုရားသြင်၏နိုင်ငံဂတာ်အတွက ်
လူများကို ြမ်းကကရမည်ပြစ်သည်။

အြျနိ်ကာလတစ်ြုတွင် ဂယရှုက ဂတာင်ဂြါ်သို့သွားကာ တစ်ညလုံးဆုဂတာင်းဂလသည်။ 
သူ၏တမန်များဂတာ်သည် မည်သူများပြစ်လိမ့်မည်ကို ဂကာင်းကင်ဘုံရှိ ြြမည်းဂတာ်ထံ 
ဆုဂတာင်းသည်။ တမန်ဂတာ်သည် အထူးအြွင့်အာဏာရှိဂသာ သတင်းြို့ဂဆာင်သူ ပြစ ်
သည်။ ဂယရှုက လုြ်ငန်းအတွက် လူမှန်ကိုဂရေးြျယ်ရန် အဂရးကကီးသည်ကို သိသည်။ ထို့ 
ဂကကာင့် ဆုဂတာင်းပြင်းပြင့် အြျနိ်များစွာယူြဲ့သည်။ 

ဂနာက်တစ်ရက်တွင် သူသည် သူ၏တြည့်ဂတာ်များကို ဂြါ်ယူပြီး ထိုသူများထဲမှ တမန် 
ဂတာ်များဟု ဂြါ်ရမည့် လူဆယ့်နှစ်ဦးကို ဂရေးြဲ့သည်။ သူတို့သည် တြည့်ဂတာ်များထဲမှ 
ထူးပြားဂသာသူများပြစ်သည်။ သူတို့တွင် အထူး အြွင့်အာဏာဂြးအြ်ထားပြီး ထူးပြား 
ဂသာတာဝန်ကို ထမ်းဂဆာင်ရမည့်သူများပြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည် အထူးသတင်းဂြး
ြို့သူများပြစ်ကကသည်။ 

ဂယရှုက တမန်ဂတာ် ဆယ့်နှစ်ြါးကို အတူတကွဂြါ်ယူပြီး နတ်ဆိုးများနှင့် ဂရာေါများကိ ု
ဂအာင်နိုင်ရန် အြွင့်အာဏာကိုဂြးြဲ့သည်။ ဆယ့်နှစ်ဂယာက်မှာ - ဂြတရု၊ အဂ္ဒန္ဒ၊ ယာကုြ်၊ 
ဂယာဟန်၊ ြိလိြ္ပု၊ ဗာဂသာလမဲ၊ မဿဲ၊ ဂသာမ၊ ယာကုြ်၊ ရှိမုန်၊ ယာကုြ်၏ညီယုဒ၊ နှင့် 
ဂယရှုကို သစ္စာဂြာက်မည့်ယုဒရှင်ကာယုတ်တို့ပြစ်ကကသည်။ ထိုသူများသည်ဂယရှုဂရေးြျယ ်
ထားသည့်တမန်ဂတာ်များပြစ်ကကသည်။ သူတို့ကိုသူဂရေးြျယ်သည်။ သူတို့က ဂယရှုကို 
မဂရေးြျယ်ြါ။ တမန်ဂတာ်ဆယ့်နှစ်ြါးသည် ဘုရားသြင်၏နိုင်ငံဂတာ်အဂကကာင်းကို ဂြကး 
ဂကကာ်ပြီး လူများကိုကျန်းမာဂစရန်ပြစ်သည်။ သူတို့၏အလုြ်အတွက် ြိုက်ဆံရှာရန်မဟုတ် 
ြါ။ ထို့ဂကကာင့် တမန်ဂတာ်ဆယ့်နှစ်ဂယာက်သည် ထွက်သွားရန် သူတို့၏အလုြ်ကို စတင် 
လုြ်ဂဆာင်ဂတာ့သည်။ သူတို့သည်ဂနရာတိုင်းတွင် ဘုရားသြင်၏နိုင်ငံဂတာ်အဂကကာင်း 
ဂဟာဂပြာပြီး လူများကို ကျန်းမာဂစသည်။
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	ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ဂအာက်တွင် ဥြမာအြျ ို့ဂြးထားသည် -

 ¼ ရှင်မဿဲ - “ငါသည် အြွန်ဂကာက်ြံသူ မဟုတ်ဂတာ့ြါ”

 ¼ ဂြတရု - “ငါသည် လူကိုမျှားဂသ ာတံငါပြစ်သည်” (အဂ္ဒန္ဒနှင့် တူသည်)

 ¼ ယာကုြ်နှင့် ဂယာဟန် - “ငါသည် ဂယရှုဂနာက်သို့လိုက်ရန် ငါ၏အိမ်ကိုစွန့်ြွာမည်”

 ¼ အပြားသူများ - “ငါသည် ဂယရှုဂနာက်သို့လိုက်ပြီး သူ၏နိုင်ငံဂတာ်အတွက် လုြ်ဂဆာင် 
မည်” နှင့် “ငါ၏အသက်တာကို အပြားသူများအား ဂယရှုအဂကကာင်းဂပြာပြပြင်းပြင့် 
အြျနိ်ကုန်ဂစမည်” (သင်သည် တြည့်ဂတာ်တစ်ဦးထက် တူညီဂသာ စကားစုများကိ ု
အသုံးပြုနိုင်ြါသည်။)

သူတို့၏အလှည့်တွင် ကဂလးက ကဒ်တစ်ြုကို လှည့်မည်၊ ဂနာက်တစ်ကဒ်လှည့်ပြီး ယှဉ် 
တွဲမှုကို ရှာရမည်။ အတွဲကိုရှာဂတွ့ြါက သူတို့က “ဂြတရု ငါ၏တြည့်ဂတာ်ပြစ်ရန် သင့်ကို 
ငါဂြါ်သည်” ဟုဂအာ်ရမည်။ ဂြတရုအပြစ် သရုြ်ဂဆာင်ထားသည့်ကဂလးက သူတို့၏ကဒ် 
ဂြါ်တွင် ဂရးထားဂသာစကားစုပြင့် တုံ့ပြန်ဂပြကကားရမည်။ ထို့ဂနာက် သူတို့ကိုဂြါ်သည့ ်
သူနှင့်ြူးဂြါင်းရမည်။ ဂယရှု၏ဂြါ်ယူပြင်းကို ြံရပြင်းသည် မည်သည့်အရာနှင့်တူဂကကာင်း 
ကို ဂပြာဆိုဂဆွးဂနွးြါ။ ဂကကာက်စရာရှိြါသလား။ စိတ်လှုြ်ရှားစရာ ရှိြါသလား။ ြက်ြဲြါ 
သလား။ ဆုလဒ်ရှိြါသလား။ 

ကဂလးဆယ့်နှစ်ဂယာက်ကိုဂြါ်ပြီး “ဂြါ်ယူပြင်းြံရသည့်” တြည့်ဂတာ် ၁၂ ဂယာက်လုြ် 
ဂစြါ။ ထို့ဂနာက် တြည့်ဂတာ်တစ်ဦး၏အမည်နှင့် ဂြာ်ပြြျက်ြါဂသာ ကဒ်တစ်ြုကို ဂြး 
ြါ။ တြည့်ဂတာ်များမဟုတ်သည့် ကဂလး ၄ ဂယာက်က ယှဉ်တွဲသည့်ကစားနည်းကို စတင် 
ကစားပြီး စားြွဲဂြါ်တွင် ကဒ် ၂၄ ကဒ်ကို ဂမှာက်ထားရမည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	
လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းချက်ကဒ်တိုက်ြွဲ

သင့်အတန်းကို ၂ြွဲ့၊ ၃ြွဲ့ 
ြွဲြါ။ တစ်ြွဲ့ြျင်းကို 
ကဒ်တစ်စုံဂြးြါ။ 
တစ်ကဒ်ြျင်းဂြါ်တွင် 
ကျက်မှတ်ထားသည့် 
ကျမ်းြျက်၏ စကားလုံး 
တစ်လုံးြါမည်။ အြွဲ့များ 
က ကျမ်းြျက်အားလုံးကို 
မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ် 
တကျ စီဂြးရမည် 
ပြစ်သည်။ 

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	-	
တြည့်ကတာ်ကခါ်ယူပခင်း	

ကစားနည်း

တြည့်ဂတာ်ဂြါ်ယူပြင်း 
ကစားနည်း - အြျနိ်မီပြင့် 
စာရေက် ၂၄ ရေက် (သို့) ကဒ် 
၂၄ ကဒ်ကို တြည့ ်
ဂတာ် ၁၂ ဦး၏ အမည်များ 
ဂရးပြီး ပြင်ဆင်ထားြါ။ 
တြည့်ဂတာ် တစ်ဦးြျင်းစ ီ
၏ အမည်ကို ကဒ်၂ကဒ ်
တွင် ဂရးရမည်။ ကဒ် ၂၄ 
ကဒ်ကို ယှဉ်တွဲပြင်း 
ကစားနည်းတွင် အသုံးပြု 
ရမည်။ ဂနာက်တစ်ြန်  
တြည့်ဂတာ် တစ်ဦးြျင်း 
စီအတွက် ကဒ် ၁ ကဒ် 
ကို ပြင်ဆင်ပြီး သူတို့နှင့ ်
ြတ်သက်ပြီး ဂြာ်ပြြျက် 
ကိုဂရးြါ။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“သိုးသူငယ်ထိုက်တန်သည် Worthy is the Lamp” ဟူသည့် Hillsong သီြျင်းကို 
ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဂယရှုက သူ့အတွက် အထူးအလုြ်လုြ်ဂဆာင်ရန် သင့်အား ဂြါ်ဂနဂြမည်။ သူက သင့်အား 
အပြားသူများကို ဘုရားအဂကကာင်းဂပြာဂစလိုြါက သင့်ကိုစာရင်းသွင်းနိုင်ြါသလား။ သွင်း 
နိုင်ြါက မည်သို့နည်း။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	လူဆယ့်နှစ်ဦးကို	 
သူအားဆက်ကြ်သည့်	ကနာက်လိုက်များပြစ်ရန်	ကရွးချယ်ခဲ့သည်။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

စူးစမ်းကလ့လာသည့်	

ကုေေူး

အတန်းသားများကို 

နှစ်သင်းြွဲြါ။ ကုဗတုံး၏ 

အနားတစ်ြက်ြျင်းစီတွင် 

ဂလဘယ်ကဒ်များ 

ကြ်ရန် - မည်သူ၊ ဘာ၊ 

ဘယ်အြျနိ်၊ ဘယ်ဂနရာ၊ 

အဘယ်ဂကကာင့် ဟူသည့် 

ဂမးြွန်းများကို ကြ်ြါ။ 

တစ်ြွဲ့က ကုဗတုံးကို 

လှည့်လိုက်သည့်အြါ 

သူတို့နှင့်မျက်နှာြျင်းဆိုင် 

အနားမှဂမးြွန်းကို ဂပြရ 

မည်ပြစ်သည်။ ဥြမာ 

သူတို့၏ မျက်နှာြျင်းဆိုင ်

တွင် အဘယ်ဂကကာင့်နည်း 

ဟူသည့် ဂမးြွန်းကျြါက 

အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် 

ဟူဂသာ အဂပြကိုဂပြရ 

မည်။ ဆရာများက 

သင်ြန်းစာမှဂမးြွန်းများ 

ထုတ်နိုင်ြါသည်။ 

သင်ြန်းစာနှင့် ဆက်နွယ ်

ဂနရမည်။

၄)	သင်ခန်းစာပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

“မည်သူနည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။  တမန်ဂတာ်မည်မျှကို သင်အမည်ဂပြာနိုင်သနည်း။
၂။  မည်သူကို သူတို့လိုက်ရမည်နည်း။

“ဘာပြစ်သနည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။  တမန်ဂတာ်များက ဂယရှုကိုဘာလုြ်ရန် ဂပြာြဲ့သနည်း။
၂။  တမန်ဂတာ်ဆယ့်နှစ်ြါးကိုမဂြါ်မီ ဂယရှုဘာလုြ်ြဲ့သနည်း။

“မည်သည့်အြျနိ်နည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။  ဂယရှုသည် တမန်ဂတာ်များကို မည်သည့်အြျနိ်တွင် ဂြါ်ြဲ့သနည်း။
၂။  သူတို့ငါးြမ်းြိုက်ကွန်ကို မည်သည့်အြျနိ်တွင် ထားြဲ့သနည်း။

“မည်သည့်ဂနရာနည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။ ဂြတရုသည် မည်သည့်ဂနရာတွင် ငါးအများဆုံးြမ်းြဲ့သနည်း။
၂။ ေါလိလဲြင်လယ်သည် မည်သည့်ဂနရာတွင် ရှိသနည်း။

“အဘယ်ဂကကာင့်နည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။  ဗတ္တိဇံဆရာဂယာဟန်သည် ဂယရှုနှင့်ြတ်သက်ပြီး ထူးပြားဂသာဂြကးဂကကာ်မှုကို

အဘယ်ဂကကာင့် လုြ်ြဲ့သနည်း။
၂။ တံငါးသည်များသည် ဂယရှုဂနာက်သို့ အဘယ်ဂကကာင့် လိုက်ကကသနည်း။
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 ¼ နိဂကာဒင်သည် လူမျ ိုးထဲတွင် အဂလးစားဆုံးြံရသည့် သူကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သူ 
သည်  ဆရာတစ်ဦး၊ ြာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒုကဲအြွဲ့ဝင် (ေျူးလူမျ ိုးအစိုးရဂကာင်စီ) တစ်ဦးပြစ ်
သည်။ ဇဒ္ဒုကဲသည် ဂရာမဥြဂဒ လက်ဂအာက်မှ ဘာသာဂရးဆိုင်ရာ ဆုံးပြတ်ြျက ်
များကို တာဝန်ယူထားသည်။

 ¼ ဇဒ္ဒုကဲအြွဲ့ဝင်များထဲမှ ဝိညာဉ်ဂရးအရ အသိစိတ်ထက်သန်သူများထဲတွင် အရိမသဲပမို့ 
သားဂယာသြ် (ဂယာဟန် ၁၉:၃၈) နှင့် ေါမဂလျလ (တမန်ဂတာ် ၅:၃၄-၃၉၊ ၂၂:၃) တို့ 
ပြစ်သည်။

 ¼ ဇဒ္ဒုကဲများသည် ဂယရှုကို စုံစမ်းဂသွးဂဆာင်ကကသည် (လုကာ ၂၂:၆၆)။ ဂနာက်ြိုင်းတွင် 
နိဂကာဒင်သည် ြာရိရှဲများအား သူ့စကားကို မကကားနာြဲ အပြစ်တင်သည့်အတွက် 
စိန်ဂြါ်ြဲ့သည် (ဂယာဟန် ၇:၅၀-၅၁)။ သူသည် အရိမသဲ ဂယာသြ်အား ဂယရှုပမေြ်နှံ 
ရာတွင် ကူညီြဲ့သည် (၁၉:၃၉-၄၀)။

 ¼ ဂယာဟန်က အဘယ်ဂကကာင့် နိဂကာဒင်သည် ဂယရှုထံ ညအြျနိ်လာသည်ကို ကျွန်ုြ် 
တို့အား မဂပြာထားြါ။ သို့ဂသာ် နိဂကာဒင်က ဂယရှုဂဘးနားတွင်အစဉ်ရှိဂနသည့် 
လူထုမှ အရိုအဂသဂလျာ့သွားမည်ကို မလိုလားဂသာဂကကာင့် ပြစ်နိုင်ြါသည်။ သူသည် 
ဂယရှု၏ဘာသာဂရးဆိုင်ရာ အပမင်အား စိတ်ဝင်စားသည်ကို အပြားသူများအား မသိ 
ဂစလိုဂသာဂကကာင့်လည်း ပြစ်နိုင်ြါသည်။

 ¼ လူအများက ဂယရှုအား သူပြုဂသာ နိမိတ်လကေဏာများဂကကာင့် ယုံကကည်ကကသည်။  
သို့ဂသာ် ထိုအရာများသည် အဂြါ်ယံမျှသာပြစ်ပြီး ဂယရှုက အစစ်အမှန်ပြစ်သည်ဟု 
မသတ်မှတ်ြါ။

 ¼ ဂယရှုက နိဂကာဒင်အား ဘုရားသြင်၏ နိုင်ငံဂတာ်ကို ဝင်စားရန် ဂနာက်တစ်ြန်  
ဂမွးြွားပြင်းကို ြံပြင်းအလို့ငှါ ဂနာင်တရရမည်ဟု ဂပြာပြသည်။ ဂနာင်တရပြင်းဟူ 
သည်မှာ ဂယာဟန်၏ ဗတ္တိဇံသာသနာအား ပြန်လည်ရည်ညွှန်းဂနပြီး ဂနာင်တရပြင်း 
သက်ဂသပြစ်သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘာသာကရးသမားသည်	 
သူ၏အပြစ်ကို	ခွင့်လွှတ်ခံရရန်	လိုအြ်သည်။

စွန့်စာပခင်းနံြါတ်	၅၈
ရှင်ဂယာဟန်ြရစ်ဝင် ၃:၁-၁၈

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကဒ်များ

ဆရာက စာရေက်အြိုင်း 

အစများ (သို့)ကဒ် 

၃-၅ ကဒ်ကို ထားြါ။ 

ကဒ်တစ်ြက်တွင် 

အြျနိ်ကာလနှင့် အပြား  

တစ်ြက်တွင် ြုံပြင်ဇာတ ်

ဂကကာင်းကို ဂရးြါ။

ကဂလးများက အြျနိ် 

ကာလ မျဉ်းဂြါ်တွင် ြုံပြင် 

ဇာတ်ဂကကာင်းများကို 

ဆရာ၏အကူပြင့် 

ယှဉ်တွဲပြင်းအဂကကာင်းကို 

ဂမးြွန်းများ ဂပြနိုင်သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

 ¼ “အစအဦး” အြျနိ်ကာလမှ ကျွန်ုြ်တို့သည် မည်သည့်အဂကကာင်းကို ဂလ့လာြဲ့ကက 
သနည်း။

 ¼ “လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏ အစအဦး” ဟူသည့် အြျနိ်ကာလမှ ကျွန်ုြ်တို့ သင်ယူြဲ့သည့် 
သင်ြန်းစာအြျ ို့မှာ ဘာပြစ်သနည်း။

 ¼ “နယ်ဂပမဂတာ် ြိုင်ဆိုင်ပြင်း” ဟူသည့် အြျနိ်ကာလမှ ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာသင်ယူမိသည့် 
သင်ြန်းစာအြျ ို့မှာ ဘာပြစ်သနည်း။ 

 ¼ “စည်းလုံးဂသာ နိုင်ငံဂတာ်” ဟူသည့် အြျနိ်ကာလမှ ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာသင်ယူမိသည့် 
သင်ြန်းစာအြျ ို့မှာ ဘာပြစ်သနည်း။ 

 ¼ “ကွဲပြားဂသာ နိုင်ငံဂတာ်” ဟူသည့် အြျနိ်ကာလမှ ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာသင်ယူမိသည့် 
သင်ြန်းစာအြျ ို့မှာ ဘာပြစ်သနည်း။

 ¼ “အိမ်သို့ပြန်ပြင်း” ဟူသည့် အြျနိ်ကာလမှ ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာသင်ယူမိသည့် သင်ြန်းစာ 
အြျ ို့မှာ ဘာပြစ်သနည်း။

 ¼ “အိမ်မှဂြါ်ဂဆာင်ြံရပြင်း” အြျနိ်ကာလများမှ ကျွန်ုြ်တို့သည် မည်သည့် သင်ြန်းစာကို 
ဂလ့လာမိသနည်း။

 ¼ “ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ အဂစာြိုင်း အသက်တာ” ဟူသည့် အြျနိ်ကာလမှ ကျွန်ုြ်တို့  
ဂလ့လာသင်ယူမိသည့် သင်ြန်းစာအြျ ို့မှာ ဘာပြစ်သနည်း။

 ¼ “ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏သာသနာ” ဟူသည့် အြျနိ်ကာလမှ ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာသင်ယူမိသည့် 
သင်ြန်းစာအြျ ို့မှာ ဘာပြစ်သနည်း။

 ¼ နိဂကာဒင်က ထိုဂပြာင်းလဲမှုကို သိလိုြဲ့ပြီး ဂယရှုက နိဂကာဒင်အားတိုင်ထိြ်မှ ဂြကး 
ဂြမရုြ်ြုံပြင်ပြင့် ဂပြာပြြဲ့သည် (ဂတာလည်ရာကျမ်း ၂၁:၄-၉)။ ထိုအြျနိ်မှ ယြုတိုင် 
ယုံကကည်ပြင်းအားပြင့် ရိုးရှင်းဂစသည်။

သင့်အတွက် လုြ်ဂဆာင်ရန် အလွန်ြက်ြဲသည့်အရာမှာ ဘာပြစ်သနည်း။ သင်လုြ်ဂဆာင် 
ြဲ့သည့် အရာမှ အြက်ြဲဆုံးကိုစဉ်းစားကကည့်ြါ။ ဘာပြစ်သနည်း။ အတန်းထဲတွင် ဂဝမျှြါ။

ယဂန့သင်ြန်းစာတွင် ဂယရှုထံသို့ ညအြါ ဂရာက်လာသည့် ဘာသာဂရးဂြါင်းဂဆာင်တစ်ဦး 
အဂကကာင်းကို ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာသွားကကမည်ပြစ်သည်။ သူ့အတွက် ထိုသို့လုြ်ဂဆာင်ရန် 
ြက်ြဲြဲ့ဂြမည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဗတ္တိဇံဆရာဂယာဟန်၏ ဂြကးဂကကာ်ြျက်မှာ ရှင်းလင်းသည်။ ဂယရှုသည် ဂမရှိယပြစ်ပြီး  
ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏ အပြစ်ကိုယူဂဆာင်ဂြးသည့် ဘုရားသြင်၏ သိုးသူငယ်ပြစ်သည်။

တမန်ဂတာ်များ၏ အလုြ်သည် ရှင်းလင်းသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို နိုင်ငံဂတာ်သတင်းစကား
ယူဂဆာင်လာသည်။ သူတို့တွင် လုြ်ဂဆာင်ရမည့်အလုြ်ရှိပြီး ထိုသို့လုြ်ဂဆာင်ရန် အထူး 
အြွင့်အာဏာရှိသည်။ သူတို့သည် လူများကိုြင် ကျန်းမာဂစနိုင်သည်။

ထိုဂန့သည် ဣသဂရလတွင် ဂန့ရက်သစ်ပြစ်သည်။ ဂမရှိယရှိဂနသည်။ နိုင်ငံဂတာ်လာမည်။ 
တမန်ဂတာ်များသည် သူတို့၏အလုြ်ကို လုြ်ဂဆာင်ကကသည်။ ထို့အပြင် လူအများသည် 
ဂယရှုကို ယုံကကည်ကကသည်။ ထိုအားလုံးသည် ဣသဂရလတွင် အုြ်ြျုြ်သည့်ဂကာင်စီ ဇဒ္ဒုကဲ 
နှင့်ဂကာင်းမွန်စွာ မထိုင်ြါ။ သူတို့သည် ဂယရှုြကလာသည်အထိ ဘာသာဂရးကိစ္စများကို 
အပြည့်အဝထိန်းြျုြ်သည်။ ယြုတွင် အရာအားလုံးသည် ကွဲပြားသွားသည်။ သူတို့သည် 
နိုင်ငံဂရးဆိုင်ရာ ဆုံးပြတ်ြျက်များစွာကိုလည်း သက်ဂရာက်မှုရှိသည်။ ဇဒ္ဒုကဲတို့သည် ဂယရှု 
ဂြတ်ကာလက ဣသဂရလတွင် အလွန်ကသဇာအာဏာရှိသည့် အြွဲ့ပြစ်သည်။ သူတို့ထဲမှ 
အများစုသည် ဂယရှုကို ဆန့်ကျင်ကကသည်။ သို့ဂသာ် အနည်းစုက မဆန့်ကျင်ြါ။ သူတို့အထဲ 
မှ ဂယရှုကို မဆန့်ကျင်သည့်သူမှာ နိဂကာဒင်ဟု အမည်ရှိသူပြစ်သည်။

နိဂကာဒင်သည် ဂယရှုအတွက် ဂမးြွန်းအြျ ို့ရှိသည်။ နိဂကာဒင်သည်  ဂယရှုကို ညအြျနိ် 
တွင် လာလာဂတွ့ပြင်းအဂကကာင်းသည် လူထုများဂသာဂကကာင့် (သို့) ဂကကာက်ရေံ့ပြင်း ဂကကာင့ ်
ပြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ညအြျနိ်တွင်မှ သူလာသည်ကို ကျွန်ုြ်တို့မသိြါ။ နိဂကာဒင် 
သည် သူ့ကိုကိုယ်စားပြုမည့် သတင်းဂြးြို့သူကို ဂစလွတ်နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် သူမဂစလွတ် 
ြဲ့ြါ။ ဂယရှုထံသို့ သူကိုယ်တိုင် ညအြျနိ်တွင် လာြဲ့သည်။

နိဂကာဒင်သည် ဂယရှုအား ဂလးစားစွာ ြျည်းကြ်သည်။ ထို့ဂနာက် ဂယရှုလုြ်ဂဆာင်ဂန 
ဂသာ နိမိတ်လကေဏာသည် ဘုရားသြင်ထံမှမလာလျှင် မည်သူမျှမလုြ်နိုင်ြါ။ ဂယရှုသည်  
ရုတ်တရက်စကားလမ်းဂကကာင်း ဂပြာင်းလိုက်သည်။ ဂယရှုက ဂလးစားမှုဟူသည့် ဂြါင်းစဉ် 
အား ဂပြာင်းလိုက်သည်။ နိဂကာဒင်သည် ဂနာက်တစ်ြန်ဂမွးြွားရန်လိုသည် ဂမရှိယကို 
ဂလးစားမှု ပြသရန်သာမဟုတ်ြါ။ ဘာသာဂရးဂြါင်းဂဆာင်သည် ဘာသာဂရးဆိုင်ရာ အြွင့် 
အာဏာအတွက် ဂလးစားမှုကို ပြသဂလ့ရှိသည်။ သူ့အားပြန်လည်ဂမွးြွားရန် လိုသည်ဟု 
အဂပြာြံဂလ့မရှိြဲ့ြါ။ သူကဂယရှုအား “ဒုတိယအကကိမ်ဂမွးြွားပြင်း” ၏အဓိြ္ပါယ်ကို ဂမးပမန်း 
ြဲ့သည်။ မည်သူက ဒုတိယအကကိမ်ဂမွးြွားနိုင်သနည်း။

ရှင်းလင်းသည့်အဂပြပြင့် ဂယရှုသည် ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းမှ ကိုးကားြဲ့သည်။ သူက နိဂကာဒင် 
အား ဂမာဂရှသည် ကန္တာရထဲတွင် ဂြမကို ကိုင်ဂပမောက်ြဲ့သည် ထိုကဲ့သို့ ဘုရား၏သားဂတာ ်
သည် ကိုင်ဂပမောက်ပြင်းကိုြံရမည်ဟု ဂပြာပြသည်။ ဂမရှိယသည် ဘာသာဂရးဂြါင်းဂဆာင ်
၏အာရုံကို အဂကကာင်းအရာတစ်ြုတည်းအား ညွှန်ကကားဂနသည် - ပြန်လည်ဂမွးြွားပြင်းကိ ု

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ကတိဂံနှစ်ခု

ကျမ်းစာထဲမှ အဂကျာ ်

ကကားဆုံး ကျမ်းြျက်ကိ ု

ဂြာ်ပြရန် ဆရာက ကတိေံြု ံ

နှစ်ြုကို ပြုလုြ်နိုင်ြါ 

သည်။

. ြထမကတိေံသည်“မည်သ ူ

နည်း” ကတိေံဟုဂြါ်သည်။ 

ကတိေံမှဂထာင့် သုံးဂထာင့ ်

တွင် - ဘုရားသြင်၊ ကမ္ဘာ 

ကကီး၊ နှင့်ဂယရှုြရစ်ဂတာ် 

. ဒုတိယကတိေံသည် 

“ဘာပြစ်သနည်း” ကတိေံဟု 

ဂြါ်သည်။ ကတိေံ၏ဂထာင့် 

သုံးဂထာင့်တွင် 

- ယုံကကည်သည်၊ 

ြျက်စီးပြင်းသို့မဂရာက်၊ 

နှင့်ထာဝရအသက် 

ဆရာက ဂယာဟန် 

၃:၁၆ အဂကကာင်းကို 

ဂပြာပြသည့်အဆုံးတွင် 

ကတိေံနှစ်ြုကို ကဂလးများ 

အား ပြရမည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရှင်ဂယာဟန်ြရစ်ဝင် ၃:၁၆ - ဘုရားသြင်၏ သားဂတာ်ကို ယုံကကည်ဂသာသူအဂြါင်းတို ့
သည် ြျက်စီးပြင်းသို့ မဂရာက်၊ ထာဝရအသက်ကိုရဂစပြင်းငှါ ဘုရားသြင်သည် မိမိ၏တစ်ြါး 
တည်းဂသာ သားဂတာ်ကို စွန့်ဂတာ်မူသည့်တိုင်ဂအာင် ဂလာကီသားတို့ကို ြျစ်ဂတာ်မူ၏။

ြံဂသာသူသည် ယုံကကည်ပြင်းအားပြင့် ပြစ်သည်။ ထို့အပြင် နိဂကာဒင်နှင့် နိဂကာဒင် 
တစ်ဦးကိုသာ “ဘုရားသြင်၏သားဂတာ်ကို ယုံကကည်ဂသာသူသည် ြျက်စီးပြင်းသို့မဂရာက်။ 
ထာဝရအသက်ကိုရဂစပြင်းငှါ ဘုရားသြင်သည် မိမိ၌တစ်ြါးတည်းဂသာ သားဂတာ်ကို စွန့် 
ဂတာ်မူသည့်တိုင်ဂအာင် ဂလာကီသားတို့ကို ြျစ်ဂတာ်မူ၏။” ဟုဂပြာြဲ့သည်။ ထိုစကား 
သည် လူတစ်ဦးကို ဂပြာြဲ့ဂသာ်လည်း ကျွန်ုြ်တို့အားလုံးနှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် သတင်း 
စကားပြစ်ြဲ့သည်။ ဒုတိယဂမွးပြင်းကို ြံပြင်းသည်ဂမရှိယ၊ ဘုရား၏သားဂတာ်၊ သြင်ဂယရှု 
ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ပြင်းအားပြင့် ပြစ်သည်။ 

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“သိုးသူငယ်ထိုက်တန်သည် Worthy is the Lamp” ဟူသည့် Hillsong သီြျင်းကို 
ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	
လှုြ်ရှားမှု

စာရေက်၏ထိြ်တွင် 
ကျမ်းြျက် စကားလုံး 
များကို ဂရးြါ။ ထို့ဂနာက် 
စာရေက်ဂြါ်တွင် နံြါတ် 
တြ်ြါ။ ကျမ်းြျက်ထဲတွင် 
စကားလုံးတစ်လုံးကို 
နံြါတ်တစ်ြုတြ်ြါ။ 
နံြါတ်များ၏ ဂဘးတွင ်
ကျမ်းြျက်၏ စကားလုံး 
ကိုဂရှ့ဂနာက် ဂနရာြျင်း 
လဲပြီးထားြါ။ ကဂလးများ 
အား စကားလုံးများကို 
မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ် 
အတိုင်းထားရန် စိန်ဂြါ်ြါ။

ဥြမာ

၁ က်တွအ အတွက်

၂ ရားဘု ဘုရား

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

အကယ်၍လူများသည် ဤတိုင်းပြည်သို့လာပြီး သူတို့ကိုယ်စားနိုင်ငံသားများ ပြုလုြ်ဂြးရန် 
ဂတာင်းဆိုလာြါက ဘာပြစ်မည်နည်း။ သူတို့၏ြြုံးတွင် အလံများဂထာင်ထားလျှင် ဘာ 
ပြစ်မည်နည်း။ သူတို့တွင် အလံဂထာင်ထားဂသာဂကကာင့် သူတို့သည် ............. ၏ နိုင်ငံသား 
ပြစ်လာပြီလား။ မပြစ်ြါ။ သူတို့သည် ြျမှတ်ထားဂသာ စည်းများကို လိုက်နာရမည်။ 
သူတို့သည် (ဥြမာ။ ။ ေျြန်လူမျ ိုး) နိုင်ငံသား မပြစ်လာြါ။

နိဂကာဒင်သည် ဘုရားသြင်၏မိသားစုဝင် ပြစ်လိုြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်၏နိုင်ငံဂတာ်တွင် 
နိုင်ငံသားပြစ်လိုြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်၏ နိုင်ငံဂတာ်သားပြစ်ရန် စည်းမျဉ်းများကို မည်သူ 

ကျမ်းချက်လှုြ်ရှားမှု	-	

နိုင်ငံသားပြစ်ပခင်း

သင့်နိုင်ငံ၏အလံကို 

ယူလာြါ (သို့) 

အလံဂတာ်ြုံ ယူလာြါ။ 

ကဂလးများကို ဂမးြါ 

- “နိုင်ငံသားတစ်ဦး 

ပြစ်လာရန် ဘာလိုအြ ်

သနည်း” (နိုင်ငံ၏အမည ်

ကို ပြည့်ြါ) လိုက်နာရမည့် 

စည်းမျဉ်းများကို 

မည်သူကြျမှတ်သနည်း။ 

ဂြါင်းဂဆာင်များ 

(သို့) လာဂရာက်ပြီး 

ဂနထိုင်လိုကကသည့် 

နိုင်ငံပြားသားများလား။
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၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဘုရားသြင်

မည်သူ

ယုံကကည်

ဘာပြစ်သည်

ကမ္ဘာဂလာကသား       ဂယရှု ြျက်စီး       အသက်

ြျမှတ်သည်ဟု ထင်ြါသနည်း။ မှန်ြါသည်။ ဘုရားသြင်ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် လူမည်မျှ 
သည် ဘုရားသြင်၏ နိုင်ငံဂတာ်သားများပြစ်ရန် သူတို့၏ကိုယ်ြိုင်နည်းလမ်းများ လုြ် 
ဂဆာင်နိုင်သည်ဟု ထင်ြါသနည်း။ သူတို့က အပြင်ဘက်တွင် နည်းလမ်းရှိရမည်ဟု ထင်ကက 
သည်။ လူသားများမှ ြျမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်ကကသည်။ သူတို့သည် ဘုရား 
သြင်၏ စိတ်ဂကျနြ်ဂစကကလိမ့်မည်ဟု ထင်ကကသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ြါ။ နိဂကာဒင်က သူ 
သည် ပြန်လည် တြန်ဂမွးြွားပြင်း လိုအြ်သည်ကို ရှာဂြွဂတွ့ရှိြဲ့သည်။ သူသည် ဂယရှုကိ ု
ယုံကကည်ရန် လိုအြ်ြဲ့သည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

နိဂကာဒင်က ဂယရှုထံ ဂရာက်လာသည်။ သူဂလ့လာမိသည်မှာ “ဘုရားသြင်၏ သားဂတာ ်
ကို ယုံကကည်ဂသာသူအဂြါင်းတို့သည် ြျက်စီးပြင်းသို့ မဂရာက်။ ထာဝရအသက်ကိုရဂစပြင်း 
ငှါ ဘုရားသြင်သည် မိမိ၏တစ်ြါးတည်းဂသာ သားဂတာ်ကို စွန့်ဂတာ်မူသည့်တိုင်ဂအာင် 
ဂလာကီသားတို့ကို ြျစ်ဂတာ်မူ၏”  ဂနာက်ြိုင်းတွင် နိဂကာဒင်သည် ဂယရှုအတွက် သူ၏ 
သက်ဂသကို ရဲဝံ့စွာြံြဲ့သည်။

ဂယရှုသည် ဘုရား၏သားဂတာ်ပြစ်ဂကကာင်းကို လူကိုယ်တိုင်ယုံကကည်ပြင်းပြင့် သူဂလ့လာ 
ြဲ့သလား။ သို့မဟုတ် သင်သည်နိဂကာဒင်ကဲ့သို့ ဘာသာဂရးကိုင်းရှိုင်းသူလား။ သင်မလုြ် 
ဂဆာင်ရဂသးြါက ယြုအြျနိ်သည် ဘုရားသြင်၏သားဂတာ်ကို ယုံကကည်ပြီး ထာဝရ 
အသက်ရန် သင့်အတွက် အြျနိ်ဂကာင်း ပြစ်သည်။ 

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကတိဂံနှစ်ခု

ကျမ်းစာထဲတွင် အထင ်

ဂကျာ်ဆုံးကျမ်းြျက်ကိ ု

ဂြာ်ပြပြင်း၊ ဆရာကကတိေံ 

နှစ်ြုလုြ်ြါ။

. ြထမကတိေံသည် 

“မည်သူနည်း” ကတိေံဟု  

ဂြါ်သည်။ ကတိေံ၏ဂထာင့ ်

သုံးဂထာင့် - ဘုရားသြင် 

ကမ္ဘာဂလာကနှင့် 

ဂယရှုြရစ်ဂတာ်

. ဒုတိယကတိေံသည် 

“ဘာပြစ်သနည်း” ကတိေံဟု 

ဂြါ်သည်။ ကတိေံ၏ 

ဂထာင့်သုံးဂထာင့်သည် 

- ယုံကကည်၊ ြျက်စီးနှင့် 

ထာဝရအသက်

ကတိေံနှစ်ြုကို ဂယရှုနှင့်  

ဘာသာဂရး ဂြါင်းဂဆာင ်

တို့ အပြန်အလှန်စကား 

ဂပြာဆိုပြင်းအား ပြန်လည ်

သုံးသြ်ရန် အသုံးပြုသည်။
ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘာသာကရးသမားသည်	 
သူ၏အပြစ်ကို	ခွင့်လွှတ်ခံရရန်	လိုအြ်သည်။
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 ¼ ယြု ဂယရှုစတင်ြဲ့သည့် သူ၏ ပြည်သူ့သာသနာတွင် သူ၏သတင်းစကားအား ဆန့်ကျင် 
ဂသာအရာ အြျ ို့ရှိသည်။ သို့ဂသာ် ဂယရှုအား ဆန့်ကျင်သူကိုရင်ဆိုင်ရန်မှာ ယြုအြျနိ် 
သည် အြျနိ်ဂကာင်းမဟုတ်ြါ။ ထို့ဂကကာင့် ဂယရှုသည် ဂယရုရှလင်မှ ေါလိလဲသို့ ြရီး 
သွားြဲ့သည်။ ပြတ်လမ်းပြစ်သည့် ရှမာရိမှ သူသွားြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ထိုတစ်လမ်းတည်း 
ရှိဂသာဂကကာင့် မဟုတ်ြါ။

 ¼ ရှမာရိသည် ဂရာမအင်ြါယာ လက်ဂအာက်မှ နိုင်ငံဂရးအရသီးပြားပြည်နယ် တစ်ြုပြစ် 
သည်။ လူမျ ိုးများသည် ဂရာဂနှာဂနပြီး သူတို့၏ဘာသာဂရးတွင် ကိုးကွယ်မှုြုံစံများစွာ
ြါဝင်ဂနသည်။

 ¼ ဂယရှုသည် ဂရှြင်ရောသို့ ဝင်လာသည်။ ထိုရောသည် ဧဗယ်ဂတာင်နှင့် ဂေရဇီဂတာင ်
ကကားတွင် ရှိသည်။ ရှမာရိလူမျ ိုးများသည် ဂေရဇီဂတာင်ဂြါ်တွင် ဝတ်ပြုကိုးကွယ် 
ကကသည်။

 ¼ ဤအပြစ်အြျက်သည် ညဂနြိုင်းဂပြာက်နာရီတွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့သည်။

 ¼ သူ၏တြည့်ဂတာ်များက ပမို့ထဲသို့သွားကာ အစာသွားဝယ်ဂနစဉ် ဂယရှုကအံ့ကသြွယ်ရာ 
တစ်ြုကို လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်။ သူသည် ရှမာရိအမျ ိုးသမီးနှင့် စကားဂပြာြဲ့သည်။ အမျ ိုး 
သမီးက ေျူးအမျ ိုးသားတစ်ဦးသည် သူမထံမှ ဂသာက်စရာကို ဂတာင်းဂသာဂကကာင့ ်
အံ့အားသင့်ြဲ့ရသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ထိုဂြတ်က ေျူးလူမျ ိုးအများစုမှာ သူမ 
ထံမှ ဂရဂတာင်းဂသာက်သည်ထက် (သို့) တစ်ြုြုကိုလက်ြံရမည်ထက် ဂရငတ်ြံကာ 
ပြတ်သွားကကမည်။

 ¼ သူမ၏အာရုံစိုက်မှုကို ြမ်းယူပြီး ဂယရှုက သူမစိတ်ဝင်စားလာမည့် “အသက်စမ်းဂရ” 
အဂကကာင်းကို ဂပြာပြြဲ့သည်။

 ¼ ဤဂပမကွက်ငယ်ကို ယာကုြ်က ဂယာသြ်အား နှစ်ဂြါင်းများစွာ ကဂြးြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် 
ယြုတွင် ရှမာရိအမျ ိုးသမီးက သူ့အား ယာကုြ်ထက်ကကီးပမတ်သလားဟု ဂမးြဲ့သည်။ 
သူမသည် အပြစ်ရှိဂသာ ဘဝဂနထိုင်မှုြုံစံပြင့် ဂနထိုင်စဉ်တွင်ြင် ယာကုြ်အား  
သူမ၏ ြြင်ပြစ်သည်ဟု စဉ်းစားဂနသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘာသာတရား	မကိုင်းရှိုင်းကသာ	အမျိုးသမီးသည်	 
သူမ၏အပြစ်ကို	ခွင့်လွှတ်ပခင်းခံရရန်	လိုအြ်သည်။

စွန့်စာပခင်းနံြါတ်	၅၉
ရှင်ဂယာဟန်ြရစ်ဝင် ၄:၁-၂၄

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-သမ္မာတရား၏	

အကပခခံပြစ်စဉ်ရှစ်ချက်	

-	ပြီးပြည့်စုံကသာ	

ြုံပြင်တစ်ြုဒ်

ဆရာက ထိုသမ္မာတရား၏ 

အဂပြြံပြစ်စဉ်ရှစ်ြျက်ကို 

အဂလးထားသင့်သည်။ 

ထိုအြျက်များသည် 

ကျမ်းစာထဲတွင် ဂတွ့ရ 

သည့် ဂရေးနုတ်ကယ်တင ်

ပြင်း အဂကကာင်းကို 

ကဂလးများအား 

ဂပြာပြရန် အဂပြြံကျ 

သည်။ ကျွန်ုြ်တို့သည် 

သမ္မာတရား၏ အဂပြြ ံ

ပြစ်စဉ် ရှစ်ြျက်ကို ြုံမှန ်

အဂလးထားသွားမည ်

ပြစ်သည်။

ကဂလးများအား ကျွန်ုြ်တို့ 

ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် 

သင်ြန်းစာ ၅၈ ြုတွင် 

ထိုသမ္မာတရား၏ 

အဂပြြံပြစ်စဉ် ရှစ်ြျက ်

ကို မည်သို့ အဂလးထားြဲ ့

ဂကကာင်း မှတ်မိသလို 

စဉ်းစားဂစြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကျမ်းစာ တစ်ဂလျှာက်လုံးတွင် အဂလးအနက်ထားသည့် အဂပြြံပြစ်စဉ်ရှစ်ြု ရှိြါသည်။ 
ကျွန်ုြ်တို့သည် ယြင်သင်ြန်းစာတွင် ထိုသမ္မာတရားရှစ်ြုကို ဂလ့လာြဲ့ပြီးပြစ်သည်။ 
ကဂလးများအား ထိုအမည်များကို ဂပြာဂစပြီး တစ်ြျက်ြျင်းစီအဂကကာင်း အနည်းငယ်ဂပြာ 
ဂစြါ။ ထိုအြျက်များမှာ -

၁။ ဘုရားသြင ် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားသြင်ရှိသည်။ (သင် 
ြန်းစာ ၁ - ထာဝရဘုရားသြင်၊ သင်ြန်းစာ ၂၇ - ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း၊ သင်ြန်းစာ 
၄၀ - ဒါဝိဒ်မင်းအုြ်စိုးပြင်း)

၂။ လူသား - ဘုရားသြင်သည် အရာြြ်သိမ်းကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ လူသားအား သူ 
အထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ (သင်ြန်းစာ ၃ - စကကဝဠာကိုြန်ဆင်း 
ပြင်း၊ သင်ြန်းစာ ၄ - လူသားကို ြန်ဆင်းပြင်း၊ သင်ြန်းစာ ၂၄ - ဂမာဂရှသည်ဘုရား 
၏ လူများကို ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်)

၃။ အပြစ ်- အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသြင်ကိုမနာြံြဲ့ကကြါ။ သူတို့အား 
ဂပြာထားသည့်အရာကို သူတို့မလုြ်ကကြါ။ (သင်ြန်းစာ ၇ - လူသားအပြစ်၏အစ၊ 
သင်ြန်းစာ ၃၃ - Kadesh အရြ်တွင် မယုံကကည်ပြင်း၊ သင်ြန်းစာ ၄၃ - ကွဲပြား 
ဂသာနိုင်ငံဂတာ်)

၄။ ဂသပြင်း - ဘုရားသြင်သည် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာြံမှု 
အတွက် ပြစ်ဒဏ်ြတ်ြဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ ဂသပြင်းသည် ြွဲြွာပြင်းကို ရည်ညွှန်း 
သည်။ (သင်ြန်းစာ ၈ - ဂသပြင်း၏အစ၊ သင်ြန်းစာ ၁၆ - ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်၊ သင် 
ြန်းစာ ၄၆ - ဣသဂရလနှင့် ယုဒတို့၏ပြည်နှင်ဒဏ်)

၅။ ြရစ်ဂတာ် - ဘုရားသြင်သည် ပြည့်စုံဂသာဘဝပြင့် အသက်ရှင်ဂနသည့် သူ၏ 
တစ်ြါးတည်းဂသာ သားဂတာ်ကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ (သင်ြန်းစာ ၉ - စာတန်အဂြါ် 
ဂအာင်နိုင်သူ၏ကတိဂတာ်၊ သင်ြန်းစာ ၄၅ - ြကလာမည့် ဂမရှိယအဂကကာင်း 
ြဂရာြက်ပြုြျက်များ၊ သင်ြန်းစာ ၅၂ - ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ဂမွးြွားပြင်း)

၆။ ကားတိုင် - ဂယရှုသည် ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ဂြါ် 
တွင် အဂသြံြဲ့သည်။ (သင်ြန်းစာ ၁၁ - ြုံးအုြ်ပြင်းများအတွက် ပြင်ဆင်ဂထာက ်
ြံ့ပြင်း၊ သင်ြန်းစာ ၃၂ - အပြစ်ဂပြရာဂန့၊ သင်ြန်းစာ ၄၅ - ြကလာမည့် ဂမရှိယ 
အဂကကာင်း ြဂရာြက်ပြုြျက်များ)

၇။ ယုံကကည်ပြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ြါက ဘုရားသြင် 
ကကိုဆိုသည်။ (သင်ြန်းစာ ၁၃ - ကာဣနနှင့်အာဂဗလ၊ သင်ြန်းစာ ၃၄ - ဂကကးဝါ 
ဂြမရုြ်၊ သင်ြန်းစာ ၅၈ - ဘာသာဂရးဂြါင်းဂဆာင်)

 ¼ ဂယရှုက ဘုရားသြင်အား စစ်မှန်စွာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဂသာသူပြစ်လာရန် ဂပြာပြြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုက သူသည် ယာကုြ်ထက်ကကီးပမတ်ပြီး သူ့ကိုယုံကကည်ဂသာသူတိုင်းကို အသက် 
စမ်းဂရဂြးဂသာသူပြစ်သည်ကို သူသိမှတ်ြဲ့သည်။
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

လူအြျ ို့က ဗတ္တိဇံဆရာဂယာဟန်နှင့် ဂယရှု၏တြည့်ဂတာ်များက လူမည်မျှကိုဗတ္တိဇံဂြး 
ြဲ့သည်ကို အမှတ်ယူထားကကသည်။ ဂသြျာသည်မှာ ဂယရှုလည်း မဟုတ်သကဲ့သို့ ဗတ္တိဇံ 
ဂယာဟန်လည်း မဟုတ်ြါ။ ဂနာက်လိုက် မည်မျှရသည်ဟူသည်မှာ ကိစ္စမရှိြါ။ 

ထို့ဂကကာင့် ဂယရှုသည် ထိုနယ်ဂပမမှ ထွက်ြွာပြီး ဂပမာက်ဘက်ေါလိလဲသို့ ပြန်သွားသည်။  
သူ၏တြည့်ဂတာ်များက သူနှင့်အတူလိုက်သွားကကသည်။ ယုဒမှ ေါလိလဲသို့ဂရာက်ရန်  
ရှမာရိပြည်နယ်မှသွားရသည်။ ထိုအရာကပြဿနာပြစ်ဂစသည်။ ပြဿနာမှာ - ေျူးလူမျ ိုး 
အများစုမှာ ရှမာရိလူမျ ိုးများကိုမုန်းကကပြီး သူတို့၏သမိုင်းဂကကာင့်အထင်ဂသးကကသည်။ ၎င်း 
မှာ ညအြျနိ်တွင် မဟုတ်ြါ။ သို့ဂသာ် ဂယရှုက ဂပမာက်ဘက်ေါလိလဲသို့ ြရီးသွားဂသာအြါ 
ရှမာရိကို ဂရှာင်နိုင်သည့်အရာအားလုံး သူတို့လုြ်ဂဆာင်ကကသည်။ သို့ဂသာ် ဂယရှုက ထိုသို့ 
မဟုတ်ြါ။ သူ၌ဘုရားသာသနာရှိသည်။

ရှမာရိမှ ပြတ်သွားစဉ် တြည့်ဂတာ်များနှင့်ဂယရှုတို့က ရှမာရိရောသို့ဂရာက်လာပြီး ဂရတွင်း 
တစ်ြုနားသို့ ဂရာက်လာကကသည်။ သူတို့သည် နိုင်ငံဂတာ်အဂကကာင်းဂြကးဂကကာ်ရန် အသစ် 
ပြစ်ကကသည်ကို သတိရြါ။ ြရီးြမ်းဂသာဂကကာင့် သူတို့သည် ညဂနဂစာင်းြန့်အြျနိ်တွင်  
ဂရတွင်းနားတွင် ထိုင်ကကသည်။ ဂယရှုက ဂရတွင်းနားတွင် တစ်ဦးတည်းကျန်ြဲ့ဂသာအြါ 
တြည့်ဂတာ်များက အစားအစာကိုပမို့ထဲသို့ သွားဝယ်ကကသည်။ ထို့ဂနာက် စိတ်ဝင်စားစရာ 
ဂကာင်းသည့်အရာမှာ အမှန်တကယ်ပြစ်ြျက်လာသည်။ ရှမာရိအမျ ိုးသမီးတစ်ဦးသည်  
ဂရဆွဲရန် ဂရတွင်းနားသို့ ဂရာက်လာသည်။ သာမန်အားပြင့် ေျူးအမျ ိုးသားတစ်ဦးသည်  
ရှမာရိအမျ ိုးသမီးနှင့် စကားမဂပြာြါ။ ယြုတစ်ကကိမ်တွင် ထိုသို့ မဟုတ်ြါ။ ဂယရှုက  သူမ 
ထံမှဂရဂတာင်းသည်။ သူမက အလွန်အံ့ကသပြီး ဂယရှုသည် သူမထံမှအဘယ်ဂကကာင့် ဂရ 
ဂတာင်းဂသာက်သည်ကိုြင် ဂမးပမန်းြဲ့သည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ဘုရားသခင်၏	

ြုံသဏ္ဌာန်ကတာ်

လူသားများကို ဘုရား 

သြင်၏ ြုံသဏ္ဌာန်ဂတာ ်

အတိုင်း ြန်ဆင်းထား 

သည်ကို သတိရြါ။ 

အတန်းသားများကို ဂမးြါ 

- “တစ်စုံတစ်ဂယာက်၏ 

အသားအဂရ၊ ဘာသာဂရး 

(သို့) အပြားဂသာ 

အဂကကာင်းရင်း တစ်ြုြ ု

ဂကကာင့် အထင်ဂသးသည ်

မှာ မှန်ကန်ြါသလား” 

မမှန်ကန်ြါ။ အဂကကာင်း 

မှာ ကျွန်ုြ်တို့အားလုံးကို 

ဘုရားသြင်၏ ြုံသဏ္ဌာန ်

ဂတာ်နှင့် အညီ ြန်ဆင်း 

ထားသည်။ ကျွန်ုြ်တို့ 

အားလုံးကို ဘုရားသြင်၏ 

နိုင်ငံဂတာ်အဂကကာင်း 

ဂြကးဂကကာ်ရန် ဘုရား 

သာသနာ ဂြးထားသည ်

ကို ညွှန်ပြရန်သင်ြန်းစာ 

ဂကာင်းပြစ်သည်။ ကျွန်ုြ ်

တို့သည် စီရင်သူများ 

မဟုတ်ြါ ဘုရားသြင်သာ 

ပြစ်သည်။ 

ဘာသာဂရးသမားများသည် ဂယရှုကို လိုအြ်သည်။ ဘာသာဂရးသမားမဟုတ်သည့် လူများ 
လည်း ဂယရှုကို လိုအြ်သည်။ ထိုအဂကကာင်းကို ဂလ့လာမိသည့် အမျ ိုးသမီးသည် ထိုကဲ့သို ့
ဂသာ အမျ ိုးသမီးပြစ်သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

၈။ အသက် - ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာ သူတို့အား ထာဝရ အသက်ကိုဂြးသည်။ 
(သင်ြန်းစာ ၅ - ြရာဒိသုဘုံမှဘဝ၊ သင်ြန်းစာ ၃၈ - ဂမှာင်မိုက်ဂသာအြျနိ်ကာလ 
တွင် ဂတာက်ြဂသာအလင်းများ၊ သင်ြန်းစာ ၅၆ - ဗတ္တိဇံဆရာဂယာဟန်မှ  
ဂြကးဂကကာ်ြျက်)
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းချက်မှတ်တမ်း

ဘယ်ဘက်ပြမ်းတွင် 

စာရင်းများကို ြျမှတ်ဂြး 

ြါ - တနေဂဂနွ၊ တနလဂာ၊ 

အေဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကကာသြ 

ဂတး၊ ဂသာကကာနှင့်စဂန။

ထိြ်တွင် ဂလ့ကျင့်ရန ်

အြျနိ်နှင့် ပြန်လည်သုံး 

သြ်ရန်အြျနိ်ကိုထားြါ။

ကဂလးများသည် 

ကျမ်းြျက် ကျက်မှတ်ပြင်း 

ကို ဂန့စဉ်လုြ်ဂဆာင်ပြီး 

မည်သည့်အြျနိ်တွင် 

ကျမ်းြျက် ကျက်မှတ်ြဲ ့

သည်ကို သူတို့၏မှတ်တမ်း 

တွင် ဂရးမှတ်ရမည်။ 

ဂနာက်တစ်ြတ်တွင် 

ထိုမှတ်တမ်းကို အတန်းထ ဲ

သို့ယူလာြါ။

ဤလှုြ်ရှားမှုမျ ိုးသည် 

ကျမ်းစာ ကျက်မှတ်ပြင်း 

နှင့် တစ်ြတ်တာလုံး 

နာြံပြင်းကို အားဂြး 

သည်။ သင်ြန်းစာ၏  

အစိတ်အြိုင်းမျှသာ 

မဟုတ်ြါ။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရှင်ဂယာဟန်ြရစ်ဝင် ၄:၂၄ - ဘုရားသြင်သည် နံဝိညာဉ်ပြစ်ဂတာ်မူ၏။ ဘုရားသြင်ကိ ု
ကိုးကွယ်ဂသာသူတို့သည် နံဝိညာဉ်နှင့်၎င်း၊ သစ္စာနှင့်၎င်း ကိုးကွယ်ရမည်ဟု မိန့်ဂတာ်မူ၏။

ဂယရှု၏ဘုရားသာသနာတွင် သူကစကားကို ဂပြာင်းလိုက်သည်။ သူက သူမကို ဘုရားသြင ်
၏ ရက်ဂရာပြင်းအဂကကာင်းကို ဂပြာပြြဲ့ပြီး ထိုရက်ဂရာပြင်းကို သူမသိသလားဟူသည်ကိ ု
ဂမးြဲ့သည်။ သူမက သူ့ထံမှဂသာက်စရာကို ဂတာင်းလိမ့်မည်။ သူမအံ့အားသင့်ြဲ့ရသည်။ 
ဂယရှုက သူ့ထံတွင်ဂရြုံး (သို့) ဂရဆွဲရန် တစ်ြုြုမြါြဲ သူမကိုဂရအဂကကာင်း မည်သို့ 
ဂပြာပြနိုင်သနည်း။ ဂယရှုက ဆက်လက်ပြီး သူဂပြာဂနသည့် ဂရကိုဂသာက်ဂသာသူသည် 
ဂနာက်တစ်ြန် ဂရမငတ်ဂကကာင်းဂပြာပြြဲ့သည်။ သူမ၏တုံ့ပြန်မှုမှာ သဘာဝကျကျပြစ ်
သည် - သူမသည် ထိုဂရကို ဂသာက်ြျင်ြဲ့သည်။ 

ထို့ဂနာက် အပြစ်အြျက်များသည် စိတ်ဝင်စားြွယ်ဂကာင်းလာသည်။ ဂယရှုက သူမအား 
သူမ၏ဂယာက်ျားများကို ဂြါ်လာရန်နှင့် သူတို့လည်း ထိုဂရကိုဂသာက်နိုင်သည်ဟု ဂပြာြဲ ့
သည်။ သူမအမှန်တရားအတိုင်း ဂပြကကားြဲ့ပြီး သူမတွင် ဂယာက်ျားမရှိြါ။ ဂယရှုက အားလုံး 
ကို သိဂသာဂကကာင့် သူမတွင် ဂယာက်ျားငါးဂယာက်ရှိဂကကာင်းနှင့် မတူကကဂသာ လူငါးဦးနှင့် 
သူမအတူဂနထိုင်ဂကကာင်းကို ဂပြာပြြဲ့သည်။ ဂယရှုက သူသည်ဂမရှိယပြစ်သည်ကို ရှင်းပြ 
သည်။ ထိုအြျနိ်တွင် တြည့်ဂတာ်များသည် အစားအစာများပြင့် ပြန်လာကကသည်။ ဂယရှု 
သည် ရှမာရိအမျ ိုးသမီးနှင့် စကားဂပြာဂနသည်ကိုပမင်ဂသာအြါ အလွန်အံ့ကသသွားကကသည်။ 
သူမက အရိြ်အြမက်ကိုနားလည်သွားပြီး ထွက်သွားြဲ့သည်။ သူမက ရောထဲသို့ပြန်လာပြီး 
သူမလုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည့်အရာအားလုံးကို သိသည့်လူတစ်ဦးအဂကကာင်းကို လူတိုင်းအားဂပြာ 
ပြြဲ့သည်။ ယြုတွင်ရောသားများသည်အလွန်အ့ံအားသင့်ဂနကကသည်။ သူတို့ကသူမအား  
သူမသည် ဂမရှိယပြစ်သလား ဟူသည်နှင့် သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကည့်ပမင်လိုဂကကာင်း ဂပြာပြ 
ြဲ့သည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“သိုးသူငယ်ထိုက်တန်သည် Worthy is the Lamp” ဟူသည့် Hillsong သီြျင်းကို 
ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

Review Rap

 ¼ “ကျွန်ုြ်ကို ဂြးြါ” (လက်ဂပမာက်ြါ) – “ဂသာက်စရာ” (ြွက်မှ ဂရဂသာက်သကဲ့သို့ 
လက်ကိုြါးစြ်သို့ ထည့်ြါ)

 ¼ “ငါ၏လူများ” (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ညွှန်ပြြါ) – “ထိုလူများ” (အထင်ဂသးြါ၊ လက်ြျ 
သည့်ဟန်)

 ¼ “ဂမရှိယ” (ဂမးြွန်းကို ညွှန်ပြရန်လက်ပြင့် အမူအရာပြ) – “အဲဒါငါြဲ” (ကိုယ့်ကိုယ ်
ကိုယ်ပြြါ)

 ¼ “သူမက သူတို့ကိုရသည်” (ဂနရာတွင်ဂပြးြါ) – “သူတို့ကိုဂပြာြဲ့သည်” (ြွက်လက ်
ကိုင်ပြင့် ြါးစြ်သို့)

သင်သည် Rap စကားစုတစ်စုစီကို သင်ကကားဂသာအြါ သင်ြန်းစာအြိုင်းကိုပြန်လည ်
ဂပြာပြြါ။ ဤသည်မှာ သင့်ကဂလးများမှ ဂြျာ်ရွှင်ရန်နှင့် အြျနိ်ကကာရှည်စွာ မှတ်မိဂနရန် 
ပြစ်လိမ့်မည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	-	 

Review	Rap

အတန်းကို အြွဲ့ ၄ ြွဲ့ြွဲြါ။ 

အြွဲ့တစ်ြွဲ့စီတိုင်းက 

ြုံပြင်ဂပြာရန် “ကာရံပြင့်”  

စကားစုကို ဂလ့လာကက 

မည်။ တစ်ကကိမ်လျှင် 

စကားစုတစ်စုကို သင ်

ကကားဂြးြါ။ “2- beat”  

ြုံစံပြင့် အဂလးအနက ်

ထားဆိုြါ။ အဓိကမှာ 

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် 

ြါသည့် ဂြါင်းစဉ်ပြစ ်

သည်။ အြွဲ့ ၄ ြွဲ့လုံးက 

သူတို့၏အြိုင်းကို ဂလ့လာ 

ပြီးသည် ဆိုသည်နှင့် 

အြွဲ့ # ၁ မှစတင်ပြီး 

# ၂ကို ထြ်ဂြါင်းြါ။ 

အြွဲ့ #၃ နှင့် အြွဲ့ # ၄၊ 

၄ြွဲ့လုံးသည် သူတို့၏ 

စကားစုများကို ဂပြာပြီး 

တစ်ြျနိ်တည်းတွင် 

သူတို့၏ လှုြ်ရှားမှုများကို 

လုြ်ဂဆာင်ပြီးသည် အထိ 

ဂပြာဂစြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဆရာက အတန်းကို နှစ်သင်းြွဲြါ။

 ¼ တစ်သင်းသည် “အနီသင်း” ပြစ်ပြီး အနီကဒ်များနှင့် စာရေက်များကိုရမည်။ ဂနာက် 
တစ်ြွဲ့မှာ “အဝါသင်း” ပြစ်ပြီး အဝါဂရာင်ကဒ်များနှင့် စာရေက်များရမည်။

 ¼ တစ်သင်းြျင်းစီတွင် အပြားအသင်းအား ဂမးလိုသည့် ဂမြွန်းကိုဂရးရန် ဂမးြွန်း ၃-၅ ြု 
ဂရးရန် တာဝန်ရှိသည်။

 ¼ ဂမးြွန်းတစ်ြုစီတွင် ယဂန့သင်ြန်းစာနှင့် ဆက်နွယ်ရမည်။

 ¼ ဂမးြွန်းများကို ဂရးပြီးဂနာက် အပြားအသင်းက ဂမးြွန်းများကိုဂပြရန် ၅-၇ မိနစ် 
အြျနိ်ရမည်။ “အဝါသင်း” က “အနီသင်း” ၏ဂမးြွန်းမျာကို ဂပြပြီး “အနီသင်း” က 
“အဝါသင်း” ၏ဂမးြွန်းများကို ဂပြရမည်။
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ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘာသာတရား	မကိုင်းရှိုင်းကသာ	အမျိုးသမီးသည်	 
သူမ၏အပြစ်ကို	ခွင့်လွှတ်ပခင်းခံရရန်	လိုအြ်သည်။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	နှစ်သင်း	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

သင့်ဂလျာ်ဂသာ အြျနိ်ပြီး 

ဂနာက် ဆရာက ကဒ်များ 

နှင့် စာရေက်များကိုစုပြီး 

တစ်သင်းစီမှ အဂကာင်း 

ဆုံးဂမးြွန်းနှင့် အဂကာင်း 

ဆုံးအဂပြကို ဆုဂြးြါ။ 

အတန်း တစ်တန်းြျင်းစ ီ

တွင် လူကကီးနှစ်ဦးထားရန် 

အထူးအကကံပြုြါသည်။ 

လူကကီးနှစ်ဦးရှိြါက 

တစ်ဦးစီသည် နှစ်သင်း၏ 

ဂြါင်းဂဆာင်များပြစ်မည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

နိဂကာဒင်က ဂယရှုထံသို့လာသည်။ သူက “ဘုရားသြင်၏သားဂတာ်ကို ယုံကကည်ဂသာသ ူ
အဂြါင်းတို့သည် ြျက်စီးပြင်းသို့မဂရာက်။ ထာဝရအသက်ကိုရဂစပြင်းငှါ ဘုရားသြင်သည ်
မိမိ၌တစ်ြါးတည်းဂသာ သားဂတာ်ကို စွန့်ဂတာ်မူသည့်တိုင်ဂအာင် ဂလာကီသားတို့ကို 
ြျစ်ဂတာ်မူ၏” ဟူသည်ကို ဂလ့လာြဲ့သည်။ ရှိမာရိအမျ ိုးသမီးက ထိုအဂကကာင်းကိုကကားပြီး 
သမ္မာတရားကို လုြ်ဂဆာင်ြျက်နှင့်တကွ ပမင်ဂတွ့ြဲ့ရသည်။ 

ဘုရားသြင်၏ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာကို သင်ပြသနိုင်မည့် လူတစ်ဦးနှစ်ဦး၏အမည်ကို ဂြာ်ပြပြီး 
ယြုတစ်ြတ်တွင် လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ြါ။
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 ¼ ဂယရှုက ဂယာဟန် ဂထာင်ကျသည်ကို သိဂသာအြါ သူသည် နာဇရက်မှ ကဂြရဂနာင ်
သို့ သွားြဲ့သည်။ ထိုနယ်ဂပမသည် ဇာဗုလုန်နှင့် နသိအမျ ိုးအနွယ်များမှ ဂနထိုင်ြဲ့ 
သည်။ ဤသည်မှာ ြဂရာြက်ဂဟရှာယ၏ ြဂရာြက်ပြုြျက် ပြည့်စုံြဲ့သည် (ဂဟရှာယ 
၉:၁-၂)။

 ¼ ဂယရှု၏ဂဟာကကားပြင်း၊ သင်ကကားပြင်းနှင့် ကျန်းမာဂစပြင်းသာသနာက သူသည် 
ဘုရားသြင်ထံမှ ြဂရာြက်တစ်ြါးပြစ်သည်ကို ထင်ရှားဂစြဲ့သည်။ ထိုအပြုအမူ အား 
လုံးက ေျူးလူမျ ိုးများအား ဘုရားသြင်သည်အမှုပြုလျက်ရှိသည်ကို ယုံကကည်ဂစြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုသည် “ေါလိလဲပြည် တစ်ဂလျှာက်သွားြဲ့သည်” ေါလိလဲသည် ဂပမာက်ဘက်မှ
ဂတာင်ဘက်သို့ဂပြာက်ဆယ့်သုံးမိုင် (၁၀၁ ကီလိုမီတာ)နှင့် အဂရှ့မှအဂနာက်သို့ ၃၃ မိုင် 
အကျယ် (၅၃ ကီလိုမီတာ) ရှိသည်။ သမိုင်းြညာရှင် ေျ ိုးစြ်ြက်စ် က ထိုအြျနိ်တွင် 
လူ ၃ သန်း ဂနထိုင်ြဲ့မည်ဟု ြန့်မှန်းထားသည်။ 

 ¼ နိမိတ်လကေဏာ သုံးဆယ့် ငါးြုကို ြရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။  
ထိုနိမိတ်လကေဏာအများစုမှာ ထိုဂဒသတွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့သည်။

 ¼ လူအများက ဂယရှုဂနာက်သို့ စလိုက်ကကပြီး သူ့ကိုလူမျ ိုးဂရးအရနှင့် လူမျ ိုးပြားကကားတွင ်
လည်း ဂကျာ်ကကားမှုမှာ တိုးြွားလာသည်။ လူမျ ိုးဂြါင်းများစွာတို့သည် ဂယရှုဂနာက်သို့ 
စလိုက်လာကကပြီး သူတို့သည် ဂယရုရှလင်နှင့်ဂတာင်ြိုင်းယုဒ၊ အဂရှ့ဘက်မှဂယာဒန် 
နှင့် ဂပမာက်ဘက်မှ စီးရီးယားစသည့် ြရီးဂဝးမှလာကကသည်။

 ¼ ဂယရှုသည် သူ၏ဇာတိပမို့ပြစ်ဂသာ နာဇရက်သို့ပြန်သွားြဲ့သည်။ ထိုဂနရာတွင်ရှိစဉ်  
သူသည် တရားဇရြ်သို့သွားကာ သူ၏ထုံးစံအတိုင်း သင်ကကားလျက်ရှိြဲ့သည်။ ရှင်လုကာ 
က စာြုဒ် ၄ ြုဒ်တွင် မှတ်တမ်းထားသည်မှာ ဂယရှုသည် ဂဟရှာယ ၆၁:၁-၂ ဂမရှိယဆိုင် 
ရာ ြဂရာြက်ပြုြျက်ကို ြတ်ကကားြဲ့ဂကကာင်း မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဂယရှုက  
ဘုရားသြင်၏ လက်တုံ့ပြန်မှုအဂကကာင်းကို မြတ်ြဲ ကျမ်းြိုဒ်အလယ်တွင် ြတ်ကကား 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	လူအများသည်	ကယရှု၏သင်ြကားမှုနှင့ ်
နိမိတ်လက္ခဏာများကြကာင့်	သူ့ကနာက်လိုက်ရန်	စတင်လိုက်ြကသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၆၀
ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၄:၂၃-၂၅ နှင့်  
ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၄:၁၆-၃၀

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကမးြါ၊	

ြတ်ြါ၊	စကားကပြာြါ၊	

ဆုကတာင်းြါ

ယြင်သင်ြန်းစာ ၃ ြုမ ှ

ဂကာင်းမွန်ဂသာ 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း 

လှုြ်ရှားမှုသည်  အဓိက 

အြျက် ဂလးြျက်အား 

အာရုံစိုက်ဂစသည်။ 

၁) ဂမးြွန်းဂမးြါ

၂) ကျမ်းစာြတ်ြါ

၃) ထိုအဂကကာင်းဂပြာြါ

၄) ဘုရားသြင်ကို 

ဆုဂတာင်းြါ

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၅၇ - ဂယရှု၏ တြည့်ဂတာ်များကို ဂရေးြျယ်ပြင်း
၁။  ဂယရှုက တြည့်ဂတာ်များကို ဘာလုြ်ရန် ဂပြာြဲ့သနည်း။
၂။  ရှင်မဿဲ ၄:၁၈-၂၂ ကိုြတ်ြါ။
၃။ ဂယရှုသည် လူဆယ့်နှစ်ဦးကို သူ့အား ဆက်ကြ်သည့် ဂနာက်လိုက်များပြစ်ရန ်

ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။
၄။ ဘုရားသြင်ဂနာက်သို့ သင်လိုက်နိုင်ရန် သူ့ကိုဂတာင်းြံြါ။

စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၅၈ - ဂယရှုသည် ဘာသာဂရးဂြါင်းဂဆာင်တစ်ဦးနှင့် ဂတွ့ဆုံြဲ့ပြင်း။
၁။  နိဂကာဒင်သည် အဘယ်ဂကကာင့် ြရစ်ဂတာ်ထံလာသနည်း။
၂။  ရှင်ဂယာဟန် ၃:၁၄-၁၆ ကိုြတ်ြါ
၃။ ဘာသာဂရးသမားများသည် သူတို့၏အပြစ်ြွင့်လွှတ်ပြင်းြံရရန် လိုအြ်သည်။
၄။ ကျွန်ုြ်တို့သည် လက်ြံရန် အသင့်ပြစ်ဂသာ နှလုံးသားနှင့်  ေဂယရှုထံသို့လာပြီး 

ဆုဂတာင်းဂနမည်။

စွန့်စာပြင်းနံြါတ် ၅၉ - ဂယရှုသည် ဘာသာဂရးသမားမဟုတ်သည့် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် 
ဂတွ့ဆုံပြင်း။

၁။  ဂယရှုသည် ရှမာရိအမျ ိုးသမီးနှင့် ြတ်သက်ပြီး ြုံမှန်မဟုတ်သည့် အဂကကာင်း 
ဘာဂပြာြဲ့သနည်း။

၂။  ဂယာဟန် ၄:၂၄ ကိုြတ်ြါ။
၃။  ဘာသာဂရးသမား မဟုတ်သည့် လူများသည် သူတို့၏အပြစ်ကို ြွင့်လွှတ်ပြင်း  

ြံရရန် လိုအြ်သည်။
၄။ ကျွန်ုြ်တို့သည် လက်ြံရန် အသင့်ပြစ်ဂသာ နှလုံးသားနှင့်  ေဂယရှုထံသို့လာပြီး 

ဆုဂတာင်းဂနမည်။

ပြင်းကို ရြ်လိုက်သည်။ သင်ြန်းစာများမှာ လူထုအတွက် ရှင်းလင်းသည် - ဂယရှုသည် 
ဂမရှိယပြစ်ပြီး သူြထမဆုံးြကလာပြင်းသည် တရားစီရင်ရန် မဟုတ်ြါ။

 ¼ လူထုသည် သူ၏သင်ကကားမှုကို အံ့ကသကကရသည်။ ဘုရားသြင်၏ အနှစ်သက်ဆုံး 
နှစ်ကာလသည် သူတို့ဂနာင်တရြါက သူတို့အတွက်ပြစ်သည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂယရှုသည် ေါလိလဲဂဒသသို့ ပြန်လာြဲ့သည်။ တရားဇရြ်တွင် ေျူးလူမျ ိုးများအား တရား 
ဂဟာပြီး သင်ကကားဂြးသည်မှာ သူ၏ြုံမှန်အဂလ့အကျင့်ပြစ်သည်။ သူ၏သင်ကကားမှုနှင့် သူ 
၏ ထူးပြားဂသာအရည်အဂသွးများဂကကာင့် လူများစွာသည် သူ့ဂနာက်သို့ စတင်လိုက်လာ 
ကကသည်။ သူ့ကိုေါလိလဲပြည် တစ်ဂလျှာက်နှင့် ဂပမာက်ြိုင်းစီးရီးယား၊ အဂရှ့ဘက် ဒီကာ 
ြိုးလစ်နှင့် ဂတာင်ြိုင်းေျူးဒီယာတွင် လူသိများသည်။ လူထုက ဂနရာတိုင်းတွင် သူ့ဂနာက် 
လိုက်ကကသည်။

တစ်ြျနိ်တွင် ဂယရှုသည် နာဇရက်မှ တရားဇရြ်သို့သွားပြီး ြဂရာြက်ဂဟရှာယစာကို ြတ် 
သည်။  သူြတ်သည့် ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းမှာ ဂမရှိယအဂကကာင်းပြစ်သည့် ကျမ်းြျက်ပြစ်သည်။ 
သူတို့ကိုဂပြာသည်မှာ လုကာ ၄:၁၈ တွင် “ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဉ်ဂတာ်သည် ငါ့အဂြါ်၌ 
တည်၏။ အဂကကာင်းမူကား ဆင်းရဲသားတို့အား ဝမ်းဂပမာက်စရာသိတင်းကို ကကားဂပြာဂစ 
ပြင်းငှါ ငါ့ကိုဘိသိက်ဂြးဂတာ်မူပြီ။ ဂြကမွဂသာ သူတို့၏အနာကို ဂြျာက်ဂစပြင်းငှါ၎င်း၊ ြမ်း 
သွားြျုြ်ထား လျက်ရှိဂသာ သူတို့အားလွှတ်ပြင်းအဂကကာင်းနှင့် မျက်စိကန်းဂသာသူတို့အား 
မျက်စိပမင်ပြန်ပြင်း အဂကကာင်းကို ပြဂစပြင်းငှါ၎င်း ညေင်းဆဲြံရဂသာ သူတို့ကိုကယ်မဂစပြင်း 
ငှါ၎င်း ထာဝရဘုရား၏ မေဂလာနှစ်ကာလကိုကကားဂပြာဂစပြင်းငှါ၎င်း ငါ့ကိုဂစလွှတ်ဂတာ်မူပြ ီ
ဟု လာသတည်း။” သူကထိုဂနရာတွင် ရြ်လိုက်သည်။ လူတိုင်းက သူဘာဂပြာဂနသည်ကိ ု
သိသည် အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဂဟရှာယက တရားစီရင်ပြင်းအဂကကာင်း ဂပြာဂသာအြါ 
သူြတ်ကကားပြင်းကို ရြ်လိုက်သည်။ ဂယရှုသည် တရားစီရင်ပြင်းမဟုတ်ြဲ ဂရေးနုတ်ကယ် 
တင်ပြင်း အြျနိ်ဂရာက်လာပြီဟု ဂပြာသည်။ ထိုဂန့တွင် တရားဇရြ်မှသင်ြန်းစာမှာ အလွန် 
ရှင်းလင်းသည် - ဂယရှုသည် ဂမရှိယပြစ်ပြီး သူတို့အား ဂရေးနုတ်ကယ်တင်ပြင်းကို ဂြးကမ်း 
ဂနသည်။

ဂယရှုသည် တရားဇရြ်တွင် သင်ကကားဂနစဉ် သူက လူများအား ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲတို့၏ ြုံပြင ်
နှစ်ြုဒ်ကို ဂပြာပြြဲ့သည်။ ထိုြဂရာြက်များသည် ဣသဂရလ၏ဂပမာက်ြိုင်း တစ်ဝက်တွင ်

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ဧလိယနှင့်	ဧလိရှဲ

ဆရာက အတန်းသား 

များနှင့် အတူ သင်ြန်းစာ 

၄၄ ကို ပြန်လည် 

သုံးသြ်သင့်ြါသည်။ 

ဘုရားသြင်၏ 

ြဂရာြက်များ - 

ဧလိယနှင့်ဧလိရှဲ

. သူတို့ လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည့် 

နိမိတ်လကေဏာအြျ ို့မှာ 

ဘာပြစ်သနည်း။

. သူတို့ မည်သည့်ဂနရာ 

တွင် ဂနထိုင်ြဲ့သနည်း။

. သူတို့ အပြားမည်သည့ ်

အရာ လုြ်ဂဆာင်ြဲ့ 

သနည်း။

ဂယရှုတွင် ြထမဆုံး သီးသန့်သာသနာရှိြဲ့သည်။ နိဂကာဒင်သည်သူ့ထံညအြျနိ်ဂရာက် 
လာပြီး သူသည် ရှမာရိအမျ ိုးသမီးကို ရှုြါပမို့ဂရတွင်းတွင် စကားဂပြာြဲ့သည်။ ယြု သူ၏ 
သာသနာသည် သီးသန့်တစ်ဦးြျင်းသာသနာမှ ကကီးမားဂသာ လူထုသို့ဂရာက်ရှိလာသည်။

ဂယရှု၊ တြည့်ဂတာ်များနှင့် သူ၏ဂနာက်လိုက်များသည် သိသာထင်ရှားသည့် မည်သည့် 
ဂပြာင်းလဲမှုကို လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၄:၁၈ - ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဉ်ဂတာ်သည် ငါ့အဂြါ်၌ တည်ဂတာ်၏။  
အဂကကာင်းမူကား ဆင်းရဲသားတို့အား ဝမ်းဂပမာက်စရာသတင်းကို ကကားဂပြာဂစပြင်းငှါ ငါ့ကို 
ဘိသိက်ဂြးဂတာ်မူပြီ။

ဂနထိုင်ပြီး နိမိတ်လကေဏာများစွာ ပြုလုြ်သည့် ဘုရားသြင်၏ အသံဂတာ်များ ပြစ်သည ်
ကို သတိရြါ။ ဂယရှုသည် နိမိတ်လကေဏာကို ပမင်ဂတွ့ြဲ့ကကသည့် မုဆိုးမ Zarepath နှင့်  
စီးရီးယားလူမျ ိုးဂနမာန်ကို ရည်ညွှန်းဂနသည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် တြါးအမျ ိုးသားများ 
(သို့) ေျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သည့် လူမျ ိုးများပြစ်သည်။ ဂယရှုကထိုြုံပြင်များကိုဂပြာပြြဲ့သည ်
အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူသည် ေျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သည့် သူများကို ဂရေးနုတ်ကယ်တင်ပြင်း 
အား ဂြးကမ်းဂနသည်။ ထိုအဂကကာင်းက လူအများကို ဂယရှုအား စိတ်တိုဂစသည်။ သူတို့ 
၏ စိတ်ထဲတွင် ဂမရှိယသည် ထိုဂနရာတွင်ရှိြါက သူသည် ေျူးလူမျ ိုးအတွက်သာပြစ်မည ်
ဟု စဉ်းစားသည်။ ထိုအစားဂယရှုက ဘုရားသြင်မှ ြဂရာြက်နှစ်ြါးပြစ်ဂသာ ဧလိယနှင့် 
ဧလိရှဲတို့အားပြင့် အမှုပြုြဲ့သည်ကို သင်ကကားြဲ့သည်။ ြရိသတ်များက အလွန်စိတ်တိုပြီး 
ဂယရှုကို နာကျင်ဂစလိုကကသည်။ သို့ဂသာ် ထိြိုက်နာကျင်မှုမရှိြဲ ဂယရှုတိမ်းဂရှာင်သွား 
ြဲ့သည်။

လူတိုင်းက ဂယရှု၏သင်ကကားမှုကို အံ့အားသင့်ကကသည်။ အလွန်အံ့ကသစရာ ဂကာင်းသည်။ 
အပြားအြျနိ်တစ်ြုတွင် ဂယရှုသည် ကဂြရဂနာင်မှ တရားဇရြ်တွင် သင်ကကားဂနပြီး လူ 
တစ်ဦးက ဂယရှုအားနှုတ်စကားပြင့် ဆဲဆိုသည်။ ဂယရှုက ထိုသူကိုဆုံးမပြီးထိုသူက ပြန် 
လည်သတိလည်လာသည်။ လူတိုင်းသည် ဂယရှုမှအြွင့်အာဏာပြင့် သင်ကကားဂနသည်ကိ ု
ဂစာင့်ကကည့်ကကသည်။ ဂယရှုတွင် ြက်ြဲဂသာအရာများဂပြာရန် သတ္တိရှိသည်။ သူ့ကိုနှုတ် 
ပြင့် ကကမ်းတမ်းစွာ ဆဲဆိုသူကို ဆုံးမြဲ့သည်။ သူ၏သင်ကကားမှုသည် ထူးပြားပြီး လူအများ 
သည် သူ့ဂနာက်သို့လိုက်ကကသည်။  

စကားကို ယြုထုတ်ဂြာ်လိုက်သည်။ ဂယရှုသည် အြွင့်အာဏာပြင့်သင်ကကားသည်…........ 
အရင်ကမည်သူမျှ မသင်ကကားြူးသည့်အတိုင်း ပြစ်သည်။ သူ့ထံသို့လာဂသာ သူကိုကျန်းမာ 
ဂစသည်။ ထို့အပြင်သူသည် ေျူးလူမျ ိုးအတွက်သာမက လူသားအားလုံးထံ ဂရေးနုတ် 
ကယ်တင်ပြင်းကို ယူဂဆာင်လာသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	ခုန်ြါ

စကားလုံးကကီးများပြင့် 

စာရေက်ဂြါ်တွင် ကျမ်းြျက် 

၏ စကားစုများကို 

ဂရးြါ။ ကကမ်းပြင်ဂြါ်တွင် 

စာရေက်များကို ဂရာပြီး  

ကြ်ထားြါ။ သို့ဂသာ် 

အဂပြမှန်ရရန် 

အနီးစြ်ဆုံးထားရမည်။ 

ကဂလးများက တစ်ကကိမ် 

လျှင် စကားလုံးတစ်လုံးကို 

ြုန်ပြီး ကျမ်းြျက်ကို 

မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ် 

အတိုင်းြုန်ရမည်။ 

ကဂလးတိုင်းကို 

ကျမ်းြျက်ြုန်ရန် 

အြွင့်အဂရးရြါဂစ။ 
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

“သက်ဂသပြြါ။”

သင့်အတန်းသားများကို ဂမးြါ - “တစ်စုံတစ်ဦးက	 သူတို့ကတာ်သည့်အရာ	 တစ်ခုအတွက်	
ဝါြကားသည်ကို	သင်ြကားြူးြါသလား။	တစ်ခါတစ်ရံ	လူသားများသည်	အာရုံစူးစိုက်မှုရရန်	
ဝါြကားြကသည်။	တစ်ခါတစ်ရုံ	တစ်စုံတစ်ကယာက်က	သူသည်	ထူးပခားကသာအရာကို	လုြ် 
ကဆာင်နိုင်သည်ဟု	 သင့်ကိုကပြာပြီး	 သူတို့အမှန်အတိုင်း	 ကပြာကနသည်။	 ဝါြကားကနပခင်း 
မဟုတ်ြါ။	 လူတစ်ဦးသည်	 သင့်အာအမှန်အတိုင်းကပြာကနသည်	 (သို့)	 ဝါြကားကနသည်ကို	
မည်သို့သိနိုင်သနည်း။”	သင်သည် သူတို့ကို “သက်ဂသပြြါ” ဟု ဂမးနိုင်သည်။ ယဂန့ကျွန်ုြ် 
တို့ “သက်ဂသပြြါ” ဆိုသည့် ကစားနည်းကို ကစားသွားမည် ပြစ်သည်။

ကဂလးတစ်ဦးကိုပြင်း ဂတာင်းထဲမှ ကျမ်းြျက်တစ်ြျက် နှိုက်ယူဂစြါ။ သူတို့သည်စာရေက ်
ဂြါ်မှ ဂြာ်ပြြျက်ကိုြတ်သင့်သည်။ ထို့ဂနာက် အတန်းသားများက “သက်ဂသပြြါ” ဟု 
ဂပြာမည်။ ထို့ဂနာက် သူတို့သည်အတန်းသားများအား သက်ဂသပြရန် သူတို့ဘာလုြ်ဂဆာင် 
ရမည်ဟူသည်နှင့် သူတို့ဂပြာသည့်အရာကိုသူတို့ ဘာလုြ်နိုင်ဂကကာင်းဂပြာပြြါ။ စာရေက်အား 
လုံးကို အသုံးပြုပြီးဂသာအြါ ဂမးြွန်းဂမးပြီးအဆုံးသတ်ြါ - “ကယရှုသည်	ဘုရားအစစ်အမှန ်
ပြစ်သည်ကို	 သက်ကသပြခဲ့သည့်	 အချက်အချ ို့မှာ	 ဘာပြစ်သနည်း” (နိမိတ်လကေဏာများ၊ 
အံ့ကသြွယ်ရာ သင်ကကားပြင်း) 

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	-	

သက်ကသပြြါ

အြျနိ်မီပြင်ဆင်ပြီး သင့ ်

ကဂလးများ ဆက်စြ်နိုင ်

သည့် ထူးပြားဂသာ 

အရည်အြျင်း (သို့)  

အစွမ်းအစကို စာရေက်များ 

ဂြါ်တွင် ဂြာ်ပြြျက်များ 

ဂရးဂစြါ။ ထိုဂြာ်ပြြျက ်

များသည် သူတို့ 

“သက်ဂသပြ” ရန် 

စိန်ဂြါ်ြံရဂသာအြါ 

ဂြာ်ထုတ်နိုင်သည့်အရာ 

အားလုံးပြစ်ရမည်။ ဥြမာ။  

။ ကျွန်ဂတာ်သည် ြီယာနို 

(သို့) အပြားတူရိယာကို 

ဂကာင်းမွန်စွာ တီးနိုင ်

သည်။ (သို့)ကျွန်ဂတာ ်

သည် အတန်းထဲတွင် 

အပမန်ဆုံး အဂပြးသမား 

ပြစ်သည်။ 

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂဟာရှဏ္ဏ Hosanna” ဟူသည့် Paul Baloche သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံ 
ပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဂကျာ်ကကားမှု … ဤသည်မှာ ဂယရှုပြစ်သည်။ သူသည် ဂကျာ်ကကားြဲ့သည်။ လူတိုင်းထံ 
မဂကျာ်ကကားြါ။ သို့ဂသာ် လူအများထံတွင် ဂကျာ်ကကားြဲ့သည်။

ဂယရှုသည် ဂကျာ်ကကားရုံသာမက သြင်ပြစ်သည့် အဂကကာင်းရင်းနှစ်ြုကို ဂြးြါ။ ဂယရှု 
သည် အပြားသူများထံ ဂကျာ်ကကားသည်ပြစ်ဂစ မဂကျာ်ကကားသည်ပြစ်ဂစ သင့်အတွက ်
အဂရးကကီးသည်ကို အပြားသူများအား သင်မည်သို့ပြသမည်နည်း။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	လူအများသည်	ကယရှု၏သင်ြကားမှုနှင့ ်
နိမိတ်လက္ခဏာများကြကာင့်	သူ့ကနာက်လိုက်ရန်	စတင်လိုက်ြကသည်။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

သကဘာတူမတူ	

ကြာ်ပြချက်များ

ကဂလးများက ထိုသဂဘာ 

တူမတူ ဂြာ်ပြြျက်များ 

ပြင့် ဂြျာ်ကကမည်ပြစ်သည်။ 

သင့်အဂနပြင့်လည်း 

သင်ြန်းစာမှ သဂဘာတ ူ

မတူ ဂြာ်ပြြျက်အတွက် 

ကိုယ်ြိုင် ဂြာ်ပြြျက်များ 

ကို ထုတ်နိုင်ြါသည်။

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သဂဘာတူ၊ မတူဂြာ်ပြြျက်များ (သဂဘာမတူြါက အဘယ်ဂကကာင့် သဂဘာမတူသနည်း)

၁။ ဂယရှုသည် ြုံမှန်အားပြင့် လမ်းဂြါ်တွင် တရားဂဟာသည်။ (သဂဘာမတူြါ။ 
တရားဇရြ်တွင် ြုံမှန်တရားဂဟာသည်)

၂။ ဂယရှုသည် သူ၏သင်ကကားပြင်းနှင့် ကုသပြင်းတို့ဂကကာင့် ဂကျာ်ကကားသည်။ 
(သဂဘာတူသည်)

၃။ နာဇရက်တရားဇရြ်တွင် ဂယရှုသည် ြဂရာြက်ဂဟရှာယ၏ကျမ်းကို ကိုးကား 
ြတ်ဆိုြဲ့သည်။ (သဂဘာတူသည်)

၄။ တရားဇရက်မှ သူ၏သတင်းစကားတွင် ဂယရှုသည် ြဂရာြက်နှစ်ြါးပြစ်ဂသာ  
ဂယာနနှင့် မိကောအဂကကာင်း ဂပြာြဲ့သည်။ (သဂဘာမတူြါ။ ဧလိယနှင့်ဧလိရှဲ)

၅။ လူတိုင်းသည် ဂယရှုကို နှစ်သက်ကကသည်။ (သဂဘာမတူြါ - တစ်ကကိမ်တွင် ဂယရှု 
သည် တရားဇရြ်တွင် စိတ်ဆိုးသည်။)
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 ¼ ေါလိလဲြင်လယ်သည် ြင်လယ်ဂရမျက်နှာပြင်မှ ၆၈၀ ဂြပမင့်သည့် ကန်ပြစ်သည်။ 
ထိုြင်လယ်ကို ဂတာင်ကုန်းဂတာင်တန်းများပြင့် ဝန်းရံထားသည်။ ထိုတည်ဂနရာက 
မကကာြဏပြင်းထန်သည့် မုန်တိုင်းကိုကျဂရာက်ဂစတတ်သည်။

 ¼ “ြင်လယ်၏တစ်ြက်ကမ်း” သည် ဂပြာက်မိုင်မျှ (သို့) ၉.၆၆ကီလိုမီတာ ရှိသည်။  
ဂရသည် ၁၅၀-၂၀၀ ဂြ (၄၆-၆၁မီတာ) ဂြရှိသည်။

 ¼ ဂယရှု၏ တြည့်ဂတာ်များသည် တံငါသည် အဂတွ့အကကုံရှိကကသည်။ သို့ဂသာ် မုန်တိုင်း 
ပြစ်လာဂသာအြါ ဂကကာက်ကကသည်။

 ¼ မာကုက ြုံဥြမာတွဲကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ထို့ဂနာက် ဂယရှု၏ လုြ်ဂဆာင် 
မှုတွဲကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဂယရှု၏လုြ်ဂဆာင်ြျက်များသည် ဂယရှု၏စကားကို 
စစ်မှန်ဂစသည်။ ထူးပြားဂသာ အရာဂလးြုပြင့် ဂယရှု၏နိမိတ်လကေဏာအားလုံးကို  
မာကု ၈:၂၇ မတိုင်မီ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ရှင်မာကု၏ ြရစ်ဝင်ကျမ်းက ြရစ်ဂတာ် 
သည် သဘာဝတရားကို ဂအာင်နိုင်သည့် တန်ြိုးဂတာ်ရှိဂကကာင်း (၄:၃၅-၄၁)၊ နတ်ဆိုး 
စွဲပြင်း (၅:၁-၂၀)၊ ြန္ဓာြျားနာပြင်း အြါအဝင် (၅:၂၅-၃၄) နှင့်ဂသပြင်း (၅:၂၁-၃၄)ကို 
ဂအာင်နိုင်သည့် တန်ြိုးဂတာ်အား ပြသသည်။

 ¼ သင်ကကားပြင်းပြင့် အလုြ်များပြီးဂနာက် ဂယရှုသည် ဂလှဂြါ်တွင် အိြ်ဂြျာ်သွားသည်။ 
တမန်ဂတာ်ဆယ့်နှစ်ြါးသည် သူနှင့်အတူ ဂလှဂြါ်တွင် ြါသည်။ အပြားဂလှများက  
သူတို့နှင့်အတူ လိုက်ြါလာကကသည်။

 ¼ တြည့်ဂတာ်များက သူ့ကို “ဆရာ” ဟု ဂြါ်ပြီး သူ၏သင်ကကားပြင်းကို မြက်တွယ်ကကြါ။ 
တြည့်ဂတာ်များက ဂယရှုတွင် ဂလနှင့် ဂရလှိုင်းအဂြါ် တန်ြိုးကသဇာရှိသည်ကို နားမ 
လည်ကကြါ။ ဂယရှုက သူတို့၏ “ဂကကာက်တတ်” ပြင်းကို ပြစ်တင်ြဲ့သည်။ 

 ¼ သူတို့၏ “ဤသူကား အဘယ်သို့ဂသာသူနည်း” ဟူသည့်တုံ့ပြန်မှုသည် ဂယရှုမည်သူ 
ပြစ်ဂကကာင်းကို မသိဂသးဂကကာင်း ဂြာ်ပြဂနသည်။ ဂယရှုက “အဘယ်ဂကကာင့် 
ယုံကကည်ပြင်းစိတ်နှင့်ကင်းသနည်း” ဟု တုံ့ပြန်ြဲ့သည်။ ၎င်းက သူတို့သည် သူ၏တန်ြိုး 
ဂတာ်နှင့် အြွင့်အာဏာကို နားမလည်ဂသးသည်ကို သူသိဂကကာင်း ဂြာ်ပြဂနသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	ပြင်းထန်ကသာမုန်တိုင်းကို	ပငိမ်ကစကသာအခါ	
သူ၏တန်ခိုးကတာ်ကို	ပြသခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၆၁
ရှင်မာကုြရစ်ဝင် ၄:၃၅-၄၁နှင့်  

ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၁၄:၂၂-၂၇

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကဘာလုံးြစ်ကြးပခင်း

သင့်အတန်းထဲရှိ ကဂလး 

များအား ဂဘာလုံးအဂသး 

တစ်လုံးပြင့် ကစားရန ်

စက်ဝိုင်းြုံ ထိုင်ဂစြါ။ 

ကဂလးများအား တစ ်

ဂယာက်ကို တစ်ဂယာက် 

ဂဘာလုံးကိုညေင်သာစွာ 

လှိမ့်ဂြးဂစြါ။ ကဂလး 

က ဂဘာလုံးကို ြမ်းမ ိ

သည့်အြါ ထိုကဂလးအား 

ဂမးြွန်းတစ်ြုဂပြဂစြါ။ 

ဤအြျက်တွင် ကဂလး 

များ အဂပြမှားြါက မပြင ်

ဂြးြါနှင့်။ ကဂလးတစ်ဦး 

ြျင်းစီအား ြါဝင်ဂစပြီး 

ဂဘာလုံးကို တစ်ဂယာက ်

ပြီး တစ်ဂယာက်ဂြးဂစ 

ကာ ဂနာက်ဂမးြွန်းကို 

ဂပြဂစြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာြဲ့သည့် အြျနိ်ကာလများကို ပြန်လည်သုံးသြ်ကကြါစို့။
 ¼ အစဉ်လိုက်ပြင့် ထိုအြျနိ်ကာလများသည် ဘာပြစ်သနည်း။ (အစအဦး၊ လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏ 

အစအဦး၊ နယ်ဂပမဂတာ် ြိုင်ဆိုင်ပြင်း၊ စည်းလုံးဂသာ နိုင်ငံဂတာ်၊ ကွဲပြားဂသာ နိုင်ငံ 
ဂတာ်၊ အိမ်မှ ဂြါ်ဂဆာင်ြံရပြင်း၊ အိမ်သို့ပြန်လာပြင်း၊ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ အဂစာြိုင်း 
ဘဝ၊ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သာသနာ)

 ¼ အြျနိ်ကာလ တစ်ြုစီတွင် ကျွန်ုြ်တို့ ဂတွ့ဆုံြဲ့ဂသာ လူများကို ဂြာ်ပြြါ။

၁) အစအဦး - အာဒံနှင့်ဧဝ၊ လူစီြာ၊ ကာဣနနှင့် အာဂဗလ၊ ဂနာဧ
၂) လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏ အစအဦး - အာပဗဟံ၊ စာရာ၊ ဣဇာက်၊ ဂရဗက္ကာ၊ ယာကုြ်၊ ဂယာသြ်၊ 

ဂမာဂရှနှင့် ြာဂရာ
၃)  နယ်ဂပမဂတာ် ြိုင်ဆိုင်ပြင်း - ဂယာရှု၊ ေိဂဒါင်နှင ့်ရှဂမွလ
၄)  စည်းလုံးဂသာ နိုင်ငံဂတာ် - ဂရှာလုနှင့် ဒါဝိဒ်
၅) ကွဲပြားဂသာ နိုင်ငံဂတာ် - ဂယဂရာဂဗာင်၊ ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲ
၆)  အိမ်မှ ဂြါ်ဂဆာင်ြံရပြင်း - ဒံဂယလနှင့် ဂယဇဂကျလ
၈)  အိမ်ဂတာ်သို့ပြန်ပြင်း - ဧဇရနှင့် ဒံဂယလ
၇)  ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ အဂစာြိုင်းဘဝမှ အိမ်အထိ - အန္န၊ ရှုဂမာင်၊ မာရိ
၈)  ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သာသနာ - စာတန်၊ ဗတ္တိဇံဆရာဂယာဟန်၊ တြည့်ဂတာ်များ၊ 

နိဂကာဒင်၊ ဂရတွင်းနာမှ အမျ ိုးသမီးနှင့် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်။

အတန်းသားများအား သင်ဂကကာက်ရေံ့ြဲ့ရသည့် အြျနိ်ကာလတစ်ြုကို ဂြာ်ပြြါ။ အြျနိ်ရ 
ြါက အတန်းသားများကိုလည်း သူတို့ဂကကာက်ရေံ့ြဲ့သည့် အြျနိ်များကို ဂဝမျှဂစြါ။

ယဂန့သင်ြန်းစာသည် ဂကကာက်ရေံ့မှုနှင့် စြ်ဆိုင်သည်ကို ဂပြာပြြါ။ သို့ဂသာ် အဂရးြိုကကီး 
သည်မှာ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ တန်ြိုးဂတာ်နှင့် စြ်ဆိုင်သည်။

ဤသင်ြန်းစာတွင် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ တန်ြိုးဂတာ်အဂကကာင်းကို ကျွန်ုြ်တို့ြိုမိုဂလ့လာ
သွားကကမည်ပြစ်သည်။ ယြင်မည်သည့် သင်ြန်းစာတွင် ဘုရားသြင်အဂကကာင်း ဂပြာြဲ့ကက 
သနည်း။ (သင်ြန်းစာ ၁ - ထာဝရဘုရားသြင်၊ သင်ြန်းစာ ၂၅ - ကြ်ဂဘးများ၊ သင်ြန်းစာ 
၂၇ - ထွက်ဂပမာက်ရာ)

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

၎င်းသည် ဂယရှုအတွက် သင်ကကားပြင်း ရက်ရှည် တစ်ရက်ပြစ်ြဲ့သည်။ သူသည် အလွန် 
ြင်ြန်းလျက် လူထုမှ အနားယူရန်ြင် လိုအြ်ဂနဂြမည်။ သူသည် တြည့်ဂတာ်ဆယ့်နှစ ်
ဂယာက်နှင့်အတူ ဂလှငယ်ဂြါ်သို့ တက်သည်။ အပြား ဂလှများလည်း လိုက်ြါလာသည်။ 
ဂလှပြင့် ၆ မိုင် ြရီးသွားရမည် ပြစ်သည်။ အလွန်ြင်ြန်းပြီး ဂယရှုသည် ဂလှ၏ဂနာက်ဘက ်
ထိုင်ြုံဂြါ်တွင် အိြ်ဂြျာ်သွားသည်။ တြည့်ဂတာ်အြျ ို့မှာ တံငါသည် အဂတွ့အကကုံရှိကကပြီး 
ေါလိလဲြင်လယ်အဂကကာင်းကို ဂကာင်းစွာ သိကကသည်။ ထိုနယ်ြယ်မှ အဂပြအဂနကိုသိပြင်း 
သည် သူတို့ အလွန်ဂတာ်ဂသာအရာပြစ်သည်။

တစ်ြါက ဂလှဂြါ်တွင် သူတို့သည် ကမ်းတစ်ြက်သို့ ကူးကကသည်။ အပြားဂလှများလည်း 
လိုက် လာသည်။ သူတို့သည် ြင်လယ်ထဲသို့ ရေက်လွှင့်သည်နှင့် မုန်တိုင်းကကီးတိုက်လာသည်။ 
ဂယရှုသည် အိြ်ဂြျာ်ဂနဆဲပြစ်ဂသာဂကကာင့် တြည့်ဂတာ်များကသူ့ကိုနိုးကာ သူတို့ဂလှနစ် 
သွားမည်ကို ေရုစိုက်ြါသလားဟု ဂမးသည်။

ဂလနှင့် ဂရလှိုင်းတို့သည် အလွန်ကကမ်းတမ်းသည်။ ၎င်းမှာ ညအြျနိ်ပြစ်သည်။ လူတိုင်းက 
ဂမာြန်းဂနကကသည်။ ဆရာက နိုးလာသည်နှင့် သူက ဂလနှင့်ဂရလှိုင်းကိုပငိမ်ရန် အမိန့်ဂြး 
ဂသာအြါ ရုတ်တရက်ပြစ်ြျက်ြဲ့သည်။ ဂရလှိုင်းသည် အတင်းတိုက်ဂသာ်လည်း လူတိုင်း 
သည် ယြုအြါ ြန်ြွက်သြွယ်ဂြျာ်မွတ်ဂနသည်။ ဂလသည် အလွန်ပြင်းထန်ြဲ့ဂသာ်လည်း 
ယြုပငိမ်သွားသည်။ ဆရာ၏အမိန့်တွင် ဂလနှင့်ဂရလှိုင်းသည် သူအမိန့်ဂြးဂသာအြျနိ်တွင်
နာြံြဲ့ကကသည်။

ဂကာင်းပြီ ယြုတွင် လူတိုင်းအလွန်စိတ်ဝင်စားဂနကကသည်။ ဆယ့်နှစ်ဂယာက်က ဂလနှင့်ဂရ 
လှိုင်းသည် ဂယရှုကို အဘယ်သို့နားဂထာင်သည်ကို ဂမးကကသည်။ သူတို့သည် အံ့ကသပြင်းနှင့ ်
မှင်သက်ကာရြ်ဂနကကသည်။ သူတို့အံ့ကသဂနကကဂသာအြါ ဂယရှုကဂမးသည် - “အဘယ် 
ဂကကာင့် ယုံကကည်ပြင်း စိတ်ကင်းမဲ့သနည်း” ဂသြျာသည်မှာ သူတို့သည် ဆရာဂသဆုံးရန် 
အြျနိ်မဂရာက်ဂသးသည်ကို မသိကကြါ။ သို့ဂသာ် ယြုတွင် အရာအားလုံးပငိမ်သက်ဂနသည်။ 
မယုံကကည်နိုင်ပြစ်ဂနသည့် အံ့ကသပြင်းများစွာပြင့် သူတို့ရှိဂနကကသည်။

ကျဂရာက်မည့် အန္တရာယ်နှင့် စိတ်ဂမာြန်းမှုနှင့်ရင်ဆိုင်ပြီး ဂယရှုက သူ၏တန်ြိုးဂတာ်နှင့် 
အြွင့်အာဏာကို ဂြာ်ထုတ်ြဲ့သည်။ ကျဂရာက်မည့် အန္တရာယ်နှင့် စိတ်ဂမာြန်းမှုကို ရင်ဆိုင ်
ပြီး တြည့်ဂတာ်များက ယုံကကည်ပြင်းကင်းမဲ့ပြင်းနှင့် ဂကကာက်ရေံ့ပြင်းကို ဂြာ်ထုတ်ြဲ့သည်။ 
သူတို့သည် တံငါသည် အဂတွ့အကကုံရှိြဲ့သည်ကို သတိရြါ။

ဆန့်ကျင်ဘက်မှ အလွန်ရှင်းလင်းသည် - ဂယရှု၏တန်ြိုးဂတာ်နှင့် အြွင့်အာဏာနှင့် 
တံငါသည်များ၏ အဂတွ့အကကုံပြစ်သည်။ ဂယရှုသည် လူများကိုသင်ကကားပြင်းပြီးဆုံးသွား 
ပြီး သူ၏အနီးစြ်ဆုံး ဂနာက်လိုက်များကို သင်ကကားဂြးသည်။ သူက အလွန်ရှင်းလင်းဂသာ 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	အတန်းလိုက်ပြသပခင်း

. သင့်အတန်းမှ ကဂလး 

ဆယ့်နှစ်ဦးကို ြိတ်ဂြါ် 

ြါ (ထိုမျှရှိြါက) 

သင်လုြ်ထားသည့် 

ယုံကကည်ပြင်း ဂလှဂြါ်သို့ 

ြူးဂြါင်းဂစြါ။

. ကဂလးအများစုကို 

ဂလအပြစ် သရုြ်ဂဆာင ်

ဂစြါ။

. ကဂလးအများစုကို 

ဂလှနားသို့လာဂနသည့် 

ဂရလှိုင်းအပြစ် လုြ်ဂစြါ။

. ြုံပြင်ထဲတွင် တစ်ြုြျင်း 

စီ ပြစ်ြျက်ဂနဂသာအြါ 

တစ်ြွဲ့ြျင်းစီကို သူတို့၏ 

ဂကကာက်ရေံ့ပြင်း (တြည့ ်

ဂတာ်များ)၊ သူတို့၏ 

ြွန်အား (ဂလ)၊ ဂယရှုနိုင်း 

လာသည့် အြါမှ ပငိမ်သွား 

သည့် ဂလှဂြါ်တွင် 

ပြစ်လာမည့်ဂလနှင့် 

ဂရလှိုင်းတို့၏ 

ြျက်ဆီးပြင်း ကို 

ပြသဂစြါ။
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရှင်မာကုြရစ်ဝင် ၄:၄၀ - ကိုယ်ဂတာ်ကလည်း သင်တို့သည် အဘယ်ဂကကာင့် ဤမျှဂလာက် 
ဂကကာက်တတ်သနည်း။ အဘယ်ဂကကာင့် ယုံကကည်ပြင်းစိတ်နှင့်ကင်းသနည်း။

သတင်းစကားကို သင်ဂြးသည်မှာ - သူ၌တန်ြိုးရှိသည် ဟူဂသာအရာပြစ်သည်။ တြည့် 
ဂတာ်များ ထိုတန်ြိုးဂတာ်ကို အနာေတ်တွင်လည်း ပမင်ဂတွ့ရမည်ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် ယြု 
အြျနိ်တွင် သူတို့က သူ၌တန်ြိုးရှိဂကကာင်းကို သိြဲ့ကကပြီး ထိုအတွက်ဂကကာင့် အံ့ကသဂနကက 
သည်။ အြျနိ်ကာလတစ်ြုတွင် သူတို့သည် ဂယရှုမြါြဲ ထိုြင်လယ်တွင် ရေက်လွှင့်ြဲ့ကက 
သည်။ ဂယရှုက ဂရဂြါ်တွင်လမ်းဂလျှာက်ပြီးလာသည်။ ဂနာက်တစ်ြန် ဂယရှုကသူ၏ 
တန်ြိုးဂတာ်နှင့် အြွင့်အာဏာကို ပြသြဲ့ဂလသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားပခင်း	-	

အတန်းကဘးြတ်လည်

သီြျင်းြွင့်ထားစဉ် 

ကဂလးများကို စက်ဝိုင်းြု ံ

ထိုင်ဂစြါ။ ကျက်မှတ်ထား 

သည့် ကျမ်းြျက်ကို 

လက်ဆင့်ကမ်းဂစြါ။ 

သီြျင်းရြ်နားသွားဂသာ 

အြါ ကျမ်းြျက်ကို 

ရသူမည်သူမဆို ကျမ်းြျက ်

ကို ရေတ်ဆိုရမည်။ 

ကျမ်းြျက်အားလုံး 

ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ 

လုြ်ြါ။ ထို့ဂနာက် 

ကျမ်းြျက် တစ်ြုလုံး 

အတွက် ထိုနည်းတူ 

လုြ်ဂဆာင်ြါ။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂဟာရှဏ္ဏ Hosanna” ဟူသည့် Paul Baloche သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံ 
ပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းချက်လှုြ်ရှားမှု	

သင် အမှန်တကယ် ဂကကာက်ရေံ့ြူးြါသလား။ အားလုံးက တစ်ကကိမ်မဟုတ် တစ်ကကိမ်  
ဂကကာက်ရေံ့ြူးမည်ဟု ကျွန်ုြ်ထင်ြါသည်။ သင်သည် ကစားကွင်းထဲတွင် ဂရာက်ဂနပြီး  
ကဂလးကကီးများက သင့်ကို အနိုင်ကျင့်မည်ဆိုြါက မည်သို့ပြစ်မည်နည်း။ ထိုအြျနိ်တွင် 
မည်သည့်အရာက သင့်ကိုလုံခြုံဂစမည်နည်း။ (သူငယ်ြျင်းက လာကူညီပြင်း၊ ဆရာတစ်ဦး 
က လာကူညီပြင်း စသပြင့်) ဓါးပြတစ်ဦးသည် သင့်အိမ်ကိုဂြာ်ြါက သင်လုံခြုံရန် ဘာလုြ် 
မည်နည်း။ (ဓါးပြကို ြမ်းရန် ရဲများလာပြင်း) အြျနိ်တိုင်းတွင် ဂကကာက်စရာ အဂပြအဂန 
ရှိဂနသည်။ သင့်ကိုဂနာက်တစ်ြန် လုံခြုံဂစဂသာအရာသည် သင်ဂကကာက်စရာ ဂကာင်းဂသာ 
အရာထက်ကကီးဂသာ လူ (သို့) တစ်စုံတစ်ြုလာဂသာအြါ ပြစ်သည်။ ထိုအတိုင်းြင် ြင်လယ် 
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

သင့်ကို ဂကကာက်လန့်ဂစ 
သည့် အရာတစ်ြုကို 
စဉ်းစားကကည့်ြါ။ 
ကကီးဂသာအရာလည်း 
ပြစ်နိုင်သကဲ့သို့ ဂသးဂသာ 
အရာလည်း ပြစ်နိုင်ြါ 
သည်။ မည်သည့် တစ်ြုြင် 
ပြစ်ဂစကာမူ အြျက်နှစ ်
ြျက်ကို သင်ဂသြျာဂြါက် 
သိနိုင်သည် #၁ မှာ ဘုရား 
သြင်သည် သင်ဂကကာက ်
ရေံ့သည့် အဂကကာင်းကို 
ေရုစိုက်သည်။ #၂ မှာ 
ဘုရားသြင်သည် 
သင်ဂကကာက်ရေံ့ဂနသည့် 
အရာထက် ြိုမိုကကီးပမတ ်
သည်။ သင့်ကိုေရုစိုက ်
သည့် ဘုရားသြင်ကို 
ကိုးစားရန် သင်ဂရေးြျယ ်
မည်လား။ သင်အလိုရှိြါ 
က ကျွန်ုြ်မှအထက်တွင် 
ဂမးြဲ့သည့် ဂမးြွန်းဂမး 
သည့်အြါ သင်စဉ်းစားမ ိ
သည့် ဂကကာက်ရေံ့မှုများကို 
စာရေက်ဂြါ်တွင် ဂရးြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

အတန်းထဲမှ ဆန္ဒရှိသူများသည် သင်ြုန်း (သို့) စာရေက်ဂြါ်တွင် လူတိုင်းပမင်နိုင်ဂအာင်  
သင်ြန်းစာမှသိရှိရန် လိုအြ်သည့် အဂရးအကကီးဆုံး ၅ ြျက်ကို ဂရးြါ။

ဥြမာ
၁။  ဂယရှုအတွက် သင်ကကားပြင်းပြင့် တစ်ရက်တာ ကုန်ဆုံးြဲ့သည်။
၂။  တြည့်ဂတာ်များက  ဂယရှုကို “ဆရာ” ဟု ဂြါ်သည်။ သို့ဂသာ် သူ၏သင်ကကားမှုကိ ု

သူတို့ မြက်တွယ်ကကြါ။
၃။ “ဆရာ” ၏ အမိန့်ဂြးလိုက်သည့် အြျနိ်တွင် ဂလနှင့်ဂရလှိုင်းသည် ရုတ်တရက် 

ပငိမ်သွားသည်။
၄။  ဂယရှုသည် ကမ္ဘာဂြါ်တွင် သူ၏တန်ြိုးဂတာ်နှင့် အြွင့်အာဏာကို ဂြာ်ပြြဲ့သည်။
၅။ တြည့်ဂတာ်များသည် ဤပြစ်စဉ်တွင် အံ့အားသင့်ြဲ့ကကသည်။ သို့ဂသာ် ဂယရှုသည် 

သူတို့၏ ယုံကကည်ပြင်းကို ဂမးြွန်းထုတ်ြဲ့သည်။

ထဲ မုန်တိုင်းကျဂသာဂန့တွင် ပြစ်ြဲ့သည်။ ဂယရှုက သူသည် ဂလှကိုနစ်ပမုြ်ဂအာင် ဂပြာက် 
လန့်ဂနသည့်ဂလနှင့် ဂရလှိုင်းတို့ထက ်ြိုမိုတန်ြိုးကကီးသည်ကို ပြသြဲ့သည်။ မည်သူကမျှ 
ထိုကဲ့သို့ဂသာ နိမိတ်လကေဏာကိုအရင်က မလုြ်ြဲ့ြူးြါ။ ဂယရှုသည်ဂလနှင့် ဂရလှိုင်းကို 
ရိုးရှင်းစွာ စကားဂပြာပြီး ထိုအရာများက သူ့ကိုနာြံကကသည်။

ယြု ကျွန်ုြ်တို့သည် မုန်တိုင်းနှင့် တြည့်ဂတာ်များကို အံ့ကသနိုင်ရန်အတွက်သာ ကျမ်းစာထ ဲ
တွင် ထိုြုံပြင်များကို ဘုရားသြင်က ထားသည်ဟု သင်ထင်ြါသလား။ ဘုရားသြင်က 
ကျွန်ုြ်တို့ ဘဝအသက်တာတွင်လည်း အဂထာက်အကူပြစ်ရန် ဂလ့လာဂစလိုသည်ဟု  
ကျွန်ုြ်ထင်ြါသည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

သြင်ဂယရှုက သင့်အား သင်၏ အဂပြအဂနများအားပြင့် သူ့ကို မလွှမ်းမိုးသွားဂစြျင်ြါ။ 
တြည့်ဂတာ်များကို ကူညီပြီး ကာကွယ်ဂြးသကဲ့သို့ သင့်ကိုကူညီရန် သူ၌တန်ြိုးဂတာ်နှင့် 
အြွင့်အာဏာရှိသည်။ 

စာရေက်အြိုင်းအစဂြါ်တွင် သင့်ကိုဂကကာက်ရေံ့ဂစသည့် အြျက်တစ်ြျက်ကိုြျဂရးပြီး သင်၏ 
ဂကကာက်ရေံ့မှုကိုရင်ဆိုင်ရန် ယုံကကည်ပြင်းဂြးရန် ဘုရားသြင်အား ဂတာင်းဂလျှာက်ြါ။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	 

ကျမ်းတတ်	၅ဉီး

ကဂလးငါးဦးကို ထွက်လာ 

ဂစပြီး သင်ြန်းစာမှ အဂရး 

အကကီးဆုံး အြျက်၅ြျက် 

ကို ဂရးဂစြါ။ အဘယ ်

ဂကကာင့် ထိုငါးြျက် အဂရး 

ကကီးသည်ကို အတန်းသား 

များကို ဂမးြါ။
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 ¼ ေါဒရပြည်သည် ေါလိလဲြင်လယ်၏ အဂရှ့ဂပမာက်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ ပမို့ဆယ်ပမို့ 
အနီးတွင်ရှိသည်။ ထိုေရိပမို့ဆယ်ပမို့သည် မည်သူြိုင်မှမဟုတ်ြဲ ကိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်သည့်
ပမို့များပြစ်သည်။ သူတို့၏ထုံးတမ်းများဂကကာင့် ေျူးလူမျ ိုးများသည် ဝက်များကို မဂမွး 
ကကြါ သို့ဂသာ် ေရိလူမျ ိုးများက ဝက်ဂမွးကကသည်။

 ¼ ဂယရှုသည် ေါလိလဲကမ်းမှ ြွာဂတာ်မူဂသာအြါ သူသည် နတ်ဆိုးစွဲဂသာသူတစ်ဦးနှင့် 
ထိြ်တိုက်ဂတွ့ြဲ့သည်။ နတ်ဆိုးများက ဂယရှုကို ြျက်ြျင်းသိသည်။ နတ်ဆိုးမျာသည် 
စာတန်၏ သတင်းဂြးြို့သူများပြစ်သည်။ သူတို့သည် တန်ြိုးကကီးပြီးြျက်စီးဂစသူများ 
ပြစ်သည်။

 ¼ နတ်ဆိုးများက “ညေင်းဆဲဂတာ်မမူမည်အဂကကာင်း ဂတာင်းြန်ြါ၏” ဟု ဂအာ်ဟစ်ဂလ 
သည်။ ဂယရှုသည် သူတို့ထက် တန်ြိုးကကီးသည်ကို သူတို့သိကကသည်။

 ¼ “ဂလဂေါင်” ဟူဂသာ အမည်သည် ထိုနယ်ဂပမရှိ ဂရာမစစ်တြ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဂလ 
ဂေါင်တစ်တြ်သည် ဂရာမစစ်သည် ၆၀၀၀ ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သင်ြန်းစာမှာ နတ် 
ဆိုးများသည် ထိုသူကို ထိန်းြျုြ်ဂနသည်။

 ¼ “အနက်ဆုံးဂသာအရြ်” ကို ဂရရှိဂသာဂနရာဟု ထင်ကကသည်။

 ¼ နတ်ဆိုးများ၏ ဂတာင်းဆိုမှုတွင် ဂယရှုသည် နတ်ဆိုးများကို ထိုအမျ ိုးသားအထဲမှ 
ဂမာင်းထုတ်ြဲ့ပြီး အနီးအနားရှိ ဝက်အုြ်ထဲသို့ဝင်ဂစသည်။ ရုတ်တရက်ြင် ဝက်များ 
သည် ဂရထဲသို့ ြုန်ြျကာ ဂရနစ်ဂသကုန်သည်။ အနီးအနားရှိ လူများ၏ တုံ့ပြန်မှုမှာ 
ဂကကာက်ရေံ့မှုထဲမှ တစ်ြုပြစ်သည်။

 ¼ နတ်ဆိုးစွဲဂသာအမျ ိုးသားကို ကျန်းမာဂစပြင်းပြင့် ဂယရှုသည် သူ၏သာသနာကိုတြါး 
အမျ ိုးသားနယ်ဂပမတွင် ကျယ်ပြန့်ဂစသည်။ သူ၏သာသနာသည် ေျူးလူမျ ိုးအတွက် 
သာမဟုတ်ြါ တြါးအမျ ိုးသားများအတွက်လည်း ပြစ်သည်။ ၎င်းမှာ တြါးအမျ ိုးသား 
နယ်ြယ်တွင် ဂယရှု၏သက်ဂသကို ြထမဆုံး မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးများကို	ကမာင်းထုတ်ကသာအခါ	
သူ၏	တန်ခိုးကတာ်ကိုပြသခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၆၂
ရှင်လုကာြရစ်ဝင်ကျမ်း ၈:၂၆-၃၉

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အဓိကပြစ်စဉ်များ

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း 

သည် ဂလ့လာသင်ကကား 

မှုတွင် ထူးပြားဂသာအြိုင်း 

ပြစ်သည်။ ပြစ်စဉ်ဆယ့ ်

ကိုးြုကို ဤဂနရာတွင် 

စာရင်းဂြး ဂြာ်ပြထားြါ 

သည်။ ပြစ်စဉ်တစ်ြုစ ီ

တိုင်းကို စာရေက် (သို့) 

ြိုစတာသင်ြုန်းဂြါ်တွင် 

ဂရးပြီး ကဂလးများကို 

အြျနိ်ကာလ အတိုင်းစ ီ

ဂစြါ။ ကဂလးများကို 

၂ြွဲ့၃ြွဲ့ပြင့်အြွဲ့လိုက် 

လုြ်ဂဆာင်ဂစြါ။ ထိုပြစ ်

စဉ်များကို မှန်ကန်သည့် 

အစီအစဉ်တိုင်းစီရန်အြျနိ် 

သတ်မှတ်ဂြးြါ။ 

အနိုင်ရသူက ဆုရမည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

သင်တို့သည် ကျမ်းစာထဲမှ ြုံပြင်တစ်ြုဒ်ကို ဂလ့လာဂနဂကကာင်း သင့်အတန်းသားများအား 
ဂပြာပြြါ။ ကျမ်းစာထဲတွင် ြုံပြင်များစွာတို့သည် အဓိကအဂကကာင်းအရာ တစ်ြု (သို့) 
ကျမ်းစာထဲမှ ြုံပြင်တစ်ြုဒ်နှင့် ဆက်စြ်ဂနသည်။ ၎င်းမှာ ဂမျှာ်လင့်ပြင်းြုံပြင် ပြစ်သည်။  
ထို့ဂကကာင့် သင့်အတန်းသားများသည် ထိုြုံပြင်ကို သိဂစရန်နှင့် သင်ြန်းစာများကို စုစည်း 
တတ်ဂစရန် သင်ြဲ့ပြီးသည့် သင်ြန်းစာများကို ပြန်လည်သုံးသြ်ကကမည် ပြစ်သည်။ ဂမးြါ-  
“ကျမ်းစာထဲမှ	 ကျွန်ုြ်တို့ကလ့လာခဲ့သည့်	 အဓိအပြစ်စဉ်များမှာ	 မည်သည့်အကြကာင်းအရာ	
များပြစ်သနည်း။”

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အစဉ်တည်ရှိပြီး အလွန်တန်ြိုးကကီးသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ကမ္ဘာကကီးနှင့် ထိုထဲတွင်ရှိဂသာ အရာအားလုံးကို ြန်ဆင်းသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် လူသားများကို သူ၏အထူး မိတ်ဂဆွများပြစ်ဂအာင် ြန်ဆင်းထား 
သည်။

 ¼ လူစီြာသည် ဘုရားသြင်အား ဂတာ်လှန်ြုန်ကန်ရာတွင် ဦးဂဆာင်ြဲ့ပြီး သူ့ဂနာက်လိုက် 
သည့် ဂကာင်းကင်တမန်မှာ သုံးြုံတစ်ြုံရှိသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ကမ္ဘာဂြါ်ရှိသက်ရှိများကို ဂရလွှမ်းမိုးပြင်းပြင့် သတ်ြဲ့သည်။ ဘုရား 
သြင်သည် ဂနာဧနှင့် သူ၏မိသားစုကို အသက်ြျမ်းသာဂြးရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ 
အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဂနာဧသည် ဂပြာင့်မတ်ဂသာလူတစ်ဦး ပြစ်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အာပဗဟံအား အထူးကတိဂတာ်ဂြးြဲ့သည်။

 ¼ ယာကုြ်သည် ဘုရားသြင်၏ဂကာင်းကင်တမန်နှင့် နြန်းလုံးရာမှ ဣသဂရလဟူသည့် 
အမည်သစ်ကို ရြဲ့သည်။

 ¼ ထူးပြားဂသာ ကြ်ဆိုးဂဘးများနှင့် လွတ်ဂပမာက်ပြင်းအားပြင့် ဘုရားသြင်သည် ဣသ 
ဂရလလူမျ ိုးများကို အီေျစ်ပြည်မှထွက်ရန် ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ဣသဂရလ လူမျ ိုးများနာြံရမည့် ြညတ်ဂတာ်တရားဆယ်ြါးဟု 
ဂြါ်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ကုတ်ဥြဂဒကို တည်ဂထာင်ြဲ့သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်၏အကူအညီပြင့် ဣသဂရလတို့သည် ကတိဂတာ်ပြည်သို့ ဝင်စားြဲ့ကကသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည်ဒါဝိဒ်ကို ဘုရင်ပြစ်ရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ သူသည် ထာဝရဘုရင်ပြစ်ရန် 
တစ်စုံတစ်ဦးကို ဂစလွှတ်လိမ့်မည်။

 ¼ နိုင်ငံဂတာ်သည် ဂရှာလမုန်၏အပြစ်ဂကကာင့် နှစ်ပြမ်းကွဲသွားသည်။

 ¼ ဣသဂရလနှင့် ယုဒတို့သည် အာစီးရီးယားနှင့် ဗာဗုလုန်သို့ ပြည်နှင်ြံရသည်။

 ¼ ေျူးလူမျ ိုးများသည် ဗိမာန်ဂတာ်နှင့်နံရံများ ပြန်လည်တည်ဂဆာက်ရန် ပြည်နှင်ြံရပြင်း 
မှ ပြန်လာြဲ့ကကသည်။
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂယရှုသည် မုန်တိုင်းကို ဆုံးမပြီးသည်နှင့် ေါလိလဲြင်လယ်သည် ပငိမ်သက်သွားသည်။ ဂယရှု 
နှင့်သူ၏ တြည့်ဂတာ်များသည် ေါလိလဲအိုင်၏တစ်ြက်သို့ သွားကကသည်။ ေျူးလူမျ ိုးတို့၏ 
နယ်ဂပမဂဒသ မဟုတ်ြါ။ ထိုနယ်ဂပမကို ေါဒရပြည်ဟုဂြါ်ပြီး ေျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သည့်သူများ 
ဂနထိုင်ရာ ေါလိလဲအိုင် တစ်ြက်ကမ်းတွင် ရှိသည်။ ေရိတို့၏နယ်ဂပမပြစ်ပြီး ဂယရှုက သူ၏ 
သာသနာကို ေျူးလူမျ ိုးအတွက်သာမှ ေျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သူများအတွက်ြါ ြျဲ့ကားြဲ့သည်။ 
သူသည် ဂမရှိယပြစ်ဂကကာင်းကို လူတိုင်းအားသိဂစလိုသည်။ 

ထို့ဂကကာင့် သူတို့သည် ေါလိလဲအိုင် တစ်ြက်ကမ်းသို့ ဂပြြျဂသာအြါ ဂယရှုသည် အလွန် 
ထူးဆန်းဂသာ လူတစ်ဦးနှင့် ရင်ဆိုင်သည်။ ထိုသူသည် အဝတ်အစားမဝတ်ထားြဲ ဂနအိမ် 
တွင်လည်း မဂနြါ။ အမှန်တွင် သူသည်သြျင်းတွင်ဂနသည်။ တစ်ြျနိ်ပြီးတစ်ြျနိ် နတ်ဆိုး 
များက သူ့ကိုနှိြ်စက်ဂသာဂကကာင့် တုန်လှုြ်ဂပြာက်ပြားဂနသည်။ အဂစာင့်များက သူ့ကို 
သံကကိုးများပြင့် ြတ်ထားသည် သို့မှသာ သူကိုယ်တိုင်နှင့် အပြားသူများကို ရန်မပြုနိုင်မည် 
ပြစ်သည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကယရှုသည်	

အရာအားလုံးအထက်	

တန်ခိုးရှိသည်။

ဂယရှု၏အသက်၏ 

ဤအြိုင်းတွင် ဂယရှုသည် 

နတ်ဆိုးများ၊ ဂသပြင်းနှင့် 

သဘာဝတရားထက် 

တန်ြိုးရှိသည်ကို ကျွန်ုြ်တို ့

ဂတွ့ြဲ့ကကသည်။

. ဆရာက အတန်းသား 

များအား - “အပြားမည ်

သည့် သင်ြန်းစာမှ ဘုရား 

သြင်၏ တန်ြိုးဂတာ် 

အဂကကာင်းကို ကျွန်ုြ်တို့ 

ဂလ့လာြဲ့ကကသနည်း” 

ဟုဂမးြါ။ (သင်ြန်းစာ 

၁ - ထာဝရဘုရားသြင်၊ 

သင်ြန်းစာ ၂၅-၂၆ - 

ကြ်ဆိုးများ၊ သင်ြန်းစာ 

၃၆ - ကတိဂတာ်ပြည်သို့ 

ဝင်စားပြင်း၊ သင်ြန်းစာ 

၅၂ - ဂယရှုြရစ်ဂတာ် 

ဂမွးြွားပြင်း)

ဤသင်ြန်းစာတွင် နတ်ဆိုးစွဲသူ အမျ ိုးသားတစ်ဦးသည် အသက်တာ ပြန်လည်ဂပြာင်းလဲ 
သွားသည့် အဂကကာင်းဂလ့လာကကမည်။ ဂနာက်တစ်ြန် ဘုရားသြင်သည် အလွန်တန်ြိုးကကီး 
သည်ကို ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာသွားကကမည်ပြစ်သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

 ¼ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကကားတွင် များစွာဂပြာင်းလဲြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုဂမွးြွားြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှု၏ အဂစာြိုင်းဘဝတွင် သူ့ကို ထူးပြားဂသာ ြုေ္ဂိုလ်အပြစ် မှတ်သားထားသည်။

 ¼ ဂယရှုသည် လူဆယ့်နှစ်ဂယာက်ကို သူ့အား ဆက်ကြ်ဂသာ ဂနာက်လိုက်များပြစ်ရန် 
ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။

 ¼ လူများစွာသည် ဂယရှုဂနာက်သို့ စတင်လိုက်ကကသည်။

 ¼ ဂယရှုသည် မုန်တိုင်းနှင့် နတ်ဆိုးများအဂြါ် သူ၏ မဟာတန်ြိုးဂတာ်ကို ပြသြဲ့သည်။
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၄:၃၆ - လူအဂြါင်းတို့သည် မိန်းဂမာဂတွဂဝ၍ ဤစကားသည် အဘယ် 
သို့ဂသာ စကားနည်း။ ညစ်ညူးဂသာနတ်တို့ကို အာဏာတန်ြိုးနှင့်မှာထား၍ သူတို့သည် 
ထွက်သွားကကသည်တကားဟု အြျင်းြျင်းဂဆွးဂနွးဂပြာဆိုကက၏။ 

ထိုသူက ဂယရှုကို ဂတွ့ဂသာအြါ သူက လူတိုင်းကကားနိုင်ဂသာအသံပြင့် ဂအာ်ဂလသည်။ 
ဂယရှုက ထိုလူအထဲမှ နတ်ဆိုးများ ထွက်သွားရန် အမိန့်ဂြးပြီး ထိုလူကဂယရှုကို တစ်ြုြု 
ဂတာင်းဆိုဂလသည်။ နတ်ဆိုးများသည် ဘာပြစ်မည်ဟူသကဲ့သို့ပြစ်ပြီး ထိုလူအထဲမှ ထွက် 
မသွားလိုဂြ။ ဂယရှုက ထိုသူ၏အမည်ကို ဂမးဂသာအြါ သူတို့သည် အဂရအတွက်များစွာ 
ပြစ်ဂသာဂကကာင့် “ဂလဂေါင်” ပြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ သူတို့၏ြရီးဆုံးသည် ထာဝရငရဲ ပြစ ်
သည်ကိုသိဂသာဂကကာင့် ဂယရှုအား သူတို့ကို ဝက်ထဲသို့ဝင်ြွင့်ပြုရန် ဂတာင်းြန်ကကသည်။  
ဂယရှုသည် သူတို့ထက် တန်ြိုးကကီးသည်ကို သူတို့သိသည်။ ထိုနတ်ဆိုးများသည် ဂယရှုမည် 
သူပြစ်ဂကကာင်းနှင့် သူတို့၏ ြရီးဆုံးကိုငရဲတွင် သတ်မှတ်ဂြးမည်ကို သိသည်။ သူတို့က 
ဂယရှုသည် ယြုအြျနိ်တွင် သူတို့အဂြါ် အြွင့်အာဏာရှိသည်ကို သိသည်။ ဂယရှုက သူတို့ 
ကို ဝက်ထဲသို့ဝင်ဂစပြီး ဝက်များက ြျက်ြျင်းြင် ဂရထဲသို့ြုန်ြျကာ ဂရမကူးတတ်ဂသာ 
ဂကကာင့် ဂသကုန်သည်။ 

ထိုနယ်ဂပမတွင် ရှိဂသာလူတိုင်းက ဂယရှုကို ထွက်သွားရန် ဂပြာသည်။ သူတို့အမှန်ြင် 
ဂကကာက်ရေံ့ကကသည်။ သူတို့သည် သူတို့၏ဝက်များကိုဆုံးရှုံးရပြီး သူတို့ထြ်မံဆုံးရှုံးရလိမ့ ်
မည်။ သို့ဂသာ် ထိုလူသည် ြုံမှန်ပြစ်လာကာ ဂယရှုဂနာက်သို့ြင် လိုက်လိုြဲ့သည်။ ထိုသူက 
အဝတ်အစားများဝတ်ပြီး ြုံမှန်အတိုင်းပြုမူဂနထိုင်သည်။ အပြားသူများက ဂယရှုအားထွက် 
သွားဂစလိုဂသာဂကကာင့် ဂယရှုသည် ဂလှစီးကာထွက်ြွာသွားသည်။ သို့ဂသာ် ဂယရှုမထွက် 
သွားမီ ထိုသူက ဂယရှုအား သူလည်း အတူလိုက်လိုသည်ဟု ဂတာင်းဆိုသည်။ အမှန်တွင်  
ဂယရှုအား သူနှင့်အတူ လိုက်ြါလိုသည်ဟုြင် ဂတာင်းြန်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဂယရှုက ြွင့် 
မပြုြဲ့ြါ။ ထိုသူအတွက် သူ၌အပြားဂသာ အကကံအစည်ရှိသည်။

ဂယရှုက သူ့အား အိမ်ပြန်ပြီးလူတိုင်းအား သူ့အတွက် ဘုရားသြင်အမှုကကီးပြုြဲ့သည်ကိ ု
ဂပြာပြရန် ဂပြာြဲ့သည်။ ထိုအတိုင်း ထိုအမျ ိုးသားက လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်။ သူကတစ်ပမို့လုံး 
နှင့် သူ၏မိသားစုကို ဘုရားသြင်မှ သူ့အတွက် လုြ်ဂဆာင်ဂြးသည့်အရာကို ဂြကးဂကကာ ်
ြဲ့သည်။
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ကျမ်းချက်လှုြ်ရှားမှု

လူတစ်ဦးက အပြားတစ်ဦးအဂြါ် အြွင့်အာဏာရှိသည်ဟူဂသာ အဓိြ္ပါယ်ကို မည်သူသိြါ 
သနည်း။ ဤဂမးြွန်းကို ဂမးြါ။ ထိုမှသင့်ဂကျာင်းသားများ ဘာကိုနားလည်သဂဘာဂြါက ်
ဂနသည်ကို သင်ဂကာင်းစွာ စဉ်းစားမိမည်ပြစ်သည်။ သင့်အဂြါ် အြွင့်အာဏာရှိဂသာလူ 
အြျ ို့မှာ မည်သူပြစ်သနည်း (မိဘများ၊ ဆရာများ၊ အြိုးအြွားများ၊ ရဲများ စသပြင့်) အရာအား 
လုံးအဂြါ်တွင် အြွင့်အာဏာရှိဂသာသူ တစ်ဦးတည်းရှိြါသည်။ ထိုသူကို မည်သူသိသနည်း။  
မှန်ြါသည်။ ဘုရားသြင်ပြစ်သည်။ သူသည် ကမ္ဘာကကီးကိုြန်ဆင်းပြီး သူြန်ဆင်းထားဂသာ 
အရာများအဂြါ် အြွင့်အာဏာရှိသည်။ ယြင်သင်ြန်းစာတွင် ဂယရှုသည် ဂလနှင့်ဂရလှိုင်း 
အား စကားဂပြာဂသာအြါ သူတို့နာြံြဲ့သည်ကို သတိရြါ။ ြျက်ြျင်းနှင့်အပြည့်အဝဟူသည ်
မှာ မုန်တိုင်းသည်သူ့အား ြန်ဆင်းရှင်ကို နာြံပြင်းပြစ်သည်။ အဘယ်ဂကကာင့်နည်း။ အဘယ် 
ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူသည် ထိုအရာများအဂြါ် အြွင့်အာဏာရှိဂသာဂကကာင့် ပြစ်သည်။ ကျမ်း 
စာ အြျနိ်များတွင် တိုင်းနိုင်ငံများကို ဘုရင်များမှအုြ်ြျုြ်သည်။ သူတို့၏နယ်ြယ်တွင် သူတို့ 
သည်အပမင့်ဆုံး အြွင့်အာဏာရှိသူများ ပြစ်ကကသည်။ လူများသည် ဘုရင်၏အာဏာကိ ု
ဂလးစားဂကကာင်း ပြသသည့်အဂနပြင့် သူတို့ကိုြင်ဦးြျရသည်။ ကမ္ဘာကကီးထဲတွင် ဘုရား 
သြင်ထက်မည်သူမျှ အာဏာမရှိြါ။ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိြူးသကဲ့သို့ ဂနာက်လည်းရှိမည ်
မဟုတ်ြါ။ ကျွန်ုြ်တို့၏ကကီးပမတ်ပြီး အံ့ကသြွယ်ရာဂကာင်းဂသာ ဘုရားသြင်ကို ဦးြျကကြါစို့။  
သူ၏အြွင့်အာဏာကို ဂလးစားဂကကာင်းပြသသည့်အဂနပြင့် သူ့ကိုြျးီမွမ်းကကြါစို့။ ဤ 
အြျက်ကို ဂြာ်ပြြါ - ဂပမဂြါ်တွင် ဦးြျပြီးဂပြာြါ - “သင်သည်	တစ်ဆူတည်းကသာဘုရား 
ပြစ်သည်၊	သင်သည်	ချးီမွမ်းပခင်း	အားလုံးကို	ခံထိုက်သည်၊	သင်သည်	တန်ခိုးရှိသည်။	ကျွန် 
ကတာ်သည်	ကိုယ်ကတာ်ကို	 နာခံြါမည်” ကဂလးများကို သတိဂြးရမည်မှာ သင်ဤသို့လုြ ်
ဂဆာင်ဂနသည်မှာ ဘုရားသြင်ကိုစကားဂပြာဂနပြင်း ပြစ်သည်။ သင်ကစကားစုတိုင်းကိ ု
ဂပြာပြီး ကဂလးများကို သင့်ဂနာက်မှလိုက်ဆိုဂစြါ။ သင်ကိုယ်ြိုင် စကားများထြ်ဂြါင်းြါ။ 
ဆာလံသီြျင်းများတွင် အကကံများရှိသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အတန်းလိုက်ယှဉ်ပြိုင်ပခင်း

အသင်းနှစ်သင်းြွဲြါ။ 

ကျက်မှတ်ထားသည့် 

ကျမ်းြျက်ကို စာလုံးကကီး 

ပြင့် ဂရးပြီး အသင်းများနှင့် 

၁ဝကိုက်အကွာတွင် 

ထားြါ။ ကဂလးများကို 

ကျမ်းြျက်ဆီဂပြးဂစပြီး 

လူတိုင်းကကားနိုင်သည့် 

အသံပြင့် စကားလုံးကိ ု

ြတ်ြါ။ ကဂလးတိုင်းက 

ထိုစကားလုံးကို ြတ်ပြီး 

ဂသာအြါ အသင်းထံသို့ 

ပြန်သွားပြီးဂနာက် 

တစ်ဦးကိုထိြါ။ ကျမ်းြျက ်

မှ စကားလုံး အားလုံးကို 

ရေတ်ဆိုပြီးသည်အထိ 

လုြ်ဂဆာင်ြါ။

ကျမ်းြျက်ကို လူတိုင်း 

ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ 

ဤသို့လုြ်ြါ။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂဟာရှဏ္ဏ Hosanna” ဟူသည့် Paul Baloche သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံ 
ပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ထိုသူသည် လူသစ်ပြစ်သည်… သူသည် ဂပြာင်းလဲဂသာသူ ပြစ်သည်။ ဂယရှုက သူ့ကိ ု
ဂပြာင်းလဲဂစပြီး ဂယရှုတစ်ဦးတည်းက လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်။ နတ်ဆိုးများက ဂယရှု၏ အမိန့် 
ကို နာြံကာ ထွက်သွားကကသည်။ 

ဂယရှုက ထိုအမျ ိုးသားကို ဂပြာင်းလဲဂြးလိုက်ဂသာအြါ သူသည် ဂယရှုအတွက် ရဲရင့်ဂသာ 
သက်ဂသ တစ်ဂယာက်ပြစ်လာြဲ့သည်။ ဂယရှုက သင့်ကိုဂပြာင်းလဲဂြးလိုက်ြါက သူ့ 
အတွက် မည်သည့် နည်းလမ်းအားပြင့် ရဲရင့်ဂသာ သက်ဂသပြစ်လာနိုင်သနည်း။ ထိုအမျ ိုး 
သား လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သကဲ့သို့ သင်လုြ်ဂဆာင်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို နှစ်ဂယာက် (သို့)  
သုံးဂယာက်ဂြာ်ပြြါ။ ဂယရှုမှ သင့်အတွက် လုြ်ဂဆာင်ဂြးြဲ့သည့် ဂကာင်းဂသာအရာများ 
ကို ဂဝမျှြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးများကို	ကမာင်းထုတ်ကသာအခါ	
သူ၏	တန်ခိုးကတာ်ကို	ပြသခဲ့သည်။

သင်ခန်းစာ	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

တစ်မိနစ်စာစာရင်း

ဆရာက အသင်းနှစ်သင်း 

အား တစ်မိနစ်အြျနိ် 

ဂြးကာ သင်ြန်းစာနှင့် 

ြတ်သက်သည့် အြျက ်

အလက်များကို သူတို ့

စဉ်းစား နိုင်သဂလာက်  

စဉ်းစားဂစြါ။

တစ်မိနစ်ပြည့်ဂသာအြါ 

စာရင်းများကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး 

မည်သူ၌ အြျက်အလက် 

ြိုစုံသည်ကို ကကည့့်ြါ။ 

သင်သည် အြျက်အလက ်

များကို ရှာဂြွသည်ကို 

ကဂလးများအား 

ဂသြျာဂြါက် သိဂစြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

အတန်းကို နှစ်သင်းြွဲြါ။ အသင်းများကို သင်ြန်းစာနှင့်ြတ်သက်သည့် ဂြာ်ပြြျက်များ 
ဂရးနိုင်သဂလာက် ဂရးဂစြါ။ ဂယရှုမှ နတ်ဆိုးများထက် တန်ြိုးရှိသည့်အဂကကာင်းလည်း  
ြါဝင်ဂစြါ။ ဂအာက်တွင် အကကံဉာဏ် အနည်းငယ်ဂြးထားြါသည် -

 ¼ ေါဒရပြည်သည် ေါလိလဲြင်လယ်၏ အဂရှ့ဂတာင်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။
 ¼ ေါဒရပြည်ဂဒသသည် ေျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သည့် လူများဂနထိုင်သည့်ဂနရာ ပြစ်သည်။
 ¼ “ဂလဂေါင်” သည် ဂရာမစစ်တြ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ စစ်သား ၆၀၀၀ ရှိသည့် 

ဂရာမစစ်တြ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။
 ¼ ဂယရှုသည်  နတ်ဆိုးများကို ဝက်ထဲသို့ဂစလွှတ်ကာ ဝက်များက ဂရထဲသို့ ြုန်ြျြဲ့ 

သည်။
 ¼ လူများက ဂယရှုကို ထွက်သွားရန် ဂတာင်းြန်ကကသည်။
 ¼ ကျန်းမာသွားဂသာ လူလူတိုင်းသည် သူတို့၌ ဂယရှု၏ပြုြဲ့သည့်  မဟာအမှုအရာကို 

ဂပြာပြြဲ့သည်။
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 ¼ ဂယရှုသည် ဥြုသ်ဂန့တွင် ကုသဂြးပြင်းကဲ့သို့ဂသာ ဂကာင်းဂသာအရာများကို လုြ် 
ဂဆာင်ြဲ့သည် (ဂယာဟန် ၅:၁-၁၅)။

 ¼ ဤအရာသည် ဥြုသ်ဂန့တွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့ဂသာဂကကာင့် လူအြျ ို့က ဂယရှုကိုစတင် 
ြုတ်ြတ်ကကသည်။ သူတို့၏ဆန့်ကျင်မှုကို တုံ့ပြန်ရာတွင် သူသည် သူ၏ြြင်နှင့်အစဉ် 
အလုြ်လုြ်ဂဆာင်လျက်ရှိသည်ကို ဂပြာပြြဲ့သည်။ ထိုစကားကဂယရှုအား ဆန့်ကျင် 
သူကို ြိုမိုစိတ်ြျက်ဂစသည်။ အလွန်စိတ်ြျက်ဂစပြီး ဂယရှုကိုသတ်လိုကကသည်။

 ¼ ဂယရှုက သူသည် ြြမည်းဂတာ်နှင့် အတူရှိသူပြစ်ဂကကာင်း ဂြကးဂကကာ်ပြီး သူ၏ဂြကး 
ဂကကာ်မှုက ြြင်ကို ယုံကကည်ရန်ပြစ်ဂသာဂကကာင့် ဂရေးြျယ်ရန် နှစ်မျ ိုးရှိြဲ့သည် ၁) ဂယရှု 
ကိုယုံကကည်ပြင်း (သို့) ၂) သူ့ကို ပြစ်တင်ရှုတ်ြျပြီး စွြ်စွဲပြင်း။

 ¼ ဂယာဟန် ၈:၄၈ တွင် လူများက ဂယရှုသည် ရှမာရိလူမျ ိုးတစ်ဦးနှင့် စကားဂပြာြဲ့သ ူ
ပြစ်သည်ကို ဆန့်ကျင်ကကသည်။ ရှမာရိလူမျ ိုးများသည် လုံးဝဂလးစားပြင်း မြံရသူများ 
ပြစ်သည့်အဂလျာက် သူ့ကိုလည်း အလွန်အထင်ဂသးဂသာ စကားပြင့် ဂပြာဆိုြဲ့ကက 
သည်။ ရှမာရိလူမျ ိုးများသည် ကပြားအမျ ိုးဟု သတ်မှတ်ြံထားသူများ ပြစ်သည်။

 ¼ စွြ်စွဲဂသာအြါ ဂယရှုက သူ့ကိုယ်သူ တရားမျှတဂစရန် နည်းလမ်းမရှာြဲ့ြါ။ ထိုထက် 
သူသည် ြြမည်းဂတာ်ကို သူ၏တရားသူကကီး ပြစ်ဂစြဲ့သည်။ လူသားများက သူ့ကိုမှား 
ယွင်းစွာစွြ်စွဲြါက ြြမည်းဂတာ်သည် သူ့အတွက် ြုြံဂပြာဆိုဂြးမည်ပြစ်ပြီး သူတို့၏ 
စွြ်စွဲြျက်ကို အဓိြ္ပါယ်မရှိသကဲ့သို့ ပြစ်ဂစမည်ပြစ်သည်။

 ¼ ဂယရှုက သူ့ကိုယ်သူ “ငါသည်” ဟူ၍ အာပဗဟံမရှိမီကတည်းက တည်ရှိသူအပြစ်ထုတ ်
ဂြာ်ပြြဲ့သည်။ တုံ့ပြန်မှုမှာ လူများက သူ့ကိုသတ်ရန် ဂကျာက်တုံးကိုဂကာက်ကကသည်။ 
ဂယရှုက သူသည် ဘုရားပြစ်သည်ဟု ဂြကးဂကကာ်ဂသာဂကကာင့် သတ်ရန်ကကိုးစားပြင်း 
ပြစ်သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုက	သူသည်	ဘုရားသခင်နှင့်အတူ	ရှိခဲ့သည်ကို	
သင်ြကားကြးခဲ့သည်။

စွန့်စာပခင်းနံြါတ်	၆၃
ရှင်မာကုြရစ်ဝင်ကျမ်း ၂:၁-၁၁

ရှင်ဂယာဟန်ြရစ်ဝင်ကျမ်း ၈:၄၈-၅၉ နှင့် ၁ဝး၂၂-၂၃

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏သာသနာဂတာ် pmrsufESm 351သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာစိန်ကခါ်ပခင်း

အတန်းကိုနှစ်သင်းခွဲြါ။	

အသင်းများက	-

၁) ညီအစ်ကို ဂမာင်နှမ 

အများဆုံး ရှိဂသာ 

သူမည်သူမဆို

၂) ညီအစ်ကို ဂမာင်နှမ 

အနည်းဆုံး ရှိဂသာသူ 

မည်သူမဆို ဟု ြွဲနိုင်သည်။

ဤကစားနည်းက 

သင်ြန်းစာ အဆုံးတွင် 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်းကို 

ဆက်လက် လုြ်ဂဆာင ်

မည် ပြစ်သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဂအာက်ြါကဲ့သို့ဂသာ ကစားနည်း သင်ြုန်းကို ဂရးဆွဲြါ။

အချနိ်ကာလ	 ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	 သီချင်းများ	 ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ပခင်း
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်

ယြင်သင်ြန်းစာ ၁၀ ြု သို့ပြန်သွားပြီး သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက် အြျနိ်ကာလ 
(၁၀၀ မှတ်)၊ သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက် ြုံပြင်ဇာတ်ဂကကာင်း (၂၀၀ မှတ်)၊ သင်ြန်းစာ 
တစ်ြုြျင်းစီအတွက် သီြျင်း (၃၀၀)၊ သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက် ကျမ်းြျက်ကျက ်
မှတ်ပြင်း (၄ဝဝမှတ်) ပြစ်သည်။

ဆုကို အနိုင်ရသည့် အသင်းအား ဂြးသင့်ြါသည်။ ြုံမှန်အားပြင့် ယှဉ်ပြိုင်ပြင်းသည်  
ကဂလးများအတွက် ဂြျာ်ရွှင်စရာ ဂကာင်းြါသည်။ ထို့ဂကကာင့် အားလုံးကို ြါဝင်ဂစြါ။ 
သင့်အတန်း အရေယ်အစားဂြါ် မူတည်ပြီး ကဂလးတစ်ဦးလျှင် အဂပြ ၁ ြု၊ ၂ြုသာ သတ်မှတ် 
ဂြးြါ။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သင်ြွင့်ပြုလိုက်ြါက ကဂလးအြျ ို့ကသာ အဂပြဂပြကက 
မည်ပြစ်ဂသာဂကကာင့်ပြစ်သည်။

သင်ြန်းစာ တစ်ြုစီအတွက် ၁၀၀၀ မှတ် (အြျနိ်ကာလ တစ်ြုစီအတွက် ၁၀၀ မှတ်)၊ ြုံပြင ်
ဇာတ်ဂကကာင်းအတွက် ၂၀၀ မှတ်၊ သီြျင်းအတွက် ၃၀၀ မှတ်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း ၄၀၀ 
မှတ်) စုစုဂြါင်း ၁၀ ၀၀၀ မှတ်ပြစ်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် သူ၏ြြင်ပြစ်သည်ကို သိမှတ်ပြီး ဂယရှုက သူသည် ဘုရားသြင် 
နှင့်အညီအမျှပြစ်ပြီး ဘုရားကဲ့သို့ လိုအြ်သည့် သဘာဝြျင်းတူသည်ကို သင်ကကားဂြး 
ြဲ့သည်။

 ¼ ဂယာဟန် ၁၀ တွင် ဂယရှုက သူ့ကိုယုံကကည်ဂသာသူအား ဘုရားသြင်ထံမှ ထာဝရ 
ဂဝးကွာပြင်းမှ ထိန်းသိမ်းဂြးနိုင်သည့် တန်ြိုးရှိသည်ကို သင်ကကားြဲ့သည်။

 ¼ သူက သိုးများမဂြျာက်ဂစြါမည့်အဂကကာင်း အားနည်းဂသာသိုးများကို လုံခြုံမှု ဂြးကမ်း 
ြဲ့သည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

မတူညီဂသာ အြျနိ်သုံးြုတွင် ဂယရှုက သူသည် ဘုရားသြင်နှင့် ညီတူညီမျှ ပြစ်သည်။ တစ် 
ကကိမ်တွင် ဂယရှုသည် ေါလိလဲ ပြည်နယ်တွင်ရှိဂသာ ကဂြရဂနာင်ဂနအိမ်တွင် သင်ကကား 
သည်။ အလွန် လူထူထြ်သည် အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဂယရှုသည် အလွန်ထင်ဂြါ်ဂကျာ ်
ကကားပြီး လူများက သူ့စကားကိုကကားရန် ဂနရာအနှံ့မှလာကကသည်။ လူဂလးဂယာက်တွင ်
ကိုယ်လက်အေဂါဂသဂသာ မိတ်ဂဆွတစ်ဦးရှိရာ ဂယရှုရှိဂသာ ဂနရာသို့ လူထူထြ်ဂသာ 
ဂကကာင့် အိမ်ထဲသို့ မဝင်နိုင်ပြစ်ြဲ့ကကသည်။ ထိုဂန့မှ အိမ်များစွာကဲ့သို့ အဂြါ်ဂြါင်မိုးပြားသို ့
သွားသည့် အပြင်ဘက်မှ ဂလှကားများရှိသည်။ သူငယ်ြျင်းဂလးဦးက အိမ်ဂြါ်သို့တက်ပြီး 
ပမက်ြင်နှင့် ရွှံ့နှင့်ပြုလုြ်ထားသည့် အမိုးကို ပြတ်ြဲ့ကကသည်။ သူတို့က ငါးမျှားသည့်ကကိုးများ 
ပြင့် သူ့ကိုဂအာက်ြျပြင်း ပြစ်နိုင်ြါသည်။ ယြုတွင် လူတိုင်းနှင့် အထူးသပြင့် ဂယရှုသည် 
ဂပြလက်ဂသဂသာ သူကိုပမင်ဂတွ့နိုင်သည်။ ဂယရှုက သူတို့၏ယုံကကည်ပြင်းကို ဂတွ့ပမင ်
ဂသာအြါ သူက လက်ဂပြဂသဂသာသူအား “သား၊ သင့်အပြစ်လွှတ်ပြီ” ဟုဂပြာသည်။ ထို 
အရာသည် ဘုရားတစ်ြါးတည်းသာ အပြစ်လွှတ်ဂြးနိုင်သည်ဟု ယုံကကည်ကကဂသာ ေျုးလ ူ
မျ ိုးများနှင့် မကိုက်ညီဂြ။ ဂယရှုက သူတို့စဉ်းစားသည့်အရာကို သိသည်။ အြျ ို့က ဂယရှု 
သည် အပြစ်ကိုလွှတ်ပြီဟု ဂပြာဂသာအြါ ဘုရားကိုဂစာ်ကားဂပြာဆိုသည်ဟု ထင်ကက 
သည်။ သို့ဂသာ် ဂယရှုက သူသည် ဘုရားပြစ်ဂသာဂကကာင့် အပြစ်ကို လွှတ်ရန် ဘုရားသြင ်
ထံမှ အြွင့်အာဏာရှိသည်ကို သူသိသည်။

အပြား အြျနိ်တစ်ြုတွင် ဗိမာန်ဂတာ်ထဲရှိဂနစဉ် ေျူးလူမျ ိုးများက ဂယရှုကို ရှမာရိလူမျ ိုးဟု 
ဂြါ်သည်။ ၎င်းက သူ့ကိုမဂကာင်းသည့် နာမည်ဂြးပြီး အထင်ဂသးဂနသည်နှင့် တူသည်။ 
ထိုမျှသာမကြါ ဂယရှုသည် နတ်ဆိုးစွဲသည်ဟု ဂပြာပြီး သူ့ကိုတိုက်ြိုက်ြဲ့သည်။ ဂယရှုက 
သူ့ကိုယ်သူသက်ဂသပြရန် မကကိုးစားြဲ့ြါ။ သူသည် ဂကာင်းကင်ဘုံမှ ြြမည်းဂတာ်ကို 
ြျးီဂပမောက်ရန် ကကိုးစားြဲ့သည်။ ဂယရှုက သူတို့အား သူဂပြာသည့်အရာကိုနာြံြါက သူတို့ 
သည် မျက်ပမင်ဂသပြင်းကို ပမင်ဂတွ့ရမည်မဟုတ်ဟု ဆိုသည်။ ဂနာက်တစ်ြန် ေျူးလူမျ ိုး 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ပြစ်စဉ်သုံးခု

. ပြစ်စဉ် ၁ - အိမ်တစ်အိမ်

အတန်းသား သုံးြုံတစ်ြု ံ

ကို ထိုဂနရာတွင် မည်သ ူ

ရှိြဲ့ဂကကာင်း၊ ဂယရှု ဘာ 

ဂပြာြဲ့ဂကကာင်း နှင့် မည်သ ူ

က မနှစ်သက်ြဲ့ဂကကာင်းကို 

အနှစ်ြျုြ်ဂစြါ။ အဘယ် 

ဂကကာင့်သူတို့ မနှစ်သက ်

ြဲ့သနည်း။

. ပြစ်စဉ် ၂ - ဗိမာန်ဂတာ်

အတန်းသား သုံးြုံတစ်ြု ံ

ကို ထိုဂနရာတွင် မည်သူရှ ိ

ြဲ့ဂကကာင်း၊ ဂယရှုဘာဂပြာ 

ြဲ့ဂကကာင်း နှင့် မည်သူက 

မနှစ်သက်ြဲ့ဂကကာင်းကို 

အနှစ်ြျုြ်ဂစြါ။ အဘယ် 

ဂကကာင့်သူတို့ မနှစ်သက်ြဲ ့

သနည်း။

. ပြစ်စဉ် ၃- ဂဆာင်းတွင်း 

ကာလ ဂယရုရှလင်တွင်

အတန်းသား သုံးြုံတစ်ြု ံ

ကို ထိုဂနရာတွင် မည်သ ူ

ရှိြဲ့ဂကကာင်း၊ ဂယရှုဘာ 

ဂပြာြဲ့ဂကကာင်း နှင့် မည်သ ူ

က မနှစ်သက်ြဲ့ဂကကာင်းကို 

အနှစ်ြျုြ်ဂစြါ။ အဘယ် 

ဂကကာင့် သူတို့မနှစ်သက်ြဲ ့

သနည်း။

ဆရာက အတန်းသားများကို ဂအာက်ြါအြျက်များအား မဲဂြးဂစြါ။

 ¼ ဂယရှုသည် ဘုရားနှင့်တူဂသာ အမျ ိုးအစားရှိသူပြစ်သည်။
 ¼ ဂယရှုသည် ဘုရားမဟုတ်ြါ။
 ¼ ဂယရှုသည် ဘုရားပြစ်သည်။

ယြုတွင် ကျမ်းစာထဲတွင် ကကည့်ပြီး ဂယရှုက သူ့အတွက် ဘာဂပြာသည်ကို ကကည့်ကကြါစို့။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရှင်ဂယာဟန်ြရစ်ဝင် ၁ဝး၂၈ - ထာဝရအသက်ကိုလည်း ငါဂြး၏။ ထိုသိုးတို့သည် ြျက်စီး 
ပြင်းနှင့်အစဉ် မပြတ်ကင်းလွတ်ကကလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှ ထိုသိုးတို့ကို ငါ့လက်မှ မနှုတ် 
မယူနိုင်ရာ။

များက ထိုစကားသည် ဘုရားသြင်အား ဂစာ်ကားဂပြာဆိုဂနသည်ဟု ထင်ကကပြန်သည်။ 
ထို့ဂနာက် ဂယရှုသည် အလွန်ဂလးစားြံရသည့်ေျူး လူမျ ိုးတစ်ဦးပြစ်သည့် အာပဗဟံကို 
ရည်ညွှန်းဂပြာဆိုြဲ့သည်။ အာပဗဟံသည် သူတို့၏ယုံကကည်ပြင်း ြြင်ပြစ်သည်။ ဂယရှုက 
အာပဗဟံသည် ဤဂန့ရက်ကို ဂစာင့်ဂမျှာ်ဂနြဲ့ဂကကာင်း၊ “အာပဗဟံမပြစ်မီ ငါပြစ်သည်”ဟု 
သူတို့ကိုဂပြာပြြဲ့သည်။ ထိုဂြာ်ပြြျက် တစ်ြုတည်းအားပြင့် ဂယရှုက သူသည် ဘုရား 
သြင်နှင့်အတူတူ ပြစ်သည်ကို ဂြာ်ပြဂနသည်။ ၎င်းမှာ ကျမ်းစာထဲတွင် အလွန်တန်ြိုးြါ 
သည့် ဂြာ်ပြြျက်ပြစ်နိုင်ြါသည်။ ဂယရှုက ထိုေျူးလူမျ ိုးဂြါင်းဂဆာင်များကို ဂြာ်ပြဂနသည် 
မှာ သူသည် အာပဗဟံမရှိမီကတည်းက တည်ရှိဂနသည်၊ ထို့ဂကကာင့် အရင်ကြင် ဘုရား 
ပြစ်သည် ဟူဂသာအြျက်ပြစ်သည်။ ထို့ဂကကာင့် မဟုတ်မမှန်ဂပြာဆိုဂနသူကို ဂကျာက်တုံး 
ပြင့် ြစ်သတ်ဂနကျအတိုင်း ဂယရှုကို ဂကျာက်တုံးပြင့်ြစ်ရန် ကကိုးစားကကသည်။ သို့ဂသာ် 
ဂယရှုက သူတို့၏ဂကျာက်တုံးများကို ဂရှာင်ထွက်နိုင်ြဲ့သည်။ 

တတိယတစ်ကကိမ်တွင် ဂယရုရှလင်တွင် ဂဆာင်းဥတုပြစ်သည်။ ဒီဇင်ဘာ တစ်ြျနိ်ြျနိ်တွင် 
ပြစ်မည်။ ေျူးလူမျ ိုးများက ဂယရှုသည် ဂမရှိယပြစ်သလား ဟူသည်ကို သိလိုဂသာဂကကာင့ ်
သူကိုဂမးပမန်းကာ ဂယရှုက သူတို့ကို ရှင်းလင်းစွာပြင့် “ငါနှင့် ငါ့ြမည်းဂတာ်သည် တစ်လုံး 
တစ်ဝတည်းပြစ်၏” ဟု ဂပြာပြသည်။ ဂနာက်တစ်ြန် အပြားအြျနိ်ကကဲ့သို့ သူတို့က ဂယရှု 
ကို ဂကျာက်တုံးနှင့် ြစ်လိုကကသည်။ သုတို့က ဂယရှုသည် ဘုရားနှင့် အတူပြစ်သည်ကိ ု
လည်းဂကာင်း ဂယရှုသည် ဂမရှိယပြစ်သည်ကိုလည်းဂကာင်း မယုံကကည်ကကဂြ။ ဤသည် 
မှာ ဂယရှုအတွက် ဂနာက်ဆုံးအကကိမ် လူထုသာသနာအပြစ် သင်ကကားပြင်း ပြစ်သည်။ ထို့ 
ဂနာက် ဂယာ်ဒန် အဂနာက်ဘက်ဂနရာသို့ သူဆုတ်ြွာြဲ့သည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂဟာရှဏ္ဏ Hosanna” ဟူသည့် Paul Baloche သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံ 
ပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

တယ်လီြုန်းကစားနည်း

ဤကျမ်းြျက်ကို 

တယ်လီြုန်း ကစားနည်း 

ပြင့် ကျက်မှတ်ြါ။ 

သင့်အတန်းကို တစ်တန်း 

စီဂစြါ ပြီးဂနာက် 

ကျမ်းြျက်၏စာြုဒ်ကို 

ြထမဆုံးလူ၏နားထဲသို့ 

တီးတိုးဂပြာပြြါ။ 

ထိုစကားစုကို ဂနာက်တစ ်

ဂယာက်အား တိုးတိုး 

ဂပြာြါ။ ြထမစကားစုကို 

အားလုံးဂပြာပြီးသည် 

အထိ လုြ်ဂဆာင်ြါ။ 

ထို့ဂနာက် ဒုတိယစကားစ ု

ကို ထိုနည်းတူဂပြာြါ။ ထိ ု

နည်းအတိုင်း ကျမ်းြျက ်

အားလုံး ကျက်မှတ်ပြီး 

သည်အထိ လုြ်ဂဆာင ်

သွားြါ။
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

“သင်သည်	အလွန်ကကျာ်ြကားကသာ	သူတစ်ဦးနှင့်	ကတွ့ဆုံြူးြါသလား” ဟု ဂမးြါ။ ကဂလး 
အားလုံးကို ဂပြဂစြါ။ အဂမရိကန်တွင် “Undercover Boss” ဟူသည့် ရုြ်ပမင်သံကကား 
အစီအစဉ်ရှိြါသည်။ သူလုြ်ဂဆာင်ြုံမှာ ဤသို့ပြစ်သည် - ကုမ္ပဏီ၏ဥကဌ (သို့) ြိုင်ရှင်က 
ပမို့ကကီးထဲရှိ တန်ြိုးကကီးရုံးြန်းထဲတွင် ထိုင်မည့်အစား သူ၏ကုမ္ပဏီတွင် သာမန်အလုြ်တစ်ြု 
လုြ်ဂဆာင်ကကည့်ရန် ဆုံးပြတ်လိုက်သည်။ ဥြမာ။ ။ McDonald က ဂဒသတွင်းရှိ McDonald 
စားဂသာက်ဆိုင်တွင် ဟမ်ဘာေါလုြ်ရန် အငှါးြံသကဲ့သို့ပြစ်မည်။ အမှန်ြင် ထိုဂနရာတွင် 
အလုြ်လုြ်ဂနသူများက သူဂဌး၏အမည်ကို သိကကမည်မဟုတ်ြါ။ သူတို့သည် ဘာေါလုြ်ရင်း 
ဂငွရှာဂနကကသည်။ သူသည် ထိုသာမန် အလုြ်သမားများနှင့် သာမန်အလုြ်သမားအပြစ ်
ဟန်ဂဆာင်ြဲ့သည်။ သူက အပြားလုြ်သားများကိုလည်း စကားဂပြာပြီး ထိုဂနရာတွင် အလုြ် 
လုြ်ရသည့ကို မည်သို့ထင်ဂကကာင်း ဂမးပမန်းသည်။ ဂနာက်ဆုံးတွင် သူတို့နှင့်အတူအလုြ် 
လုြ်ဂဆာင်ဂနသူမှာ မည်သူပြစ်သည်ကို ဂတွ့ရှိသွားဂသာအြါ မည်မျှအံ့ကသသွားကကမည ်
နည်းပမင်ဂယာင်ကကည့်ြါ။ ထိုသူသည် မည်သူပြစ်ကကာင်း သူတို့သိြဲ့ကကြါသလား။ သူတို့သည် 
အရင်က အရိြ်အြမက်ကို ပမင်ဂတွ့ြဲ့ကကမည်။ သို့ဂသာ် သူတို့အာရုံမစိုက်ြဲ့ကကြါ။ သို့ဂသာ် 
သူတို့သတိမထားမိကကြါ။ ယြုတွင် ထိုကဲ့သို့ဂသာ အဂတွးအဂြါ်ကို အလွန်ပမင့်ဂသာအဆင့် 
သို့ ယူဂဆာင်လာြါ - ဘုရားသြင်ကိုယ်တိုင်သည် သင်နှင့်အတူ အသက်ရှင်ဂနပြီး သင်နှင့် 
အတူ လမ်းဂလျှက်ဂနသည်ကို သင်သိရှိသွားမည်ဆိုြါက မည်သို့ပြစ်မည်နည်း။ ဘုရား 
သြင်၏ စကားဂတာ်ကို ကျွန်ုြ်တို့ြတ်ဂသာအြါ ထိုအဂပြအဂနတွင် ဘာပြစ်သည်ကို 
ကကည့်ကကြါစို့။ 

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာ အစတွင် သင်စတင်ြဲ့သည့် အမှတ်များပြင့် ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်းကို ဆက် 
လက် လုြ်ဂဆာင်ြါ။

 ¼ အမှတ် ၁၀၀ အတွက် - ပြစ်စဉ် မည်မျှကို ကျွန်ုြ်တို့ဂြာ်ပြြဲ့ကကသနည်း။ (သုံးြု)
 ¼ အမှတ် ၂၀၀ အတွက် - ပြစ်စဉ် သုံးြုအဂကကာင်းကို မည်သည့် စာဂရးဆရာများက 

ဂပြာြဲ့ကကသနည်း။ (မာကုနှင့် ဂယာဟန်)
 ¼ အမှတ် ၃၀၀ မှတ်အတွက် - ထိုပြစ်စဉ်သုံးြုသည် မည်သည့်ဂနရာတွင် ပြစ်ြျက်ြဲ ့

သနည်း။ (အိမ်တစ်အိမ်နှင့် ဗိမာန်ဂတာ်တစ်ြုတွင်)
 ¼ အမှတ် ၄၀၀ အတွက် - ဂယရှုက ဘာကိုဂြကးဂကကာ်ြဲ့သနည်း။ (သူနှင့် ြြမည်း 

ဂတာ်တို့သည် အတူရှိြဲ့ကကသည်)
 ¼ အမှတ် ၅၀၀ တန် အြိုဂမးြွန်း - ဤသင်ြန်းစာ၏ အဓိကအဂကကာင်းအရာမှာ  

ဘာပြစ်သနည်း။ (ဂယရှုက သူသည် ဘုရားသြင်နှင့် အတူရှိြဲ့သည်)

သင်ခန်းစာ	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာစိန်ကခါ်ပခင်း

ဤပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း 

လှုြ်ရှားမှုသည် 

သင်ြန်းစာအစမှူ 

ကစားနည်းကို ဆက်လက ်

ကစားပြင်း ပြစ်သည်။
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ြထမအကကိမ်အပြစ် ကျွန်ုြ်တို့က ဂယရှုသည် လူအြျ ို့အတွက် မဂကျာ်ကကားသည်ကို ဂတွ့ 
ကကရသည်။ သူ့ကို ဘာသာဂရးသမားအြျ ို့က ဆန့်ကျင်ြဲ့ကကသည်။ သူတို့က ဂယရှုကို သတ် 
လိုစိတ်ပြင်းပြြဲ့ကကသည်။

တစ်စုံတစ်ဦးကို နာကျင်ဂစလိုသည်မှာ မှန်ကန်ြါသလား။ မမှန်ြါ။ တစ်စုံတစ်ဦးကို နာကျင် 
ဂစသည်မှာ လုံးဝမမှန်ကန်ြါ။ သင်သည် တစ်စုံတစ်ဦးကို နာကျင်ဂစရန်ကကိုးစားြူးြါက  
သင့်ကိုြွင့်လွှတ်ဂြးရန် ဂတာင်းြန်ြါ။ ဂယရှုသည် ဆန့်ကျင်ြံရသည်။ သို့ဂသာ် သူသည် 
အပြစ်ကို ြွင့်လွှတ်ဂြးဆဲပြစ်သည်။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုက	သူသည်	ဘုရားသခင်နှင့်အတူ	ရှိခဲ့သည်ကို	
သင်ြကားကြးခဲ့သည်။
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 ¼ ဂဟရှာယ ြဂရာြက်ပြုြဲ့သည်မှာ ဂမရှိယသည် ကန်းဂသာ မျက်စိတို့ကို ြွင့်မည်ဟု 
ဆိုသည် (ဂဟရှာယ ၄၂:ရ)။ ဂယာဟန် ၈ တွင် ဂယရှုသည် သူကိုယ်တိုင် “ဂလာက၏ 
အလင်း” ပြစ်သည်ဟု ဂြကးဂကကာ်ြဲ့သည်။ ကျန်းမာဂစပြင်းသည် ထင်ရှားသည်။  
အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဂယရှုသည် ထိုသူထံအလင်းကို ယူဂဆာင်လာြဲ့သည်။

 ¼ တြည့်ဂတာ်များတွင် သီကသဂလာ်ေျနီှင့် ဆိုင်ဂသာ ပြဿနာရှိဂနြဲ့သည်။ သူတို့က ဒုကေ 
အားလုံးသည် အပြစ်ဂကကာင့်ပြစ်သည်ဟု ယုံကကည်ကကသည်။ ထိုသူသည် သူ့မိြင ်
ဝမ်းတွင် ရှိစဉ်အပြစ်ပြုြဲ့သလား (သို့) မိဘများ၏ အပြစ်ဂကကာင့်လား ဟူသည်ကို  
စဉ်းစားရန် ပြစ်လာကကသည်။ အမျ ိုးသား၏ ြန္ဓာမျက်စိကွယ်ပြင်းသည် အပြစ်ဂကကာင့ ်
မဟုတ်ြါ။

 ¼ “ဂန့အြျနိ်” ဟူသည်မှာ ဂယရှုမှ ြမည်းဂတာ်၏ အလိုဂတာ်ကိုဂဆာင်ရန် အြျနိ်ပြစ် 
သည်။ “ညအြျနိ်” သည် ဂယရှုအားပြင့် ြမည်းဂတာ်၏ အလိုဂတာ်ကိုဂဆာင်ရန် အကန့် 
အသတ်ရှိသည်။ ဤပြစ်စဉ်တွင် “ညအြျနိ်” ဟူသည်မှာ ကျဂရာက်အံ့ဆဲပြစ်သည့ ်
ဂယရှုဂသပြင်းကို ဂြာ်ပြသည်။

 ¼ ဂယရှုက ရွှံ့ကိုယူဂသာအြါ တံဂတွးနှင့်ဂရာပြီး အမျ ိုးသား၏ မျက်လုံးဂြါ်တွင် တင် 
သည်။ အပြားသူများအား လူသားများသည် ဂပမမှုန့်မှ ြုံဂြာ်ထားသည်ကို သတိရဂစ 
ဂြမည်။ ဂယရှုသည် ရွှံ့ကိုအသုံးပြုရပြင်းမှာ ဂဆးတစ်ြွက်အပြစ်မဟုတ်ြဲ အမျ ိုးသား 
၏ယုံကကည်ပြင်းကို ဂြာ်ပြသည်။ ထိုဂနရာမှ အမျ ိုးသားသည် ဂယရုရှလင်၏အဂနာက ်
ဂတာင်ဘက်ရှိ ရှိဂလာင် ဂရကန်သို့ သွားြဲ့သည်။ ထိုဂရကန်တွင် အမျ ိုးသားသည် 
အပမင်အာရုံကို ြကတိအတိုင်းရြဲ့သည်။

 ¼ ြာရိရှဲများက ဂယရှုသည် ဥြုသ်ဂန့တွင် ဂဆးကုသဂြးပြင်းပြင့် ထိုဂန့ကို မရိုမဂသပြု 
သည်ဟု ြံစားကကသည်။ သူတို့က ဂယရှုကို အပြစ်သား တစ်ဂယာက်အပြစ် စွြ်စွဲကက 
သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	မျက်စိမပမင်သူတစ်ဦးကို	ကျန်းမာကစကသာအခါ	 
ဘာသာကရးကခါင်းကဆာင်တစ်ချို့က	ဆန့်ကျင်ခဲ့ြကသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၆၄
ရှင်ဂယာဟန်ြရစ်ဝင် ၉:၁-၄၁

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ထိုသံစဉ်ကိုခန့်မှန်းြါ

ကဂလးများက အရင ်

ဂလ့လာြဲ့သည့် ကျမ်းစာ 

စွန့်စားပြင်းမှ သီြျင်းများ 

ကို ြွင့်ရမည်။ ကဂလးများ 

က ကျမ်းစာြုံပြင်မှ  

စွန့်စားမှုများကို ြန့်မှန်း 

ပြီး ြွင့်ြဲ့သည့် သီြျင်း 

(သို့) ဆိုြဲ့သည့ ်

သီြျင်းကို ြန့်မှန်းရမည်။ 

အြျနိ်ရြါက ဆရာက 

သီြျင်းထဲတွင် ကဂလး 

များ နားမလည်သည့် 

စကားစုများ (သို့) 

စကားလုံးများြါမြါကို 

ဂမးြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဆရာက ကျမ်းစာ၏ မဟာြုံပြင်ထဲမှ စွန့်စားပြင်းများတွင် အသုံးပြုြဲ့သည့် သီြျင်းများ 
အားလုံးကိုစုစည်းပြီး ကကိမ်ြန်များစွာ ြွင့်သင့်ြါသည်။

အတန်းသားများက အရင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ဂလ့လာြဲ့သည့် သီြျင်းများကို ဆရာနှင့် 
အတူဆိုနိုင်ရမည်။

ဆရာက သီြျင်းများကို ကကိမ်ြန်များစွာ ြွင့်ပြီးဂနာက် အတန်းသားများကလည်း သီဆိုပြီး 
သည့်အြါ “ထိုသီြျင်းကို ြန့်မှန်းြါ” ဟူသည့် ကစားနည်းကို ကစားြါ။ “ထိုသီြျင်းကို 
ြန့်မှန်းြါ” ဟူသည့်ကစားနည်းမှာ ကဂလးများက ကျမ်းစာထဲမှ စွန့်စားပြင်း သင်ြန်းစာ 
များကို သီြျင်းများနှင့်ယှဉ်တွဲဂြးရန် ပြစ်သည်။ အတန်းသားများက အဂပြဂြးဂသာအြါ 
ဆရာက အလွန်ရက်ဂရာသင့်ဂြသည်။

ဤလှုြ်ရှားမှု၏ ရည်ရေယ်ြျက်မှာ ကဂလးများသည် ကျမ်းစာထဲမှ သူတို့ဂလ့လာမိြဲ့သည့် 
ပြစ်စဉ်များကို သီြျင်းများပြင့် ဆက်စြ်တတ်ဂစရန် ပြစ်သည်။ ဆရာက အဓိကရည်ရေယ ်
ြျက်ကို ဦးတည်ထားသင့်ြါသည်။

 ¼ ြာရိရှဲများက ဂယရှုနှင့် ြတ်သက်ပြီး သူတို့၏ အပမင်များကို ြွဲကကသည်။ ကျန်းမာ 
သွားဂသာ သူက ဂယရှုကို ြဂရာြက်တစ်ြါးဟု ထင်သည်။ အမျ ိုးသား၏မိဘများက 
ကုသဂြးသူအဂကကာင်းကို အပြားအဂပြများ မဂြးရဲကကြါ။

 ¼ ြာရိရှဲများက အမျ ိုးသား၏ ယုံကကည်ပြင်း၊ မိသားစုနှင့်ကိုတိုက်ြိုက်ပြီး ြုတ်ြတ်ဂပြာဆို 
ြဲ့ကကသည်။

ဆရာက စာရေက်ဂြါ်တွင် ဂမးြွန်းများကို ြျဂရးပြီး ကဂလးများကို ဂမးရမည်မှာ	“မည်သည့် 
အရာက	သင့်ကိုအကရးြါသည်ဟု	ခံစားကစသနည်း” ကဂလးများကို အြျက်တစ်ြျက်တည်း 
သာဂရးဂစြါ။ သူတို့ ဂရးထားသည့်အရာကို ဂဝမျှရန် ဆန္ဒရှိသူအား ြိတ်ဂြါ်ြါ။

ဂနာက်တစ်ြန် ဆရာက “သင့်ကဒ်ကြါ်တွင်	 ကရးထားသည့်အရာကို	 အကပခခံပြီး	 အကရးြါ 
သည်ဟု	ခံစားသည့်အရာကို	ကျွန်ုြ်တို့မည်ကဲ့သို့	အဓိြ္ပါယ်သတ်မှတ်မည်နည်း။”	

ဂနာက်ဆုံးအဂနပြင့် ဂယရှုက “အဂရးကကီးသည်” ဟူဂသာအရာကို သင်မည်သို့ဂပြာမည ်
နည်းဟူသည်ကို ကဂလးများအား ဂမးြါ။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂယရှုက တြည့်ဂတာ်များနှင့်အတူ လမ်းဂြါ်သို့ ဂလျှာက်လာဂသာအြါ မျက်မပမင်တစ်ဦး 
ကို ဂတွ့ြဲ့ကကသည်။ တြည့်ဂတာ်များက ထိုအမျ ိုးသား၏ မျက်စိမပမင်ရပြင်း အဂကကာင်းရင်း 
ကို သိလိုကကသည်။ သူတို့က ထိုသူ၏အပြစ်ဂကကာင့် (သို့) သူ့မိဘများ၏အပြစ်ဂကကာင့်ဟု  
ြံယူကကသည်။ ဂယရှုက ထိုနှစ်ြုစလုံး၏ အပြစ်ဂကကာင့် မဟုတ်ဂကကာင်းကို လျှင်ပမန်စွာ 
ဂထာက်ပြြဲ့သည်။ ထို့ဂနာက် ဂယရှုက အဂကကာင်းအရာကို ဂပြာင်းလဲလိုက်ပြီး ဂန့အြျနိ်ရှိ 
စဉ်တွင်ြင် ဘုရားသြင်အတွက် အလုြ်လုြ်ဂဆာင်ရန် လိုအြ်သည်ဟု ဂပြာပြြဲ့သည်။  
ဂယရှုက ထိုဂန့ရက်ကာလများအဂကကာင်းကိုြင် သူတို့အား ဂပြာပြြဲ့သည်။ ထိုအြျနိ်မှာ  
သူသည်ဂလာကထဲတွင် ရှိဂနစဉ်အြျနိ်တွင်ပြစ်သည်။ ထို့ဂကကာင့် ဂယရှုက ြုံမှန်လည်ြတ် 
ဂနသည့် ၂၄ နာရီအြျနိ်ကို ဂပြာဂနပြင်း မဟုတ်ြါ။ သူဂလာကတွင် ရှိဂနစဉ်အြျနိ်ကာလကို 
ဂပြာဂနပြင်းပြစ်သည်။ 

ဂန့အြျနိ်တွင် ဘုရားသြင်အတွက် အလုြ်လုြ်ဂဆာင်သည့် အဂကကာင်းကို တြည့်ဂတာ် 
များအား ဂပြာပြဂနစဉ် ဂယရှုသည် တံဂတွးနှင့် ဂပမကိုဂရာပြီး အမျ ိုးသား၏ မျက်လုံးဂြါ် 
တွင် လိမ်းဂြးကာ ဂယရုရှလင်၏ အဂနာက်ဂပမာက်ဘက်ရှိ ရှိဂလာင် ဂရကန်သို့သွားပြီး  
ဂဆးြျလိုက်ရန်ဂပြာြဲ့သည်။ ထိုအမျ ိုးသားက ဂယရှုဂပြာသည့်အတိုင်း အတိအကျလုြ် 
ဂဆာင်ပြီး ြျက်ြျင်းအပမင်ရလာြဲ့သည်။ ဂယရုရှလင်ပမို့သားများက ဤအြျင်းအရာကို ဂတွ့ 
ဂသာအြါ အလွန်အထင်ကကီးကကသည်။ ထိုသူသည် ဂမွးကတည်းက မျက်စိမပမင်သည်ကို 
သူတို့သိြဲ့သည်။ ထို့အပြင် သူ့အသက်ရှင်ဂရးအတွက် လမ်းဂြါ်တွင် သူ့ဘဝတစ်ဂလျှာက ်
လုံးဂတာင်းရမ်းဂနရသည်ကိုလည်း သိသည်။ လူအြျ ို့က ဤလူသည် မျက်မပမင်ဂတာင်း 
စားသူမဟုတ်ဟု ဆိုကကသည်။ သို့ဂသာ် ထိုသူက ငါပြစ်သည်ဟု ြုြံဂပြာဆိုြဲ့သည်။

ထို့ဂကကာင့် သူတို့သည် ြာရိရှဲများထံသွားပြီး ြက်ြဲဂသာ ဂမးြွန်းအြျ ို့ ဂမးပမန်းြဲ့သည်။  
ြာရိရှဲ အများဆုံးက ဂယရှုသည် ဥြုသ်ဂန့တွင် မျက်စိမပမင်သူကို ကုသဂြးြဲ့ဂသာကကာင့်  
ဘုရားသြင်ထံမှ လာသူမပြစ်နိုင်ဟု ဂပြာပြြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် အပြားြာရိရှဲများကို လူအများ 
စုက သဂဘာမတူကကြါ။ သူတို့ကကားတွင် အပငင်းြွားလာကကသည်။ ထို့ဂနာက် ြာရိရှဲက 
အမျ ိုးသား၏ မိဘများကို ဂမးြွန်းဂမးပမန်းပြင်းတွင် ြါဝင်ဂစကကသည်။ မိဘများကြာရိရှ ဲ
များ၏ ဂမးြွန်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး ဘာမှမဂပြာလိုကကြါ။ ထိုဂကကာင့် သူတို့က ကျန်းမာသွား 
သည့်သူတို့၏သားကို ဂမးရန်ဂပြာကကသည်။ ဂကာင်းပြီ ြာရိရှဲများက ထိုအမျ ိုးသားကို 
ဒုတိယအကကိမ်ဂြါ်လာပြီး ြိုြက်ဂသာ ဂမးြွန်းကိုဂမးသည် ဥြမာ “ဂယရှုက မင်းကိုဘာ 
လုြ်ြဲ့သလဲ” “သူက မင်းမျက်လုံးကို ဘယ်လိုြွင့်ဂစတာလဲ” ထိုအမျ ိုးသားက သူတို့သည် 
လည်း ဂယရှု၏တြည့်ဂတာ်လုြ်ရန် စိတ်ဝင်စားကကသည်ဟု ထင်ြဲ့သည်။ ထိုအရာက ြာရိရှ ဲ
များကို စိတ်အဂနှာင့်အယှက်ပြစ်ဂစြဲ့ပြီး သူ့ကိုလမ်းမဂြါ်သို့ တွန်းလိုက်ကကသည်။ သူတို့က 
ဂယရှုသည် ဘုရားသြင်ထံမှလာသည်ကို မယုံကကည်ကကြါ။ ထို့အပြင် သူ၌ထိုသို့လုြ်ဂဆာင် 
ရန် တန်ြိုးရှိသည်။ အထူးသပြင့် သန့်ရှင်းဂသာဂန့တွင် ပြစ်သည်။ 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ကယရှုအကြကာင်းနှင့်	

ြတ်သက်သည့်	

အကရးကကီးကသာအရာများ

သင်သည် ြုံပြင်ကိုဂပြာ 

ဂသာအြါ အတန်းသား 

များကို နှစ်သင်းြွဲြါ။

. အသင်းနံြါတ် 

၁	- ဤဂမးြွန်းကို 

ဂပြြါ။ ြာရိရှဲများ 

နားမလည်သည့် 

မည်သည့် အဂရးကကီးသည့် 

အရာကို ဂယရှု 

လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သနည်း။

. အသင်းနံြါတ်  

၂	-		ဤဂမးြွန်းကိုဂပြြါ။ 

မျက်မပမင် အမျ ိုးသား 

နားမလည်သည့် 

မည်သည့် အရာကို ဂယရှု 

လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သနည်း။

ဆရာကြုံပြင်ကို ဂပြာပြ 

သည့်အြါ ကဂလးများကို 

ြျဂရးဂစပြီး သူတို့၏ 

ဂမးြွန်းမှ အြျက်၂ြျက်ကို 

ဂဝမျှဂစြါ။
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရှင်ဂယာဟန်ြရစ်ဝင် ၈:၁၂ - တြန်တုံ ဂယရှုက ငါသည် ဤဂလာက၏အလင်းပြစ်၏။

အမျ ိုးသားကို ြာရိရှဲတို့က လမ်းမဂြါ်သို့ တွန်းြျလိုက်သည်ကို ဂယရှုဂတွ့ပမင်ဂသာအြါ 
ဂယရှုက ထိုသူအား “သင်သည် ဘုရားသြင်၏သားဂတာ်ကို ယုံကကည်သလား” ဟု ဂမး 
သည်။ ထိုသူက ဂယရှုအား ဘုရား၏သားဂတာ်ကို ညွှန်ပြြါက ယုံကကည်မည်ဟု ဂပြြဲ့သည်။  
ဂယရှုက သူသည် ဘုရား၏သားဂတာ်ပြစ်သည်ဟု ဂပြာပြသည်။ အမျ ိုးသားကထိုဂနရာ 
တွင်ြင် ယုံကကည်ပြီး ဘုရားကို ကိုးကွယ်ဂလသည်။ ဂယရှုက ဘုရားသြင်၏ လမ်းညွှန်ြျက် 
များကို ရှင်းလင်းဂစရန် ဂရာက်လာပြင်းပြစ်သည်ဟု ဂပြာပြသည်။ ြာရိရှဲအြျ ို့ကလည်း 
ထိုစကားကိုကကားပြီး ဂနာက်တစ်ြန် ဂနှာင့်ယှက်ကကသည်။ သူတို့ကိုဂယရှုက မျက်ကန်းများ 
ဟုဂြါ်သည်ကိုလည်း ကကားလိုက်ရသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	ဂရြ်ြီးတီ

ေရြ်ြီးတီက ကဂလးများ 

ကျမ်းြျက်ကို ကျက်မှတ ်

ရာတွင် ကူညီဂြးြါသည်။ 

ကျမ်းြျက်ထဲမှ စကားလုံး 

များကို စာရေက်များဂြါ် 

တွင် ြွဲဂရးြါ။ ထို့ဂနာက် 

ကဂလးများကို အြွဲ့ နှစ်ြွဲ့ 

သုံးြွဲ့ြွဲပြီး စကားလုံးများ 

ကို မှန်ကန်သည့် 

အစီအစဉ်အတိုင်း ထား 

ဂစြါ။ အြွဲ့တစ်ြွဲ့စီက 

ကျမ်းြျက်ကို အတူတကွ 

ထားနိုင်ဂသာအြါ သူတို ့

သည် ထိုကျမ်းြျက်ကို 

ရသွားဂြမည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂဟာရှဏ္ဏ Hosanna” ဟူသည့် Paul Baloche သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံ 
ပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကျွန်ုြ်တို့သည် “မှန်၊ မှန် (သို့) မှား၊ မှား” ဟူသည့် ကစားနည်းကို ကစားကကမည်။

ကျွန်ုြ်က သင်ြန်းစာမှ ဂြာ်ပြြျက်တစ်ြု ပြုလုြ်မည်။ ဂြာ်ပြြျက်တစ်ြျ ို့ကမှန်မည် အြျ ို့ 
မှားမည်။ ဂြာ်ပြြျက်မှန်ြါက လူတိုင်းသည် “မှန်၊ မှန်” ဟု ဂအာ်ရမည်။ မမှန်ြါက လူတိုင်း 
သည် “မှား၊ မှား” ဟု ဂအာ်ရမည်။ ေရုတစိုက်နားဂထာင်ြါ။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ထိုဂြာ် 
ပြြျက်များသည် နားလည်ရန် မလွယ်ဂအာင် လှည့်စားထားသည်။
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၁။ ထိုသူသည် မျက်စိမပမင်ြါ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ်  သူသည် အလွန်ဆိုးဂသာ 
အပြစ်ကို ကျူးလွန်ထားသည်။ (မှား၊ မှား)

၂။ ဂယရှုသည် ထိုသူအား ဂဆးကုဂြးရန် ဆရာဝန်ထံ ဂြါ်သွားသည်။ (မှား၊ မှား)
၃။ ဂယရှုက မျက်မပမင်ကို ေရုစိုက်သည်။ (မှန်)
၄။ မျက်မပမင်ဂတာင်းစားသူသည် ထိုပမို့တွင် အဂရးြါသူပြစ်သည်။ (မှား)
၅။ ြာရိရှဲများက ထိုအမျ ိုးသား ကျန်းမာသွားပြီးဂနာက်တွင် ဂယရှုအဂကကာင်း ဂမးကက 

သည်။ (မှန်)
၆။ ြာရိရှဲများက ထိုအမျ ိုးသား ကျန်းမာသွားဂသာဂကကာင့် ဂြျာ်ရွှင်ကကသည်။ (မှား)
၇။ အမျ ိုးသားက ဂယရှုမှ သူ့အား လုြ်ဂဆာင်ရန် ဂပြာသည့်အရာကို နာြံသည်။ (မှန်)
၈။ မျက်မပမင်အမျ ိုးသားသည် ဂယရှုဂပြာသည့်အရာကို ယုံကကည်ပြီး ဂကျးဇူးတင်ြဲ ့

သည်။ (မှန်)
၉။ ဂယရှုသည် အဆိုးရေားဆုံး မျက်စိမပမင်ပြင်းသည် ြုံပြင်ထဲကကဲ့သို့အပမင် အာရုံမရှ ိ

ပြင်း ပြစ်သည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ (မှား)
၁၀။ ြာရိရှဲများသည် ဂယရှုဂပြာသည့် စကားကို ယုံကကည်ြဲ့သည်။ (မှား)

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာကို အြွဲ့ငယ်ဂလးများပြင့် ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ။ သင်ြန်းစာထဲမှ ထွက်လာသည့် 
အဓိက အြျက်ြုနှစ်ြျက် (သို့) အိုင်ဒီယာမှာ ဘာပြစ်သနည်း။ ဂြါင်းဂဆာင်တစ်ဦးက 
ကဂလးများ၏ အြွဲ့ငယ်ဂလးတစ်ြွဲ့စီတွင် ြါဝင်ရမည်။ ကဂလးများကို ရှာဂြွဂတွ့ရှိြျက ်
များစွာ လုြ်ဂဆာင်ဂစြါ။ လိုအြ်ဂသာအြါ သူတို့ကို ကူညီြါ။

 ¼ တြည့်ဂတာ်များက သူ (သို့) သူ၏မိဘများမှ မည်သူပြစ်ရှိသည်ကို သိလိုကကသည်။
 ¼ ဂယရှုသည် မျက်မပမင်အမျ ိုးသားအား ကျန်းမာဂစသည်ကို ြာရိရှဲများက မနှစ်သက် 

ကကြါ။ အထူးသပြင့် ဥြုသ်ဂန့တွင် ပြစ်သည်။
 ¼ ြာရိရှဲများက ထိုအမျ ိုးသားအဂြါ် တိုက်ြိုက်ရင်းပြင့် စိတ်သဂဘာထား ကွဲလွဲြဲ့ 

ကကသည်။ 
 ¼ ြာရိရှိများက သြင်ဂယရှုမျက်မပမင်ကို ကုသဂြးလိုက်သည့်အဂြါ် မဂကျနြ်ကက 

ြါ။ အထူးသပြင့် ဥြုဒ်ဂန့ပြစ်ဂသာဂကကာင့့် ပြစ်သည်။
 ¼ ြာရိရှဲများက ထိုအမျ ိုးသားကို ဂမးြွန်းနှစ်ြါဂမးပြီး သူ၏မိဘများကို တစ်ကကိမ် 

ဂမးြဲ့သည်။
 ¼ မျက်မပမင်အမျ ိုးသားက ဘုရား၏သားဂတာ်ကို ယုံကကည်ြဲ့ပြီး ကိုးကွယ်ြဲ့သည်။
 ¼ ြာရိရှဲများက ဂယရှုသည် သူ၏အမှုတွင် သူတို့သည် မျက်မပမင်များပြစ်သည်ဟု 

စဉ်းစားသည်ကို သိြဲ့ကကသည်။

သင်ခန်းစာလှုြ်ရှားမှုကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ။	-	

အဓိကအချက်	ခုနှစ်ချက်

ဆရာက	အတန်းသား	

များကို	၂ြွဲ့၊	၃ြွဲ့ခွဲြါ။ 

သူတို့အား	

သင်၏ဘယ်ဘက်တွင်	

စာရင်းပြုစုထားကသာ	

အချက်	၇	ချက်ကို	

တစ်ခုချင်းစီ	ကပြာကစြါ။	

ကကလးငယ်များနှင့်	

စာမြတ်တတ်သည့်	

ကကလးများအတွက်	

ဆရာကူညီကြးြါ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏သာသနာဂတာ် pmrsufESm 361သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဒုတိယအကကိမ် အဂနပြင့် ဂယရှုသည် လူတစ်ြျ ို့အတွက် မဂကျာ်ကကားသည်ကို ဂတွ့ြဲ့ရ 
သည်။ သူသည် ဘာသာဂရးသမားအြျ ို့၏ ြုန်ကန်မှုကို ြံြဲ့ရသည်။ ထိုအမျ ိုးသား၏ ဘဝ 
သည် အပြည့်အဝဂပြာင်းလဲြဲ့ပြီး ဂယရှုကို ကိုးကွယ်ြဲ့သည်။

သင်သည် ယုံကကည်သူတစ်ဦးပြစ်ြါက သင်သည်လည်း ဘုရားသြင်ကို ကိုးကွယ်နိုင်ြါ 
သည်။ သင်သည် ဘုရားသြင်ကို ကိုးကွယ်နိုင်ဂကကာင်း နည်းလမ်းနှစ်ြုသုံးြုကို အမည် 
ဂြာ်ပြြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	မျက်စိမပမင်သူတစ်ဦးကို	ကျန်းမာကစကသာအခါ	 
ဘာသာကရးကခါင်းကဆာင်တစ်ချို့က	ဆန့်ကျင်ခဲ့ြကသည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏သာသနာဂတာ် pmrsufESm 362@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ ဂြျာက်ဂသာသား ြုံပြင်သည် သားနှစ်ဂယာက်၏အဂကကာင်း ပြစ်သည်။ သားတစ် 
ဂယာက်သည် အပြစ်သားပြစ်ပြီး ဂနာက်တစ်ဂယာက်မှာ  ဂပြာင့်မတ်ဂသာသား ပြစ ်
သည်။ အဆိုးဆုံးအပြစ်သားများက သူတို့ကိုယ်သူတို့ စက်ဆုတ်ြွယ်ဂကာင်းဂသာ သား 
ဟုပမင်ပြီး အဂကာင်းဆုံးအပြစ်သားများက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဂပြာင့်မတ်ဂသာသားဟ ု
ပမင်သည်။ နှစ်မျ ိုးစလုံးမှာ ဂနာင်တတရားနှင့် ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို လိုအြ်သည်။

 ¼ ငယ်ဂသာသားက အပြစ်နှင့်ပြည့်ဂနသည့် ကျွန်ုြ်တို့၏ စိတ်ဂြျာ်ဂမွ့ပြင်းဟူသည့် ဗီဇ 
ဆန္ဒကို ဂြာ်ပြသည်။ သားအကကီးက မိမိကိုယ်ကို ြိုမိုထိုက်တန်သည်ဟု ထင်ပြီး  
ဂပြာင့်မတ်သည်ဟု ထင်သည့် အသက်တာကို ဂြာ်ပြဂနသည်။

 ¼ သားငယ်က ဂငွကုန်ဂသာအြါ ဝက်ဂကျာင်းသည့် အလုြ်ကိုလုြ်ရန် သွားြဲ့သည်။ ေျူး 
လူမျ ိုးများက ဝက်သည် သူတို့ကို ညစ်ြတ်ဂစသည်ဟု ြံယူကကပြီး ထိြင်မထိကကြါ။ ထို့ 
ဂကကာင့်  သားငယ်က ဝက်ကိုဂကျာင်းသည့်အြါ သူသည် ဘဝ၏အနှိမ့်ကျဆုံးအြျနိ်တွင် 
ဂရာက်ရှိဂနသည်ကို ြံစားလိုက်ရသည်။ ေျူးလူမျ ိုးတစ်ဂယာက်အဂနပြင့် သူလုြ်ဂဆာင် 
ဂနသည့်အရာထက် နှိမ့်ကျသည့်အလုြ်ကို သူထြ်မလုြ်ဂဆာင်နိုင်ဂတာ့ြါ။ 

 ¼ သားငယ်က ြိုက်ဆံကုန်သွားပြီး အသိတရားရလာြဲ့သည်။ ြြင်ထံဂနာင်တနှင့်ပြန် 
လာပြီး သူ့ြြင်ထံ ပြန်လာဂသာအြါ အဂစြံအဂနပြင့် ငှါးရမ်းရန် ဂမျှာ်လင့်ြဲ့သည်။  
ြြင်ဟူသည်ကို အနည်းဆုံးဆယ့်နှစ်ကကိမ် ဂြာ်ပြထားပြီး ဤကျမ်းြိုဒ်၏ဗဟိုပြစ်သည်။

 ¼ သားကကီးသည် သူ၏ညီကို ကကိုဆိုရာတွင် အလွန်ြက်ြဲြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ြြင်က အပြည့် 
အဝကကင်နာပြီး သူ၏သားကို ပြန်လည်ကကိုဆိုြဲ့သည်။ သားငယ်အတွက် ြွဲဂတာ်ကကီး 
ကိုြင် ကျင်းြဂြးြဲ့သည်။

 ¼ အြွန်ြံနှင့် ြာရိရှဲတို့ ြုံပြင်၏ ရည်ရေယ်ြျက်သည် မည်သူမှ မိမိ၏ဂပြာင့်မတ်ပြင်းကို 
မယုံကကည်မကိုးစားသင့်ဂကကာင်းနှင့် မည်သူကမှအပြားသူများကို မဂလးအစား မလုြ ်
သင့်ဂကကာင်း ဂြာ်ပြသည်။ ဘုရားသြင်သည် သူတို့၏ ဘဝရြ်တည်ြျက်ကို မဆိုြဲ  
ဂနာင်တရဂသာ အပြစ်သားများကို ကကိုဆိုသည်။ ဘုရားသြင်သည် ဂပြာင့်မတ်ဂသာသ ူ
အတွက်စံပြစ်သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	ဆိုဆုံးမခက်ကသာသား၊	အတ္တကကီးကသာ	
ညီအစ်ကိုနှင့်	နှိမ့်ချကသာ	အခွန်ကကာက်ခံသူကို	ခွင့်လွှတ်ကြးခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၆၅
ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၁၅:၁၁-၃၂ နှင့်  

ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၁၈:ဝ-၁၄

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းြျက် 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

အရင်ကျမ်းြျက် ၁၄ ြျက ်

ကို ဂြးထားြါသည်။ 

ကဂလးများကို နှစ်သင်းြွ ဲ

ဂြးပြီး မည်သည့်အသင်း 

က အများဆုံးကျမ်းြျက် 

ကျက်မှတ်နိုင်သည်ကို 

ကကည့်ြါ။ တစ်သင်းြျင်းစ ီ

က ၁၄ ြျက်စလုံးကို 

ရလျှင် အြိုဂမးြွန်း 

ဂမးရမည်။

အသင်းများကို အြျနိ် ၅ 

မိနစ်ဂြးပြီး အတူတကွ 

လုြ်ဂဆာင်ဂစြါ။

ဆရာက အကူအညီ 

အနည်းငယ်ဂြးသင့်ြါ 

သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကဂလးများကို ကျက်မှတ်ြဲ့ဂသာ ကျမ်းြျက်များကို ပြန်ဂမးြါ။ “မည်သည့် (ကျမ်းြျက်)က 
ဂပြာသည်ကို မည်သူဂပြာသနည်း” ဟူသည့် ဂမးြွန်းကဲ့သို့ အဂမးကို ဂမးနိုင်ြါသည်။

 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၅၁ - ဒံဂယလ ၂:၄၄
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၅၂ - လုကာ ၂:၁၁
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၅၃ - မဿဲ ၁:၁၆
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၅၄ - လုကာ ၂:၅၂
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၅၅ - မဿဲ ၄:၄
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၅၆ - ဂယာဟန် ၁:၂၉
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၅၇ - မဿဲ ၄:၁၉
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၅၈ - ဂယာဟန် ၃:၁၆
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၅၉ - ဂယာဟန် ၄:၂၄
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၆၀ - လုကာ ၄:၁၈
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၆၁ - မာကု ၄:၄၀
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၆၂ - လုကာ ၄:၃၆
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၆၃ - ဂယာဟန် ၁ဝး ၂၈
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၆၄ - ဂယာဟန် ၈:၁၂

သင့် သူငယ်ြျင်းသည် အိမ်မှထွက်ပြီး အဂဝးသို့ ထွက်ဂပြးသွားသည်ဟု ပမင်ဂယာင်ကကည့်ြါ။ 
သူသည် သူ၏မိဘများနှင့် နိုင်ငံ၏ဥြဂဒများပြင့် သူ့ကိုယ်သူ ဒုကေဂရာက်ဂအာင် လုြ်ဂဆာင် 
သည်ဟု ပမင်ဂယာင်ကကည့်ြါ။

သင်နှင့် အလွန်နီးကြ်သည့် သူတစ်ဂယာက်ဂယာက်မှ အလွန်ဆိုးဝါးသည့်အရာကို လုြ် 
ဂဆာင်ြဲ့ြါက မည်သို့ပြစ်မည်နည်း။ သင်မည်သို့ တုံ့ပြန်မည်နည်း။ ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာနှင့် ြွင့် 
လွှတ်ပြင်းကို ပြမည်လား။ သင်သည် သူလုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည့် အမှားနှင့်နီးစြ်ပြီး မည်သို့မျှ 
မဆိုးသူပြစ်ဂကကာင်း အပြားသူငယ်ြျင်းများကို ဂပြာပြမည်လား။

ယဂန့ြုံပြင်သည် ဘုရားသြင်၏ြျစ်ပြင်း ဂမတ္တာနှင့် ြွင့်လွှတ်ပြင်းသည် လူတိုင်းအတွက်  
ပြစ်သည်ကို ကျွန်ုြ်တို့အား နားလည်ဂစြါလိမ့်မည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏သာသနာဂတာ် pmrsufESm 364သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂယာက်ျားဂလး နှစ်ဦးသည် အိမ်တစ်အိမ်တွင် မိဘများနှင့်အတူ ကကီးပြင်းလာကကသည်။ တစ် 
ဂန့လျှင် သားငယ်က သူ၏အဂမွကို လိုြျင်သည်။ ြုံမှန်အားပြင့် ကဂလးသည် သူ၏အဂမွကို 
မိဘများ ဂသဆုံးသည့်အြျနိ်ထိ ဂစာင့်ရသည်။ သို့ဂသာ် ထိုသားက သူ၏အဂမွကို ဂစာဂစာ 
ရလိုသည်။ သားအကကီးက အဂမွ၏သုံးြုံနှစ်ြုံကိုရပြီး သားအငယ်ဆုံးပြစ်သူက အဂမွ၏ 
သုံးြုံတစ်ြုံကိုရသည်။ မိသားစုမှ အကကီးဆုံးသည် အများဆုံးရသည်။

ဂကာင်းပြီ။ သားငယ်က ဂငွကိုရသည်နှင့် သူသည် အိမ်မှထွက်ြွာပြီး အဂဝးသို့သွားြဲ့သည်။  
သူ၏ဂငွအားလုံးကို မဂကာင်းမှုပြင့် ကုန်ဆုံးဂစြဲ့သည်။ ဂငွကို အြျည်းနှီးသုံးပြုန်းပြီး သူ 
ဘာအတွက် သုံးြဲ့သည်ကိုြင် ပြစရာမရှိြဲ့ဂြ။ ဂငွကိုအရင်းနှီးြဲ ြညာရှိစွာြင် မသုံးြဲ့ဂြ။ 
သူ၏ဂငွကိုမဂကာင်းသည့် ဂရေးြျယ်မှုများအဂြါ်တွင် သုံးြဲ့သည်။

သူ၏ဂငွကုန်သွားဂသာအြါ အသိတရားရလာသည်။ ေျူးလူမျ ိုးများ လုံးဝမလုြ်ဂဆာင်သည့ ်
ဝက်အစာဂကျွးသည့်အလုြ်ကိုြင် သူလုြ်သည်။ ဝက်စာကိုြင် စားလိုသည်အထိ သူ၏ 
အလုြ်မှာ ဆိုးရေားြဲ့သည်။ သူသည် အလွန်ဂကကကွဲလာပြီး သူ၏ဘဝသည် ဂအာက်ဆုံးတွင် 
ဂရာက်ရှိဂနြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် သူသည် အိမ်သို့ပြန်လာပြီး ြြင်၏ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို ဂတာင်း 
ြံရန်ပြန်လာြဲ့သည်။ သူ၏နှလုံးသား ဂပြာင်းလဲြဲ့သည်။ သူအမှားလုြ်ြဲ့သည်ကို သူသိသည်။ 
သူအိမ်ပြန်လာဂသာအြါ သူ၏ြြင်သည် သူ့ကိုအဂစြံအဂနပြင့် ငှါးရမ်းမည်ဟု ထင်ြဲ့ 
သည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူထိုက်တန်သည်။

သူ၏ြြင်က သူပြန်လာသည်ကို ပမင်ဂသာအြါ သူ့ကိုဂတွ့ရန် ဂပြးလာသည်။ သူ့ကို 
ြက်သည်၊ နမ်းသည်၊ ငိုဂြကးကကသည်။ ြြင်က အဂစြံများအား ြွဲကကီးကျင်းြရန် ဂပြာ 
သည်။ သားငယ်သည် အိမ်သို့ပြန်လာပြီး ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို လိုြျင်ြဲ့သည်။ ထို့ပြင် ြြင်က 
ြျစ်ပြင်း ဂမတ္တာနှင့် ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို အလွန်အမင်းဂြးကမ်းြဲ့သည်။ ထိုဂနရာတွင် သီြျင်း 
များနှင့် ကြုန်ကကသည်။ အဝတ်သစ်နှင့် အစားအဂသာက်များ ရှိသည်။ ဂြျာ်ရွှင်ရန် အဂကာင်း 
ဆုံးအြျနိ် ပြစ်သည်။

ြုံမှန်အတိုင်း သားကကီးက လယ်ကွင်းတွင် အလုြ်လုြ်ပြီး ပြန်လာသည်။ သူသည် လယ်ကွင်း 
မှအိမ်ပြန်ဂရာက်ဂသာအြါ ထိုြွဲသည် ဘာအတွက်ပြစ်သည်ကို ဂမးပမန်းြဲ့သည်။ သူသိသွား 
ဂသာအြါ အိမ်ထဲသို့မဝင်နိုင်သည်အထိ စိတ်တိုြဲ့သည်။  ထို့ဂကကာင့် သူ၏ြြင်သည် သူနှင့် 
စကားဂပြာရန် အိမ်ပြင်သို့ထွက်လာသည်။ ြြင်က သူ၌ရှိဂသာ အရာအားလုံးသည် သားကကီး 
နှင့် သက်ဆိုင်ဂကကာင်းကို ဂပြာပြသည်။ အားလုံးသူအြိုင်ပြစ်သည်။ သူယူနိုင်သည်။ ယြု 
သားငယ်အိမ်သို့ပြန်လာပြီး ြွဲဂတာ်ကျင်းြရန် အြျနိ်အြါ ဂကာင်းသာပြစ်သည်။

ြြင်က ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာနှင့် ြွင့်လွှတ်ပြင်းကိုပြသရန် မည်မျှအဂရးကကီးသည်ကို သိသည်။  
သားငယ်က ဂနာင်တကိုပြသြဲ့ပြီး ြွင့်လွှတ်ပြင်းအတွက် ဆန္ဒကိုဂြာ်ထုတ်ြဲ့သည်။ ြြင်က  
ြျစ်ပြင်း ဂမတ္တာ၊ ေရုဏာနှင့် ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို ဂြးြဲ့သည်။ သားကကီးက ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာ၊  
ေရုဏာနှင့် ြွင့်လွှတ်ပြင်းမဂြးြဲ့ြါ။

ြုံပြင်ကပြာပြြါလှုြ်ရှားမှု	

-	အကရးကကီးကသာ	

ပြစ်စဉ်သုံးခု

သင်ြုံပြင်ကို ဂပြာပြသည့ ်

အြါ အတန်းကို သုံးသင်းြွ ဲ

ထားြါ။

. ပြစ်စဉ် ၁ - သားနှစ်ဦး 

ကကားကို နှိုင်းယှဉ်ြါ။ 

သားတစ်ဦးြျင်းစီ၏ 

အကျင့်စရိုက်နှစ်ြုစီကို 

စာရင်းပြုစုြါ။

. ပြစ်စဉ် ၂ - သားငယ်၏ 

အမူအရာများ - သားငယ ်

ကို မည်သည့် အဂကကာင်း 

အရာက အိမ်မှ ထွက်ြွာ 

ဂအာင်လုြ်ြဲ့ပြီး မည်သည့ ်

အရာက သူ့ကိုပြန်လာ 

ဂအာင် လုြ်ြဲ့သည်ကို 

အတန်းသားများအား 

ဂပြာြါ။

. ပြစ်စဉ် ၃ - ြြင်၏ 

တုံ့ပြန်မှု - ြြင်မှ အဂပြ 

အဂနကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် 

မည်သည့်အပြုအမူကို 

သင်အဂလးစားဆုံး ပြစ ်

သည်ကို သင့်အတန်းသား 

များအား ဂပြာပြြါ။

ဆရာက ြုံပြင်ဂပြာပြီး 

သည့်အြါ ပြစ်စဉ်များမှ 

အြျက်အလက် အြျ ို့နှင့် 

ရှာဂြွဂတွ့ရှိြျက် 

အြျ ို့ကို ကဂလးများအား 

ြျဂရးဂစြါ။
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၁၅:၁၀ - ဘုရားသြင်၏ ဂကာင်းကင်တမန်တို့သည် ဂနာင်တရဂသာ  
လူဆိုးတစ်ဂယာက်၌ ဝမ်းဂပမာက်ပြင်း ရှိသည်။

ကျမ်စာလှုြ်ရှားမှု

သင့်ြြင်ကို သင်ေုဏ်ယ ူ
ဂကကာင်း နှင့် ဂလးစား 
ဂကကာင်း ပြသြဲ့ြါသလား။ 
ဂြျာက်ဂသာသား - မပြြဲ ့
ြါ (သူ့ြြင်မှ ြက်ြဲစွာ  
ရှာထားသည့် ဂငွကိုသုံး 
ပြုန်းြဲ့သည်၊ အပြစ်ရှိဂသာ 
အပြုအမူအားပြင့် မိသားစ ု
ကို ေုဏ်ကျဂစြဲ့သည်။ 
မမှန်ကန်သည့် အဂကကာင်း 
ပြြျက်ပြင့် မိသားစုကို 
ထားရစ်ြဲ့သည်) သားကကီး  
- မပြြဲ့ြါ (ြြင်မှ သူ၏ည ီ
ကို ေရုဏာနှင့် ြွင့်လွှတ ်
ပြင်းကို ပြသြဲ့ဂသာ 
ဂကကာင့် ြြင်ကို ဆူြူြဲ ့
သည်။)

ကျမ်းစာအတွတ်	
ကျက်မှတ်ရန်	လှုြ်ရှားမှု

ကျမ်းြျက်ကို အကကိမ ်
အနည်းငယ်ဂနွးပြီး 
အတန်းကိုနှစ်ြွဲ့(သို့)
အြွဲ့များစွာြွဲြါ။ 
အသင်းများကို တန်းစီဂစြါ။ 
တစ်ြွဲ့ြျင်းစီ၏ဂရှ့တွင် 
သင်ြုန်းဂြါ်သို့ ဂရးရန် 
တစ်ြုြုထားြါ။ 
တစ်ြွဲ့ြျင်းစီမှ ြထမဆုံး 
ကဂလးသည် ကျမ်းြျက်၏ 
ြထမဆုံးစကားလုံးကို 
ဂရးပြီး တန်းသို ့
ပြန်သွားရမည်။ အသင်း၏ 
ဂနာက်ကဂလးတစ်ဦးက 
ဂနာက် စကားလုံးတစ်လုံးကို 
ဂရးပြီး ကျမ်းြျက်အားလုံး 
ဂရးပြီးသည်အထိ 
ဆက်လက်လုြ်ဂဆာင် 
သွားရမည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂဟာရှဏ္ဏ Hosanna” ဟူသည့် Paul Baloche သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံ 
ပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

သင့်အတန်းကို နှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ တစ်ြွဲ့က သားငယ်ပြစ်ဂသာ ဂြျာက်ဂသာသားအပြစ် သူတို့ကိုယ် 
သူတို့ သဂဘာထားကကမည်။ ဂနာက်တစ်ြွဲ့က သားကကီးအပြစ် သရုြ်ဂဆာင်ရမည်။ သင့် 
အတန်းသားများအား ဂပြာရမည်မှာ “သင်တို့အား ြုံပြင်ထဲမှ သားအပြစ်သရုြ်ဂဆာင်ဂစလိ ု
ြါသည်” တစ်ြွဲ့ြျင်းစီကို သူတို့ကိုယ်စားပြုရသည့် သား၏အကျင့်စရိုက်များကို သင့်အတန်း 
သားများအား ဂပြာပြြါ။ သားငယ် “သင်သည် အတ္တကကီးသည်။ သင်ကိုယ်ြိုင်လမ်းကို အလို 
ရှိသည်။ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် သင်သိြ်ေရုမစိုက်ြါ။ သင်သည် ရူးမိုက်ပြီးသင့်ြြင ်
၏ ဂငွများကိုသုံးပြုန်းသည်။ သင်သုံးပြုန်းကုန်ပြီးဂနာက် သင်အလွန်ဝမ်းနည်းလာပြီး သင် 
မည်မျှ ဆိုးမိုက်ြဲ့သည်ကို သတိလည်လာမည်။ သင့်ြြင်ကိုမည်သို့ နာကျင်ဂစြဲ့သည်ကို 
သတိပြုမိလာသည်။ သားကကီး - သင်သည် စည်းကမ်းများကိုနာြံရန် ကကိုးစားပြီး အလုြ် 
ကကိုးစားသည်။ သင့်ညီကဲ့သို့ မပြစ်ဂသာဂကကာင့် သင်ေုဏ်ယူဂနသည်။ စည်းမျဉ်းမလိုက ်
နာသူကို သင်စိတ်မရှည်ြါ။ သင့်ညီကို သင့်ြြင်က ြွင့်လွှတ်ဂသာအြါ သင်စိတ်တိုသည်။

သင်၏ဂကာင်းဂသာ အပြုအမူ (သို့) ဆိုးဂသာအပြုအမူများက သင့်ြြင်၏ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာ 
ကို ဂပြာင်းလဲဂစြါသလား။ သားနှစ်ဦးစလုံး - မဂပြာင်းလဲဂစြါ (သူတို့သည် အလွန်ဆိုး 
ရေားစွာ ပြုမူြဲ့ကကပြီး ြြင်က သူတို့ကို ြျစ်ဆဲပြစ်သည်။ သူသက်ဂသပြြဲ့သည်။)
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သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု

ရိုးရှင်းဂအာင် လုြ်ဂဆာင ်

ပြင်း ဟူသည်မှာ 

ကဂလးများအတွက် 

ဂြျာ်စရာဂကာင်းဂသာ 

ကစားနည်းတစ်ြု 

ပြစ်နိုင်ြါသည်။ ဆရာက 

ကဂလး ၂ ဂယာက်၃ 

ဂယာက်ကို တစ်သင်းြွဲ့ပြီး 

၁-၂ မိနစ် အြျနိ်ဂြးကာ 

သင်ြန်းစာ၏ 

အထူးပြားဆုံး 

စကားလုံး ၁၀ လုံးပြင့် 

ဂရးသားဂစရမည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

သင့်အဂနပြင့် သင်၏ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို လိုအြ်ဂနသူတစ်ဦးဦး ရှိနိုင်ြါသည်။ ထိုသူက သင်နှင့် 
သင့်မိသားစုအဂြါ် လုြ်ဂဆာင်ြဲ့ဂသာအရာဂကကာင့် ြါးသီးမှုနှင့် စိတ်တိုလျက်ရှိ ဂနဂြမည်။ 
အဓိကမှာ - သင်သူတို့ကို ြွင့်လွှတ်ဂြးနိုင်သလား ဟူသည့် ဂမးြွန်းမဟုတ်ြါ။ သင်သူတို့ကိ ု
ြွင့်လွှတ်ဂြးမည်လား ဟူသည်မှာသာ ဂမးြွန်းပြစ်သည်။

ထိုနည်းတူစွာ သင်သည် ဘုရားသြင်ထံမှ အဂဝးသို့ထွက်ြွာပြီး သူ၏ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာနှင့ ်
ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို လိုအြ်ြူးြါသလား။ ဂကာင်းကင်ဘုံမှ ြြမည်းဂတာ်သည် ေရုဏာဂတာ ်
နှင့် ြွင့်လွှတ်ပြင်း ပြည့်ဝသူပြစ်သည်။ သူ၏အမည်နာမကို ဂြါ်ဆိုသူတိုင်းကို ြကယ်ဝစွာ 
ြွင့်လွှတ်ဂြးသည်။ ဂတာင်းဂသာသူကို ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ြွင့်လွှတ်ပြင်းကိုဂြးပြီး သူတို့ 
၏ အပြစ်မှဂနာင်တရဂသာသူကို အသက်ဂြးမည်ပြစ်သည်။

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ကဂလးများကို သူတို့၏ ကိုယ်ြိုင်စကားလုံးသုံးပြီး စကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) ထိုထက ်
နည်းဂသာ စကားလုံးများပြင့် သင်ြန်းစာကို ရိုးရှင်းဂအာင် ဂရးသားဂစြါ။ သူတို့၏အဂပြမှာ 
ဘာပြစ်သနည်း။ ကဂလးများက သင်ြန်းစာကို စကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) ထိုထက်နည်း 
ဂသာ စကားလုံးများပြင့် သင်ြန်းစာကို ရိုးရှင်းဂအာင် ဂရးသားဂသာအြါ ဂအာက်ြါကဲ့သို့ 
ပြစ်နိုင်ဂပြရှိြါသည် -

 ¼ ဤြုံဥြမာသည် ဘုရားသြင်၏ ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာနှင့် ြွင့်လွှတ်ပြင်း အဂကကာင်းကို 
ဂပြာသည်။

 ¼ သားကကီးသည် မိမိကိုယ်ကို - ဂပြာင့်မတ်သူဟု ြံယူသူပြစ်သည်။
 ¼ သားငယ်သည် ဂနာင်တရပြီး ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို အလိုရှိြဲ့သည်။
 ¼ သားနှစ်ဦးစလုံးသည် ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာနှင့် ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို လိုအြ်ြဲ့သည်။
 ¼ သားငယ်သည် ဂငွကုန်သွားသည် သို့ဂသာ် အသိရြဲ့သည်။
 ¼ သားနှစ်ဦးကကားမတူညီမှုမှာ အလွန်သိသာသည်။
 ¼ ြြင်က ဂြျာက်ဂသာသားကို အိမ်မှကကိုဆိုြဲ့သည်။

ြုံပြင်၏အဆုံးတွင် သင်၏ြြင်ကို ဂလးစားြါသလား။ ဂြျာက်ဂသာအသား - ဂလးစားြါ 
သည် (သူထိုက်တန်ဂသာအရာကို သိလာပြီး ြြင်ထံနှိမ့်ြျစွာ ပြန်လာြဲ့သည်) သားကကီး - 
မဂလးစားြါ (သူ၏ြြင်ကို စိတ်ဆိုးပြီး ထိုအတိုင်း ဂပြာြဲ့သည်။)



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏သာသနာဂတာ် pmrsufESm 367@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ ဂယရှုက လူသားများအား အပြားသူများကို ဘုရားသြင်ထံမှ လမ်းမလွဲဂစရန် ပြင်းထန ်
စွာ သတိဂြးထားသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်ထံမှ ဂဝးကွာပြင်း ပြစ်ဒဏ်သည် အလွန်ပြင်းထန်ဂြမည်။

 ¼ ငရဲဟူဂသာြုံစံမှာ အဆက်မပြတ်ဂလာင်ကျွမ်းဂနဂသာ မီးနှင့် မက်ဂေါ့များ (Maggots)၊ 
တီဂကာင်များပြင့် ပြည့်ဂနဂသာ အမှိုက်ြုံးနှင့် ညွှန်းဆိုထားသည်။ ရက်စက်သည့် 
နက်ကျင်မှုနှင့် ဒုကေဂဝဒနာ၏ရုြ်ြုံပြစ်သည်။

 ¼ တီဂကာင်များသည် အတွင်းြိုင်း ညေင်းဆဲမှုကို ကိုယ်စားပြုပြီး မီးသည် အပြင်ြိုင်း 
ညေင်းဆဲမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ငရဲသည် မယုံကကည်သူအတွက် အဆုံးမရှိသည့် ညေင်း 
ဆဲမှု ဂနရာပြစ်သည်။

 ¼ ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၁၆ မှ သူဂဌးသည် ငရဲမှ မီးဂတာက်ကို ြံစားဂနရသည့်အတွက်  
မဟာညေင်းဆဲမှုကို ြံရသည်။ အာပဗဟံကိုြင် အလွန်ဂကကာက်စရာ ဂကာင်းသည့်ဂနရာ 
အမှန်တကယ် တည်ရှိဂနသည်ကို သူ၏ ညီအစ်ကိုများထံ သွားဂရာက် သတိဂြးဂစလို 
ြဲ့သည်။

 ¼ သူဂဌးက လာဇရုအား သူ့ထက်နှိမ့်ကျသည်ဟု ထင်ပမင်ဂနဆဲပြစ်မည်။

 ¼ ဂယရှု၏တုံ့ပြန်မှုမှာ ရိုးရှင်းသည် - ထာဝရညေင်းဆဲမှု ငရဲကိုဂရှာင်ကကဉ်ပြင်း ပြစ်သည်။ 
ကျမ်းစာထဲကို အာရုံစိုက်ပြီး နားဂထာင်ရန် ပြစ်သည်။

 ¼ ဤကမ္ဘာဂြါ်ရှိ လူသားများ၏ ဘဝဆုံးပြီးဂနာက် ြန္ဓာရှိမည်ပြစ်သည်။

 ¼ လူအြျ ို့သည် သက်သာပြီးလုံခြုံဂသာ ဂနရာသို့ ဂရာက်သွားမည်။ လူအြျ ို့မှာ ညေင်းဆဲ 
ပြင်းနှင့် နာကျင်ြံစားပြင်းရှိသည့်ဂနရာသို့ သွားမည်။

 ¼ လူသားများ ဂသဆုံးဂသာအြါ သူတို့သည် ရိုးရှင်းစွာ အိြ်ဂြျာ်မသွားကကြါ။ အသိဉာဏ် 
မဲ့သွားရုံမဟုတ်ြါ။ သူတို့ကို မီးဂလာင်လိုက်ရုံနှင့် ရှင်းလင်းလိုက်ရုံမဟုတ်ြါ။

 ¼ ကျမ်းစာက လူများကို ညေင်းဆဲပြင်းဂနရာအား မည်သို့ဂရှာင်ကကဉ်ရမည်ကို သတိဂြး 
ထားသည်။

 ¼ ဂနာင်တရပြင်းသည် ညေင်းဆဲပြင်းကိုဂရှာင်ကကဉ်ရန်လိုအြ်သည့်အရာပြစ်သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ြိုးကကာင်များနှင့်	မီးသည်	ထာဝရပြစ်သည်။	ကနာင်တရြါ။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၆၆
ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၁၆:၁၉-၃၃၁

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အဓိကအကြကာင်းအရာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

ဆရာက ထိုဂြာ်ပြြျက ်

များကို စာရေက်များဂြါ် 

တွင် ဂရးသားပြီး ဂရာဂနှာ 

ထားလိုက်ြါ။ စာရေက်ဂြါ် 

တွင် သင်ြန်းစာနံြါတ်များ 

မတြ်ြါနှင့်။ ကဂလးများ 

ကို အတန်း၏ အရေယ် 

အစားဂြါ် မူတည်ပြီး 

၂သင်း၃သင်းြွဲြါ။ ဂြာ်ပြ 

ြျက်များကို အစဉ်လိုက ်

ထားရန် အြျနိ်ကန့်သတ် 

ဂြးြါ။ စာရေက်များကို 

နံြါတ်စဉ်မတြ်ြါနှင့်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် သင်ြန်းစာ 
များကို ပြန်လည်စဉ်းစားပြီး အစဉ်လိုက် 
ထားနိုင်မထားနိုင်ကို ကကည့်ြါ။ -
၁) ဘုရားသြင်သည် အလွန်ြွန်အား  

ရှိသည်။
၅) ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် ဂြျာ်ရွှင်မှုပြင့် 

ပြည့်နှက်ဂနသည်။
၁၀) အပြစ်တရားသည် ဘုရားသြင် ြန်ဆင်း 

ထားသည့် အရာများကို မဂကာင်းသည့ ်
နည်းလမ်းများစွာပြင့် ထိြုိက်ဂစြ့ဲသည်။

၁၅) လူသားများသည် ဆိုးညစ်ကကသည်။ 
ဘုရားသြင်က ဂရကိုဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ 
ဂနာဧသည် ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည ်
ကိုးစားပြီးနာြံသည်။

၂၀) ဘုရားသြင်က အာပဗဟံအား ဣဇာက် 
ကို ြူဂဇာ်ရန် ဂပြာြဲ့သည်။ ဘုရားသြင် 
က ထိုအစား သိုးထီးတစ်ဂကာင်ဂြး 
ြဲ့သည်။

၂၅) ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများ 
ကို အီေျစ်ပြည်မှ လွှတ်ဂပမာက်ဂစရန် 
ကြ်ဂဘးများကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။

၃၀) ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများ 
အား သူနှင့်ဂတွ့ဆုံပြီး ယဇ်ြူဂဇာ်နိုင်ရန် 
တဲဂတာ်ဂဆာက်ဂစြဲ့သည်။

၃၅) ဘုရားသြင် ဂနာက်သို့ လိုက်ဂသာသူ 
များသည် သူ့ကို အပြည့်အဝ သစ္စာရှိပြီး 
နာြံရန် ပြစ်သည်။

၄၀) ဘုရားသြင်သည် ဒါဝိဒ်ကို ဘုရင်ပြစ ်
ရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်သည် 
ထာဝရရှင်ဘုရင်ကို တစ်ဂန့ဂသာအြါ 
ဂြာ်ပြမည်။

၄၅) ြဂရာြက်များက ဂယရှု ဂပမဂြါ်သို့ 
မလာမီ နှစ်ဂြါင်း ၇၀၀ ြန့်ကြင် သူ့ 
အဂကကာင်းဂပြာြဲ့ကကသည်။

၅၀) ေျူးလူမျ ိုးများသည် ပမို့ရိုးများတည ်
ဂဆာက်ရန် ဂယရုရှလင်သို့ ပြန်လာ 
ကကသည်။

၅၅) စာတန်သည် ဂယရှုကို စုံစမ်းြဲ့သည်။ 
ဂယရှုအပြစ်မလုြ်ြဲ့ြါ။

၆၀) လူများစွာသည် ဂယရှု ဂနာက်သို့ 
စတင်လိုက်ကကသည်။ အဘယ်ဂကကာင့ ်
ဆိုဂသာ် သူ၏သင်ကကားမှုနှင့် နိမိတ် 
လကေဏာဂကကာင့်ပြစ်သည်။

၆၅) ဂယရှုက ြျစ်ဂသာြြင်သည် ဆိုးညစ် 
ဂသာ သားကို မည်သို့ြွင့်လွှတ်ဂကကာင်း၊ 
အတ္တကကီးဂသာ အစ်ကိုနှင့် နှိမ့်ြျဂသာ 
အြွန်ြံကို မည်သို့ ြွင့်လွှတ်ဂကကာင်းကိ ု
ဂပြာပြသည်။

ကဂလးများကို စာဂကကာင်း၏ ကျန်သည့်စာများ ပြည့်ဂစြါ။ “ငရဲသည် …………. ဂနရာ 
ပြစ်သည်။”
………………………………………………………………………………………………
ငရဲဟူနှင့် ြတ်သက်ပြီး သူတို့၏ ထင်ပမင်ယူဆြျက်များကို ကဂလးများအား ရှင်းပြဂစြါ။ 
ထို့ဂနာက် ကျမ်းစာထဲတွင် ငရဲနှင့် ြတ်သက်ပြီး ဘာဂပြာထားသည်ကို ကကည့်ကကမည်  
ပြစ်ဂကကာင်း သူတို့ကိုရှင်းပြြါ။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ြျမ်းသာသည့် သူဂဌးတစ်ဦးရှိဂလသည်။ သူ၌ ဂစျးကကီးသည့် အဝတ်အစားများရှိပြီး သူ 
လိုြျင်သည့်အရာအတွက် ဂငွကိုသုံးနိုင်သူပြစ်သည်။ ထိုသူဂဌးသည် ဇိမ်ရှိသည့်ဘဝပြင့် ဂန 
ထိုင်သည်။ ထိုနည်းတူစွာ ဆင်းရဲဂသာအမျ ိုးသားတစ်ဦးရှိသည်။ သူ၏အမည်မှာ လာဇရု 
ပြစ်သည်။ လာဇရုစားသည့် တစ်ြုတည်းဂသာ အစားအစာမှာ သူဂဌးမစားဂတာ့သည့ ်
စားြကင်းစားကျန်များ (သို့) ကျလာသည့် အစာများကိုသာ စားရသည်။ လာဇရုသည် ဆာ 
ဂလာင်မှုကို မြံစားရရန် စားြကင်းစားကျန်များရှိမရှိကို အမှိုက်ြုံးသို့သွားကာ ဂစာင့်ဂနြဲ့ရ 
ဂြသည်။ လာဇရု၏ အဂကာင်းဆုံး သူငယ်ြျင်းများမှာ သူနှင့်အတူ စားဂသာက်ဂနသည့် 
ဂြွးများသာပြစ်သည်။

ထိုသူ နှစ်ဦးစလုံး ဂသဆုံးသွားြဲ့သည်။ လူြျမ်းသာက သူကိုယ်တိုင် ကကီးစွာဂသာ နာကျင်ပြင်း 
ကို ြံစားဂနရစဉ်တွင် လာဇရုကို အာပဗဟံ၏ရင်ြွင်ထဲတွင် ဂတွ့ြဲ့သည်။ သူတို့သည် လုံခြုံပြီး 
ပငိမ်သက်သည့်ဂနရာတွင် ရှိဂနကကသည်။ လူြျမ်းသာက အာပဗဟံအား လာဇရု၏လက်ညိုး 
ပြင့် ဂရတစ်စက်မျှ ြျဂြးဂစရန် ဂတာင်းြန်ဂလသည်။ သူဂဌးက အလွန်ြူဂလာင်ပြီး နာကျင် 
ပြင်းနှင့် အံသွားြဲကကိတ်ရသည့် ဂနရာတွင် ရှိဂနသည်။ အာပဗဟံက သူဂဌးအား သူသည် 
ဇိမ်ရှိသည့်ဘဝပြင့် ဂနထိုင်ြဲ့ရပြီး လာဇရုသည် အလွန်ဆင်းရဲစွာ ဂနထိုင်ြဲ့ရသည်ကို သတိ 
ဂြးသည်။ ထို့အပြင် အာပဗဟံက သူတို့ကကားတွင် သွားလာရန် မပြစ်နိုင် ဂြျာက်ပြားဂန 
သည်ဟု ဂထာက်ပြသည်။ မည်သူကမျှ တစ်ြက်နှင့်တစ်ြက်ကို မကူးနိုင်ြါ။ သူဂဌးက 
ဂတာင်းြန်ဂလသည်။ သူက အာပဗဟံအား လာဇရုကို ဂစလွှတ်ပြီး အသက်ရှင်ဂနသည့် 
သူ၏ညီအစ်ကိုငါးဦးကို  သတိဂြးဂစြါဟု ဂတာင်းြန်သည်။ နာကျင်မှုကိုကကီးစွာ ြံစားဂနရ 
စဉ်တွင်ြင် သူဂဌးသည် လာဇရုကို အထင်ဂသးဂနဆဲပြစ်သည်။

အာပဗဟံက ထိုသူဂဌးအား ထိုဂြတ်ကာလတွင် သူ၏ညီအစ်ကို ငါးဦးအတွက် ဂမာဂရှနှင့် 
ြဂရာြက်များရှိသည်ဟု ဂပြာပြသည်။ သူ၏ညီအစ်ကိုများကို သတိဂြးဂသာအြါ ဂမာဂရ ှ
နှင့် ြဂရာြက်များ၏သတိဂြးြျက်ကို နားဂထာင်ကကလိမ့်မည်ဟု ဂပြာသည်။ သူဂဌးက 
သူ၏ညီအစ်ကိုများသည် ကျမ်းစာကိုနားဂထာင်ကကမည် မဟုတ်ြါ။ သို့ဂသာ် ဂသဂသာ 
သူက ရှင်ပြန်ပြီးဂပြာပြလျှင် နားဂထာင်မည်ကိုသိသည်။ အာပဗဟံက ထြ်မံပြီး သူ၏ 
ညီအစ်ကို ငါးဦးအတွက် အသက်ရှင်ဂနဂသးသည့် ဂမာဂရှနှင့် ြဂရာြက်များ လုံဂလာက ်
သည်ဟု ဂပြာသည်။

အမျ ိုးသားနှစ်ဦး၏ ဘဝအဆုံးကို တံဆိြ်ြြ်နှိြ်ပြီး ပြစ်သည်။ လူြျမ်းသာတွင် ဇိမ်ရှိသည့် 
ဘဝရှိြဲ့သည် သို့ဂသာ် ကျမ်းစာကို နားမဂထာင်ြဲ့ြါ။ လုံးဝမနာြံြဲ့ြါ။ သူသည် ညေင်းြန်း 
နှိြ်စက်ပြင်းြံရသည့် ဂနရာတွင် အဆုံးသတ်သည် သူြျမ်းသာဂသာဂကကာင့် မဟုတ်ြါ။ 
လူြျမ်းသာကို တစ်ြါတစ်ရံ အပြစ်ြံဂစရန် လိုအြ်ဂသာဂကကာင့်လည်း မဟုတ်ြါ။ သူသည် 
ဂမာဂရှနှင့် ြဂရာြက်များကို နားမဂထာင်ြဲ့ဂသာဂကကာင့် ညေင်းဆဲသည့်ဂနရာတွင် အဆုံး 
သတ်ြဲ့သည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကယရှုသည်	

ငရဲအကြကာင်းကို	

သင်ြကားပခင်း

ကဂလးများကို ဂယရှုမ ှ

ငရဲအဂကကာင်း သင်ကကား 

ပြင်းကို ကကည့်ပြီး ကျမ်းြိုဒ ်

တစ်ြုြျင်းစီမှ စကားလုံး 

ဂြာ်ပြြျက် တစ်ြျက်စီကိ ု

ဂရးဂစြါ။

. ရှင်မဿဲ ၈:၁၁-၁၂

. ရှင်မဿဲ ၁၃:၄၀-၄၂

. ရှင်မဿဲ ၂၂:၁၃

. ရှင်မဿဲ ၂၃:၃၃

. ရှင်မဿဲ ၂၅:၃၀၊၄၁၊၄၆

. ရှင်မာကု ၉:၄၇-၄၈

ဂယရှု၏ ငရဲအဂကကာင်း 

သင်ကကားပြင်းမှ သင်မည ်

သို့ နိေုံးြျုြ်နိုင်သနည်း။
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ကျမ်းချက်ကျမ်းမှတ်ပခင်း

ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၂၅:၄၆ - ထိုသူတို့သည် ထာဝရအပြစ်ဒဏ်ြံရာသို့၎င်း၊ ဂပြာင့်မတ်ဂသာ 
သူတို့မူကား၊ ထာဝရအသက်ရှင်ရာသို့၎င်း သွားရကကလတံ့ဟု မိန့်ဂတာ်မူ၏။

အပြားတစ်ြက်တွင် ဆင်းရဲသည့် လာဇရုသည် ထာဝရဂြျာ်ရွှင်ရသည်။ သူသည် ဆင်းရဲပြီး 
ကယ်တင်ရန် လိုအြ်ဂသာဂကကာင့် မဟုတ်ြါ။ သူသည် ဂမာဂရှနှင့် ြဂရာြက်များ၏စကား 
ကို နားဂထာင်ြဲ့ဂသာဂကကာင့် ဆုဂြးပြင်းြံရသည်။ သူ၏မိတ်ဂဆွများသည် ဂြွးများပြစ်ြဲ့ 
သည်။ ယြုတွင် သူ၏ ထာဝရမိတ်ဂဆွမှာ အာပဗဟံပြစ်ပြီး ထာဝရဂြျာ်ရွှင်သည့် ဂနရာတွင် 
ရှိဂနကကသည်။ လာဇရုသည် ယြုတွင် ပငိမ်သက်ပြင်းနှင့် လုံခြုံပြင်းရှိသည်။ သူ၌ထာဝရ 
သက်သာပြင်းရှိသည်။

ဂယရှုက ဤြုံပြင်ကို ဂပြာသည့်အြါ သူက နားဂထာင်ဂနသူများအား ထာဝရညေင်းဆဲသည့ ်
ဂနရာရှိသကဲ့သို့ လုံခြုံပြင်းနှင့် ဂြျာ်ရွှင်သည့် ဂနရာရှိသည်ကို သတိဂြးဂနသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-ြဲအိတ်ြစ်ပခင်း

တိတ်ပြင့် ကကမ်းပြင်ဂြါ် 

တွင် ၃၆ လက်မြန့်ရှိဂသာ 

စတုရန်းြုံကြ်ြါ။ စတုရန်း 

အထဲတွင် အေဂလိြ်စာလုံး 

X သဏ္ဍာန်တိတ်ကြ်ြါ။ 

တစ်ြန်းြျင်းစီကို တန်ြိုး 

တစ်ြုစီ (၁၊၂၊၃၊၄) ဂြးြါ။ 

ထိုမှြြ်လှမ်းလှမ်းမှ 

ဂကျာင်းသားများ 

ြစ်ရမည့်ဂနရာတွင် တိတ ်

ပြင့် လိုင်းတားြါ။ အြွဲ့ 

နှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ တစ်ဂယာက ်

ြျင်းစီသည် စတုရန်းြုံထဲမှ 

တစ်ြန်းြန်းကို ြစ်ရမည့ ်

အလှည့်ရှိမည်။ (သင့်အဂန 

ပြင့် ဂပြအိတ်ထဲတွင် 

ြဲများထည့်ပြီး သဂရကွင်း 

ပြင့် တင်းကကြ်စွာစည်းြါ။ 

ဂပြအိတ် အရှည်ဘက်ကို 

ယူပြီးြဲ အိတ်ထားသည့် 

ဘက်သို့ဂြါက်ြါ။) 

သူတို့က ကျမ်းြျက်ကို 

မှန်ကန်စွာ ဂပြာနိုင်ြါက 

သူတို့ြစ်လိုက်သည့် 

ြဲအိတ်သည် စတုရန်းထဲမှ 

တန်ြိုးအတိုင်းရမည် 

ပြစ်သည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း 
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂဟာရှဏ္ဏ Hosanna” ဟူသည့် Paul Baloche သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံ 
ပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ဤသင်ြန်းစာသည် ပြဇာတ်အပြစ်သရုြ်ဂြာ်ရန် ဂကာင်းမွန်သည်။ ကဂလးများကို အာပဗဟံ၊ 
လာဇရု၊ သူဂဌး၊ ဂကာင်းကင်တမန်၊ ညီအစ်ကိုငါးဦး၊ ဂကာင်းကင်မှလူ၊ ငရဲမှလူ (ဂကျာင်း 
သား အားလုံးြါဝင်ဂစြါ) အပြစ် ဂရေးြျယ်ြါ။ ြုံပြင်ဂပြာပြီးဂနာက် ဂကျာင်းသားများက 
သရုြ်ဂြာ်ရမည်။ ပြစ်နိုင်ြါက “သာဓက” ကိုအသုံးပြုြါ - ြျမ်းသာပြင်းကို ကိုယ်စားပြုနိုင ်
သည့် အဝတ်အစား (လူြျမ်းသာအတွက်)၊ ဆင်းရဲပြင်း (လာဇရု၏ အနာကို ြတ်စည်းရန် 
အဝတ်စများ)၊ အနီ၊ လိဂမ္မာ်နှင့် အဝါဂရာင်စာရေက်ကို ယမ်းရန် (ငရဲမှမီးကို ကိုယ်စားပြုရန်)၊ 
သင်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကူးကို အသုံးပြုပြီး သူတို့၏ကိုယ်ြိုင်သာဓကများပြင့် ပြဇာတ်ပြရန် 
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ။

ကဂလးများအား အိမ်သို့ယူသွားလိုသည့် သင်ြန်းစာ၏ အဓိကအဂတွးအဂြါ်များကို ကဂလး 
မျာအား စဉ်းစားဂစြါ။ ထို့ဂနာက် သူတို့ကိုနံြါတ် ၁ မှ ၅ အထိ ဂရဂစပြီးအြွဲ့ြွဲဂြးြါ။  
နံြါတ် ၁ ကျဂသာ သူများက သင်ြန်းစာမှသူ (သို့) သူမဂလ့လာမိသည့် အဓိကအြျက်ကိ ု
ဂပြာရမည်။ ငါးြွဲ့လုံးက သင်ြန်းစာမှ သူတို့ဂလ့လာမိသည့် အဓိကအဂကကာင်းအရာကိ ု
ဂဝမျှရန် အြွင့်အဂရးရသင့်သည်။

အဂတွးအဂြါ်များတွင် ြါဝင်နိုင်သည်မှာ -
 ¼ ငရဲသည် ညေင်းဆဲပြင်းနှင့် အံသွားြဲကကိတ်သည့်ဂနရာ အစစ်အမှန်ပြစ်သည်။
 ¼ ဂကာင်းကင်သည် သက်သာပြီး လုံခြုံသည့်ဂနရာ အစစ်အမှန်ပြစ်သည်။
 ¼ လူသားများတွင် ယြုဘဝပြီးဂနာက် ညေင်းဆဲသည့်ဂနရာတွင်ပြစ်ဂစ ြရာဒိသုဘုံ 

ဟူသည့် ဂနရာတွင်ပြစ်ဂစ ြန္ဓာရှိမည်။
 ¼ ဂသဆုံးပြီးဂနာက် လူသားများသည် ဂလာင်ကျွမ်းသွားသည် (သို့) တည်ရှိမှု 

ရြ်တန့်သွားရုံ မဟုတ်ြါ။ ပြန်လည်ဂမွးြွားပြင်း ဟူသည့်ြုံစံမျ ိုးကို ဂတွ့ကကုံရမည် 
လည်းမဟုတ်ြါ။

သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်	

သုံးသြ်ြါ	လှုြ်ရှားမှု	-	

ပြန်လည်ကလ့ကျင့်ပခင်း

ကဂလးများကို သင်တို့ 

သင်ယူဂလ့လာမိသည့် 

အဓိက အဂကကာင်းအရာကို 

ဂဝမျှရန် ဆရာက ၅ မိနစ ်

ြန့် အြျနိ်ဂြးသင့်ြါသည်။ 

အတန်းထဲတွင် ကဂလး 

၅ ဦးနှင့် အထက်ရှိြါက 

တစ်ြွဲ့ကို တစ်ြွဲ့ဂဝမျှ 

ဂစြါ။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဂယရှုသည် လူထုကို သင်ကကားဂြးပြီး ကျန်းမာဂစြဲ့သည်။ အဂပြအဂနအြျ ို့တွင် သူတို့၏ 
ယုံကကည်မှုကို စိန်ဂြါ်ြဲ့သည်။ ငရဲနှင့်ြတ်သက်ပြီး ဘာသာဂရးဂြါင်းဂဆာင်များကို ဂယရှုက 
ရင်ဆိုင်ြဲ့သည်။ ဂယရှုသည် ဤအရာကို အဂပြအဂနမျ ိုးစုံတွင် လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်။

သူဂဌးကကီးနှင့် သူ၏ညီအစ်ကို ငါးဦးတို့သည် ကျမ်းစာကို နားဂထာင်ရန် ပငင်းဆန်ြဲ့ကကသည်။ 
သင်နားဂထာင်ရန် ပငင်းဆန်ဂနသည့် ကျမ်းစာရှိြါသလား။ ရှိြါက သင်ဂနာင်တရရန် လိုြါ 
သည်။ မနာြံပြင်းမှ ပြန်လှည့်လာရန် လိုြါသည်။ သင့်အပြစ်ကို ဘုရားသြင်ထံဝန်ြျဂတာင်း 
ြန်ြါ။ ဘုရားသြင်အား စိတ်ဂကျနြ်ဂစသည့် အသက်တာပြင့် ဂနထိုင်ြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ြိုးကကာင်များနှင့်	မီးသည်	ထာဝရပြစ်သည်။	ကနာင်တရြါ။

ြွန်အားဂြးြါ။ တပြည်းပြည်းဂြျာဂမွ့စွာ အဆင်ဂပြဂစရန်ပြည့်စွက်ရင်း ဆရာက ြုံဂပြာသူ 
လုြ်သင့်သည်။ ကဂလးများက ဂြာ်ပြသွားသည့်အြိုင်းကို သရုြ်ဂြာ်ကကမည်။ ငရဲသည ်
ဒုကေအမှန်ဂရာက်သည့် ဂနရာပြစ်သည်ကို ကဂလးများအား သတိဂြးြါ။
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 ¼ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် တရားသာဂဟာကကားပြင်းမကြဲ နိမိတ်လကေဏာများစွာ ပြသြဲ ့
သည်။ သူ၏ နိမိတ်လကေဏာများသည် ဣသဂရလနိုင်ငံတစ်ြွင်တွင် ဂကျာ်ကကားသည်။ 
အိမ်နီးြျင်းနိုင်ငံများတွင်ြင် ဂကျာ်ကကားသည်။

 ¼ ဂယရှုသည် လူများကို ကျန်းမာဂစဂသာအြါ သူ၏ ြဂရာြက် အြန်းကဏ္ဍကို ထမ်း 
ဂဆာင်ဂနသည်။

 ¼ ဂယရှု၏ နိမိတ်လကေဏာသည် သူ (သို့) သူမ၏အပြစ်မှ ဂနာက်တရရန် ဦးဂဆာင်ရန် 
ပြစ်သည်။ ကျန်းမာဂရး ြိုမိုဂကာင်းမွန်ဂစရန် မဟုတ်ြါ။

 ¼ လူထုကကီးသည် ဂယရှု၏ နိမိတ်လကေဏာဂကကာင့် သူ့ဂနာက်သို့ စလိုက်ကကသည်။

 ¼ လာဇရုသည် ဂယရှု၏ အထူးမိတ်ဂဆွပြစ်သည်။ ဂယရုရှလင်အနီး ဂဗသနိတွင် ဂနထိုင် 
သည်။ သင့်အဂနပြင့် လာဇရုအဂကကာင်းကို ဂယာဟန် ၁၁ နှင့် ၁၂ နှစ်ြန်းသာ ြတ်နိုင် 
သည်။

 ¼ လာဇရုသည် အလွန်ြျားလာပြီး သူ၏အစ်မများပြစ်ဂသာ မာရိနှင့် မာသတို့သည် ဂယရှု 
ထံ လူကို ဂစလွှတ်ြဲ့ကကသည်။ သူတို့က ဂယရှုသည် သူတို့၏ညီကို ကုသဂြးနိုင်သည်ကိ ု
သိကကသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဂယရှုက လူများစွာကို ကုသဂြးသည်ကို သူတို့ 
သိကကသည်။ ဂယရှုနှင့် သူ၏တြည့်ဂတာ်များက ဂဗသနိရောအနီးတွင် မရှိကကြါ။

 ¼ သို့ဂသာ် ဂယရှုသည် လာဇရု ြျားနာဂကကာင်းကိုသိဂသာအြါ သူြျက်ြျင်းမလာြါ။ နှစ် 
ရက်မျှဂနပြီး ထိုြျားနာမှုသည် ဘုရားသြင်၏ ဘုန်းဂတာ်ထင်ရှားဂစရန် ပြစ်သည်ဟု 
ဂပြာြဲ့သည်။

 ¼ မာရိနှင့် မာသတို့သည် ဂယရှု နှစ်ရက်တာအြျနိ်ကကာဂနသည်ကို နားမလည်ကကြါ။ ထို 
အြျနိ်တွင် လာဇရု ဂသဆုံးြဲ့သည်။ ဂယရှုသည် ဂဗသနိသို့ ဂရာက်ဂသာအြျနိ်တွင် 
လာဇရု ဂသသည်မှာ ဂလးရက်လွန်ဂလပြီ။

 ¼ ဂယရှုသည် ဂရာက်လာပြီး လာဇရု၏မိသားစုကို “ငါသည် အသက်ရှင်ပြင်းနှင့်ရှင်ပြန ်
ထဂပမာက်ပြင်း အဂကကာင်းပြစ်၏” ဟု ဂပြာပြပြီးလာဇရုကို ရှင်ပြန်ဂစြဲ့သည်။ သူတို့က 
ဂယရှုတွင် ြျားနာပြင်းနှင့် ဂသပြင်းကုိြင် ဂအာင်နုိင်သည့် တန်ြုိးရိှသည်ကုိ သိြ့ဲကကသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုခရစ်ကတာ်၌	ကသပခင်းကို	ကအာင်နိုင်သည့်	တန်ခိုးရှိသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၆၇
ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၄:၂၃-၂၄ နှင့်  

ရှင်ဂယာဟန်ြရစ်ဝင် ၁၁:၁-၄၅

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	မရှိမပြစ်	

သမ္မာတရားရှစ်ခု

မရှိမပြစ် သမ္မာတရား 

ရှစ်ြျက်ကို စာရေက်များ 

ဂြါ်တွင် ြျဂရးပြီး စားြွ ဲ

ဂြါ်တွင် ဂမှာက်ထားြါ။ 

ဂြာ်ပြြျက်တိုများပြင့် 

ထိုအတိုင်းလုြ်ဂဆာင်ြါ။ 

ယြု အသင်း ၂သင်း ၃ 

သင်း ြန်တီးပြီး ဂြာ်ပြ 

ြျက်များကို အစဉ်လိုက်စ ီ

ဂစြါ။ အြျနိ်ကန့်သတ် 

ဂြးပြီး အနိုင်ရသည့် 

အသင်းကို ဆုဂြးြါ။

ထိုသမ္မာတရားရှစ်ြျက်ကို 

ကျမ်းစာ၏ မည်သည့ ်

ဂနရာတွင် ဂတွ့နိုင ်

ဂကကာင်းကို ကဂလးများ 

အားဂပြာပြြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

သမ္မာတရား၏ မရှိမပြစ် အဂပြြံ ရှစ်ြျက်ကို ကျမ်းစာ၏ မဟာဂမျှာ်လင့်ပြင်း ြုံပြင်မှ 
ဆက်စြ်ထားြါသည်။ သင့်ကဂလးများကို ထိုအဂပြြံရှစ်ြျက်အားသိရန် စိန်ဂြါ်ြါ။ အစဉ် 
လိုက်သိပြီး တစ်ြျက်ြျင်းစီအား အတိုြျုြ်ဂြာ်ပြြျက်ဂြးနိုင်ြါဂစ။

၁။ ဘုရားသြင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားသြင်ရှိသည်။
၂။  လူသား- ဘုရားသြင်သည် လူသားအား သူ၏အထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်းြ့ဲသည်။
၃။  အပြစ ်- အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသြင်ကို မနာြံြဲ့ကကြါ။
၄။  ဂသပြင်း - ဘုရားသြင်သည် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာြံမှုအတွက ်

ပြစ်ဒဏ်ြတ်ြဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ ဂသပြင်းသည် ြွဲြွာပြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
၅။  ြရစ်ဂတာ် - ဘုရားသြင်သည် ပြည့်စုံဂသာဘဝပြင့် အသက်ရှင်ဂနသည့် သူ၏ 

တစ်ြါးတည်းဂသာ သားဂတာ်ကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။
၆။ ကားတိုင် - ဂယရှုသည် ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ဂြါ်တွင ်

အဂသြံြဲ့သည်။
၇။ ယုံကကည်ပြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ြရစ်ဂတာ်ကိုယုံကကည်ြါက ဘုရားသြင်ကကိုဆိုသည်။
၈။  အသက် - ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာ သူတို့အား ထာဝရအသက်ကိုဂြးသည်။

မိတ်ဂဆွ (သို့) မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး ဂသဆုံးမှုသည် အလွန်ဝမ်းနည်းြွယ်ရာ အဂတွ့အကကုံ 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများက မိတ်ဂဆွတစ်ဦးဦး ဂသဆုံးမှု (သို့) မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးဂသ 
ဆုံးမှု အဂကကာင်းဂဝမျှလိုြါက ဂဝမျှဂစြါ။ ကဂလးများက ဘာမှမဂဝမျှလိုြါက အဆင်ဂပြ 
ြါသည်။ ဆရာမှ မိတ်ဂဆွနှင့် မိသားစုဝင် ဂသဆုံးမှုနှစ်မျ ိုးအဂကကာင်းကို ဂဝမျှနိုင်ြါသည်။

ယဂန့အတွက် သင်ြန်းစာမှာ ဂမာင်ပြစ်သူဂသဆုံးပြင်းအဂကကာင်း ပြစ်သည်။ ဝမ်းနည်း 
ြွယ်ရာ အဂတွ့အကကုံပြစ်သည်။ ဤသင်ြန်းစာတွင် ဂယရှုသည် ဂသပြင်းထက် တန်ြိုး 
မည်မျှြိုရှိသည်ကို ကကည့်ကကမည်ပြစ်သည်။

ဘုရားသြင်၌ တန်ြိုးများစွာ ရှိသည်ကို မည်သည့်သင်ြန်းစာတွင် ဂလ့လာြဲ့ကကသနည်း။ 
(သင်ြန်းစာ ၁ - ထာဝရဘုရား၊ သင်ြန်းစာ ၂၇ - ြင်လယ်နီကိုပြတ်ပြင်း၊ သင်ြန်းစာ ၆၁ - 
ဂယရှုသည် လှိုင်းြတ်ထန်သည့် ြင်လယ်ကို ဂအာင်နိုင်သည့် တန်ြိုးရှိသည်၊ သင်ြန်းစာ ၆၂ 
- ဂယရှုတွင် နတ်ဆိုးများစွာကို ဂအာင်နိုင်သည့် တန်ြိုးရှိသည်)

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

တစ်ြါက မိသားစုတစ်စုတွင် အစ်မနှစ်ဦးနှင့် ဂမာင်ဂလးတစ်ဦး ရှိသည်။ သူတို့သည် ဂယရှု 
၏ အထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်ကကသည်။ သူတို့သည် တြည့်ဂတာ်များလည်း မဟုတ်ြါ။ တမန် 
ဂတာ်များလည်း မဟုတ်ကကြါ။ သို့ဂသာ် သူတို့သည် ဂယရှုနှင့် ဂကာင်းမွန်စွာ သိကကသည်။ 
ညီအစ်မတစ်ဦးပြစ်သူ မာရိသည် ဂယရှု၏ ဂပြဂထာက်ဂြါ်တွင် ဂစျးကကီးသည့် ဆီပြင့် 
သွန်းဂလာင်းပြီး ြူဂဇာ်ြူးသည်။ မာရိနှင့် သူ၏ညီအစ်မ မာသတို့သည် ဂယရှုထံ သူတို့၏ 
ဂမာင်ပြစ်သူ လာဇရုသည် အလွန်ြျားနာဂနဂကကာင်း သတင်းြို့ဂစသည်။ ယြုဂယရှုသည် 
သူတို့အားလုံးကို ြျစ်သည်။

ဂယရှုက လာဇရု ြျားနာဂနဂကကာင်းကို ကကားဂသာအြါ သူက သူ့မိတ်ဂဆွများကို ထိုအြျား 
သည် မဂသနိုင်ဂကကာင်း ဂပြာပြသည်။ ထိုအြျားသည် ဘုရားသြင်၏ ဘုန်းဂတာ်ကို ထင် 
ရှားဂစရန်အတွက်ပြစ်သည်ကိုလည်း ဂပြာပြြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် လာဇရု ြျားဂနဂသာ်လည်း 
ဂယရှုက ဂနာက်ထြ်နှစ်ရက်သင်ကကားမှုကို လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်။ သူ၏သင်ကကားမှုပြီးဆုံး 
ပြီးဂနာက် ယဂရှုက သူ၏တြည့်ဂတာ်များအား ယုဒပြည်သို့သွားကာ လာဇရုအား သွား 
ဂတွ့ရန် ဂပြာဂလသည်။ တြည့်ဂတာ်များက ဂယရှုကို စိတ်လွတ်သွားပြီဟုထင်ကကသည်။  
ဂနာက်ဆုံးတွင် သူတို့ကဂယရှုကို ဂယရုရှလင်နှင့် ယုဒပြည်တွင်သတ်ရန် ကကိုးစားကကသည်။ 
ဂယရှုနှင့် သူ၏တြည့်ဂတာ်များသည် ဂဗသနိသို့ သွားြဲ့သည်။ ဂယရုရှလင်မှ ၂ မိုင် (သို့) 
၃.၂ ကီလိုမီတာြန့်ရှိသည်။ သူတို့သည် သတ်ပြတ်သူများမှ ရှာဂြွဂတွ့ရှိရန် ဂဝးကွာသည့် 
ဂနရာတွင်ပြစ်သည်။

ဂယရှုက တြည့်ဂတာ်များအား ဂနာက်တစ်ြန်ဂပြာသည်မှာ အလင်းဂရာင်ရှိသည့်အြျနိ် 
တွင်သူအမှုပြုရမည်။ အပြားစကားပြင့် ဂြာ်ပြရလျှင် သူမဂသမီ ဘုရားသြင်အတွက် 
အလုြ်လုြ်ရမည်ပြစ်သည်။ ထို့ဂနာက် သူက လာဇရုသည် အိြ်ဂြျာ်ဂနဂကကာင်းကိုဂပြာပြီး 
တြည့်ဂတာ်များက ဂကာင်းသည်ဟု ထင်ြဲ့ကကသည်။ ဂနာက်ဆုံးတွင် လာဇရုသည် အမှန် 
တကယ်ြျားနာြဲ့ြါလျှင် သူအနားယူရန် လိုအြ်ဂြမည်။ သို့ဂသာ် ဂယရှုသည် ၎င်းကိုမဆိ ု
လိုြါ။ ထို့ဂနာက် သူကလာဇရုဂသပြီ ပြစ်ဂကကာင်းဂပြာပြသည်။ ဂယရှုမှလွဲ၍ မည်သူမျှ 
မသိကကဂြ။ ဂသာမသည် သူတို့ကိုဂပြာသည်မှာ ဂယရှုသည် ဂယရုရှလင်သို့သွားမည့် စိတ် 
ကိုမဂပြာင်းဂသာဂကကာင့် သူသည်လည်း ဂယရှုနှင့် အတူဂသမည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ ဂသာမ 
က ဂနာက်ြိုင်းတွင် သံသယရှိြဲ့ဂသာ်လည်း အလွန်အန္တရာယ်ရှိသည့်အြျနိ်တွင် ဂယရှုနှင့် 
အတူ ဂယရုရှလင်သို့ သွားမည်ပြစ်ဂကကာင်း သူ၏သစ္စာတရားကို ဂြာ်ပြြဲ့သည်။

ဂယရှုသည် မာရိ၊ မာသနှင့် လာဇရုတို့ အိမ်သို့ နီးလာဂသာအြါ မာသက သူ့ထံဂပြးလာပြီး 
ဆုံဂတွ့သည်။ သူမက ဂယရှုသည် သူတို့နှင့်အတူရှိြဲ့ြါက သူ၏ဂမာင်သည် ဂသမည်မဟုတ် 
ဟု ဂပြာဂလသည်။ ဂယရှုက သူမအား “ငါသည် အသက်ရှင်ပြင်းအဂကကာင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထ 
ဂပမာက်ပြင်းအဂကကာင်း ပြစ်သည်။ ငါ့ကိုယုံကကည်ဂသာသူသည် ဂသလွန်ဂသာ်လည်း ရှင်လိမ့် 
မည်” ဟုဂပြာပြဂလသည်။ ယြုအြျနိ်တွင် မာရိသည် ဂဗသနိအစွန်သို့သွားကာ ဂယရှုနှင့် 

ြုံပြင်ကပြာပြြါလှုြ်ရှားမှု	

-	ယုံြကည်ပခင်းနှင့်	

မယုံြကည်ပခင်း

ကဂလးများက ဂယရှု 

မိတ်ဂဆွများ၏ ယုံကကည ်

ပြင်းနှင့် မယုံကကည်ပြင်း 

အြိုင်းကို ဂတွ့ပမင်ဂသာ 

အြါ သူတို့၏လက်များ 

ဂပမောက်ဂစ (သို့) 

မတ်တြ်ရြ်ဂစြါ။

ဂယရှုကို ယုံကကည်သည် 

(သို့)ဂယရှုကို 

မယုံကကည်သည်ကို 

သူတို့အဘယ်ဂကကာင့် 

မပမင်သည်ဟူသည်ကို 

ကဂလးများအား 

ရှင်းပြဂစြါ။
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရှင်ဂယာဟန်ြရစ်ဝင် ၁၁:၂၅ - ဂယရှုကလည်း ငါသည် ထဂပမာက်ပြင်းအဂကကာင်း၊ အသက် 
ရှင်ပြင်းအဂကကာင်းပြစ်၏။ ငါ့ကို ယုံကကည်ဂသာသူသည် ဂသလွန်ဂသာ်လည်း ရှင်လိမ့်မည်။

ဂတွ့ဆုံသည်။ သူမသည်လည်း မာသကဲ့သို့ဂပြာဂလသည်။ သူမက ဂယရှုအား သြင်သာ 
ဂစာစီးစွာ ဂရာက်ရှိလာြါက သူတို့၏ဂမာင်သည် မဂသနိုင်ဂကကာင်း ဂပြာဂလသည်။ ဂယရှု 
က သူတို့၏မယုံကကည်မှုကို စိတ်မဂကာင်းပြစ်ဂသာ်လည်း ထိုအရာအားလုံးသည် ဘုရား 
သြင်၏ ဘုန်းဂတာ်ကို ပမင်ဂတွ့ရရန်ပြစ်ဂကကာင်း ဂနာက်တစ်ြန်ဂပြာပြြဲ့သည်။ လာဇရု 
အားပမုြ်နှံထားသည့် ေူသို့ဂရာက်ဂသာအြါ ဂယရှုက ေူတံြါးဝကိုြွင့်ရန် ဂပြာလိုက်သည်။ 
တစ်ဂယာက်ဂယာက်က လာဇရုအား ပမုြ်နှံထားသည်မှာ ဂလးရက်ြင်ကကာပြီပြစ်ဂသာ 
ဂကကာင့် နံဂနမည်ဟု ဂပြာသည်။ သို့ဂသာ် ဂယရှုက ဆုဂတာင်းပြီး အသံဂတာ်ပြင့် “လာဇရု 
ထွက်ြဲ့ဂလာ” ဟု ဂအာ်ဂလသည်။ ြျက်ြျင်းြင် လာဇရုထွက်လာသည်။ သူအသက်ရှင်လာ 
သည်။ ဂယရှုက သူ၏မိတ်ဂဆွများအား သူသည် ဂသပြင်းကိုြင် ဂအာင်နိုင်သည်ကို ပြသြဲ့ 
ဂလသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းြျက ်

လှုြ်ရှားမှု - 

ကျမ်းစာကဒ်တိုက်ြွဲ

သင့်အတန်းကို ၂ြွဲ့ (သို့) 

၃ြွဲ့ြွဲြါ။ တစ်ြွဲ့ြျင်းစီကို 

ကဒ် တစ်စုံစီဂြးြါ။ 

တစ်ကဒ်စီတွင် ကျက်မှတ ်

ထားသည့် ကျမ်းြျက်ထဲမှ 

စကားလုံးတစ်လုံးြါသည်။ 

တစ်ြွဲ့ြျင်းစီက ကျမ်းြျက ်

များကို မှန်ကန်သည့် 

အစီအစဉ်အရ ထားနိုင်ရန် 

ကကိုးစားရမည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကျွန်ုြ်၏ ြျစ်သူထဂပမာက်ြါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီြျင်းကို ဤသင်ြန်း 
စာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

သင်ဂကာင်းစွာသိသည့် လူတစ်ဦးသည် ဂသဆုံးသွားပြီး ဂကာင်းကင်သို့ ဂရာက်သွားြါ 
သလား။ (ဆရာက မိသားစုဝင်တစ်ဦး (သို့) မိတ်ဂဆွတစ်ဦးဂသဆုံးြဲ့သည့် အဂတွ့အကကုံကို 
ဂဝမျှနိုင်ြါသည်)။ ကဂလးများကို ဂဝမျှရန်အြျနိ်ဂြးြါ။ သင့်အတွက် အလွန်အဂရးြါသည့် 
လူတစ်ဦးကို ဆုံးရှုံးရဂသာအြါ သင်မည်သို့ြံစားရသနည်း။ တပြားတစ်ြက်တွင် ထိုသူသည် 
ဘုရားသြင်၏ မျက်ဂမှာက်ဂတာ်တွင် ဂရာက်ရှိပြီး ၅ မိနစ်ကကာဂသာအြါ ထိုသူမည်သို ့
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

“မည်သူနည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။ မာရိနှင့် မာသသည် မည်သူများ ပြစ်သနည်း။
၂။ လာဇရုသည် မည်သူနည်း။

“ဘာပြစ်သနည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။ လာဇရု ဘာပြစ်ြဲ့သနည်း။
၂။ ဂသာမသည် အပြားတြည့်ဂတာ်များကို ဘာဂပြာြဲ့သနည်း။

“မည်သည့်အြျနိ်နည်း” ဂမးြွန်း
၁။ ဂယရှုသည် မည်သည့်အြျနိ်တွင် လာဇရုကို လာဂတွ့ြဲ့သနည်း။
၂။ လာဇရုသည် မည်သည့်အြျနိ်တွင် ဂသပြင်းမှ ထဂပမာက်ြဲ့သနည်း။

“မည်သည့်ဂနရာ” ဂမးြွန်း
၁။ မာရိ၊ မာသနှင့် လာဇရုတို့သည် မည်သည့်ဂနရာတွင် ဂနထိုင်ြဲ့ကကသနည်း။
၂။ လာဇရု ဂနမဂကာင်းဂသာအြါ ဂယရှုသည် မည်သည့်ဂနရာတွင် ရှိသနည်း။

“အဘယ်ဂကကာင့်နည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။ တြည့်ဂတာ်များသည် ဂယရုရှလင်သို့ အဘယ်ဂကကာင့် မသွားဝံ့သနည်း။
၂။ ဂယရှုသည် ဂယရုရှလင်သို့သွားရန် အဘယ်ဂကကာင့် မဂကကာက်သနည်း။

ြံစားရမည်ဟု ထင်ြါသနည်း။ သူတို့ကသင့်ကိုမည်သို့စဉ်းစားမည်နည်း။ သင်မည်သည့် 
အဂကကာင်း စဉ်းစားဂနသနည်း။ အပမင်ြျင်းမည်မျှ ကွဲပြားသနည်း။ (အပမင်ဟူသည့် အဓိြ္ပါယ် 
ကို ရှင်းပြြါ - သင်မှအရာတစ်ြုြုကို ဂတွ့ပမင်ြုံပြစ်သည်။ လူနှစ်ဦးသည်ပြစ်စဉ် တစ်ြုတည်း 
ကိုကကည့်ပမင်နိုင်ပြီး မတူညီဂသာအရာများ မပြစ်ပမင်နိုင်ြါသည်။ မတူညီသည့် အပမင်အဂြါ် 
အဂပြြံဂနသည်။) ဂကာင်းကင်သို့ ဂရာက်ရှိဂနပြင်းနှင့် ဂပမဂြါ်တွင် ရှိဂနပြင်းကကားမတူည ီ
သည့်အရာအဂကကာင်းကို ဂပြာြါ။ ယဂန့ြုံပြင်ထဲတွင် မာရိ၊ မာသ၊ ဂယရှုနှင့် လာဇရုတို့မှ 
ဤအဂပြအဂနကို မတူညီစွာ ရှုပမင်ြဲ့ြုံများကို ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာသွားကကမည် ပြစ်သည်။ 
အတူတကွ ြါဝင်ကကြါစို့။

သင်ြန်းစာပြီးဂနာက် ဂဆွးဂနွးမှုကို ပြန်လည်သွားြါ။ ကဂလးများကို “မာရိ၊ မာသတို့ 
ဘာကို စဉ်းစားပြီးမည်သို့ ြံစားြဲ့သနည်း” ဟု ဂမးြါ။ လာဇရုက ဘာကို အများဆုံးစဉ်းစား 
ပြီး ြံစားသနည်း။ မည်သူ၌ လာဇရုဂသပြင်းနှင့် အသက်ပြန်ရှင်လာပြင်းနှင့် ြတ်သက်ပြီး 
မှန်ကန်ဂသာအပမင်ရှိြဲ့သနည်း။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

စူးစမ်းကလ့လာသည့်	

ကုေေူး

အတန်းသားများကို 

နှစ်သင်းြွဲြါ။ ကုဗတုံး၏ 

အနားတစ်ြက်ြျင်းစီတွင် 

ဂလဘယ်ကဒ်များ 

ကြ်ရန် - မည်သူ၊ ဘာ၊ 

ဘယ်အြျနိ်၊ ဘယ်ဂနရာ၊ 

အဘယ်ဂကကာင့်ဟူသည့် 

ဂမးြွန်းများကို ကြ်ြါ။ 

တစ်ြွဲ့က ကုဗတုံးကို 

လှည့်လိုက်သည့်အြါ 

သူတို့နှင့်မျက်နှာြျင်းဆိုင် 

အနားမှဂမးြွန်းကို 

ဂပြရမည်ပြစ်သည်။ ဥြမာ 

သူတို့၏ မျက်နှာြျင်းဆိုင ်

တွင် အဘယ်ဂကကာင့်နည်း 

ဟူသည့် ဂမးြွန်းကျြါက 

အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် 

ဟူဂသာ အဂပြကိုဂပြရ 

မည်။ ဆရာများက 

သင်ြန်းစာမှဂမးြွန်းများ 

ထုတ်နိုင်ြါသည်။ သင်ြန်း 

စာနှင့် ဆက်နွယ်ဂနရမည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဂယရှုက သူ၌ဂသပြင်းကို ဂအာင်နိုင်သည့် တန်ြိုးရှိသည်ကို သရုြ်ဂြာ်ပြြဲ့သည်။ ကဂလး 
များကို “ဂသပြင်းကို ဂအာင်နိုင်သူ အြန်းထဲတွင် တစ်ဂယာက်ဂယာက်ရှိြါသလား” ဟု 
ဂမးြါ။ အတန်းအပြင်တွင် ဂသပြင်းကိုဂအာင်နိုင်သူ တစ်ဂယာက်ဂယာက်ရှိြါသလား။

ဆရာက ထိုဂမးြွန်းကို ဂမးရာတွင် အတန်းသားများအား ဂယရှု၏တန်ြိုးဂတာ်ကို ယုံကကည ်
တတ်ဂစရန်အတွက် ဂမးသင့်ြါသည်။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုခရစ်ကတာ်၌	ကသပခင်းကို	ကအာင်နိုင်သည့်	တန်ခိုးရှိသည်။
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 ¼ လူထုကကီးက ြသြါြွဲအတွက် ဂယရုရှလင်တွင် စုရုံးဂနကကသည်။ အရင်သင်ြန်းစာ 
တွင် ဂယရှုကို နိုင်ငံဂရးဆိုင်ရာအုြ်စိုးပြင်း ကဏ္ဍတွင် ပငင်းြယ်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဂယရှု 
သည် ဂယရုရှလင်သို့ဝင်လာဂသာအြါ ယြုတွင် သူ၏အုြ်စိုးပြင်းစတင်ပြီဟု ထင်ကက 
သည်။ သူတို့သည် “ဂဟာရှဏ္ဏ” ဟု ဂအာ်ကကသည်။ “ဂကျးဇူးပြုပြီးကယ်တင်ြါ” “ယြု 
ကယ်တင်ြါ” ဟုဆိုလိုသည်။

 ¼ ဂယရှုက ဂရာမ၏မသဂကာသူအပြစ် ထွက်လာြါက သူသည် စစ်ပမင်းကိုစီးပြီး ဂယရ ု
ရှလင်သို့ ဝင်လာမည်ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် ဂယရုရှလင်သို့ ပမည်းကဂလးစီးပြီး ဝင်လာ 
ဂသာအြါ ဂရာမကိုလက်နက်ြျထားသည်။ ဘုရင်တစ်ြါးသည် ပမည်းကဂလးစီးပြီး 
လာပြင်းသည် မည်သည့်အန္တရာယ်မှ မရှိနိုင်ြါ။ ဂယရှုမှ ဂယရုရှလင်သို့ဝင်လာပြင်းကိ ု
ဇာြရိမှ လွန်ြဲ့ဂသာ နှစ်ရာဂြါင်းများစွာကတည်းက ြဂရာြက်ပြုြဲ့သည်။

 ¼ “ဇိအုန်သမီး” (အြန်းငယ် ၁၅) သည် ဂယရုရှလင်မှ လူထုကို ရည်ညွှန်းသည့် ကဗျာ 
နည်းလမ်းတစ်မျ ိုးပြစ်သည်။

 ¼ ထိုအပြစ်အြျက်များ ပြစ်ြျက်ဂသာအြါ တြည့်ဂတာ်များက နားမလည်ကကြါ။ သို့ဂသာ် 
ဂယရှုသည် ဂသပြင်းမှရှင်ပြန်လာဂသာအြါ သူတို့နားလည်ြဲ့ကကရသည်။

 ¼ လာဇရုဂသပြင်းမှ ပြန်ရှင်လာသည်ကို ပမင်ဂတွ့ြဲ့ကကသည့် မျက်ပမင်သက်ဂသများသည ်
စိတ်အားထက်သန်ဂနသည့်လူထုကို ြိုမိုအားပြည့်ဂြးသည်။ ဂရာမအစိုးရက ထိုလူထု 
သည် ထိန်းြျုြ်၍ မရနိုင်ဂတာ့သည်ကို သတိပြုမိလာကကသည်။

 ¼ ေျုံ၏အဆန်ဟူသည်မှာ ဂယရှု၏ ပြစ်လာမည့်ဂသပြင်းတရားကို ြဂရာြက်ပြုထား 
သည်ကို ဂယရှုစဉ်းစားပြင်းကို သရုြ်ဂြာ်ထားသည်။ သူ၏ဂသပြင်းသည် မဟာသီးနှ ံ
ပြစ်ထွန်းပြင်းကို ယူဂဆာင်လာလိမ့်မည်။

 ¼ ထို့ဂနာက် ဂယရှုက ြဂရာြက်ပြုြျက် ဂနာက်တစ်ြုကို ကိုးစားသည်။ သူက “ဂပမဂြါ်မ ှ
ြျြီကပြင်း” ကို ြံရဂသာသူပြစ်မည်။ အြန်းငယ် ၂၃ မှ ဤြဂရာြက်ပြုြျက်သည် သူ၏ 
ဂသပြင်းနှင့်ဂသပြင်းမှ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာပြင်းကို ညွှန်ပြဂနသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	ကယရုရှလင်သို့ကရာက်ကသာအခါ	 
စိတ်အားထက်သန်သည့်	လူထုက	သူ့ကိုကကိုဆိုြကသည်။

စွန့်စာပခင်းနံြါတ်	၆၈
ရှင်ဂယာဟန်ြရစ်ဝင် ၁၂:၁၂-၄၆ နှင့်  

ဇာြရိအနာေတ္တိကျမ်း ၉:၈-၉

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အချနိ်ကာလ၊	လူများနှင့်	

ပြစ်စဉ်များကိုယှဉ်တွဲပခင်း

ဆရာက စာရေက်စင်သုံးြ ု

ကို လုြ်ြါ။ တစ်ဆင့်မှာ 

အြျနိ်ကာလ အဆင့်ပြစ ်

မည်။ ထိုအြျနိ်ကာလ 

ဟူသည့် ဂြါင်းစဉ်ဂအာက ်

တွင် ကာလ၁၈ြု ရှိမည်။ 

ထိုအတိုင်းြင် လူများနှင့် 

ပြစ်စဉ်များအတွက် လုြ ်

ဂဆာင်ြါ။ ထို့ဂနာက် 

ထိုအရာများကို ဂရာဂနှာ 

ပြီး ကဂလးများကို 

မှန်ကန်ဂသာ အြျနိ်ကာ 

လ၊ မှန်ကန်ဂသာလူနှင့့် 

ပြစ်စဉ်ကိုစီဂစြါ။ ဥြမာ 

မှန်ကန်စွာ ယှဉ်တွဲဂသာ 

အြါ အစအဦး၊ ဘုရား 

သြင်နှင့် ဘုရားသြင ်

သည် အရာအားလုံးကို 

ြန်ဆင်းသည်ဟူဂသာ 

အဂကကာင်းအရာသည်  

တစ်ဂနရာတည်းတွင် 

ရှိရမည်။ 

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

အြျနိ်ကာလ
အစအဦး  
အစအဦး  
အစအဦး  
အစအဦး  
လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏အစ 
လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏အစ 
နယ်ဂပမဂတာ် ြိုင်ဆိုင်ပြင်း 
နယ်ဂပမဂတာ် ြိုင်ဆိုင်ပြင်း 
စည်းလုံးဂသာ နိုင်ငံဂတာ် 
ကွဲပြားဂသာ နိုင်ငံဂတာ် 
အိမ်မှ ဂြါ်ဂဆာင်ြံရပြင်း 
ဂစလွှတ်ပြင်း
အိမ်သို့ပြန်လာပြင်း 
အိမ်သို့ပြန်လာပြင်း 
ဂယရှု၏ အဂစာြိုင်းဘဝ
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ 

သာသနာ
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ 

သာသနာ
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ 

သာသနာ
သစ္စာဂြာက်ပြင်းနှင့် 

ဂသပြင်း

လူများ
ဘုရားသြင်  
အာဒံနှင့်ဧဝ  
ဂနာဧ   
ဆိုးညစ်ဂသာလူများ
အာပဗဟံ   
ဂမာဂရှ   
ဂယာရှု   
ေိဂဒါင်   
ဒါဝိဒ်   
ဧလိယနှင့်ဧလိရှဲ 
ဂယရမိ၊ ဒံဂယလ၊ 

ဂယဇဂကျလ
ဂနဂဟမိ၊ဧဇရ
ဒံဂယလ 
မာရိနှင့်ဂယာသြ်  
တြည့်ဂတာ် 

ဆယ့်နှစ်ဂယာက်
ဂယရှု   
မျက်မပမင်  
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်  

 

ပြစ်စဉ်
ဘုရားသြင်သည်အရာ 

အားလုံးြန်ဆင်းသည် 
အပြစ်
တစ်ကမ္ဘာလုံး ဂရလွှမ်းမိုးပြင်း
ဘာသာစကား ရှုြ်ဂထွးပြင်း
ဘုရားသြင်ထံမှ 

အထူးကတိဂတာ်
ကြ်ဂဘးများ
ကတိဂတာ်နယ်ဂပမသို့ 

ဝင်စားပြင်း
အပြစ်၏စက်ဝန်း
ထူးပြားဂသာ ထာဝရရှင်ဘုရင်
ဣသဂရလမှ ထူးပြားဂသာ 

ြဂရာြက်များ
ဣသဂရလကို အာစီးရီးယားသို့ 
ဣသဂရလပြန်လာပြင်း
ဂပြာင်းလဲပြင်း နှစ်ဂြါင်း၄၀၀
ဂယရှုဂမွးြွားပြင်း
ဂယရှုမှ တြည့်ဂတာ် ၁၂ဦး 

ဂြါ်ပြင်း
ဂယရှု၏ နိမိတ်လကေဏာများ
ဂယရှု၏ ကျန်းမာဂစပြင်း 

တန်ြိုး
ဂယရုရှလင်သို့ဝင်ပြင်း

ဤအြျက်အထိ ဂယရှုသည် အလွန်ဂကျာ်ကကားသည်။ သင်တို့သည် ဂကျာ်ကကားပြင်း ယှဉ် 
ပြိုင်မှု လုြ်မည်ဆိုြါက မည်သည့်အရာက လူများကို ဂကျာ်ကကားဂစသနည်း။ 

ဂကျာ်ကကားပြင်းအဂကကာင်းနှင့် ြတ်သက်ပြီး ဂကာင်းသည့်အရာများမှာ ဘာပြစ်သနည်း။

ဂကျာ်ကကားပြင်းနှင့် ြတ်သက်ပြီး မဂကာင်းသည့် အရာများမှာ ဘာပြစ်သနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂယရှုကို သတ်လိုသည့် ဆန္ဒနှင့် လာဇရုအား သတ်လိုသည့် အကကံအစည်မှာ ကကီးမားလာြဲ့ 
သည်။ ေျူးလူမျ ိုးဂြါင်းဂဆာင်များက ေျူးလူမျ ိုးအများစုသည် ဂယရှု၏ဂနာက်လိုက်များ  
ပြစ်မည်ကို မနှစ်သက်ကကြါ။ ဂနာက်တစ်ရက် ြသြါြွဲတွင် လူထုက ဂယရှုသည် ဂယရုရှ 
လင်သို့ လာသည်ကိုကကားြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် ဂယရှုဝင်လာမည့် ဒါဝိဒ်၏ပမို့ဂတာ်အဝင်ဝ 
တွင် သြန်းရေက်များ ြင်းကာ စုဂဝးကကပြီး “ယြုကယ်တင်ြါ” ဟု ဂအာ်ကကသည်။ အဂစာက  
ဂယရှု၏ဂတာင်းဆိုမှုတွင် တြည့်ဂတာ်များက ဂယရှုမှ ဂယရုရှလင်သို့စီးသွားရန် ပမည်း 
ကဂလးကို လွှတ်ဂြးြဲ့သည်။ သူတို့က ထိုအြျနိ်တွင် ၎င်းကိုနားမလည်ကကြါ။ သို့ဂသာ်  
လွန်ြဲ့ဂသာ နှစ်ဂြါင်းရာဂကျာ်ဂလာက်က ြဂရာြက်ဇာြရိ၏ ြဂရာြက်ပြုြျက် ပြည့်စုံ 
လာပြင်း ပြစ်သည်။

ဂယရှုသည် အလွန်ဂကျာ်ကကားသည့် ြုေ္ဂိုလ်ပြစ်လာသည်။ လူအများက ယြုတစ်ကကိမ်တွင် 
သူ၏နိုင်ငံဂတာ်ကို တည်ဂထာင်ဂတာ့မည်ဟု ထင်ကကသည်။ သူသည်ဤအကကံအစည်ကိ ု
အရင်က ပငင်းြယ်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ယြုသည် အြျနိ်ဂကာင်းနှင့်တူသည်။ ေျူးဘာသာဂရး 
ဂြါင်းဂဆာင်များက ဂကကာက်ကကသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဂယရှုသည် အလွန်ဂကျာ် 
ကကားလာဂသာအြါ သူတို့ဂနာက်လိုက်မည့်သူ ဂလျာ့နည်းသွားမည်ကို စိုးရိမ်ကကသည်။ ဂရာမ 
အစိုးရက ထို “ဂယရှုလှုြ်ရှားမှု” သည် ထိန်းြျုြ်မှုဂအာက်မှ တပြည်းပြည်းလွှတ်သွားမည်ကိ ု
စိုးရိမ်ကကသည်။ တစ်ြက်တွင် လူအများက ဂကျာ်ကကားသည့် ဂယရှုအတွက် အလွန်စိတ် 
အားထက်သန်ကကသည်။ သို့ဂသာ်လူတိုင်းက ထိုသို့ မြံစားကကြါ။ အထူးသပြင့် ေျူးလူမျ ိုး 
ဘာသာဂရးဂြါင်းဂဆာင်များနှင့် ဂရာမအစိုးရပြစ်သည်။

တစ်ကကိမ်က ဂယရုရှလင် အတွင်းထဲတွင် ဂယရှုသည် လူအများက သတိရမည် … လူတိုင်း 
က သူတို့ကို သတိရမည်ပြစ်ဂကကာင်း ြဂရာြက်နှစ်ြါး၏စကားကုိ ဂြကးဂကကာ်ြဲ့သည်။ သူက 
လူများအား ေျုံဂစ့သည် သီးနှံမပြစ်ထွန်းဂစမီ ဂပမဂြါ်သို့ကျပြီး ဂသရမည်။ သူသည် ထိုအြျနိ် 
က အလွန်ဂကျာ်ကကားဂသာ်လည်း သူဂသရမည်ကို သိဂသာဂကကာင့် ထိုသို့ဂပြာပြင်း ပြစ ်
သည်။ ဂယရှုက သူသည် ဂပမဂြါ်မှြျြီကပြင်းကို ြံရမည်ပြစ်ဂကကာင်း လူထုကို ဂပြာပြသည်။ 
သူဂသပြီးမှ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာမည့်အဂကကာင်းကိုဂပြာပြင်း ပြစ်သည်။ တြည့်ဂတာ ်
များက ထိုစကားအားလုံးကို ဂယရှုဂသပြင်းမှ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာဂသာအြါ နားလည်ြဲ့ 
ကကသည်။ သို့ဂသာ် ပြစ်ဂနစဉ်တွင် ဘာမျှနားမလည်ြဲ့ကကြါ။ သူတို့ဘာမှ မကကံစည်မိကကြါ။

ေရိလူမျ ိုးအြျ ို့က ဂယရှုကို ဂတွ့ပမင်လိုကကသည်။ ထို့ဂကကာင့် ဂယရှု၏ တြည့်ဂတာ်များမ ှ
စကားြါးလိုက်ကကသည်။ ဂယရှုက သူတို့အား သူ့အတွက် ဘုန်းဂတာ်ထင်ရှားရမည့်အြျနိ်မှာ  
ထိုဂနရာတွင်ရှိသည်ဟု တုံ့ပြန်ြဲ့သည်။ ထိုသို့ဂပြာရာတွင် ဂကာင်းကင်မှ အသံဂတာ်သည် 
ဂယရှုဂပြာြဲ့သည့်စကားကို အားပြည့်ဂြးသည်။ အသံဂတာ်က “ငါ၏နာမည်သည် ဘုန်း 
ထင်ရှားသည် ဂနာက်တစ်ြန် ဘုန်းဂတာ်ထင်ရှားဦးမည်” ဟု ပြစ်သည်။ လူထုက ထိုအသံ 
ဂတာ်ကိုကကားဂသာအြါ ြိုမိုဂကကာက်ရေံ့ကကသည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ဂျုံကစ့

ဆရာက ေျုံဂစ့ကိုအတန်း 

ထဲသို့ ယူလာြါ။ ေျုံဂစ့ကို 

စိုက်လိုက်ဂသာအြါ 

ဂသဆုံးသွားသည်။ 

သို့ဂသာ် အြင်ဂြါင်လာ 

ဂသာအြါ အဂစ့များစွာကို 

ထုတ်ဂြးသည်။ ထိုအဂစ ့

များကို ဂနာက်တစ်ြန ်

စိုက်ရန်နှင့် မုန့်လုြ်ရန် 

အသုံးပြုနိုင်သည်။

ေျုံဂစ့သည် ဂသးငယ်သည ်

ကို အတန်းအား အဂလး 

ထားဂပြာပြြါ။ ထိုအဂစ ့

သည် အဆဂြါင်းများစွာ 

သီးနှံမပြစ်ထွန်းဂသးမီ 

ဂပမဂအာက်တွင်ဦးစွာ 

ပမေြ်နှံြံရသည်။
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရှင်ဂယာဟန် ၁၂:၂၄ - ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား ဂပမ၌ကျဂသာ စြါးဂစ့သည် မြျက်လျှင် 
တစ်ြုတည်းဂန၏။ ြျက်လျှင်မူကား များစွာဂသာ အသီးကိုသီးတတ်၏။

ဂယရှုက ထိုအရာများကို ဂပြာပြီးဂနာက် သူသည် လူထုမှ ဂနာက်ဆုတ်ပြီး သူကိုယ်တိုင် 
ြုန်းလိုက်သည်။ သူသည် လူထုကကားတွင် အလွန်ဂကျာ်ကကားသည် သို့ဂသာ် သူ့ကိုမယုံကကည ်
ကကဂြ။ သူ၏ဂကျာ်ကကားမှုကို လူထုက ြျစ်ြင်ကကသည် သို့ ဂသာ် သူအမှန်တကယ်ပြစ်တည ်
မှုကို သူတို့မြျစ်ကကြါ။ ဂဟရှာယက လွန်ြဲ့ဂသာနှစ်ဂြါင်း ၇၀၀ ကဂရးသားြဲ့သည်မှာ  
“Lord, who has believed our report and to whom is the arm of the Lord revealed”  
ဟု ဂရးသားြဲ့သည်။ ယြု ဂယရှုသည် သူ၏ဂလာကဂန့ရက်မှာ ဂနာက်ဆုံးသို့ ဂရာက် 
ဂနသည်ကို သိြဲ့သည်။ သူ၏ဂသပြင်းသည် လျှင်ပမန်စွာ ြျည်းကြ်လာဂနသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းချက်အရှုြ်အကထွး

ကျမ်းြျက်စကားလုံးများ 

ကို စာရေက်၏ထိြ်တွင် 

ဂရးြါ။ ထို့ဂနာက် 

စာရေက်ကိုနံြါတ်တြ်၊ 

ကျမ်းြျက်မှ စကားလုံး 

တစ်လုံးစီအတွက် 

နံြါတ်တစ်ြုတြ်ြါ။ 

နံြါတ်များ၏ဂဘးတွင် 

ကျမ်းြျက် အရှုြ်အဂထွး 

စကားလုံးကိုဂရးြါ။ 

ကဂလးများကိုကျမ်းြျက် 

အရှုြ်အဂထွးအား 

မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ် 

အတိုင်းစီရန် စိန်ဂြါ်ြါ။

ဥြမာ

၁။ စွာကန်မှန်    မှန်ကန်စွာ

၂။ င်လျှတ်ဟုမ   မဟုတ်လျှင

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကျွန်ုြ်၏ ြျစ်သူထဂပမာက်ြါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီြျင်းကို ဤသင် 
ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

“ြို၍ နက်နဲစွာတူးပြင်း”

ပြစ်နိုင်ြါက ဤလှုြ်ရှားမှုအတွက် မျက်ပမင်ရသည့်အကူအပြစ် အသုံးပြုရန် လက်သုတ်ြဝါ 
တစ်ြုကို ယူလာြါ။ ဆရာက ဂြာ်ပြြျက်တစ်ြုကိုလုြ်ပြီး ြိုမိုနက်နဲသည့်အဓိြ္ပါယ်ပြင့်  
“ြိုမိုနက်နဲစွာ တူးဆွပြင်း” ကို သင်လုြ်ဂဆာင်နိုင်ြါလျှင် သင်လက်ဂပမောက်ပြီး သင်အဂပြ 
ဂြးဂသာအြါ လက်သုတ်ြဝါကို ကိုင်ထားနိုင်ြါသည်။

၁။ ဂယရှုသည် ဂယရုရှလင်သို့ စီးသွားရန် ပမည်းတစ်ဂကာင်အား ယူလာရန် တြည့် 
ဂတာ်များကို ဂစြိုင်းြဲ့သည်။ (၎င်းမှာ လွန်ြဲ့ဂသာနှစ်ရာဂြါင်းများစွာက ြဂရာြက ်
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ဤြုံပြင်သည် ကျွန်ုြ်တို ့

လွယ်ကူစွာ ပမင်နိုင်သည့် 

အရာထက်ဂကျာ်လွန် 

သည့် အဓိြ္ပါယ်ပြင့် ပြည့ ်

နှက်ဂနသည်။ ဂရွှတွင်းမ ှ

လုြ်သားကဲ့သို့ (သို့) 

ဂကျာက်မီးဂသွးတွင်းမ ှ

လုြ်သားကဲ့သို့ ဂရွှနှင့ ်

ဂကျာက်မီးဂသွးရရန ်

နက်စွာ တူးရသကဲ့သို့ 

သူတို့ရှာဂြွသည်မှာ 

မည်သည့်အရာပြစ်ဂစ 

ဘုရားသြင် သိဂစလိ ု

သည့် အရာကို ကျွန်ုြ်တို့ 

ရှာဂြွဂတွ့ရှိရန် 

ကျမ်းစာကို နက်နဲစွာ 

တူးဂြာ်ရြါမည်။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကကီးထွားပခင်းအတွက်	

ဇယား

ဆရာက အတန်းရှိ 

ကဂလးများအား ဂယရှု၏ 

ဥြမာသည် ကျန်ုြ်တို့၏ 

ဘဝ အသက်တာကို 

ပြန်လည်သုံးသြ်ရန် 

အကူအညီ ပြစ်သင့ ်

ဂကကာင်း ညွှန်ကကားဂြးြါ။

ကဂလးများက 

ထိုဇယားကို ပြည့်ရမည်  

(၁ - အလွန်နှိမ့်၊ ၆ - ပမင့်)

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဂယရှုဂနာက်သို့ လိုက်သူများ၏ အသက်တာကို အဂပြြံပြီး သင်ကိုယ်တိုင်ဂအာက်ြါ 
ဇယားတွင် အမှတ်ဂြးြါ။

 ¼ ဂယရှု၏ နမူနာကို လိုက်ပြင်း  ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ ဘုရားသြင်၏ စကားကို နားလည်ပြင်း  ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ ဂယရှုကို ယုံကကည်ပြင်း  ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ အတ္တဆန်သည့် ဆန္ဒကိုပငင်းြယ်ရန် အသင့်ရှိပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ ဘုရားသြင်ကို ဘုန်းဂြးပြင်း  ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ ဆိုးရေားသည့် ဆက်ဆံဂရးမှ ဂရှာင်ပြင်း  ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ ဘုရားသြင်၏ ဦးဂဆာင်မှုကို တုံ့ပြန်ပြင်း  ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ ဘုရားသြင်၌ အားလုံးဆက်ကြ်ပြင်း  ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

ဇာြရိမှ ဂရးသားြဲ့သည့် ြဂရာြက်ပြုြျက်ပြည့်စုံလာပြင်း ပြစ်သည်။ ပမည်းသည် 
ဆင်းရဲသားစီးသည့်ြုံစံ ပြစ်သည်။ ဘုရင်တစ်ြါးကမစီးြါ)

၂။ ဂယရှုက ေျုံဂစ့သည် များစွာမပြစ်ထွန်းမီ ဂပမဂြါ်သို့ကျပြီး ဂသဆုံးရမည်ဟု ဂပြာြဲ ့
သည်။ (သူကိုယ်တိုင်ဂသပြင်းအဂကကာင်းကို ဂပြာဂနပြင်း ပြစ်သည်။)

၃။ လူထုက သြန်းရေက်များကို ဂဝှ့ယမ်းပြီး ဂယရှုသည် ဂယရုရှလင်သို့လာဂသာအြါ 
သူ့ကိုြျးီဂပမောက်ကကသည်။ (သူတို့သည် နိမိတ်လကေဏာကို ြျစ်ကကသည်။ သို့ဂသာ်  
စစ်မှန်စွာ မယုံကကည်ြါ (သို့) သူမည်သူပြစ်သည်ကို မြျစ်ကကြါ။)

၄။ ဂယရှုက သူသည် ဂပမကကီးမှြျြီကပြင်းကို ြံရမည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ (သူသည် 
ဂသပြင်းမှ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာမည်ကို ဂပြာဂနပြင်း ပြစ်သည်။)

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဂယရှုသည် ဂကျာ်ကကားဂသာဂကကာင့် လူအြျ ို့က သူ့ဂနာက်လိုက်ကကသည်။ လူအြျ ို့က 
သူ့ကိုယုံကကည်ဂသာဂကကာင့် သူ့ဂနာက်လိုက်ကကသည်။

သင်သည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို အပြည့်အဝယုံကကည်ြါသလား။ သူသည် သင့်အတွက် လုြ် 
ဂဆာင်ဂြးနိုင်သည့်အရာဂကကာင့် (သို့) သင်ယုံကကည်ဂသာဂကကာင့် သူ့ဂနာက်သို့ လိုက် 
ဂနသလား။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	ကယရုရှလင်သို့ကရာက်ကသာအခါ	 
စိတ်အားထက်သန်သည့်	လူထုက	သူ့ကိုကကိုဆိုြကသည်။
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 ¼ ဂယရှုသည် ဂယရုရှလင်သို့ ဝမ်းနည်းပြင်းကကီးစွာ ဝင်လာြဲ့သည်။ သူပငင်းြယ်ြံရမည ်
ကို သိဂနသည်။ သို့ဂသာ် သူ့အား ကကိုဆိုကကမည့်အြျနိ်ဂရာက်လာမည် (ဇာြရိ ၁၂:၁၀)။ 
ဂယရှုက “ထာဝရဘုရား၏ အြွင့်နှင့်ြကလာဂသာ သူသည် မေဂလာရှိဂစဂသာ” ဟု ဂပြာ 
ြဲ့သည်။ ဤသည်မှာ သူ၏ ဂလာကတွင်နှစ်ဂြါင်း ၁၀၀ အုြ်စိုးပြင်းအား စတင်ပြင်းကိ ု
ရည်ညွှန်းဂနပြင်း ပြစ်နိုင်ြါသည်။

 ¼ ဂယရှုသည် ဗိမာန်ဂတာ်သို့ လာဂသာအြါ တြည့်ဂတာ်များအား ထိုဗိမာန်မှဂကျာက ်
တုံးများတစ်ြုမှ ကျန်ရှိမည်မဟုတ်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ ၎င်းက တြည့်ဂတာ်များနှင့်ဂဆွး 
ဂနွးမှုကို လှုံ့ဂဆာ်ဂြးသည်။ ဂယရှုအား တိုက်ရိုက်ဂမးြွန်းနှစ်ြု ဂမးြဲ့သည် ၁) ထိုအရာ 
သည် မည်သည့်အြျနိ်တွင် ပြစ်ြျက်မည်နည်း။ ၂) သင်ြကလာဂသာအြါနှင့် ကာလ၏ 
အဆုံးတွင် မည်သည့်နိမိတ်များ ရှိမည်နည်း။

 ¼ ထိုဂမးြွန်းများအတွက် ဂယရှု၏ ြထမဆုံး တုံ့ပြန်ြျက်မှာ တြည့်ဂတာ်များကို မည် 
သူကမှ လမ်းမှားမဂသွးဂဆာင်ရန် သတိပြုရမည်။ နိမိတ်လကေဏာများကို ရှာပြင်း 
သည် လှည့်စားပြင်းသို့ ဦးတည်ဂစသည်။ ထိုအြျနိ်ကာလတွင် လူများသည် ဂယရှု 
ြရစ်ဂတာ်ပြစ်သည်ဟု ဂြကးဂကကာ်ကကလိမ့်မည်။ စစ်ြွဲများ၊ အစာဂြါင်းြါးပြင်းများနှင့် 
ဂပမငလျင်များပြစ်မည်။

 ¼ ရှင်မဿဲ ၂၄:၄-၈ ၏ လကေဏာများက ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၆ မှ တံဆိြ်ြုနှစ်ြုနှင့် အပြန် 
အလှန်ဆက်စြ်ဂနသည်။

 ¼ ဒံဂယလ (၉:၂၇) တွင် ဂပြာထားသည့် ြဂြျာက်ဂစလိမ့်မည် ဟူသည့်စကားနှင့် သြင်မှ 
ဤဂနရာတွင် ရည်ညွှန်းသည်မှာ အန္တိြရစ်သည် ဗိမာန်ဂတာ်သို့ဝင်လာပြီးသူ၏ရုြ်တ ု
ကို ထားမည်၊ လူတိုင်းက ထိုရုြ်တုကို တိုက်ရိုက်ကိုးကွယ် မည့်အြျနိ်ကိုဂပြာဂနပြင်း  
ပြစ်မည်။ (၂ သက် ၂:၄၊ ဗျာဒိတ် ၁၃:၁၄-၁၅)

 ¼ စိတ်ြိစီးသည့် အြျနိ်ပြီးဂနာက် ရုတ်တရက် သြင်သည် ဂလာကသို့နိမိတ်များစွာပြင့် ့
ပြန်လာလိမ့်မည်။ ြရစ်ဂတာ်၏ြကလာပြင်းသည် လူတိုင်းအတွက်သိသာထင်ရှားမည်။ 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	ကအာင်ပမင်ပခင်းနှင့်	ဝင်လာခဲ့ပြီး	 
နှစ်ရက်အြကာတွင်	အနာဂတ်ပြစ်ြျက်များအကြကာင်း	သွန်သင်ခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၆၉
ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၂၃:၃၇-၂၄:၃၁

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

သမ္မာတရား၏	မရှိမပြစ်	

အချက်ရှစ်ချက်	-	

ပြည့်စုံကသာ	ြုံပြင်တစ်ြုဒ်

ဆရာကထို သမ္မာတရား၏ 

မရှိမပြစ်အြျက် ရှစ်ြျက် 

ကို အဂလးထားရြါမည်။ 

ထိုရှစ်ြျက်သည် ကဂလး 

များအား  ဂရေးနုတ်ကယ ်

တင်ပြင်း အဂကကာင်း 

ဂပြာပြဂသာအြါ အဂပြြံ 

များ ပြစ်ြါသည်။ ကျွန်ုြ ်

တို့သည် ထိုရှစ်ြျက်ကို 

ြုံမှန် အဂလးအနက်ထား 

သွားြါမည်။

ကဂလးများအား သင်ြဲ ့

ပြီးသည့် သင်ြန်းစာ ၆၈ ြ ု

ထဲမှ ထိုအဂပြြံ သမ္မာ 

တရားရှစ်ြျက်ကို မည်သို ့

မှတ်မိသည်ကို ဂပြာဂစြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကျမ်းစာတစ်ဂလျှာက်တွင် အဂလးထားဂြာ်ပြထားသည့် မရှိမပြစ် သမ္ဓာတရားရှစ်ြု ရှိြါ 
သည်။ ထိုရှစ်ြျက်ကို အရင်သင်ြန်းစာများတွင် ကျွန်ုတို့ဂလ့လာြဲ့ကကပြီး ပြစ်သည်။ ကဂလး 
များအား ထိုအြျက်များ မှတ်မိသလားဂမးပြီး တစ်ြျက်ြျင်းစီကို အနည်းငယ်စီ ဂပြာဂစြါ။ 
ထိုအြျက်များမှာ -

၁။ ဘုရားသြင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားသြင်ရှိသည်။ (သင်ြန်းစာ 
၁ - ထာဝရဘုရားသြင်၊ သင်ြန်းစာ ၂၇ - ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း၊ သင်ြန်းစာ ၄၀ - 
ဒါဝိဒ်မင်းအုြ်စိုးပြင်း)

၂။ လူသား - ဘုရားသြင်သည် အရာများစွာကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ လူသားအား သူ၏အထူး 
မိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ (သင်ြန်းစာ ၃ - စကကဝဠာကို ြန်ဆင်းပြင်း၊  
သင်ြန်းစာ ၄ - လူသားကိုြန်ဆင်းပြင်း၊ သင်ြန်းစာ ၂၄ - ဂမာဂရှသည် ဘုရား၏ လူများ 
ကို ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်)

၃။ အပြစ ် - အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသြင်ကို မနာြံြဲ့ကကြါ။ သူတို့အား 
ဂပြာထားသည့်အရာကို သူတို့မလုြ်ကကြါ။ (သင်ြန်းစာ ၇ - လူသားအပြစ်၏အစ၊ သင် 
ြန်းစာ ၃၃ - Kadesh အရြ်တွင် မယုံကကည်ပြင်း၊  သင်ြန်းစာ ၄၃ - ကွဲပြားဂသာနိုင်ငံဂတာ်)

၄။ ဂသပြင်း - ဘုရားသြင်သည် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာြံမှုအတွက ်
ပြစ်ဒဏ်ြတ်ြဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ ဂသပြင်းသည် ြွဲြွာပြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ (သင် 
ြန်းစာ ၈ - ဂသပြင်း၏အစ၊ သင်ြန်းစာ ၁၆ - ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်၊ သင်ြန်းစာ ၄၆ - ဣသ 
ဂရလနှင့် ယုဒတို့၏ပြည်နှင်ဒဏ်)

၅။ ြရစ်ဂတာ် - ဘုရားသြင်သည် ပြည့်စုံဂသာဘဝပြင့် အသက်ရှင်ဂနသည့် သူ၏တစ်ြါး 
တည်းဂသာ သားဂတာ်ကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ (သင်ြန်းစာ ၉ - စာတန်အဂြါ်ဂအာင် 
နိုင်သူ၏ကတိဂတာ်၊ သင်ြန်းစာ ၄၅ - ြကလာမည့် ဂမရှိယအဂကကာင်း ြဂရာြက်ပြု 
ြျက်များ၊ သင်ြန်းစာ ၅၂ - ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ဂမွးြွားပြင်း)

၆။ ကားတိုင် - ဂယရှုသည် ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ဂြါ်တွင ်
အဂသြံြဲ့သည်။ (သင်ြန်းစာ ၁၁ - ြုံးအုြ်ပြင်းများအတွက် ပြင်ဆင်ဂထာက်ြံ့ပြင်း၊ 
သင်ြန်းစာ ၃၂ - အပြစ်ဂပြရာဂန့၊ သင်ြန်းစာ ၄၅ - ြကလာမည့် ဂမရှိယအဂကကာင်း 
ြဂရာြက်ပြုြျက်များ)

၇။ ယုံကကည်ပြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ြါက ဘုရားသြင်ကကိုဆိ ု
သည်။ (သင်ြန်းစာ ၁၃ - ကာဣနနှင့် အာဂဗလ၊ သင်ြန်းစာ ၃၄ - ဂကကးဝါဂြမရုြ်၊ 
သင်ြန်းစာ ၅၈ - ဘာသာဂရးဂြါင်းဂဆာင်)

၈။ အသက် - ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာ သူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ဂြးသည်။  
(သင်ြန်းစာ ၅ - ြရာဒိသုဘုံမှဘဝ၊ သင်ြန်းစာ ၃၈ - ဂမှာင်မိုက်ဂသာ အြျနိ်ကာလတွင် 
ဂတာက်ြဂသာ အလင်းများ၊ သင်ြန်းစာ ၅၆ - ဗတ္တိဇံဆရာဂယာဟန်မှ ဂြကးဂကကာ်ြျက်)
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

သံလွင်ဂတာင်ဂြါ်တွင် ဂယရှုသည် သူ၏တြည့်ဂတာ်များနှင့် အတူ ဂယရုရှလင်ပမို့ကို  
ကကည့်ကကသည်။ သူမျက်ရည်ကျဂလသည်။ ထိုပမို့ရှိလူများအတွက် သူအလွန်ဝန်ဂလးသည်။ 
သူက ဂယရုရှလင်ရှိလူများနှင့် ဣသဂရလလူမျ ိုးအားလုံးသည် သူ့ကိုကကိုဆိုပြီး ကိုးကွယ် 
ဂစြျင်သည်။ အမှန်တွင် သူသည် သူြိုင်ဂသာ လူများထံလာြဲ့ဂသာ်လည်း သူြိုင်ဂသာ 
လူများက သူ့ကိုလက်မြံကကြါ။

ဂယရှုက ဗိမာန်ဂတာ် နယ်ဂပမသို့ လာဂသာအြါ ဗိမာန်ဂတာ် ဂကျာက်တုံးများသည် တစ်ြု 
ဂြါ်တစ်ြုဆင့်ပြီး ကျန်သည့် ဂကျာက်တုံးတစ်ြုမျှ မရှိသည့်အြျနိ်ဂရာက်လာမည်ဟု ဂပြာ 
ြဲ့သည်။ ထိုအရာကို ယုံကကည်ရန် ြက်ြဲြါသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ်  ဂရှာလမုန် 
မင်းကကီး၏ဝင်း(သို့) အရှည်မှာ ၁၅၆၂ဂြ (၄၇၆ မီတာ) ရှည်သည်။ ဂကာ်လံ ၁၆၀ ရှိပြီး ၎င်း 
မှာ ၉၂၁ ဂြ (၂၈၁ မီတာ) အလျားရှိသည်။ ဂသြျာစွာပြင့် ထိုအရာသာြျက်စီးလျှင် တစ်ြုြု 
မှားယွင်းဂနဂသာဂကကာင့် ပြစ်မည်။ ထိုစကားက အနာေတ်အဂကကာင်း သူတို့၏စိတ်ဝင ်
စားမှုကို လှုံ့ဂဆာ်ဂြးသည်။ ထို့ဂကကာင့် တြည့်ဂတာ်တစ်ဦးက “အဘယ်ကာလမှ ပြစ်မည ်
နည်း” ဟု ဂမးြဲ့ဂလသည်။ ဂနာက်ဂမးြွန်းတစ်ြုမှာ “ကိုယ်ဂတာ်ြကလာ၍ ဤကြ်ကမ္ဘာ 
ကုန်ဂသာ ြုြ္ပနိမိတ်သည် အဘယ်နိမိတ်ပြစ်မည်နည်း” ဟူဂသာဂမးြွန်းပြစ်သည်။

ရုတ်တရက် ဂယရှုက လှည့်စားသူကို ဂစာင့်ကကည့်ရန် ဂပြာြဲ့သည်။ ၎င်းမှာ သူ၏ြထမဆုံး 
တုံ့ပြန်ြျက်ပြစ်သည်။ ြရစ်ဂတာ်ပြစ်သည်ဟ ုဂြကးဂကကာ်ဂသာသူ ရှိလာမည်။ သို့ဂသာ် 
ထိုအရာများသည် အတုအဂယာင်သာပြစ်သည်။ ထိုအတုဂယာင်ကို လူတိုင်းသတိထားရ 
မည်။ ဂနာက်တစ်ြျက်သူဂပြာသည်မှာ စစ်ြွဲများ၊ စစ်တိုက်ပြင်းသတင်းစကားများ၊ အစာ 
ဂြါင်းြါးပြင်းနှင့် ငလျင်လှုြ်ပြင်းများရှိမည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ မုန်းတီးပြင်းများစွာ ရှိမည်။ 
သို့ဂသာ် နိုင်ငံဂတာ်၏သတင်းဂကာင်းမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဂဟာဂပြာပြီး အဆုံးသတ် 
ဂရာက်လာလိမ့်မည်။

ထို့ဂနာက် ဗိမာန်ဂတာ်ြျက်စီးပြင်းကို သူတို့ပမင်ဂသာအြါ ဂတာင်ဂြါ်သို့ဂပြးရန် အဆင်သင့် 
လုြ်ရန် သူတို့အားဂပြာပြသည်။ အလွန်ဒုကေဂရာက်မည့် အြျနိ်ပြစ်သည်။ ပြစ်နိုင်သည်မှာ 
အန္တိြရစ်သည် ဗိမာန်ဂတာ်ထဲသို့ ဝင်လာလိမ့်မည်။ သူ၏ရုြ်တုကိုတည်ထားမည်၊ လူတိုင်း 
ကို သူ့အားကိုးကွယ်ရန် ြိအားဂြးမည်။ အန္တိြရစ်သည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်နှင့် ဆန့်ကျင် 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ေိမာန်ကတာ်၏မူရင်းခွဲ

ဆရာကဗိမာန်ဂတာ်၏ 

မူရင်းြွဲကိုြန်တီးရမည် 

(သို့) 

ဗိမာန်ဂတာ်နယ်ဂပမြုံကို 

ပြသရမည်။

ဂနာက်ဆုံးအြျနိ်တွင် သင်ဒုကေဂရာက်ြဲ့သည့်အြျနိ် ရှိြဲ့ြူးြါသလား။ တြည့်ဂတာ်များလည်း
ဒုကေဂရာက်ြူးြါသည်။ ဂယရှုကို ဂနာက်ဆုံးဂသာ အြျနိ်ကာလအဂကကာင်း ဂမးြဲ့ကကသည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဂြာက်ပြင်းနှင့်အဂသြံပြင်း pmrsufESm 386သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၂၄:၂၄ - အဂကကာင်းမူကား ြရစ်ဂတာ်၏အဂယာင်ကို ဂဆာင်ဂသာသူနှင့်  
မိစ္ဆာြဂရာြက်တို့သည် ဂြါ်လာ၍ ဂရေးြျယ်ဂသာသူတို့ကိုြင် လှည့်ပြားနိုင်လျှင် လှည့်ပြား 
ဂလာက်ဂအာင်ကကီးစွာဂသာ နိမိတ်လကေဏာ၊ အံ့ကသြွယ်ဂသာအမှုတို့ကို ပြုကကလိမ့်မည်။

ဘက်ပြစ်သည်။ သူ့ကိုကိုးကွယ်ရန် လူတိုင်းကို ြိအားဂြးမည်။ ဂယရှုက နှစ်ဂြါင်းရာြျကီ 
ဒံဂယလဂပြာြဲ့သည့် စကားကို ရည်ညွှန်းြဲ့သည်။ တမန်ဂတာ်ဂယာဟန်သည် တူညီဂသာ 
အပြစ်အြျက်များအဂကကာင်းကို ဂရးသားြဲ့သည်။

အြျနိ်ကာလအဆုံးတွင် မပြစ်ြူးသည့် ဒုကေဂရာက်မည် ပြစ်သည်။ ထိုဂန့ရက်များ မတို 
ဂတာင်းြါက မည်သူမျှ အသက်ရှင်မည်မဟုတ်ြါ။ ထို့ဂကကာင့် ဂယရှုက သူတို့ကိုြွန်အား 
ဂြးသည့်စကားပြင့် ြျန်ထားြဲ့သည်။ ယုံကကည်သူများ ပြစ်လာကကဂသာဂကကာင့် ကာလ၏ 
အဆုံးသတ်မှ ဂဘးဒဏ်ကကီးကျဂရာက်မည့် ဂန့ရက်ကာလသည် တိုဂတာင်းမည်ပြစ်သည်။

ဂယရှုက ထိုဂြာ်ပြြျက်ကို အဆုံးသတ်လိုက်သည်။ သူ၏ ဂနာက်လိုက်များကို သြင်သည ်
ပြန်လည်ထွက်ဂြါ်လာမည်ဟု ဂပြာပြြဲ့သည်။ သူက ယြုတွင် သူတို့ဂမျှာ်လင့်ထားသည့ ်
အတိုင်း ဂြါ်လာမည် မဟုတ်ဂသးြါ။ သို့ဂသာ် သူဂြါ်လာမည်ပြစ်သည်။ မည်သည့်အြျနိ် 
တွင်မှ ပြစ်ဂစကာမူ သူဂရာက်လာမည့်အြျနိ်အတွက် သူတို့အဆင်သင့်ပြစ်ရမည်။ ြရစ် 
ဂတာ်ဂနာက်လိုက်ဟု ဂြကးဂကကာ်သူမည်သူမဆို အပမဲအဆင်သင့်ပြစ်ရမည်။ ဂယရှုသြင် 
သည် ပြန်လာလိမ့်မည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	-	

ကျမ်းစာမှတ်တမ်း

ဘယ်ဘက်ပြမ်းတွင် 

စာရင်းများကိုြျမှတ်ဂြးြါ 

- တနေဂဂနွ၊ တနလဂာ၊အေဂါ၊ 

ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကကာသြဂတး၊ 

ဂသာကကာနှင့်စဂန။

ထိြ်တွင် ဂလ့ကျင့်ရန် 

အြျနိ်နှင့် ပြန်လည်သုံး 

သြ်ရန်အြျနိ်ကိုထားြါ။

ကဂလးများသည် 

ကျမ်းြျက် ကျက်မှတ်ပြင်း 

ကို ဂန့စဉ်လုြ်ဂဆာင်ပြီး 

မည်သည့်အြျနိ်တွင် 

ကျမ်းြျက် ကျက်မှတ်ြဲ ့

သည်ကို သူတို့၏မှတ်တမ်း 

တွင် ဂရးမှတ်ရမည်။ 

ဂနာက်တစ်ြတ်တွင် 

ထိုမှတ်တမ်းကို အတန်းထ ဲ

သို့ ယူလာြါ။

ဤလှုြ်ရှားမှုမျ ိုးသည် 

ကျမ်းစာ ကျက်မှတ်ပြင်း 

နှင့် တစ်ြတ်တာလုံး နာြ ံ

ပြင်းကို အားဂြးသည်။ 

သင်ြန်းစာ၏ အစိတ ်

အြိုင်းမျှသာ မဟုတ်ြါ။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကျွန်ုြ်၏ ြျစ်သူထဂပမာက်ြါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီြျင်းကို ဤသင်ြန်း 
စာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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ကျမ်းချက်လှုြ်ရှားမှု

အဆင်သင့်လုြ်ြါ။ ကျွန်ုြ်တို့သည် ယဂန့ ကစားနည်းတစ်ြု ကစားကကမည်ပြစ်သည်။ လူ 
တိုင်း မျက်လုံးမှတ်ပြီး ပမင်ဂယာင်ကကည့်ြါ - “သင့်အဂြ၊ အဂမနှင့် သင့်မိသားစုအတွက ်
အစားအစာကိုဆိုင်သို့ သွားဝယ်သည်။ သူတို့သည် နာရီအဂတာ်ကကာသွားကကပြီး သူတို့ 
မသွားမီ အလုြ်နှစ်ြုကို သင့်အား ြျန်ထားဂြးြဲ့သည်။ သင်ဂရေးြျယ်ရမည့် စရိုက်နှစ်ြုနှင့် 
အပြုအမူနှစ်ြုကို ကျွန်ုြ်တို့ပမင်ဂယာင်ကကမည်။

၁) သင်သည် လှဲဂလျာင်းပြီး အြျနိ်အဂတာ်ကကာ ကစားရန် ဆုံးပြတ်သည်။ အဘယ်ဂကကာင့ ်
ဆိုဂသာ် သင်အလုြ်လုြ်ရန် အြျနိ်များစွာ မလိုအြ်ြါ။ သင်အနှစ်သက်ဆုံး တီဗီအစီအစဉ် 
ကို ကကည့်ပြီး သင်အိြ်ဂြျာ်သွားသည်။ သင်နိုးလာပြီးသတိရဂသာအြါ သင့်အဂြနှင့်အဂမ 
သည် အိမ်ပြန်လာကကဂတာ့မည်။ သင်အလုြ်ြင်မစရဂသးြါ။ အိုး နိုး သင်မည်သို့ ြံစား 
ရမည်နည်း။ (ကဂလးများကိုဂပြဂစြါ - ပြစ်နိုင်ဂသာအဂပြမှာ - ဂကကာက်ရေံ့မည်၊ အလျင် 
စလိုပြစ်မည်၊ သင်ပြီးနိုင်ဂအာင် အပမန်နည်းပြင့် လုြ်ဂဆာင်မည်၊ သင့်အား မမိဂအာင် 
ဂမျှာ်လင့်မည်၊ သူတို့ကိုစိတ်ြျက်ဂစလျှင်ရှက်မည်)

၂) သင့်အဂနပြင့် အလုြ်ကို ြထမဆုံး လုြ်ဂဆာင်မည်။ သင်အလုြ်ကိုဂကာင်းမွန်စွာ လုြ် 
ဂဆာင်ရန် အြျနိ်များစွာ ရှိသည်။ အမှန်တွင် သင်အလုြ်ပြီးဂသာအြါ ခြံထဲတွင် ပမက်ြင် 
များ နုတ်ရန်ရှိသည်ကိုလည်း သင်သတိပြုမိသည်။ ထို့ဂကကာင့် သင်အြိုအလုြ်လုြ်ပြီး သင့် 
အဂြနှင့်အဂမကို အံ့ကသသွားဂစမည်။ မကကာမီတွင် သူတို့အိမ်ပြန်ဂရာက်လာဂတာ့မည်။ 
သင်မည်သို့ြံစားရသနည်း (ပြစ်နိုင်ဂသာအဂပြ - ဂြျာ်မည်၊ သင့်မိဘများကို ဂြျာ်ဂစဂသာ 
ဂကကာင့် သင်ကကည်နူးသည်၊ သူတို့ကို နာြံဂကကာင်းပြရန် သူတို့ကိုြင် မဂစာင့်နိုင်ဂတာ့ြါ။)
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဂယရှုက အနာေတ်တွင် ပြစ်ြျက်မည့်အရာကို သိသည်။ အနာေတ်နှင့်ြတ်သက်ပြီး သင် 
စိုးရိမ်သည့်အရာနှစ်ြုကို ဂြာ်ပြြါ။ ယြု ထိုအရာများကို ဂယရှုထံဆက်ကြ်ပြီး အနာေတ် 
နှင့် ြတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်သည့်အရာအတွက် သူ့ကိုကိုးစားြါ။ သူသည် အနာေတ်ကိုသိပြီး 
သူ ကမ္ဘာဂလာကကကီး၏ စိုးရိမ်စရာများနှင့်အတူ သင်စိုးရိမ်ဂသာအရာကို သတိရြါသည်။ 
သူ့ထံဆုဂတာင်းပြီး သင့်ကိုပငိမ်သက်ပြင်းဂြးရန် ဂတာင်းြံြါ။ သူ့ကို ယုံကကည်စိတ်ြျြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	ကအာင်ပမင်ပခင်းနှင့်	ဝင်လာခဲ့ပြီး	 
နှစ်ရက်အြကာတွင်	အနာဂတ်ပြစ်ြျက်များအကြကာင်း	သွန်သင်ခဲ့သည်။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အသင်းနှစ်သင်း	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

သင့်ဂလျာ်ဂသာ အြျနိ်ပြီး 

ဂနာက် ဆရာကကဒ်များ 

(သို့) စာရေက်အြိုင်း 

အစများကို စုစည်းပြီး 

တစ်သင်းစီမှ အဂကာင်း 

ဆုံး ဂမးြွန်းနှင့် အဂကာင်း 

ဆုံး အဂပြကိုဆုြျြါ။

အတန်း တစ်တန်းြျင်းစ ီ

တွင် လူကကီး ဆရာနှစ်ဦး 

ထားရှိရန် အကကံပြုြါ 

သည်။ နှစ်ဦးရှိြါက 

တစ်သင်းြျင်းစီ၏ ဂြါင်း 

ဂဆာင်များ လုြ်ရမည်။

၄)	သင်ခန်းစာအားပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဆရာက အတန်းကိုနှစ်သင်းြွဲြါ။

 ¼ တစ်သင်းသည် “အနီသင်း” ပြစ်ပြီး အနီကဒ်များနှင့် စာရေက်များကို ရမည်။ ဂနာက် 
တစ်ြွဲ့မှာ “အဝါသင်း” ပြစ်ပြီး အဝါဂရာင်ကဒ်များနှင့် စာရေက်များရမည်။

 ¼ တစ်သင်းြျင်းစီတွင် အပြားအသင်းအား ဂမးလိုသည့် ဂမြွန်းကိုဂရးရန် ဂမးြွန်း 
၃-၅ ြုဂရးရန် တာဝန်ရှိသည်။

 ¼ ဂမးြွန်းတစ်ြုစီတွင် ယဂန့သင်ြန်းစာနှင့် ဆက်နွယ်ရမည်။
 ¼ ဂမးြွန်းများကို ဂရးပြီးဂနာက် အပြားအသင်းက ဂမးြွန်းများကို ဂပြရန် ၅-၇ မိနစ် 

အြျနိ်ရမည်။ “အဝါသင်း” က “အနီသင်း” ၏ဂမးြွန်းများကို ဂပြပြီး “အနီသင်း”  
က “အဝါသင်း” ၏ ဂမးြွန်းများကို ဂပြရမည်။
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 ¼ ဂယရှုသည် သူ၏ တြည့်ဂတာ်များနှင့်အတူ ဂနာက်ဆုံးစားြဲ့ဂသာ အစာကို ြသြါ 
အစားအစာဟု ဂြါ်သည်။ သို့ဂသာ် ဂယာဟန်က သိုးသူငယ်သည် ြသြါစားြွဲအတွက် 
အသတ်ြ့ရမည့် အြျနိ်အတိအကျကို ဂြာ်ပြဂသာအြါ ဂယရှုဂသရမည့်အြျနိ်ကို ရည် 
ညွှန်းသည် (ဂယာဟန် ၁၉:၁၄)။ ပြစ်နိုင်သည်မှာ ြသြါြွဲသည် ရှစ်ရက်ကျင်းြဂသာ 
ြွဲပြစ်သည်။ ြသြါရက်သတ္တြတ်ပြစ်သည်။

 ¼ အမျ ိုးသမီးများသည် ဂရထမ်းရသည်မှာ ထုံးစံအရပြစ်သည်။ ထို့ဂကကာင့် အမျ ိုးသား 
တစ်ဦးက ဂရကိုသယ်ယူဂသာအြါ သူ့ကိုအလွန်သတိထားမိစရာ ပြစ်သည်။ ထိုအမျ ိုး 
သား၏အိမ်တွင် ဂယရှုနှင့် တြည့်ဂတာ်များက ဂနာက်ဆုံးဂသာညစာကို စားြဲ့သည်။ 
ထင်ရှားသည်မှာ အမျ ိုးသားသည် ယုံကကည်သူတစ်ဦးပြစ်သည်။ သူ၏ဂသပြင်းကိ ု
ပြင်ဆင်ရာတွင်ြင် ဂယရှုသည် နိမိတ်လကေဏာကို လုြ်ဂဆာင်ဂနသည်။

 ¼ ြသြါြွဲကျင်းြပြင်းသည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများ အီေျစ်ပြည်တွင် ကျွန်ြံစဉ်တွင် ယုံကကည ်
သူ တစ်ဦးြျင်းစီ၏ အိမ်တွင် သိုးသူငယ်ကိုသတ်ပြီး အဂသွးကို တံြါးမုတ်တွင် 
သုတ်လိမ်းပြင်းပြင့် လွှတ်ဂပမာက်ြဲ့ပြင်းကို အမှတ်ရပြင်းပြစ်သည်။

 ¼ ဂယရှုက တြည့်ဂတာ်များအား မုန့်စားပြင်းနှင့် စြျစ်ရည်ဝိုင်ဂသာက်ပြင်းသည်  
ြဋိညာဉ်သစ်၏ အစသဂကဂတပြစ်သည်ဟု သင်ကကားဂြးြဲ့သည်ဟု သဂကဂတကပြသ 
ြဲ့သည်။ ဂယရှု၏အသားနှင့် အဂသွးသည် ြဋိညာဉ်သစ်၏ အစ်အတွက် လိုအြ်သည်။

 ¼ ဝိုင်နှင့်မုန့်သည် ဂလာကသားများ၏ အပြစ်ကို ယူဂဆာင်ဂြးသွားြဲ့သည့် ဘုရားသြင် 
၏ သိုးသူငယ်ဂတာ်၏ သွန်းဂသာ အဂသွးနှင့်ကျ ိုးြဲ့ဂသာ အသားကို ြုံဂဆာင်သည်။

 ¼ ြဋိညာဉ်သစ်က ေျူးလူမျ ိုးများ၏ မျ ိုးဆက်သစ်အတွက် ဂြးြဲ့သကဲ့သို့ ဘုရားသြင်၏ 
သိုးသူငယ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ဂသာသူအတွက်လည်း ပြစ်သည်။ အသင်းဂတာ်မှ ယုံကကည် 
သူများသည်လည်း ထိုြဋိညာဉ်သစ်တွင် ြါဝင်ရမည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	သူ၏တြည့်ကတာ်များကို	တန်ြိုးရှိကသာ 
ညွှန်ြကားချက်များနှင့်	စိတ်သက်သာကစသည့်	ကတိကတာ်များကို	ကြးခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၇၀
ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၂၂:ရ-၂၀ နှင့်  
ရှင်ဂယာဟန်ြရစ်ဝင် ၁၄:၁-၂၇

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကမးြါ၊	ြတ်ြါ၊	

ကပြာြါ၊	ဆုကတာင်းြါ

အရင်သင်ြန်းစာ ၃ ြုမှ  

ဂကာင်းမွန်သည့် 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း 

နည်းစနစ်သည် အဓိက 

အြျက်ဂလးြျက်ကို 

ဦးတည်ဂစြါသည်။

၁) ဂမးြွန်းဂမးြါ

၂) ကျမ်းစာြတ်ြါ

၃) ထိုအဂကကာင်းဂပြာြါ

၄) ဘုရားသြင်ထံ 

ဆုဂတာင်းြါ

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၆၇ - ဂယရှုသည် ဂသပြင်းအား ဂအာင်နိုင်သည့် တန်ြိုးရှိပြင်း
၁။  ဂယရှုက သူသည် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်း အဂကကာင်းပြစ်သည်ဟု ဂပြာဂသာအြါ 

မည်သည့်အဓိြ္ပါယ်ပြင့် ဂပြာြဲ့သနည်း။
၂။  ဂယာဟန် ၁၁:၂၅ ကို ြတ်ြါ
၃။  ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ဂသပြင်းကိုဂအာင်နိုင်သည့် တန်ြိုးရှိသည်။
၄။ ဂယရှုသည် ဂသပြင်းကိုဂအာင်နိုင်သည့် တန်ြိုးရှိဂသာဂကကာင့် ဘုရားသြင်ကိ ု

ဂကျးဇူးတင်ြါ။

စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၆၈ - ဂယရှု၏ဂအာင်ပမင်စွာ ဝင်ဂရာက်ပြင်း
၁။ ဂယရှုသည် အဘယ်ဂကကာင့် ဂယရုရှလင်သို့ ပမည်းစီးကာဝင်လာသနည်း။
၂။ ဇာြရိ ၉:၈-၀ ကို ြတ်ြါ။
၃။ စိတ်အားထက်သန်သည့် လူထုက ဂယရှုကို ဂယရုရှလင်မှ ကကိုဆိုြဲ့သည်။
၄။ ဂယရှုဂနာက်သို့လိုက်ပြင်းသည် မဂကျာ်ကကားဂသာ်လည်း သူ့ဂနာက်သို့ လိုက်ရန် 

ဆုဂတာင်းြါ။

စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၆၉ - သံလွင်ဂတာင်ဂြါ်တွင် ြဂရာြက်ပြုသည့်စကား
၁။ ဂယရှုက သူ၏တြည့်ဂတာ်များကို အနာေတ်အဂကကာင်း မည်သည့်ပြစ်စဉ်များ  

ဂပြာြဲ့သနည်း။
၂။  ရှင်မဿဲ ၂၄ ကို ြတ်ြါ။
၃။ ဂအာင်ပမင်စွာပြင့် ဝင်ဂရာက်ပြီး နှစ်ရက်အကကာတွင် ဂယရှုသည် သူ၏တြည့ ်

ဂတာ်များကို အနာေတ်ပြစ်စဉ်များအဂကကာင်း ဂပြာြဲ့သည်။
၄။ ဂယရှုသည် အနာေတ်ပြစ်စဉ်များကို သိနိုင်သည့် စွမ်းရည်ရှိသည်ကို ကျွန်ုြ်တို့ 

သတိပြုမိရန် ဆုဂတာင်းြါ။

သင်သည် အနာေတ်အတွက် ဂကကာက်ရေံ့ြူးြါသလား။ သင့်ကို ဂကကာက်ရေံ့ဂစသည့်ပြစ်စဉ ်
အြျ ို့မှာ ဘာပြစ်သနည်း။ ယဂန့သင်ြန်းစာထဲတွင် သြင်ဂယရှုမှ အနာေတ်နှင့် ြတ် 
သက်ပြီး စိတ်သက်သာရဂစသည့် အရာများကို ဂပြာြဲ့ဂကကာင်း ဂလ့လာကကမည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂယရုရှလင်တွင် ြွဲဂတာ်ကျင်းြသည့် အြျနိ်ဂကာင်းပြစ်သည်။ လူများစွာသည် တစ်ြတ် 
တာ ကျင်းြမည့် ြသြါြွဲအတွက် ပမို့ထဲသို့ဂရာက်ဂနကကသည်။ လူအများက ဂယရှုကို 
ဂတွ့ဆုံရန် စိတ်လှုြ်ရှားဂနကကပြီး သူတို့အတွက် နိမိတ်လကေဏာ တစ်စုံတစ်ရာပြုမည်ဟ ု
ဂမျှာ်လင့်ထားကကသည်။ သို့ဂသာ် လူတိုင်းက ဂယရှုကိုဂတွ့ရန် စိတ်မလှုြ်ရှားကကြါ။ ေျူး 
လူမျ ိုးများက ဂယရှုကိုသတ်ရန် ကကိုးစားဂနဆဲပြစ်သည်။ ၎င်းမှာစာတန်သည် တမန်ဂတာ် 
ဆယ့်နှစ်ြါးထဲမှ တစ်ြါးပြစ်ဂသာ ယုဒအထဲသို့ဝင်ဂသာ အြျနိ်တွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့သည်။ ထို့ 
ဂကကာင့် ယုဒသည် အပြားတမန်ဂတာ်များကို ြျန်ြဲ့ပြီး ဂယရှုကိုသတ်ြျင်ကကသည့် ဘာသာ 
ဂရးဂြါင်းဂဆာင်များနှင့် ဂတွ့ဆုံဂလသည်။ သူတို့က ဂယရှု၏ တြည့်ဂတာ်များထဲမှ တစ်ဦး 
က သစ္စာဂြာက်မည်ဟု မယုံကကည်နိုင်ြဲ့ကကဂြ။ သူသည် အလွန်ဂကျာ်ကကားဂသာဂကကာင့် 
ထိုသို့ပြစ်လာမည်ဟု သူတို့မထင်ြဲ့ကကြါ။

ြသြါသိုးသူငယ်ကို စားဂသာက်ရမည့်ဂန့ ဂရာက်လာြဲ့သည်။ ၎င်းက ဣသဂရလလူမျ ိုး 
များ အီေျစ်ပြည်မှလွှတ်ဂပမာက်ြဲ့သည်ကို သတိရဂစသည်။ ယုံကကည်ပြင်းအားပြင့် သူတို့ 
သည် သိုးသူငယ်၏အဂသွးကို တံြါးမုတ်တွင်သုတ်လိမ်းပြီး ဂကာင်းကင်တမန်က အဂသွး 
ဂတာ် သုတ်လိမ်းထားဂသာအိမ်ကို ဂကျာ်သွားသည်။ ဂယရှုက ဂြတရုနှင့်ဂယာဟန်တို့ကို
အစားဂသာက်ပြင်ဆင်ရန်ဂပြာပြီး ရုတ်တရက်မည်သည့်ဂနရာတွင် စားဂသာက်ကကမည်ကို 
သိလိုြဲ့ကကသည်။ ဂယရှုက ဂြတရုနှင့် ဂယာဟန်အား ဂရထမ်းလာဂသာ အမျ ိုးသားတစ်ဦး 
ကိုဂတွ့မည်။ ထိုအမျ ိုးသား၏အိမ်ကို အသုံးပြုလိုဂကကာင်းဂပြာြါဟု ဂစြိုင်းြဲ့သည်။ ထို 
ဂြတ်ကာလတွင် အမျ ိုးသားများအား ဂရထမ်းပြီး မဂတွ့ရတတ်ဂြ။ အမျ ိုးသမီးကသာ 
အြျနိ်တိုင်းလုြ်ဂဆာင်ကကသည်။

ဂကာင်းပြီ။  သူတို့က အမျ ိုးသားတစ်ဦးဂတွ့ြဲ့ပြီး အိမ်၏ဒုတိယထြ်ကို သူတို့အား ပြသ 
သည်။ သူတို့က ြသြါညစာကို ထိုဂနရာတွင် စားဂသာက်နိုင်သည်။ တမန်ဂတာ်များနှင့် 
ဂယရှုတို့သည် အစားအစာကိုစားရန် ဂရာက်လာဂသာအြါ ဂယရှုက ထိုအစာကိုသူတို့နှင့် 
စားရန် မည်မျှဂစာင့်စားြဲ့ရသည်ကို ဂပြာပြသည်။ မုန့်ကိုယူ၍ သူဂကာင်းကကီးဂြးသည်၊ 
ြျ ိုးြဲ့သည်၊ သူတို့ကိုလည်း မုန့်ကိုဂြး၍ “ဤမုန့်ကား သင်တို့အြို့အလိုငှါ စွန့်ဂသာငါ၏ 
ကိုယ်ပြစ်၏။ ငါ့ကို ဂအာက်ဂမ့ြို့ရာဤသို့ပြုကကဂလာ့” ဟု ဂပြာဂလသည်။ ထိုနည်းတူြွက် 
ကိုလည်း ယူ၍ “ဤြွက်ကား သင်တို့အြို့အလိုငှါ သွန်းဂသာ ငါ၏အဂသွး၌ တည်ဂသာ 
ြဋိညာဉ်တရားသစ်ပြစ်၏”  

ထို့ဂနာက် ဂယရှုက သူတို့ထဲမှ တစ်ဂယာက်သည် သူ့ကိုသစ္စာဂြာက်မည်ဟု သတိဂြးြဲ့ 
သည်။ သစ္စာဂြာက်မည့်သူသည် စားြွဲနားတွင် ရှိသည်။ ရုတ်တရက် တမန်ဂတာ်များက 
အြျင်းြျင်းညွှန်းဆိုပြီး အြျင်းြျင်း သံသယဝင်လာကကသည်။ သူတို့က “ထိုအမှုကို အဘယ် 
သူပြုအံ့နည်း” ဟု ဂပြာဆိုကကသည်။ ဂယရှုက ဂြတရုအား သူ့အတွက် ဆုဂတာင်းဂြးဂန 
ဂကကာင်း ဂပြာဂသာအြါ ဂြတရုက သူသည် သြင်အတွက် ဘာမဆိုလုြ်ဂြးနိုင်သည်ဟု  

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ကျင်းြပခင်း

ဆရာကြွဲကျင်းြရန် 

အထူးအစားအစာ (သို့) 

မုန့်ကိုယူလာရမည်။ ြုံပြင် 

မဂပြာမီ ကဂလးများကို 

အစာစားဂစြါ။ 

ထို့ဂနာက် ဂယရှုသည် 

တြည့်ဂတာ်များ နှင့ ်

ဂနာက်ဆုံး ညစာစားြဲ ့

သည့် အဂကကာင်းကိ ု

ဂပြာပြြါ။
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ဂယာဟန် ၁၄:၆ - ဂယရှုကလည်း ငါသည် လမ်းြရီးပြစ်၏။ သမ္မာတရားလည်းပြစ်၏။ 
အသက်လည်းပြစ်၏။ ငါ့ကိုအမှီမပြုလျှင် အဘယ်သူမျှ ြမည်းဂတာ်ထံသို့မဂရာက်ရ။

တုံ့ပြန်ြဲ့သည်။ ဂယရှုက ကကက်ြသုံးကကိမ်မတွန်မီ ဂြတရုက ဂယရှုကို သုံးကကိမ်ပငင်းြယ ်
လိမ့်မည်ဟု ဆိုြဲ့သည်။

အထက်အြန်းတွင် ရှိကကစဉ်တွင် ဂယရှုသည် သူ၏တြည့်ဂတာ်များနှင့် သူသည် သူတို့ကို 
ပငိမ်းြျမ်းစွာ ထားြဲ့မည်ပြစ်ဂကကာင်း ဂပြာပြသည်။ သူနှင့်အတူဂနရန် ဂနရာအိမ်ကိုသွား 
ဂဆာက်မည်။ သူသည် တစ်ြုတည်းဂသာ သမ္မာတရား၊ တစ်ြုတည်းဂသာလမ်းနှင့် တစ်နည်း 
တည်းဂသာ အသက်လမ်းပြစ်သည်ဟု ဂပြာပြြဲ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

လှုြ်ရှားမှု	-	ခုန်ြါ

စကားလုံးကကီးများပြင့်  

စာရေက်ဂြါ်တွင် ကျမ်းြျက ်

၏ စကားစုများကိုဂရးြါ။ 

ကကမ်းပြင်ဂြါ်တွင် စာရေက ်

များကို ဂရာပြီးကြ်ထား 

ြါ။ သို့ဂသာ် အဂပြမှန်ရရန် 

အနီးစြ်ဆုံးထားရမည်။ 

ကဂလးများက တစ်ကကိမ ်

လျှင် စကားလုံးတစ်လုံးကို 

ြုန်ပြီး ကျမ်းြျက်ကို 

မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ် 

အတိုင်း ြုန်ရမည်။ 

ကဂလးတိုင်းကို 

ကျမ်းြျက်ြုန်ရန် 

အြွင့်အဂရးရြါဂစ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

“ဂယရှု’ ၏ တြည့်ဂတာ်များနှင့်အတူ ဂနာက်ဆုံးညစာ”

ဘာလဲ ြန့်မှန်းကကည့်ြါ။ ဂယရှုကို မိမိ၏ကယ်တင်ြိုင်ရှင်အပြစ် လက်ြံထားဂသာ ကျွန်ုြ် 
တို့သည် ြရီးတစ်ြုသွားကကမည်။ ဂကာင်းကင်သို့သွားကကမည်။ သင်သည် ဤဂလာကသို့ ြရီး 
သွားြူးြါက ထိုအရာနှင့်ဆင်တူသည့် အရာများစွာကို သင်ဂတွ့ရမည်။ သင်ဂရာက်လည်း 
ဂရာက်ြူးဂြမည်။ ထိုဂနရာတွင်ရှိဂသာ သူကိုလည်း သင်သိပြီး ထိုဂနရာအဂကကာင်းကိုြင ်
ဂမးပမန်းြဲ့ြူးဂြမည်။ မဂရာက်ြူးြါက ထိုဂနရာသည် မည်သို့ပြစ်ဂကကာင်းကို အင်တာနက် 
ဂြါ်တွင် ရှာကကည့်နိုင်ြါသည်။ ဂကာင်းကင်သို့သွားသည့် ြရီးစဉ်အတွက် ဘုရားသြင်သည ်
မည်သည့်အရာနှင့် တူဂကကာင်းကို ကျွန်ုြ်တို့အား အရိြ်အြမက်ဂြးထားြါသည်။ သူက ကျမ်း 
စာထဲတွင် မည်သူမျှမသိနိုင်သည်အထိ ကကီးပမတ်သူပြစ်ဂကကာင်းကို ဂြာ်ပြထားြါသည်။ 

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကျွန်ုြ်၏ ြျစ်သူထဂပမာက်ြါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီြျင်းကို ဤသင်ြန်း 
စာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	-	

ကယရှု၏	တြည့်ကတာ ်

များနှင့်	အတူ	ကယရှု၏ 

ကနာက်ဆုံး	ညစာစားြွဲ

သင်ြရီးသွားြူးြါသလား။ 

ထိုြရီးသည် မည်မျှအံ့ကသ 

စရာ ဂကာင်းသည်ကို 

စဉ်းစားရသည်မှာ အံ့ကသ 

စရာ ဂကာင်းြါသည်။ 

သင်သည် မိတ်ဂဆွတစ်ဦး 

ထံ (သို့) ဂဆွမျ ိုးသား 

ြျင်းထံ အလုြ်သွားပြင်း 

ပြစ်နိုင်ြါသည်။ သင်သည်  

အားလြ်ရက် ြရီးသွား 

ပြင်းလည်းပြစ်နိုင်ြါသည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	သကဘာတူ၊	

မတူကြာ်ပြချက်များ

ကဂလးများက 

သဂဘာတူမတူ 

ဂြာ်ပြြျက်များကို 

ဂြျာ်ရွှင်ကကမည်ပြစ်သည်။ 

သင့်အဂနပြင့်လည်း 

သဂဘာတူမတူ 

ဂြာ်ပြြျက်များကို 

ကိုယ်တိုင် 

ထုတ်ဂြာ်နိုင်ြါသည်။

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သဂဘာတူ၊ မတူဂြာ်ပြြျက်များ (သဂဘာမတူြါက အဘယ်ဂကကာင့် သဂဘာမတူသနည်း)

၁။  ြသြါြွဲသည် ြုံမှန်တစ်ြတ်တာ ကျင်းြသည့်ြွဲ ပြစ်သည်။ (သဂဘာတူသည်)
၂။  ထိုဂြတ်ကာလက အမျ ိုးသားများသည် ဂရကိုထမ်းဂလ့ရှိသည်။ (သဂဘာမတူြါ။ 

ြုံမှန်အားပြင့် အမျ ိုးသမီးများက ဂရထမ်းသည်)
၃။ ြသြါြွဲသည် ြင်လယ်နီကိုပြတ်ပြင်းအား အမှတ်ရဂသာအားပြင့် ကျင်းြသည်။ 

(သဂဘာမတူြါ။ သိုးသူငယ်၏ အဂသွးကို ဣသဂရလလူမျ ိုးများ၏ အိမ်တံြါး 
မုတ်တွင် သုတ်လိမ်းပြင်းပြင့် ဂသပြင်းမှ လွတ်ဂပမာက်ြဲ့သည်ကို သတိရဂအာက် 
ဂမ့ပြင်း ပြစ်သည်။)

၄။ ဂယရှုက ဂြတရုနှင့် ဂယာဟန်တို့အား ြသြါ အစားအစာပြင်ဆင်ရန် ဂပြာြဲ ့
သည်။ (သဂဘာတူသည်)

၅။ ဂယရှုက တမန်ဂတာ်များထဲမှ တစ်ဦးသည် သူ့အဂြါ် သစ္စာဂြာက်မည်ဟု ဂပြာ 
ဂသာအြါ ယုဒပြစ်မည်ကို အားလုံးက သိကကသည်။ (သဂဘာမတူြါ။ တစ်ဦးကို 
တစ်ဦး သံသယဝင်ြဲ့ကကသည်။)

သူသည် ကျွန်ုြ်တို့အတွက် ပြင်ဆင်ဂြးဂနသည်ဟု ဆိုသည်။ ဘုရားသြင်ဂပြာပြသည့ ်
ဂကာင်းကင်အဂကကာင်းအရာများကို ကျွန်ုြ်တို့မည်မျှ စဉ်းစားနိုင်သည်ကို ကကည့်ကကြါစို့။ 
ဆရာက ကဂလးများကို ဂပြဂစရမည် - ဂရွှလမ်းများ၊ ြုလဲေိတ်တံြါးများ၊ ပြည့်စုံပြင်း၊ 
အပြစ်မရှိပြင်း၊ မျက်ရည်မရှိပြင်း၊ ဂသပြင်းမရှိပြင်း၊ အစဉ်အပမဲ ြရစ်ဂတာ်နှင့်အတူရှိပြင်း 
စသပြင့်။ ဘုရားသြင်၏ စကားဂတာ်ထဲတွင် ဂကာင်းကင်အဂကကာင်း ဂပြာထားသည်များ 
ကို စာရင်းပြုစုြါ။ ဂယရှုက သူသည် ဒုကေဂဝဒနာြံစားပြီး ဂသရမည်ကိုသိသည်။ သူသည် 
မကကာမီတွင် ဂကာင်းကင်သို့ သွားရမည်ကိုလည်း သိသည်။ ၎င်းက သူ့ကိုပငိမ်သက်ပြင်းဂြး 
သည်၊ ၎င်းက ကျွန်ုြ်တို့ကိုလည်း ပငိမ်သက်ပြင်း ဂြးနိုင်ြါသည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ	

အလွန်ကကီးမားသည့် အိမ်တစ်အိမ် ….. ဂတာက်ြစွာ ပြင်ဆင်ထားသည့် အိမ်တစ်အိမ်ဟု 
ပမင်ဂယာင်ကကည့်ြါ။ ယြု ထိုအိမ်သည် သင့်အတွက် ပြင်ဆင်ထားပြင်းပြစ်သည်ဟု ပမင ်
ဂယာင်ကကည့်ြါ။ ဂယရှုက သူ၏တြည့်ဂတာ်များအား သူသည် သူတို့အတွက် ဂနစရာကို  
သွားဂရာက်ပြင်ဆင်ဂြးမည်ဟု ဂပြာြဲ့ြါသည်။

ဂယရှုပြင်ဆင်ဂြးသည့် ဂနရာသို့ သင်ဝင်ဂရာက်နိုင်ရန် သင်ဘာလုြ်ဂဆာင်နိုင်သနည်း။
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 ¼ ဂယရှုကိုသတ်ရန် ကကံစည်ကကသည်။ ထို အကကံအစည်မရှိြဲ ဂယရှုအား တစ်စုံတစ်ရာ 
အပြစ်တင်ရာမရှိြါ။

 ¼ ရှင်မဿဲနှင့် ရှင်မာကုတို့က ဂနာက်ဆုံးညစာပြီးဂနာက် ပြစ်ြျက်ြဲ့သည့်အရာကို မှတ် 
တမ်းတင်ထားသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အရာမှာ သိသာသည် - မာရိ၏ ဆက်ကြ်ပြင်း 
နှင့် ယုဒ၏သစ္စာရှိပြင်း

 ¼ ယုဒသည် သစ္စာဂြာက်ြဲ့သည် အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူက ဂရာမအစိုးရကို နိုင်ငံဂရး 
အရ တွန်းလှန်မည်ဟု ဂမျှာ်လင့်ြဲ့သည်။ ယုဒသည် တြည့်ဂတာ်များအြွဲ့မှ ဘဏ္ဍာ 
ထိန်းပြစ်သည်။ သူကဂယရှုသည် သူဂမျှာ်လင့်ထားသည့်အတိုင်း နိုင်ငံဂတာ်ကို မတည် 
ဂထာင်ဂသာအြါ ယုဒသည် ဂယရှုအား ဂငွ ၃၀ ပြင့် သစ္စာဂြာက်ြဲ့သည်။ ကျွန်တစ် 
ဂယာက်အား ဂရေးဝယ်နိုင်သည့် အြိုးပြစ်သည်။

 ¼ ယုဒသည် ဂယရှုအား ဥယျာဉ်ထဲတွင် အနမ်းဂြးပြီး သစ္စာဂြာက်ြဲ့သည်။ သူတို့ 
ြမ်းဆီးသင့်သည့် ဂယရှုအား ဂရာမစစ်သားများကို အမှတ်ဂြးသည့် သဂဘာပြစ်သည်။

 ¼ ယုဒသည် ဂယရှုကို ညွှန်ပြသည်မှာ ဂယရှုကို မသိလွယ်ဂသာဂကကာင့် မဟုတ်ြါ။ ဂယရှု 
သည် ဥြဂဒအရ စစ်ဂဆးရာတွင် သာမန်စွြ်စွဲသူ တစ်ဦးပြစ်လာဂစရန် ပြစ်သည်။ 

 ¼ ဂြတရုသည် Malchus ြဂရာဟိတ်၏ အဂစြံ တစ်ဂယာက်၏ နားကို ပြတ်လိုက်သည်။ 
ဂြတရုသည် ကာကွယ်ရန် ကကိုးစားြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဂြတရုကဂယရှုသည်ဂအာင်ြွ ဲ
ရရန် ဂသရမည်ကို မသိဂသာဂကကာင့် ပြစ်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်၏ နိုင်ငံဂတာ်သည် ဓါးပြင့် ဂရှ့ဆက်မည် မဟုတ်ြါ။ ယုံကကည်ပြင်းနှင့ ်
နာြံပြင်းပြင့် ဂရှ့ဆက်ရမည်။

 ¼ ဘာသာဂရး ဂြါင်းဂဆာင်များက ဂယရှုကို ဂန့အြျနိ်တွင် ြမ်းဆီးနိုင်ဂသာ်လည်း  
ညအြျနိ်တွင် ြမ်းဆီးြဲ့သည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် လူထုသည် ညအြျနိ်တွင် မရှ ိ
ကကဂြ။

 ¼ ေျူးဂကာင်စီသည် ဂရာမအစိုးရ၏ ဂထာက်ြံသည့်အတိုင်း ဂသမိန့်ကိုဂတာင်းဆိုကက 
သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

အဓိကအကြကာင်းအရာ	-	ယုဒသည်	ကယရှုကို	သစ္စာကြာက်ခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၇၁
ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၂၆:၁-၅၆

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကဘာလုံးြစ်ပခင်း

သင့် အတန်းထဲရှိ ကဂလး 

များအား ဂဘာလုံး အဂသး 

တစ်လုံးပြင့် ကစားရန် 

စက်ဝိုင်းြုံ ထိုင်ဂစြါ။ 

ကဂလးများအား တစ ်

ဂယာက်ကို တစ်ဂယာက် 

ဂဘာလုံးကို ညေင်သာစွာ 

လှိမ့်ဂြးဂစြါ။ ကဂလး 

က ဂဘာလုံးကို ြမ်းမ ိ

သည့်အြါ ထိုကဂလးအား 

ဂမးြွန်း တစ်ြုဂပြဂစြါ။ 

ဤအြျက်တွင် ကဂလး 

များ အဂပြမှားြါက မပြင ်

ဂြးြါနှင့်။ ကဂလးတစ်ဦး 

ြျင်းစီအား ြါဝင်ဂစပြီး 

ဂဘာလုံးကို တစ်ဂယာက ်

ပြီး တစ်ဂယာက်ဂြးဂစ 

ကာ ဂနာက်ဂမးြွန်းကို 

ဂပြဂစြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် အြျနိ်ကာလများ အဂကကာင်းကို ပြန်လည်သုံးသြ်ကကြါစို့။

 ¼ အစဉ်လိုက်ပြင့် - ထိုအြျနိ်ကာလများသည် မည်သို့ပြစ်သနည်း။ (အစအဦး၊ လူမျ ိုးတစ် 
မျ ိုး၏ အစအဦး၊ နယ်ဂပမဂတာ် ြိုင်ဆိုင်ပြင်း၊ စည်းလုံးဂသာ နိုင်ငံဂတာ်၊ ကွဲပြားဂသာ 
နိုင်ငံဂတာ်၊ အိမ်ဂတာ်မှဂြါ်ဂဆာင်သွားပြင်း၊ အိမ်ဂတာ်သို့ပြန်လာပြင်း၊ ဂယရှုြရစ် 
ဂတာ်၏ အဂစာြိုင်း အသက်တာ၊ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သာသနာ)

 ¼ အြျနိ်ကာလ တစ်ြုစီတွင် ကျွန်ုြ်တို့ ဂတွ့ဆုံြဲ့ကကသည့် လူအြျ ို့ကို ဂြာ်ပြြါ။

၁) အစအဦး - အာဒံနှင့်ဧဝ၊ လူစီြာ၊ ကာဣနနှင့် အာဂဗလ၊ ဂနာဧ
၂) လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏ အစအဦး - အာပဗဟံ၊ စာရာ၊ ဣဇာက်၊ ဂရဗက္ကာ၊ ယာကုြ်၊ 

ဂယာသြ်၊ ဂမာဂရှနှင့် ြာဂရာ
၃) နယ်ဂပမဂတာ် ြိုင်ဆိုင်ပြင်း - ဂယာရှု၊ ေိဂဒါင်နှင့်ရ ှဂမွလ
၄) စည်းလုံးဂသာ နိုင်ငံဂတာ် - ဂရှာလုနှင့် ဒါဝိဒ်
၅) ကွဲပြားဂသာ နိုင်ငံဂတာ် - ဂယဂရာဂဗာင်၊ ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲ
၆) အိမ်မှ ဂြါ်ဂဆာင်ြံရပြင်း - ဒံဂယလနှင့် ဂယဇဂကျလ
၈) အိမ်ဂတာ်သို့ ပြန်ပြင်း - ဧဇရနှင့် ဒံဂယလ
၇) ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ အဂစာြိုင်းဘဝမှ အိမ်အထိ - အန္န၊ ရှုဂမာင်၊ မာရိ
၉) ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သာသနာ - စာတန်၊ ဗတ္တိဇံဂယာဟန်၊ တြည့်ဂတာ်များ၊ 

နိဂကာဒင်၊ ဂရတွင်းနာမှ အမျ ိုးသမီးနှင့် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်။
၁၀) ဂယရှုြရစ်ဂတာ်အား သစ္စာဂြာက်ပြင်းနှင့် ဂသဆုံးပြင်း - ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၊ သူ၏ 

တြည့်ဂတာ်များနှင့် ယုဒ

သင့်ကို သစ္စာဂြာက်ြဲ့သည့် မိတ်ဂဆွတစ်ဦးကို စဉ်းစားကကည့်ြါ။ သင်သည် သူတို့ကို ယုံ 
ကကည်ြဲ့ပြီး သူတို့က သင့်ကို ဂြာက်ပြန်ြဲ့သည်။ သူတို့သည် သင်၏ မိတ်ဂဆွများပြစ်သည ်
ဟု သင်ထင်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် သူတို့ကို သင်လိုအြ်ဂသာအြါ သင့်ကိုထားြဲ့ပြီး သင့် 
အဂကကာင်းြင် လိမ်ညာဂပြာဆိုကကသည်။

ဂယရှု ြရစ်ဂတာ်တွင်လည်း ထိုကဲ့သို့ဂသာ မိတ်ဂဆွရှိသည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဗုဒ္ဓဟူးဂန့တွင် ဂယရှုက သူ၏ တြည့်ဂတာ်များအား ဂနာက်ဆုံးဂသာ အြျနိ်ကာလများ  
အဂကကာင်းကို ဂပြာပြြဲ့သည်။ သူက ဂနာက်ဆုံးဂသာ အြျနိ်ကာလတွင် အြျ ို့ကငရဲတွင်  
ြျုြ်ဂနှာင်ြံရမည်ပြစ်ပြီး အြျ ို့ကဂကာင်းကင်တွင် ဂြျာ်ရွှင်စွာ ဂနထိုင်ကကရမည်ပြစ်သည ်
ဟု သူတို့ကို ဂပြာပြြဲ့သည်။ ယုံကကည်ပြီး ေရုဏာထားသူများက ဂကာင်းကင်သို့သွားမည့ ်
လူစားမျ ိုးပြစ်သည်။ သင်၌ ဂငွရှိရန် မလိုသကဲ့သို့ ထူးပြားဂသာအစွမ်းရှိရန်လည်း မလိုြါဟု  
ဂပြာပြြဲ့သည်။ သင်၌ နက်နဲဂသာဝိညာဉ်ဂရးနှင့် ရုြ်ြိုင်း လိုအြ်ြျက်များကိုပမင်ပြီး သူတို့ကို 
ပြည့်ဆည်းဂြးရန်သာ လိုြါသည်။ ထိုလူများမှာ ဂကာင်းကင်သို့ သွားမည့်သူများပြစ်သည်။

ဤအဂကကာင်းအရာများကို သူတို့အား ဂပြာပြပြီးဂနာက် သူသည် သစ္စာဂြာက်ြံရပြီး  
ကားစင်သတ်ြံရမည်ဟု ဂပြာပြြဲ့သည်။ ထို့ဂနာက် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးက ဂစျးကကီးသည့် 
ဆီဂမွှးကို ဂယရှု၏ ဂပြြဝါးဂြါ်တွင် လိမ်းဂြးြဲ့သည်။ တြည့်ဂတာ်များက အလွန်စိတ်ဆိုး 
ကကသည်။ ထိုဆီဂမွှးကို ဂရာင်းပြီး ဆင်းရဲသားများကို ဂကျွးဂမွးနိုင်သည်ဟု သူတို့စဉ်းစားကက 
သည်။  ဂယရှုက တြည့်ဂတာ်များကို ပြစ်တင်ဆုံးမပြီး သူသည် သူတို့နှင့်အတူ ကကာရှည်စွာ 
ရှိဂနမည် မဟုတ်ြါဟု ဂပြာြဲ့သည်။ ထိုအြျနိ်ြန့်တွင် ယုဒသည် ဂယရှုကို သစ္စာဂြာက်ရန် 
အြျနိ်ဂကာင်းကို ရှာဂနသည်။ သူက ြာရိရှဲများအား ဂယရှုကို ဂငွ ၃၀ ပြင့် သစ္စာဂြာက်ရန် 
သဂဘာတူြဲ့သည်။

ကကာသာြဂတးဂန့တွင် သူတို့သည် တဂဆးမြါဂသာ မုန့်ကို စားသည့် ြွဲဂတာ်ကျင်းြရန် 
ဂနရာရှာဂြွကကသည်။ ဂယရှုကထို ထူးပြားဂသာ ညဂနစာစားြွဲကို ကျင်းြရန် ဂနရာတစ်ြု 
ကို သူတို့အားဂပြာပြသည်။ ထို့ဂကကာင့် ထိုညတွင် တြည့်ဂတာ်အားလုံးနှင့် ဂယရှုတို့သည်  
ဂနာက်ဆုံးဂသာ ညစာအတွက် အတူတကွဂတွ့ဆုံကကသည်။ ဂယရှုက သူတို့အား ြျ ိုးြဲ့ြံ 
ရမည့် သူ၏ြန္ဓာကိုယ်နှင့်ဂပမဂြါ်သို့ သွန်းဂလာင်းမည့်သူ၏ အဂသွးဂတာ်အဂကကာင်းကို ဂပြာ 
ပြြဲ့သည်။ သူ၏ကျ ိုးြဲ့သွားဂသာ ြန္ဓာကိုြုံဂဆာင်သည့် တဂဆးမဲ့မုန့်ကို လက်ဆင့်ကမ်း 
ဂြးသည်။ လူတိုင်းစားသုံးကကသည်။ ထို့ဂနာက် သူ၏ဂပမဂြါ်တွင် သွန်းမည့် သူ၏အဂသွး 
ဂတာ်ကို ြုံဂဆာင်သည့် စြျစ်ြွက်ကို လက်ဆင့်ကမ်းဂြးသည်။ လူတိုင်းဂသာက်ကကသည်။ 
ထို့ဂနာက် ဂယရှုက တြည့်ဂတာ်များအား သူတို့ထဲမှတစ်ဂယာက်သည် သူ့ကိုသစ္စာဂြာက ်
မည်ဟု ဂပြာဂလသည်။ ယုဒသည် သူလားဟု ဂမးြဲ့သည်။

ညစာစားပြီးဂနာက် တြည့်ဂတာ်များနှင့် ဂယရှုသည် သံလွင်ဂတာင်ဂြါ်သို့ သွားကာ 
ဆုဂတာင်းသွားကကသည်။ သို့ဂသာ် ယုဒသည် ဂရာမစစ်သားများထံသွားပြီး ဂငွသွားယူ 
သည်။ ဂယရှုသည် ဥယျာဉ်ထဲတွင် ဆုဂတာင်းဂနစဉ် သူ၏ တြည့်ဂတာ်များက မအိြ်ြဲမဂန 
နိုင်ကကြါ။ ဂယရှုက သူတို့အား နိုးကကားဂနရန် ကကိမ်ြန်များစွာ ဂပြာဂသာ်လည်း သူတို့အိြ်ြျင် 
ဂနဆဲပြစ်သည်။ ထိုအရာမှာ ဂယရှုအား ဂရာမစစ်သားများ ြမ်းဆီးဂြါ်ဂဆာင်သွားရန ်
ဂရာက်လာသည်အထိပြစ်သည်။ ယုဒက ဂရာမအစိုးရအား သူနမ်းလိုက်သည့် သူသည် ဂယရှု 
ပြစ်သည်ဟု အမှတ်ဂြးထားသည်။ ထို့ဂနာက် ဂရာမစစ်သားများက မည်သည့်တစ်ဂယာက ်
ကို ြမ်းဆီးဂြါ်ဂဆာင်သွားရမည်ကို သိကကမည်ပြစ်သည်။ ဂယရှုက သူတို့၏ ြမ်းဆီးမှုကို 

ြုံပြင်ကပြာပြြါလှုြ်ရှားမှု	-	
ကယရှုခရစ်ကတာ်၏ 

ဘဝတွင်ကနာက်ဆုံးကသာ	
ညစာစားပခင်း

ဆရာကအတန်းကို 
အသင်းနှစ်သင်းြွဲရမည်။ 
တစ်သင်းစီ၏ြန်းတိုင်မှာ 
ဂယရှု၏ကားစင်သတ်ပြင်း 
မတိုင်မီဂနာက်ဆုံး 
တစ်ြတ်မှပြစ်စဉ်များကို 
အစဉ်လိုက်စီရန်ပြစ်သည်။

. ဂယရှုသည် မိတ်ဂဆ ွ
တစ်ဦးကို ဂဗသနိတွင် 
ဂသပြင်းမှ ရှင်ပြန်ဂစြဲ့ 
သည်။

. တြည့်ဂတာ်များသည်
ဂယရှုဂပြာသည့်အတိုင်း
ပမည်းကဂလးတစ်ဂကာင် 
ရြဲ့သည်။
. ဂယရှုသည်ပမည်းက
ဂလးစီးကာဂယရုရှလင်သို့ 
ဝင်လာြဲ့သည်။

. ဂယရှုသည် တြည့်
ဂတာ်များအားဂနာက်ဆုံး
ဂသာကာလအဂကကာင်း 
ဂပြာပြသည်။
. အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးသည်
ဂစျးကကီးဂသာဂရဂမွှးကို
ဂယရှု၏ဂပြဂထာက်ဂြါ်
တွင် သုတ်လိမ်းဂြးသည်။

. ဂနာက်ဆုံးဂသာညစာ

. ဂယရှုနှင့် တြည့်ဂတာ် 
များသည် ဆုဂတာင်းရန် 
သံလွင်ဂတာင်သို့ 
သွားြဲ့ကကသည်။

. ယုဒသည် ဂယရှုကို 
သစ္စာဂြာက်ြဲ့သည်။
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၂၆:၅၆ - ထိုအဂကကာင်းအရာမူကား အနာေတ္တိကျမ်းစာ ပြည့်စုံမည ်
အဂကကာင်းတည်းဟူဂသာ လူအစုအဂဝးတို့ကို မိန့်ဂတာ်မူ၏။ ထိုအြါ တြည့်ဂတာ်အဂြါင်း 
တို့သည် ကိုယ်ဂတာ်ကိုစွန့်ြစ်၍ ဂပြးကက၏။

မတားဆီးြဲ့ြါ။ သို့ဂသာ် ဂြတရုသည် ယဇ်ြုဂရာဟိတ်မင်း၏ အဂစြံတစ်ဂယာက်၏ နား 
ရေက်ကိုပြတ်ြဲ့သည်။ ဂရာမစစ်သားများက ဂယရှုကိုြမ်းဆီးသွားဂသာအြါ ကျန်ရှိသည့ ်
တြည့်ဂတာ်များက ထွက်ဂပြးသွားပြီး ဂယရှုကိုစွန့်ြွာသွားကကသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အတန်းြတ်လည်တွင်

သီြျင်းြွင့်ထားစဉ် 

ကဂလးများကို 

စက်ဝိုင်းြုံထိုင်ဂစြါ။ 

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းြျက ်

ကို လက်ဆင့် ကမ်းဂစြါ။ 

သီြျင်းရြ်နား သွားဂသာ 

အြါ ကျမ်းြျက်ကို 

ရသူမည်သူမဆို ကျမ်းြျက ်

ကို ရေတ်ဆိုရမည်။ 

ကျမ်းြျက်အားလုံး 

ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ 

လုြ်ြါ။ ထို့ဂနာက် 

ကျမ်းြျက် တစ်ြုလုံး 

အတွက် ထိုနည်းတူ 

လုြ်ဂဆာင်ြါ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ပြစ်နိုင်ြါက အတန်းထဲသို့ အဘိဓါတ်ယူလာြါ။ စားစရာ အနည်းဆုံး ဂပြာက်ြု ယူလာြါ  
သို့ဂသာ် သိမ်းထားြါ။ အတန်းမစမီ စာရေက် တစ်ရေက်ြျင်းစီဂြါ်တွင် ဂအာက်ြါ စကားလုံး 
များကို ဂရးြါ။ - သစ္စာဂြာက်၊ နှမ့်ြျပြင်း၊ ဘဏ္ဍာထိန်း၊ ညည်းတွားပြင်း၊ ဂမှာင်မိုက်ပြင်း၊  
ဆက်ကြ်ပြင်း။ ဆန္ဒရှိသူကိုဂြါ်ပြီး ကဒ်တစ်ြုဂရေးဂစြါ။ ထို့ဂနာက် ကဒ်ဂြါ်တွင်ဂရးထား 
ဂသာ စာကိုကကည့်ဂစြါ။ သူတို့သည် ထိုစာကိုြတ်ပြီး အဓိြ္ပါယ်ကိုဂပြာပြရမည်။ ဆရာ (သို့) 
ဂကျာင်းသားများ လုြ်နိုင်ြါက) က စကားလုံးတစ်လုံးြျင်းစီ၏ အဓိြ္ပါယ်ကိုဆိုင်ရာ ကဒ်များ 
စွာ ဂရးထားရမည်။ ထိုစကားလုံးများကို အဓိြ္ပါယ်ြွင့်ဆိုပြီးဂနာက် ဂပြာရမည်မှာ - ြုံပြင ်
ြျနိ်တွင် ထိုစကားလုံး (အဂတွးအဂြါ်) တစ်လုံးြျင်းစီကို ယဂန့နားဂထာင်သွားကကမည်။  
သင်က ဂြာ်ပြလာသည့် စကားလုံးကိုကကားဂသာအြါ ထိုစကားလုံးဂရးထားဂသာ ကဒ်ကိ ု
ကိုင်ဂပမောက်ပြြါ။ ြုံပြင်ပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်တည်း ထိုအဓိကစကားလုံးများနှင့် ပြစ်စဉ် 
များ အဂကကာင်းကို ဂပြာဆိုြါ။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကျွန်ုြ်၏ ြျစ်သူထဂပမာက်ြါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီြျင်းကို ဤသင်ြန်း 
စာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	စာလိြ်	၅	ခု

အတန်းထဲမှ ဆန္ဒရှိသူ 

၅ ဦးကို အတန်းဂရှ့သို့ 

ထွက်လာဂစလျက် 

သင်ြန်းစာမှ သိရမည့် 

အဂရးကကီးဆုံး အြျက် 

ငါး ြျက်ကို ဂရးဂစြါ။ 

အတန်းသားများအား 

လည်း ထိုငါးြျက်သည် 

အဘယ်ဂကကာင့် 

အဂရးကကီးသည်ကို 

ဂမးပမန်းြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

အတန်းထဲမှ ဆန္ဒရှိသူများသည် သင်ြန်းစာမှ သိရမည့် အဂရးအကကီးဆုံးအြျက် ၅ ြျက်ကို 
သင်ြုန်းဂြါ်တွင် (သို့) စာရေက်ကကီးဂြါ်တွင် စာရင်းပြုစုရမည်။

ဥြမာ
၁။  ဂယရှုသည် လူများကို ငရဲသွားရမည့်အဂကကာင်း ဗုဒ္ဓဟူးဂန့တွင် သတိဂြးြဲ့သည်။
၂။  ကကာသာြဂတးဂန့တွင် တြည့်ဂတာ်များနှင့် ဂယရှုတို့သည် ဂယရှုမှသတ်မှတ် 

ထားသည့် အထူးဂနရာတွင် ဂနာက်ဆုံးဂသာ ညစာကို စားြဲ့ကကသည်။
၃။ ယုဒသည် ဂယရှုကို ဂငွ ၃၀ အတွက်နှင့် သစ္စာဂြာက်ြဲ့သည်။
၄။ တြည့်ဂတာ်များသည် ဥယျာဉ်ထဲတွင် ဆုဂတာင်းရမည့်အြျနိ်တွင် နိုးကကားပြီး 

မဂနနိုင်ြဲ့ကကြါ။
၅။ ဂယရှုကို ဂရာမစစ်သားများမှ ြမ်းဆီးဂြါ်ဂဆာင်သွားဂသာအြါ ကကမ်းတမ်း 

ြက်ထန်စွာ မတုံ့ပြန်ြဲ့ြါ။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

သင်ြန်းစာ ၄၅ တွင် ဂယရှုကို သစ္စာဂြာက်သည့်အဂကကာင်း ဂလ့လာြဲ့သည်။ မည်သည့် 
နည်းလမ်းပြင့် ဂယရှုနှင့် အပြားတြည့်ဂတာ်များကို ယုဒက သစ္စာဂြာက်ြဲ့သနည်း။ ဆရာ 
က ဂဟရှာယ ၅၃ ကို ြတ်ပြီး ဤကျမ်းြျက်သည် ပြည့်စုံလာဂတာ့မည်ကို သတိဂြးြါ။ 
ဂဟရှာယက ဂယရှုမဂမွးြွားမီ နှစ်ဂြါင်း ၇၀၀ ကြင် ဂရးသားြဲ့သည်။ ဂယရှုအား သစ္စာ 
ဂြာက်ပြင်းကို ဘုရားသြင်ကသိပြီးသားပြစ်သည်။

အဓိကအကြကာင်းအရာ	-	ယုဒသည်	ကယရှုကို	သစ္စာကြာက်ခဲ့သည်။
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 ¼ ေျူးလူမျ ိုး ဘာသာဂရး ဂြါင်းဂဆာင်များသည် ဂရာမအစိုးရကို ဂယရှုအား ကားစင ်
သတ်ရန် အယုံသွင်းကကသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူတို့ကိုယ်တိုင်စီရင်ရန် သူတို့ 
တွင် အြွင့်အာဏာမရှိဂြ။

 ¼ ဂသဒဏ်ြျမှတ်ရန်မူ ဂယရှုကို ဂရာမအစိုးရ ြိလတ်မင်းထံ ဂြါ်ဂဆာင်ရသည်။ ြိလတ် 
မင်းသည် ကဲသရိကို အုြ်ြျုြ်သည် သို့ဂသာ် အထူးဂနရာအပြစ် ဂယရုရှလင်တွင် ပြစ ်
ဟန်တူသည်။ ြိလတ်မင်းထံ ဂယရှုသည် ေျူးလူမျ ိုးတို့၏ ဘုရင်ပြစ်သည်ဟု ဂြကး 
ဂကကာ်ဂသာ အမှုဂရာက်လာသည်။ ေျူးလူမျ ိုးများက ဂယရှုကို မဟုတ်မမှန်ဂပြာဆိုမှု 
ပြင့် စွြ်စွဲကကသည်။ သို့ဂသာ် ထိုအမှုသည် ဂရာမအစိုးရအတွက် အဓိြ္ပါယ်မရှိဂြ။ ဂယရှု 
သည် သူ့ကိုယ်သူ ဘုရင်ဟု ဂြါ်လျှင် ဂရာမအစိုးရက အဂရးယူဂြမည်။

 ¼ ယုဒသည် ဂယရှုကို သစ္စာဂြာက်ြဲ့ဂသာဂကကာင့် ဂနာင်တရဂလသည်။ သို့ဂသာ် ယြုတွင် 
ဂနာက်ကျြ့ဲဂလသည်။ သူ၏အပြစ်ကုိ သတိရဂစသည့် ဂငွကုိဂြျာက်ရန် ကကိုးစားြ့ဲသည်။ 

 ¼ ယုဒပြည်နယ်ကို အုြ်ြျုြ်သည့် ဂရာမအစိုးရ ြုန္တိြိလတ်မင်း (Pontius)နှင့် ေါလိလဲ 
နယ်မှ ေျူးလူမျ ိုးကိုအုြ်ြျုြ်သူ ဂဟရုဒ်မင်း (Antipus )တို့သည် ဂယရှုကို မည်သည့် 
အပြစ်မှ မဂတွ့ကကဂြ။ သို့ဂသာ် ေျူးလူမျ ိုးများကို စိတ်ဂကျနြ်ဂစရန် ြိလတ်မင်းသည် 
ဂယရှုကို ကားစင်သတ်ရန် အမိန့်ထုတ်လိုက်သည်။

 ¼ ြိလတ်မင်းက ဂယရှုအား သူသည် ေျူးလူမျ ိုးတို့၏ ဘုရင်ပြစ်သဂလာဟု ဂမးဂသာ 
အြါ အဂပြသည် အဂြါင်းလကေဏာရဂလသည်။ ြိလတ်မင်းက ဘုရင်သည် ဂရာမ 
အင်ြါယာကို အန္တရာယ်ပြစ်ဂစမည် မဟုတ်ဂသာဂကကာင့် ဂယရှုကို လွှတ်ဂြးရန် ကကိုး 
စားြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် လူထုက ထိုအရာနှင့် ဘာမှမလုြ်ဂဆာင်နိုင်ဂြ။

 ¼ ၎င်းသည် ြသြါဂန့ပြစ်ဂသာဂကကာင့် ရာဇဝတ်သားကို လွှတ်ဂြးပမဲထုံးစံ ရှိသည်။  
နာမည်ဆိုးနှင့် ဂကျာ်ကကားဂသာ ဗာရဗ္ဗ (Barabbas) နှင့် ဂယရှုတို့ကို လွှတ်ဂြးနိုင်ဂပြ 
ရှိသည်။ ြိလတ်မင်းက ေျူးလူမျ ိုးများြျစ်သည့် ဂယရှုကို ဂရေးြျယ်မည်ဟု ထင်ြဲ့သည်။ 
သို့ဂသာ် လူထုက စိတ်မဝင်စားြဲ “လက်ဝါးကြ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားြါ” ဟု ဂအာ်ကကသည်။ 
ြိလတ်မင်းက လူထုထံမှအဂကကာင်းရင်း ထြ်မံလိုြျင်ဂသာ်လည်း သူတို့က “လက်ဝါး 
ကြ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားြါ” ဟုသာဂအာ်ကကသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	အပြစ်မရှိြါ။	 
သို့ကသာ်	လူထုက	“သူ့ကိုကားစင်သတ်ြါ”	ဟု	ကအာ်ခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၇၂
ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၂၇:၁-၂၄

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဂြာက်ပြင်းနှင့်အဂသြံပြင်း pmrsufESm 400သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာစတင်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အဓိကပြစ်စဉ်များ

ပြန်လည် သုံးသြ်ပြင်း 

သည် ဂလ့လာပြင်းတွင် 

ထူးပြားဂသာအြိုင်း 

ပြစ်သည်။ ပြစ်စဉ် ၁၉ ြုကိ ု

ဂြးထားြါသည်။ 

ထိုပြစ်စဉ်များကို 

စာရေက်ကကီး(သို့)

သင်ြုန်းဂြါ်တွင် 

ဂရးပြီးကဂလးများကို 

အစဉ်လိုက်စီဂစြါ။ 

သူတို့ကို အြွဲ့ ၂ြွဲ့ ၃ြွဲ့ြွဲပြီး 

အတူတကွ လုြ်ဂဆာင ်

ဂစြါ။ ပြစ်စဉ်များကို 

အစဉ်လိုက်ထားရန် 

အြျနိ်ကန့်သတ်ဂြးြါ။ 

အနိုင်ရသူကဆုရမည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

သင်တို့သည် ကျမ်းစာ၏ မဟာြုံပြင် တစ်ြုဒ်ကို ဂလ့လာဂနဂကကာင်း အတန်းသာ:များကိ ု
ဂပြာပြြါ။ ကျမ်းစာထဲတွင် ြုံပြင်များစွာ ရှိဂသာအြါ ထိုြုံပြင်များသည် အဓိကအဂကကာင်း 
အရာတစ်ြုနှင့် ဆက်စြ်ဂနသည်။ ၎င်းမှာ ဂမျှာ်လင့်ြျက်ြုံပြင် ပြစ်သည်။ ထို့ဂကကာင့် ြုံပြင ်
ကိုသိပြီး သင်ြန်းစာအားလုံးကို တစ်စုတည်းစုစည်းရန် ယြင်သင်ြန်းစာများကို ပြန်လည် 
သုံးသြ်သွားကကမည် ပြစ်သည်။ ဂမးြါ - “ကျမ်းစာထဲမှ	ကျွန်ုြ်တို့ကလ့လာခဲ့ြကသည့်	အဓိက 
ပြစ်စဉ်များမှာ	ဘာပြစ်သနည်း။”		

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အစဉ်တည်ရှိပြီး အလွန်တန်ြိုးကကီးသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ကမ္ဘာကကီးနှင့်ထိုထဲတွင်ရှိဂသာ အရာအားလုံးကို ြန်ဆင်းသည်။

 ¼ လူစီြာ (သို့) စာတန်သည် ဧဝကိုလှည့်စားြဲ့သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသြင်အား 
မနာြံပြင်းပြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ြဲ့ကကသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ကမ္ဘာဂြါ်ရှိ သက်ရှိများကို ဂရလွှမ်းမိုးပြင်းပြင့် သတ်ြဲ့သည်။ ဘုရား 
သြင်သည် ဂနာဧနှင့် သူ၏မိသားစုကို အသက်ြျမ်းသာဂြးရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ 
အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဂနာဧသည် ဂပြာင့်မတ်ဂသာ လူတစ်ဦးပြစ်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အာပဗဟံအား အထူးကတိဂတာ်ဂြးြဲ့သည်။

 ¼ ယာကုြ်သည် ဘုရားသြင်၏ ဂကာင်းကင်တမန်နှင့် နြန်းလုံးရာမှ ဣသဂရလဟူသည့် 
အမည်သစ်ကို ရြဲ့သည်။

 ¼ ထူးပြားဂသာ ကြ်ဆိုးဂဘးများနှင့် လွတ်ဂပမာက်ပြင်းအားပြင့် ဘုရားသြင်သည် ဣသ 
ဂရလလူမျ ိုးများကို အီေျစ်ပြည်မှ ထွက်ရန် ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများ နာြံရမည့် ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါးဟု ဂြါ်သည့် 
ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ကုတ်ဥြဂဒကို တည်ဂထာင်ြဲ့သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ဒါဝိဒ်ကို ဘုရင်ပြစ်ရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ သူသည် ထာဝရဘုရင်ပြစ်ရန် 
တစ်စုံတစ်ဦးကို ဂစလွှတ်လိမ့်မည်။

 ¼ နိုင်ငံဂတာ်သည် ဂရှာလမုန်၏ အပြစ်ဂကကာင့် နှစ်ပြမ်းကွဲသွားသည်။

 ¼ ဣသဂရလနှင့်ယုဒတို့သည် အာစီးရီးယားနှင့်ဗာဗုလုန်သို့ပြည်နှင်ြံရသည်။

 ¼ ေျူးလူမျ ိုးများသည် ဗိမာန်ဂတာ်နှင့် ပမို့ရိုးများ ပြန်လည်တည်ဂဆာက်ရန် ပြည်နှင်ြံ 
ရပြင်းမှ ပြန်လာြဲ့ကကသည်။

 ¼ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကကားတွင်များစွာ ဂပြာင်းလဲြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုဂမွးြွားြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှု၏ အဂစာြိုင်းဘဝတွင် သူ့ကိုထူးပြားဂသာ ြုေ္ဂိုလ်အပြစ် မှတ်သားထားသည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဂြာက်ပြင်းနှင့်အဂသြံပြင်း pmrsufESm 401သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

လူအြျ ို့မှာ အလွန် ဂတာင်းဆိုတတ်သည်။ သူတို့က လိုြျင်ဂသာအရာ ရှိတတ်ပြီး ယြုြင် 
လိုြျင်တတ်ကကသည်။ အလွန် ဂတာင်းဆိုမှုများသည့် သူနှင့် သင်ဂတွ့ဆုံြူးြါသလား။  
သူတို့နားတွင် ဂနဂသာအြါ သင့်ကိုမည်သို့ ြံစားဂစသနည်း။

ဂယရုရှလင်ပမို့ထဲမှ လူအြျ ို့သည် အလွန်ဂတာင်းဆိုတတ်သည်။ ဂယရှုသည် ဘာမှမလုြ ်
ြဲ့ဂသာ်လည်း သူ့ကို ဂသဂစလိုကကသည်။

ကကာသာြဂတးညသည် ဂယရှုအတွက် အပြစ်အြျက်များနှင့် ပြည့်နှက်ဂနဂစြဲ့သည်။  
ဂယရှုသည် သူ၏ တြည့်ဂတာ်များနှင့်အတူ ညစာစားြဲ့သည်။ ထိုဂနရာတွင် ပြစ်လာမည့ ်
ကားစင်သတ်ြံရပြင်း အဂကကာင်းကို သူတို့အား သတိဂြးြဲ့သည်။ ယုဒသည် ဂယရှုကိ ု
သစ္စာဂြာက်ြဲ့သည်။ တြည့်ဂတာ်များက ဂယရှုနှင့်အတူ ဆုဂတာင်းရန် နိုးကကားလျက်  
မဂနနိုင်ကကဂြ။ ဂရာမစစ်သားများက ဂယရှုကို ြမ်းဆီးရန် ဂရာက်လာကကသည်။ ဂကကာက ်
ရေံ့စွာပြင့် တြည့်ဂတာ်များ အားလုံးထွက်ဂပြးကကသည်။ ထို့ဂနာက် ဂရာမစစ်သားများသည် 
ဂယရှုကို မတရားသည့် တရားသူကကီးထံ ဂြါ်ဂဆာင်သွားြဲ့သည်။

ဂရာမစစ်သားများကို ေျူးရဲများက ြူးဂြါင်းြဲ့ကကသည်။ သူတို့သည် အတူတကွပြင့် ဂယရှုကိ ု
ြျည်ဂနှာင်ပြီး ယဇ်ြုဂရာဟိတ်မင်းလုြ်ြူးသူ Anna ထံသို့ ဂြါ်ဂဆာင်သွားသည်။ ဂြတရ ု
သည် ဂယရှုအား ဂြါ်ဂဆာင်သွားသည့် ဂနာက်သို့ မလှမ်းမကမ်းမှ လိုက်သွားသည်။ တစ်စုံ 
တစ်ဂယာက်က ဂြတရုသည် ဂနာက်မှလိုက်ဂနသည်ကို သတိပြုမိဂသာအြါ သူြျက်ြျင်း 
ပငင်းြယ်လိုက်သည်။ ဂယရှုသည် Anna ဂရှ့သို့ ဂရာက်ဂသာအြါ စစ်သားများနှင့် ရဲများ 
သည် ဂယရှုကို လက်ရှိ ယဇ်ြုဂရာဟိတ်မင်းက ယာြနှင့် ေျူးဂကာင်စီတစ်ြုလုံး ဂရှ့သို့ 
ဂြါ်ဂဆာင်သွားကကသည်။ ထိုအြါ သူတို့သည် ဂယရှုကိုဂသဂစရန် အမျ ိုးမျ ိုးရှာကကံကက 
သည်။ တစ်ဂယာက်ပြီးတစ်ဂယာက် ဂယရှုကို ပြစ်တင်ကကသည်။ သို့ဂသာ် ယုံနိုင်စရာ တစ်ြုမှ 
မရှိြဲ့ဂြ။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု-

စီရင်ခန်း	၅ခန်း

ကကာသာြဂတးညနှင့် 

ဂသာကကာညကကားတွင် 

ဂယရှုသည် သူ့ကိုစီရင ်

မည့် တရားြွင် ၅ ြု 

ဂရှ့တွင် ဂြါ်လာသည်။

. အန္နတ်မင်း

 (ဂယာဟန် ၁၈:၁၂-၂၄)

. ကယာြ

 (မဿဲ ၂၆:၅၇-၆၄)

. ြုန္တိြိလတ်မင်း

 (လုကာ ၂၃:၈-၁၁)

. ဂဟရုဒ်

 (လုကာ ၂၃:၈-၁၁)

. ြုန္တိြိလတ်မင်းထံ 

ဂနာက်တစ်ကကိမ်

 (လုကာ ၂၃:၁၃-၂၃ နှင့် 

မဿဲ ၂ရး၂၄-၂၆)

 ¼ ဂယရှုသည် လူဆယ့်နှစ်ဂယာက်ကို သူ့အား ဆက်ကြ်ဂသာ ဂနာက်လိုက်များပြစ်ရန် 
ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုသည် မုန်တိုင်းနှင့် နတ်ဆိုးများအဂြါ် သူ၏မဟာတန်ြိုးဂတာ်ကို ပြသြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုသည် လူထု၏ြျးီမွမ်းမှုပြင့် ဂယရုရှလင်ပမို့သို့ ဝင်လာြဲ့သည်။

 ¼ ယုဒသည် ဂယရှုကို သစ္စာဂြာက်ြဲ့သည်။
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“ကားစင်သတ်ြါ”

လူထုက “ကားစင် 

သတ်ြါ” ဟု ဂအာ်ဂသာ 

အြါ “ကားတိုင်ဂြါ်တွင် 

သူ့ကိုဂသဂစြါ” ဟု 

ဂအာ်သည်နှင့် တူသည်။

ထို့ဂနာက် ဂရာမစစ်သားများနှင့် ေျူးရဲများသည် ဂယရှုကို ယုဒအစိုးရ ြိလတ်မင်းထံ ဂြါ် 
ဂဆာင်သွားသည်။  လူထု၏ စွြ်စွဲြျက်က ဂယရှု အဂစာြိုင်းတွင်ဂပြာြဲ့ဂသာ သူသည် ဘုရင ်
ပြစ်သည်ဟူသည်ကို ဦးတည်ဂနသည်။ လူထုက ထိုစကားသည်ဂရာမအစိုးရကို လှုံ့ဂဆာ် 
ဂြးမည်ဟု ထင်ကကသည်။ ထို့ဂကကာင့် ြိလတ်မင်းက ဂယရှုကို ဘုရင်ပြစ်သဂလာဟု ဂမး 
ဂသာအြါ သင်ဂပြာသည့်အတိုင်းြင် ပြစ်သည်ဟု ဂပြြဲ့သည်။ အပြန်အလှန်ဂမးပမန်းဂန 
ဂသာအြါ ြိလတ်မင်းက ဂယရှုသည် ေါလိလဲမှပြစ်သည်ကို သိရှိသွားသည်။ ဂမးြွန်းများ 
ထြ်ဂမးပြီးဂနာက် ြိလတ်မင်းက ဂယရှုတွင်မည်သည့် ပြစ်မှုမျှမဂတွ့ဂကကာင်း ေျူးဂြါင်း 
ဂဆာင်များကို ဂပြာသည်။ ဂယရှုသည် ေါလိလဲပြည်မှပြစ်ဂသာဂကကာင့် ြိလတ်မင်းက  
ဂယရှုကို ေါလိလဲပြည်အုြ်ြျုြ်သူ ဂဟရုဒ်မင်းထံ ြို့လိုက်သည်။ ထိုမင်းသည် ထိုအြျနိ်တွင်  
ဂယရုရှလင်၌ ရှိဂနသည်။ ဂဟရုဒ်မင်းက ဂယရှုကို ဂမးြွန်းဂမးဂသာအြါ ဂယရှုကို သူ့ကို 
အဂပြမဂြးြါ။ ယြု ဂရာမစစ်သားများသည် ဂယရှုကို ဂလှာင်ဂပြာင်ကကသည်။ နန်းတွင်း 
အဝတ်အစားများြင် ဝတ်ဂစပြီး ဂယရှုသည် ရှင်ဘုရင်အတုအပြစ် တင်ဆက်ကကသည်။ 
ဂဟရုဒ်မင်းက ထိုကဲ့ရဲ့ သူများနှင့်အတူပြစ်ပြီး ဂယရှုကို ယုဒပြည်ကိုအုြ်ြျုြ်သူ ြိလတ်မင်း 
ထံပြန်ြို့ဂစသည်။

ယြု ဂယရှုသည် ြိလတ်မင်းထံ ဒုတိယအကကိမ် ဂြါ်လာဂသာအြါ လူထုက ကဲ့ရဲ့ကကသည်။ 
သူတို့က ြိလတ်မင်းအား “လက်ဝါးကြ်တိုင်ဂြါ်မှာ ရိုက်ထားပြင်းကို ြံြါဂလဂစ” ဟု 
ဂပြာကကသည်။ အလွန်အသံကျယ်ပြီးအားကကီးစွာ ဂအာ်ကကသည်။ သူတို့က လက်ဝါးကြ်တိုင ်
ဂြါ်မှာ ရိုက်ထားပြင်းကို ြံြါဂလဂစဟုသာ ဆက်ဂအာ်ကကသည်။ သုံးကကိမ်တိုင်ဂအာင ်
ြိလတ်မင်းသည် လူထုကို ဂယရှု၌ အပြစ်မရှိဟု ဂပြာပြသည်။ သို့ဂသာ် လူထုက ဆက် 
လက်ပြီး အသံကို ပမေင့်ကာဂအာ်ကကသည်။

ြိလတ်မင်းက သူသည် အပြစ်မရှိဂကကာင်းဂပြာကာ ဂယရှုကို ကားစင်သတ်ရန် ြို့လိုက ်
သည်။ ြိလတ်မင်းက ဂယရှုကို မြို့လိုက်မီ ဂယရှုကို ရိုက်နှက်ဂစသည်။ စစ်သားများက  
ဂယရှု၏ ဂြါင်းဂြါ်တွင် ဆူးသရြူကို ကဲ့ရဲ့ကာ ဂဆာင်းဂစသည်။ ထို့ဂနာက် ကားစင် 
သတ်မည့် ဂေါလဂေါသသို့ ဂြါ်သွားြဲ့ကကသည်။

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ဂကာရိန ္သကသဝါဒစာ ြထမဂစာင်  ၅:ရ - ြရစ်ဂတာ်တည်းဟူဂသာ ငါတို့ြသြါ သိုးသူငယ် 
သည် ငါတို့အဘို့ ယဇ်ြူဂဇာ်ရာပြစ်၏။

ကျက်မှတ်အလွတ်	
ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	အတန်း	
လိုက်ယှဉ်ပြိုင်ပခင်း

အသင်းနှစ်သင်းြွဲြါ။ကျက ်
မှတ်ထားသည့် ကျမ်းြျက ်
ကို စာလုံးကကီးပြင့်ဂရးပြီး 
အသင်းများနှင့် ၁ဝကိုက ်
အကွာတွင် ထားြါ။ 
ကဂလးများကို ကျမ်းြျက ်
ဆီဂပြးဂစပြီးလူတိုင်းကကား 
နိုင်သည့် အသံပြင့် စကား 
လုံးကိုြတ်ြါ။ ကဂလး 
တိုင်းက ထိုစကားလုံးကို 
ြတ်ပြီးဂသာအြါ အသင်း 
ထံသို့ ပြန်သွားပြီးဂနာက် 
တစ်ဦးကိုထိြါ။ ကျမ်းြျက ်
မှ စကားလုံးအားလုံးကို  
ရေတ်ဆိုပြီးသည်အထိ 
လုြ်ဂဆာင်ြါ။ ကျမ်းြျက ်
ကို လူတိုင်း ကျက်မှတ်ပြီး 
သည်အထိ ဤသို့လုြ်ြါ။
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

တည်ဂဆာက်သည့်စာရေက ်
ကိုဂဘးတိုက် ပြတ်လုြ်ြါ။ 
ကျမ်းြျက်ကို ကျက်မှတ ်
ြါ။ ဂကျာင်းသားများက 
စက်ဝိုင်းြုံ ထိုင်ရမည်။ 
လူတိုင်းမျက်လုံး ြိတ်ထား 
ရမည်။ ဂကျာင်းသားများ 
ကို ကျမ်းြျက်ရေတ်ဆိုရန် 
အလှည့်ဂြးရမည်။ 
ဂကျာင်းသားကကျမ်းြျက ်
ဆိုနိုင်လျှင် သူ(သို့) 
သူမသည် တစ်ဂယာက ်
ဂယာက်၏ ထိုင်ြုံဂအာက ်
တွင် Cross ကိုထားရမည်။ 
လူတိုင်း အလှည့်ရသည ်
အထိ ဆက်လက်ကစားြါ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကဂလးများအား “သင်မကျူးလွန်ခဲ့ကသာ်လည်း	 တစ်ခုခုနှင့်	 ြတ်သက်ပြီး	 စွြ်စွဲခံခဲ့ရြူးြါ 
သလား။”	 (ဂပြရန် အြျနိ်ဂြးြါ) “ထိုအရာက	 သင့်ကိုမည်သို့ခံစားကစသနည်း	 ကယရှုအား 
စွြ်စွဲြကကသာအခါ	 သူအပြစ်ရှိြါသလား” (မရှိြါ) ကယရှုသည်	 အမှားလုြ်ြူးြါသလား။  
(မလုြ်ြူးြါ) သူ့ကိုစွြ်စွဲသူများနှင့်	 ပငင်းခုန်ြါလား။	 အဘယ်ကြကာင့်	 မပငင်းခုန်သနည်း။	 
မည်သို့ခံစားရမည်ကို	 ြကည့်ြကြါစို့။	 … ကဂလးတစ်ဦးကို စွြ်စွဲြံရသူအပြစ် ဂရေးြျယ်ြါ။ 
ဆရာက ထိုသူကိုစွြ်စွဲရာတွင် ဦးဂဆာင်မည်။ အတန်းသားများအား ထိုသူကိုစွြ်စွဲနိုင်သည်။ 
သို့ဂသာ် ထိုသူကသူ၊ သူမကို ကာကွယ်ပြီးဘာမှဂပြာမည် မဟုတ်ဂြ။ ပြစ်နိုင်ဂသာ စွြ်စွဲ 
ြျက်များမှာ - “ေျ ိုးက စတိုးဆိုင်မှ အစားအဂသာက်အြျ ို့ကို ြိုးယူြဲ့သည်” “ဂမရီသည်တစ ်
ဂယာက်ဂယာက်ကို ရိုက်လိုက်ဂသာဂကကာင့် ဂကျာင်းတွင် ဒုကေဂရာက်ြဲ့သည်။ သူမ၏ 
မိဘများကို ကျွန်ုြ်တို့ဂပြာပြသင့်သည်” (ြန်တီးမှုရှိြါဂစ။ အပြားကဂလးများကိုလည်း ထို 
စွြ်စွဲြျက်တွင်ြါဝင်ဂစြါ ဥြမာ။ ။ ဟုတ်တယ် ကျွန်ုြ်တို့လည်း ပမင်တယ်။ (သို့) ဒါတင်မက 
ဂသးြါ ထိုထက်ဆိုးသည့်အရာကို သူတို့လုြ်တာပမင်ြဲ့တယ်။ ထိုသူအား စွြ်စွဲြျက်နှစ်ြု 
သုံးြုပြင့် စွြ်စွဲပြီးဂနာက် ဂနာက်တစ်ဦးကို စွြ်စွဲဂစြါ။ ကဂလးများကို အလှည့်ဂြးြါ။ ဆန္ဒ 
ရှိသူကများဂနြါက သင် (ဆရာ) ကိုယ်တိုင်ကို အြျက်အလက်အနည်းငယ်ပြင့် စွြ်စွဲဂစြါ။ 
သင်မလုြ်ြဲ့ဂသာအရာ တစ်ြုြုအတွက် စွြ်စွဲြံရဂသာအြါ မြုြံြဲဂနရန် ြက်ြဲဂကကာင်း 
အဂလးထားြါ။

ဂပြာြါ - “ကျွန်ုြ်တို့သည်	အကျ ိုးဆက်မရှိြဲ	ကစားနည်း	အနည်းငယ်ကို	ကစားကနသည်”	
အစစ်အမှန်ပြစ်ြါက မည်မျှြက်ြဲမည်နည်း။ ဆရာထိုြုံပြင်ကို ယုံြါက သင်သည်မဂကာင်း 
သည့် အကျ ိုးဆက်ကို ြံရမည်ဆိုြါက သင်မည်သို့ လုြ်ဂဆာင်မည်နည်း။ (သို့) သင်သည် 
တရားြွင်သို့ ဂရာက်သွားပြီး ဂသမိန့်ကျြဲ့လျှင် ဘာပြစ်မည်နည်း။ မတူညီဂသာ ြုံပြင ်
တစ်ြုဒ် ပြစ်လာလိမ့်မည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကျွန်ုြ်၏ ြျစ်သူထဂပမာက်ြါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီြျင်းကို ဤသင်ြန်း 
စာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

တစ်မိနစ်စာစာရင်း

ဆရာက အသင်းနှစ်သင်း 

ကို သင်ြန်းစာ အဂကကာင်း 

ဂရးနိုင်သမျှ အြျက ်

အလက်များကို စုစည်းရန် 

တစ်မိနစ်အြျနိ်ဂြးရမည်။

တစ်မိနစ်ပြည့်ဂသာအြါ 

စာရင်းများကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး 

မည်သည့်အသင်းသည် 

အြျက်အလက် ြိုများ 

သည်ကို နှိုင်းယှဉ်ကကည့်ြါ။ 

သင်သည် အြျက်အလက ်

များကို ရှာဂြွဂနဂကကာင်း 

ကဂလးများကို ဂသြျာစွာ 

သိြါဂစ။

သင်ခန်းစာကို	

လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

တရားမျှတပခင်း

တရားမျှတပြင်းသည် 

ဂယရှုကားတိုင်ဂြါ် 

ဂသဂသာအြါ 

နှင့် အပြစ်များကို 

ြွင့်လွှတ်ဂြးဂသာအြါ 

ပြစ်ဂြါ်လာသည်။  

၁ ဂယာဟန် ၁:၉။

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

အတန်းကို နှစ်သင်းြွဲြါ။ ဂယရှုသည် မတရားဂသာ တရားသူကကီးများ ဂရှ့တွင် မဂြါ်လာမ ီ
ဂယရှု၏ ဂြါ်ထွက်လာသည့် အြျနိ်ကာအဂကကာင်းကို သူတို့မှတ်မိသမျှ အြျက်အလက်များ 
အား တစ်မိနစ်အတွင်းြျ ဂရးဂစြါ။ ဂအာက်တွင် အြျက်အနည်းငယ်ဂြးထားသည် -

 ¼ ဂယရှုကို ြမ်းဆီးရပြီးဂနာက် တြည့်ဂတာ်များ အားလုံးထွက်ဂပြးသွားသည်။  
ဂြတရုသည် မလှမ်းမကမ်းမှ လိုက်သွားသည်။ သို့ဂသာ် တစ်စုံတစ်ဂယာက်က  
ဂယရှု၏မိတ်ဂဆွပြစ်သည်ဟု ဂပြာဂသာအြါ ပငင်းြယ်ြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုသည် ေျူးယဇ်ြုဂရာဟိတ်မင်း အန္နတ်နှင့် ကယာြတို့ဂရှ့တွင် ဦးဆုံးဂြါ်လာ 
သည်။

 ¼ ထို့ဂနာက် ဂယရှုသည် ဂရာမအစိုးရ ြိလတ်မင်းဂရှ့တွင် ဂြါ်လာသည်။
 ¼ ဂရာမစစ်သားများ၊ ဂရာမအစိုးရ၊ ေျူးလူမျ ိုးဂြါင်းဂဆာင်များနှင့် ေျူးလူမျ ိုးများ 

သည် ဂယရှုကိုကဲ့ရဲ့ကကသည်။
 ¼ ြိလတ်မင်းသည် သူကိုယ်တိုင်အပြစ်မရှိဟု ဂြကးဂကကာ်သည်။ သို့ဂသာ် ဂယရှုသည် 

မည်သည့်အမှုမှ မကျူးလွန်ြဲ့သည်ကို သိရက်နှင့်ြင် ဂသဒဏ်ြျမှတ်ြဲ့သည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

အပြစ်ရှိသည့် ဗာရဗ္ဗကိုလွှတ်ဂြးပြီး အပြစ်မရှိသည့် ဂယရှုကိုမူ အပြစ်ရှိသည်ဟု ဂပြာကာ 
ဂသမိန့်ြျမှတ်သည်မှာ သင့်အတွက် တရားသည်ဟု ပမင်ြါသလား။ မပမင်ြါ။ တရားသည်ဟု 
မပမင်ြါ။ တရားမျှတပြင်းသည် မကကာမီကားတိုင်ဂြါ်တွင် ပြစ်လာမည်။ တရားြွင်များ 
တွင် ထိုတရားမျှတပြင်းရှိမည့်ြုံ မဂြါ်ြါ။ မကကာမီ တရားမျှတပြင်းရှိလာမည့် နည်းလမ်း 
တစ်ြုကိုဂြာ်ပြြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	အပြစ်မရှိြါ။	 
သို့ကသာ်	လူထုက	“သူ့ကိုကားစင်သတ်ြါ”	ဟု	ကအာ်ခဲ့သည်။
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 ¼ ကားစင် သတ်ပြင်းဟူသည်မှာ ရာဇဝတ်သားကို ဂသဂအာင်စီရင်သည့် နည်းလမ်း 
ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် ၎င်းမှာ အလွန်ရက်စက်ပြီး ြုံမှန်အားပြင့် ဂနှးဂကွးသည့် နည်းစနစ် 
ပြစ်သည်။ ဂရာမနိုင်ငံသားတို့သည် ကားစင်သတ်မြံရနိုင်ြါ။ ကားစင်သတ်ပြင်းသည် 
အဆိုးရေားဆုံး ရာဇဝင်ဂကာင်များ အတွက်သာ ပြစ်သည်။

 ¼ ရှိမုန်သည် အာြရိက ဂပမာက်ြိုင်းမှပြစ်ပြီး ဂယရှုကားတိုင် မထိမ်းနိုင်ဂသာအြါ ကား 
တိုင်ကို ထမ်းကူရန် ဂစြိုင်းြံရသည်။

 ¼ နံနက် ၆ နာရီမှ ညဂန ၃ နာရီအထိ ဂပမဂြါ်တွင် ဂမှာင်မိုက်ဂလသည်။

 ¼ ဗိမာန်ဂတာ်ထဲမှ ကုလားကာသည် ထိြ်ဆုံးမှဂအာက်ထိ နှစ်ြိုင်းကွဲသွားသည်။ ၎င်းမှာ 
သာမန်လူသည်ြင် ဘုရားသြင်၏ မျက်ဂမှာက်ဂတာ်သို့သွားရန် အြွင့်ရပြီပြစ်ဂကကာင်း 
ကို ဂြာ်ပြဂနသည့် သဂကဂတ ပြစ်သည်။

 ¼ ရှင်လုကာက ဂယရှုသည် သူ၏ အသက်ကိုဂြးပြင်း ပြစ်ပြီး သူ၏အသက်ကို နုတ်ယူ 
ြံလိုက်ရပြင်း မဟုတ်ဂကကာင်းကို ရှင်းပြထားသည်။ ဂနာက်တစ်ြန် လုကာကဂယရှု 
တွင် အပြစ်မရှိဂကကာင်း အတည်ပြုထားသည်။ ရည်ညွှန်းမှုများထဲမှတစ်ြုမှာ ြိလတ်မင်း 
က ဂဟရုဒ်မင်းသည် ဂယရှု၌ အပြစ်ရှာမဂတွ့ဟု တင်ပြထားသည်။ ကားတိုင်နားတွင် 
ဂရာမစစ်သားတြ်မှူးသည်လည်း ဂယရှုတွင် အပြစ်မရှိဟု ဆိုထားသည်။

 ¼ ဂရာမစစ်သားက ဂယရှုကို ဂပြာင့်မတ်ဂသာသူဟု ဂြါ်ပြီး ဂယရှုသည် ပြစ်မှုမကျူးလွန ်
ြဲ့ဂကကာင်း ပြသြဲ့သည်။ ဂရာမစစ်သားက ဘုရားသြင်ကို ြျးီမွမ်းြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုဂသပြင်းကို ဂတွ့ကကသည့် လူအများသည် ဂယရှုအတွက် ငိုဂြကးကကသည်ကို  
ရှင်လုကာက သတိပြုမိသည်။

 ¼ ြရစ်ဝင်ကျမ်းဂရးသားသူ မည်သူကမျှ ဂယရှုကို ဆန့်ကျင်သည့် အမျ ိုးသမီးများ 
မှတ်တမ်းထားပြင်း မရှိြါ။

 ¼ ဂရာမလူမျ ိုး ကဗျာဆရာ စီဇရိုက “ကားစင်သတ်ပြင်းသည် အရက်စက်ဆုံးနှင့်မကကား 
ဝံ့ဆုံး ညေင်းဆဲမှုပြစ်သည်” ဟု ဂရးသားြဲ့သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	ကျွန်ုြ်တို့၏အပြစ်အတွက ်
ကားတိုင်ကြါ်တွင်	အကသခံခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၇၃
ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၂၃:၂၆-၃၈ နှင့်  

ဂကာရိန ္သကသဝါဒစာ ၅:ရ

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာစိန်ကခါ်ပခင်း

အတန်းကို နှစ်သင်းြွဲြါ။ 

အသင်းများက -

၁) ညီအစ်ကို ဂမာင်နှမ 

အများဆုံးရှိဂသာ 

သူမည်သူမဆို

၂) ညီအစ်ကို ဂမာင်နှမ 

အနည်းဆုံးရှိဂသာ 

သူမည်သူမဆို ဟု 

ြွဲနိုင်သည်။

ဤကစားနည်းက 

သင်ြန်းစာအဆုံးတွင် 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်းကို 

ဆက်လက်လုြ်ဂဆာင ်

မည် ပြစ်သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဂအာက်ြါကဲ့သို့ဂသာ ကစားနည်း သင်ြုန်းကို ဂရးဆွဲြါ။

အချနိ်ကာလ	 ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	သီချင်းများ	 ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ပခင်း
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ် ၄၀၀ မှတ်

ပြီးြဲ့သည့် သင်ြန်းစာ ဂနာက်ဆုံး ၁၀ ြုသို့ ပြန်သွားပြီး ကဂလးများကို အြျနိ်ကာလ တစ်ြု 
ြျင်းစီ (၁၀၀ မှတ်)၊ သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက် ြုံပြင်ဇာတ်ဂကကာင်း (၂၀၀ မှတ်)၊ သင် 
ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက် သီြျင်း (၃၀၀ မှတ်)၊ သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက် ကျက် 
မှတ်ထားသည့် ကျမ်းြျက် (၄၀၀ မှတ်) ကိုဂပြာဂစြါ။ ဆုကို အနိုင်ရသည့် အသင်းအား  
ဂြးြါ။ ြုံမှန်အားပြင့် ယှဉ်ပြိုင်ပြင်းသည် ကဂလးများအတွက် ဂြျာ်စရာဂကာင်းသည်။ 
ထို့ဂကကာင့် အာလုံးကိုြါဝင်ဂစြါ။ သင့်အတန်း၏ အရေယ်အစားဂြါ် မူတည်ပြီး ကဂလး 
တစ်ဦးလျှင် အဂပြ ၁ြု၂ြု စသပြင့် ကန့်သတ်ဂြးြါ။ 

ထိုသို့ လုြ်ဂဆာင်ရပြင်း၏ အဂကကာင်းရင်းမှာ သင်ြွင့့်ပြုလိုက်ြါက ကဂလးအနည်းငယ်က 
သာ အဂပြ ဂပြကကမည်ပြစ်ဂသာဂကကာင့် ပြစ်သည်။

သင်ြန်းစာ တစ်ြုစီအတွက် (အြျနိ်ကာလ ၁၀၀ မှတ်၊ ြုံပြင်ဇာတ်ဂကကာင်းအတွက် ၂၀၀ 
မှတ်၊ သီြျင်းအတွက် ၃၀၀ မှတ်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်းအတွက် ၄၀၀ မှတ်) စုစုဂြါင်း 
၁ဝဝဝဝမှတ် ပြစ်သည်။

အဂြါင်းလကေဏာကို မတူညီသည့် အဂကကာင်းပြြျက်များအတွက် သုံးကကသည်။ အြျ ို့ 
လူများက ဂကျာက်ပမတ်ရတနာအတွက် သုံးသည်။ အြျ ို့လူများမှာ ဘာသာဂရးအဂကကာင်း 
ရင်းများဂကကာင့် သုံးသည်။ အပြားလူများက မဂတာ်တဆမှုများ မပြစ်ဂအာင် အဂဆာင် 
အဂနပြင့် သုံးကကသည်။

ြရစ်ယာန်ကားတိုင်သည် သင့်အတွက် မည်သည့်အဓိြ္ပါယ်ရှိသနည်း။

ြရစ်ယာန်ကားတိုင်သည် သင့်မိတ်ဂဆွများအတွက် မည်သည့်အဓိြ္ပါယ်ရှိသနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ကကာသာြဂတးညနှင့် ဂသာကကာဂန့မနက်တွင် ြိလတ်မင်းအား တစ်ြုြုလုြ်ရန် ြိအား 
ြိုဂြးလာသည်။ လူထုကို စိတ်ဆိုးဂစဂအာင် ဂယရှုကိုလွှတ်ဂြးမည်လား (သို့) ေျူးလူမျ ိုး 
များ ဂတာင်းဆိုသည့်အတိုင်း ဂယရှုကို ကားစင်သတ်မည်လား။ ဂနာက်ဆုံးတစ်ြုကိ ု
သူဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။

ထို့ဂကကာင့် ဂယရှုသည် ဂယရုရှလင်ပမို့၏ အပြင်ဘက် ဦးဂြါင်းြွံအရြ်ဟု ဂြါ်ဂသာ ဂေါလ 
ဂေါသသို့ သွားြဲ့သည်။ သူက ဂြါင်ြျနိ် ၁ဝဝ မျှ ဂလးဂသာ ကားတိုင်ကို ကိုယ်တိုင်ထမ်းရ 
သည်။ သူ့ကို ြန်ကွဲများ၊ အရိုးစများနှင့် သံစများပြင့် ကြ်ထားသည့်ကကိမ်ပြင့် ရိုက်နှက်ကက 
သည်။ သူ့ကို မည်သူမျှ မမှတ်မိနိုင်သည်အထိ ရုြ်ြျက်ဆင်းြျက်ပြစ်ြဲ့သည်။ သူ၏အဝတ် 
များကို ဆုတ်ပြဲကကသည်။ ြိလတ်မင်းထံမှ ဂေါလဂေါသသို့ သွားရာတွင် ဂယရှုသည် 
ကဲ့ရဲ့ပြင်း၊ အထင်ဂသးပြင်းနှင့် ဂလှာင်ဂပြာင်ပြင်းကို ြံြဲ့ရသည်။

သူတို့သည် ဂေါလဂေါသသို့ ဂရာက်ဂသာအြါ ကားတိုင်ဂြါ်တွင် သူ့ကိုတင်ကကသည်။ ၎င်းမှာ 
ဂသာကကာဂန့ မနက်ကိုးနာရီြန့်တွင် ပြစ်သည်။ ဂရာမ ကဗျာဆရာတစ်ဦးက ကားတိုင်သည်  
“အရက်စက်ဆုံးနှင့် မကကားဝံ့ဆုံးဂသာအရာ” ပြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဂယရှုသည် ကားတိုင ်
ဂြါ်တွင်ရှိဂသာအြါ ဂရာမစစ်သားများက သူ၏အဝတ်များကို ဆုတ်ပြဲလိုက်ပြီး မဲနှိုက် 
ကကသည်။ သူတို့က သူ့ကိုဂဆးြါးနှင့် ဂရာဂသာ ြုန်းရည်ကို ကမ်းဂြးကကသည်။ သူပငင်းြယ ်
ြဲ့သည်။

ြုံမှန်အားပြင့် ကားတိုင်ဂြါ်တွင် ဂသပြင်းသည် အလွန်ဂနှးပြီး ကကာရှည်တတ်သည်။ တစ်ြါ 
တစ်ရံဂသရန် ရက်များစွာ ကကာသည်။ လူအြျ ို့က ဂယရှုအား “ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကယ်တင ်
ဂလာ့” ဟုဂအာ်ကကသည်။ အြျ ို့က “ဗိမာန်ဂတာ်ကိုြျက်၍ သုံးရက်အတွင်း ဂဆာက်ပြန ်
ဂသာ သူသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကယ်တင်ဂလာ့” ဟုကဲ့ရဲ့ကက၏။ အြျ ို့ကပြက်ရယ်ပြုပြီး 
သဂရာ်ကကသည်။ ဂန့လည် ၃ နာရီမှ တစ်ဂလာကလုံး အဂမှာင်ကျသွားသည်။ ထို့ဂနာက်  
၃ နာရီတွင် ဂယရှုက ကကီးစွာဂသာ အသံဂတာ်နှင့် “အကျွန်ုြ်ဘုရား အကျွန်ုြ်ဘုရား အဘယ် 
ဂကကာင့် ကျွန်ုြ်ကို စွန့်ြစ်ဂတာ်မူသနည်း” ဟု ညည်းတွားသည်။ ထို့ဂနာက် အသက်ဂတာ် 
ြျုြ်ပငိမ်းသွားသည်။ ထိုအြျနိ်တွင် ကကီးမားဂသာ ငလျင်လှုြ်လာသည်။ ထိုမျှသာမကြါ 
တစ်ြျနိ်တည်းတွင် ဗိမာန်ဂတာ်မှ ကုလားကာသည် ထိြ်မှဂအာက်ဂပြအထိ နှစ်ပြမ်းကွဲ 
သွားသည်။ ဂယရှုကို ဂစာင့်ကကည့်ဂနကကသည့် ဂရာမစစ်သားများက “ဤသူသည် ဘုရား 
သြင်၏သားဂတာ် မှန်ဂြ၏” ဟု ဝန်ြံကက၏။ 

ဂန့လယ်ဂနာက်ြိုင်းတွင် ဂယာသြ်ဟုအမည်ရှိဂသာ သူသည် ြိလတ်ထံသို့သွားပြီး ဂယရှု၏ 
ရုြ်ကလြ်ကိုယူပြီး ေူသွင်းရန် ြွင့်ဂတာင်းြဲ့သည်။ ြိလတ်မင်းကဂယာသြ်၏ဂတာင်းဆိုမှု 
ကို လိုက်ဂလျာလိုက်ပြီး ဂယာသြ်သည်လည်း ဂယရှု၏ြန္ဓာကိုသန့်ရှင်းဂသာအဝတ်ပြင့်  
ြတ်ရစ်ပြီး ေူထဲသို့သွင်းလိုက်သည်။ ၎င်းမှာေူအသစ်ပြစ်ပြီး ဂယရှု၏ ြန္ဓာကိုကာကွယ်ရန် 
ေူဝတွင် ဂကျာက်တုံးကကီးပြင့် ြိတ်ထားကကသည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ကားတိုင်ကြါ်မှ	လူများ

အတန်းထဲရှိ ကဂလးများ 

အား ဦးဂြါင်းြွံအရြ် 

(သို့) ဂေါလဂေါသ 

တွင် ဂရာက်ရှိဂနသည့် 

ြံစားြျက်ကိုဂမးပမန်းြါ။

. မာရိ၊ ဂယရှု၏မိြင်

. တြည့်ဂတာ်များ

. ဂရာမစစ်သား

. လူထုထဲမှဂလှာင်ဂပြာင် 

သူ

. ရှိမုန်

. ဂယာသြ် (ဂယရှု၏ 

ြန္ဓာကို ြိလတ်မင်းထံ 

ဂတာင်းြဲ့သူ)
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ရှင်ဂြတရုကသဝါဒစာြထမဂစာင်  ၃:၁၈ - ြရစ်ဂတာ်သည် ကိုယ်ြန္ဓာအားပြင့် အဂသ 
သတ်ပြင်းကိုြံ၍ ဝိညာဉ်ဂတာ်အားပြင့် အသက်ရှင်ပြင်းသို့ ဂရာက်သည်ပြစ်၍ ငါတို့ကို 
ဘုရားသြင့် အထံဂတာ်သို့ ြို့ဂဆာင်ပြင်းငှါ ဂပြာင့်မတ်ဂသာသူသည် မဂပြာင့်မတ်ဂသာ 
သူအတွက် ဒုစရိုက်အပြစ်များဂကကာင့် တစ်ြါြံဂတာ်မူ၏။

ဂဟရှာယက လွန်ြဲ့ဂသာနှစ်ဂြါင်း (၇၀၀) က သြင်ဂယရှုဂသပြင်း အဂကကာင်းကို ဂရးြဲ့ 
သည့်အတိုင်း ပြစ်လာသည်။ သူသည် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဝမ်းနည်းပြင်းများကို ြယ်ရှားဂြးပြီး 
ငိုဂြကးပြင်းများကို ယူဂဆာင်သွားသည်။ သို့ဂသာ် ကျွန်ုြ်တို့က သူ့ကိုဘုရားသြင်မှ အပြစ်ြံ 
ဂစပြီး ြျစ်ြံရသူဟု ယူဆကကပြီး သူက ဒုကေဂဝဒနာကို ြံစားရသည်။ သို့ဂသာ် သူသည် 
ကျွန်ုြ်တို့၏ လွန်ကျူးပြင်းအတွက် ထိုးနှက်ြံသည်၊ ကျွန်ုြ်တို့၏အပြစ်များအတွက် ကျ ိုးြဲ့ြံ 
သည်၊ သူ့အဂြါ်တွင် ပငိမ်းြျမ်းပြင်းကို ယူဂဆာင်လာဂြးသည်။ သူ၏အနာများအားပြင့ ်
ကျွန်ုြ်တို့ အနာဂြျာက်ကင်းကကသည်။ ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	တယ်လီြုန်း	

ကစားနည်း

ဤကျမ်းြျက်ကို တယ်လ ီ

ြုန်း ကစားနည်းပြင့ ်

ကျက်မှတ်ြါ။ သင့်အတန်း 

ကို တစ်တန်းစီဂစြါ 

ပြီးဂနာက် ကျမ်းြျက်၏ 

စာြိုဒ်ကို ြထမဆုံးလူ၏ 

နားထဲသို့ တီးတိုးဂပြာပြ 

ြါ။ ထိုစကားစုကို ဂနာက ်

တစ်ဂယာက် အားတီးတိုး 

ဂပြာြါ။ ြထမစကားစုကို 

အားလုံး ဂပြာပြီးသည ်

အထိ လုြ်ဂဆာင်ြါ။ 

ထို့ဂနာက် ဒုတိယ စကားစ ု

ကို ထိုနည်းတူဂပြာြါ။ 

ထိုနည်းအတိုင်း 

ကျမ်းြျက် အားလုံး 

ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ 

လုြ်ဂဆာင်သွားြါ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

“ပြသပြင်းနှင့် သိပြင်း” သင်က အရာဝတ္ထုများစွာကို ကဂလးများအား “ပြသရန်” ယူလာ 
ရမည်။ ထိုမှသူတို့သည် ဂယရှု၏ ကားစင်သတ်ြံရပြင်း ဂြတ်ကာလတွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့သည့ ်
အရာများကို “သိ” မည်ပြစ်သည်။ ဥြမာ - ၆ လက်မရှည်ဂသာသံ၊ နှင်းဆီဆူးကဲ့သို့ဂသာ 
ဆူးခြုံပြင့် လုြ်ထားသည့်ဆူးသရြူ၊ ညစ်ြတ်ဂနသည့် အဝတ်စ၊ သားဂရကကာြွတ် (သို့) 
တစ်ြုြန်တီးြါ။ ရာဇဝတ်သားကို ရိုက်ရန် ဂြါင်းြွတုတ်ဂြျာင်း။ 

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကျွန်ုြ်၏ ြျစ်သူထဂပမာက်ြါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီြျင်းကို ဤသင်ြန်း 
စာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	-	

ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံပခင်း

အြတ်စဉ် ၁ - …………

အြတ်စဉ် ၂ - …………

အြတ်စဉ် ၃ - …………

အြတ်စဉ် ၄ - …………

အြတ်စဉ် ၅ - …………

အြတ်စဉ် ၆ - …………

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာစိန်ကခါ်ပခင်း

ဤကစားနည်းက 

သင်ြန်းစာအဆုံးတွင် 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်းကို 

ဆက်လက်ကစားပြင်း 

ပြစ်သည်။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာအစတွင် သင်တို့စတင်ြဲ့သည့် အမှတ်များပြင့် ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း ကစား 
နည်းကို ဆက်လက်ကစားြါ။

 ¼ အမှတ် ၁၀၀ အတွက် - ဂယရှု၏ ကားတိုင်ကို မည်သူထမ်းြဲ့သနည်း။ (ရှိမုန်)
 ¼ အမှတ် ၂၀၀ အတွက် - ဂယရှုကို မည်သည့်အြျနိ်တွင် ကားတိုင်ဂြါ် တင်ြဲ့သနည်း။ 

(ဂသာကကာဂန့ နံနက် ၉ နာရီ)
 ¼ အမှတ် ၃၀၀ အတွက် - ရာဇဝတ်ဂကာင်မည်မျှသည် ဂယရှုနှင့်အတူ ကားစင်တင် 

ြံရသနည်း။ (နှစ်ဂယာက်)
 ¼ အမှတ် ၄၀၀ အတွက် - ဂယရှုဂသဆုံးပြီးဂနာက် မည်သူသည် ဂယရှု၏ြန္ဓာကိ ု

ြိလတ်မင်းထံ သွားဂတာင်းြဲ့သနည်း။ (ဂယာသြ်)
 ¼ အမှတ် ၅၀၀ တန် အြိုဂမးြွန်း - ဤသင်ြန်းစာ၏ အဓိကအဂကကာင်းအရာမှာ  

ဘာပြစ်သနည်း။ (ဂယရှုသည် ကျွန်ုြ်တို့ အပြစ်များအတွက် ကားတိုင်ဂြါ်တွင် 
အဂသြံြဲ့သည်။)

ဂရေးြျယ်နိုင်သည့် လှုြ်ရှားမှု - “ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ြံပြင်း” ဇယားကိုပြုလုြ်ြါ။ ကဂလးများ 
က ထိုဇယားကိုပြည့်ပြီး အိမ်သို့ယူသွားရမည်ဟု ရှင်းပြြါ။ အိမ်တွင် သူတို့၏မိဘများကိ ု
သူတို့က ရှင်းပြမည် သူတို့လက်ြံနိုင်သလား ဟူသည်ကို သိရန် ပြစ်သည်။ သူတို့သည် 
မိသားစုမှ လုြ်ြဲ့သည့်အမှားများကို တလှည့်စီြံယူကကမည်ပြစ်သည်။ ဥြမာ။ ။ ဂေျာ်နီက 
ြထမတစ်ြတ်ကို တာဝန်ယူထားြျနိ်တွင် သူ၏အစ်ကိုသည် ကစားစရာကို မိုးဂရထဲတွင် 
ထားြဲ့ြါက သူ့ကိုတီဗီကကည့်ရန် တစ်ြတ်ြိတ်ြင်မည်။ ဂေျာ်နီက ဘာမှမလုြ်ြဲ့ဂသာ်လည်း 
သူ့အစ်ကို ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ကို ြံရမည်။ ကဂလးတစ်ဦးြျင်းစီအတွက် ဇယားလုြ်ြါ။ 
တစ်ြတ်တာအတွက် “အပြစ်ကိုယ်စားြံပြင်း” အတွက် လုံဂလာက်ဂသာ ဂနရာြျန်ထား 
ဂြးြါ။ ထိုစနစ်သည် မမျှတဂကကာင်း ဂပြာကကြါ။ သို့ဂသာ် ဂယရှုသည် သူ၏ကိုယ်ြိုင ်
အြွင့်အဂရးအတွက် မရြ်တည်ြဲ့ြါ။ ကျွန်ုြ်တို့ကို ဘုရားသြင်နှင့် တည့်မတ်ဂစရန်သာ 
စိတ်ဝင်စားြဲ့သည်။ သူနှင့်အတူကျွန်ုြ်တို့ကို ဂကာင်းကင်တွင်ရှိဂစလိုသည်။ ကဂလးများကိ ု
ထိုဂလ့ကျင့်ြန်းမှ ြထမတစ်ြတ်ကို တာဝန်ယူဂစြါ။ သူတို့မိသားစုဝင်များက သူတို့ကို 
ကကည့်ပြီး မည်သို့လုြ်ဂဆာင်ရမည်ကို သိမည်ပြစ်သည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ကျွန်ုြ်တို့၏အပြစ်များကို သူ၏ြန္ဓာဂြါ်တွင် ယူတင်ြဲ့သည်။ သူသည် 
တစ်ဦးစီတိုင်းအတွက် အရှက်ကွဲြံပြီး ညေင်းဆဲြံြဲ့သည်။ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းမှ ြဂရာြက်ပြု 
ြျက်များ (ဂဟာရှာယ ၅၂၊၅၃နှင့်ဆာလံ၂၂) ဂယရှုြရစ်ဂတာ်မဂသမီ လွန်ြဲ့ဂသာနှစ်ဂြါင်း 
ရာြျကီ ရှင်းလင်းစွာ ဂရးသားြဲ့ကကသည်။

ဂနာက်တစ်ြတ်တွင် သူ၏ဂသပြင်းမှ ထူးပြားသည့် အဂကကာင်းအရာများအဂကကာင်းကို  
ကျွန်ုြ်တို့ဂပြာကကမည် ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် အိမ်ပြန်ပြီးထိုအဂကကာင်း စဉ်းစားြါ။ ဂနာက် 
တစ်ြတ်တွင် ပြန်လာြါ။ သင့်အိမ်စာမှာ - ဂယရှုြရစ်ဂတာ် ကားတိုင်ဂြါ်တွင် အဂသြံ 
ပြင်း၏ ထူးပြားြျက်မှာ ဘာပြစ်သနည်း။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	ကျွန်ုြ်တို့၏အပြစ်အတွက ်
ကားတိုင်ကြါ်တွင်	အကသခံခဲ့သည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
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 ¼ ရှင်လုကာြရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် “အပြစ်သား” ဟူသည့် စကားကို အပြားြရစ်ဝင်ကျမ်း 
များထက် ဂတွ့ရသည်။ ရှင်မဿဲြရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ငါးကကိမ်၊ မာကုတွင် အပြစ်သား 
ဟူသည်ကို ငါးကကိမ် ဂတွ့ရသည်။ ဂယာဟန်ကဂလးကကိမ်သုံးထားပြီး လုကာက အပြစ် 
သားဟူသည်ကို ဆယ့်ဂပြာက်ကကိမ် သုံးထားသည်။ ကားတိုင်ဂြါ်တွင် ြွင့်လွှတ်ပြင်း 
ကို လိုြျင်ဂနသည့် အပြစ်သားတစ်ဦး ရှိဂနြဲ့သည်။

 ¼ အပြစ်သား နှစ်ဂယာက်ကို ကားတိုင်ဂြါ်တွင် ြျတိ်ဆွဲထားပြီး ဂယရှုသည် သူတို့ကကား 
တွင် ြျတိ်ဆွဲြံထားရသည်။ အပြစ်သား တစ်ဂယာက်က ဂယရှုကို ဂလှာင်ဂပြာင်ပြိး  
မဟုတ်မမှန် ဂပြာဆိုဂလသည်။

 ¼ အပြားအပြစ်သားက ဂယရှုသည် ဘုရားပြစ်သည်ကို သိသည် (လုကာ ၂၃:၄၀)။ ထို 
အပြစ်သား၊ သူြိုးသည် ထူးပြားသည့် ဝန်ြံြျက်ကို ထွက်ဆိုြဲ့သည်။ ထိုကားတိုင်ဂြါ် 
တွင်ဂယရှုက ကယ်တင်ပြင်းသည် လူတစ်ဦးတစ်ဂယာက်၏ ဂကာင်းမှုဂကကာင့် မပြစ် 
လာနိုင်သည်ကို ပြသြဲ့သည်။ ထိုအပြစ်သားလည်း မဂကာင်းဂသာသူ တစ်ဦးပြစ်သည ်
မှာ သိသာထင်ရှားသည်။ 

 ¼ ဂယရှုက ဂကာင်းမှုကုသိုလ်များ လုြ်ဂဆာင်ဂသာ်လည်း ကယ်တင်ပြင်းအတွက် အဂရး 
မကကီးသည်ကို ပြသြဲ့သည်။ ထိုအပြစ်သားတစ်ဦးအတွက် ဂကာင်းဂသာအလုြ်လုြ ်
ရန်  အြျနိ်မကျန်သည်မှာ သိသာထင်ရှားပြီး ဘုရားသြင်၏ ဂကျးဇူးဂတာ်ကို ကကိုးစား 
ပြီး မရယူနိုင်ြါ။

 ¼ ဂယရှုက ကားတိုင်ဂြါ်မှ သူြိုးကို ြျက်ြျင်းအဂပြဂြးြဲ့သည်။ ထိုဂန့တွင် သူြိုးက 
ဂယရှု၏ ဘုန်းဂတာ်တွင် ြါဝင်ြဲ့ရသည်။ ြွင့်လွှတ်ပြင်းသည် ပြည့်ဝပြီး ပြည့်စုံသည်။  
ကကိုးစားပြီးရပြင်း မဟုတ်ြါ။

 ¼ ဂယရှုက ထိုအရာ ပြစ်ြျက်လာမည်ကို အာမြံဂြးြဲ့သည်။ ဂနာက်ဆုံးဂတာင်းဆိုမှုကို 
လိုက်ဂလျာရုံမကြါ။ သူြိုးသာမက မည်သူမဆို ြွင့်လွှတ်ပြင်းကိုဂတာင်းြံပြီး ဂယရှု 
ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ြါလျှင် ဘုရားသြင်က ြွင့်လွှတ်ဂြးမည်မှာ ဂသြျာသည်။ 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုခရစ်ကတာ်သည်	အပြစ်ရှိကသာ	 
လူတစ်ကယာက်ကို	ခွင့်လွှတ်ခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၇၄
ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၂၃:၃၉-၄၇

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ထိုသံစဉ်ကိုခန့်မှန်းြါ

အတန်းထဲတွင် သင်ယ ူ

ဂလ့လာြဲ့သည့် 

ကျမ်းစာ၏ စွန့်စားပြင်း 

ြုံပြင်များကို ြွင့်ြါ။ 

ကဂလးများက ြွင့်ြဲ့သည့ ်

သီြျင်းနှင့် သင်ြန်းစာကို 

ယှဉ်တွဲရမည်။

အြျနိ်ရြါလျှင် သီြျင်း 

ထဲတွင် ကဂလးများ 

နားမလည်သည့် 

စကားလုံး (သို့) 

စကားစုြါမြါကို  

ဆရာကဂမးြါ။ 

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဆရာက ကျမ်းစာထဲမှ မဟာြုံပြင်တစ်ြုဒ်ကို စွန့်စားပြင်း သင်ြန်းစာတွင် သုံးြဲ့သည့ ်
သီြျင်းများကို စုစည်းြါ။

ဆရာက အတန်းသားများနှင့်အတူ သီြျင်းဆိုရမည်။ ထိုသီြျင်းများသည် ဤသင်ရိုးညွှန်း 
တမ်းတွင် အရင်ကဂလ့လာြဲ့သည်။

ဆရာက သီြျင်းများကို ကကိမ်ြန်များစွာ ြွင့်ပြီး အတန်းသားများက သီဆိုပြီးဂနာက် “ထို 
သီြျင်းကို အမည်ဂပြာြါ” ဟူဂသာ ကစားနည်းကို ကစားြါ။ ထိုကစားနည်းတွင် ကဂလး 
များက စွန့်စားပြင်း သင်ြန်းစာနှင့် သီြျင်းကို ယှဉ်တွဲရမည်ပြစ်သည်။ ဆရာက ဂကျာင်းသား 
များ အဂပြဂြးဂသာအြါ အလွန်ရက်ဂရာရမည်။

ဤလှုြ်ရှားမှု၏ ရည်ရေယ်ြျက်မှာ ကျမ်းစာထဲမှပြစ်စဉ်များကို သူတို့ဂလ့လာြဲ့သည့် သီြျင်း 
များကို ကဂလးများ ဆက်စြ်တတ်ဂစရန် ပြစ်သည်။ ဆရာကအဓိက ရည်ရေယ်ြျက်ကိ ု
သာ ဦးတည်ထားသင့်သည်။

ထိုမျှ ရိုးရှင်းနိုင်ြါသလား။

သင်သည် ကျမ်းစာကို ြထမဆုံးအကကိမ် ြတ်ဂနသည် ဆိုြါစို့။ သင်သည် တစ်ြါမှဂကာင်း 
ဂသာအရာကို မလုြ်ြူးသည့် လူဆိုးတစ်ဦးအဂကကာင်းကို ြတ်ဂနသည်ဆိုြါစို့။ သို့ဂသာ် 
ထိုသူကို ဘုရားသြင်က သူ၏ယုံကကည်ြျက်ကို ဝန်ြံဂသာဂကကာင့် အံ့ကသြွယ်ရာ ြရဒိသုဘုံ 
တွင် လက်ြံမည်ဟု ကတိဂြးဂနသည်။

သင်ဘာစဉ်းစားမည်နည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

 ¼ လုကာမှ ကားစင်သတ်ပြင်းအဂကကာင်း မှတ်တမ်းထားသည်မှာ ဆာလံနှင့်ဂဟရှာယထ ဲ
မှ ပြစ်သည်။ ရည်ညွှန်းြျက် ငါးြုရှိသည် (လုကာ ၂၃:၃၄ က ဂဟရှာယ ၅၃:၁၂ ကို 
ရည်ညွှန်းပြင်း၊ လုကာ ၂၃:၃၅ က ဆာလံ ၂၂:၆-၇ ကို ရည်ညွှန်းပြင်း၊ လုကာ၂၃:၃၆ 
သည် ဆာလံ ၆၉:၂၁-၂၂ ကို ရည်ညွှန်းပြင်း၊ လုကာ ၂၃:၄၆ သည် ဆာလံ ၃၁:၅ ကို 
ရည်ညွှန်းပြင်း၊ လုကာ ၂၃:၄၆ သည် ဆာလံ ၂၂:၁ကို ရည်ညွှန်းပြင်း ပြစ်သည်။)
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂနရာမှာ ဦးဂြါင်းြွံအရြ်ပြစ်သည်။ ဂသာကကာဂန့ ဂန့လည်ြင်းအြျနိ်တွင်ပြစ်သည်။ ပြစ်စဉ် 
မှာ လူသုံးဂယာက်ကို ကားစင်သတ်ပြင်းပြစ်ပြီး ရာဇဝတ်သားနှစ်ဦးနှင့် ဘာမှမကျူးလွန်ြဲ့ 
သည့် သူတစ်ဦးတို့ပြစ်သည်။ ထိုသူမှာ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ပြစ်ပြီး သူ၏ကားတိုင်မှာ ကကားတွင ်
စိုက်ထားသည်။ သူ၏ ဂဘးတစ်ြက်ြျင်းစီတွင် ရာဇဝတ်သား တစ်ဂယာက်စီရှိသည်။ သုံးဦး 
စလုံးမှာ အလွန်နာကျင်သည့် ဂဝဒနာကို ြံစားဂနကကသည်။ ကားတိုင်ဂြါ်မှာ တစ်ဂယာက် 
ဂယာက်ဂသပြင်းသည် ထိုအတိုင်းပြစ်သည် နာကျင်မှုမှာ မြံနိုင်ဂအာင်ပြစ်သည်။ ဂရာမတို ့
က ထိုပြစ်ဒဏ်သည် အဆိုးရေားဆုံး ရာဇဝတ်ဂကာင်ကို စီရင်ဂလ့ရှိသည်။

ဂယရှုနှင့် ရာဇဝတ်သား နှစ် ဂယာက်တို့သည် မြံနိုင်ဂသာဂဝဒနာပြင့် ကားတိုင်ဂြါ်တွင်  
ြျတိ်ဆွဲြံရဂသာအြါ သူတို့၏ဂနာက်ဆုံးဂသာစကားကို စတင်ဂပြာဆိုြဲ့ကကသည်။ သူတို့ 
ကကားရှိ ြရစ်ဂတာ်အဂကကာင်းကို ဂပြာကကသည်။ ရာဇဝတ်သားတစ်ဦးက ဂယရှုအား “သင ်
သည် ြရစ်ဂတာ်မှန်လျှင် ကိုယ်ကိုလည်းဂကာင်း ငါတို့ကိုလည်းဂကာင်း ကယ်တင်ဂလာ့” ဟု 
ကဲ့ရဲ့ဂလသည်။ အပြားရာဇဝတ်သား တစ်ဂယာက်က ထိုသူကို တိတ်ဆိတ်ဂနရန်ဂပြာ 
သည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ထိုက်တန်ဂသာ ပြစ်မှုကိုြံရသည်။ သို့ဂသာ် ဂယရှုက မည် 
သည့်အမှားမျှ မကျူးလွန်ြဲ့ြါ။

ထို့ဂနာက် ဂယရှုကို ကာကွယ်ဂပြာဆိုသည့် ရာဇဝတ်သားက ဂယရှုဘက်သို့လှည့်ပြီး “သြင် 
ကိုယ်ဂတာ်သည် နိုင်ငံဂတာ်တည်လျက် ြကလာဂသာအြါ ကျွန်ုြ်ကိုဂအာက်ဂမ့ဂတာ်မူြါ”  
ဟု ဂလျှာက်ဂသာ် ဂယရှုက “ယဂန့တွင် သင်သည် ငါနှင့်အတူ ြရဒိသုဘုံတွင် အတူရှိ 
လိမ့်မည်” ဟု ရိုးရှင်းစွာ တုံ့ပြန်ဂလသည်။ 

လူဆိုးထံမှ စကားအနည်းငယ်သာ ပြစ်သည်။ ဂပြာင့်မတ်ဂသာ အပြုအမူမဟုတ်ြါ။ ဘာ 
သာဂရးဆိုင်ရာ ရာထူးလည်း မရှိြါ။ ထိုထာဝရဂကာင်းကကီးကို ရာဇဝတ်သားဂကာင်က သူ၏ 
ကကိုးစားမှုပြင့် မရနိုင်ြါ။

ရိုးရှင်းဂသာ ယုံကကည်ပြင်း … ထိုမျှသာ ပြစ်သည်။ ဂမာဂရှဂြတ်ကာလကဲ့သို့ပြစ်သည်။  
ဂြမကိုက်ြံရဂသာ သူသည် ဂမာဂရှဂထာင်ထားဂသာ ဂကကးဂြမကို ဂမျှာ်ကကည့်ရုံပြင့်  
ကျန်းမာပြင်းကို ရကကသည်။

ရိုးရှင်းဂသာ ယုံကကည်ပြင်း … ထိုမျှသာ ပြစ်သည်။ အာပဗဟံဂြတ်ကာလကဲ့သို့ ပြစ်သည်။  
အာပဗဟံသည် ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာဂကကာင့် ဂပြာင့်မတ်သည်ဟု သတ်မှတ်ြံရသည်။

ရိုးရှင်းဂသာ ယုံကကည်ပြင်း …. ထိုမျှသာ ပြစ်သည်။ ကာဣနနှင့် အာဂဗလတို့ဂြတ်ကာလ 
ကဲ့သို့ပြစ်သည်။ အာဂဗလသည် အဂကာင်းဆုံးဂသာယဇ်ကို ယူလာပြီး ဘုရားသြင်အား 
ြူဂဇာ်ြဲ့သည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	သတင်းစာကြကပငာသူ

ဆရာက ကဂလးသုံးဦး 

အား သတင်းစာအတွက် 

စာစဉ်တစ်ြုဒ်ဂရးဂစပြီး 

သူ (သို့) သူမ၏စာကိ ု

ဂနာက်တစ်ြတ် သတင်း 

စာထဲတွင် ထည့်ြါ။  

သတင်းဂရးသူက 

ဂအာက်ြါ ြုေ္ဂိုလ်များနှင့် 

လူဂတွ့စစ်ဂဆး 

ဂမးပမန်ရမည်။

. ဂယရှု

. ရာဇဝတ်သားနှစ်ဦး

ဂနာက်တစ်ြတ်တွင် 

ကဂလးများကို သူတို့၏ 

သတင်းစာအတွက် 

စာစဉ်ကိုြတ်ဂစပြီး 

သင့်အတန်းအတွက် 

ြင်ဆိုလျှင်လည်း 

ထုတ်ဂဝရန် ကကိုးစားြါ။ 
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၂၃:၄၂ - သြင်၊ ကိုယ်ဂတာ်သည် နိုင်၍ဂတာ်တည်လျက် ြကလာဂတာ်မူ 
ဂသာအြါ အကျွန်ုြ်ကို ဂအာက်ဂမ့ဂတာ်မူြါဟု ဂယရှုကို ဂလျှာက်ဆို၏။

ရိုးရှင်းဂသာ ယုံကကည်ပြင်း … ရာဇဝတ်သားထံမှြင် ဂတွ့ရသည်။ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည်  
သူ့ကို ယုံကကည်ဂသာသူနှင့် မဂကာင်းသည့် အလုြ်မှ ဂရှာင်ကကဉ်သည့် ဂနာင်တမျ ိုးကို 
ရှာဂြွြါသည်။ ရာဇဝတ်သားဂကာင်တွင် ထိုနှစ်ြုစလုံးရှိသည် …. ြရဒိသုဘုံ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ဂသာ့မျ ိုးစုံ ယူလာြါ (ပြစ်နိုင်လျှင်) ဂသာ့အားလုံးနှင့် ြွင့်နိုင်သည့် ဂသာ့ြဂလာက်တစ်ြုယူ 
လာြါ။ ဂသာ့များသည် တစ်ြုနှင့် တစ်ြုြုံစံ မတူရဂြ။ အတန်းသားများအားပြပြီး ဂမးရ 
မည်မှာ - “တစ်ကန့ကသာအခါ	 	 ကကာင်းကင်အိမ်တွင်	 လူများထင်ကနသည့်ကသာ့သည်	 မည် 
သည့်	အရာမျ ိုးပြစ်မည်နည်း။”	 ပြစ်နိုင်ဂသာအဂပြမှာ - ဂကာင်းဂသာအရာများ လုြ်ဂဆာင် 
ပြင်း၊ ဗတ္တိဇံြံယူပြင်း၊ ဘုရားဂကျာင်းသွားပြင်း၊ ဂကာင်းဂသာအလုြ်လုြ်ပြင်း၊ ြိုက်ဆံများ 
ကို အလှူအတန်းအတွက် ဂြးကမ်းပြင်း စသပြင့်။ ဂသာ့ြဂလာက်ကို ဂသာ့တစ်ဂြျာင်း 
က သာြွင့်နိုင်သည် ဂကာင်းကင်နိုင်ငံသို့ သွားသည့် ဂသာ့သည် ဘုရားသြင်၏ စကား 
ဂတာ်ပြစ်ဂသာ ကျမ်းစာထဲတွင် ဂတွ့ရဂသာ သမ္မာတရား တစ်ြုတည်းသာပြစ်သည်ကို ရှင်း 
ပြြါ။ ြုံပြင်၏ ြထမြိုင်းကို ရှင်းပြြါ။ ထိုသူကို ဘုရားသြင်၏ အိမ်ဂတာ်တွင် အတူရှိမည် 
အဂကကာင်း ကားတိုင်ဂြါ်တွင် ကတိဂြးြဲ့သည်။ အတန်း၏အစတွင် ဂပြာြဲ့ဂသာ အဂပြ 
ကို ပြန်လည်ကိုးကားြါ။ “ကားတိုင်ဂြါ်မှ လူသည် ဂကာင်းဂသာအရာကို လုြ်ဂဆာင်ြဲ့ 
ြါသလား။ (သူတို့ဆက်စြ်နိုင်သည့် ဂကာင်းဂသာအရာ တစ်ြုြုကို ဂြာ်ပြြါ။ ဥြမာ ဂဆးရုံ 

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကျွန်ုြ်၏ ြျစ်သူထဂပမာက်ြါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီြျင်းကို ဤသင်ြန်း 
စာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းြျက် 

လှုြ်ရှားမှု - ေရြ်ြီးတီ

ေရြ်ြီးတီက 

ကဂလးများကျမ်းြျက်ကို 

ကျက်မှတ်ရာတွင် ကူည ီ

ဂြးြါသည်။ ကျမ်းြျက ်

ထဲမှ စကားလုံးများကို 

စာရေက်များဂြါ်တွင် 

ြွဲဂရးြါ။ ထို့ဂနာက် 

ကဂလးများကို အြွဲ့နှစ်ြွဲ့ 

သုံးြွဲ့ြွဲပြီး စကားလုံးများ 

ကို မှန်ကန်သည့် အစ ီ

အစဉ် အတိုင်းထားဂစြါ။ 

အြွဲ့တစ်ြွဲ့စီက ကျမ်းြျက ်

ကို အတူတကွ ထားနိုင ်

ဂသာအြါ သူတို့သည် 

ထိုကျမ်းြျက်ကို ရသွားဂြ 

မည်။
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ရှိလူနာများထံ လည်ြတ်ပြင်း၊ ဆာဂလာင်ဂနသူများကို အစာဂကျွးဂမွးပြီး ကူညီပြင်း 
စသပြင့်)။ ြထမဂသာ့ကို ကိုင်ပြီး ဂပြာရမည်မှာ “ဤဂသာ့သည် ဂကာင်းကင်သို့သွားသည့ ်
ဂသာ့မဟုတ်ြါ” သူအသင်းဂတာ်သို့ သွားြဲ့သလား။ မသွားြဲ့ြါ။ သူဗတ္တိဇံ ြံြဲ့ြါသလား။ 
မြံြဲ့ြါ။ တစ်ကကိမ်စီတိုင်းတွင် ဂသာ့တစ်ဂြျာင်းစီ ကိုင်ဂပမောက်ပြပြီး ဂပြာရမည်မှာ “ဤ 
ကသာ့သည်	ကကာင်းကင်သို့	သွားသည့်ကသာ့	မဟုတ်ြါ”ဟု ပြစ်သည်။ 

ထို့ဂနာက် ထိုဂသာ့များသည် ဂကာင်းကင်သို့ သွားမည့်ဂသာ့များ မဟုတ်လျှင် သူဘာလုြ်ြဲ ့
သနည်း။ စာြုဒ်ကိုပြန်ကကည့်ပြီး ဂကာင်းကင်အိမ်သို့ သွားရန်မှာ ဂနာင်တရပြင်းနှင့် ဂယရှုကို 
ယုံကကည်ပြင်းမှ ပြစ်သည်ကို ကဂလးများအား ပမင်ဂတွ့ဂစြါ။ သင်၌ဂသာ့များနှင့်ကိုက ်
သည့် ဂသာ့ြဂလာက်ရှိြါက ပြသပြီးဂပြာရမည်မှာ - “ဂသာ့သည် ဂသာ့ြဂလာက်ကို ြွင့ ်
သည့် တစ်ြုတည်းဂသာ အရာပြစ်သကဲ့သို့ ဂနာင်တရပြင်း (သင့်အပြစ်အတွက် အမှန် 
အကန်ဂနာင်တရပြင်း) နှင့် ဂယရှုကို ယုံကကည်ပြင်းသည် ဘုရားသြင်လက်ြံမည့် တစ်ြု 
တည်းဂသာ အရာပြစ်သည်။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာကို အြွဲ့လိုက် ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ။ ဤသင်ြန်းစာမှ မည်သည့်အဂကကာင်းအရာ 
များ ထွက်လာသနည်း။ ဆရာတစ်ဂယာက်က ကဂလးများ၏ အြွဲ့လိုက် ဂဆွးဂနွးမှုတွင် 
ဂြါင်းဂဆာင်လုြ်ရမည်။ ကဂလးများကို ရှာဂြွမှုအများဆုံး လုြ်ဂစြါ။ လိုအြ်ြါက အကူ 
အညီဂြးြါ။

 ¼ ဂယရှုနှင့်အတူ ကားစင်သတ်ြံရဂသာ ရာဇဝတ်သားများသည် ဂသဒဏ်နှင့် ထိုက် 
တန်သည်။

 ¼ ဂယရှုသည် မည်သည့်အမှုမျှ မကျူးလွန်ြဲ့ဂသာဂကကာင့် ဂသဒဏ်နှင့် မထိုက်တန် 
ြဲ့ြါ။

 ¼ ကားတိုင်ဂြါ်မှ နာကျင်မှုသည် မြံမရြ်နိုင်ဂအာင် ပြင်းထန်သည်။
 ¼ ရာဇဝတ်သားနှစ်ဂယာက်သည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်အဂကကာင်းကို စတင်ဂဆွးဂနွး 

ကကသည်။
 ¼ ရာဇဝတ်သားတစ်ဂယာက်က ဂယရှုကိုကဲ့ရဲ့ပြီး ကားတိုင်ဂြါ်မှ ဆင်းရန် ဂပြာြဲ့ 

သည်။
 ¼ အပြားရာဇဝတ်သား တစ်ဂယာက်က ဂယရှုကို ယုံကကည်ြဲ့သည်။
 ¼ ဂယရှုက ဂနာင်တရဂသာ ရာဇဝတ်သားအား ထာဝရြရဒိသုဘုံမှ ကကိုဆိုြဲ့သည်။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အဓိကအချက်ခုနှစ်ချက်

ဆရာကအတန်းကို ၂ြွဲ့၊ 

၃ ြွဲ့ြွဲရမည်။ သူတို့ကို 

သင်၏ဘယ်ဘက်မှ 

အဓိကအြျက် ၇ ြျက် 

သည် တစ်ြျက်ြျင်းစီကို 

ဂပြာဂစြါ။ ကဂလးငယ် 

များနှင့် စာမတတ်သည့် 

ကဂလးများအတွက် 

ဆရာက သူတို့ကို 

ကူညီဂြးရမည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဂြာက်ပြင်းနှင့်အဂသြံပြင်း pmrsufESm 416သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

အရင် တစ်ြတ်တွင် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ ဂသပြင်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး ထူးပြားြျက်များကို  
ဆုံးပြတ်ရန် အိမ်စာဂြးြဲ့သည်။ ဆရာက အတန်းသားများနှင့်အတူ ဂဆွးဂနွးသင့်ြါသည်။

ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ ဂသပြင်းနှင့် ြတ်သက်ပြီး ထူးပြားြျက်မှာ ဤသို့ပြစ်သည် - သူထံသို့ 
ယုံကကည်ပြင်းပြင့်လာဂသာသူကို ထာဝရဂြျာ်ရွှင်ပြင်းထဲသို့ ဂြါ်ဂဆာင်ရန် သူ၌တန်ြိုးနှင့် 
အစွမ်းရှိသည်။ သူမည်သူပြစ်သည် ဟူသည်ကို ယုံကကည်ရန်နှင့် သူလုြ်ဂဆာင်ဂြးြဲ့သည့် 
အရာကို ယုံကကည်ရန်သာ ပြစ်သည်။ ထိုမျှသာပြစ်သည်။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုခရစ်ကတာ်သည်	အပြစ်ရှိကသာ	 
လူတစ်ကယာက်ကို	ခွင့်လွှတ်ခဲ့သည်။
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 ¼ အမျ ိုးသမီးများက ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာနှင့် ဂလးစားသည့် သဂကဂတအဂနပြင့် ေူသြဂ ျငိ်းသို့ 
အဂမွှးနံ့သာများ ယူလာသည်။

 ¼ အမျ ိုးသမီးများက ေူသို့ဂရာက်ဂသာအြါ သူတို့က ေူဝမှဂကျာက်တုံးသည် ြွင့်ဂနပြီး  
ြန္ဓာလည်း ဂြျာက်ဆုံးဂနသည်ကို ဂတွ့ြဲ့ကကသည်။ အမျ ိုးသားနှစ်ဦးက စင်ကကယ်ဂသာ 
အဝတ်ကို ဝတ်ဆင်ထားသည့် ဂကာင်းကင်တမန်များက သူတို့ထံဂြါ်လာပြီး ဂယရှု 
ြရစ်ဂတာ်သည် သူဂပြာြဲ့သည့်အတိုင်း ဂသပြင်းမှ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ြဲ့ပြီပြစ်ဂကကာင်း 
ကို ဂပြာြဲ့သည်။ 

 ¼ အမျ ိုးသမီးများက ရဲဝံ့စွာပြင့် ေူထဲသို့ဝင်လာပြီး မကကာမီသံသယ ရှိလာသည်။ မည်သူက 
ေူကို ြွင့်လိုက်နည်း။ မည်သူက ြန္ဓာကိုဂရွှ့လိုက်သနည်း။ ယဇ်ြုဂရာဟိတ်များက ြန္ဓာ 
ကို ရှုံ့ြျရန် ယူဂဆာင်သွားသည်လား။

 ¼ အမျ ိုးသမီးများက ဂယရှုဂပြာြဲ့သည်ကို သတိရဂသာအြါ အမျ ိုးသားများက သတိမရ 
ဂသးြါ။ အမှန်တွင် ဂြတရုသည် ဘာမှမရှိဂသာ ေူသို့ဂပြးသွားပြီး သူဂရာက်ဂသာအြါ  
ပြစ်ြျက်ဂနသည့်အရာကို အံ့အားသင့်ြဲ့ရသည်။

 ¼ ထို့ဂနာက် ဂယရှုသည် လမ်းဂြါ်တွင် သွားဂနဂသာ လူနှစ်ဦးထံ ဂြါ်လာသည်။ သူ၌ 
သရဲကဲ့သို့ ဝိညာဉ်ြန္ဓာမရှိြါ။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် တြည့်ဂတာ်များက သူ့ကိုထ ိ
နိုင်ပြီး သူနှင့်အတူ စားဂသာက်နိုင်ကကသည်။ 

 ¼ ဂယရှုသည် ဂသပြင်းမှ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာဂသာအြါ သူသည် အပြားမည်သူမျှ မလုြ် 
နိုင်မလုြ်ဂဆာင်နိုင်ဂသာအရာကို လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်။ သူသည် ဂသပြင်းကို ဂအာင်နိုင် 
ြဲ့သည်။ ၎င်းက သူသည် “စာတန်ကို နင်းဂပြနိုင်သူ” ကမ္ဘာ ၃:၁၅ ပြစ်ဂကကာင်းကိ ု
သက်ဂသပြြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုသည် ဂသပြင်းမှ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာဂသာအြါ သူသည် ဂမရှိယပြစ်ဂကကာင်းကိ ု
ဂြာ်ပြထားသည့် ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းမှ အြျက်အလက်အားလုံးကို တြည့်ဂတာ်များအား 
ပြသြဲ့သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	ကသပခင်းမှထကပမာက်ခဲ့သည်။	 
ကယရှုသည်	ကသပခင်းကို	ကအာင်နိုင်သည့်တန်ခိုး	ရှိသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၇၅
ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၂၄:၁-၁၂ နှင့် ၃၆-၄၃

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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ကျက်မှတ်ရန်	 

ကျမ်းချက်များ

ကျမ်းြျက် ၁၄ ြုကို 

ဂြးထားသည်။ အတန်းကိ ု

နှစ်ြွဲ့ြွဲပြီး မည်သည့်အြွဲ့ 

က ကျမ်းြျက်အများဆုံး 

ကျက်မှတ်နိုင်သည်ကို 

ကကည့်ြါ။ တစ်ြွဲ့ြျင်းစီက 

၁၄ ြျက်ထက်  

ြိုကျက်နိုင်လျှင် အြိ ု

အြျက်များ ဂြးရမည်။

အသင်းများကို ၅ မိနစ ်

အြျနိ်ဂြးြါ။ 

သူတို့ အတူတကွ 

လုြ်ဂဆာင်ရမည်။

ဆရာက အကူအညီ 

အနည်းငယ်ဂြးရမည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကဂလးများကို အရင်သင်ြန်းစာများအား ပြန်လည်ဂနွးဂြးြါ။ “မည်သည့် (ကျမ်းြျက်) 
ကဂပြာသည်ကို မည်သူမှတ်မိသနည်း” ဟု ဂမးနိုင်ြါသည်။

 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၆၁ - မာကု ၄:၄၀
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၆၂ - လုကာ ၄:၃၆
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၆၃ - ဂယာဟန် ၁ဝး၂၈
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၆၄ - ဂယာဟန် ၈:၁၂
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၆၅ - လုကာ ၁၅:၁၀
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၆၆ - မဿဲ ၂၅:၄၆
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၆၇ - ဂယာဟန် ၁၁:၂၅
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၆၈ - ဂယာဟန် ၁၂:၂၄
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၆၉ - မဿဲ ၂၄:၂၄
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၇၀ - ဂယာဟန် ၁၄:၆
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၇၁ - မဿဲ ၂၆:၅၆
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၇၂ - ၁ဂကာ ၅:၇
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၇၃ - ၁ ဂြ ၃:၁၈
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၇၄ - လုကာ ၂၃:၄၂

ဆရာက အတန်းကို ြါတီတစ်ြုအတွက် ပြင်ဆင်ထားရမည်။ အတန်းသားများသည် ယဂန့ 
တွင် ြါတီတစ်ြု ကျင်းြကကမည် ပြစ်သည်။ ဆရာက အတန်းသာများ ဝင်လာဂသာအြါ  
သီြျင်းြွင့်ထားရမည်။ တစ်ဦးစီအတွက် မုန့်များနှင့် အထူးလက်ဂဆာင်ြင် ရှိရမည်။

ဆရာက အတန်းသားများအား ယဂန့တွင် ြွဲကျင်းြမည့်အဂကကာင်း ဂပြာပြြါ။ ကျမ်းစာ 
ဂြတ်ကာလတွင် တြည့်ဂတာ်များက ဂယရှုဂသဂသာအြါ ဝမ်းနည်းကကသည်။ သို့ဂသာ်  
သူတို့၏ ဝမ်းနည်းပြင်းသည် ြွဲအပြစ်သို့ ဂပြာင်းလဲသွားသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်နည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

 ¼ သူ၏ဂသပြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းဂကကာင့် ဂနာင်တရပြင်းနှင့် ြွင့်လွှတ်ပြင်း 
သတင်းစကားသည် သူ၏စကားကို ယုံကကည်သည့်သူများမှ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂဟာကကား 
ရန် ပြစ်သည်။
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂယရှုကို ေူသစ်ထဲသို့ ဂသာကကာဂန့ ဂန့လည်ြိုင်းတွင် ထားပြီးဂနာက် ပမို့မှာပငိမ်သွားသည်။ 
ဂယရှုဂနာက်လိုက် သူများအြျ ို့တွင် အလွန်ဝမ်းနည်းစရာ ပြစ်ြဲ့သည်။ တနေဂဂနွဂန့ မနက် 
တွင် အမျ ိုးသမီးအြျ ို့က ဂယရှုအား ပမေြ်နှံထားသည့် ဂနရာသို့လာကကသည်။ အဂကကာင်းရင်း 
ကို မသိရြဲ ဂယရှု၏ြန္ဓာအတွက် သူတို့ပြင်ဆင်ထားသည့် အဂမွှးနံ့သာကိုြင် ယူလာကက 
သည်။ သူတို့က ေူနားသို့ဂရာက်ဂသာအြါ အမျ ိုးသားနှစ်ဦး ဂြါ်လာသည်။ အလွန်ဂတာက် 
ြဂသာ အလင်းသည် သူတို့ကို ဝန်းရံထားသည်။ သူတို့သည် ဂကာင်းကင်တမန်များပြစ်မည်။ 
အမျ ိုးသမီးများက အလွန်အံ့ကသပြီး ဂကကာက်လန့် ကကသည်။ ဂကာင်းကင်တမန်များက အမျ ိုး 
သမီးများကို - “အဂသဂကာင်ရှိရာ အရြ်၌ အသက်ရှင်ဂသာသူကို အဘယ်ဂကကာင့် ရှာကက 
သနည်း” ဟု ဂမးသည်။ ဂကာင်းကင်တမန်များက ဂယရှုသည် ေါလိလဲတွင်ရှိစဉ် ဂပြာြဲ့သည့် 
စကားကို ပြန်လည်သတိဂြးဂနသည်။ ဂယရှုက သူသည် အပြစ်သားများလက်သို့ အြ်နှံပြင်း 
ကို ြံရမည်၊ ကားတိုင်ဂြါ်တွင် အဂသြံရမည်၊ ဂသပြင်းမှရှင်ပြန်လာမည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ 
ဂကာင်းကင်တမန်က ဂယရှု၏စကားများကို သတိဂြးဂသာအြါ သူတို့အားလုံး သတိရလာ 
ကကသည်။ ဂယရှုက သူတို့ကိုဂပြာြဲ့သည့် စကားများကို သတိရလာကကသည်။

ပမို့မှာ အလွန်ပငိမ်သက်ဂနသည်။ အမျ ိုးသမီးများက ထိုသတင်းဂကာင်းကို အမျ ိုးသားများ 
အားဂပြာပြရန် ဂပြးလာကကသည်။ ဂယရှုက သူဂပြာြဲ့သည့်အတိုင်း ဂသပြင်းမှထဂပမာက ်
လာြဲ့သည်။ သူတို့က တမန်ဂတာ်များကို ဂပြာပြဂသာအြါ သူတို့ဂပြာသည့်စကားကိ ု
တစ်လုံးမျှြင်မယုံကကဂြ။ သို့ဂသာ် ဂြတရုနှင့် ဂယာဟန်တို့သည် သြဂ ျငိ်းေူသို့ ဂပြးလာ 
ကကသည်။ ဂယာဟန်က ဂြတရုထက် အဂပြးပမန်သည်။ ဂြတရုသည် ေူသြဂ ျငိ်းသို့ဂရာက ်
ဂသာအြါ သူစိတ်ရှုြ်သွားသည်။ သူသည် ဘာမှမရှိဂသာ ေူကိုကကည့်ပြီး ေူထဲရှိ အဝတ်စကို 
ဂတွ့ြဲ့သည်။ 

ဂနာက်ြိုင်းတွင် ဂယရှုသည် အမျ ိုးသားနှစ်ဦးကို ဧဂမာက်သို့သွားဂသာ လမ်းတွင် ဂြာ်ပြ 
လာသည်။ ဂယရုရှလင်မှ ၇ မိုင်ဂဝးသည်။ ဂြတရုထံတွင်လည်း ဂြါ်လာသည်။ ရှင်ပြန ်
ထဂပမာက်လာဂသာ ြရစ်ဂတာ်သည် အနည်းဆုံး အမျ ိုးသမီးငါးဦးထံ ဂြါ်လာြဲ့သည်။  
ဧဂမာက်သို့သွားဂသာ အမျ ိုးသားနှစ်ဦးနှင့် ဂြတရုတို့ထံ ဂြါ်လာြဲ့သည်။

ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ဂသပြင်းမှ ထဂပမာက်ြဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားသြင်မှ အာဒံနှင့်ဧဝ 
ကို ကတိဂြးြဲ့သည့် စာတန်ကို ဂြျမှုန်းမည့်သူပြစ်သည်။ သူ၏ကတိဂတာ်မှာ မှန်ကန်လာ 
သည်။ ဂသပြင်းသည် သူ၏တန်ြိုးဆုံးရှုံးြဲ့သည်။ သူထဂပမာက်လာသည့်အြျနိ်တွင် ြြမည်း 
ဂတာ် ဘုရားက သူသည် စာတန်ထက် တန်ြိုးကကီးသည်ကို ဂြာ်ထုတ်ြဲ့သည်။

အစတွင် တြည့်ဂတာ်များက ဂယရှု၏ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းသည် ြုံပြင်တစ်ြုဒ်မျှသာ 
ပြစ်သည်ဟု ထင်ြဲ့ကကသည်။ သူတို့မယုံကကည်ြဲ့ြါ။ ထို့ဂနာက် သူတို့သည်အဂစာကအမျ ိုး 
သမီးများ ဂပြာပြသည့်အရာကို အံ့အားသင့်ပြီး မှန်မမှန်သွားကကည့်ကကသည်။ ဂနာက်ြိုင်းတွင ်
သူတို့သည် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာဂသာ ြရစ်ဂတာ်ကို ဂတွ့လာကကပြီး ဂသပြင်းမှထဂပမာက ်
လာ ဂသာသူ့ကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ဂတွ့ပမင်လာကသည်။ ဂနာက်ဆုံးတွင် တြည့်ဂတာ်များ 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	မာဂဒလမာရိ

ဆရာက ဆန္ဒရှိသူကို 

ဂမးရြါမည်။ 

ထိုသူများက ြုံပြင်ကို 

သရုြ်ဂဆာင်ရမည်။

. မာေဒလမာရိနှင့် 

အပြားဂသာ အမျ ိုးသမီး 

ဂလးဦး

. ဂြတရု၊ ဂယာဟန်နှင့် 

အပြားဂသာ တြည့်ဂတာ ်

များ

. ဂကာင်းကင်တမန်

ဆရာက ြုံပြင်ကိ ု

ဂပြာပြီးဂနာက် 

ဆန္ဒရှိသူများက ြုံပြင်ကို 

သရုြ်ဂြာ်ရမည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

လုကာ ၂၄:၆ - ဤအရြ်၌ မရှိ ထဂပမာက်ဂတာ်မူပြီ။ …. ေါလိလဲပြည်၌ ရှိဂတာ်မူစဉ် 
သင်တို့အား မိန့်ဂတာ်မူဂသာစကားကို ဂအာက်ဂမ့ကကဦးဟု ဆိုကကသည်။

က ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို သူတို့ဘဝ၏ သြင်အပြစ် ဆက်ကြ်လာကကသည်။ သူသည် အသက် 
ရှင်ပြီး အဂသြံကာဂသပြင်းကို ဂအာင်ပမင်ြဲ့သည်ကို သူတို့သိြဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားပြစ ်
သည်ကို သိလာပြီး အဂပြြံအြျက်နှစ်ြျက်ဂြါ် မူတည်ပြီး သူ့ကိုအဂစြံကကသည် - ဂယရှု 
သည် ဂသပြင်းမှထဂပမာက်လာပြီး သူ၌ဂသပြင်းကို ဂအာင်နိုင်သည့်တန်ြိုးရှိသည် ဟူ၍ 
ပြစ်သည်။

ကျမ်းစာအလွတ်	

ကျက်မှတ်ပခင်း	လှုြ်ရှားမှု

ကျမ်းြျက်ကို အကကိမ ်

အနည်းငယ်ဂနွးပြီး 

ကဂလးများကို  ၂ြွဲ့နှင့ ်

အြွဲ့များစွာ ြွဲဂြးြါ။ 

ကဂလးများကို တန်းစ ီ

ဂစြါ။ တစ်ြွဲ့ြျင်းစီ၏ 

ဂရှ့တွင်ဂရးစရာ တစ်ြုြ ု

ထားြါ။ တစ်ြွဲ့စီမှ 

ြထမဆုံးကဂလးသည် 

သင်ြုန်းထံသို့ ဂပြးလာ 

ပြီး ကျမ်းြျက်၏ ြထမ 

စကားလုံးကို ဂရးရမည်။ 

ထို့ဂနာက် တန်းစီသည့် 

ဂနရာသို့ ပြန်သွားရမည်။ 

ဂနာက်ကဂလးတစ်ဦးက 

ဂနာက်စကားလုံး တစ်လုံး 

ကို ဂရးရမည်။ ကျမ်းြျက် 

ပြည့်စုံသည်အထိ လုြ ်

ဂဆာင်ြါ။ ဂနာက်တစ်ြန် 

မကစားမီအသင်း အားလုံး 

ကို ပြီးဆုံးဂစြါ။ 

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ြရစ်ယာန်များအဂနပြင့် တစ်နှစ်တွင် ဂန့တစ်ရက်ကို အပြားဂသာဂန့ထက် ြိုကျင်းြကက 
သည်။ ထိုဂန့ကို သင်သိြါသလား။ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ြွဲပြစ်သည်။ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ြွဲသည်
ဂယရှုဂသပြင်းမှ ထဂပမာက်ဂသာဂန့ ပြစ်သည်။ ဂယာသြ်ဟု ဂြါ်ဂသာ သူဂဌးတစ်ဦးသည် 
ြရစ်ဂတာ်၏ြန္ဓာကို ပမေြ်နှံရန် ဂတာင်းဆိုြဲ့သည်။ မိတ်ဂဆွများက ပမေြ်နှံပြင်းဆိုင်ရာ ထုံး 
တမ်းအရ အဂမွှးနံ့သာများ ယူဂဆာင်လာသည်။ ထိုဂြတ်က ေျူးလူမျ ိုးများ၏ ထုံးတမ်းအရ  
ရုြ်အဂလာင်းကို ြိတ်ကကိုးများပြင့် ြတ်ရစ်ပြီး ထိုြိတ်စဂြါ်တွင် အဂမွှးနံ့သာရည်ကို  
ဂလာင်းရသည်။ ထိုမှယဂန့ဂြတ်တွင် လက်ကျ ိုးသည့်အြါ ြတ်ဂြးသည့် ြလက်စတာ 
ကဲ့သို့ မာဂကျာသွားဂစသည်။ တုတ် (သို့) ြဲတံ ကို ကိုင်ပြီး ဤတုတ်ဂြျာင်းသည် လက်ကျ ိုး 
(သို့) ဂပြကျ ိုးတစ်ြုဟု သတ်မှတ်ြါ။ သင်၌ကြ်စရာ တစ်ြုြုရှိြါက တုတ်ဂြျာင်းကို ြလြ ်
စတာ ကြ်သည့်ဘက်ကို အပြင်ဘက်တွင်ထားပြီး ြတ်ြါ။ တုတ်ဂြျာင်းကို ြလြ်စတာ 
နှင့် မကြ်ြါဂစနှင့်။ ြုံပြင်ကိုဆက်ဂပြာြါ။ တြည့်ဂတာ်များက ဘာမှမရှိဂတာ့သည့် အုြ်ေူ 

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကျွန်ုြ်၏ ြျစ်သူထဂပမာက်ြါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီြျင်းကို ဤသင်ြန်း 
စာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ရိုးရှင်းကစပခင်း

ရိုးရှင်းဂစပြင်းသည် 

ကဂလးများအတွက် 

အသံုးဝင်ဂသာ ကစားနည်း 

ပြစ်သည်။ ဆရာက 

ကဂလး ၂ဦး၊ ၃ဦးလျှင် 

တစ်ြွဲ့ြွဲဂြးပြီး သင်ြန်း 

စာမှ အထူးပြားဆုံး 

စကားလုံး ၁ဝ လုံးပြင့် 

အြျနိ် ၁-၂ မိနစ်ဂြးကာ 

ဂရးဂစြါ။

၄)	သင်ခန်းစာအားပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ကဂလးများကို သူတို့၏ စကားလုံးသုံးပြီး သင်ြန်းစာကို စကားလုံး၁ဝလုံး (သို့) ဆယ်လုံး 
ထက်နည်းဂသာ စကားလုံးပြင့် ရိုးရှင်းဂအာင် ဂရးသားဂစြါ။ သူတို့၏ အဂပြမှာ ဘာပြစ် 
သနည်း။ ကဂလးများက သူတို့၏ စကားလုံးများပြင့် ရိုးရှင်းဂအာင် ဂရးသားပြီးဂသာအြါ 
ဂအာက်ြါကဲ့သို့ တစ်ြုြုပြစ်နိုင်ဂပြ ရှိြါသည် -

 ¼ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ဂသပြင်းမှ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ြဲ့သည်။
 ¼ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် အသက်ရှင်သည်။
 ¼ ဂသပြင်းသည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ တန်ြိုးဂတာ်ကို မဂအာင်နိုင်ြါ။
 ¼ သုံးရက်လွန်ပြီးဂနာက် ဂယရှုသည် ပြန်လည်ထဂပမာက်ြဲ့သည်။
 ¼ ဂယရှုသည် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာပြီးဂနာက် လူများစွာထံ ဂြါ်လာြဲ့သည်။
 ¼ ေူသည် ဂယရှုကို မထိန်းထားနိုင်ြါ။
 ¼ ဂယရှုသည် စာတန်ထက် တန်ြိုးြိုရှိသည်။
 ¼ ဂယရှုသည် စာတန်ကို ဂအာင်နိုင်သူပြစ်သည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းသည် သူ့ကိုယုံကကည်ဂသာ သူကိုသတင်းဂကာင်း 
ဂြးကမ်းဂကကာင်း သက်ဂသပြစ်သည်။ သူသည် ကျွန်ုြ်တို့နှင့် တစ်ဦးြျင်းဆက်ဆံဂရး  
ရှိလိုသည့် အနန္တြန်ဆင်းရှင်ပြစ်သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ အပြစ်ပြုြဲ့ကကသည့်အတိုင်း ကျွန်ုြ် 
တို့အားလုံးသည်လည်း အပြစ်နွံထဲကျဆင်းပြီး ဘုရားသြင်၏ ဘုန်းဂတာ်ကို ညိုးနွမ်းဂစ 
သည်။ ကျွန်ုြ်တို့၏ပြစ်ဒဏ်မှာ ရုြ်ြိုင်း၊ ဝိညာဉ်ြိုင်းနှင့် ထာဝရဂသပြင်းတို့သည် ငရဲမီးအိုင ်
သို့ သွားရမည်ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်က အပြစ်သားများကို ြျစ်ဆဲပြစ်၍ သူ၏ 
အြျစ်ကို ကျွန်ုြ်တို့အား ဂြာ်ပြြဲ့သည်။ ြရစ်ဂတာ်သည် ကျွန်ုြ်တို့အတွက် အဂသြံြဲ့သည်။ 
ကျွန်ုြ်တို့ အသက်ရှင်နိုင်ရန် သူပြန်လည်ထဂပမာက်ြဲ့သည်။ သူ့ကိုယုံကကည်ြါ။

ကို ဂတွ့သွားဂသာအြါ ြတ်တီးစည်းထားဂသာ တုတ်ဂြျာင်းကို ဆွဲထုတ်ြါ။ ထိုမှ တုတ် 
ဂြျာင်းရှိြဲ့သည့် ဂနရာတွင် အဂြါက်အပြစ် ကျန်ဂနသည်ကို သူတို့ဂတွ့ရမည်။ အဝတ်များ 
ရှိဂနသည်။ သို့ဂသာ် ဂယရှုမရှိြါ။ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ြဲ့ပြီ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	ကသပခင်းမှထကပမာက်ခဲ့သည်။	 
ကယရှုသည်	ကသပခင်းကို	ကအာင်နိုင်သည့်တန်ခိုး	ရှိသည်။
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 ¼ ယြု တစ်ြတ်သည် ြသြါ ရက်သတ္တြတ်ပြစ်ဂသာဂကကာင့် ေျူးလူမျ ိုးများသည် ဂယရ ု
ရှလင်တွင် စုရုံးကကသည်။ ဂယရှု၏ဂသပြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းသည် တြည့် 
ဂတာ်များကိုသာ သက်ဂရာက်ြဲ့ပြင်း မဟုတ်ြါ။ လူမျ ိုးတစ်မျ ိုးလုံးက စိတ်ဝင်စားဂန 
ကကသည်။ ဂယရှု၏ ဂသပြင်းသတင်းသည် ဂရာမအင်ြါယာ တစ်ြုလုံးတွင် ြျ ံ့နှံ့ဂနသည်။

 ¼ ၁ ဂကာ ၁၅:၃ တွင် ရှင်ဂြါလုက သူလက်ြံရရှိြဲ့ဂသာ သတင်းစကားကို လက်ဆင့်ကမ်း 
ဂနရုံပြစ်ဂကကာင်း ဂပြာသည်။ ထို့ဂကကာင့် ရက်စွဲမှာ ဂအဒီ ၅၅ မတိုင်မီဟု တြ်ကကသည်။ 
ထိုစာစဉ်မှ ရှင်ဂြါလုသည် မည်သည့်အရာကို ဂလ့လာမိသနည်း။ အရှင်းလင်းဆုံး 
ဂြာ်ပြြျက်တစ်ရြ်ကို ေလာတိ ၁ တွင် ဂတွ့ရသည်။ ရှင်ဂြါလုက သူသည် ဂြတရု၊ 
ယာကုြ်တို့နှင့် နှစ်ြတ်တာအြျနိ်ယူပြီး ြရစ်ဝင်ကျမ်းကို အတည်ပြုကကသည်ဟု ဆို 
သည်။ ဂြါလုက ထိုပြစ်စဉ်သည် သူဂပြာင်းလဲပြီးသုံးနှစ်အကကာတွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့သည်။ 
ထို့ဂကကာင့် အယူဝါဒစာဂစာင်သည် သူဂပြာင်းလဲပြီးသုံးနှစ်ပြီးမှ တည်ရှိလာြဲ့သည်။ 
ထိုစာစဉ်မှာ ဂယရှုဂသဆုံးပြီးဂနာက် နှစ်နှစ်အကကာဂလာက်မှ ရှိြဲ့ဟန်တူသည်။ ၎င်းမှာ 
အံ့ကသြွယ်ရာ သက်ဂသပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် ရှင်ဂြါလုမှ ဂယရုရှလင် အစည်းအဂဝး 
တွင် အယူဝါဒစာစဉ် တည်ရှိပြင်းအတွက် ထိုထက်ြင်ဂစာစွာ စတင်ြဲ့ရဂြမည်။

 ¼ ကျွန်ုြ်တို့ထံတွင် မဟာအလက်ဇန္ဒား ဂသဆုံးသည့်အြျနိ်အထိ နှစ်ဂြါင်း ၃၀၀ အထိ 
မည်သည့် စာစဉ်မျှမရှိြါ။ သို့ဂသာ် ထဂပမာက်လာဂသာ ဂယရှုကို ပြစ်စဉ်ပြစ်ပြီး နှစ် 
နှစ်အကကာတွင် ဂတွ့သည်ဟု ဂြကးဂကကာ်ြဲ့သည့် လူများကိုစာရင်းယူထားဂသာ ြညာ 
ရှင်များ၏ သန်ဂြါင်းစာရင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့ထံတွင် ရှိသည်။

 ¼ ရှင်ဂြါလုကဲ့သို့ြင် ယာကုြ်သည် ယုဒဘာသာမှ ြရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ကူးဂပြာင်းသွား 
သူများ၏ ကံကကမ္မာကို သိဂနသည်။ ယာကုြ်သည် ကနဉီးအသင်းဂတာ်တွင် ထူးပြား 
သည့် ဂြါင်းဂဆာင်များ ပြစ်လာပြီးဂနာက် ယာကုြ်သည် သူ၏ယုံကကည်မှုဂကကာင့် အ 
သတ်ြံြဲ့ရသည်။ ထို့ဂကကာင့် ကျွန်ုြ်တို့ထံတွင် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်အား မယုံကကည်ြဲ  
ဂယရှု ဂသဆုံးပြီး မကကာမီတွင် သူသည် ဘုရားသြင်၏ သားဂတာ်ပြစ်သည်ကို လက်ြံ 
ယုံကကည်လာသည့် လူနှစ်ဦး၏ သာဓက ရှိသည်။ သူတို့၏ဂပြာင်းလဲမှုသည် ညေင်းြန်း 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	ရှင်ပြန်ထကပမာက်လာပြီးကနာက်	 
လူများစွာထံ	ကြါ်လာသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၇၆
ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၂၄:၁၃-၃၅ နှင့်  

ဂကာရိန ္သုကသဝါဒစာြထမဂစာင် ၁၅:၃-၈

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

ဆရာက ထိုဂြာ်ပြြျက ်

များကို စာရေက်များဂြါ် 

တွင် ဂရးပြီးဂရာထားြါ။ 

စာရေက်ဂြါ်တွင် သင်ြန်း 

စာ နံြါတ်မတြ်ထား 

ြါနှင့်။ ကဂလးများကို ၂ြွဲ့ 

၃ြွဲ့ြွဲြါ။ ဂြာ်ပြြျက်များ 

ကို အစဉ်လိုက်စီရန် 

အြျနိ်သတ်မှတ်ဂြးြါ။ 

စာရေက်ဂြါ်တွင် 

နံြါတ်မတြ်ြါနှင့်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသည့် သင်ြန်းစာများကိုပြန်လည်ဆင်ပြင်ပြီး သင်ြန်းစာများကိုအစဉ် 
လိုက်ထားကကြါစို့။ ဂအာက်တွင်သင်ြန်းစာများ၏အဓိကအဂကကာင်းအရာများကို ဂြးထား 
ြါသည်။

၁)  ဘုရားသြင်သည် အလွန်ြွန်အားကကီးဂသာသူ ပြစ်သည်။
၅)  ဥယျာဉ်ထဲမှဘဝသည် ဂြျာ်ရွှင်မှုပြင့် ပြည့်နှက်ဂနသည်။
၁၀) အပြစ်တရားသည် ဘုရားသြင် ြန်ဆင်းထားသည့်အရာများကို မဂကာင်းသည့် 

နည်းလမ်းများစွာပြင့် ထိြိုက်ဂစြဲ့သည်။
၁၅) လူသားများသည် ဆိုးညစ်ကကသည်။ ဘုရားသြင်က ဂရကိုဂစလွှတ်ြဲ့သည်။  

ဂနာဧသည် ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ကိုးစားပြီး နာြံသည်။
၂၀) ဘုရားသြင်က အာပဗဟံအား ဣဇာက်ကို ြူဂဇာ်ရန် ဂပြာြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က 

ထိုအစား သိုးထီးတစ်ဂကာင်ဂြးြဲ့သည်။
၂၅) ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို အီေျစ်ပြည်မှ လွှတ်ဂပမာက်ဂစရန် ကြ် 

ဂဘးများကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။
၃၀) ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများအား သူနှင့်ဂတွ့ဆုံပြီး ယဇ်ြူဂဇာ်နိုင်ရန်  

တဲဂတာ်ဂဆာက်ဂစြဲ့သည်။
၃၅) ဘုရားသြင် ဂနာက်သို့ လိုက်ဂသာသူများသည် သူ့ကိုအပြည့်အဝ သစ္စာရှိပြီး  

နာြံရန် ပြစ်သည်။
၄၀) ဘုရားသြင်သည် ဒါဝိဒ်ကို ဘုရင်ပြစ်ရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်သည်  

ထာဝရရှင်ဘုရင်ကို တစ်ဂန့ဂသာအြါ ဂြာ်ပြမည်။
၄၅) ြဂရာြက်များက ဂယရှု ဂပမဂြါ်သို့မလာမီ နှစ်ဂြါင်း ၇၀၀ ြန့်ကြင် သူ့ 

အဂကကာင်းဂပြာြဲ့ကကသည်။
၅၀) ေျူးလူမျ ိုးများသည် ပမို့ရိုးများတည်ဂဆာက်ရန် ဂယရုရှလင်သို့ ပြန်လာကကသည်။
၅၅) စာတန်သည် ဂယရှုကို စုံစမ်းြဲ့သည်။ ဂယရှုအပြစ်မလုြ်ြဲ့ြါ။
၆၀) လူများစွာသည် ဂယရှုဂနာက်သို့ စတင်လိုက်ကကသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ်  

သူ၏ သင်ကကားမှုနှင့် နိမိတ်လကေဏာဂကကာင့် ပြစ်သည်။
၆၅) ဂယရှုက ြျစ်ဂသာြြင်သည် ဆိုးညစ်ဂသာသားကို မည်သို့ြွင့်လွှတ်ဂကကာင်း၊  

အတ္တကကီးဂသာအစ်ကိုနှင့် နှိမ့်ြျဂသာအြွန်ြံကိုမည်သို့ ြွင့်လွှတ်ဂကကာင်းကို 
ဂပြာပြသည်။

၇၀) ဂယရှုသည် သူ၏ တြည့်ဂတာ်များကို တန်ြိုးရှိသည့် ညွှန်ကကားြျက်များနှင့် သက် 
သာဂစသည့် ကတိဂတာ်များဂြးြဲ့သည်။

နှိြ်စက်ပြင်း နှင့်ဂသြင် ဂသဂစနိုင်သည်ကို သိရက်နှင့်ြင် သူတို့သည် သိသာသည့် 
ဂပြာင်းလဲမှုကို လုြ်ဂဆာင်ြဲ့ကကသည်။
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂယရှုသည် ကားတိုင်ဂြါ်တွင် အဂသြံြဲ့သည့်အတိုင်း ဂယရှုကဂယာဟန်အား သူ၏မိြင် 
ကို ေရုစိုက်ဂြးရန် မှာကကားြဲ့သည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဂယရှု၏ ညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲ  
ယာကုြ်သည် ထိုဂနရာတွင် မရှိဂနဂသာဂကကာင့် ပြစ်မည်။ သူထွက်ဂပြးသွားသည်။ ယာကုြ် 
သည် ဂယရှုဂသဆုံးြဲ့ဂသာဂကကာင့် ဝမ်းနည်းမဂနြါ။ ထိုဂနရာတွင်ြင် မရှိြါ။ ရှင်ဂြါလုက 
ဂယရှုဂသဆုံးသွားဂသာဂကကာင့် ဝမ်းနည်းမဂနြါ။ အမှန်တွင် ရှင်ဂြါလုက ြရစ်ယာန်များ 
ကို မတရား ညေင်းြန်းနှိြ်စက်ြဲ့သည်။ ထိုသူများသည် ဂနာက်ြိုင်းတွင် ဂယရှုြရစ်ဂတာ် 
အတွက် အသက်ဂြးြဲ့ကကသည်။ ယာကုြ်သည် သူ၏ယုံကကည်ပြင်းဂကကာင့် ဂယရုရှလင် 
တွင် ဂဟရုဒ်မင်း၏ သတ်ပြင်းကို ြံရပြီး ရှင်ဂြါလုမှာမူ ဂရာမပမို့အကျဉ်းဂထာင်ထဲတွင်  
ဂသဆုံးြဲ့ရသည်။ ဘာဂပြာင်းလဲသွားသနည်း။

အမျ ိုးသမီးများသည် ဘာမှမရှိဂသာ ေူအား ဂတွ့ရှိသည့် ြထမဆုံး မျက်ပမင်သက်ဂသများ 
ပြစ်သည်။ ထိုဂန့ရက်ကာလတွင် အမျ ိုးသမီးများသည် အမှန်တရား၏ အရင်းအပမစ်များ  
အပြစ်သတ်မှတ်မြံရဂြ။ ရှင်ဂြါလုနှင့် ြရစ်ဝင်ကျမ်းဂရးသားသူများက လိမ်ညာဂရးသား 
ြဲ့ြါလျှင် အမျ ိုးသမီးများသည် ဘာမှမရှိဂသာ ေူအား ဂတွ့ြဲ့သူမှာ အမျ ိုးသမီးများပြစ်သည ်
ဟု ဂြာ်ပြြဲ့မည် မဟုတ်ြါ။ မှန်ကန်သည့် မည်သည့်စာဂရးဆရာကမှ ထိုသို့ လုြ်မည်  
မဟုတ်ြါ။ အမျ ိုးသမီးများသည် ဘာမှမရှိဂသာ အုတ်ေူအား ဂတွ့ပမင်သည့် ြထမဆုံးဂသာ 
သက်ဂသပြစ်သည်ဟု ဂြာ်ပြရန်မှာ ဂြါလုနှင့် အပြားြရစ်ဝင်ကျမ်း ဂရးသားသူများသည် 
အမျ ိုးသမီးများ၏ သက်ဂသြံြျက် မှန်ကန်ဂကကာင်းသိဂသာဂကကာင့် ပြစ်သည်။

ရှင်ဂြါလု၏ ဂကာရိန ္သုစာဂစာင်များတွင် ဂြာ်ပြထားသည်မှာ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာဂသာ 
ြရစ်ဂတာ်သည် တစ်ဦးြျင်းစီထံ၊ အြွဲ့ငယ်တစ်ြုထံ၊ အြွဲ့များစွာရှိသည့်ဂနရာတွင် ဂြါ်လာ 
သည်ဟုဆိုသည်။ သူတို့ကိုမသိြဲ ရှင်ဂြါလုက ထိုသူများသည် အသက်ရှင်ဂနဂသးသည်ဟု 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	မျက်ပမင်သက်ကသ	

တင်ပြသူများ

ဂယရှု၏ ရှင်ပြန်ထဂပမာက ်

ပြင်းကို မျက်ပမင်သက်ဂသ 

ပြစ်ြဲ့သည့် လူများအားလုံး 

၏ အမည်များကို ဂြာ်ပြ 

ရန် ဆန္ဒရှိသူများကို 

ဂရေးြျယ်ြါ။

ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်း 

မတိုင်မီ သူတို့အဂကကာင်း 

ကို ကျွန်ုြ်တို့ ဘာသိြဲ့ကက 

သနည်း။

. သံသယ

. ရှုြ်ဂထွးပြင်း

. ြရစ်ဂတာ်ကို 

စွန့်လွှတ်ပြင်း

ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်း 

ပြီးဂနာက် သူတို ့

အဂကကာင်း ကျွန်ုြ်တို့ 

ဘာသိြဲ့ကကသနည်း။

. ယုံကကည်စိတ်ြျပြင်း

. ြိုင်ြံ့ပမဲခမံပြင်း

. သူတို့၏ ဘဝကို 

ထဂပမာက်ြဲ့ဂသာ ြရစ ်

ဂတာ်အတွက်ဂြးဆြ်ပြင်း

ဂြာ်ပြြျက်များကို သင့်အတန်းထဲတွင် ဂဆွးဂနွးြါ။ “ြရစ်ဂတာ် ထဂပမာက်လာြါလျှင် 
အပြားဘာမှ အဂရးမကကီးြါ။ ြရစ်ဂတာ် မထဂပမာက်ြဲ့လျှင် အပြားဘာမှအဂရးမကကီးြါ။” – 
Jaroslav Pelikan

ဂယရှု ြရစ်ဂတာ်၏ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းအားပြင့် သက်ဂရာက်မှုရှိြဲ့ကကသည့် လူများ 
အဂကကာင်းကို ဂလ့လာကကြါစို့။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

၇၅) ဂယရှုသည် ဂသပြင်းမှ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာသည်။ ဂယရှုသည် ဂသပြင်းတရား 
အဂြါ် ဂအာင်နိုင်သည့် တန်ြိုးဂတာ်ရှိသည်။
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၂၄:၂၇ -  ထိုအြါ ဂမာဂရှ၏ ကျမ်းစာမှစ၍ ြဂရာြက်တို့၏ ကျမ်းစာများ 
၌ ကိုယ်ဂတာ်ကိုရည်မှတ်၍ ဂရးထားသမျှဂသာ ကျမ်းစာြျက်အနက်ကို ရှင်းလင်းစွာ ဂြာ်ပြ 
ဂတာ်မူ၏။

ဂကာရိန ္သု ယုံကကည်သူများကို ဂြာ်ပြသည်။ ဤြုံပြင်သည်ဒဏ္ဍာရီတစ်ြုဒ်ပြစ်ြဲ့ြါက ဆန့် 
ကျင်ဂနသည့် သက်ဂသများစွာ ြါဝင်ဂနသည်။ အဓိြ္ပါယ်ရှိစွာ ဆိုရြါမူ ရှင်ဂြါလုက “သင် 
သည် ဂယရှုဂသပြင်းမှ ထဂပမာက်လာသည်ကို သံသယရှိြါက မျက်ပမင်သက်ဂသများနှင့ ်
သွားဂရာက်စကားဂပြာရန် လွတ်လွတ်လြ်လြ် ဂတွ့ဆုံြါ။ သူတို့သည် ထိုဂနရာတွင် ရှိ 
ဂနြဲ့ကကပြီး သင့်ကိုထိုအဂကကာင်း ဂပြာပြနိုင်ြါသည်။”ဟု ဂပြာြဲ့သည်။

ဧဂမာက်သို့ သွားဂနဂသာ အမျ ိုးသားနှစ်ဦးက အုတ်ေူတွင် ဘာမှမရှိဂတာ့သည်ကို သိသည် 
သို့ဂသာ် ဘာမှမရှိဂသာ အုတ်ေူ၏ထူးပြားြျက်ကို မသိကကဂြ။ သူတို့စိတ်ထဲတွင် ဝမ်းနည်း 
ပြင်းနှင့် ရှုြ်ဂထွးပြင်းပြင့် ပြည့်နှက်ဂနသည်။ သို့ဂသာ် ထပမာက်လာဂသာ ြရစ်ဂတာ်သည် 
ထိုသူနှစ်ဦးကိုဆုံပြီး သူကိုယ်တိုင်အဂကကာင်းနှင့် ြတ်သက်ပြီး ကျမ်းစာထံမှအရာအားလုံး 
ကို ရှင်းပြဂလသည်။ ဂဆွးဂနွးပြီးအဆုံးတွင် သူတို့က ဂယရှုသည် ြရစ်ဂတာ်ပြစ်ဂကကာင်း 
နှင့် သူသည် ဂသပြင်းမှ ထဂပမာက်ြဲ့ပြီပြစ်ဂကကာင်းကို ယုံကကည်ြဲ့ကကသည်။

သက်ဂသ အဂရအတွက် ၅၀၀ ဂကျာ်က ကနဉီးြရစ်ဂတာ်သည် ဂသပြင်းမှ ရှင်ပြန်ထ 
ဂပမာက်လာသည်ကို ကျွန်ုြ်တို့အား ယုံကကည်ဂစြါသည်။ အဂစာြိုင်းအသင်းဂတာ်က ဂယရှု 
ြရစ်ဂတာ်ဂသပြင်းမှ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာသည်ကို ယုံကကည်ဂသာဂကကာင့် ထူးပြားဂသာ  
ကကီးထွားပြင်းကို ဂတွ့ကကုံြဲ့ကကသည်။ အမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုးသမီးများသည် ဤအြျက် 
၏သက်ဂသများ ပြစ်ကကသည်။ လူအများအပြားသည် ဤအြျက်၏ သက်ဂသပြစ်သည်။ 
သြင်ကို စွန့်ြွာြဲ့သူများက ယြုအြါ သူတို့ဘဝကို ဂြးဆြ်ထားကကသည်။ အဘယ်ဂကကာင့ ်
နည်း။ သူတို့က ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ဂသပြင်းမှရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာသည်ကို သိဂသာ 
ဂကကာင့် ပြစ်သည်။ ဦးဂြါင်းြွံအရြ်သို့ မသွားဂသာသူများသည် ကမ္ဘာ့ဂနရာအများအပြား 
သို့ သတင်းဂကာင်းကို ယူဂဆာင်သွားကကသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်နည်း။ သူတို့က ဂယရှု 
ြရစ်ဂတာ်သည်ဂသပြင်းမှ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ြဲ့သည်ကို သိဂသာဂကကာင့် ပြစ်သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	-	

ြဲအိတ်ြစ်ပခင်း

တိတ်ပြင့် ကကမ်းပြင်ဂြါ် 

တွင် ၃၆ လက်မြန့်ရှိဂသာ 

စတုရန်းြုံကြ်ြါ။ စတုရန်း 

အထဲတွင် အေဂလိြ်စာလုံး 

X သဏ္ဍာန်တိတ်ကြ်ြါ။ 

တစ်ြန်းြျင်းစီကို တန်ြိုး 

တစ်ြုစီ (၁၊၂၊၃၊၄) ဂြးြါ။ 

ထိုမှြြ်လှမ်းလှမ်းမှ 

ဂကျာင်းသားများ ြစ်ရ 

မည့်ဂနရာတွင် တိတ်ပြင့ ်

လိုင်းတားြါ။ အြွဲ့နှစ်ြွဲ့ 

ြွဲြါ။ တစ်ဂယာက်ြျင်းစ ီ

သည် စတုရန်းြုံထဲမှ 

တစ်ြန်းြန်းကို ြစ်ရမည့ ်

အလှည့်ရှိမည်။ (သင့်အဂန 

ပြင့် ဂပြအိတ်ထဲတွင် 

ြဲများထည့်ပြီး သဂရကွင်း 

ပြင့် တင်းကကြ်စွာ စည်းြါ။ 

ဂပြအိတ်အရှည်ဘက်ကို 

ယူပြီး ြဲအိတ်ထားသည့် 

ဘက်သို့ ဂြါက်ြါ။) 

သူတို့က ကျမ်းြျက်ကိ ု

မှန်ကန်စွာ ဂပြာနိုင်ြါက 

သူတို့ြစ်လိုက်သည့် 

ြဲအိတ်သည် စတုရန်းထဲမှ 

တန်ြိုးအတိုင်းရမည် 

ပြစ်သည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဆရာက ကဂလးများကို သူတို့အိမ်ပြန်ယူသွားလိုသည့် သင်ြန်းစာမှ အဓိကအဂကကာင်း 
အရာများကို စဉ်းစားဂစရမည်။ ထို့ဂနာက် နံြါတ် ၁ မှ ၅ အထိ ဂရဂစြါ။ နံြါတ် ၁ အြွဲ့က 
သူ (သို့) သူမသည် သင်ြန်းစာမှ ဂလ့လာသင်ယူမိြဲ့သည့် အဓိကအြျက်ကို ဂပြာရမည်။ 
ငါးြွဲ့လုံးက သင်ြန်းစာမှ သူတို့သင်ယူရရှိြဲ့သည့် အဓိကအြျက်ကို ဂဝမျှရန် အြွင့်အဂရး 
ရမည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

လှုြ်ရှားမှု - တရားြွင်

ယဂန့တွင် အတန်းသားများသည် တရားြွင်တစ်ြု ရင်ဆိုင်ရမည်ပြစ်ပြီး တရားသူကကီးလည်း 
ရှိမည်ပြစ်သည်။ ယဂန့ အတန်းဂရှ့တွင် ရှိဂသာအမှုမှာ - “မှား (သို့) မှန် - ဂယရှုသည် 
ဂသပြင်းမှ အမှန်တကယ် ထဂပမာက်ြဲ့ြါသလား။”

ကဂလးတစ်ဂယာက်ကို တရားသူကကီး လုြ်ဂစြါ။ အပြားသူများက သက်ဂသများလုြ်ပြီး၊ 
အပြားသူများက ေျူရီလူကကီးများအြွဲ့၊ (သို့) သင့်ကဂလးများ ဂနထိုင်ရာဂဒသမှ တရားရုံး 
လုြ်ထုံးအတိုင်း။ တရားသူကကီးက - “ကျွန်ုြ်က ဤတရားြွင်ကို - ‘ဂယရှုသည် ဂသပြင်းမှ 
အမှန်တကယ် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ြဲ့ြါသလား” ဟူဂသာ အမှုကိုကကားနာရန် ဆင့်ဂြါ်ပြင်း 
ပြစ်သည်” ဟု ဂပြာရမည်။ သက်ဂသတစ်ဦးြျင်းစီက ဂရှ့သို့လာပြီး သင်ြန်းစာထဲမှ ရှင်ပြန် 
ထဂပမာက်ပြင်းအဂကကာင်း အြျက်အလက်များကို ဂြာ်ပြရမည် (ြုံပြင်ဂပြာပြင်း အြန်းကို 
ကကည့်ြါ)။ ဂကျာင်းသားများက သူတို့ အမှန်တကယ်ရှိဂနြဲ့သကဲ့သို့ ဂဝမျှရမည် (ဥြမာ -  
“ကျွန်ုြ်သည် ဂယရှုကို ဂတွ့ြဲ့သည်” - သက်ဂသ ၅၀၀ ထဲမှ တစ်ဂယာက်ကဲ့သို့ (သို့)  
“ဂယရှု အသက်ရှင်လာပြီးဂနာက် သူ၏ တြည့်ဂတာ်များနှင့် အထက်ြန်းတွင် ရှိဂနြဲ့သည့် 
တြည့်ဂတာ်များထဲမှ ကျွန်ုြ်လည်းတစ်ဦး ပြစ်သည်။)

အားလုံး ဂပြာပြီးသည့်အြါ တရားသူကကီးက - “ဤအြျက်သည် ြိုင်လုံသည့် သက်ဂသ 
အပြစ် ဂထာက်ြံဂနသည့်အတွက် ဂယရှုသည် ဂသပြင်းမှ အမှန်တကယ်ထဂပမာက်ြဲ့သည်” 
ဟု ဂပြာရမည်။

သင်ခန်းစာ	ပြန်လည ်

သုံးသြ်ပခင်း	လှုြ်ရှားမှု	-	

ပြန်လည်ကလ့ကျင့်ပခင်း

ဆရာက သူတို့ဂလ့လာ 

သင်ယူမိသည့် 

အဓိကအရာကို ဂဝမျှရန် 

အြျနိ် ၅ မိနစ်ဂြးြါ။ 

အတန်းထဲတွင် ကဂလး 

ငါးဦးအထက်ရှိြါက 

အြွဲ့သားများကို 

အြျင်းြျင်း ဂဝမျှဂစြါ။

ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ကျွန်ုြ်၏ ြျစ်သူထဂပမာက်ြါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီြျင်းကို ဤသင်ြန်း 
စာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။
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အဂတွးအဂြါ်များတွင် ြါဝင်နိုင်သည်မှာ -

 ¼ လူများသည် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာဂသာ ြရစ်ဂတာ်၏ မျက်ပမင်သက်ဂသများ  
ပြစ်ကကသည်။

 ¼ အမျ ိုးများနှင့် အမျ ိုးသမီးများသည် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာသည့် ြရစ်ဂတာ်နှင့်  
ြတ်သက်ပြီး သူတို့ပမင်ြဲ့သည့်အရာကို တင်ပြြဲ့ကကသည်။

 ¼ အမျ ိုးသားများသည် ကားစင်သတ်ဂသာအြါ ြရစ်တာ်ကို စွန့်ြစ်ြဲ့ကကပြီး ရှင်ပြန် 
ထဂပမာက်လာသည့် ြရစ်ဂတာ်ကို သူတို့အသက်ဂြးြဲ့ကကသည်။

 ¼ ဂယရှုသည် ကျွန်ုြ်တို့အပြစ်အတွက် ဂသဆုံးပြီးပမေြ်နှံြံြဲ့ကာ ပြန်လည်ထဂပမာက ်
ြဲ့သည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဧဂမာက်မှ ဂယရုရှလင်သို့ သွားသည့် အမျ ိုးသားနှစ်ဦးက ထဂပမာက်လာသည့် ြရစ်ဂတာ် 
ကို သိသွားကကဂသာအြါ သူ့ထံမှ “ဂနာင်တရပြင်းနှင့် အပြစ်များမှ ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို လူမျ ိုး 
တကာအား ဂဟာကကားသင့်ဂကကာင်း” သူတို့ဂလ့လာြဲ့ကကသည်။

 ¼ သတင်းဂကာင်းကို ဂဝမျှရန် လူတစ်ဦးရှာြါ။
 ¼ အပြစ်များမှ ဂနာင်တရြါက ြွင့်လွှတ်ဂြးသည့် ဘုရားသြင်ရှိသည်ကို လူတစ်ဦး 

အား ဂပြာပြြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	ရှင်ပြန်ထကပမာက်လာပြီးကနာက်	 
လူများစွာထံ	ကြါ်လာသည်။
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 ¼ ဂယရှု ထဂပမာက်လာပြီးဂနာက် အနည်းဆုံးဂနရာသုံးြုတွင် ဂယရှုက သူ၏တြည့်ဂတာ် 
များကို သူ၏အဂသြံပြင်း၊ ပမုြ်နှံြံရပြင်းနှင့် ပြန်လည်ထဂပမာက်လာပြင်း အဂကကာင်းကို 
ဂလာကသားများထံ ယူသွားရန် ဂစြိုင်းြဲ့သည်။

 ¼ မဟာဂစြိုင်းြျက်ထံမှ အဓိကအြျက်အလက်များမှာ -

 ¼ တြည့်ဂတာ်များကို ဂယရှုြရစ်ဂတာ်မှ ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။
 ¼ တြည့်ဂတာ်များ သွားမည်ကို သြင်မှယုံကကည်ြဲ့သည်။
 ¼ သတင်းဂကာင်း ဂြကးဂကကာ်ပြင်းနှင့် ဂဝငှပြင်းကို ဂစြိုင်းထားသည်။
 ¼ တြည့်ဂတာ်များက သတင်းဂကာင်းကို လူမျ ိုးတကာသို့ ယူသွားဂစသည်။
 ¼ လူများမှစစ်မှန်ဂသာ ဂနာင်တရပြင်းနှင့် ဘုရားသြင်မှ ြွင့်လွှတ်ပြင်းသည် သတင်း 

ဂကာင်း၏ နှလုံးပြစ်သည်။
 ¼ သတင်းစကားသည် ကျမ်းစာအား နားလည်ပြင်းမှလာသည်။
 ¼ တြည့်ဂတာ်များသည် သတင်းစကားကို တစ်ဂလာကလုံးအား ဂဝငှရန် ဘုရား 

သြင်ထံမှ အြွင့်အာဏာရထားသည်။
 ¼ သတင်းစကားမှာ မူလတွင် ဘုရားပြစ်သည်၊ တစ်ဂလာကလုံးအတွက်ပြစ်ပြီး၊  

ြရစ်ဂတာ်သည် ဗဟိုပြစ်သည်၊ ကျမ်းစာကို အဂပြြံထားပြီး၊ သုံးြါးတစ်ဆူ 
ပြစ်သည်၊ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာဂသာ ြရစ်ဂတာ်၏အကူအညီ ြါဝင်သည်။

 ¼ မဟာဂစြိုင်းြျက်သည် ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းတွင် အပမစ်တွယ်ဂနသည်။ ကမ္ဘာ ၁၂:၁-၃ နှင့် 
ဆာလံ ၉၆:၃ တို့သည် ဘုရားသြင်၏လူများကို ဘုရားသြင်၏ သတင်းစကားအား  
လူမျ ိုးတကာထံဂဝငှရန် တိုက်တွန်းထားသည်။

 ¼ “ကမ္ဘာ ၁၂:၃ ၏ ကတိဂတာ်သည် ြရစ်ယာန်အသင်းဂတာ်မှ သာသနာပြုသူများက 
သတင်းဂကာင်းကို တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ မိသားစုများထံြျဲ့ကား ဂဝမျှဂသာအြါ ပြည့်စုံလာ 
သည်။” - ေျွန် ြိုက်ြါ

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုက	သူ၏ကနာက်လိုက်များအား	သူ၏သတင်းစကားကိ ု
လူများထံယူသွားရန်	ကကိမ်ြန်များစွာ	ကပြာခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၇၇
ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၂၈:၁၆-၂၀၊ ရှင်မာကုြရစ်ဝင် ၁၆:၁၅၊  

ရှင်လုကာြရစ်ဝင် ၂၄:၄၄-၄၈၊ ရှင်ဂယာဟန်ြရစ်ဝင် ၂ဝး၂၁၊ 
တမန်ဂတာ်ဝတ္တု ၁:၈

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကဘာလုံးြစ်ပခင်း

သင့်အတန်းထဲရှိ ကဂလး 

များအား ဂဘာလုံးအဂသး 

တစ်လုံးပြင့် ကစားရန် 

စက်ဝိုင်းြုံထိုင်ဂစြါ။ 

ကဂလးများအား တစ ်

ဂယာက်ကို တစ်ဂယာက် 

ဂဘာလုံးကို ညေင်သာစွာ 

ဝင်ဂစြါ။ ကဂလးက 

ဂဘာလုံးကို ြမ်းမိသည့ ်

အြါ ထိုကဂလးအား 

ဂမးြွန်းတစ်ြု ဂပြဂစြါ။ 

ဤအြျက်တွင် ကဂလး 

များ အဂပြမှားြါက မပြင ်

ဂြးြါနှင့်။ ကဂလးတစ်ဦး 

ြျင်းစီအား ြါဝင်ဂစပြီး 

ဂဘာလုံးကို တစ်ဂယာက ်

ပြီး တစ်ဂယာက်ဂြးဂစ 

ကာ  ဂနာက်ဂမးြွန်းကို 

ဂပြဂစြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကျမ်းစာထဲမှ မရှိမပြစ် သမ္မာတရားရှစ်ြု ထွက်ဂြါ်လာသည်။ ကဂလးများကို ထိုရှစ်ြုအား 
သိသလား၊ အစဉ်လိုက်သိသလား၊ တစ်ြုြျင်းစီအား အတိုြျုြ်ဂြာ်ပြနိုင်သလား စိန်ဂြါ်ြါ။

၁။ ဘုရားသြင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားသြင်ရှိသည်။
၂။ လူသား - ဘုရားသြင်သည် လူသားအား သူ၏အထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်း 

ြဲ့သည်။
၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသြင်ကို မနာြံြဲ့ကကြါ။
၄။ ဂသပြင်း - ဘုရားသြင်သည် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာြံမှု 

အတွက် ပြစ်ဒဏ်ြတ်ြဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ ဂသပြင်းသည် ြွဲြွာပြင်းကို ရည်ညွှန်း 
သည်။

၅။ ြရစ်ဂတာ် - ဘုရားသြင်သည် ပြည့်စုံဂသာဘဝပြင့် အသက်ရှင်ဂနသည့် သူ၏ 
တစ်ြါးတည်းဂသာ သားဂတာ်ကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။

၆။ ကားတိုင် - ဂယရှုသည် ကမ္ဘာဂလာက သားများ၏အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ဂြါ် 
တွင် အဂသြံြဲ့သည်။

၇။ ယုံကကည်ပြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ြရစ်ဂတာ်ကိုယုံကကည်ြါက ဘုရားသြင်ကကိုဆို 
သည်။

၈။ အသက် - ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာသူတို့အား ထာဝရအသက်ကိုဂြးသည်။

ဆရာက အတန်းသားများကို “သင့်ဆရာနှင့်	 မိဘများကသင့်ကို	 မည်သည့်သတင်းစကား 
ကြးထားသနည်း”	 ဟု ဂမးရမည်။ သင့်အား ဂပြာပြသည့် အဂကကာင်းအရာ အြျ ို့ကို သင့် 
ကဂလးများနှင့် ဂဆွးဂနွးရမည်။

ထို့ဂနာက် ဆရာက သူတို့အား “သင့်အား	ကပြာခဲ့သည့်အရာကို	 ပြန်လည်သတိကြးရန်	လိုြါ 
သလား” ဟု ဂမးရမည်။ ဂနာက်တစ်ြန် ထိုအဂကကာင်းကို ကဂလးများအား ဂဆွးဂနွးဂစြါ။

ယဂန့ သင်ြန်းစာသည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်မှ သူ၏ ဂနာက်လိုက်များအား ဂြးြဲ့သည့် အလွန် 
အဂရးကကီးသည့် သတင်းစကားအဂကကာင်း ပြစ်ြါသည်။ လူများစွာမှ ထိုအရာကို မဟာဂစ 
ြိုင်းြျက်ဟု ဂြါ်ြါသည်။ ဂစြိုင်းြျက်ဟူသည်မှာ “လုြ်ကဆာင်ရန်	အခွင့်အာဏာ၊	ကိုယ်စား 
(သို့)	 အပခားတစ်ဦး၏	 ကနရာတွင်၊	 ကအးဂျင့်အကနပြင့်	 တစ်ဦးဦး၏အလုြ်ကို	 အြ်နှံထား 
ပခင်း”	 ပြစ်သည်။ ဂယရှုက ယုံကကည်သူများကို လုြ်ဂဆာင်ရမည့် အလုြ်များဂြးထားြါ 
သည်။ ထိုအလုြ်မှာ ဘာပြစ်သနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

အနည်းဆုံး လူဂြါင်း ၅၀၀ က ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာသည့် ြရစ်ဂတာ်ကို ဂတွ့ြဲ့ကကသည်။  
သူအသက်ရှင်ဂနသည်ကို သူတို့သိြဲ့ကကသည်။ ယြု သူတို့ဘာလုြ်သင့်သနည်း။ ဂယရှုြရစ် 
ဂတာ်က သူတို့အတွက် အလုြ်ရှိသလား။ သူဂပြာြဲ့သည့်အတိုင်း သူပြန်လာမည့်အြျနိ်ကို 
ဂနအိမ်၏ အထက်ြန်းမတွင် ထိုင်ဂစာင့်ဂနရန် သူဂမျှာ်လင့်ြါသလား။

မဟုတ်ြါ။ သူတို့အတွက် အလုြ်ရှိသည်။ သူက အလုြ်တစ်ြုတည်းကို အဂပြအဂနသုံးြု 
တွင် ဂြးြဲ့သည်။ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြီးဂနာက် ဂယရှုက တြည့်ဂတာ် ၁၁ ဦးကို ေါလိလဲ 
ပြည်မှ ဂတာင်ထိြ်ဂြါ်တွင် ဂတွ့ြဲ့သည်။ ဂယရှုကြျနိ်းဆိုပြီး ထိုဆယ့်တစ်ဦးနှင့် ဂတွ့ဆုံြဲ့ 
သည်။ သူတို့ဂတာင်ဂြါ်သို့ ဂရာက်ဂသာအြါ ဂယရှုက သူတို့နှင့်ဂတွ့ဆုံပြီး သူ့ကိုကိုးကွယ ်
ကကသည်။ ေါလိလဲဂတာင်ထိြ်တွင် ဂယရှုက သူတို့အတွက် အလုြ်တစ်ြုရှိသည်ဟု ဂပြာ 
ြဲ့သည်။ ထိုအလုြ်မှာ တြည့်ဂတာ်များသည် လူမျ ိုးတကာထံ တြည့်ဂတာ်များပြစ်ဂစရန် 
ပြစ်သည်။ တြည့်ဂတာ်မည်သို့ပြစ်ဂစရန်လည်း နည်းလမ်းအတိအကျ သုံးြုဂြးထားသည် - 
သွားြါ၊ ဗတ္တိဇံြံြါ။ ထို့ဂနာက် သင်ကကားဂြးြါ။

အပြားအဂပြအဂန တစ်ြုတွင် တြည့်ဂတာ် ဆယ့်တစ်ဂယာက် ကစားြွဲနားတွင် လဲဂလျာင်း 
ဂနကကသည်။ လူနှစ်ဂယာက်က ဂယရှုအသက်ရှင်ဂနဂကကာင်းကို ဂပြာပြကကသည်။ သူတို့က 
ဂယရှုကို ဂတွ့ပြီး စကားဂပြာြဲ့ကကသည်။ သို့ဂသာ် ထိုဆယ့်တစ်ဂယာက်က သူတို့ကို 
မယုံကကြါ။ များမကကာမီ ဂယရှုသည် သူတို့ထံဂြါ်လာပြီး မယုံကကည်ဂသာဂကကာင့် ထိုဆယ့် 
တစ်ဂယာက်ကို ပြစ်တင်ြဲ့သည်။ သူတို့အား သူ့ကိုယုံကကည်ဂစလိုဂသာ်လည်း သူတို့မယုံြဲ့ 
ကကြါ။ အနည်းဆုံး မယုံကကည်ဂသးြါ။ ထို့ဂနာက် ဂယရှုက သူတို့အား ဂလာကထဲသို ့
သွားကာ သတင်းဂကာင်းကို လူများထံ ဂဟာကကားဂစြဲ့သည်။ ေါလိလဲ ဂပမာက်ဘက်တွင ်
လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည့်အတိုင်း သူတို့လုြ်ဂဆာင်စရာ အလုြ်ရှိသည်။ ဂယရှုသည် ြမည်းဂတာ် 
သည် ဂယရှုကို ဂစလွှတ်ြဲ့သကဲ့သို့ ဂယရှုသည်လည်း တြည့်ဂတာ်များကို ဂစလွှတ်သည်။ 
သူက ဂလာကသားများကို ြွင့်လွှတ်ပြင်း သတင်းဂကာင်း ဂဟာဂပြာရန် သူတို့ကိုဂစလွှတ် 
ပြင်း ပြစ်သည်။

ထဂပမာက်လာဂသာ ြရစ်ဂတာ်ကို တြည့်ဂတာ်များ ဂနာက်ဆုံးအကကိမ် ဂတွ့ြဲ့သည်မှာ 
ဂယရုရှလင်ပမို့ အပြင်ဘက် သံလွင်ဂတာင်ဂြါ်တွင် ပြစ်သည်။ ဂယရှုက ဂနာက်တစ်ကကိမ် 
ဂြါ်လာသည်။ သူတို့က ဂယရှု၏ ဂနာက်ပြစ်လာမည့် နိုင်ငံဂတာ်ကို စိတ်ဝင်စားကကသည်။  
“ဤတစ်ကကိမ်သည် သူ၏ နိုင်ငံဂတာ်တည်ဂထာင်ဂတာ့မည့် အြျနိ်လား” ဟု သူတို့စဉ်းစား 
ြဲ့ကကသည်။ ဂနာက်တစ်ြန် ဂယရှုက သူတို့အတွက် အလုြ်ရှိသည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ သူတို့ 
သည် ဂယရှုအတွက် ဂယရုရှလင်၊ ယုဒပြည်၊ ရှမာရိပြည်နှင့်ကမ္ဘာအဆုံးထိ သူ၏သက်ဂသ 
ပြစ်ကကလိမ့်မည်။ တြည့်ဂတာ်များက ထိုသတင်းဂကာင်းကို ကျယ်ပြန့်သည့် စက်ဝိုင်းြု ံ
ကမ္ဘာကကီးထဲသို့ ကျယ်ပြန့်ဂစရန် ပြစ်သည်။ သတင်းစကားသည် သူတို့၏ပမို့ ဂယရုရှလင်ပမို့ 
အတွက်သာ မဟုတ်ြါ။ ယုဒပြည်နယ်ဂပမဂဒသရှိ အပြားလူမျ ိုးအတွက်လည်း ပြစ်သည်။ 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	မဟာကစစားချက်၏	

တည်ကနရာ	၃	ခု

မဟာဂစြိုင်းြျက်နှင့ ်

ြတ်သက်ပြီး တည်ဂနရာ 

သုံးြုရှိြဲ့သည်ကို ဆရာက 

မှတ်သားရြါမည်။

ဂယရှုသည် တြည့်ဂတာ ်

များကို ေါလိလဲဂတာင် 

ဂြါ်တွင် ဂတွ့ဆုံြဲ့သည်။

. ရှင်မဿဲ ၂၈:၁၆-၂၀

မာကု၊ လုကာနှင့် 

ဂယာဟန်တို့ အားလုံး  

သည် အထက်ြန်း 

အဂကကာင်းကို ဂပြာကက 

သည်။ ထိုစာဂရးဆရာ 

သုံးဦးတို့သည် အဂပြအဂန 

တစ်ြုတည်းကို 

ဂရးသားပြင်း မပြစ်နိုင်ြါ။

. လုကာ ၂၄:၄၄-၄၈

. ဂယာဟန် ၂ဝး၂၁

. မာကု ၁၆:၁၅

သြင်သည် တြည့်ဂတာ ်

များနှင့် ဂတွ့ဆုံစဉ် သံလွင ်

ဂတာင်ဂြါ်တွင် ရှိြဲ့သည ်

ဟု လုကာသကသဂနသိမ်ကို 

ဂပြာပြြဲ့သည်။

. တမန်ဂတာ် ၁:၈
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၂၈:၁၉ - သင်တို့သွား၍ လူမျ ိုးတကာတို့ကို ငါ့တြည့်ပြစ်ဂစလျက်  
ြမည်းဂတာ် သားဂတာ် သန့်ရှင်းဂသာဝိညာဉ်ဂတာ်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကိုဂြးကကဂလာ။

သတင်းစကားမှာ သူတို့ပမို့နှင့် ဂဒသအတွက် သာမကြါ။ ရှမာရိဂဒသမှ အငယ်ဆုံးဂသာ 
သူများအတွက်လည်း ပြစ်သည်။ သတင်းစကားမှာ သူတို့၏ပမို့အတွက်သာမကြါ။ အနီး 
အနားရှိ ြစ်ြယ်ြံလူတန်းစားများနှင့် တစ်ဂလာကလုံးအတွက် ပြစ်သည်။ တြည့်ဂတာ် 
များတွင် အပြားအလုြ်ရှိသည်။ “မဟာဂစြိုင်းြျက်” (သို့) အပြားသူများကို ဂယရှုြရစ်ဂတာ် 
အဂကကာင်းဂပြာပြပြင်း ပြစ်သည်။ ကဂလးများလည်း ထိုအတိုင်း လုြ်နိုင်သည်။ သူတို့က 
အပြားကဂလးများနှင့် လူကကီးများထံသွားပြီး ဂမျှာ်လင့်ပြင်းကို ယူဂဆာင်လာဂြးသည့ ်
အံ့ကသြွယ်ရာ သတင်းစကားကို ဂပြာနိုင်သည်။ ဂယရှုကို ယုံကကည်ဂသာသူနှင့် သူတို့၏ 
အပြစ်မှ ဂနာင်တရဂသာသူကို ဂမျှာ်လင့်ြျက်ဂြးသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းချက်တိုက်ြွဲ

သင့်အတန်းကို 

၂ြွဲ့ (သို့) ၃ြွဲ့ြွဲြါ။ 

တစ်ြွဲ့ြျင်းစီကိုကဒ် 

တစ်စုံစီဂြးြါ။ တစ်ကဒ်စ ီ

တွင် ကျက်မှတ်ထား 

သည့် ကျမ်းြျက်ထဲမှ 

စကားလုံးတစ်လုံးြါ 

သည်။ တစ်ြွဲ့ြျင်းစီက 

ကျမ်းြျက်များကို မှန်ကန ်

သည့် အစီအစဉ်အရ ထား 

နိုင်ရန် ကကိုးစားရမည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂယရှု၊ ဂကျးဇူးတင်ြါသည် Jesus, Thank You” ဟူသည့် Sovereign Grace Music  
သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

သတင်းဂကာင်းဂပြာြါ။

ယြုတစ်ြတ်တွင် တစ်ဦးဦးထံ ဂကာင်းပမတ်ဂသာအရာ ပြစ်ြျက်ြူးြါသလားဟု ဂမးြါ။ 
အဂပြဂပြဂစြါ။ ကဂလးများက သူတို့၏ဘဝတွင် ပြစ်ြျက်ဂနသည့်အရာများကို ဂဝမျှ 
လိုကကသည်။ သတင်းဂကာင်းကို ဂဝမျှပြင်းသည် မည်မျှစိတ်လှုြ်ရှားစရာ ဂကာင်းသည်ကိ ု
ဂပြာြါ။ သင်သည် ကင်ဆာဂရာေါကို ကုသနိုင်သည့် လျှ ို့ဝှက်ြျက်ကိုသိလျှင် မည်သို့လုြ် 
ဂဆာင်မည်နည်း။ (သင့်ကဂလးများ ဆက်စြ်နိုင်သည့် အပြားဂရာေါတစ်ြုြု) ထိုသတင်း 
ဂကာင်းကိုသင့်အတွက်သာ သိမ်းထားမည်လား။ မသိမ်းထားြါ။ လုံးဝ မသိမ်းထားြါ။
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ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

စူးစမ်းကလ့လာသည့်	

ကုေေူး

အတန်းသားများကို 

နှစ်သင်းြွဲြါ။ ကုဗတုံး၏ 

အနားတစ်ြက်ြျင်းစီတွင် 

ဂလဘယ်ကဒ်များ 

ကြ်ရန် - မည်သူ၊ ဘာ၊ 

ဘယ်အြျနိ်၊ ဘယ်ဂနရာ၊ 

အဘယ်ဂကကာင့်ဟူသည့် 

ဂမးြွန်းများကို ကြ်ြါ။ 

တစ်ြွဲ့ကကုဗတုံးကို လှည့ ်

လိုက်သည့်အြါ သူတို့နှင့် 

မျက်နှာြျင်းဆိုင် အနားမ ှ

ဂမးြွန်းကို ဂပြရမည်ပြစ ်

သည်။ ဥြမာ သူတို့၏ 

မျက်နှာြျင်းဆိုင်တွင် 

အဘယ်ဂကကာင့်နည်း 

ဟူသည့် ဂမးြွန်းကျြါက 

အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် 

ဟူဂသာအဂပြကို ဂပြရ 

မည်။ ဆရာများက 

သင်ြန်းစာမှဂမးြွန်းများ 

ထုတ်နိုင်ြါသည်။ 

သင်ြန်းစာနှင့် ဆက်နွယ ်

ဂနရမည်။

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

“မည်သူနည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။  ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာဂသာ ြရစ်ဂတာ်ကို မည်သူဂတွ့ြဲ့သနည်း။
၂။  အထက်ြန်းတွင် မည်သူရှိသနည်း။

“ဘာပြစ်သနည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။  ဂယရှုက တြည့်ဂတာ်များအား သူတို့၏အလုြ်သည် ဘာပြစ်သည်ဟု ဂပြာြဲ ့

သနည်း။
၂။  ဂယရှုက သူတို့ကို သံလွင်ဂတာင်ဂြါ်တွင် ဘာဂပြာြဲ့သနည်း။

“မည်သည့်အြျနိ်နည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။  ဂယရှုသည် တြည့်ဂတာ်များထံ မည်သည့်အြျနိ်တွင် ဂြါ်လာသနည်း။
၂။  တြည့်ဂတာ်များက ဂယရှု၏ တည်လာမည့် နိုင်ငံဂတာ်ကို မည်သည့်အြျနိ်တွင် 

အံ့ကသြဲ့သနည်း။

“မည်သည့်ဂနရာနည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။  ေါလိလဲသည် မည်သည့် ဂနရာတွင် ရှိသနည်း။
၂။  သံလွင်ဂတာင်သည် မည်သည့် ဂနရာတွင် တည်ရှိသနည်း။

“အဘယ်ဂကကာင့်နည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။ ကဂလးများက သတင်းဂကာင်းကို ဂဝမျှရာတွင် တူညီဂသာ အလုြ်ကို အဘယ် 

ဂကကာင့် လုြ်ဂဆာင်နိုင်သနည်း။
၂။ တြည့်ဂတာ်အြျ ို့က ဂယရှု ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာသည်ကို အဘယ်ဂကကာင့် မယုံ 

ကကည်သနည်း။

၎င်းကို သင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မရှင်းပြနိုင်လျှင် မည်သို့လုြ်မည်နည်း။ ဘာမှမဂပြာြဲ ဂနမည် 
လား။ မဂနြါ။ သင့်အတွက် သိမ်းထားရန်မှာ အလွန်အဂရးကကီးြါသည်။ သင်ကလူများ ဂသ 
ပြီး ဂနာက်ဂကာင်းကင်သို့သွားသည့် တစ်ြုတည်းဂသာ လမ်းကို သိသည်ဆိုြါက မည်သို့ 
လုြ်မည်နည်း။ ကမ္ဘာဂြါ်တွင် ြဏတာဂနထိုင်သည့် နှစ်ကာလများထက် ထာဝရသည် 
ြိုမိုအဂရးကကီးသည် မဟုတ်ြါလား။ ဟုတ်ြါသည်။ ထို့ဂကကာင့် ကျွန်ုြ်တို့သည် လူများကို 
သတင်းဂကာင်းအဂကကာင်းမဂပြာြဲ အဘယ်ဂကကာင့်ဂနသနည်း။ ဂကကာက်ရေံ့ဂသာဂကကာင့ ်
သာ ပြစ်မည်။ တစ်စုံတစ်ဂယာက်က ကျွန်ုြ်တို့ထံမှ ကကားနာရန် လိုအြ်ဂသာအြါ အဆင် 
သင့်ပြစ်ဂနရန် ြုံပြင်ဂပြာပြီး ဂလ့ကျင့်ကကြါစို့။

ကဂလး ၈ ဂယာက်အား လိုအြ်သည့်သမ္မာတရား ၈ ြုကို လက်ဆင့်ကမ်းဂြးြါ။ ြုံပြင်ကိ ု
အတူတကွ ဂပြာဂစြါ။ အိမ်တွင်လည်း သူတို့ကိုဂလ့ကျင့်ဂစြါ။ ထိုမှ သူတို့သည် သတင်း 
ဂကာင်းကို အပြားသူများအား ဂဝမျှရန် အဆင်သင့်ပြစ်ဂြမည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ကျွန်ုြ်တို့ အားလုံးအတွက် အလုြ်ရှိသည်။ အလုြ်မှာ မဟာဂစြိုင်းြျက်ပြစ်ပြီး ဂယရှု 
ြရစ်ဂတာ်မှ ဂြးြဲ့ပြင်းပြစ်သည်။ ဂမးြါ - “ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ အဂကကာင်းကို ဂပြာပြရန် 
ကဂလးများက ဘာကိုဆန္ဒရှိမည်နည်း။”

ကဂလးများကို စိတ်ကကိုက်လုြ်ဂစပြီး အဂပြြံ သမ္မာတရား ရှစ်ြျက်ကို ဂပြာပြဂစြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုက	သူ၏ကနာက်လိုက်များအား	သူ၏သတင်းစကားကိ ု
လူများထံယူသွားရန်	ကကိမ်ြန်များစွာ	ကပြာခဲ့သည်။
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 ¼ ဆာလံ ၁၆:၁၀ နှင့် ဂဟရှာယ ၅၃:၈-၁၀ က ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ကျွန်ုြ်တို့ အပြစ် 
များအတွက် အဂသြံရမည်ပြစ်ပြီး ဂသပြင်းမှ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်မည်ကို ရှင်းလင်း 
ဂပြာဆိုထားသည်။

 ¼ ြရစ်ဝင်ကျမ်းကို ၁ဂကာ ၁၅:၃-၈ က ရှင်းလင်းစွာ ဂြာ်ပြထားသည်။ ဂယရှုြရစ်ဂတာ် 
သည် ကျွန်ုြ်တို့ အပြစ်များအတွက် အဂသြံပြီး ပမေြ်နှံြံြဲ့ကာ ပြန်လည်ထဂပမာက ်
ြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှု၏ပမုြ်နှံြံပြင်းသည် သူ၏အဂသြံပြင်းကို ရှင်းလင်းဂစသည်။ အပြားသူများမ ှ
သူ့ကိုပမင်သည် ဟူဂသာအြျက်သည် သူ၏ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းကို ရှင်းလင်းဂစသည်။

 ¼ ၁ဂကာ ၁၅ တွင် ဂယရှုအား ဂတွ့ဆုံြဲ့သည့် ညီအစ်ကိုအဂယာက် ၅၀၀ သည် မဿဲ  
၂၈:၁၈-၂၀ နှင့် တမန်ဂတာ် ၁:၃-၁၁ တွင် မဟာဂစြိုင်းြျက်အား လက်ြံရရှိသူများ 
ပြစ်သည်ဟု ဂြာ်ပြထားသည်။ ထိုသူအများစုမှ ရှင်ဂြါလုမှ ဂကာရိန ္သုြထမဂစာင်ကိ ု
ဂရးသားသည့်အြါ အသက်ရှင် ဂနကကဂသးသည်ပြစ်ဂသာဂကကာင့် ဂယရှု၏ ရှင်ပြန် 
ထဂပမာက်ပြင်းနှင့် ဂကာင်းကင်သို့ တက်ြကသွားပြင်းအဂကကာင်းကို တိုင်ြင်နှီးဂနှာ 
ဂြးနိုင်သည်။ 

 ¼ ဂြါလု (တမန်ဂတာ် ၉: ၃-၆) နှင့် ယာကုြ် (ဂယာဟန် ၇း၅ နှင့် တမန်ဂတာ် ၁၁:၁၄) 
နှစ်ဂယာက်စလုံးက ြရစ်ဂတာ်မှ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်း မျက်နှာဂကကာင့် ြရစ်ဂတာ်ကိ ု
ယုံကကည်ြဲ့ကကသည်။ ဂယရှု၏ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းသည် ဂယရှုအား ယုံကကည်လိ ု
သူများမှ ထွင်ထားသည့် သီအိုရီအရ ထွက်ဂြါ်လာပြင်း မဟုတ်ြါ။

 ¼ ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာသူသည် လူမျ ိုးတကာသို့သွားပြီး တြည့်ဂတာ်များပြစ်ဂစ 
ရန် ဂပြာထားသည် (မဿဲ ၂၈:၁၈-၂၀)။ သို့ဂသာ် သူတို့သည် သန့်ရှင်းဂသာဝိညာဉ ်
ဂတာ်၏ တန်ြိုးဂတာ်ကို ဂစာင့်ရမည်ပြစ်သည် (တမန်ဂတာ် ၁:၈)။ ဘုရားသြင်၏ 
တန်ြိုးဂတာ်သည် သူ့အတွက် လုြ်ဂဆာင်ဂသာသူအတွက် ပြစ်သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်ယုံြကည်သူများအတွက ်
ကနစရာအခန်းကိုပြင်ဆင်ကြးရန်ကကာင်းကင်သို့ပြန်သွားသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၇၈
ဂကာရိန ္သုကသဝါဒြထဂစာင် ၁၅:၃-၈ နှင့်  

တမန်ဂတာ်ဝတ္ထု ၁:၆-၁၁

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	အချနိ်ကာလ၊	

လူများနှင့်	ပြစ်စဉ်များကို	

ယှဉ်တွဲပခင်း

ဆရာက စာရေက်စင် သုံးြ ု

ကို လုြ်ြါ။ တစ်ဆင့်မှာ 

အြျနိ်ကာလ အဆင့်ပြစ ်

မည်။ ထိုအြျနိ်ကာလ 

ဟူသည့် ဂြါင်းစဉ်ဂအာက ်

တွင် ကာလ၁၈ြု ရှိမည်။ 

ထိုအတိုင်းြင် လူများနှင့် 

ပြစ်စဉ်များအတွက် လုြ ်

ဂဆာင်ြါ။ ထို့ဂနာက် ထိ ု

အရာများကို ဂရာဂနှာပြီး 

ကဂလးများကို မှန်ကန ်

ဂသာ အြျနိ်ကာလ၊ 

မှန်ကန်ဂသာလူနှင့့် ပြစ်စဉ် 

ကို စီဂစြါ။ ဥြမာ မှန်ကန ်

စွာ ယှဉ်တွဲဂသာအြါ 

အစအဦး၊ ဘုရားသြင်နှင့် 

ဘုရားသြင်သည် အရာ 

အားလုံးကို ြန်ဆင်းသည ်

ဟူဂသာ အဂကကာင်းအရာ 

သည် တစ်ဂနရာတည်း 

တွင် ရှိရမည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

အချနိ်ကာလ လူများ ပြစ်စဉ်
အစအဦး ဘုရားသြင်     ဘုရားသြင်သည် 
    အရာအားလုံး ြန်ဆင်းသည် 
အစအဦး အာဒံနှင့်ဧဝ အပြစ်
အစအဦး ဂနာဧ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဂရလွှမ်းမိုးပြင်း
အစအဦး ဆိုးညစ်ဂသာ လူများ ဘာသာစကားရှုြ်ဂထွးပြင်း
လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏အစ အာပဗဟံ ဘုရားသြင်ထံမှ အထူးကတိဂတာ်
လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏အစ ဂမာဂရှ ကြ်ဂဘးများ
နယ်ဂပမဂတာ် ြိုင်ဆိုင်ပြင်း ဂယာရှု ကတိဂတာ်နယ်ဂပမသို့ ဝင်စားပြင်း
နယ်ဂပမဂတာ် ြိုင်ဆိုင်ပြင်း ေိဂဒါင် အပြစ်၏စက်ဝန်း
စည်းလုံးဂသာ နိုင်ငံဂတာ် ဒါဝိဒ် ထူးပြားဂသာ ထာဝရရှင်ဘုရင်
ကွဲပြားဂသာ နိုင်ငံဂတာ် ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲ        ဣသဂရလမှ ထူးပြားဂသာ 
    ြဂရာြက်များ
အိမ်မှ ဂြါ်ဂဆာင်ြံရပြင်း ဂယရမိ၊ ဒံဂယလ၊ ဣသဂရလကို     
 ဂယဇဂကျလ  အာစီးရီးယားသို့ ဂစလွှတ်ပြင်း
အိမ်သို့ ပြန်လာပြင်း ဂနဂဟမိ၊ ဧဇရ ဣသဂရလပြန်လာပြင်း
အိမ်သို့ ပြန်လာပြင်း ဒံဂယလ ဂပြာင်းလဲပြင်း နှစ်ဂြါင်း၄၀၀
ဂယရှု၏ အဂစာြိုင်းဘဝ မာရိနှင့်ဂယာသြ် ဂယရှုဂမွးြွားပြင်း
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သာသနာ တြည့်ဂတာ် ၁၂ ြါး  ဂယရှုမှ တြည့်ဂတာ်၁၂ြါးဂြါ်ပြင်း
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သာသနာ ဂယရှု ဂယရှု၏ နိမိတ်လကေဏာများ
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သာသနာ မျက်မပမင် ဂယရှု၏ ကျန်းမာဂစပြင်းတန်ြိုး
သစ္စာဂြာက်ပြင်းနှင့် ဂသပြင်း ဂယရှုြရစ်ဂတာ် ဂယရုရှလင်သို့ ဝင်ပြင်း
ဂအာင်ပမင်ပြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ဂသာ ဘာမှမရှိဂသာ အုတ်ေူ
  အသက်ရှင်ပြင်း   ြရစ်ဂတာ်

 ¼ တြည့်ဂတာ်များက နိုင်ငံဂတာ်သည် မည်သည့်အြျနိ်တွင် ဂလာကမှာ တည်မည်ကိ ု
သိြျင်ကကသည်။ သို့ဂသာ် ဂယရှုက သူ၏ တြည့်ဂတာ်များအား သူ၏သက်ဂသဦးစွာ 
ပြစ်ဂစလိုသည်။ နိုင်ငံဂတာ်သည် ဂနာက်တွင် လာမည်။ သူ့အတွက် လုြ်ဂဆာင်ရန် 
မှာ အဓိကဦးစားဂြးပြစ်သည်။
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ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာဂသာ ြရစ်ဂတာ်သည် ဂလာကကိုစွန့်ြွာရန် ပြင်ဆင်ဂနသည်။ သူ၏ 
ဂနာက်ဆုံးစကားကို သူ၏မိတ်ဂဆွများအား ဂပြာရန် ရက်ဂြါင်း ၄၀ အြျနိ်ရှိသည်ကို သူ 
သိသည်။ သူတို့အတွက် လုြ်ဂဆာင်စရာ အလုြ်ရှိသည်ဟု သူတို့ကိုကကိမ်ြန်များစွာ ဂပြာပြ 
ြဲ့သည်။ သူ၏အဂသြံပြင်း၊ ပမေြ်နှံြံပြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်း သတင်းဂကာင်းကို ကျယ် 
ပြန့်ဂစရန်ပြစ်သည်။ ထိုသတင်းစကားကို သူတို့သည် ဂလာကတစ်ြွင် ယူဂဆာင်သွားရန် 
ပြစ်သည်။ လူတိုင်းက ထိုသတင်းကိုသိရန် လိုအြ်ပြီး ေျူးလူမျ ိုးအတွက်သာ မဟုတ်ြါ။

ဂယရှု ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြီး ရက်ဂြါင်းဂလးဆယ်တွင် သူတို့ကိုထားြဲ့ရန် ပြင်ဆင်သည်။  
သူတို့၏ ဂနာက်ဆုံး အလုြ်ကိုဂြးသည် - သန့်ရှင်းဂသာဝိညာဉ်ဂတာ်၏ ကတိဂတာ်ကို  
ဂယရုရှလင်သို့သွားကာ ဂစာင့်ဆိုင်းဂနရန် ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် သူမသွားမီ တြည့်ဂတာ် 
များက သူ့ကိုဂမးြွန်း တစ်ြုဂမးကကသည်။ အရင်က မည်သူသည် အကကီးပမတ်ဆုံးပြစ်သည ်
ကို သူတို့သိလိုြဲ့ကကသည် … ဂယရှု ထွက်ြွာသွားဂသာအြါ ည်သူက တာဝန်ယူမည်ကို 
သိလိုကကသည်။ ထိုဂဆွးဂနွးမှုတွင် သူတို့၏မိြင်များြင် ြါဝင်ကကသည်။ သို့ဂသာ် ထိုဂမးြွန်း 
မှာ သူ၏နိုင်ငံဂတာ် တည်ဂထာင်ပြင်းအဂကကာင်း ပြစ်သည်။ တြည့်ဂတာ်များက သိလိုကက 
သည်။ ဤတစ်ကကိမ်သည် ကမ္ဘာဂြါ်တွင် နိုင်ငံဂတာ်တည်ဂထာင်မည့်အြျနိ်လား။ အြျနိ် 
ဟုတ်ြါလျှင် သူတို့က အဆင်သင့်ပြစ်သည်။ ဂယရှုတွင် တန်ြိုးအလုံးစုံရှိသည်ကို သူတို့ 
သိကကသည်။ သူသည် ဂသပြင်းကိုြင် ဂအာင်နိုင်ြဲ့သည်။ မည်သူကမျှ ထိုကဲ့သို့ မလုြ် 
ဂဆာင်နိုင်ြဲ့ဂြ။

ဂယရှု၏အဂပြမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ဂကာင်းသည်။ သူတို့သည် နိုင်ငံဂတာ် မည်သည့်အြျနိ် 
တွင် ပြစ်လာမည်ကို သိရန်မလိုြါ။ သူတို့လုြ်ရမည်မှာ သူတို့ကိုဂြးထားသည့် အလုြ်သည် 
အာရုံစိုက်ရန်ပြစ်သည်။ “သင်တို့သည် ငါ၏သက်ဂသပြစ်ကကလိမ့်မည်” ဟု သူတို့ကို ဂပြာြဲ ့
သည်။ သူ၏ ဂနာက်ဆုံးစကားရှိြါသည်။ ထို့ဂနာက် သူတို့ဂရှ့တွင် သူသည် ထွက်ြွာပြီး 
ဂကာင်းကင်ဂြါ်သို့ တက်ြကသွားသည်။ ဂယရှုအား ဂပမဂြါ်မှထလျက် တိမ်များကကားတွင ်
ဂြျက်ကွယ်သွားသည်ကိုပမင်ရသည်မှာ အံ့ကသြွယ်ရာ ပမင်ကွင်းပြစ်ဂြမည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	သခင်တစ်ြါး၊	

ယုံြကည်ပခင်းတစ်ြါး၊	

အလုြ်တစ်ခု

ဂယရှုြရစ်ဂတာ်မှ တြည့ ်

ဂတာ်များအား ဂနာက်ဆုံး 

ဂပြာြဲ့သည့်စကားကို 

ဆရာက ကဂလးများအား 

နားဂထာင်ဂစြါ။

သင့်အတန်းသားများကို 

“ြုံပြင်ဂပြာပြင်း” အြန်း 

ပြီးဂနာက် ဂမးရမည်မှာ 

“ဂယရှုက သူ၏ တြည့ ်

ဂတာ်များကို ဘာလုြ်ရန် 

ဂပြာြဲ့သနည်း။” 

. “ငါ၏သက်ဂသ”

“ြုံပြင်ဂပြာပြင်း” အြန်း 

ပြီးသွားဂသာအြါ ကဂလး 

များကို “ဂယရှုသည် 

ယုံကကည်သူများအတွက် 

ယြုဘာလုြ်ဂဆာင် 

ဂြးဂနသနည်း” ဟုဂမးြါ။

. ဆုဂတာင်းဂြးပြင်း

. သူ့ကို ယုံကကည်ဂသာ 

သူကို ကယ်တင်ပြင်း

. ကျွန်ုြ်တို့၏ အားနည်း 

ြျက်ကို နားလည်ဂြးပြင်း

ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ယုံကကည်သူများကို လုြ်ဂဆာင်ရန် အလုြ်တစ်ြု ထားြဲ့သည်။ ထို 
အလုြ်မှာ ကမ္ဘာကကီးထဲသို့ သတင်းဂကာင်းကို ယူဂဆာင်သွားရန် ပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် ဂယရှု 
သည် ဂလာကကိုစွန့်ြွာပြီး လုြ်ဂဆာင်စရာ ရှိြဲ့သည်။

ဂယရှုသည် ဂကာင်းကင်တွင် မည်သည့်အလုြ်ကို လုြ်ဂဆာင်မည်ဟု သင်ထင်ြါသနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

တမန်ဂတာ်ဝတ္တု  ၁:၈ - ထိုသို့မရှိဂသာ်လည်း သင်တို့အဂြါ်သို့ သန့်ရှင်းဂသာဝိညာဉ်ဂတာ ်
ဆင်းသက်ဂသာအြါ သင်တို့သည် တန်ြိုးကိုြံရ၍ ဂယရုရှလင်ပမို့မှစဂသာ ယုဒပြည်၊ 
ရှမာရိပြည်၊ ဂပမကကီးစွန်းတိုင်ဂအာင် ငါ၏သက်ဂသပြစ်ကကလိမ့်မည်ဟု မိန့်ဂတာ်မူ၏။

ဂယရှုသည် ဂကာင်းကင်ဂြါ်သို့ ဂရာက်သွားဂသာအြါ သူသည် ြြမည်းဂတာ်၏ လက်ယာ 
ဘက်တွင် ထိုင်သည်။ သူက ယုံကကည်သူများအတွက် မပြားမလြ် ဆုဂတာင်းဂြးမည ်
ပြစ်ဂကကာင်း ကတိဂြးြဲ့သည်။ ၎င်းအတိုင်း သူယြု လုြ်ဂဆာင်ဂြးဂနသည်။ သူသည် အထူး 
ပမတ်ဆုံးဂနရာတွင် ထိုင်သည်… အနန္တတန်ြိုးရှင်၏ ညာဘက်တွင် ထိုင်ဂနသည်။ လွန်ြဲ့ 
ဂသာ နှစ်ဂြါင်းတစ်ဂထာင်က ဒါဝိဒ်သည် ထိုအရာပြစ်ြျက်မည့်အဂကကာင်း ဂပြာြဲ့သည်။

ယြု ဂယရှုသည် ထာဝရ ယဇ်ြုဂရာဟိတ်မင်းပြစ်သည်။

သူသည် ကကင်နာဂသာ ယဇ်ြုဂရာဟိတ်မင်းပြစ်သည် … သူသည် ကျွန်ုြ်တို့ကဲ့သို့ စုံစမ်းပြင်း 
ကို ြံြဲ့ြူးဂသာဂကကာင့် ကျွန်ုြ်တို့၏ အားနည်းြျက်များကို နားလည်သည်။

သူသည် အစွမ်းအစလုံဂလာက်ဂသာ ယဇ်ြုဂရာဟိတ်မင်းပြစ်သည် …. သူ့ထံယုံကကည်ပြင်း
ပြင့်လာဂသာသူကို အပြည့်အဝကယ်တင်သည်။

သူသည် သစ္စာနှင့်ပြည့်ဝဂသာ ယဇ်ြုဂရာဟိတ်မင်းပြစ်သည် …. သူ၏အဂသွးသွန်းြဲ့ 
ဂသာဂကကာင့် ဘုရားသြင်သည် ကျွန်ုြ်တို့၏ အပြစ်ကိုယ်စား သူဂြးဂြျြဲ့သည်ကို လက်ြံ 
သည်။ ဂယရှုသည် မဟာယဇ်ြဂရာဟိတ်မင်း ပြစ်သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းချက်အရှုြ်အကထွး

ကျမ်းြျက်စကားလုံးများ 

ကိုစာရေက်၏ထိြ်တွင် 

ဂရးြါ။ ထို့ဂနာက် စာရေက ်

ကို နံြါတ်တြ်၊ ကျမ်းြျက် 

မှ စကားလုံး တစ်လုံးစ ီ

အတွက် နံြါတ်တစ်ြု 

တြ်ြါ။ နံြါတ်များ၏ 

ဂဘးတွင် ကျမ်းြျက် 

အရှုြ်အဂထွးစကားလုံးကို 

ဂရးြါ။ ကဂလးများကို 

ကျမ်းြျက် အရှုြ်အဂထွး 

အား မှန်ကန်သည့် 

အစီအစဉ်အတိုင်းစီရန် 

စိန်ဂြါ်ြါ။

ဥြမာ -

၁။ က်လြံ လက်ြံ

၂။ ြါအဂသာ    ဂသာအြါ

၃။ :ြိုန်တ တန်ြိုး

၄။ ဒယု ည်ပြ ယုဒပြည်

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂယရှု၊ ဂကျးဇူးတင်ြါသည် Jesus, Thank You” ဟူသည့် Sovereign Grace Music  
သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကကီးထွားပခင်း 

အတွက်	ဇယား

ဆရာက အတန်းရှိကဂလး 

များအား ဂယရှု၏ ဥြမာ 

သည် ကျန်ုြ်တို့၏ ဘဝ 

အသက်တာကို ပြန်လည ်

သုံးသြ်ရန် အကူအညီ 

ပြစ်သင့်ဂကကာင်း 

ညွှန်ကကားဂြးြါ။

ကဂလးများက 

ထိုဇယားကို ပြည့်ရမည် 

(၁ - အလွန်နိမ့်၊ ၆ - ပမင့်)

သင်ခန်းစာကို	

လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	မရှိမပြစ ်

အကပခခံ	သမ္မာတရား	

ရှစ်ချက်

ဤသင်ြန်းစာယူပြင်း 

သည် အရင်သင်ြန်းစာ 

ကဲ့သို့ အလွန်အဂရးအကကီး 

ဂသာ အဂကကာင်းရင်း 

တစ်ြု ပြစ်သည်။ 

ယုံကကည်သူများ အားလုံး 

သည် ကျွန်ုြ်တို့လုြ်ရန် 

ြရစ်ဂတာ်ဂြးထားသည့် 

အလုြ်ကိုလုြ်ရမည်။ 

ကဂလးများလည်း ြါဝင ်

သည်။ ကဂလးအားလုံး 

သည် ကဂလး သာသနာ 

ပြုသူများ ပြစ်နိုင်ြါသည်။ 

(ဂကအမ်အက်စ်)

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဂယရှု ဂနာက်လိုက်ဂသာ သူများ၏ အသက်တာကို အဂပြြံပြီး သင်ကိုယ်တိုင်ဂအာက်ြါ 
ဇယားတွင် အမှတ်ဂြးြါ။

 ¼ ဂယရှု၏ နမူနာကို လိုက်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

 ¼ ဘုရားသြင်၏ စကားကို နားလည်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

 ¼ ဂယရှုကို ယုံကကည်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

 ¼ အတ္တဆန်သည့် ဆန္ဒကိုပငင်းြယ်ရန် အသင့်ရှိပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

 ¼ ဘုရားသြင်ကို ဘုန်းဂြးပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

 ¼ ဆိုးရေားသည့် ဆက်ဆံဂရးမှ ဂရှာင်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

 ¼ ဘုရားသြင်၏ ဦးဂဆာင်မှုကို တုံ့ပြန်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

 ¼ ဘုရားသြင်အား အားလုံးဆက်ကြ်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	

ပြစ်နိုင်ြါက သမိုင်းစာအုြ် ယူလာြါ။ သင့်ကဂလးများ ရင်းနှီးမည့်သမိုင်းပြစ်စဉ်ကို ကကည့် 
ြါ။ (ဥြမာ။ ။ နိုင်ငံဂရး ဂြါင်းဂဆာင်တစ်ဦး၏ဘဝ၊ သင့်နိုင်ငံတွင် လွန်ြဲ့ဂသာနှစ်ဂြါင်း 
များစွာက ပြစ်ြဲ့သည့်စစ်ြွဲ၊ ကဂလးများမဂမွးမီ အားကစားပြစ်စဉ်၊ သင့်ဂကျာင်းသားများ 
မှ အြျက်အလက်အပြစ် လက်ြံမည့်ပြစ်စဉ် တစ်ြုြု)။ သင်ဂရေးြျယ်ထားသည့် ပြစ်စဉ် 
အဂကကာင်း အြျက်အလက်အြျ ို့ကိုဂြးပြီး ကဂလးများကိုဂမးရန်မှာ - “ဤအြျက်အလက် 
များ မှန်သလားမှားသလား (မှန်သည်)။ သင်မည်သို့သိသနည်း။ (သမိုင်းစာအုြ်တွင် ြါ 
သည်။ မှတ်တမ်းများ)။ ထိုသူများသည် မှန်ကန်ဂကကာင်း သင်မည်သို့သိသနည်း။ (သူတို့ကို 
သင်ယုံကကည်ရမည်။ သူတို့ထိုအြျနိ်တွင် ရှိဂနြဲ့ကကသည်)။ ဤပြစ်စဉ်ကို သင့်စာအုြ်တွင် 
သင်ကိုယ်တိုင်ဂရးနိုင်ြါသလား။ (သင်ဂရးနိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် သင်သည် မှန်ကန်ဂသာ 
အြျက်အလက်များကိုရရန် ရှာဂြွဂလ့လာမှု လုြ်ရမည်။) သင့်အတန်းထဲတွင် မဂန့က ပြစ ်
ြျက်ြဲ့သည့် အပြစ်အြျက်တစ်ြုြုဆိုလျှင် ဘာပြစ်မည်နည်း။ ထိုအဂကကာင်း ြုံပြင်အပြစ ်
ဂရးနိုင်ြါသလား (ဂရးနိုင်ြါသည်)။ မည်သည့်တစ်ြုသည် ြိုမိုလွယ်ကူသနည်း။ (ဂကျာင်းမ ှ
အပြစ်အြျက်) အဘယ်ဂကကာင့်နည်း။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သင်မဂန့ကထိုဂနရာတွင် 
ရှိဂနြဲ့သည်။ ပြစ်စဉ် မျက်ပမင်သက်ဂသများသည် ယုံကကည်ရဆုံးများ ပြစ်ကကသည်။ 
ကျမ်းစာထဲမှ လူမည်မျှသည် ဂယရှုဂကာင်းကင်ဂြါ်သို့တက်သွားစဉ် မျက်ပမင်သက်ဂသများ 
ပြစ်သနည်း။ ၁ဂကာ ၁၅:၃-၈ ကိုြတ်ြါ။
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ကျွန်ုြ်တို့ အားလုံးတွင် လုြ်စရာ အလုြ်ရှိသည်။ ထိုအလုြ်မှာ မဟာဂစြိုင်းပြင်းဟု ဂြါ်ပြီး 
၎င်းကို ဂယရှုြရစ်ဂတာ်မှ ဂြးထားသည်။ ဂမးရန် - “ကယရှုခရစ်ကတာ်အကြကာင်း	 ကပြာရန်	
ကကလးများက	ဘာကိုအလိုဆန္ဒရှိသနည်း”	

ကဂလးများကို စိတ်ကကိုက်လုြ်ဂစပြီး သမ္မာတရား၏ အဂပြြံရှစ်ြျက်ကို ဂပြာဂစြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်ယုံြကည်သူများအတွက ်
ကနစရာအခန်းကိုပြင်ဆင်ကြးရန်ကကာင်းကင်သို့ပြန်သွားသည်။
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 ¼ ဂြတရုက အပြားသူများအား ဂယရှု၏နိမိတ်လကေဏာက ဂယရှုသည် ဘုရားပြစ ်
ဂကကာင်း ရှင်းလင်းဂစဂသာ ဘုရားသြင်၏ နည်းလမ်းပြစ်သည်ကို ဂပြာပြြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှု၏ ကားစင်အဂသြံပြင်းသည် မဂတာ်တဆမဟုတ်ြါ။ ၎င်းမှာ လူသားအားလုံး 
၏ အပြစ်များအတွက် ကားတိုင်ဂြါ်တွင် ဂယရှုအဂသြံပြင်းသည် ဘုရားသြင်၏  
အကကံအစည်ဂတာ်ပြစ်သည်။

 ¼ ဂသပြင်းတရားသည် ဂယရှုကို ြျုြ်မထားနိုင်ြါ။ သူသည်ဂသပြင်းကို ဂအာင်ပမင်နိုင်ြဲ့ 
သည်။ ၎င်းက ြရစ်ဂတာ်သည် ဂမရှိယပြစ်သည်ကို ပြသသည့် အပြားဂသာ လကေဏာ 
တစ်ြုပြစ်သည်။ ဂြတရုက အပြားသူများအား ဂသပြင်းတရားသည် ဂယရှုကို မတား 
ဆီးနိုင်ဟု ဂပြာပြသည်။

 ¼ ဂယရှု၏ြန္ဓာသည် ေူထဲတွင် ြုတ်ြွဂအာင် မပြစ်ြဲ့ြါ။ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြီး ဘုန်းဂတာ် 
ထင်ရှားသည့် ြန္ဓာပြစ်ြဲ့သည်။ ဤအရာက ဂယရှု၏ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းနှင့် ဂကာင်း 
ကင်ဂြါ်သို့ ြျဂီဆာင်ြံရပြင်းကို ရှင်းလင်းဂစသည်။

 ¼ ဆာလံ ၁၆:၈-၁၁မှ ြဂရာြက်ပြုြျက်က ဂယရှု၏ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းနှင့် ဂကာင်း 
ကင်ဂြါ်သို ့ြျဂီဆာင်ြံရပြင်းကို ရှင်းလင်းဂစသည်။

 ¼ တမန်ဂတာ် ၂:၂၅-၃၁ မှ “ဒါဝိဒ်အုတ်ေူ” ၏ မျက်ဂမှာက်ဂတာ်သည် ဒါဝိဒ်သည် 
တစ်စုံတစ်ဂယာက်၏ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းကို ဂပြာဂနပြင်း ပြစ်သည်။ သူကိုယ်တိုင ်
အဂကကာင်း မဂပြာဂနြါ။

 ¼ သက်ဂသ (အြန်းငယ် ၃၂) က ဂယရှု၏ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းနှင့် ဂကာင်းကင်ဂြါ်သို ့
ြျဂီဆာင်ြံရပြင်းကို ရှင်းလင်းဂစသည်။

 ¼ သဘာဝလွန်ပြစ်ရြ် (အြန်းငယ် ၃၃) မှ ြင်ဂတကုဂတ္တသည် ဂယရှု၏ ရှင်ပြန်ထ 
ဂပမာက်ပြင်းနှင့် ဂကာင်းကင်ဂြါ်သို့ ြျဂီဆာင်ြံရပြင်းကို ရှင်းလင်းဂစသည်။

 ¼ ဂယရှု၏ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းနှင့် ဂကာင်းကင်ဂြါ်သို့ြျဂီဆာင်ြံရပြင်းက ဂယရှုသည် 
ဒါဝိဒ်၏ မဟာသားဂတာ်ပြစ်သည်ကို ရှင်းလင်းဂစသည်။ (ဆာလံ ၁၁ဝး၁၊ တမန် 
ဂတာ် ၂:၃၄-၃၅)။

၁)		သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှု၏တြည့်ကတာ်များသည်	 
အပခားသူများအား	ကယရှုကို	ယုံြကည်သင့်ကြကာင်း	ကပြာပြခဲ့ြကသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၇၉
တမန်ဂတာ်ဝတ္ထု ၂:၁၄-၄၂

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားပခင်း	-	မရှိမပြစ ်

အကပခခံ	သမ္မာတရား 

ရှစ်ချက်	-	ပြီးပြည့်စုံကသာ	

ြုံပြင်တစ်ြုဒ်

ဆရာက ထိုသမ္မာတရား၏ 

မရှိမပြစ်အြျက် ရှစ်ြျက ်

ကို အဂလးထားရြါမည်။ 

ထိုရှစ်ြျက်သည် ကဂလး 

များအား ဂရေးနုတ်ကယ ်

တင်ပြင်း အဂကကာင်း 

ဂပြာပြဂသာအြါ အဂပြြံ 

များ ပြစ်ြါသည်။ ကျွန်ုြ ်

တို့သည် ထိုရှစ်ြျက်ကို 

ြုံမှန်အဂလးအနက်ထား 

သွားြါမည်။

ကဂလးများအား သင်ြဲ ့
ပြီးသည့် သင်ြန်းစာ 
၆၈ ြုထဲမှ ထိုအဂပြြံ 
သမ္မာတရားရှစ်ြျက်ကို 
မည်သို့မှတ်မိသည်ကို 
ဂပြာဂစြါ။ 

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကျမ်းစာ တစ်ဂလျှာက်တွင် အဂလးထား ဂြာ်ပြထားသည့် မရှိမပြစ် သမ္ဓာတရားရှစ်ြုရှိြါ 
သည်။ ထိုရှစ်ြျက်ကို အရင်သင်ြန်းစာများတွင် ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာြဲ့ကကပြီးပြစ်သည်။ ကဂလး 
များအား ထိုအြျက်များ မှတ်မိသလားဂမးပြီး တစ်ြျက်ြျင်းစီကို အနည်းငယ်စီဂပြာဂစြါ။ 
ထိုအြျက်များမှာ -

၁။  ဘုရားသြင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားသြင်ရှိသည်။ (သင်ြန်းစာ 
၁ - ထာဝရဘုရားသြင်၊ သင်ြန်းစာ ၂၇ - ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း၊ သင်ြန်းစာ ၄၀ - 
ဒါဝိဒ်မင်းအုြ်စိုးပြင်း)

၂။  လူသား - ဘုရားသြင်သည် အရာများစွာကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ လူသားအား သူ၏ 
အထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ (သင်ြန်းစာ ၃ - စကကဝဠာကို ြန်ဆင်းပြင်း၊ 
သင်ြန်းစာ ၄ - လူသားကို ြန်ဆင်းပြင်း၊ သင်ြန်းစာ ၂၄ - ဂမာဂရှသည် ဘုရား၏  
လူများကို ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်)

၃။  အပြစ ် - အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသြင်ကို မနာြံြဲ့ကကြါ။ သူတို့အား 
ဂပြာထားသည့်အရာကို သူတို့မလုြ်ကကြါ။ (သင်ြန်းစာ ၇ - လူသားအပြစ်၏အစ၊ 
သင်ြန်းစာ ၃၃ - Kadesh အရြ်တွင် မယုံကကည်ပြင်း၊ သင်ြန်းစာ ၄၃ - ကွဲပြားဂသာ 
နိုင်ငံဂတာ်)

၄။ ဂသပြင်း - ဘုရားသြင်သည် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏ မနာြံမှုအတွက် 
ပြစ်ဒဏ်ြတ်ြဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ ဂသပြင်းသည် ြွဲြွာပြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။  
(သင်ြန်းစာ ၈ - ဂသပြင်း၏အစ၊ သင်ြန်းစာ ၁၆ - ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်၊ သင်ြန်းစာ ၄၆ - 
ဣသဂရလနှင့် ယုဒတို့၏ ပြည်နှင်ဒဏ်)

၅။ ြရစ်ဂတာ် - ဘုရားသြင်သည် ပြည့်စုံဂသာဘဝပြင့် အသက်ရှင်ဂနသည့် သူ၏တစ်ြါး 
တည်းဂသာ သားဂတာ်ကိုဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ (သင်ြန်းစာ ၉ - စာတန်အဂြါ် ဂအာင်နိုင် 
သူ၏ကတိဂတာ်၊ သင်ြန်းစာ ၄၅ - ြကလာမည့် ဂမရှိယအဂကကာင်း ြဂရာြက်ပြုြျက ်
များ၊ သင်ြန်းစာ ၅၂ - ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ဂမွးြွားပြင်း)

၆။ ကားတိုင် - ဂယရှုသည် ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ဂြါ်တွင ်
အဂသြံြဲ့သည်။ (သင်ြန်းစာ ၁၁ - ြုံးအုြ်ပြင်းများအတွက် ပြင်ဆင်ဂထာက်ြံ့ပြင်း၊ 
သင်ြန်းစာ ၃၂ - အပြစ်ဂပြရာဂန့၊ သင်ြန်းစာ ၄၅ - ြကလာမည့် ဂမရှိယအဂကကာင်း 
ြဂရာြက်ပြုြျက်များ)

၇။  ယုံကကည်ပြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ြါက ဘုရားသြင်ကကိုဆိ ု
သည်။ (သင်ြန်းစာ ၁၃ - ကာဣနနှင့် အာဂဗလ၊ သင်ြန်းစာ ၃၄ - ဂကကးဝါဂြမရုြ်၊ 
သင်ြန်းစာ ၅၈ - ဘာသာဂရးဂြါင်းဂဆာင်)

 ¼ တမန်ဂတာ်များက ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာသည့် ြရစ်ဂတာ်ကို ငါးကကိမ်ဂတွ့ြဲ့သည်ဟ ု
ဂပြာသည်။ (အြန်းငယ် ၃၂၊ ၃:၁၅၊ ၅:၃၂၊ ၁ဝး၃၉-၄၁၊ ၁၃:၃၀-၃၁)။
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ဂယရှုြရစ်ဂတာ်အဂကကာင်းကို သင့် သူငယ်ြျင်းများအား မည်သို့ ဆက်ဂပြာပြမည်နည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ကျွန်ုြ်တို့ သိကကသည့်အတိုင်း… ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ဂသြဲ့သည်။ သုံးရက်ဂပမာက်ဂသာ 
ဂန့တွင် သူထဂပမာက်ြဲ့သည်… ကျွန်ုြ်တို့သိကကသည်။ ရက်ဂြါင်းဂလးဆယ်ကကာပြီးဂနာက် 
ဂကာင်းကင်ဂြါ်သို့ တက်ြကသွားသည်… ကျွန်ုြ်တို့သိကကသည်။ ယြု ဂယရှု ြရစ်ဂတာ် 
သည် ဂကာင်းကင်သို့ တက်ြကသွားပြီး ဆယ်ရက်ဂပမာက်ပြီးဂနာက် ဂြတရုသည် ဂယရ ု
ရှလင်တွင် နိုင်ငံအသီးသီးမှလာဂသာ  ြရိတ်သတ်ကို မိန့်ြွန်းဂပြာြဲ့သည်။ ရလဒ်အဂနပြင့် 
ယုံကကည်သည့်အဂရအတွက် များပြားလာသည်။

ယြု အပြစ်အြျက်များ ပြစ်ြျက်လာသည်။ ဂယရှုဂနာက်လိုက်သူ အများအပြားတို့သည် 
မနက် ၉ နာရီြန့်တွင် စုရုံးလာကကသည်။ ြျက်ြျင်းတွင် သူတို့သည် အပြားဂသာဘာသာ 
စကားစဂပြာလာသည်။ ဘာပြစ်ဂနသည်ကို မည်သူကမှ နားမလည်ြါ။ အြျ ို့ကသူတို့မူး 
ဂနသည်ဟုထင်သည်။ အြျ ို့က နားမလည်ပြစ်ကကသည်။ ေါလိလဲသားတို့သည် မတူညီဂသာ 
ဘာသာစကားကို မည်သို့ ဂပြာနိုင်ကကသနည်း။ ဘာသာစကားအားလုံးတွင် တူညီဂသာ 
အရာရှိသည် - သူတို့အားလုံးသည် ဘုရားသြင်၏ အံ့ကသြွယ်ရာများအဂကကာင်းနှင့် ဘုရား 
သြင် လုြ်ဂဆာင်ဂြးြဲ့သည့်အရာနှင့် ဘုရားသြင်ကို ြျးီမွမ်းသည့်အဂကကာင်းကို ဂပြာကက 
သည်။

ထို့ဂနာက် ဂြတရုက မတ်တြ်ရြ်ပြီး လူထုကကီးကို စကားဂပြာသည်။ သူ့ကို တမန်ဂတာ် 
၁၁ ဂယာက်က ဝန်းရံထားသည်။ ြထမဆုံးအဂနပြင့် ဂြတရုသည် ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်း ြဂရာ 
ြက် ဂယာလကို ကိုးကားြဲ့သည်။ ဂယာလက ဘုရားသြင်သည် သူ၏ဝိညာဉ်ဂတာ်ကို 
ဂနာက်ဆုံးဂသာကာလတွင် လူသားမျ ိုးနွယ် အားလုံးအဂြါ် သွန်းဂလာင်းမည်ဟု ြဂရာြက် 
ပြုြဲ့သည်။ ြဂရာြက် ဂယာလဂပြာြဲ့သည့်အရာမှာ ထိုဂန့တွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့သည်နှင့် မတူြါ။ 
သို့ဂသာ် ပြစ်လာသည့်အစပြစ်သည်။ ဂြတရုသည် ဘုရားသြင်၏ အကကံအစည်ဂတာ်ကို 
ဂကာင်းမွန်စွာ ဂပြာပြသည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ကပမြုံ

နိုင်ငံအသီးသီးမှ လူမျ ိုးတို့ 

သည် သတင်းဂကာင်း 

ဂဟာကကားဂသာအြါ 

သူတို့၏ ဘာသာစကားပြင့် 

ကကားြဲ့ဂကကာင်း ဆရာက 

အတန်းသားများကို 

ဂပြာပြြါ။

.  ြါသိပြည် - ြါရှန်း 

ြင်လယ်ဂကွ့အနီး

.  ဂမဒိပြည် - 

ကတ်စ်ြီယန် 

ြင်လယ်၏ 

ဂတာင်ဘက်

.  ဧလံပြည် - ြါရှန်းအင်ြါ 

ယာ၏ အစိတ်အြိုင်း

.  ဂမဂသာ ဂြါဘာမိပြည် 

- စီးရီးယား

.  ယုဒပြည် - ဣသဂရလ

.  ကြ္ပဂဒါကိပြည် - 

အာရှမိုင်းနား

.  ြုန္တုပြည် - 

အာရှမိုင်းနား

.  အာရှိပြည်

. ပြူေိပြည်နှင့်ြမ်ြုလိ 

ပြည် - အာရှမိုင်းနားမှ 

ပြည်နယ် နှစ်ြု

. အီေျစ်ပြည် - အာြရိက

.  လိဗု - အာြရိက

.  ကုဂရဂနပမို့ - ြင်လယ် 

ဂသ

.  အာရြ်ပြည် - အဂရှ့ 

အလယ်ြိုင်း

၈။ အသက် - ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာ သူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ဂြးသည်။ 
(သင်ြန်းစာ ၅ - ြရဒိသုဘုံမှဘဝ၊ သင်ြန်းစာ ၃၈ - ဂမှာင်မိုက်ဂသာ အြျနိ်ကာလ 
တွင် ဂတာက်ြဂသာ အလင်းများ၊ သင်ြန်းစာ ၅၆ - ဗတ္တိဇံဆရာဂယာဟန်မှ  
ဂြကးဂကကာ်ြျက်)
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

တမန်ဂတာ်ဝတ္တု ၂:၁၈ - ဂြတရုကလည်း သင်တို့၏အပြစ်ကို လွှတ်ဂစပြင်းငှါ ဂနာင်တရ၍  
တစ်ဂယာက်မျှမြကင်း။ ဂယရှုြရစ်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကိုြံကကဂလာ။ သို့ပြုလျှင် သန့်ရှင်းဂသာ 
ဝိညာဉ်ဂတာ်တည်းဟူဂသာ ဆုဂကျးဇူးဂတာ်ကို ြံရကကလိမ့်မည်။

အကကံအစည်မှာ ဤသို့ပြစ်မည် - ဥြဂဒကို ကိုင်ဂဆာင်ဂသာ လူများက ဂယရှုကို သစ္စာ 
ဂြာက်ြဲ့သည်။ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို နာကျင်သည့် ဂဝဒနာပြင့် ဂသဆုံးဂအာင် ကားတိုင်ဂြါ် 
တွင် သံမှိုနှင့် ရိုက်နှက်ြဲ့ကကသည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်က ဂသပြင်းကကိုးကို ဂယရှုြရစ် 
ဂတာ်မှ ယူဂဆာင်ဂြးပြီး သူသည် ဂသပြင်းမှထဂပမာက်ြဲ့သည်။ ဂသပြင်းတရားသည ်
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို မထိန်းြျုြ်နိုင်ြါ။ ဂနာက်တစ်ြန် ဂြတရုသည် ဓမ္မဂဟာင်းကို ကိုးကား 
ပြန်သည်။ …. ဤတစ်ကကိမ်တွင် ဒါဝိဒ်ကို သူကိုးကားထားသည်။ ဒါဝိဒ်ကဆာလံထဲတွင် 
“For you will not abandon my soul to Hades, or let your Holy One see corrup-
tion.” တစ်နည်းအားပြင့် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်မည်ကို ကျွန်ုြ်တို့အား 
ဂပြာပြဂနသည်။ သူသည် အုတ်ေူ (သို့) မရဏာနိုင်ငံတွင် ထာဝရမဂနြါ။

ဂြတရု၏ ြရိတ်သတ်များက ဘာလုြ်ရမည်ကို မသိကကြါ။ သူတို့က ဤဂယရှုသည် ယြု 
အြါ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာပြီး အသက်ရှင်ဂနပြီပြစ်သည်ကို နက်နဲစွာ နားလည်ကကသည်။ 
ဂြတရုက ထိုသူများကို ဂနာင်တရရန်နှင့် သူတို့၏အပြစ်မှ ပြန်လှည့်လာရန် ဂပြာကကသည်။ 
ဤဂယရှုသည် သြင်နှင့် ြရစ်ဂတာ်ပြစ်ဂကကာင်း၊ လူများ၏အပြစ်မှ ဂနာင်တရရပြီး ဂယရှု 
ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ဂသာသူကို သူတို့၏အပြစ်မှ လွှတ်နိုင်သည့်တန်ြိုး ရှိသည်။ အြန် 
တလဲလဲပြင့် ဂြတရုသည် ထိုလူများကို အပြစ်နှင့်ပြည့်ဂနဂသာ အသက်ရှင်သည့် ယဉ်ဂကျး 
မှုမှ ထွက်လာရန် ဂပြာပြြဲ့သည်။ ဂပြာင်းလဲြါ။ ထိုတစ်ရက်တည်းတွင် လူဂြါင်း ၃၀၀၀  
သည် ဂြတရု၏စကားဂကကာင့် ယုံကကည်သူများ ပြစ်လာြဲ့ကကသည်။ သူတို့သည် ြရစ်ယာန် 
ယုံကကည်ပြင်းသို့ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဆက်ကြ်ြဲ့ကကသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက ်

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းချက်မှတ်တမ်း

ဘယ်ဘက်ပြမ်းတွင် 

စာရင်းများကို ြျမှတ်ဂြး 

ြါ - တနေဂဂနွ၊ တနလဂာ၊ 

အေဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကကာသြ 

ဂတး၊ ဂသာကကာနှင့် စဂန။

ထိြ်တွင် ဂလ့ကျင့်ရန် 

အြျနိ်နှင့် ပြန်လည် 

သုံးသြ်ရန် အြျနိ်ကို 

ထားြါ။

ကဂလးများသည် 

ကျမ်းြျက် ကျက်မှတ်ပြင်း 

ကို ဂန့စဉ် လုြ်ဂဆာင်ပြီး 

မည်သည့်အြျနိ်တွင် 

ကျမ်းြျက် ကျက်မှတ်ြဲ ့

သည်ကို သူတို့၏မှတ်တမ်း 

တွင် ဂရးမှတ်ရမည်။ 

ဂနာက်တစ်ြတ်တွင် 

ထိုမှတ်တမ်းကို အတန်း 

ထဲသို့ ယူလာြါ။

ဤလှုြ်ရှားမှုမျ ိုးသည် 

ကျမ်းစာကျက်မှတ်ပြင်းနှင့် 

တစ်ြတ်တာလုံး နာြံပြင်း 

ကို အားဂြးသည်။သင်ြန်း 

စာ၏ အစိတ်အြိုင်းမျှသာ 

မဟုတ်ြါ။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂယရှု၊ ဂကျးဇူးတင်ြါသည် Jesus Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music 
သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားပခင်း	-	

အသင်းနှစ်သင်း	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

သင့်ဂလျာ်သည့်  

အြျနိ်ကာလပြီးဂနာက်  

ဆရာကကဒ်များနှင့်  

စာရေက်များကို စုစည်းပြီး  

အသင်းတစ်ြုြျင်းစီမှ  

အဂကာင်းဆုံးဂမးြွန်းနှင့်  

အဂကာင်းဆုံး အဂပြ 

အတွက် ဆုဂြးြါ။

အတန်းတစ်ြုတွင် ဆရာ 

နှစ်ဦးရှိရမည်။ ဆရာနှစ်ဦး 

ရှိြါက တစ်ဦးြျင်းစီသည် 

တစ်သင်းြျင်းစီ၏ ဂြါင်း 

ဂဆာင်များ လုြ်ရမည်။

သင်ခန်းစာကို	

လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	မရှိမပြစ်	

သမ္မာတရားရှစ်ချက်

သင်ြန်းစာယူပြင်းသည် 

ယြင် သင်ြန်းစာ နှစ်ြုနှင့် 

အတူတူြင်ပြစ်သည်။ 

ယုံကကည်သူ အားလုံးတွင် 

လုြ်ဂဆာင်ရမည့် အလုြ်ရှိ 

သည်။ ကဂလးများလည်း 

ြါဝင်သည်။ ကဂလးအား 

လုံးသည်လည်း ကဂလး 

သာသနာပြုသူများ ပြစ်နိုင ်

ြါသည်။ (ဂကအမ်အက်စ်)

၄)	သင်ခန်းစာပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဆရာက အတန်းကို နှစ်သင်းြွဲြါ။

 ¼ တစ်သင်းသည် “အနီသင်း” ပြစ်ပြီး အနီကဒ်များနှင့် စာရေက်များကို ရမည်။ 
ဂနာက်တစ်ြွဲ့မှာ “အဝါသင်း” ပြစ်ပြီး အဝါဂရာင်ကဒ်များနှင့် စာရေက်များရမည်။

 ¼ တစ်သင်းြျင်းစီတွင် အပြားအသင်းအား ဂမးလိုသည့် ဂမြွန်းကိုဂရးရန် ဂမးြွန်း 
၃-၅ ြုဂရးရန် တာဝန်ရှိသည်။

 ¼ ဂမးြွန်းတစ်ြုစီတွင် ယဂန့သင်ြန်းစာနှင့် ဆက်နွယ်ရမည်။
 ¼ ဂမးြွန်းများကိုဂရးပြီးဂနာက် အပြားအသင်းက ဂမးြွန်းများကို ဂပြရန် ၅-၇ မိနစ် 

အြျနိ်ရမည်။ “အဝါသင်း” က “အနီသင်း” ၏ဂမးြွန်းများကိုဂပြပြီး “အနီသင်း” က 
“အဝါသင်း” ၏ဂမးြွန်းများကို ဂပြရမည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ကျွန်ုြ်တို့ အားလုံးတွင် လုြ်စရာ အလုြ်ရှိသည်။ ထိုအလုြ်မှာ မဟာဂစြိုင်းပြင်းဟု 
ဂြါ်ပြီး ၎င်းကို ဂယရှုြရစ်ဂတာ်မှ ဂြးထားသည်။ ဂမးရန် - “ဂယရှုြရစ်ဂတာ်အဂကကာင်း 
ဂပြာရန်ကဂလးများက ဘာကိုအလိုဆန္ဒရှိသနည်း” 

ကဂလးများကို စိတ်ကကိုက်လုြ်ဂစပြီး သမ္မာတရား၏ အဂပြြံရှစ်ြျက်ကို ဂပြာဂစြါ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကဂလးများကို ကဒ်တစ်ြုစီဂြးြါ။ ဂမးြွန်းဂမးရန်မှာ “သင်စဉ်းစာနိုင်သည့်	အကကာင်းဆုံး 
သတင်းမှာ	 ဘာပြစ်သနည်း။” အဂပြကို သင့်ကဒ်ဂြါ်တွင် ဂရးြါ။ (လိုအြ်ြါကစဉ်းစား 
ဂစရန် အဂတွးအဂြါ် အြျ ို့ဂြးြါ။ ဥြမာ ဂရာေါအတွက် ကုသဂြးပြင်း၊ စစ်ြွဲ၏အဆုံးသတ်၊  
ကစားြွဲနိုင်ထားသည့် အနှစ်သက်ဆုံး အားကစားအသင်း၊ ထိုကဲ့သို့ဂသာ အရာများကို 
အကကံပြုြျက်များ)

“ယခု	ထိုသတင်းများသည်	စစ်မှန်ြါသလားဟု	စဉ်းစားပြီး	သင်သည်	ထိုအကြကာင်းကို	ြထမ 
ဆုံးသိကသာသူပြစ်မည်။	သင်ဘာလုြ်ချင်မည်နည်း။” (လူများကိုဂပြာပြြါ)။ ကဂလးများကိ ု
ကဒ်ဂြါ်တွင် ဂရးသားသည့် သူတို့၏အဂပြကို ဂဝမျှဂစြါ။ အပြားသူများနှင့်အတူ အံ့ကသ 
ြွယ်ရာ သတင်းဂကာင်းကို ဂဝမျှနိုင်ပြင်းသည် မည်မျှ စိတ်လှုြ်ရှားြွယ်ဂကာင်းြါသနည်း။ 
ထိုအတိုင်းြင် ဂြတရုသည် လွန်ြဲ့ဂသာ နှစ်ဂြါင်းများစွာက ြံစားြဲ့သည်။
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 ¼ ဂြတရုသည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သတင်းဂကာင်းကို ဂဟာကကားပြီးဂနာက် ယုံကကည ်
လာ သူ ၃ဝဝဝ ရှိလာြဲ့သည်။ ကနဉီး အသင်းဂတာ်က ထိုသတင်းဂကာင်းကို အသင်း 
ဂတာ်ထဲသို့ ဂဆာင်လာရန် နည်းလမ်းရှာကကသည်။

 ¼ လူဂြါင်း ၃၀၀၀ သည် ယုံကကည်သူသစ်များ ပြစ်လာဂသာအြါ သူတို့က ဆက်လက် 
ြိုင်ြံ့စွာ ဆက်လက်သက်ဂသထူကကသည်။ သူတို့ထိန်းသိမ်းကကသည်။ သူတို့၏ယုံကကည ်
ပြင်း ပြန်လည်ဂပြာင်းလဲသွားသည့် မှတ်တမ်းမရှိြါ။

 ¼ ကနဉီး အသင်းဂတာ်က သူတို့ကိုယ်တိုင် အဂပြြံ စည်းမျဉ်းဂလးြုကို ဆက်ကြ်ထား 
ကကသည်။
၁) ကျမ်စာသင်ကကားပြင်း - “တမန်ဂတာ်များ၏ ကသဝါဒများ” သည် တမန်ဂတာ်များ 

ဂြကးဂကကာ်ြဲ့သည့် သင်ကကားပြင်းနှင့် ကသဝါဒများကို ရည်ညွှန်းသည်။
၂) မိတ်သဟာရြွဲ့ပြင်း - ကနဉီး အသင်းဂတာ်များသည် သူတို့တွင် ရှိဂသာအရာကိ ု

အတူတူဂဝမျှကကသည်။ ကနဉီး အသင်းဂတာ်က အတူတကွ ဆုဂတာင်းကကသည်။ 
အတူတကွ ရုန်းကန်ကကသည်။ ြိုင်ဆိုင်မှုများကိုြင် အတူတကွ ဂဝမျှကကသည်။

၃) မုန့်ကိုြဲ့ပြင်းနှင့် သြင်၏ညစာ - သြင်မှ ကားတိုင်လမ်းသို့ မသွားမီ ဂနာက်ဆုံး 
ဂတာင်းဆိုြဲ့သည်မှာ “ငါ့ကိုဂအာက်ဂမ့ြို့ရာ ဤသို့ပြုကကြါ” ဟုဆိုသည်။ တမန် 
ဂတာ်များက မိတ်သဟာရြွဲ့ပြင်းတွင် ြူဂြါင်းကကသည်။ မိတ်သဟာရြွဲ့ရာတွင်  
သူ၏ကျ ိုးြဲ့ြဲ့ဂသာ အသားနှင့် သွန်းြဲ့ဂသာအဂသွးကို သတိရကကသည်။

၄) ဆုဂတာင်းပြင်း - ဂပြာင်းလဲလာသည့် ဂနာက်လိုက်သစ်များသည် ဆုဂတာင်းပြင်း 
ကို အစဉ်ပြုရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် ဆက်ကြ်ထားကကသည်။

 ¼ ကနဉီး အသင်းဂတာ်သည် ဧဝံဂေလိ သာသနာပြုပြင်းကို ဆက်ကြ်ထားကကသည်။ 
သူတို့၏ ဧဝံဂေလိပြုပြင်းကို ထူပြားြျက်နှစ်ြုပြင့် မှတ်သားထားသည်။ ြထမတစ်ြုမှာ 
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်သည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ် 
ကို ဂသပြင်းမှရှင်ပြန်ထဂပမာက်ဂစြဲ့သည်။ ဒုတိယတစ်ြုမှာ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည်  
ဘုရားသြင်ထံသို့ သွားရန် တစ်ြုတည်းဂသာ လမ်းပြစ်သည်။ ဘုရားသြင်ထံသို့ 
သွားသည့် လမ်းများစွာမရှိြါ။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

အချိန်ကာလပြမျဉ်း	-	ကယရှု၏ကနာက်လိုက်များသည်	ဆုကတာင်းရန်၊	ကိုးကွယ်ရန ်
နှင့်	ကျမ်းစာြတ်ရန်၊	မိတ်သဟာရြွဲ့ရန်နှင့်	သက်ကသခံရန်	စုကဝးြကသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၈၀
တမန်ဂတာ်ဝတ္ထု ၂:၄၂-၄၇ နှင့် ၄:၁-၁၂၊ ၅:၄၂

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းဂတာ် pmrsufESm 446သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာစတင်ပခင်း	

လှုြ်ရှားပခင်း	-	ကမးြါ၊	

ြတ်ြါ၊	ကပြာြါ၊	

ဆုကတာင်းြါ။

အရင်သင်ြန်းစာ ၃ ြုမ ှ

ဂကာင်းမွန်သည့်ပြန်လည ်

သုံးသြ်ပြင်း နည်းစနစ ်

သည် အဓိက အြျက်ဂလး 

ြျက်ကို ဦးတည်ဂစြါ 

သည်။

၁) ဂမးြွန်းဂမးြါ

၂) ကျမ်းစာြတ်ြါ

၃) ထိုအဂကကာင်းဂပြာြါ

၄) ဘုရားသြင်ထံ 

ဆုဂတာင်းြါ

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၇၇ - မဟာဂစြိုင်းြျက်
၁။  ဂယရှုက သူ၏တြည့်ဂတာ်များကို ဘာလုြ်ရန် ဂပြာြဲ့သနည်း။
၂။  မဿဲ ၂၈:၁၉ ကို ြတ်ြါ
၃။  ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် သူ၏တြည့်ဂတာ်များကို လုြ်ဂဆာင်စရာ အလုြ်ဂြး 

ြဲ့သည်။
၄။ ဘုရားသြင်က ကျွန်ုြ်တို့အားလုံးကို လူမျ ိုးတကာအား တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန ်

ဂပြာြဲ့သည်။

စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၇၈ - ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ ဂကာင်းကင်ဂြါ်သို့ တက်ြကပြင်း
၁။ ဂယရှုသည် ဂလာကကို စွန့်ပြီးဂကာင်းကင်ဂြါ်သို့ တက်ြကသွားသည်။ မည်သူ 

ကကည့်ဂနသနည်း။
၂။  တမန်ဂတာ် ၁:၆-၁၁ ကို ြတ်ြါ။
၃။ တြည့်ဂတာ်များ ဂစာင့်ကကည့်ဂနစဉ်တွင် ဂယရှုသည် တိမ်စိုင်များကကားသို့ တက်ြက 

သွားသည်။
၄။ ကျွန်ုြ်တို့သည် တိမ်များကကားတွင် တက်ြကသွားသည့် ဂယရှု၏ဂနာက်ဆုံး 

ညွှန်ကကားြျက်ကို လိုက်နာရန် ဆုဂတာင်းြါ။

စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၇၉ - ဂြတရု၏ သတင်းဂကာင်းကို ဂြကးဂကကာ်ပြင်း
၁။  ဂြတရုသည် အဘယ်ဂကကာင့် စတင်ဂဟာကကားြဲ့သနည်း။
၂။  တမန်ဂတာ် ၂:၁၄-၂၂ ကို ြတ်ြါ။
၃။ ဂယရှု၏ တြည့်ဂတာ်များသည် အပြားသူများကို ဂယရှုအား ယုံကကည် ကိုးစားသင့် 

ဂကကာင်း ဂပြာပြြဲ့သည်။
၄။  ကျွန်ုြ်တို့သည် သတင်းဂကာင်းကိုဂဝမျှရန်နှင့် သစ္စာရှိရန် ဆုဂတာင်းြါ။

သင်သည် အသင်းဂတာ်ကို စတင်ဂသာအြါ သင့်အသင်းဂတာ် ဂအာင်ပမင်ရန် မည်သည့် 
အရာများလိုအြ်မည်ဟု သင်ထင်သနည်း။

အသင်းဂတာ်တွင် သင့်ကဂလးများ၏ သာသနာ၏ အဂရးအကကီးဆုံး အြန်းကဏ္ဍမှာ ဘာ 
ပြစ်သနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ယြု အသင်းဂတာ်သည် အမှန်တကယ်ကကီးထွားလာသည် … တစ်ရက်တည်းတွင် လူဂြါင်း 
၃၀၀၀ ရှိလာသည်။ တစ်ရက်တည်းတွင် အသင်းဂတာထဲ၌ ထိုမျှဝင်လာသည်မှာ များသည်။ 
တမန်ဂတာ်များက သူတို့အလုြ်ကို ပြတ်ထားကကရသည်။ သြင်မှဂြးြဲ့သည့် ဂနာက်ဆုံး 
အလုြ်မှာ လူမျ ိုးတကာကို တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် ပြစ်သည်။ သူတို့သည် တြည့်ဂတာ် 
ပြစ်ပြင်းသို့ ညွှန်ကကားဂြးရန် လိုအြ်သည့် ဂပြာင်းလဲသူများ ပြစ်သည်။ အဂပြြံလုြ်ဆာင ်
ြျက် ငါးြုက ဂပြာင်းလဲလာသည့် ြရစ်ယာန်အသက်တာကို ဂပြာင်းလဲဂြးြါလိမ့်မည်။

ဘုရားသြင်၏ စကားဂတာ်သည် ဂပြာင်းလဲလာသူများကို ြရစ်ယာန်အသက်တာပြင့် ဂန 
ထိုင်ဂစရန် အဂစာြိုင်းအသင်းဂတာ်၏ အဂပြြံလည်ြတ်မှု တစ်ြုပြစ်သည်။ တမန်ဂတာ်များ 
က သင်ကကားဂြးပြီး လူများက နားဂထာင်ကကသည်။ အမှန်တွင် သူတို့နားဂထာင်ကကရု ံ
သာမက တမန်ဂတာ်များ၏ သင်ကကားမှုကို ဂစာင့်ထိန်းကကသည်။ သူတို့သည် ဆက်လက ်
နားဂထာင်ပြီး ကျမ်းစာသွန်သင်ြျက်ကို ြိုမိုလိုြျင်ကကသည်။

အဂစာြိုင်းအသင်းဂတာ်က မိတ်သဟာရြွဲ့ပြင်းကိုလည်း ဆက်လက်လုြ်ဂဆာင်ကကသည်။ 
၎င်းမှာ ရှိဂသာအရာကိုဂဝမျှပြင်း ပြစ်သည်။ သူတို့တွင်ရှိဂသာ အရာများစွာကို ဂဝမျှကက 
သည်။ သူတို့၏ဆုဂတာင်းြျက်များနှင့် ရုန်းကန်မှုများကို ဂဝမျှကကသည်။ သူတို့၏ြိုင်ဆိုင်မှု 
များနှင့် သူတို့၏ယုံကကည်ပြင်းကို ဂဝမျှကကသည်။ သူတို့၏စည်းလုံးပြင်းလည်း ကကီးထွား 
လာသည်။ သူတို့တွင်ရှိဂသာအရာကို မဂဝမျှြဲ မိတ်သဟာရ မြွဲ့နိုင်ြါ။ တစ်ဦးဦးကို ဘာြဲ 
ပြစ်ဂစကာမူ အားလုံးြံစားကကသည်။ သူတို့သည် အတူတကွ ြျည်ဂနှာင်ထားသကဲ့သို့ ပြစ ်
ကကပြီး ြရစ်ယာန်အသက်တာပြင့် ဂနထိုင်နိုင်ရန် ကကိုးစားကကသည်။

သူတို့သည် မုန့်ကို ဆက်လက်ြျ ို့ြဲ့စားသုံးကကသည်။ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ကားတိုင်သို ့
မဂသမီဂနာက်ဆုံး ဂတာင်းဆိုြျက်ပြစ်ဂသာ ြျ ိုးြဲ့ြံသည့် သူ၏ြန္ဓာနှင့် သွန်းမည့်သူ၏ 
အဂသွးကို သတိရဂအာက်ဂမ့ကကသည်။ တမန်ဂတာ်များက ဂယရှု၏ဂနာက်ဆုံး ဂတာင်းဆို 
ြျက်ကို ဆက်လက်လုြ်ဂဆာင်ကကသည်။ သူတို့က လူြုေ္ဂိုလ်နှင့် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏အလုြ ်
ကိုသာ အာရုံစိုက်လိုသည်။ ြရစ်ဂတာ်၏ဂနာက်ဆုံး ညစာသည် ဂယရှုမည်သူပြစ်ဂကကာင်း 
နှင့် သူဘာလုြ်ဂဆာင်ဂြးြဲ့သည်ကို သတိရဂအာက်ဂမ့သည့် နည်းလမ်းပြစ်သည်။

သူတို့သည် အတူတကွ ဆုဂတာင်းပြင်းကို ဆက်လက်လုြ်ဂဆာင်ကကသည်။ သြင်က သူတို့ 
အား ဤအိမ်သည် ဆုဂတာင်းရန် အိမ်ပြစ်ရမည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်ကို သူတို့က အဂလးအနက် 
ထားကကသည်။ သူတို့သည် အရာအားလုံးအတွက် ဆုဂတာင်းကကပြီး ဆုဂတာင်းပြင်းသည် 
ကနဉီး အသင်းဂတာ်များ အလွန်နှစ်သက်သည့် လုြ်ဂဆာင်မှုတစ်ြု ပြစ်သည်။ ၎င်းက သူ 
တို့ကို ြရစ်ယာန်အသက်တာပြင့် ဂနထိုင်ဂစသည်။

ကနဉီး အသင်းဂတာ်က ဧဝံဂေလိသာသနာကို အဓိကထားသည်။ သူတို့က လူတိုင်းအား 
ကားတိုင်ဂြါ်တွင် အဂသြံြဲ့ဂသာသူသည် ယြုထဂပမာက်ပြီ ပြစ်ဂကကာင်းကို သိဂစလိုသည်။ 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ခရစ်ယာန်အသက်တာပြင့်	

ကနထိုင်အသက်ရှင်ပခင်း

ဆရာက အတန်းသား 

များကို ထိုအဂပြြံငါးြျက ်

အား ြရစ်ယာန် အသက ်

တာ၏ အစိတ်အြိုင်း 

အဂနပြင့် မည်သို့ကကိုးစား 

ကကမည်ကို ဂရးသားဂစြါ။ 

ဂဝမျှလိုသူကို ဂဝမျှဂစပြီ 

ထိုငါးြျက်အား သူတို ့

စဉ်းစားမိသည်အတိုင်း 

ဂရးဂစြါ။ ထို့ဗနာက် 

ထိုငါးြျက်အဂြါ် 

သစ္စာရှိရန် ကဂလးများကို 

အားဂြးြါ။

. ကျမ်းစာြတ်ပြင်း

. မိတ်သဟာရြွဲ့ပြင်း

. မုန့်ကိုြဲ့ပြင်း

. ဆုဂတာင်းပြင်း

. ဧဝံဂေလိသာသနာ
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

တမန်ဂတာ်ဝတ္တု ၂:၄၂ - ထိုသူများသည် တမန်ဂတာ်တို့၏ ဆုံးမကသဝါဒကိုြံပြင်း၊ အဂြါင်း 
အသင်းြွဲ့ပြင်း၊ မုန့်ကိုြဲ့ပြင်း၊ ြဌနာပြုပြင်းတို့ကို အပမဲဂဆာင်ရေက်၍ဂနကက၏။

သူမဂသဂတာ့ြါ။ “ဂကာင်းကင်ဂအာက်တွင် မိမိအား ကယ်တင်ရန် အပြားဂသာနာမမရှိြါ” 
ဟူသည်ကိုလည်း လူတိုင်းအား သိဂစလိုသည်။ ဘုရားသြင်ထံသွားသည့် လမ်းများစွာ 
မရှိြါ။ ဘုရားသြင်ထံသွားသည့် လမ်းတစ်လမ်းတည်းသာ ရှိသည်။ ထိုလမ်းမှာ ဂယရှု 
ြရစ်ဂတာ်ဟူသည့် ြုေ္ဂိုလ်ပြစ်သည်။ သူသည်အများထဲက တစ်ဂယာက်မဟုတ်ြါ။ တစ်ဦး 
တည်းဂသာ ကကားြံလူပြစ်သည်။

ကနဉီး အသင်းဂတာ်၏ ဘဝသည် စိတ်လှုြ်ရှားစရာဂကာင်းပြီး ကကီးထွားလာသည်။ 
ြရစ်ယာန်အသက်တာပြင့် ဂနထိုင်လိုဂသာ ဂပြာင်းလဲလာသူများစွာ ရှိသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

လှုြ်ရှားမှု	-	ခုန်ြါ

စကားလုံးကကီးများပြင့်  

စာရေက်ဂြါ်တွင် ကျမ်းြျက ်

၏ စကားစုများကို 

ဂရးြါ။ ကကမ်းပြင်ဂြါ်တွင် 

စာရေက်များကို ဂရာပြီး 

ကြ်ထားြါ။ သို့ဂသာ် 

အဂပြမှန်ရရန် အနီးစြ်ဆုံး 

ထားရမည်။ ကဂလးများ 

က တစ်ကကိမ်လျှင် စကား 

လုံး တစ်လုံးကိုြုန်ပြီး 

ကျမ်းြျက်ကို မှန်ကန် 

သည့် အစီအစဉ်အတိုင်း 

ြုန်ရမည်။ ကဂလးတိုင်းကို 

ကျမ်းြျက်ြုန်ရန် 

အြွင့်အဂရးရြါဂစ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကနဉီး အသင်းဂတာ်၏ အသက်တာနှင့် သာသနာ

အသင်းဂတာ် ဂဆာက်လုြ်ပြင်း - စာရေက် အညိုဂရာင်ပြင့် အသင်းဂတာ်၏ “အြိုင်းအစများ” 
ပြုလုြ်ပြီး အြျနိ်မီပြင်ဆင်ြါ။ ပြစ်နိုင်သမျှ တည်ဂဆာက်သည့် အတုံးများပြစ်ရမည်။ အြိုင်း 
အစတစ်ြုစီတွင် ယဂန့ “ြုံပြင်ဂပြာပြင်း” အြန်းကဏ္ဍတွင် အသုံးပြုမည့် ြစ္စည်းအမယ်များ 
ကို ဂရးထားြါ။ သင်တို့အတန်းသည်ကကီးပြီး စာရေက်လည်း အလုံအဂလာက်ရှိြါက တစ်ြုစီ 
ကို ကကိမ်ြန်များစွာ သုံးြါ။ ဥြမာ “ကျမ်းစာသင်ကကားပြင်း” “မိတ်သဟာရြွဲ့ပြင်း” နှင့် 
အပြားအရာများ။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂယရှု၊ ဂကျးဇူးတင်ြါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music  
သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	သကဘာတ ူ

မတူ	ကြာ်ပြချက်များ

ကဂလးများက သင်၏ 

ဂြာ်ပြြျက်များနှင့် 

ြတ်သက်ပြီး သဂဘာတ ူ

မတူ ဂြာ်ပြရသည်ကို 

ဂြျာ်ကကမည် ပြစ်သည်။ 

သဂဘာတူမတူ 

ဂြာ်ပြြျက်များအတွက် 

သင့်ကိုယ်ြိုင် 

ဂြာ်ပြြျက်များကိုလည်း 

ြန်တီးနိုင်ြါသည်။

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သဂဘာတူမတူ ဂြာ်ပြြျက်များ (သင်သဂဘာ မတူြါက အဘယ်ဂကကာင့် သင်သဂဘာ မတူ 
သနည်း။)

၁။ အသင်းဂတာ်သစ်တွင် တစ်နှစ်တွင် လူဂြါင်း ၃၀၀၀ ပြင့် ကကီးထွားလာသည်။  
(သဂဘာမတူြါ။ တစ်ရက်တည်းတွင် လူဂြါင်း ၃၀၀၀ ဂပြာင်းလဲြဲ့သည်။)

၂။ အဂစာြိုင်း အသင်းဂတာ်သည် တမန်ဂတာ်များ၏သင်ကကားမှုကို အားသက်သဂရာ 
နားဂထာင်ကကသည်။ (သဂဘာတူသည်)

၃။ ငယ်ရေယ်ဂသာ အသင်းဂတာ်က သူတို့၏ြိုင်ဆိုင်မှုများကို အပြားသူများနှင့် ဂဝမျှ 
ရန် ဂကာင်းသည်ဟု မထင်ြဲ့ကကြါ။ (သဂဘာမတူြါ။ ထိုအရာက ဂကာင်းသည်ဟု 
ထင်ြဲ့ကကသည်။)

၄။ အသင်းဂတာ်သစ်သည် အြတ်စဉ် သြင်၏ညစာစားြွဲတွင်ြါဝင်ကကသည်။ (သဂဘာ 
မတူြါ။ ကျမ်းစာက မည်မျှတွင် တစ်ကကိမ်သူတို့လုြ်ဂဆာင်သည်ကို မဂပြာထားြါ)

၅။ ဧဝံဂေလိသာသနာသည် တမန်ဂတာ်များသာ လုြ်ဂဆာင်ရမည့်အရာပြစ်သည်။  
(သဂဘာမတူြါ။ လူအများသည် သတင်းဂကာင်းကို ဂဝမျှကကသည်။)

ဂမးြွန်းများ ဂမးြါ -
“သင့်	 အသင်းကတာ်ကို	 မည်သို့ကဆာက်နိုင်သနည်း။	 အုတ်ခဲများပြင့်လား	သစ်သားပြင့်လား	
ကကျာက်တုံးပြင့်လား။	မှန်သည်။	အကဆာက်အဦးကို	ထိုအရာများပြင့်	လုြ်ရသည်။	သို့ကသာ် 
အသင်းကတာ်ဝတ်ပြုပခင်းကို	 မည်သည့်ကနရာတွင်	 ကတွ့ဆုံကစကာမူ	 အသင်းကတာ်စစ်သည် 
လူပြင့်	 လုြ်ထားသည်။	 ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှ	 ြထမဆုံး	 အသင်းကတာ်ကို	 မည်သို့ကဆာက်ထား 
သနည်း။”	ယဂန့ သင်ြန်းစာမှ ဂတွ့ရှိသည့်အရာ ၅ ြုကို ကဂလးများအား ဂြးဂစြါ။ သင့် 
အသင်းဂတာ်က ထိုအရာများနှင့် မည်သို့ပြည့်ဂစမည်ကို ဂပြာကကြါ။ သူတို့ဂပြဂသာအြါ 
သူတို့ကို ထွက်လာဂစပြီး ကကမ်းပြင်ဂြါ်တွင် အုတ်ြဲတစ်ြုကို ထားဂစြါ။ ကကမ်းပြင်ဂြါ်တွင် 
အသင်းဂတာ်နှင့်တူဂသာ ြုံကို တည်ဂဆာက်ဂစြါ။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

မိသားစုများအတွက် ယုံတမ်းစကား ငါးြုကို လုြ်ဂဆာင်ကကြါစို့။ အတန်းထဲရှိ တစ်ဂယာက် 
ဂယာက်ကို သင်ဂရေးြျယ်ထားသည့် တစ်ြုအား ဂပြာဂစြါ။ ထို့ဂနာက် အတန်းသားများအား 
ထိုငါးြျက်ကို သင့်ဘဝတွင် အဂရးကကီးဆုံးအရာအပြစ် မည်သို့လုြ်ဂဆာင်သွားမည်ကို  
တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဂပြာဂစြါ။ ကဂလးများသည် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဂဝမျှဂစပြီး သူတို့၏အသက် 
တာကို ြရစ်ယာန်အသက်တာအပြစ် ဂနထိုင်သွားမည်ပြစ်ဂကကာင်း ဆုဂတာင်းဂစြါ။
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 ¼ တမန်ဂတာ် ၈ မှ အဲသဂယာြိအမျ ိုးသားသည် တြါးအမျ ိုးသားလူမဲ (ပြစ်နိုင်) ပြစ ်
သည်။ သူသည် ဂယရုရှလင်နှင့် ၁၅၀၀ မိုင်မျှဂဝးကွာပြီး ဘုရားများစွာ ကိုးကွယ်သည့ ်
နိုင်ငံတစ်ြုတွင် ဂနထိုင်သည်။ သူသည် မိန်းမစိုးပြစ်ပြီး အစိုးရအမှုထမ်းတစ်ဦး ပြစ ်
သည်။ မိန်းမစိုးဟူသည် ဂမာဂရှ၏ြညတ်ဂအာက်တွင် ကိုးကွယ်ပြင်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး  
တားပမစ်ြျက်များစွာ ရှိသည်။

 ¼ သဂတြန်သည် သူ၏ ယုံကကည်ြျက်ဂကကာင့် ဂကျာက်တုံးနှင့် ြစ်သတ်ြံရသည်။  
ဂရှာလုက သတ်ပြတ်သူများနှင့် အတူရှိဂနပြီး သူသည်ဂထာက်ြံြဲ့သည်။ ၎င်းမှာ 
ဂကကာက်စရာ ဂကာင်းသည့် ညေင်းြန်းနှိြ်စက်ပြင်း ပြစ်သည်။ တမန်ဂတာ်များ၏ 
ဂမျှာ်လင့်ြျက်နှင့် ယုံကကည်သူများစွာတို့သည် ြျ ံ့ ကကဲကုန်ပြီး ဂယရုရှလင်ပမို့မှအဂဝးသို့  
ထွက်ဂပြးသွားကကသည်။

 ¼ ညေင်းြန်းနှိြ်စက်ပြင်းဂကကာင့် ြိလိြ္ပုသည် ရှမာရိလူမျ ိုးထံ၊ ဂယရုရှလင်၏ဂပမာက ်
ဘက်သို့ သတင်းဂကာင်းကို ဂြကးဂကကာ်ရန် သွားြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် သြင်က သူ့ကို 
ဂယရုရှလင်ပမို့အဂနာက် ဂတာင်ဘက်ေါဇာသို့ သွားဂစသည်။ ထိုဂနရာတွင် ြရစ် 
ဂတာ်အဂကကာင်းကို အဲသဂယာြိလူမျ ိုးတစ်ဦးအားဂပြာပြရန် ပြစ်သည်။

 ¼ သဂတြန် (တမန်ဂတာ် ၆-၇) နှင့်ြိလိြ္ပု (တမန်ဂတာ် ၈) ကကားတွင် နီးစြ်ဂသာ 
ဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ သူတို့သည် ြုနှစ်နှင့်သက်ဆိုင်ဂသာဂကကာင့် တမန်ဂတာ် ၆:၅ တွင် 
နှစ်ဦးစလုံးကို ဂြာ်ပြထားသည်။ သူတို့၏အမည်များမှာ ပြစ်စဉ်တစ်ြုတည်းတွင် တမန် 
ဂတာ် ၆:၈-၈:၄၀ တွင် ဂတွ့ရသည်။

 ¼ သြင်ကြိလိြ္ပုကို ထူးပြားဂသာဂနရာတစ်ြုပြစ်သည့် “ကန္တာရလမ်း” သို့ ညွှန်ကကားြဲ ့
သည်။ ထို့ဂနာက် ထိုဂနရာတွင် ြိလိြ္ပုက ဂဟရှာယ ၅၃ ကို ြတ်ဂနသည့်အမျ ိုးသား 
တစ်ဦးကို ဂတွ့ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် သူြတ်ဂနသည့်အရာကို သူနားမလည်ဂြ။

 ¼ ြိလိြ္ပုက အဲသဂယာြိအမတ်နှင့် စကားဂပြာရန် အြွင့်အဂရးရသည်။ အမှုထမ်းမ ှ
ဂဟရှာယ ၅၃:ရ-၈ ကို နားမလည်ပြင်းက ြိလိြ္ပုအား ဂဟရှာယ ၅၃ မှ သတင်းဂကာင်း 

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ြိလိြ္ပုသည်	ရှမာရိအမျိုးသားနှင့ ်
အဲသကယာြိအမတ်အား	သတင်းကကာင်းကပြာပြခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၈၁
တမန်ဂတာ်ဝတ္ထု ၈:၁-၃၉

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းဂတာ် pmrsufESm 451သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာစတင်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကဘာလုံးြစ်ကြးပခင်း

သင့်အတန်းထဲရှိ ကဂလး 

များအား ဂဘာလုံးအဂသး 

တစ်လုံးပြင့်ကစားရန် 

စက်ဝိုင်းြုံထိုင်ဂစြါ။ 

ကဂလးများအား တစ ်

ဂယာက်ကို တစ်ဂယာက် 

ဂဘာလုံးကိုညေင်သာစွာ 

ဝင်ဂစြါ။ ကဂလးက 

ဂဘာလုံးကို ြမ်းမိသည့ ်

အြါ ထိုကဂလးအား 

ဂမးြွန်းတစ်ြု ဂပြဂစြါ။ 

ဤအြျက်တွင် ကဂလး 

များ အဂပြမှားြါက မပြင ်

ဂြးြါနှင့်။ ကဂလးတစ်ဦး 

ြျင်းစီအား ြါဝင်ဂစပြီး 

ဂဘာလုံးကို တစ်ဂယာက ်

ပြီး တစ်ဂယာက်ဂြးဂစ 

ကာ  ဂနာက်ဂမးြွန်းကို 

ဂပြဂစြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့သည့် သင်ြန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသြ်ကကြါစို့။

 ¼ ထိုအြျနိ်ကာလများသည် အစီအစဉ်လိုက်ပြင့် မည်သို့ပြစ်သနည်း။ (အစအဦး၊ လူမျ ိုး 
တစ်မျ ိုး၏အစအဦး၊ နယ်ဂပမဂတာ် ြိုင်ဆိုင်ပြင်း၊ စည်းလုံးဂသာ နိုင်ငံဂတာ်၊ ကွဲပြား 
ဂသာ နိုင်ငံဂတာ်၊ ဂနအိမ်မှ ြမ်းဂြါ်သွားပြင်း၊ ဂနအိမ်သို့ပြန်လာပြင်း၊ ဂယရှုြရစ်ဂတာ် 
၏ အဂစာြိုင်းအသက်တာနှင့် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သာသနာ)

 ¼ ထိုအြျနိ်ကာလ တစ်ြုစီတွင် ဂတွ့ြဲ့ဂသာလူများမှာ မည်သူများပြစ်သနည်း။

၁)  အစအဦး - အာဒံနှင့် ဧဝ၊ လူစီြာ၊ ကာဣနနှင့် အာဂဗလ၊ ဂနာဧ
၂)  လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏အစအဦး - အာပဗဟံ၊ စာရာ၊ ဣဇာက်၊ ဂရဗက္ကာ၊ ယာကုြ်၊ 

ဂယာသြ်၊ ဂမာဂရှနှင့် ြာဂရာ
၃)  နယ်ဂပမဂတာ် ြိုင်ဆိုင်ပြင်း - ဂယာရှု၊ ေိဂဒါင်နှင့် ရှဂမွလ
၄)  စည်းလုံးဂသာ နိုင်ငံဂတာ် - ဂရှာလုနှင့် ဒါဝိဒ်
၅)  ကွဲပြားဂသာ နိုင်ငံဂတာ် - ဂယဂရာဂဗာင်၊ ဧလိယနှင့်ဧလိရှဲ
၆)  အိမ်မ ှဂြါ်ဂဆာင်ြံရပြင်း - ဒံဂယလနှင့် ဂယဇဂကျလ
၈)  အိမ်ဂတာ်သို့ ပြန်ပြင်း - ဧဇရနှင့် ဒံဂယလ
၇)  ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ အဂစာြိုင်းဘဝမှ အိမ်အထိ - အန္န၊ ရှုဂမာင်၊ မာရိ
၈)  ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သာသနာ - စာတန်၊ ဗတ္တိဇံဂယာဟန်၊ တြည့်ဂတာ်များ၊ 

နိဂကာဒင်၊ ဂရတွင်းနာမှ အမျ ိုးသမီးနှင့် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်။
၉) ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သစ္စာဂြာက်ြံရပြင်းနှင့် အဂသြံပြင်း - ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၊ 

သူ၏တြည့်ဂတာ်များနှင့် ယုဒ
၁၀) ဂအာင်ပမင်ပြင်းနှင့် အသက်ရှင်ပြင်း - ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာဂသာ ြရစ်ဂတာ်၊ 

ဂြတရု၊ နှင့်တမန်ဂတာ်များ
၁၁) အသင်းဂတာ် - ဂယရှုြရစ်ဂတာ်နှင့်ဂြတရု

ကို ဂပြာဂစြဲ့သည်။ အဲသဂယာြိအမှုထမ်းက ယုံကကည်သူတစ်ဦး ပြစ်လာပြီးြျက်ြျင်း 
ဗတ္တိဇံြံယူသည်။

 ¼ ြိလိြ္ပုက ဓမ္မဂဟာင်းကိုအသုံးပြုပြီး အဲသဂယာြိအမှုထမ်းကို ဂယရှုြရစ်ဂတာ်အား 
ယုံကကည်လာဂအာင် ဦးဂဆာင်နိုင်ြဲ့သည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းဂတာ် pmrsufESm 452သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

သဂတြန်က ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ဂသာဂကကာင့် ဂကျာက်ြဲပြင့် ြစ်သတ်ြံြဲ့ရသည်။ 
ဂရှာလုသည် သတ်ပြတ်သူများကို အားဂြးပြီး ၎င်းသည် ဂကာင်းသည်ဟု ထင်ြဲ့သည်။ ထို 
အဂကကာင်းဂကကာင့် စက်ဆုတ်ြွယ်ရာ ညေင်းြန်းနှိြ်စက်ပြင်း စတင်ြဲ့သည်။ ဂယရုရှလင်မ ှ
ယုံကကည်သူများစွာသည် သူတို့ဂနအိမ်မှ ထွက်ြွာြဲ့ရသည်။ သဂတြန်၏ သူငယ်ြျင်း ြိလိြ္ပု 
သည် သူ၏အိမ်မှ ထွက်ြွာပြီး ရှမာရိနယ်သို့ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သတင်းဂကာင်းကို ဂြကး 
ဂကကာ်ရန် သွားြဲ့သည်။ ရှမာရိသည် ဂယရုရှလင်၏ ဂပမာက်ဘက်တွင် ရှိသည်။ ရှမာရိပြည ်
နယ်တွင် ရှိမုန်သည် သူ၏ဂမှာ်ြညာပြင့် လူတိုင်းကို ြမ်းစားထားသည်။ လူငယ်လူကကီး 
များသည် သူ၏ဂမှာ်အစွမ်းကို အံ့ကသကကသည်။ ြိလိြ္ပုသည် ရှမာရိပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ် လူ 
အများသည် ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်လာပြီး ရှိမုန်အဂကကာင်းကို ဂမ့သွားကကသည်။ ရှိမုန် 
ကိုယ်တိုင်ြင် ြရစ်ဂတာ်ကိုယုံကကည်လာပြီး ဗတ္တိဇံြံသည်။ ရှိမုန်သည် ဂမှာ်ြညာရှင်တစ်ဦး 
ပြစ်ပြီး “မဟာဝိဇ္ဇာ” ဟုြင် ဂကျာ်ကကားြဲ့သူပြစ်သည်။

“မဟာဝိဇ္ဇာ” ရှင်က ြရစ်ဂတာ်အား ယုံကကည်လာဂသာအြါ တမန်ဂတာ်တွင် ရှိဂသာအစွမ်း 
ကို ဝယ်ြျင်ြဲ့သည်။ သူ့ကိုဂြတရုနှင့် ဂယာဟန်မှ ပြစ်တင်ဂပြာဆိုြဲ့သည်။ သူတို့က သူ့အား 
ဘုရားသြင်၏ ဆုဂကျးဇူးကိုဂငွပြင့် ဝယ်ယူ၍မရဂကကာင်း ဂပြာပြြဲ့သည်။

ဂြတရုနှင့် ဂယာဟန်တို့သည် ဂယရုရှလင်သို့ပြန်လာကကသည်။ အိမ်ပြန်သည့်လမ်းတွင်  
သူတို့သည် သတင်းဂကာင်းကို အပြားပမို့များနှင့် ရှမာရိရောများစွာ၌ ဂြကးဂကကာ်ကကသည်။  
အပြားတစ်ြက်တွင် သြင်ကြိလိြ္ပုအား ကန္တာရလမ်းသို့ ြို့ဂဆာင်ြဲ့သည်။ အဲသဂယာြိ 
အမှုထမ်းတစ်ဦးသည် ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းကို ြတ်ဂနပြီး သူြတ်ဂနသည်ကို နားမလည်ဂြ။ 
သူြတ်ဂနဂသာစာြိုဒ်မှာ “အဂသသတ်ပြင်းငှါ ဂဆာင်သွားဂသာ သိုးသူငယ် ကဲ့သို့ဂဆာင် 
သွား၍ သိုးသူငယ်သည် အဂမွှးညေြ်ဂသာ သူဂရှ့မှာ မပမည်ြဲဂနသကဲ့သို့ သူသည် နှုတ်ကို 
မြွင့်ြဲ ဂန၏။” အမှုထမ်းက သူ၏လှည်းဂြါ်တွင် ြိတ်ဂြါ်ပြီး ဂမးသည်မှာ - “သွန်သင် 
ြဲ့ပြင်သူမရှိလျှင် အဘယ်သို့ နားလည်နိုင်မည်နည်းဟု ဆိုပြီးမှ မိမိနှင့်အတူ ြိလိြ္ပုတက်၍ 
ထိုင်ဂနြါမည်အဂကကာင်း ဂတာင်းြန်ဂလ၏။”

ြုံပြင်ပြာပခင်းလှုြ်ရှားမှု	

-	ကြကးကြကာ်ပခင်းနှစ်ခု	-	

ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု

ဆရာများက ဤြုံပြင်ကို 

ဂပြာဂသာအြါ အတန်း 

သားများအား နားဂထာင ်

ြဲ့ရန် အိမ်စာဂြးြါ။ 

အိမ်စာမှာ -

. ြိလိြ္ပု၏ သက်ဂသပြု 

ပြင်း အြွင့်အဂရး 

များတွင် မည်သည့် 

တူညီဂသာ အရာရှိ 

သနည်း။

. ြိလိြ္ပု၏ သက်ဂသပြု 

ပြင်း အြွင့်အဂရး 

များတွင် မည်သည့် 

အရာများ 

မတူညီသနည်း။

ညေင်းြန်းနှိြ်စက်ပြင်းက ကနဉီး အသင်းဂတာ်တွင် လူများစွာကို သူတို့၏ဂနအိမ်မှ ထွက် 
ြွာ သွားဂစသည်။ သင့်အိမ်မှ ထွက်ြွာစရာမလိုလျှင် (သို့) သင့်ဂနအိမ်မှ ထွက်ြွာရလျှင် 
သင်သည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သတင်းဂကာင်းကို ဂဝမျှရန် ဆန္ဒရှိြါသလား။ အဘယ် 
ဂကကာင့်နည်း။ အဘယ်ဂကကာင့် မရှိသနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ဂဟရှာယအနာေတ္တိကျမ်း ၅၃:ရ - ထိုသူသည် ညေင်းဆဲပြင်းနှင့် နှိြ်စကရှုြ်ြျပြင်းကိုြံ၍  
နှုတ်ကို မြွင့်ြဲဂန၏။ အဂသသတ်ပြင်းငှါ ဂဆာင်သွားဂသာ သိုးသူငယ်ကဲ့သို့ သူ့ကိုဂဆာင် 
သွား၍ သိုးသည် အဂမွှးညေြ်ဂသာသူဂရှ့မှာ မပမည်ြဲဂနသကဲ့သို့ သူသည် နှုတ်ကို မြွင့်ြဲ 
ဂန၏။

ဂနာက်တစ်ြန် ြိလိြ္ပုသည် အြွင့်အဂရးကိုရယူပြီး အဲသဂယာြိ မိန်းမစိုးနှင့်အတူ ဂယရှု 
ြရစ်ဂတာ်ကို မည်သို့ယုံကကည်ရမည်ကို ဂဝမျှဂလသည်။ ထို့ဂနာက် အဲသဂယာြိသည် 
လှည်းကိုရြ်လိုက်ပြီး ြိလိြ္ပုထံ ဗတ္တိဇံြံသည်။ ထို့ဂနာက် အပြားထူးပြားဂသာ နိမိတ် 
လကေဏာပြစ်ြျက်ြဲ့သည်။ ရုတ်တရက်သြင်သည် ြိလိြ္ပုကိုအဂဝးသို့ ဂြါ်သွားပြီး 
အဲသဂယာြိ အမှုထမ်းက သူ့ကိုဂနာက်တစ်ြန်မဂတွ့ဂတာ့ဂြ။ သို့ဂသာ် သူအသစ် 
ဂတွ့ရှိြဲ့ဂသာ ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ပြီး ဝမ်းဂပမာက်ဂြျာ်ရွှင်စွာ ပြန်သွားဂလသည်။

ထို့ဂကကာင့် ဂယရုရှလင်ပမို့၏ ဂပမာက်ဘက်ရှိ ရှမာရိရောအားလုံးသည် ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည ်
လာကကသည်။ ဂယရုရှလင်၏ အဂနာက်ဂတာင်ဘက်ရှိ အဲသဂယာြိအမျ ိုးသား တစ်ဦး 
က ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်လာြဲ့သည်။ သတင်းဂကာင်းသည် ဂယရုရှလင် အနားြန်းအပြင် 
ဘက်သို့ ပြန့်နှံ့သွားသည်။ ယုံကကည်သူများသည် သတင်းဂကာင်းကို ြုံမှန်မဟုတ်သည့် 
ဂနရာများနှင့် ေျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သည့် လူများထံတွင် ဂြကးဂကကာ်ကကသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အတန်းြတ်လည်တွင်

သီြျင်းြွင့်ထားစဉ် 

ကဂလးများကို  

စက်ဝိုင်းြုံထိုင်ဂစြါ။ 

ကျက်မှတ်ထားသည့် 

ကျမ်းြျက်ကို လက်ဆင့ ်

ကမ်းဂစြါ။ သီြျင်းရြ်နား 

သွားဂသာအြါ ကျမ်းြျက ်

ကို ရသူမည်သူမဆို 

ကျမ်းြျက်ကို ရေတ်ဆိုရ 

မည်။ ကျမ်းြျက်အားလုံး 

ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ 

လုြ်ြါ။ ထို့ဂနာက် 

ကျမ်းြျက်တစ်ြုလုံး 

အတွက် ထိုနည်းတူ 

လုြ်ဂဆာင်ြါ။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂယရှု၊ ဂကျးဇူးတင်ြါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music 
သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ပြန်လည်သုံသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	စာလိြ်	၅	ခု

အတန်းထဲမှ ဆန္ဒရှိသူ 

၅ ဦးကို အတန်းဂရှ့သို့ 

ထွက်လာဂစလျက် 

သင်ြန်းစာမှ သိရမည့် 

အဂရးကကီးဆုံးအြျက် 

ငါး ြျက်ကိုဂရးဂစြါ။ 

အတန်းသားများအား 

လည်း ထိုငါးြျက်သည် 

အဘယ်ဂကကာင့် အဂရး 

ကကီးသည်ကို ဂမးပမန်းြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

စိတ်ကကိုက်ငါးဦးကို အတန်းဂရှ့တွင် ထွက်လာဂစလျက် အားလုံးပမင်ရသည့် သင်ြုန်း (သို့) 
စာရေက်ကကီးဂြါ်တွင် သင်ြန်းစာမှ သိရမည့်အဂရးအကကီးဆုံး ၅ ြျက်ကို ဂရးဂစြါ။
ဥြမာ

၁။  ရှမာရိရောတစ်ြုလုံးသည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်လာကကသည်။
၂။ ဘုရားသြင်က ြိလိြ္ပုအား ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သတင်းဂကာင်းအဂကကာင်းကို 

ဂဝငှရန် ညွှန်ကကားြဲ့သည်။
၃။  ရှမာရိလူများနှင့် အဲသဂယာြိတို့သည် သတင်းဂကာင်းကိုကကားရန် လိုအြ်သည်။
၄။  ြိလိြ္ပုသည် သြင်မှသူ့အား တစ်ဂနရာရာသို့ ြို့လိုက်ဂသာအြါ နာြံသည်။
၅။  ြိလိြ္ပုသည် သတင်းဂကာင်းကို ဂဝမျှဂသာအြါ သမ္မာကျမ်းစာကို အသုံးပြုြဲ့သည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ြိလိြ္ပုက သြင်မှသူ့အား သွားရမည့်ဂနရာနှင့် ဂပြာရမည့်အရာကိုပြဂသာအြါ  သူနာြံြဲ့ 
သည်။

သတင်းဂကာင်းကို ကကားရန် လိုအြ်သည့်လူတစ်ဦးနှစ်ဦးကို အမည်ဂြာ်ပြြါ။ သူတို့အတွက် 
ဆုဂတာင်းြါ။ သူတို့ကို သတင်းဂကာင်းဂဝမျှြါ။ သင့်အဂနပြင့် သူတို့အား ဂယရှုအဂကကာင်း 
ဂလ့လာဂစရန် နှင့် ဂယရှုကိုယုံကကည်လာဂစရန် “သမ္မာတရား၏ အဂပြြံရှစ်ြျက်” ကိုအသုံး 
ပြုလိုဂြမည်။ 

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ပြဇာတ် ဂရးသားစီစဉ်ပြင်း - “လွန်ခဲ့ကသာ	နှစ်ကြါင်းများစွာက	ကန္တာရလမ်းကြါ်တွင်	ကျွန်ုြ် 
တို့	 ရှိခဲ့ြကသည်ဟု	 သကဘာထားြကြါစို့။” ြိလိြ္ပု၏အြိုင်းကို သရုြ်ဂဆာင်ရန် ကဂလး 
တစ်ဦးကို ဂရေးြျယ်ြါ။ တစ်ဦးကို အဲသဂယာြိ အပြစ်၊ ဂနာက်တစ်ဂယာက်ကို လှည်း 
ဂမာင်းသူ၊ ဂြတရု၊ ဂယာဟန်နှင့် လှည်းဂြါ်မှ အပြားသူအနည်းငယ်။ ဂြတရု၊ ဂယာဟန် 
နှင့် ြိလိြ္ပုတို့သည် စတင်ဂဟာဂပြာကကပြီး ရှမာရိပြည်နယ်တွင် အတူတကွ သင်ကကားဂြး 
ကကသည်။ ပြစ်စဉ်နှစ်မှာ ြိလိြ္ပုနှင့် အဲသဂယာြိတို့ ကန္တာရတွင်ဂတွ့ဆုံပြင်း ပြစ်သည်။ 
ကဂလးများကိုြုံပြင်အား “သရုြ်ဂြာ်” ရန်ညွှန်ကကားဂြးြါ။ သတို့သည် ကနဉီး အသင်း 
ဂတာ်တွင် အလွန်ထူးပြားပြီးထူးပြားဂသာ အြျနိ်ကိုရဂနသည့်ြံစားြျက်ကို ြံစားဂစြါ။  
ြရစ်ဂတာ်အား တစ်ဂယာက်ဂယာက်က ယုံကကည်လာဂသာအြါ ဝမ်းဂပမာက်ပြင်း စိတ်ကို 
ဂသြျာ အဂလးထားဂစြါ။ 
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 ¼ လုကာက ဂရှာလု၏ ဂပြာင်းလဲမှုကို သုံးကကိမ် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ တမန်ဂတာ်  
၉၊ ၂၂ နှင့် ၂၆။

 ¼ ဂရှာလုသည် ဂယရုရှလင်မှပြစ်ပြီး ြရစ်ယာန်များကို ညေင်းြန်းနှိြ်စက်ရန် အဂဝးရှိ 
ဒမာသက်ပမို့သို့ သွားြဲ့သည်။ သဂတြန်၏စိန်ဂြါ်မှု (တမန်ဂတာ် ၇) သည် ဂရှာလ ု
ကိုယ်စားြရစ်ယာန်များကို ရှင်းလင်းရန် အားဂြးသကဲ့သို့ ပြစ်ြဲ့ဂြမည်။ သဂတြန် 
၏သတင်းမှာ မှန်ကန်ြဲ့ြါလျှင် ေျူးလူမျ ိုးတို့၏ ယုံကကည်ြျက်ပြစ်ဂသာ ဂရှာလုြက်တွယ် 
သည့် ြညတ်တရားသည် တိမ်ဂကာသွားဂြမည်။ 

 ¼ ဂရှာလုသည် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာဂသာ ြရစ်ဂတာ်ကို ရင်ဆိုင်ဂတွ့ကကုံြဲ့သည်။ ထိုသို့ 
ပြစ်လာဂသာအြါ ဂရှာလုက ဂမးြွန်းနှစ်ြု ဂမးြဲ့သည်။ “ကိုယ်ဂတာ်သည် အဘယ်သူ 
နည်း” ဟူဂသာဂမးြွန်းနှင့် ကျွန်ုြ်ကို ဘာလုြ်ဂစြျင်သနည်း ဟူဂသာ ဂမးြွန်းကို  
ဂမးြဲ့သည်။ ဂရှာလု၏ ဂပြာင်းလဲပြင်းမှာ သိသာထင်ရှားပြီး ပြဇာတ်ဆန်သည်။ ဂပြာင်း 
လဲပြင်း အများစုမှာ တိတ်ဆိတ်ပြီး ပြဇာတ်မဆန်ကကြါ။

 ¼ ဂရှာလုနှင့်အတူ ြရီးသွားဂနဂသာသူသည် အသံကို ကကားရဂသာ်လည်း အသံကို နားမ 
လည်ကကြါ။ ဂရှာလုက အသံကိုကကားပြီး နားလည်ကကသည်။ သူသည် ဂတာက်ြဂသာ 
အလင်းကိုြင် ပမင်ြဲ့သည်။

 ¼ ဂရှာလု၏ “အသားထဲမှဆူး” (၂ဂကာ ၁၂:၇) သည် အပမင်အာရုံြျ ို့တဲ့ပြင်း ပြစ်နိုင်ြါ 
သည်။ ဤသည်မှာ သူ၏အပမင်အာရုံ ဂြျာက်ဆုံးပြင်း၏ အစ ပြစ်နိုင်ြါသည်။

 ¼ အပမင်အာရုံအားပြင့် အာနနိအား လမ်းဂပြာင့် အမည်ရှိဂသာလမ်းတွင် ဂရှာလုအား 
ရှာရန် ဂပြာြဲ့သည်။ ထိုလမ်းသည် အဂရှ့ဘက်နံရံနှင့် ဒမာသက်မှ အဂနာက်ဘက်နံရံကို  
စြ်ဆက်ဂနသည့် လမ်းပြိုင်များ ပြစ်သည်။ ယုဒ၏အိမ်သည် လမ်းဂပြာင့်တွင် ရှိသည်။

 ¼ ယုံကကည်သူများကို ြထမဆုံး “သန့်ရှင်းသူများ” ဟု တမန်ဂတာ်စာအုြ်တွင် ဂြါ်ထား 
သည်။ (တ ၁:၁၃) Hagios (သို့) “သီးပြားထားဂသာသူများ” သည် (ဂရာမ ၁:၁) နှင့်  
ဧြက် ၁:၁ နှင့် ြိလိြ္ပိ ၁:၁ တွင် သုံးထားသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ကရှာလု၏အသက်တာကိ ု
ထူးပခားစွာ	ကပြာင်းလဲကြးခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၈၂
တမန်ဂတာ်ဝတ္ထု ၉:၁-၁၉

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အဓိကပြစ်စဉ်များ

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း 

သည် သင်ြန်းစာ ဂလ့လာ 

ရာတွင် ထူးပြားသည်။ 

တစ်ြျက်ြျင်းစီကို 

စာရေက်နှင့် သင်ြုန်းဂြါ် 

တွင် ဂရးပြီး ကဂလးများ 

ကို အစီလိုက်စီဂစြါ။ 

သူတို့ကို ၂ြွဲ့၃ြွဲ့ြွဲပြီး 

အတူတကွ လုြ်ဂဆာင ်

ဂစြါ။ အစဉ်လိုက်စီရန် 

အြျတိ်သတ်မှတ်ဂြးြါ။ 

အနိုင်ရသူက ဆုရမည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

သင့် အတန်းသားများအား သင်တို့သည် ကျမ်းစာထဲရှိ ြုံပြင်တစ်ြုဒ်ကို ဂလ့လာဂနဂကကာင်း 
ဂပြာပြြါ။ ကျမ်းစာထဲတွင် ြုံပြင်များစွာရှိ ဂသာ်လည်း ထိုြုံပြင်များသည် တစ်ြုနှင့်တစ်ြု 
ဆက်စြ်ဂနပြီး ကျမ်းစာထဲရှိ အဓိကအဂကကာင်းအရာတစ်ြုနှင့် ြျတိ်ဆက်ဂနသည်။ ၎င်းမှာ 
ဂမျှာ်လင့်ပြင်း ြုံပြင်ပြစ်သည်။ ထို့ဂကကာင့် သင့်ကဂလးများအား သင်ြန်းစာ အားလုံးကို 
သိရန်နှင့် စုစည်းနိုငရ်န် ကူညီရန် အရင်သင်ြန်းစာများကို ပြန်လည်သုံသြ်သွားကကမည် 
ပြစ်သည်။ ဂမးရန် -	 “ကျမ်းစာထဲတွင်	 ကျွန်ုြ်တို့ကလ့လာခဲ့ြကသည့်	 အဓိကပြစ်စဉ်များကို	
ကြာ်ပြြါ။”	

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အစဉ်တည်ရှိပြီး အလွန်တန်ြိုးကကီးသည်။ ဘုရားသြင်သည် ကမ္ဘာ 
ကကီးနှင့် ထိုထဲတွင်ရှိဂသာ အရာအားလုံးကို ြန်ဆင်းသည်။

 ¼ လူစီြာ (သို့) စာတန်သည် ဧဝကို လှည့်စားြဲ့သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသြင်အား 
မနာြံပြင်းပြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ြဲ့ကကသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ဂနာဧနှင့် သူ၏မိသားစုကို အသက်ြျမ်းသာဂြးရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ 
အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဂနာဧသည် ဂပြာင့်မတ်ဂသာ လူတစ်ဦးပြစ်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အာပဗဟံအား အထူးကတိဂတာ်ဂြးြဲ့သည်။

 ¼ ယာကုြ်သည် ဘုရားသြင်၏ဂကာင်းကင်တမန်နှင့် နြန်းလုံးရာမှ ဣသဂရလဟူသည့် 
အမည်သစ်ကိုရြဲ့သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ဣသဂရလလူမျ ိုးများ နာြံရမည့် ြညတ်တရားဆယ်ြါးဟု ဂြါ်သည့် 
ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ကုတ်ဥြဂဒကို တည်ဂထာင်ြဲ့သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ဒါဝိဒ်ကို ဘုရင်ပြစ်ရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ သူသည် ထာဝရဘုရင်ပြစ်ရန် 
တစ်စုံတစ်ဦးကို ဂစလွှတ်လိမ့်မည်။

 ¼ ဣသဂရလနှင့် ယုဒတို့သည် အာစီးရီးယားနှင့် ဗာဗုလုန်သို့ ပြည်နှင်ြံရသည်။

 ¼ ေျူးလူမျ ိုးများသည် ဗိမာန်ဂတာ်နှင့် ပမို့ရိုးများ ပြန်လည်တည်ဂဆာက်ရန် ပြည်နှင် 
ြံရပြင်းမှ ပြန်လာြဲ့ကကသည်။

 ¼ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကကားတွင် များစွာဂပြာင်းလဲြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုဂမွးြွားြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှု၏ အဂစာြိုင်းဘဝတွင် သူ့ကိုထူးပြားဂသာ ြုေ္ဂိုလ်အပြစ် မှတ်သားထားသည်။

 ¼ ဂယရှုသည် လူဆယ့်နှစ်ဂယာက်ကို သူ့အားဆက်ကြ်ဂသာ ဂနာက်လိုက်များပြစ်ရန် 
ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုသည် မုန်တိုင်းနှင့် နတ်ဆိုးများအဂြါ် သူ၏ မဟာတန်ြိုးဂတာ်ကို ပြသြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုသည် လူထု၏ြျးီမွမ်းမှုပြင့် ဂယရုရှလင်ပမို့သို့ ဝင်လာြဲ့သည်။

 ¼ ယုဒသည် ဂယရှုကို သစ္စာဂြာက်ြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုသည် အဂသြံကာပမုြ်နှံြံြဲ့ပြီး ပြန်လည်ထဂပမာက်ြဲ့သည်။
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ဂပြာင်းလဲပြင်းသည် ယုံကကည်ပြင်းပြင့် တုံ့ပြန်ရာမှ ရရှိလာသည့် စိတ်သဂဘာထားဂပြာင်း 
လဲပြင်း ရလဒ်ပြစ်သည်။ ကျွန်ုြ်တို့ဘဝတွင် သက်ဂရာက်လာသည့် စိတ်နှလုံးဂပြာင်းလဲပြင်း 
သည် ကွဲပြားသည်။

တစ်စုံတစ်ဂယာက်သည် ြရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ဂပြာင်းလဲလာပြီး အသက်တာထူးပြားစွာ
ဂပြာင်းလဲသွားသည့် သူကို သင်သိြါသလား။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

အသင်းဂတာ်သမိုင်းတွင် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်မှလွဲ၍ ြရစ်ယာန်ပြစ်ပြင်းသည် ဂရှာလုထက် 
သက်ဂရာက်မှု မည်သူမှရှိြဲ့မည် မဟုတ်ဂလာက်ြါ။ ဂရှာလုသည် ယုံကကည်သူများကို မုန်းတီး 
သည့် အသက်ကိုရှာြဲ့သည်။ ဂရှာလုသည် ဘာသာဂရးသမားတစ်ဦး ပြစ်သည်။ သူသည် 
ဂယရုရှလင်တွင် ေျူးဆရာများထဲမှ အဂရးအြါဆုံး ဆရာတစ်ဦး၏ လက်ဂအာက်တွင် ြညာ 
သင်ယူြဲ့သည်။ သူသည် ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းကို အလွန်စိတ်အား ထက်သန်သည်။ သူသည် 
ြာရိရှဲတစ်ဦးလည်း ပြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သူသည် ဘာသာဂရးကိုင်းရှိုင်းသူမျှသာ 
မဟုတ်ြါ။ အလွန်ကိုင်းရှိုင်းသူပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် ြရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် ြတ်သက်လာ 
လျှင် ဂရှာလုစိတ်မရှည်ြါ။ ဆန့်ကျင်မှုရှိလာပြီး ညေင်းြန်းနှိြ်စက်ကာ သတ်ြင်သတ်ြဲ့သည်။ 
သဂတြန်အား ပြစ်ြျက်ြဲ့သကဲ့သို့ပြစ်သည်။ လူများက သဂတြန်ကို ဂကျာက်ြဲနှင့် ြစ် 
သတ်ြဲ့ပြီး ထိုဂနရာတွင် ဂရှာလုလည်း ရှိသည်။

တစ်ဂန့တွင် ဒမာသက်ပမို့၏ အပြင်ဘက်ရှိ ြရစ်ယာန်များကိုရှာပြီး ထိြိုက်နာကျင်ဂအာင် 
လုြ်ရန် သွားြဲ့သည်။ ထိုဂနရာတွင် ဂတာက်ြဂသာအလင်းနှင့် အသံဂတာ်ကို ကကားြဲ့သည်။ 
သူသည် အသံဂတာ်ကို နားလည်ဂသာ်လည်း သူ၏အဂြာ်များက နားမလည်ကကြါ။ သို့ဂသာ် 
သူတို့က အလင်းကိုမူ ဂတွ့ြဲ့ကကသည်။ ဂကာင်းကင်မှ အသံဂတာ်က ဂရှာလုအား “ဂရှာလု၊ 
ဂရှာလုအဘယ်ဂကကာင့် ငါ့ကိုညေင်းဆဲသနည်း” ဟု ဂမးဂလသည်။ ြျက်ြျင်းြင် ဂရှာလုကထိ ု
အသံသည် ဘုရားသြင်ထံမှအသံပြစ်ဂကကာင်းကို သိြဲ့ပြီး တုံ့ပြန်ြဲ့သည်။ “ကိုယ်ဂတာ်သည် 
မည်သူနည်း” ဂကာင်းကင်မှ အသံဂတာ်က “ငါကား သင်ညေင်းဆဲဂသာ ဂယရှုပြစ်သည်” ဟု 
ဂပြာပြသည်။ 

ထို့ဂနာက် ဂရှာလုက ဒုတိယဂမးြွန်းပြစ်ဂသာ ကျွန်ုြ်ကို ဘာလုြ်ဂစြျင်သနည်းဟူသည်ကိ ု
ဂမးြဲ့သည်။ ဂကာင်းကင်မှ အသံဂတာ်က သူ့အား သွားရမည့်ဂနရာကို ဂပြာပြသည်။ ဂရှာလ ု
သည် ထိုြဏတွင် အပမင်အာရုံ မရှိဂတာ့ဂသာဂကကာင့် ဒမက်သက်ပမို့ရှိ လမ်းဂပြာင့်ဟူဂသာ 

 ¼ ဂယရှုသည် လူများစွာထံ ဂြါ်လာသည်။

 ¼ ဂယရှုသည် ဂကာင်းကင်ဂြါ်သို့ တက်ြကသွားသည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	လူတိုင်းကပြရန်	

လိုအြ်သည့်	အကရးကကီး 

ကသာ	ကမးခွန်းနှစ်ခု

ဆရာက ဤြုံပြင်ကို 

ဂပြာပြသည့်အြါ ကဂလး 

များကို ထိုအဂရးကကီးဂသာ 

ဂမးြွန်း နှစ်ြုကို 

နားဂထာင်ဂစြါ။ 

ဘုရားသြင်က သူတို့အား 

ထိုဂမးြွန်း နှစ်ြုကို 

ဂမးြဲ့ြါလျှင် သူတို့မည်သို့ 

ဂပြမည်ကိုလည်း 

ဂဆွးဂနွးဂစြါ။

.  ကိုယ်ဂတာ်သည်  

မည်သူနည်း။

.  ကျွန်ုြ်ကို ဘာလုြ ်

ဂစြျင်သနည်း။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ဂနရာတွင် ဂနထိုင်သည့် ယုဒ၏ဂနအိမ်သို့ သူ၏အဂြာ်များက ဂြါ်သွားရသည်။ ဘုရား 
သြင်က ယုံကကည်သူတစ်ဦးကို ဂရှာလုအား ရှာပြီးကူညီရန် အိြ်မက်ထဲတွင် ဂြာ်ပြသည်။  
ထိုယုံကကည်သူ၏ အမည်မှာ အာနနိပြစ်ပြီး သူဂကကာက်လန့်ဂနြဲ့သည်။ ဂရှာလုသည် ြရစ် 
ယာန်များကို မည်သို့လုြ်ဂဆာင်ဂကကာင်းကို သူသိထားသည်။ လူတိုင်းလည်းသိသည်။  
သို့ဂသာ် သူသည် ဘုရားသြင်၏စကားကို နားဂထာင်ရမည် ပြစ်ဂသာဂကကာင့် လမ်းဂပြာင့ ်
သို့သွားကာ ယုဒ၏အိမ်ကိုရှာပြီး ဂရှာလုနှင့် စကားဂပြာြဲ့သည်။ သူသည်ဂရှာလုနှင့် စကား 
စဂပြာသည့် အြျနိ်မှစပြီး ဂရှာလုသည် သူ၏အပမင်အာရုံကို ပြန်ရြဲ့သည်။ ရုတ်တရက် 
ဂရှာလုသည် ထရြ်ပြီး ဗတ္တိဇံြံယူကာ အစာစားဂလသည်။

ဂရှာလုသည် ဒမာသက်ပမို့တွင် ယုံကကည်သူများနှင့်အတူ အြျနိ်အနည်းငယ်ဂနထိုင်ပြီး သူ 
လုြ်ရမည့် အလုြ်ကို ရြဲ့သည်။ ဂရှာလုသည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ အဂကကာင်းကို စတင်ဂဟာ 
ဂပြာသည်။ ယုံကကည်သူ အပြားမည်သူကမှ ဘာလုြ်ရမည်ကို မသိကကြါ။ သူတို့အလွန်အံ့ကသ 
ကကသည်။ သူတို့က ဂရှာလုသည် အသင်းဂတာ်များကို ြျက်ဆီးရန်ကကိုးစားဂနြဲ့သည် -  
ယြုဂယရှုသည် ြရစ်ဂတာ်ပြစ်သည်ကို အသိဉာဏ်ြွင့်ဂြးဂနသည်။ ၎င်းမှာ အလွန်သိသာ 
ထင်ရှားသည့် ဂပြာင်းလဲမှု ပြစ်သည်။

ဂရှာလုသည် သတင်းဂကာင်းကို အြျနိ်အဂတာ်ကကာ ဂဟာကကားပြီးဂနာက် ေျူးလူမျ ိုးများ 
သည် သူ့ကိုသတ်လိုကကသည်။ သူ့ကိုသစ္စာဂြာက်အဂနနှင့် ရှုပမင်ကကသည်။ တစ်ကကိမ်တွင် 
သူသည် ြရစ်ယာန်များကို ထိြိုက်နာကျင်ဂစရာမှ ယြုသူသည် သြင်ကိုေုဏ်ပြုြျးီမွမ်းဂန
ဂတာ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

တမန်ဂတာ်ဝတ္တု ၉:၁၅ - သြင်ဘုရားကလည်း ထိုသူကားတြါး အမျ ိုးသားတို့နှင့် ရှင်ဘုရင် 
တို့ထံသို့၎င်း၊ ဣသဂရလ အမျ ိုးသားတို့ရှိရာသို့၎င်း၊ ငါ၏နာမကိုြို့ဂဆာင်ဂစပြင်းငှါ ငါဂရေး 
ဂကာက်ဂသာ တန်ဆာပြစ်၏။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂယရှု၊ ဂကျးဇူးတင်ြါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music 
သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာအလွတ်	

ကျက်မှတ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	အတန်းလိုက်	

ယှဉ်ပြိုင်ပခင်း

အသင်းနှစ်သင်း ြွဲြါ။ 

ကျက်မှတ်ထားသည့် 

ကျမ်းြျက်ကို စာလုံးကကီး 

ပြင့်ဂရးပြီး အသင်းများနှင့် 

၁ဝကိုက်အကွာတွင် 

ထားြါ။ ကဂလးများကို 

ကျမ်းြျက်ဆီဂပြးဂစပြီး 

လူတိုင်းကကားနိုင်သည့် 

အသံပြင့် စကားလုံးကို 

ြတ်ြါ။ ကဂလးတိုင်းက 

ထိုစကားလုံးကို ြတ်ပြီး 

ဂသာအြါ အသင်းထံသို့ 

ပြန်သွားပြီးဂနာက် တစ်ဦး 

ကိုထိြါ။ ကျမ်းြျက်မှ 

စကားလုံးအားလုံးကို 

ရေတ်ဆိုပြီးသည်အထိ 

လုြ်ဂဆာင်ြါ။

ကျမ်းြျက်ကို လူတိုင်း 

ကျက်မှတ်ပြီးသည် အထိ 

ဤသို့လုြ်ြါ။
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကဂလးများကို နှစ်ြွဲ့ြွဲပြီး ြထမတစ်ြွဲ့ကို ဂရှာလုသည်လမ်းဂြါ်တွင် ဂယရှုနှင့် မဂတွ့ 
ဆုံမီ သူ၏အသက်တာမှ မည်သည့်အရာကို ဂလ့လာမိဂကကာင်း ရှာဂြွဂစြါ။ ဒုတိယအြွဲ့ 
သည် ဂရှာလုကို ဂယရှုနှင့် ဂတွ့ဆုံပြီး ကွဲပြားပြားနားြျက်များ ဂြာ်ထုတ်ဂစြါ

ြျက်ြျင်း တမန်ဂတာ် ၉:၁-၁၉ မှ ကဂလးများ စုစည်းထားသည့်အရာမှ ြုံပြင်ကို ဆန္ဒရှိသူ 
အားပြန်ဂပြာဂစြါ။ ြထမအြွဲ့မှ တစ်ဂယာက်ဂယာက်အား ဂရှာလုသည် ဂယရှုအား မဂတွ့ 
ဆုံမီ သူ့အဂကကာင်းကို ဂပြာဂစြါ။ ထို့ဂနာက် ဒုတိယအြွဲ့မှ တစ်ဂယာက်ဂယာက်အား  
ဂရှာလုသည် ဂယရှုနှင့် ဂတွ့ဆုံပြီး အသက်တာကို ဂြာ်ပြဂစြါ။

၄)	သင်ခန်းစာအားပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

အတန်းကို နှစ်သင်းြွဲြါ။ တစ်ြွဲ့ကို ဂရှာလုဂပြာင်းလဲပြင်း အဂကကာင်းအား သူတို့ဂြာ်ပြနိုင် 
သဂလာက်ြျဂရးဂစြါ။ ဂအာက်တွင် အြျက်အလက် အနည်းငယ်ဂြးထားသည်။ -

 ¼ ဂရှာလုသည် ြရစ်ယာန်များကို နှိြ်စက်ညေင်းြန်းရန် ဒမာသက်ပမို့သို့ သွားြဲ့သည်။
 ¼ ဂရှာလု၏ အဂြာ်များက အလင်းကိုဂတွ့ပြီး အသံကိုကကားသည်။ သို့ဂသာ် ဘာဂပြာ 

သည်ကို နားမလည်ကကြါ။
 ¼ ဂရှာလုသည် အလင်းနှင့် အသံကို ကကားသည်။ သူကဂကာင်းကင်မှ အသံသည် 

ဘာဂပြာသည်ကို နားလည်နိုင်သည်။
 ¼ ဂရှာလုသည် အဂရးကကီးဂသာ ဂမးြွန်းနှစ်ြုကို သြင်အား ဂမးြဲ့သည်။ ကိုယ်ဂတာ် 

သည် မည်သူနည်း။ ကျွန်ုြ်ကို ဘာလုြ်ဂစြျင်သနည်း။
 ¼ အာနနိသည် ဂရှာလုကို မကူညီရဲြါ။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဂရှာလုမှ အပြား 

ြရစ်ယာန်များကို မည်သို့ လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်ကို သိသည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ြရစ်ဂတာ်အား ယုံကကည်လက်ြံလာဂသာ သူသည် သူတို့၏ဂန့စဉ်အသက်တာတွင် ပြသလို 
ကကသည်။

ြရစ်ယာန်များသည် ြရစ်ဂတာ်ကို မည်သို့လက်ြံယုံကကည်ဂကကာင်း သူတို့၏အသက်တာ 
တွင် ပြသနိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ြုကို ဂြာ်ပြြါ။

သင်ခန်းစာကိုပြန်လည ်

သုံးသြ်ပခင်း	လှုြ်ရှားမှု	-	

တစ်မိနစ်စာစာရင်း

ဆရာက အသင်းနှစ်သင်း 

အား  တစ်မိနစ်အြျနိ်ဂြး 

ကာ သင်ြန်းစာ 

အဂကကာင်းကို သူတို့မှတ်မ ိ

သမျှ စာရင်းပြုစုဂစြါ။

တစ်မိနစ်ပြည့်ဂသာအြါ 

စာရင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီး 

မည်သည့်အသင်းက 

ြိုများသည်ကို နှိုင်းယှဉ်ြါ။ 

ကဂလးများအား 

သင်သည် အြျက်အလက ်

ကို လိုြျင်ဂကကာင်း 

ဂသြျာစွာသိြါဂစ။
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 ¼ ကဲသရိပမို့သည် ဂပမထဲ ြင်လယ်ဂသ ကမ်းရိုးတန်းတွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ယုဂြ္ပ 
ပမို့မှ ၃၂ မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး ဣသဂရလနိုင်ငံ ဂပမထဲြင်လယ်တွင် အကကီးဆုံးနှင့် 
ကုန်သည်သည့် ပမို့တစ်ပမို့ပြစ်သည်။ ကဲသရိပမို့သည် ယုဒပြည်ဂရာမ၏ပမို့ဂတာ်အပြစ ်
တည်ရှိသည်။ ထိုပမို့သည် တြါးအမျ ိုးသား ြရစ်ယာန်များနှင့် ေျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သည့် 
ြရစ်ယာန်များရှိသည့် ြထမဆုံးဂသာပမို့ ပြစ်သည်။

 ¼ ဂရာမတြ်မှူးသည် လူတစ်ရာကို အုြ်ြျုြ်ဂသာတြ်မှူး ပြစ်သည်။ သူ၌စစ်သား ၁၀၀ 
ရှိသည်။ ဂကာ်ဂနလိသည် ကဲသရိပမို့တွင် တာဝန်ကျသည်။ သို့ဂသာ် ဂရာမသို့ မကကာမ ီ
ပြန်လာဟန်တူသည်။ ထို့ဂကကာင့် သူ၏ဂပြာင်းလဲပြင်းသည် ဂရာမတွင် သတင်းဂကာင်း 
ယူလာရန် အဓိကပြစ်ြဲ့သည်။ 

 ¼ ဂကာ်ဂနလိသည် မွန်းတည့်အြျနိ်တွင် အိြ်မက်တစ်ြုအား ဘုရားသြင်မှ သူ့ထံလာ 
သည်ဟု ပမင်မက်သည်။ ဂနာက်တစ်ရက်တွင် ဂြတရုက ဆာဂလာင်ဂနပြီးဘဝင ်
trance ပြစ်ဂနြဲ့သည်။ ထိုသို့ ပြစ်ဂနစဉ် ဘုရားသြင်က ဂြတရုအား မည်သူ့ကိုမျှ 
မသန့်ရှင်းဂသာသူဟု မဂြါ်သင့်ဂကကာင်း ပြသြဲ့သည်။ ထိုအတိုင်း သုံးကကိမ်ပြစ်ြဲ့သည်။

 ¼ ဂြတရုက ထိုအနက်ကို စဉ်းစားဂနစဉ်တွင် ဂြတရုဂနဂသာ ဂနအိမ်သို့ ဂကာ်ဂနလိ 
ထံမှ ဧည့်သည်သုံးဦးကို ဘုရားက ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ ဂနာက်တစ်ရက်တွင် သူတို့သည် 
နှစ်ရက်တာ ြရီးကိုသွားကကသည်။ ဂြတရုသည် ယုဂြ္ပပမို့ရှိ ယုံကကည်သူအြျ ို့ကိုလည်း 
သူနှင့် အတူဂြါ်ဂဆာင်သွားသည်။

 ¼ ဂကာ်ဂနလိနှင့် သူ၏မိသားစုသည် သူတို့၏အပြစ်မှ ြွင့်လွှတ်ပြင်းြံပြီး ဂယရှုြရစ်ဂတာ် 
ကို ယုံကကည်လာကကသည်။ ဂနာက်တွင် သူတို့မိသားစုက ဗတ္တိဇံြံကကသည်။ ဘုရား 
သြင်က မျက်နှာမလိုက်ြဲ လူမျ ိုးတကာတို့၏ ြျးီဂပမောက်ပြင်းကို ြံဂကကာင်း ပြသ 
ဂလသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	မည်သူ့ကိုမှ	မသန့်ရှင်းသူဟု	မကခါ်သင့်ြါ။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၈၃
တမန်ဂတာ်ဝတ္ထု ၁ဝး၁-၄၈

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာစိန်ကခါ်ပခင်း

အတန်းကို နှစ်သင်းြွဲြါ။ 

အသင်းများက -

၁) ညီအစ်ကိုဂမာင်နှမ 

အများဆုံးရှိဂသာ 

သူမည်သူမဆို

၂) ညီအစ်ကိုဂမာင်နှမ 

အနည်းဆုံးရှိဂသာ 

သူမည်သူမဆိုဟု 

ြွဲနိုင်သည်။

ဤကစားနည်းက 

သင်ြန်းစာအဆုံးတွင် 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်းကို 

ဆက်လက် 

လုြ်ဂဆာင်မည် ပြစ်သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဂအာက်ြါကဲ့သို့ဂသာ ကစားနည်း သင်ြုန်းကို ဂရးဆွဲြါ။

အချနိ်ကာလ	 ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	 သီချင်းများ	 	 ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ပခင်း
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ်  ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ်  ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ်  ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ်  ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ်  ၄၀၀ မှတ်

ပြီးြဲ့သည့် သင်ြန်းစာ ဂနာက်ဆုံး ၁၀ ြုသို့ ပြန်သွားပြီး ကဂလးများကို အြျနိ်ကာလ 
တစ်ြုြျင်းစီ (၁၀၀ မှတ်)၊ သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက် ြုံပြင်ဇာတ်ဂကကာင်း (၂၀၀ 
မှတ်)၊ သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက် သီြျင်း (၃၀၀ မှတ်)၊ သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီ 
အတွက် ကျက်မှတ်ထားသည့် ကျမ်းြျက် (၄၀၀ မှတ်) ကို ဂပြာဂစြါ။

ဆုကို အနိုင်ရသည့် အသင်းအား ဂြးြါ။ ြုံမှန်အားပြင့် ယှဉ်ပြိုင်ပြင်းသည် ကဂလးများ 
အတွက် ဂြျာ်စရာဂကာင်းသည်။ ထို့ဂကကာင့် အာလုံးကို ြါဝင်ဂစြါ။ သင့်အတန်း၏အရေယ် 
အစားဂြါ် မူတည်ပြီး ကဂလးတစ်ဦးလျှင် အဂပြ ၁ြု၊ ၂ြု စသပြင့် ကန့်သတ်ဂြးြါ။ ထိုသို့ 
လုြ်ဂဆာင်ရပြင်း၏ အဂကကာင်းရင်းမှာ သင်ြွင့့်ပြုလိုက်ြါက ကဂလးအနည်းငယ်ကသာ 
အဂပြ ဂပြကကမည်ပြစ်ဂသာဂကကာင့် ပြစ်သည်။

သင်ြန်းစာ တစ်ြုစီအတွက် (အြျနိ်ကာလ ၁၀၀ မှတ်၊ ြုံပြင်ဇာတ်ဂကကာင်းအတွက် ၂၀၀ 
မှတ်၊ သီြျင်းအတွက် ၃၀၀ မှတ်၊ ကျမ်းြျက် ကျက်မှတ်ပြင်းအတွက် ၄၀၀ မှတ်) စုစုဂြါင်း 
၁ဝဝဝဝမှတ်ပြစ်သည်။

ဆရာက “ဂကာင်းကင်သို့သွားရန် သင်မည်သို့လုြ်ရမည်နည်း” ဟု ဂမးြါ။

 ¼ အပြစ်လုံးဝကင်းပြင်းလား။

 ¼ ဘာသာဂရး လုံးဝကိုင်းရှိုင်းပြင်းလား။

 ¼ ဘုရားသြင်ကို အြကင်းမဲ့ကိုးစားပြင်းလား။

 ¼ ယဂန့ကျွန်ုြ်တို့သည် ထိုအြျက်များ အားလုံးရှိပြီး ဘုရားသြင်၏ အပမင်တွင် မလုံ 
ဂလာက်ဂသးသည့် လူတစ်ဦးအဂကကာင်းကို ဂလ့လာကကမည်ပြစ်သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

၎င်းသည် ဂန့လည် ၃ နာရီြန့်တွင် ပြစ်ြျက်ြဲ့သည်။ ဂကာ်ဂနလိသည် ဘုရားသြင်ကိ ု
ကိုးကွယ်ပြီး လူများကိုကူညီကာ ဆုအလွန်ဂတာင်းဂသာသူ တစ်ဦးပြစ်သည်။ သူသည် 
ကဲသရိပမို့ ယုဒပြည်ဂရာမပမို့ဂတာ်မှ စစ်သား ၁၀၀ ၏ အီတလီတြ်မှူးတစ်ဦး ပြစ်သည်။  
ဂရာမစစ်သား အများစုမှာ ထိုသူကဲ့သို့ စိတ်သဂဘာထားမဂကာင်းကကြါ။ မည်သို့ြင်ဆိုဂစ 
ကာမူ ဂကာ်ဂနလိသည် အိြ်မက်တစ်ြုမက်ြဲ့ပြီး ထိုအိြ်မက်သည် ဘုရားသြင်ထံမှ ပြစ ်
သည်။ ထိုရူြါရုံတွင် ဘုရားသြင်က ဂကာ်ဂနလိအား ယုဂြ္ပပမို့တွင် သားသတ်သမား ရှိမုန် 
နှင့်အတူ ဂနထိုင်ဂသာ ဂြတရုကို ရှာရန် ဂစလွှတ်သည်။ 

ထို့ဂကကာင့် ဂကာ်ဂနလိသည် ငယ်သားနှစ်ဦးကို ဂစလွှတ်ပြီး စစ်သားတစ်ဦးကိုသာသနာ 
တွင် ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ သူဂတွ့ြဲသည့် ရူြါရုံကို လူတိုင်းအား ဂပြာပြြဲ့သည်။ သတင်းြို့ 
သူသုံးဦးက ကဲသရိပမို့မှ ထွက်လာပြီ ယုဂြ္ပသို့ ထွက်လာသည်။ နှစ်ရက်တာြရီးပြစ်သည်။ 
သူတို့သည် ယုဂြ္ပပမို့သို့ ဂရာက်သည်နှင့် ရှိုမုန်၏အိမ်ကို ဂတွ့ြဲ့ကကသည်။

ထိုအပြစ်အြျက်မှ စိတ်ဝင်စားစရာ ဂကာင်းသည်မှာ ဂြတရုသည် ရူြါရုံကို မကကာဂသးြင ်
ကမှရသည်။ ဂြတရု၏ရူြါရုံတွင် ဂစာင်ကကီးတစ်ဂစာင်သည် ကကိုးများပြင့် ဂကာင်းကင်မ ှ
ကျလာသည်။ ဂစာင်ထဲတွင် တိရစ္ဆာန်များ၊ ငှက်များနှင့် တွားသွားသတ္တဝါများ ရှိသည်။  
ဂြတရုအား ထိုတိရစ္ဆာန်အားလုံးကို သတ်ပြီးစားြါဟု ဂပြာသည်။ ြုံမှန်အားပြင့် ေျူးလူမျ ိုး 
ပြစ်ဂသာ ဂြတရုသည် စားမည်မဟုတ်ြါ။ ထိုအစာများသည် ေျူးအယူဝါဒနှင့် ညီညွှတ် 
ဂသာအစာများ မဟုတ်ြါ။ ထိုအရာမှာ သုံးကကိမ်တိုင်ဂြါ်လာပြီး ဂကာင်းကင်သို့ ပြန်ရုတ် 
သွားသည်။ ဂြတရုက သိြျင်ဂနြဲ့သည်… ကဲသရိပမို့မှ ဧည့်သည်သုံးဦးက သူ၏အိမ်တံြါး 
ကို လာဂြါက်သည့်အြျနိ်မှ နားလည်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က ဂြတရုအား ကဲသရိပမို့သို ့
ဧည့်သည်သုံးဦးနှင့်အတူ လိုက်သွားရန် ဂပြာြဲ့သည်။ 

ဂနာက်တစ်ရက်တွင် ဧည့်သည်သုံးဦး၊ ဂြတရုနှင့် ယုဂြ္ပပမို့မှ ယုံကကည်သူအြျ ို့သည်  
ဂကာ်ဂနလိကိုဂတွ့ရန် ယုဂြ္ပပမို့သို့သွားြဲ့သည်။ ဂြတရုက ဂကာ်ဂနလိကိုဂတွ့ဂသာအြါ 
ဂကာ်ဂနလိအား ဘုရားသြင်မှရဂသာ ရူြါရုံကို ရှင်းပြသည်။ ၎င်းက ဂြတရုအား အဓိြ္ပါယ် 
ရှိဂစဂတာ့သည်။ သူကသူတို့အား ဘုရားသြင်သည် မျက်နှာမလိုက်ြါ။ သင်မည်သူပြစ 
်သည်နှင့် မည်သည့်ဂနရာမှ လာသည်မှာ သူ့အတွက် မထူးပြားြါ။ သင်သိသည့်အတိုင်း 
ြင် ဂြတရုသည် ြညာမတတ်ဂသာ ေျူးလူမျ ိုးတစ်ဦးပြစ်ပြီး တံငါးသည်ပြစ်သည်။ ဂကာ် 
ဂနလိသည် ြညာအလွန်တတ်ဂသာ ဂရာမစစ်သားတစ်ဦး ပြစ်သည်။ သာမန်အားပြင့် ထို 
အမျ ိုးသားများသည် မိတ်ဂဆွများ မပြစ်ြူးကကြါ။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်သည် ထိုအဂပြ 
အဂနများကို တန်ြိုးရှိစွာအုြ်စိုးဂသာဂကကာင့် ထိုသူများသည် မိတ်ဂဆွများပြစ်လာကကပြီး 
ဂြတရုက ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သတင်းဂကာင်းကို ဂဝမျှြဲ့သည်။

ဂြတရုက ဂကာ်ဂနလိနှင့် သူ၏မိသားစုအား ဂယရှုသည် ကားတိုင်ဂြါ်တွင် ြျတိ်ဆွဲြံပြီး 
အဂသြံြဲ့သည်ကို ဂပြာပြသည်။ သို့ဂသာ် သုံးရက်ဂပမာက်ဂသာဂန့တွင် ဘုရားသြင်သည ်
သူ့ကိုဂသပြင်းမှ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ဂစြဲ့သည်။ သက်ဂသများစွာက ထိုအရာကိုပမင်ပြီး သူ၏ 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	အစားအစာ	

မျ ိုးစုံြါသည့်ကစာင်

ဆရာက အတန်းသားများ 

စား၍ မရသည့် 

အစားအစာ မျ ိုးစုံကို 

ဂစာင်တစ်ြုပြင့် ယူလာြါ။

ဂြတရုသည် ထိုအစာ 

များကို ကကည့်ပြီး မစားြဲ ့

ဂကကာင်း အတန်းသား 

များကို ဂပြာပြြါ။ သင်ြန်း 

စာသည် အစားအစာ 

အဂကကာင်း မဟုတ်ြါ။ 

လူများအဂကကာင်း 

ပြစ်သည်။

အတန်းသားများကို 

ဂမးြါ။ “သင်မနှစ်သက်	

သည့်	လူ	(သို့)	သင်မစဉ်း 

စားသည့်	လူများသည်	

သင့်ထက်နှိမ့်ကျသည်ဟု	

ထင်ြါသလား”	

ဘုရားသြင်က 

ကျွန်ုြ်တို့ကို မည်သူ့ကိုမျှ 

အထင်မဂသးဂစလိုြါ။
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

တမန်ဂတာ် ၁ဝး၄၃ - ထိုသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာသူရှိသမျှတို့သည် နာမဂတာ်အားပြင့်အပြစ်
လွှတ်ဂတာ်မူပြင်းဂကျးဇူးကို ြံရကကလတ္တံ့။ 

အဂသြံပြင်း၊ ပမုြ်နှံြံပြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းဟူသည့် သတင်းဂကာင်းကို ဂပြာရန် 
ဂယရှုက ဂစြိုင်းထားသည်။ ထို့အပြင် ထိုမျက်ပမင်သက်ဂသများ၏ သက်ဂသသာမကြါ။ 
ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းမှ ြဂရာြက်များသည်လည်း ဂမရှိယသည် ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို ဂြးကမ်းမည ်
ပြစ်ဂကကာင်း ဂပြာထားသည်။ ဂကာ်ဂနလိသည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်အားပြင့် ြွင့်လွှတ်ပြင်း 
သတင်းဂကာင်းကို ယုံကကည်ပြီး ဗတ္တဇံြံြဲ့သည်။ ဂကာ်ဂနလိသည် ဘုရားသြင်ကို ကိုးကွယ ်
သူပြစ်ဂသာ်လည်း သူသည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ် တစ်ြါးတည်းဂြးနိုင်သည့် ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို 
လိုအြ်ြဲ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

တယ်လီြုန်းကစားနည်း

ဤကျမ်းြျက်ကို တယ်လ ီ

ြုန်း ကစားနည်းပြင့် 

ကျက်မှတ်ြါ။ သင့်အတန်း 

ကို တစ်တန်းစီဂစြါ 

ပြီးဂနာက် ကျမ်းြျက်၏ 

စာြိုဒ်ကို ြထမဆုံး လူ၏ 

နားထဲသို့ တိုးတိုးဂပြာပြ 

ြါ။ ထိုစကားစုကို ဂနာက ်

တစ်ဂယာက်အား တိုးတိုး 

ဂပြာြါ။ ြထမစကားစုကို 

အားလုံးဂပြာပြီးသည ်

အထိ လုြ်ဂဆာင်ြါ။ 

ထို့ဂနာက် ဒုတိယ စကားစ ု

ကို ထိုနည်းတူ ဂပြာြါ။ 

ထိုနည်းအတိုင်း 

ကျမ်းြျက်အားလုံး 

ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ 

လုြ်ဂဆာင်သွားြါ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

လှုြ်ရှားမှု - မည်သည့်အရာက ဘုရားသြင်အတွက် အဂရးြါသနည်း။ မည်သည့်အရာက 
ဘုရားသြင်အတွက် အဂရးမြါသနည်း။

သင့်အတန်းသားများကို အြွဲ့များစွာြွဲ့ြါ (အြွဲ့များ၏ အရေယ်အစားနှင့် အဂရအတွက်သည် 
သင့်အတန်း၏ အရေယ်အစားဂြါ် မူတည်ဂနသည်။)

တစ်ြွဲ့စီက ဤဂမးြွန်းကို ဂပြနိုင်သမျှဂပြရန် အြျနိ် ၃ မိနစ်ရမည်။ “မည်သည့်အရာများက 
ဘုရားသြင်အတွက် အဂရးမြါသနည်း။ ထိုတစ်ြါတစ်ရံက ကျွန်ုြ်တို့အတွက် အလွန် 
အဂရးြါသလား။ ပြစ်နိုင်ဂသာအဂပြမှာ - လူတစ်ဂယာက် မည်သို့အသက်ရှင်ြုံ၊ မည်သည့် 

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂယရှု၊ ဂကျးဇူးတင်ြါသည် Jesus,  Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music  
သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာစိန်ကခါ်ပခင်း

ဤကစားနည်းက 

သင်ြန်းစာအဆုံးတွင် 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်းကို 

ဆက်လက်လုြ်ဂဆာင ်

မည်ပြစ်သည်။

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာ အစတွင် သင်ကစားြဲ့သည့် ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း ကစားနည်းကို ဆက်လက် 
လုြ်ဂဆာင်ြါ။
 ¼ အမှတ် ၁၀၀ အတွက် - ဂကာ်ဂနလိသည် ထိုအြျနိ်တွင် မည်သည့်ဂနရာ၌ ဂနထိုင် 

သနည်း။ (ကဲသရိ)
 ¼ အမှတ် ၂၀၀ အတွက် - ဂြတရုသည် မည်သူ့ထံ လာလည်သနည်း။ (အသားသတ်သူရှိမုန်)
 ¼ အမှတ် ၃၀၀ အတွက် - ဂကာ်ဂနလိသည် ရူြါရုံ ဘယ်နှစ်ကကိမ်ပမင်ြဲ့သနည်း။ (တစ်ကကိမ်)၊ 

ဂြတရုသည် ရူြါရုံဘယ်နှစ်ကကိမ်ပမင်ြဲ့သနည်း။ (သုံးကကိမ်)
 ¼ အမှတ် ၄၀၀ အတွက် - လူမည်မျှကို ဂကာ်ဂနလိသည် ယုဂြ္ပပမို့သို့ ဂစလွှတ်ြဲ့သနည်း။ 

(သုံးဂယာက် - ငယ်သားနှစ်ဦးနှင့် စစ်သားတစ်ဦး)
 ¼ အြိုဂမးြွန်း ၅၀၀ မှတ်အတွက် - ဤသင်ြန်းစာ၏ အဓိကအဂကကာင်းအရာမှာ ဘာ 

ပြစ်သနည်း။ (မည်သူကိုမှ မသန့်ရှင်းဂသာသူဟု မဂြါ်သင့်ြါ)

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

လူအြျ ို့က သင်ယုံကကည်ပြင်းနှင့် ဂကာင်းဂသာသူပြစ်ရန်သာ အဂရးကကီးသည်ဟု ဂပြာ 
သည်။ ဂကာ်ဂနလိက ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်သည်၊ ဆုဂတာင်းသည်၊ ဂကာင်းဂသာ 
အကျင့်များ ကျင့်သည်။ သို့ဂသာ် ကယ်တင်ပြင်းအတွက် ထိုအရာများသည် မလုံဂလာက်ြါ။

ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့သည့် စကားလုံးရှစ်လုံးသည် ဘုရားသြင်၏ြုံပြင် တစ်ြုဒ်ကို အနှစ်ြျုြ် 
ထားသည်။ ဘုရား၊ လူသား၊ အပြစ်၊ ဂသပြင်း၊ ြရစ်ဂတာ်၊ ကားတိုင်၊ ယုံကကည်ပြင်းနှင့် 
အသက်ရှင်ပြင်း တို့ပြစ်သည်။ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ မည်သူပြစ်ပြင်း ဟူဂသာအရာနှင့် သူလုြ် 
ဂဆာင်ဂြးြဲ့သည့်အရာကို ယုံကကည်ရန် လိုအြ်ဂကကာင်း ကျွန်ုြ်တို့ကိုပြသသည်။

ဂကာင်းဂသာအရာကိုလုြ်ပြင်းသည် မလုံဂလာက်ြါ။ မဟုတ်ြါက ဂကာ်ဂနလိသည် ဘုရား 
သြင်၏ ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို မလိုြဲ့ဂလာက်ြါ။

ဂနရာမှလာြုံ၊ မည်သည့်အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ြုံ၊ ြိုက်ဆံမည်မျှရှိြုံ၊ သူတို့မည်မျှ 
ဂတာ်ြုံ၊ သူတို့၏အသားအဂရာင်၊ ဆံြင်စသည်ပြင့်။

အြျနိ် ၃ မိနစ်လွန်ဂသာအြါ အတန်းြတ်လည်သို့သွားပြီး တစ်ြွဲ့ြျင်းစီကို သူတို့၏အဂပြကိ ု
ဂပြာဂစြါ။ တစ်ြွဲ့ြျင်းစီအား မစဉ်းစားနိုင်ဂတာ့သည်အထိ ဂနာက်အဂကကာင်းအရာ တစ်ြု 
ကို ဂပြာဂစြါ။ ကဂလးများကို “လူသည် အပြင်ြန်းသဏ္ဍာန်ကို ကကည့်တတ်၏။ ထာဝရ 
ဘုရားမူကား စိတ်နှလုံးကိုကကည့်၏” ဟူသည်ကို သတိဂြးြါ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းဂတာ် pmrsufESm 465@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ စီးရီးယား အန္တိအုတ်တွင် အသင်းဂတာ်သမိုင်း၏ ြထမဆုံးအကကိမ်အပြစ် ယုံကကည်သ ူ
များသည် တြါးအမျ ိုးသားများကို ဧဝံဂေလိပြုကကသည်။ တမန်ဂတာ် ၈ မှ ရှမာရိအမျ ိုး 
သားများသည် ေျူးလူမျ ိုး တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းပြစ်သည်။ အဲသဂယာြိမိန်းမစိုး (တမန် 
ဂတာ် ၈) သည် ဂဟရှာယ ၅၃ ကို သူကိုယ်တိုင်ြတ်ဂနြဲ့သည်။ ထို့ဂနာက် ဂကာ်ဂနလိ  
(တမန်ဂတာ် ၁၀) ြင် ဂြတရုထံမှ သတင်းဂကာင်းကကားရန် စတင်လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည်။

 ¼ သဂတြန် (တမန်ဂတာ် ၈:၁-၂) ၏ မာတုရပြစ်ြဲ့ပြင်းဂကကာင့် ဧဝံဂေလိသည် ဂနရာ 
များစွာသို့ ြျ ံ့နှံ့သွားသည်။ သဂတြန်၏ ဂသပြင်းသည် ရှမာရိပြည်၊ Phoenica၊  
ကုရုပြည်နှင့် အန္တိအုတ်ပြည်တွင် လှုြ်ရှားဂစြဲ့သည်။

 ¼ သတင်းဂကာင်းကို ဂယရုရှလင်မှ အန္တိအုတ်သို့၊ ဂရာမအင်ြါယာရှိ ကုန်သွယ်ရန် အြျက် 
အြျာကျသည့်ပမို့နှင့် ေျူးနှင့်တြါးအမျ ိုးသား ဂရာဂနှာထားသည့် အသင်းဂတာ်ကို  
တည်ဂထာင်ြဲ့ပြီး သာသနာပြုသူများကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။

 ¼ စီးရီးယား၏ အန္တိအုတ်သည် ဂရာမအင်ြါယာတွင် အကကီးဆုံးပမို့ပြစ်သည်။ ဂရာမနှင့် 
အလဇန္ဒားတို့တွင် လူဦးဂရအလွန်တိုးြွားသည်။ ၎င်းသည် ကုန်သွယ်သည့် ဗဟိုပြစ်ပြီး 
ယဉ်ဂကျးမှုများစွာ ဂရာဂနသည်။

 ¼ ယုဒပြည်မှ ြရစ်ဂတာ် ဂနာက်လိုက်အြျ ို့သည် ထိုဂနရာတွင် ဂနထိုင်ကကပြီး သတင်း 
ဂကာင်းကို ေရိစကားဂပြာသည့် တြါးအမျ ိုးသားများထံ ဂဟာဂပြာြဲ့ပြီး လူများစွာက 
ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ြဲ့ကကသည်။

 ¼ ဂယရုရှလင် အသင်းဂတာ်သည် ဗာနဗကို အန္တိအုတ်အသင်းဂတာ်သို့ အလည်သွားရန ်
ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ ထိုဂနရာတွင် ဂရာဂနှာဂနသည့် လူများကိုဂတွ့ဂသာအြါ တြါးအမျ ိုး 
သားများ အြါအဝင် ဂရှာလုကိုလည်း ထိုဂနရာသို့ ဂြါ်လာြဲ့သည်။

 ¼ အန္တိအုတ် အသင်းဂတာ်သည် ဂရှာလုကို အလုြ်ြန့်အြ်ပြီး ဗာနဗကို သာသနာအမှု 
ဂဆာင်လုြ်ဂစပြင်းပြင့် အပြား အသင်းဂတာ်များအတွက် စံပြပြစ်လာြဲ့သည်။

 ¼ လူမျ ိုးတကာအတွက် ဂကာင်းကကီးသည် အာပဗဟံ (ကမ္ဘာ ၁၂) မှစတင်ပြီး ကျမ်းစာ၏  
ကျန်သည့်အြိုင်း အားလုံးတွင် ဆက်လက်ဂြာ်ပြသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	အသင်းကတာ်သစ်သည်	 
စီးရီးယား၏	အန္တိအုတ်တွင်	စတင်ခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၈၄
တမန်ဂတာ်ဝတ္ထု ၁၁:၁၉-၃၀

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ထိုသံစဉ်ကိုခန့်မှန်းြါ

အတန်းထဲတွင် သင်ယ ူ

ဂလ့လာြဲ့သည့် ကျမ်းစာ 

၏ စွန့်စားပြင်းြုံပြင ်

များကို ြွင့်ြါ။ ကဂလး 

များက ြွင့်ြဲ့သည့်သီြျင်း 

နှင့် သင်ြန်းစာကို ယှဉ်တွ ဲ

ရမည်။

အြျနိ်ရြါက သီြျင်းထ ဲ

တွင် ကဂလးများ နားမ 

လည်သည့် စကားလုံး  

(သို့) စကားစုြါ 

မြါကို ဆရာကဂမးြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဆရာက ကျမ်းစာ၏ မဟာြုံပြင်ထဲမှ စွန့်စားပြင်းများတွင် အသုံးပြုြဲ့သည့် သီြျင်းများကို 
ကကိမ်ြန်များစွာ ြွင့်ရမည်။

အတန်းသားများက ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် သူတို့ဂလ့လာြဲ့သည့် သီြျင်းများကို ဆရာ 
နှင့် အတူဆိုနိုင်ရမည်။

ဆရာက သီြျင်းများကို ကကိမ်ြန်များစွာ ြွင့်ပြီး သူတို့လည်း ကကိမ်ြန်များစွာ ဆိုပြီးဂနာက် 
“သံစဉ်ြန့်မှန်းြါ” ဟူသည့် ကစားနည်းကို ကစားရမည်။ ထိုကစားနည်းပြင့် အတန်းသား 
များသည် သီြျင်းနှင့် စွန့်စားပြင်း သင်ြန်းစာများကို ယှဉ်တွဲရမည် ပြစ်သည်။ ဂကျာင်း 
သားများက ယှဉ်တွဲဂပြကကားဂသာအြါ ဆရာက အလွန်ရက်ဂရာရမည်။

ဤလှုြ်ရှားမှု၏ ရည်ရေယ်ြျက်မှာ ကဂလးများသည် သီြျင်းနှင့် ကျမ်းစာထဲမှပြစ်စဉ်များကိ ု
ယှဉ်တွဲနိုင်ရန် ပြစ်သည်။ ဆရာကအဓိက ရည်ရေယ်ြျက်ကို ဦးတည်ထားသင့်သည်။

သင်သည် အသင်းဂတာ်တစ်ြါးကို စတင်မည်ဆိုြါက သင်ြထမဆုံး ဘာဂပြာပြမည်နည်း။ 
သင့်အသင်းဂတာ်သစ်တွင် ဂြါင်းဂဆာင်ကို မည်သူအား ြန့်မည်နည်း။ ယဂန့ြုံပြင်သည ်
အသင်းဂတာ်သစ်ကို မည်သို့စတင်ရန်နှင့် အသင်းဂတာ် ဂြါင်းဂဆာင်မှုအဂကကာင်းကို ဂလ့ 
လာသွားမည်ပြစ်သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

သဂတြန်၏ ဂသပြင်းသည် အရာအားလုံးကို စတင်ဂစသည်။ ထိုအြျနိ်တွင် ယုံကကည်သ ူ
များကို ညေင်းြန်းနှိြ်စက်ပြင်း ဂြါ်ထွက်လာသည်။ ြရစ်ယာန်များကို အဂကကာင်းပြြျက ်
မရှိြဲ နှိြ်စက်ပြင်းသည် လက်ြံနိုင်ြွယ်ပြစ်လာသည်။ ထို့ဂကကာင့် လူအများက ဂယရုရှလင် 
မှထွက်သွားကကပြီး Phoenicia နှင့် အန္တိအုတ်ကဲ့သို့ဂသာ ဂဝးကွာဂသာဂနရာသို့ သွားြဲ့ကက 
သည်။ အြျ ို့က အာြရိကရှိ Cyrene ဟု ဂြါ်ဂသာဂနရာသို့ ထွက်ဂပြးကကသည်။ သူတို့သည ်
ဂပမထဲြင်လယ်ရှိ ကျွန်းသို့ြင် ထွက်ဂပြးကကသည်။ ယုံကကည်သူများသည် သူတို့၏ယုံကကည ်
ပြင်းကို ထိန်းသိမ်းကကပြီး သူတို့အသက်ကို မဆုံးရှုံးဂအာင် ဂမျှာ်လင့်ထားသည်။ ၎င်းသည် 
အသင်းဂတာ်ကကီးထွားမှုကို ကူညီဂြးသည့် လှုြ်ရှားမှုတစ်ရြ်ပြစ်သည်။
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	အသင်းကတာ ်

တည်ကထာင်သူငါးဦး၏	

အမည်များ

ဆရာက ြုံပြင်ကို ဂပြာပြ 

ပြီး ကဂလးများကို 

အသင်းဂတာ် တည်ဂထာင ်

သူ ငါးဦး၏ အမည်များကို 

ဂပြာဂစြါ။

အဂပြ - ကျွန်ုြ်တို့သည် 

သူတို့၏ အမည်များကို 

မသိြါ။ သူတို့သည် ဂယရှု 

ြရစ်ဂတာ်၏ သတင်း 

စကားကို ယုံကကည်သူများ 

အား ဂဝမျှဂသာ ယုံကကည ်

သူများ ပြစ်သည်။ 

အဂစာြိုင်း ယုံကကည်သ ူ

များသည် သူတို့၏ 

ယုံကကည်ပြင်းကို ဂဝမျှရန် 

တက်ြကကကသည်။ 

ဂယရုရှလင် အသင်းဂတာ ်

က ဗာနဗကို ဂစလွှတ်ြဲ့ကက 

သည်။ သို့ဂသာ် ြထမဆုံး 

အသင်းဂတာ်အား 

တည်ဂထာင်သူများ၏ 

အမည်များကိုမူ မသိြါ။  

ဘုရားသြင်က နာမည ်

မကကီးဂသာ သူများကို 

အသုံးပြုနိုင်သည်။

ကျွန်ုြ်တို့သည် သူတို့၏အမည်များကိုြင် မသိြါ။ သို့ဂသာ် ယုံကကည်သူအြျ ို့က စီးရီးယားရှ ိ
အန္တိအုတ်သို့ သွားြဲ့ကကသည်။ သူတို့သည် ေျူးလူမျ ိုး မဟုတ်သည့်သူများ (သို့) တြါးအမျ ိုး 
သားများကို ဂယရှုြရစ်ဂတာ်အဂကကာင်း ဂပြာပြပြီး ထိုသူအများစုက ဂယရှုကို ယုံကကည် 
လာကကသည်။ ၎င်းသည် ဂရာမအင်ြါယာရှိ တတိယအကကီးဆုံးပမို့မှ အသင်းဂတာ်သစ် 
စတင်ပြင်းအစ ပြစ်သည်။ ထို့ဂကကာင့် လူအများက ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်လာကကပြီး ဂယရ ု
ရှလင် အသင်းဂတာ်ကို တည်ဂထာင်သည့်အဂကကာင်း ပြစ်လာြဲ့သည်။ ညေင်းြန်း နှိြ်စက် 
ပြင်း ပြစ်ဂနသည့်အြါ သူတို့က ဗာနဗအား ယုံကကည်သူ အုြ်စုသစ်ကို ကကည့်ရန် ဂစလွှတ်ြဲ့ 
သည်။ ဗာနဗသည် ဘုရားဂနာက်သို့ လိုက်သည့်သူများကို ဦးဂဆာင်ြဲ့သည့် လူဂကာင်း 
တစ်ဦး ပြစ်သည်။ လူများစွာက ြရစ်ဂတာ်အား ယုံကကည်လာကကသည်။

ဗာနဗသည် အကူအညီ လိုအြ်ြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် သူသည်တာရှုပမို့၊ ယြုဂြတ်တူရကီ 
တွင် ဂနဂသာ ဂရှာလုကို သွားရှာသည်။ သူတို့နှစ်ဦးက အန္တိအုတ်ရှိယုံကကည်သူများကို တစ် 
နှစ်လုံးဦးဂဆာင်ြဲ့သည်။ သြင်၏ သတင်းစကားသည် သူတို့အတွက အဓိကပြစ်သည်။ 
သူတို့သည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ အဂသြံပြင်း၊ ပမုြ်နှံပြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်း သတင်း 
စကားကို ရရှိရန် ဂရေးြျယ်ကကသည်။ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ြဲ့ဂသာ ြရစ်ဂတာ်ကို ဂတွ့ြဲ့သည့် 
သူအများစုသည် အသက်ရှင်ဂနဂသးသည်။ အြျ ို့တို့သည်လည်း ထိုနယ်ဂပမတွင် ဂနထိုင် 
ကကသည်။ သူတို့က ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ကားတိုင်ဂြါ်တွင် ြျတိ်ဆွဲြံသည်၊ ပမေြ်နှံြံသည်၊ 
ဂသပြင်းမှတစ်ြန်လည်း ထဂပမာက်ြဲ့သည်။ ဤသည်မှာ သူတို့၏ ယုံကကည်ြုံပြစ်သည် … 
ဂယရှုသည် မည်သူပြစ်ဂကကာင်း (ဘုရား)နှင့် သူလုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည့်အရာ (သူတို့၏အပြစ ်
အတွက် ကားတိုင်ဂြါ်တွင် အြိုးအြဂြးပြင်း) ကို ယုံကကည်ကကသည်။ သူတို့၏ယုံကကည်ပြင်း 
သည် အလွန်ပြင်းထန်သည်။ ယုံကကည်သူများကို “ြရစ်ယာန်” ဟု စီးရီးယားရှိ အန္တိုအုတ်တွင် 
စတင်ဂြါ်ဂဝါ်ြဲ့သည်။

တပြည်းပြည်း ဂရှာလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် အပြားဂြါင်းဂဆာင် သုံးဦး၏ အကူအညီရြဲ့ 
သည်။ သူတို့ငါးဦး အတူတကွ အန္တိအုတ်ရှိကကီးထွားလာဂနသည့် အသင်းဂတာ်ကိုဦးဂဆာင ်
ကကသည်။ အသင်းဂတာ်ဦးဂဆာင်မှု အသင်းသည် ယြုတွင် ကုြရု(ဗာနဗ)မှ ေျူးလူမျ ိုး၊ 
အာြရိကမှလူမဲ(ရှိမုန်)၊ အာြရိကဂပမာက်ြိုင်းမှ ဂရာမလူမျ ိုး။ ေါလိလဲမှပြစ်မည့် ေျူး 
လူမျ ိုး (Manaen)နှင့် တူရကီမှ ြညာအလွန်တတ်သည့် (ဂရှာလု) တို့ပြစ်သည်။ ဘုရားသြင် 
သည် အသင်းဂတာ်သစ်ဂြါ်တွင် ဂထာက်ြံသည်။ အလွန်အံ့ကသြွယ်ရာပြစ်သည်။

တစ်ဂန့ဂသာအြါ အသင်းဂတာ်မှ လူကကီးငါးဦးသည် ဆုဂတာင်းအစာဂရှာင်ကကသည်။ 
သန့်ရှင်းဂသာ ဝိညာဉ်ဂတာ်သည် ရှင်ဂြါလုနှင့် ဗာနဗကို ထူးပြားဂသာ အလုြ်အတွက် 
သူတို့နှစ်ဦးကို ြွဲလိုက်သည်။ ထိုသူတို့မှာ အန္တိအုတ်အသင်းဂတာ်မှ ဂစလွှတ်ဂသာ သာသနာ 
ပြုများ ပြစ်လာကကဂလသည်။
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

တမန်ဂတာ်ဝတ္တု ၁၁:၂၄ - ထိုသူသည် သူဂတာ်ဂကာင်းပြစ်၍ သန့်ရှင်းဂသာဝိညာဉ်ဂတာ ်
နှင့်၎င်း၊ ယုံကကည်ပြင်းနှင့်၎င်း၊ ပြည့်စုံဂသာအားပြင့် လူများအဂြါင်းတို့သည် သြင်ဘုရား 
ထံသို့ဝင်စားကက၏။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	ဂရြ်ြီးတီ

ေရြ်ြီးတီက ကဂလးများ 

ကျမ်းြျက်ကို ကျက်မှတ ်

ရာတွင် ကူညီဂြးြါသည်။ 

ကျမ်းြျက်ထဲမှ စကားလုံး 

များကို စာရေက်များဂြါ် 

တွင် ြွဲဂရးြါ။ ထို့ဂနာက် 

ကဂလးများကို အြွဲ့နှစ်ြွဲ့၊ 

သုံးြွဲ့ ြွဲပြီး စကားလုံးများ 

ကို မှန်ကန်သည့် 

အစီအစဉ်အတိုင်း 

ထားဂစြါ။ အြွဲ့တစ်ြွဲ့စ ီ

က ကျမ်းြျက်ကို အတ ူ

တကွ ထားနိုင်ဂသာအြါ 

သူတို့သည် ထိုကျမ်းြျက ်

ကို ရသွားဂြမည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကကိုတင်၍ သင့်ကဂလးများ မကကားြူးသည့် လွန်ြဲ့ဂသာနှစ်ဂြါင်း ၅၀-၇၅ နှစ်က ဂကျာ ်
ကကားြဲ့ဂသာ သူများ၏နာမည်ကို ရှာြါ။ နယ်ြယ်အရြ်ရြ်မှ လူများကိုဂရေးြျယ်ြါ - နိုင်ငံ 
ဂရး၊ အားကစားနှင့် နိုင်ငံတကာ သူရဲဂကာင်းများ။ ြန်းတိုင်မှာ ကဂလးများအား ဂလာက 
၏ဂအာင်ပမင်မှုမှာ ကွယ်ဂြျာက်သွားမည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်အတွက် ဂကာင်းဂသာအရာ 
များ လုြ်ဂဆာင်ပြင်းသည် ထာဝရနိုင်ငံဂတာ်တွင် ဆုလာဒ်ရှိသည်ကို သိဂစရန် ပြစ်သည်။

ကဂလးများကို ဂမးြါ - “အလွန်ကကျာ်ြကားသည့်	မည်သူကို	သင်သိသနည်း” တစ်ဦးြျင်းစ ီ
သည် အဘယ်ဂကကာင့် နာမည်ကကီးဂကျာ်ကကားသည်ကို သူတို့အား ဂပြာဂစြါ။ ပြစ်နိုင်ြါက 
စာရေက် (သို့) သင်ြုန်းဂြါ်တွင် ဂြးထားသည့် နာမည်များကို ဂရးြါ။ သင်ြုန်း၏တစ်ြက ်
ပြမ်းတွင် စာရင်းများဂရးပြီး အပြားတစ်ြက်ကို ြျန်ထားြါ။ ကဂလးများဂပြာသည့် အနည်း 
ဆုံး အမည် ၅ ြုကို ဂရးပြီးဂနာက် သင်ဂရေးြျယ်ထားသည့် လွန်ြဲ့ဂသာနှစ်ဂြါင်း ၅၀-၇၅ က 
ဂကျာ်ကကားြဲ့ဂသာ သူများ၏အမည်ကို စတင်ဂရးြါ။ ထိုသူများထဲမှ သူတို့ကကားြူးသည့ ်
သူြါသလားဟု ဂမးြါ (... နာမည်များကို တစ်ြုြျင်းစီြတ်ြါ)။ သင့်စာရင်းပြီးစီးသွားပြီး 
ဂနာက် တစ်ဦးြျင်းစီသည် အဘယ်ဂကကာင့် နာမည်ကကီးဂကျာ်ကကားြဲ့သည်ကို ဂပြာပြြါ။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂယရှု၊ ဂကျးဇူးတင်ြါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music  
သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည ်

သုံးသြ်ြါ	လှုြ်ရှားမှု	-	

အဓိက	အချက်	ခုနှစ်ချက်

ဆရာက အတန်းသားများ 

ကို ၂ြွဲ့၊ ၃ြွဲ့ြွဲြါ။ 

သူတို့အား သင်ြန်းစာထဲမှ 

အဓိက အြျက် ၇ ြျက်ကိ ု

တစ်ဦးကိုတစ်ဦး 

ဂဝမျှဂစြါ။ 

သင့်ဘယ်ဘက်တွင် 

မည်သည့်စာရင်းများ 

ရှိသနည်း။ ကဂလးငယ ်

များနှင့် စာမတတ်သည့် 

ကဂလးများကို ဆရာက 

ကူညီဂြးရမည်။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာ ပြန်လည်သုံးသြ်မှုကို အြွဲ့ငယ်ပြင့် လုြ်ဂဆာင်ြါ။ ဤသင်ြန်းစာမှ ထွက်ဂြါ် 
လာသည့် အဓိကအြျက် ြုနှစ်ြျက်ကို ဂြာ်ပြြါ။ ဆရာတစ်ဦးက ကဂလးများအြွဲ့ တစ်ြွဲ့ 
ြျင်းစီနှင့် ြူးဂြါင်းရမည်။ ကဂလးများကို စူးစမ်းမှုအများဆုံး လုြ်ဂစြါ။ လိုအြ်ြါက 
သူတို့ကို ကူညီြါ။

 ¼ သဂတြန်၏ ဂသပြင်းသည် အသင်းဂတာ်အား ညေင်းြန်းနှိြ်စက်ပြင်းအား စတင်ဂစြဲ့ 
သည်။

 ¼ ယုံကကည်သူများသည် ဂယရုရှလင်မှ ထွက်ဂပြးသွားကကပြီး အာြရိကနှင့် ကုရုပြည်သို့ 
သွားြဲ့ကကသည်။

 ¼ အန္တိအုတ်သည် ဂရာမအင်ြါယာတွင် တတိယအကကီးဆုံး ပမို့ဂတာ်ပြစ်သည်။ ဂရာမနှင့် 
အလက်ဇန္ဒားတို့က ြိုကကီးသည်။

 ¼ ြထမဆုံး အသင်းဂတာ်အား တည်ဂထာင်သူများ၏ အမည်ကို မသိြါ။
 ¼ ဂယရုရှလင် အသင်းဂတာ်က ဗာနဗကို အန္တိအုတ်အဂပြအ နအား စူးစမ်းဂစရန်  

ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။
 ¼ ဗာနဗသွားြဲ့ပြီး ထိုအသင်းဂတာ်ကို ဦးဂဆာင်ရာတွင် အကူအညီအပြစ် ဂရှာလုကို  

သွားရှာြဲ့သည်။
 ¼ ဗာနဗနှင့် ဂရှာလုတို့သည် ထိုအသင်းဂတာ်ကို ဦးဂဆာင်ရာတွင် ကူညီဂြးရန် အရည် 

အြျင်းရှိသည့် အပြားဂြါင်းဂဆာင်သုံးဦးကို ဂတွ့ြဲ့သည်။ 

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဂယရှု ြရစ်ဂတာ်၏ သတင်းြျ ံ့နှံ့ပြင်းသည် ကနဉီး အသင်းဂတာ်ကကီးထွားသည့် နည်းလမ်း 
ပြစ်သည်။

ထိုသသင်းဂကာင်းကို သင်ဂဝငှနိုင်သည့် လူတစ်ဦး၊ နှစ်ဦးထံ သွားြါ။ ထိုရိုးရှင်းဂသာ 
သတင်းစကားနှင့် အသက်တာဂပြာင်းလဲဂြးသည့် သတင်းကို ရှင်းပြနိုင်ရန် မရှိမပြစ် သမ္မာ 
တရား ရှစ်ြျက်ကို အသုံးပြုြါ။

ရည်ရေယ်ြျက် - “ကျမ်းစာထဲမှ	လူကကီး	 ၅	 ဦးကို	ကျွန်ုြ်တို့	ယကန့အမည်	 ကြာ်ြကမည်	 ပြစ် 
သည်။	 ယကန့	 ကကျာ်ြကားကသာသူများသည်ြင်	 တစ်ကန့လျှင်	 ကမ့ကြျာက်ခံရမည်။	 ဘုရား 
သခင်သည်	သူ့ကိုချစ်ပြီး	အကစခံကသာသူကို	လုံးဝမကမ့ကလျာ့ြါ။”
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 ¼ ဂြါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် ဘုရားသြင်ထံမှ အလုြ်သစ်ကို လက်ြံြဲ့သည်။ သူတို့အား 
ကူညီရန် မာကုဂယာဟန်ကို ဂြါ်သွားကကသည်။ မာကုဂယာဟန်သည် ဗာနဗ၏ညီ 
အစ်ကိုဝမ်းကွဲပြစ်သည်။ အလုြ်မှာ သတင်းဂကာင်းကို အပြားနိုင်ငံများသို့ ယူသွားရန် 
ပြစ်သည်။

 ¼ သူတို့၏ ြထမဆုံးြန်းတိုင်မှာ ကုြရုပြစ်ပြီးထိုပမို့သည် ဗာနဗ၏ဇာတိပြစ်သည်။ ကုြရ ု
သည် ဂရှာလုအား ြထမဆုံးဂြါလုဟု ဂြါ်သည့်ဂနရာပြစ်သည်။ ရှာလမိသည် ကုြရု၏ 
အဂရှးြိုင်း ကမ်းရိုးတန်းဘက်တွင်ရှိပြီး ြထမဆုံးရြ်နားသည့်ဂနရာပြစ်သည်။ သိသာ 
ထင်ရှားစွာပြင့် ရှာလမိတွင် ေျူးလူမျ ိုးများ အလွန်များပြားလာသည်။ ရှာလမိမှ ြါြုပမို့ 
သို့ သွားြဲ့သည်။ မိုင် ၁၀၀ ြန့်  (သို့) ၁၆၀ ကီလိုမီတာ ြရီးရှိသည်။ 

 ¼ ြါြုပြည်တွင် နတ်ဝိဇ္ဇာ အတတ်ြညာရှင် ဗာဂယရှုနှင့် ဂတွ့ဆုံကကသည်။ ဂြါလုသည် 
ထိုဂမှာ်ဆရာနှင့် ဂတွ့ဆုံပြီး ပမို့ဝန်မင်းသည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို ြျက်ြျင်းယုံကကည်ြဲ ့
သည်။ ဤအြျက်တွင် ဂယရုရှလင်တွင် ရှိဂနသည့်အြျနိ်မှလွဲပြီး ဂြါလုသည် ဗာနဗကို 
ဦးဂဆာင်ြဲ့ြုံဂြါ်သည်။

 ¼ ကုြရုမှ သူတို့သည် ြါြု၊ ြံြုလိ (ဂတာင်ြိုင်း တူရကီ) သို့ သွားြဲ့သည်။ ထိုဂနရာတွင် 
မာကုဂယာဟန်က သူတို့အြွဲ့ကို ထားြဲ့သည်။ ရှင်ဂြါလုက မာကု ဂယာဟန် (John  
Mark)အား သတ္တိနည်းပြီး ဆက်ကြ်မှု အားနည်းသည်ဟု ထင်သည်။ သို့ဂသာ် ဂနာက် 
ြိုင်းတွင် သူ့ကိုဂလးစားပြီး အလုြ်အတွက် မာကု ဂယာဟန်ကို သူလိုအြ်ဂကကား 
သိလာြဲ့သည်။ (၂တိ၊ ၄:၁၁)

 ¼ ဂြရဂေပမို့မှ ြိသိဒိပြည်၊ အန္တိအုတ်ပမို့သို့ သွားြဲ့ကကသည်။ တရားဇရြ်တွင် စကားဂပြာ 
ရန် ြိတ်ဂြါ်ဂသာအြါ ရှင်ဂြါလုက ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းမှ ကျမ်းြျက်နှစ်ြျက်ကို ြတ်ြဲ့ 
သည်။ ြထမမှာ ဂမာဂရှ ဂရးသားသည့် ကျမ်းမှပြစ်ပြီး ဂနာက်တစ်ြျက်မှာ ြဂရာြက် 
ကျမ်းမှပြစ်သည်။ ရလဒ်မှာ အလွန်ပြင်းထန်သည်။

 ¼ သူတို့အိမ်ပြန်သည့် လမ်းတွင် ရှင်ဂြါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် လမ်းတစ်ဂလျှာက်တွင ်
ယုံကကည်သူသစ်များကို ြွန်အားဂြးပြီး ပြန်လာြဲ့ကကသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	အန္တိအုတ်	အသင်းကတာ်သည်	 
ြထမဆုံး	သာသနာပြုသူများကို	ကစလွှတ်ခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၈၅
တမန်ဂတာ်ဝတ္ထု ၁၃:၄-၁၄:၂၇

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းဂတာ် pmrsufESm 471သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု

အနည်းဆုံးကျမ်းြျက် 

၁၄ ြုကိုဂြးထားသည်။ 

ကဂလးများကို နှစ်ြွဲ့ြွဲပြီး 

မည်သည့်အြွဲ့က 

ကျမ်းြျက်အများဆုံး 

ဆိုနိုင်သည်ကို ကကည့်ြါ။ 

တစ်ြွဲ့ြျင်းစီသည် 

ကျမ်းြျက် အားလုံးကို 

ဆိုနိုင်ြါက အြိုဂမးြွန်း 

များ ဂြးနိုင်ြါသည်။

အသင်းများကို ၅မိနစ ်

အြျနိ်ဂြးပြီး သူတို့အား 

အတူတကွ လုြ်ဂဆာင ်

ဂစြါ။

ဆရာက အကူအညီ 

အနည်းငယ်ဂြးရမည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကဂလးများကို အရင်သင်ြဲ့သည့် သင်ြန်းစာများထဲမှ ကျမ်းြျက်ကို ပြန်လည်ဂနွးဂြးြါ။ 
“မည်သည့်(ကျမ်းြျက်)က ဂပြာသည်ကို မည်သူမှတ်မိသနည်း” ဟု ဂမးနိုင်ြါသည်။

 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၇၁ - မဿဲ ၂၆:၅၆
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၇၂ - ၁ ဂကာ ၅:၇
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၇၃ - ၁ ဂြ ၃:၁၈
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၇၄ - လုကာ ၂၄:၆
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၇၅ - လုကာ ၂၄:၆
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၇၆ - လုကာ ၂၄:၂၇
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၇၇ - မဿဲ ၂၈:၁၉
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၇၈ - တမန်ဂတာ် ၁:၈
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၇၉ - တမန်ဂတာ် ၂:၃၈
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၈၀ - တမန်ဂတာ် ၂:၄၂
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၈၁ - ဂဟရှာယ ၅၃:၇
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၈၂ - တမန်ဂတာ် ၉:၁၅
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၈၃ - တမန်ဂတာ် ၁ဝး၄၃
 ¼ စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၈၄ - တမန်ဂတာ် ၁၁:၂၄

သင်သည် သာသနာကို စတင်အဂလးထားြဲ့လျှင် သင့်သာသနာအဂလးထားသည့် အြျနိ် 
တွင် မည်သူကို သင်ြိတ်ဂြါ်မည်နည်း။ သင့်သာသနာသစ်၏ ဂြါင်းဂဆာင် (သို့) ဂြါင်း 
ဂဆာင်များကို ြိတ်ဂြါ်မည်လား။ အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတွင် မည်သည့်အရည်အြျင်း 
မျ ိုးကို သင်ရှာသနည်း။

ယဂန့ြုံပြင်သည် သာသနာအဂလးထားပြင်းကို မည်သို့စတင်ရန်နှင့် ၎င်း၏ဂြါင်းဂဆာင်မှု 
အဂကကာင်းကို ဂလ့လာသွားကကမည် ပြစ်သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

စီးရီးယား အန္တိအုတ်အသင်းဂတာ်သည် ြထမဆုံးပြစ်သည် … အပြားမည်သည့် အသင်းဂတာ် 
ကမှ သာသနာပြုသူကို မဂစလွှတ်ြူးြါ။ ဂယရုရှလင်မှ အသင်းဂတာ်သည်ြင် မဂစလွှတ် 
ြူးြါ။ သန့်ရှင်းဂသာ ဝိညာဉ်ဂတာ်သည် သူတို့၏ဂြါင်းဂဆာင်နှစ်ဦးကို သာသနာပြုသူများ 
အပြစ် ဂရေးြျယ်ြဲ့ညွှန်ကကားြဲ့သည်။ ရှင်ဂြါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် ြထမဆုံးသာသနာပြုသူ 
များ ပြစ်ြဲ့ကကမည်။ ရှုဂမာင်၊ လုကိ၊ မာနင်နှင့် အပြားဂြါင်းဂဆာင်တို့မှာ အန္တိအုတ် အသင်း 
ဂတာ်အား ကကည့်ရှုရန် ဂနြဲ့ကကသည်။

ဤတွင်ြထမဆုံး သာသနာပြုသူများ၏ ြရီးစတင်ြုံ ပြစ်သည်။ ရှင်ဂြါလုနှင့် ဗာနဗတို့ 
သည် အန္တိအုတ်မှ ထွက်ြွာလာကကပြီး အနီးဆုံးဆိြ်ကမ်းပမို့သို့ ဂရာက်လာကကသည်။ ထိုမှ  
သူတို့သည် ကုြရုကျွန်းသို့ ရေက်လွှင့်ြဲ့ကကသည်။ ဗာနဗသည် အန္တအုတ်သို့မလာြင် ဂယရ ု
ရှလင်တွင် ဂနထိုင်ကကစဉ် သူသည် ကုြရုမှ ပြစ်သည်။ ထို့ဂကကာင့် သူသည် သွားရမည့ ်
ဂနရာကို သိသည်။ သူတို့သည် ကုြရုသို့ ဂရာက်သည်နှင့် ရှာလမိရှိ တရားဇရြ်သို့သွားကာ 
ဘုရားသြင်၏စကားဂတာ်ကို ဂြကးဂကကာ်ြဲ့သည်။ မာကုဂယာဟန်သည်လည်း ရှင်ဂြါလ ု
နှင့် ဗာနဗတို့၏အကူအပြစ် လိုက်လာြဲ့သည်။ ကုြရုတွင် ဂရှာလု၏အမည်ကို ဂြါလုဟု 
ဂပြာင်းြဲ့သည်။

ရှာလမိမှ သူတို့သည် ဘုရားသြင်၏ စကားဂတာ်ကို ကကားနာလိုကကသည့် ကျွန်းပြစ်သည့် 
ြါြိပြည်သို့ ဂရာက်လာကကသည်။ ဂမှာ်ဆရာတစ်ဦးက သူတို့ကိုတားဆီးကကဂသာ်လည်း ရှင် 
ဂြါလုက ဂမှာ်ဆရာကို ပြစ်တင်ြဲ့သည်။ ထို့ဂနာက် ပမို့ဝန် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်သ ူ
ပြစ်လာြဲ့သည်။ သူသည် ယုံကကည်သူတစ်ဦး ပြစ်လာသည်သာမက ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏  
ဂမျှာ်လင့်ပြင်း သတင်းစကားကို အပြည့်အဝ စိတ်အားထက်သန်သူပြစ်သည်။ ထို့ဂနာက် 
သာသနာပြုသည့် အသင်းသည် ဂပမာက်ဘက်ဂြရဂေသို့ ဦးတည်လာကကသည်။ ထိုပြည ်
သည် ယြုဂြတ် တူရကီ၏ ဂတာင်ြိုင်းဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ သူတို့သည် ဂြရဂေသို့ 
ဂရာက်ဂသာအြါ မာကုဂယာဟန်သည် ထွက်ပြီး ဂယရုရှလင်သို့ပြန်သွားသည်။ ရှင်ဂြါလု 
က သူသည် သတ္တိနှင့်ဆက်ကြ်မှု အားနည်းသည်ဟု ထင်ြဲ့သည်။

ဂြရဂေမှ သူတို့သည် ဂပမာက်ဘက်ြိသိဒိပြည် အန္တိအုတ်ပမို့ဂတာင်များသို့ သွားြဲ့ကကသည်။ 
ြိသိဒိပြည်အန္တိအုတ်ပမို့တွင် ရှင်ဂြါလုက ြညတ်ကျမ်းနှင့် ြဂရာြက်ကျမ်းများကို ြတ်ြဲ့ 
သည်။ သူက ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းထဲမှ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သတင်းစကားကို သူတို့အား နား 
လည်ဂစလိုသည်။ သတင်းစကားမှာ ဘုရားသြင်သည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်အား ဂသပြင်းမှ  
ထဂပမာက်ဂသာ သတင်းပြစ်သည်။ ရှင်ဂြါလုက ဆာလံ ၂နှင့် ၁၆ ကို ကိုးကားသကဲ့သို့  
ဂဟရှာယဂရးသားထားသည့် စာထဲမှလည်း အြျ ို့ကို ကိုးကားြဲ့သည်။ သူကလူများကို 
ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းသည် ဂယရှုအဂကကာင်းကို ဂပြာထားဂကကာင်း သိဂစလိုသည်။ လူများစွာ 
တို့သည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်လာကကသည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ကပမြုံ

ရှင်ဂြါလုနှင့် ဗာနဗတို့  

ြထမဆုံး သာသနာပြုြဲ ့

သည့် ြရီးစဉ်ကို 

အဂပြြံအားပြင့် 

ဂြာ်ပြသည့် ဂပမြုံကို 

ဆရာက ဂရးဆွဲလျှင် 

ဂကာင်းဂြမည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

တမန်ဂတာ်ဝတ္တု ၁၃:၄၇ - သင်သည် ဂပမကကီးစွန်းတိုင်ဂအာင် ကယ်တင်ပြင်းကိုပြုစိမ့်ဂသာငှါ 
သင့်ကို တြါးအမျ ိုးသားတို့ လင်းစရာြို့ ငါြန့်ထား၏။

ရှင်ဂြါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် ဂနရာများစွာသို့ သွားပြီး အိမ်သို့ပြန်သွားကကသည်။ သူတို့က 
ဂြါင်းဂဆာင်သစ်များကို ြွန်အားဂြးရန် ပြန်လှည့်လာကကသည်။ ဘုရားသြင်၏ ဂကျးဇူး 
ဂတာ်ဂကကာင့် သူတို့သည် အိမ်သို့ဂဘးကင်းစွာ ပြန်ဂရာက်လာကကသည်။ သူတို့သည် စီးရီး 
ယားရှိဂနရင်း အန္တိအုတ်အသင်းဂတာ်သို့ ဂရာက်သည်နှင့် လူမျ ိုးတကာထံဘုရားသြင်အမှု 
ပြုဂသာအရာများကို ယုံကကည်သူများထံ တင်ပြကကသည်။ သူတို့က ကမ္ဘာဂလာက လူသား 
များထံ ယုံကကည်ပြင်း တံြါးသည် ကျယ်ပြန့်စွာ ြွင့်ြဲ့သည့်အဂကကာင်း အဂသးစိတ်ကို ဂပြာ 
ပြကကသည်။ သူတို့တင်ပြပြီးဂနာက် သူတို့သည် အန္တိအုတ်တွင် အြျနိ်အဂတာ်ကကာ ဂနထိုင် 
ကကဂလသည်။

ကျမ်းစာအလွတ်	

ကျက်မှတ်ပခင်း	လှုြ်ရှားမှု

ကျမ်းြျက်ကို ကကိမ်ြန်များ 

စွာ ဂနွးပြီး ကဂလးများကို 

နှစ်ြွဲ့ထက် အြွဲ့ြိုြွဲ့ဂြး 

ြါ။ အြွဲ၌များကို 

တန်းစီဂစြါ။ တစ်ြွဲ့စီ၏ 

ဂရှ့တွင် ဂရးစရာ ဂပမပြူ 

(သို့) တစ်ြုြုထား 

ဂြးြါ။ ြထမဆုံး 

ကဂလးက သင်ြုန်းထ ံ

ဂပြးလာပြီး  ကျမ်းြျက်၏ 

ြထမစကားလုံးကို 

ဂရးရမည်။ ထို့ဂနာက် 

တန်းစီထားသည့် ဂနရာသို့ 

ပြန်ဂပြးသွားရမည်။ 

ထို့ဂနာက် ဒုတိယ 

ကဂလးက ကျမ်းြျက်မှ 

ဒုတိယစကားလုံးကို 

ဂရးရမည်။ ကျမ်းြျက် 

ပြည့်စုံသွားသည် အထ ိ

တလှည့်စီ ဂရးရမည်။ 

ဂနာက်တစ်ြန် မကစားမီ 

အသင်းအားလုံးကို 

ပြီးဂအာင် ဂရးဂစြါ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ြုံပြင် အစိတ်အြိုင်း - အြျနိ်မီကကိုတင်၍ ဂအာက်ြါကျမ်းြျက်များကို ဂရးရန် စာရေက်များ 
ပြုလုြ်ြါ။

 ¼ တမန်ဂတာ် ၁၃:၁-၅
 ¼ တမန်ဂတာ် ၁၃:၆-၈
 ¼ တမန်ဂတာ် ၁၃:၉-၁၂
 ¼ တမန်ဂတာ် ၁၂:၁၂-၁၉
 ¼ တမန်ဂတာ် ၁၃:၂၀-၂၅

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂယရှု၊ ဂကျးဇူးတင်ြါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music 
သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျမ်းချက်	လှုြ်ရှားမှု

အြွဲ့များကိုြုံဆွဲရန် 

အြျနိ် ၁၀ မိနစ်ဂြးပြီး 

ပြင်ဆင်ဂစြါ။ ထို့ဂနာက် 

အတန်းကို တင်ပြရန် 

၁ မိနစ်စီအြျနိ်ဂြးြါ။ 

ဂရးဆွဲထားသည့်ြုံကို 

အတန်း ဂဘးြတ်လည် 

တွင် ကြ်ြါ။ ထို့ဂနာက် 

အတန်းထဲတွင် ဂစာစီးစွာ 

ဂရာက်လာသည့် သူများ 

ကို ြတ်လည်ရှိြုံများကို 

ကကည့်ပြီး သင့်အား 

ြုံပြင်ဂပြာဂစြါ။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ရိုးရှင်းကစပခင်း

ရိုးရှင်းဂစပြင်း ကစားနည်း 

သည် ကဂလးများအတွက် 

ဂြျာ်စရာ  ဂကာင်းဂြ 

သည်။ ဆရာက ကဂလး  

၂ဦး ၃ဦးလျှင် တစ်ြွဲ့ြွဲ့ 

ဂြးပြီး အြျနိ် ၁-၂ မိနစ် 

ဂြးကာ သင်ြန်းစာမ ှ

ထူးပြားသည့် စကားလုံး 

၁၀ လုံးကိုဂရးဂစြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ကဂလးများကို သူတို့၏ကိုယ်ြိုင်စကားလုံးသုံးပြီး သင်ြန်းစာကို စကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) 
၁ဝလုံးထက် နည်းဂသာစကားလုံးများပြင့် ရိုးရှင်းဂအာင် ဂရးဂစြါ။ ကဂလးများက သင်ြန်း 
စာကို စကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) ၁ဝလုံးထက် နည်းဂသာစကားလုံးများပြင့် ရိုးရှင်းဂအာင ်
ဂရးဂသာအြါ ဂအာက်ြါအတိုင်းပြစ်နိုင်ြါသည် -

 ¼ ရှင်ဂြါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် ြထမဆုံးဂသာ သာသနာပြုသူများ ပြစ်သည်။
 ¼ ြထမဆုံးဂသာ သာသနာပြုသူများသည် ကုြရုသို့ သွားပြီးဂနာက် တူရကီသို့ 

သွားြဲ့ကကသည်။
 ¼ ြထမဆုံးဂသာ သနာပြုသူများသည် ဂယရှုအဂကကာင်း ဂြကးဂကကာ်ကကသည်။
 ¼ ေျူးလူမျ ိုးများ မဟုတ်ဂသာသူ အများစုသည် ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ဂသာသူများ 

ပြစ်လာကကသည်။
 ¼ မာကုဂယာဟန် ထွက်သွားသည်။
 ¼ ရှင်ဂြါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် သူတို့အိမ်ပြန်ရန် ဦးတည်ဂသာအြါ သူတို့၏လမ်းတွင်

ပြန်လည်ြွန်အားဂြးကကသည်။
 ¼ အန္တိအုတ်အသင်းဂတာ်သည် ြထမဆုံးဂသာ သာသနာပြုသူများကို ဂစလွှတ်ြဲ့ 

သည်။
 ¼ ဂရှာလုသည် ကုြရုတွင် ဂြါလုပြစ်လာြဲ့သည်။

 ¼ တမန်ဂတာ် ၁၃:၂၆-၂၉
 ¼ တမန်ဂတာ် ၁၃:၃၀-၃၇
 ¼ တမန်ဂတာ် ၁၃:၃၈-၄၁
 ¼ တမန်ဂတာ် ၁၃:၄၈-၅၂

အတန်းသားများကို ၉ ြွဲ့ ြွဲြါ။ သင့်အတန်း၏ အရေယ်အစားဂြါ် မူတည်၍ တစ်ြွဲ့စီတွင ်
ကဂလးဦးဂရများမည် ပြစ်သည်။ (သို့) ကဂလးအဂရအတွက်နည်းြါက ကဂလးတစ်ဦးလျှင ်
ကျမ်းြိုဒ်တစ်ြုဒ်ထက် ြိုမိုလုြ်ဂဆာင်ရမည်ပြစ်သည်။

သင့်ဂကျာင်းသားများ၏ အသက်အရေယ်ဂြါ် မူတည်ပြီး ဆရာများ (သို့) အကူများသည ်
လည်း ြါဝင်ရမည်။ သူတို့၏အလုြ်မှာ ြုံပြင်ြိုပြန်ြတ်ပြီး ထိုကျမ်းြျက်များတွင် ဂပြာထား 
သည်များကို ြုံဆွဲရန်ပြစ်သည်။ အလွန်ရိုးရှင်းရမည်။ အလွန်လှြရန် မလိုြါ။
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဆရာက အတန်းသားများကို နှစ်တန်းစီဂစပြီး တစ်တန်းနှင့် တစ်တန်း ၃၀ ဂြြန့် ကွာ 
ဂစြါ။ ြထမဆုံးအသင်းဝင်က ထိုင်ပြီး ဂပြကို တင်ြျဉ်ဂြွထိုင်လျက် လက်များကို ဂပမဂြါ် 
တွင် ထားရမည်။ ဒုတိယ အသင်းအြွဲ့ဝင်က သူ (သို့) သူမ၏ဂပြကို ြထမအသင်းဝင်၏ 
ြါးမှ ြက်ကိုင်ရမည်။ တတိယအသင်းဝင်နှင့် စတုတ္ထအသင်းဝင်သည် ထိုနည်းအတိုင်း လုြ် 
ဂဆာင်ရမည်။ အတူတကွပြင့် သူတို့သည် အဆုံးထိဂရာက်ဂအာင် သတင်းကို ြို့ဂဆာင် 
ရမည်။ ထိုသတင်းမှာ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သတင်းဂကာင်းကို ဂြကးဂကကာ်ရန် ပြစ်သည်။ 
သူတို့သည် အတူတကွ လုြ်ဂဆာင်ရမည်။

ြထမဆုံးစည်းကိုဂကျာ်ဂသာသူသည်အနိုင်ရမည်။ မျဉ်းဆုံးဂရာက်ဂအာင်အတူတကွလုြ်
ဂဆာင်ကကြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	အန္တိအုတ်	အသင်းကတာ်သည်	 
ြထမဆုံး	သာသနာပြုသူများကို	ကစလွှတ်ခဲ့သည်။
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 ¼ လူအြျ ို့က သူတို့၏ ကယ်တင်ပြင်းအတွက် ဂမာဂရှ၏ ြညတ်များကို နာြံရန် လိုအြ် 
သည်ဟု ယုံကကည်ကကသည်။ သူတို့က ဂပြာင့်မတ်ပြင်းသို့ ဂရာက်ရန် အဂရြျားလှီးပြင်း 
ကို လုြ်ရမည်ဟု ြုြံဂပြာဆိုကကသည်။ 

 ¼ ရှင်ဂြါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် အန္တိအုတ်မှ ဂယရုရှလင်သို့ ြရီးသွားြဲ့ကကသည်။ သူတို့၏ 
ြရီးက သူတို့အား ြိနိတ်ပြည်နှင ့်ရှမာရိပြည်တစ်ဂလျှာက် ပြတ်သွားဂစသည်။ ထို 
ဂဒသများတွင် ရှင်ဂြါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် ဘုရားသြင်မှတြါး အမျ ိုးသားများအား  
အမှုပြုြဲ့သည်ကို အဂသးစိတ်ဂဝမျှကကသည်။ ယုံကကည်သူအားလုံးသည် အလွန်ဝမ်း 
ဂပမာက်ကကသည်။

 ¼ ဂြါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် ဂယရုရှလင်သို့ ဂရာက်ဂသာအြါ “ဂယရုရှလင်ဂကာင်စီ” တွင် 
ယုံကကည်ပြင်း တစ်ြုတည်းကသာ ကယ်တင်ပြင်းရသည်ဟူဂသာ အမှုပြင့် ဂတွ့ဆုံဂန 
ကကသည်။ ဂြတရု၏အပမင်နှင့် ရှင်ဂြါလုနှင့် ဗာနဗတို့၏ သာသနာတင်ပြြျက်များကိ ု
နားဂထာင်ပြီးဂနာက် ယာကုြ်က တြါးအမျ ိုးသား ြရစ်ယာန်များသည် ဂပြာင့်မတ်ပြင်း 
သို့ ဂရာက်ရန်အလို့ငှါ ဂမာဂရှ၏ ြညတ်တရားကို နာြံရန် မလိုအြ်ဟု အဆုံးသတ် 
လိုက်သည်။ ထိုဆုံးပြတ်ြျက်သည် မှားယွင်းဂသာ ဆရာများ ဂြါ်ထွက်လာသည့်  
အန္တိအုတ် အသင်းဂတာ်သို့ လက်ဆင့်ကမ်းလာသည်။

 ¼ ဂြတရုက သန့်ရှင်းဂသာ ဝိညာဉ်ဂတာ်ကို ေျူးလူမျ ိုးတို့အား ဂြးြဲ့သကဲ့သို့ (တမန်ဂတာ် 
၂:၄၊ ၁၁:၁၅)  တြါးအမျ ိုးသားတို့အား ဂြးထားသည်ဟု ပငင်းဆိုသည် (တမန်ဂတာ်  
၁ဝး၄၄-၄၆)။ 

 ¼ ဂြတရုစကားဂပြာပြီးဂနာက် ရှင်ဂြါလုနှင့် ဗာနဗတို့က ဘုရားသြင်မှတြါး အမျ ိုး 
သားတို့အား ပြုဂတာ်မူဂသာ နိမိတ်လကေဏာများကို ဂပြာပြသည်။

 ¼ ယာကုြ်သည် ဂယရုရှလင်အသင်းဂတာ်အား ဦးဂဆာင်သည့် သင်းအုြ်ပြစ်ပြီး အနှစ် 
ြျုြ် ဂြာ်ပြြျက်ကို ထုတ်ဂဝြဲ့သည်။ ဂယရုရှလင်ဂကာင်စီက ရှင်ဂြါလု၊ ဗာနဗနှင့် 
ဂြတရုတို့၏ အဂတွ့အကကုံထက် ြိုမိုလိုြျင်ဟန်တူသည်။ ထို့ဂကကာင့် ယာကုြ်သည် 
အာမုတ် ၉:၁၁-၁၂ မှ ကိုးကားပြီး ကျမ်းစာ၏သက်ဂသကို ဂြးြဲ့သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	မှားယွင်းကသာအရာများက	သတင်းကကာင်းကိ ု
လိုအြ်သည်များကို	ပြည့်စွက်ရန်	ကကိုးစားြကသည်။

စွန့်စာပခင်းနံြါတ်	၈၆
တမန်ဂတာ်ဝတ္ထု ၁၅:၁-၃၅

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

ဆရာက ထိုဂြာ်ပြြျက ်

များကို စာရေက်ဂြါ်တွင် 

ဂရးပြီး စာရေက်များကို 

ဂရာလိုက်ြါ။ စာရေက်ဂြါ် 

တွင် သင်ြန်းစာနံြါတ်ကို 

မတြ်ြါနှင့်။ သင့်အတန်း 

၏ အရေယ်အစားဂြါ် 

မူတည်၍ ကဂလးများကို 

၂ြွဲ့၊ ၃ြွဲ့ြွဲြါ။ ဂြာ်ပြြျက ်

တစ်ြုြျင်းစီကို အစီအစဉ ်

လိုက်ထားရန်  

အြျနိ်သတ်မှတ်ဂြးြါ။  

စာရေက်ဂြါ်တွင် 

နံြါတ်မတြ်ြါနှင့်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာြဲ့သည့် သင်ြန်းစာများကို ပြန်လည်ကကည့်ပြီး သင်ြန်းစာများကို အစဉ် 
လိုက်ထားနိုင်သလား ကကည့်ကကြါစို့။ ဂအာက်တွင် သင်ြန်းစာများမှ  ြုံပြင်ဇာတ်ဂကကာင်း 
များကို ဂြးထားသည်။

၁)  ဘုရားသြင်သည် အလွန်ြွန်အားကကီးဂသာသူ ပြစ်သည်။
၅)  ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် ဂြျာ်ရွှင်မှုပြင့် ပြည့်နှက်ဂနသည်။
၁၀) အပြစ်တရားသည် ဘုရားသြင် ြန်ဆင်းထားသည့်အရာများကို မဂကာင်းသည့ ်

နည်းလမ်းများစွာပြင့် ထိြိုက်ဂစြဲ့သည်။
၁၅) လူသားများသည် ဆိုးညစ်ကကသည်။ ဘုရားသြင်က ဂရကိုဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ ဂနာဧ 

သည် ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ကိုးစားပြီး နာြံသည်။
၂၀) ဘုရားသြင်က အာပဗဟံအား ဣဇာက်ကိုြူဂဇာ်ရန် ဂပြာြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်က 

ထိုအစား သိုးထီးတစ်ဂကာင် ဂြးြဲ့သည်။
၂၅) ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများကို အီေျစ်ပြည်မှ လွှတ်ဂပမာက်ဂစရန် ကြ် 

ဂဘးများကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။
၃၀) ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများအား သူနှင့်ဂတွ့ဆုံပြီး ယဇ်ြူဂဇာ်နိုင်ရန် 

တဲဂတာ်ဂဆာက်ဂစြဲ့သည်။
၃၅) ဘုရားသြင်ဂနာက်သို့ လိုက်ဂသာသူများသည် သူ့ကိုအပြည့်အဝ သစ္စာရှိပြီး နာြံ 

ရန် ပြစ်သည်။
၄၀) ဘုရားသြင်သည် ဒါဝိဒ်ကို ဘုရင်ပြစ်ရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်သည် 

ထာဝရရှင်ဘုရင်ကို တစ်ဂန့ဂသာအြါ ဂြာ်ပြမည်။
၄၅) ြဂရာြက်များက ဂယရှုဂပမဂြါ်သို့ မလာမီ နှစ်ဂြါင်း ၇၀၀ ြန့်ကြင် သူ့အဂကကာင်း 

ဂပြာြဲ့ကကသည်။
၅၀) ေျူးလူမျ ိုးများသည် နံရံများတည်ဂဆာက်ရန် ဂယရုရှလင်သို့ ပြန်လာကကသည်။
၅၅) စာတန်သည် ဂယရှုကို စုံစမ်းြဲ့သည်။ ဂယရှုအပြစ်မလုြ်ြဲ့ြါ။
၆၀) လူများစွာသည် ဂယရှုဂနာက်သို့ စတင်လိုက်ကကသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ ်

သူ၏သင်ကကားမှုနှင့် နိမိတ်လကေဏာဂကကာင့် ပြစ်သည်။
၆၅) ဂယရှုက ြျစ်ဂသာြြင်သည် ဆိုးညစ်ဂသာသားကို မည်သို့ြွင့်လွှတ်ဂကကာင်း၊ အတ္တ 

ကကီးဂသာ အစ်ကိုနှင့်နှိမ့်ြျဂသာ အြွန်ြံကိုမည်သို့ ြွင့်လွှတ်ဂကကာင်းကို ဂပြာပြ 
သည်။

 ¼ ဂယရုရှလင် အသင်းဂတာ်၏ ဂြါင်းဂဆာင်များနှင့် အသင်းဂတာ်တစ်ြုလုံးက ယုံကကည ်
လာဂသာ တြါးအမျ ိုးသားတို့သည် သူတို့၏ကယ်တင်ပြင်းအတွက် ယုံကကည်ပြင်းထက ်
မည်သည့်အရာကိုမျှ ထြ်ဂြါင်းရန် မလိုဂတာ့သည်ကို ဂထာက်ြံကကသည်။
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လူများက ဂကာင်းကင်သို့ဂရာက်ရန် ယုံကကည်ပြင်းနှင့် ဂကာင်းဂသာအရာများစွာ လုြ် 
ဂဆာင်ရန် လိုအြ်သည်ဟု စဉ်းစားကကသည်။ ဂကာင်းကင်သို့သွားရန် လူဂကာင်းပြစ်ရန်နှင့်  
ကျမ်းစာကို နာြံရန်လိုသည်ဟု မည်သူယုံကကည်မည်နည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

မှားယွင်းဂသာ ဆရာများ အန္တိအုတ်အသင်းဂတာ်သို့ ဂရာက်လာကကသည်မှာ သိြ်မကကာြါ။ 
သူတို့က ယုံကကည်သူတစ်ဦးပြစ်ရန် ဂမာဂရှ၏ ြညတ်ဂတာ်များကိုလည်း နာြံရန် လိုအြ် 
သည်ဟု သွန်သင်ကကသည်။ သူတို့သည် ေျူးလူမျ ိုးများပြစ်ဂသာဂကကာင့် ထိုြညတ်ဂတာ်မှာ 
သူတို့အတွက် အလွန်အဂရးကကီးသည်။ သို့ဂသာ် ရှင်ဂြါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် ပြင်းထန်စွာ 
ကန့်ကွက်ကကသည်။

အပငင်းအြုံမှာ အလွန်ပြင်းထန်လာပြီး ဗာနဗ၊ ရှင်ဂြါလုနှင့် အပြားသူတို့ကို ဂယရုရှလင်သို့ 
ဂစလွှတ်ပြီး အသင်းဂတာ်လူကကီးများ မည်သို့ ဆုံးပြတ်ဂြးသည်ကို ကကည့်ရန် ဂစလွှတ်ြဲ့ကက 
သည်။ သူတို့သည် အန္တိအုတ်မှ ဂယရုရှလင်သို့သွားဂသာအြါ ဗာနဗနှင့် ရှင်ဂြါလုတို့သည် 
ဘုရားသြင်မှ ေျူးလူမျ ိုးမဟုတ်ဂသာ တြါးအမျ ိုးသားတို့ကို အမှုပြုသည့်အဂကကာင်း ဂဝမျှ 
ကကသည်။ လူတိုင်းက ကကားနာပြီး အလွန်ဝမ်းဂပမာက်ကကသည်။

ရှင်ဂြါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် ဂယရုရှလင်သို့ ဂရာက်ဂသာအြါ သူတို့ကို တမန်ဂတာ်များနှင့် 
အသင်းဂတာ်လူကကီးများက ဂနွးဂထွးစွာ ကကိုဆိုကကသည်။ ထို့ဂနာက် ဂကာင်စီတွင် ဂတွ့ဆုံ 
ကကသည်။ ဂြတရုက စတင်သည်။ သူက ဘုရားသြင်သည် တြါးအမျ ိုးသားများကို အမှုပြု 
သည့်အဂကကာင်း စတင်ဂပြာပြသည်။ ဂြတရုက ဂယရုရှလင်ဂကာင်စီတွင် သန့်ရှင်းဂသာ 
ဝိညာဉ်ဂတာ်သည် ေျူးလူမျ ိုးများကို ဂြးသကဲ့သို့ တြါးအမျ ိုးသားများကိုလည်းဂြးဂကကာင်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ကကာင်စီချနိ်

ဆရာက ဂကာင်စီတစ်ြုကို 

အသင်းနှစ်သင်းပြင့် 

ြွဲ့စည်းရမည်။ အသင်း 

(က) သည် ကယ်တင်ပြင်း 

အတွက် ဘုရားသြင်ကို 

ယုံကကည်ပြီး ဂကာင်းဂသာ 

အရာများကို လုြ်ဂဆာင ်

ရန် လိုသည်ဟု ထင ်

ဂကကာင်း ဂဆွးဂနွးရမည်။ 

အသင်း (ြ) သည် 

ကျမ်းစာထဲတွင်  

အဘယ်ဂကကာင့် ထိုသို့  

မသင်ကကားထားသည်ကို 

ဂဆွးဂနွးရမည်။

ဆရာက ကကားြံလူပြစ ်

ရမည်။ ဤဂကာင်စီအြျနိ် 

သည် တစ်ဦးကို တစ်ဦး 

ရယ်စရာ မလုြ်ရသကဲ့သို့ 

ကျရှုံးဂအာင်လည်း 

မလုြ်ရြါ။ ၎င်းက 

ကယ်တင်ပြင်းသည် 

ဂကျးဇူးဂတာ်အားပြင့ ်

ဟုတ်မဟုတ်ကိုသာ 

အာရုံစိုက်ထားရန် 

ပြစ်သည်။

၇၀) ဂယရှုသည် သူ၏တြည့်ဂတာ်များကို တန်ြိုးရှိသည့် ညွှန်ကကားြျက်များနှင့် သက် 
သာဂစသည့် ကတိဂတာ်များဂြးြဲ့သည်။

၇၅) ဂယရှုသည်ဂသပြင်းမှ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာသည်။ ဂယရှုသည် ဂသပြင်း တရား 
အဂြါ် ဂအာင်နိုင်သည့် တန်ြိုးဂတာ်ရှိသည်။

၈၀) ဂယရှုဂနာက်လိုက်သူများသည် ဆုဂတာင်းရန်၊ ကိုးကွယ်ရန်၊ ကျမ်းစာြတ်ရန်နှင့ ်
မိတ်သဟာရြွဲ့ရန် ဂတွ့ဆုံကကသည်။

၈၅) မှားယွင်းဂသာဆရာများက ကယ်တင်ပြင်းသတင်းကို ထြ်ပြည့်ရန် ကကိုးစားကက 
သည်။
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

တမန်ဂတာ်ဝတ္တု ၁၅:ရ - များစွာဂသာ ဂဆွးဂနွးပငင်းြုံပြင်းရှိဂသာအြါ ဂြတရုသည်ထ 
လျက်  ညီအစ်ကိုတို့ ဘုရားသြင်သည် ဂရှးဦးစွာ ငါတို့တွင် ဂရေးဂကာက်ဂတာ်မူ၍ ငါဂဟာ 
ဂပြာဂသာအားပြင့် တြါးအမျ ိုးသားတို့သည် ဧဝံဂေလိတရားကို ကကားနာ၍ ယုံကကည်ရမည ်
အဂကကာင်း စီရင်ဂတာ်မူသည်ကို သင်တို့သိကက၏။

ဂပြာပြသည်။ သူသည် ဘုရားနှင့်အလွန်နီးကြ်ဂသာသူပြစ်ပြီး တမန်ဂတာ်များထဲမှတစ်ဦး 
ပြစ်ဂသာဂကကာင့် သူ၏အပမင်မှာ အလွန်ထင်ရှားသည်။

မှားယွင်းဂသာ ဆရာအြျ ို့က စကားဂပြာလာသည်။ သူတို့သည် အလွန်စိတ်ဆိုးပြီး ပငင်းြုံ 
ကကသည်။ ၎င်းသည် ဟိုဘက်ဒီဘက်ဂပြာဆိုရင်း အြျနိ်အဂတာ်ကကာသွားသည်။ ရှင်ဂြါလု 
နှင့် ဗာနဗတို့က သူတို့ဂဟာကကားြဲ့သည့်ဂနရာ တြါးအမျ ိုးသားများကကားတွင် ဘုရားသြင် 
အမှုပြုသည်ကိုဂဝမျှကကသည်။ အြ်ကျသည်ကိုြင်ကကားရသည်အထိ တိတ်ဆိတ်ဂနြဲ့ 
သည်။ အြန်းထဲတွင် အလွန်တိတ်ဆိတ်သွားသည်။

ဂနာက်ဆုံးတွင် တိတ်ဆိတ်ဂနရာမှ ယာကုြ်က စတင်စကားဂပြာသည်။ သိသည့်အတိုင်း 
ြင် သူသည် ဂယရုရှလင်အသင်းဂတာ်၏ လူကကီးတစ်ဦးပြစ်သည်။ ယာကုြ်က ဘုရးသြင် 
သည် တြါးအမျ ိုးသားများကို ယုံကကည်သူပြစ်လာရန် ြိုမိုြက်ြဲဂအာင် မလုြ်သင့်ဂကကာင်း  
ဂပြာသည်။ ယာကုြ်၏စကားမှာထက်ပြီး အပငင်းအြုံကို ဂပြရှင်းဂြးသကဲ့သို့ ပြစ်သွား 
သည်။ ဂြတရု၊ ဗာနဗနှင့် ယာကုြ်တို့က ကယ်တင်ပြင်းသည် ယုံကကည်ပြင်းအားပြင့်သာ 
ပြစ်သည်ကို အားလုံးသဂဘာတူကကသည်။ ဂမာဂရှ၏ ြညတ်တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းကို နာြံ 
ပြင်းမှ မဟုတ်ဂကကာင်း သဂဘာတူကကသည်။

တမန်ဂတာ်များနှင့် လူကကီးများ အားလုံးသဂဘာတူကကပြီး ၎င်းမှာ အသင်းဂတာ်တစ်ြုလုံး 
အားဂကာင်းဂစသည့်ြုံ ပြစ်သည်။ ြထမဆုံးကသဝါဒဆိုင်ရာ ပြဿနာကို ဂပြရှင်းြဲ့ကကသည်။  
သူတို့၏ဆုံးပြတ်ြျက်ကို လူတိုင်းအား သိဂစရန် ဂယရုရှလင်အသင်းဂတာ်က ဂြါလုနှင့် 
ဗာနဗတို့ကို သူတို့၏ဆုံးပြတ်ြျက်အား ဂရးထားသည့် စာနှင့်အတူ အန္တိအုတ်အသင်းဂတာ် 
သို့ြို့လိုက်ကကသည်။ ယုံကကည်သူအြျ ို့ကလည်း ဂြါလုသည် ဗာနဗတို့နှင့်အတူ လိုက်သွား 
သည်။ အန္တိအုတ်အသင်းဂတာ်က ထိုသတင်းကို ကကားဂသာအြါ သူတို့သည် စိတ်အလွန် 
သက်သာသွားကကပြီ ဂကျနြ်သွားကကသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ြဲအိတ်ြစ်ပခင်း

တိတ်ပြင့် ကကမ်းပြင်ဂြါ် 
တွင် ၃၆ လက်မြန့်  
ရှိဂသာ စတုရန်းြုံကြ်ြါ။ 
စတုရန်းအထဲတွင် 
အေဂလိြ်စာလုံး X 
သဏ္ဍာန် တိတ်ကြ်ြါ။ 
တစ်ြန်းြျင်းစီကို တန်ြိုး 
တစ်ြုစီ (၁၊၂၊၃၊၄) ဂြးြါ။ 
ထိုမှြြ်လှမ်းလှမ်းမှ 
ဂကျာင်းသားများ 
ြစ်ရမည့် ဂနရာတွင် 
တိတ်ပြင့် လိုင်းတားြါ။ 
အြွဲ့နှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ 
တစ်ဂယာက်ြျင်းစီသည် 
စတုရန်းြုံထဲမှ 
တစ်ြန်းြန်းကို ြစ်ရမည့်  
အလှည့်ရှိမည်။ (သင့ ်
အဂနပြင့် ဂပြအိတ်ထ ဲ
တွင် ြဲများထည့်ပြီး 
သဂရကွင်းပြင့် တင်းကကြ ်
စွာစည်းြါ။ ဂပြအိတ ်
အရှည်ဘက်ကို ယူပြီး 
ြဲအိတ်ထားသည့် 
ဘက်သို့ဂြါက်ြါ။) 
သူတို့က ကျမ်းြျက်ကို 
မှန်ကန်စွာ ဂပြာနိုင်ြါက 
သူတို့ြစ်လိုက်သည့် 
ြဲအိတ်သည် စတုရန်း 
ထဲမှ တန်ြိုးအတိုင်း 
ရမည် ပြစ်သည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံးပြစ ်
သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်းသီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ရည်ရေယ ်
ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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ကျမ်းချက်လှုြ်ရှားမှု

“ယုံကကည်ပြင်းပြင့် ဆုဂတာင်းပြင်း” လှုြ်ရှားမှု

ကဂလးများကို ဤဂမးြွန်းဂမးြါ - “သင်သည်	 မည်သည့်အရာ	 (သို့)	 မည်သူကို	 သင့်စိတ ်
ဝိညာဉ်ပြင့်	ယုံြကည်သနည်း။	တစ်ကန့ကသာအခါ	သင့်အား	ကကာင်းကင်သို့	မည်သည့်	အရာ 
က	 ကခါ်ကဆာင်သွားမည်ဟု	 ယုံြကည်သနည်း။	 ဘုရားသခင်နှင့်	 သင်မည်သို့	 စကားကပြာ 
သနည်း။”

ယဂန့ ကျွန်ုြ်တို့သည် မိမိ၏ ကယ်တင်ပြင်းအတွက် ယုံကကည်ပြင်းကို ဂြာ်ပြသည့် ဘုရား 
သြင်ထံစာ တစ်ဂစာင်ဂရးကကမည် ပြစ်သည်။ မှန်ြါသည်။ ကျွန်ုြ်တို့သည် ထိုစာကို 
အီးဂမးလ်ပြင့် မြို့ြါ။ သို့ဂသာ် သင်သည် ဘုရားသြင်ထံစာဂရးြါက သင်ဘာဂပြာမည်နည်း။ 
ကျွန်ုြ်တို့ဆုဂတာင်းပြီး ဘုရားသြင်အား စကားဂပြာဂသာအြါ ကျွန်ုြ်တို့၏ စဉ်းစားဂတွး 
ဂတာမှု အဂရးကကီးသည့်အဂကကာင်းကို အြျနိ်အနည်းငယ်ဂပြာဆိုြါ။ သင်စဉ်းစားသည့် 
အရာကို ြျဂရးပြင်းသည် သင်အမှန်တကယ် ယုံကကည်သည့်အရာကို စဉ်းစားရန် အဂကာင်း 
ဆုံးနည်းလမ်းပြစ်သည်။ ဂပြာဆိုဆက်ဆံရန် နည်းလမ်း ဂနာက်တစ်ြု ပြစ်သည်။

သူတို့ စတင်မည့်ြုံစံ အဂကကာင်းကို ကဂလးများအား အကကံအနည်းငယ်ပြုြါ။ ဘုရားသြင် 
ထံ စာဂရးပြင်းသည် ဘုရားသြင်ထံ ဆုဂတာင်းပြင်းနှင့် တူသည်။ ရိုးရှင်းစွာ ဘုရားသြင် 
နှင့် စကားဂပြာပြင်းပြစ်သည်။ သင့်အဂနပြင့် စကားလုံးလှလှများကိုသာသုံးရမည်ဟု  
မြံစားြါနှင့်။ သင့်နှလုံးသားထဲတွင်  ရှိဂသာအရာကို ဘုရားသြင်အား ဂပြာပြလိုက်ြါ။ သူတို့ 
က အတန်းသားများအား ဂဝမျှလိုြါက ကဂလးအနည်းငယ်ကို သူတို့၏စာကို ြတ်ဂစြါ။

သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ 
သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်းသီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ 
ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂယရှု၊ ဂကျးဇူးတင်ြါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music 
သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ကဂလးများအား သူတို့အိမ်သို့ ယူသွားလိုသည့် သင်ြန်းစာမှ အဓိကအဂကကာင်းအရာကို  
ဆရာက စဉ်းစားဂစြါ။ ထို့ဂနာက် သူတို့ကိုနံြါတ် ၁ မှ ၅ ထိ ဂရဂစြါ။ နံြါတ် ၁ ကျဂသာ 
အြွဲ့သည် သင်ြန်းစာမှသူ (သို့) သူမဂလ့လာမိသည့် အဓိကအဂကကာင်းအရာကို ဂပြာရ 
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ဂသာသူ ပြစ်လာရန် ကယ်တင်ပြင်းသည် အလုြ်အားပြင့် မဟုတ်ြ ဲ
ယုံကကည်ပြင်းအားပြင့်သာပြစ်သည်ကို ဝန်ြံရမည်။ ဆရာက သင်ြန်းစာကို ေလာတိ ၂:၁၆ 
မှ ရှင်ဂြါလုမှ ဂယရုရှလင်ဂကာင်စီပြီးဂနာက် မကကာမီ ဂရးသားြဲ့ဂသာစာကို ယူသင့်သည်။  
“ဂယရှုြရစ်ကို ယုံကကည်ပြင်းအားပြင့် ဂပြာင့်မတ်ရာသို့ ဂရာက်ကကသည်ကို အပြစ်ထင်ရှား 
ဂသာ တြါးအမျ ိုးသားမဟုတ်ြဲ ဇာတိအမျ ိုးသားပြင့် ယုဒလူပြစ်ဂသာ ငါတို့သည် အမှန်သိ 
သည်နှင့်အညီ ြညတ်တရား၏အကျင့်အားပြင့် ဂပြာင့်မတ်ရာသို့မဂရာက်၊ ြရစ်ဂတာ်ကိ ု
ယုံကကည်ပြင်းအားပြင့် ဂပြာင့်မတ်ရာသို့ ဂရာက်ပြင်းငှါ ငါတို့ြင် ဂယရှုြရစ်ကို ယုံကကည ်
ကကပြီ။”

မည်ပြစ်သည်။ ငါးြွဲ့လုံးသည် သင်ြန်းစာမှ သူတို့ဂလ့လာမိသည့် အဓိကအဂကကာင်းအရာ 
ကို ဂဝမျှရန် အြွင့်အဂရးရသင့်သည်။

အဂတွးအဂြါ်များတွင် ြါဝင်သည်မှာ -

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ေျူးလူမျ ိုးများနှင့် ေျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သည့် လူများက ြရစ်ဂတာ်ကို 
ယုံကကည်ရန် အလိုရှိသည်။

 ¼ ကယ်တင်ပြင်းသည် “နာြံပြင်း + ကယ်တင်ပြင်း” ကိစ္စမဟုတ်ြါ။ ယုံကကည်ပြင်း 
တစ်ြုတည်းဂသာကိစ္စပြစ်သည်။

 ¼ မှားယွင်းဂသာ ဆရာများ ရှိဂသာ်လည်း အသင်းဂတာ်ဂြါင်းဂဆာင်များနှင့် တမန် 
ဂတာ်များသည် သူတို့ဦးဂဆာင်မှုတွင် ကသဝါဒဆိုင်ရာ ြထမဆုံးဂသာ ပြဿနာကို 
ဂပြရှင်းြဲ့ကကသည်။

 ¼ ရှင်ဂြါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် ကယ်တင်ပြင်း သတင်းဂကာင်းဂဝငှရန်နှင့် အသင်း 
ဂတာ်သို့ မှန်ကန်ဂသာ ကသဝါဒများယူဂဆာင်လာရန် ဘုရားသြင်မှ အသုံးပြုြဲ့ 
သည်။

 ¼ ဂြတရု၊ ယာကုြ်၊ ရှင်ဂြါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် ကနဉီး အသင်းဂတာ်ကိ ု
ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	မှားယွင်းကသာအရာများက	သတင်းကကာင်းကိ ု
လိုအြ်သည်များကို	ပြည့်စွက်ရန်	ကကိုးစားြကသည်။

သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည ်

သုံးသြ်ြါ	လှုြ်ရှားမှု	-	

ပြန်လည်ကလ့ကျင့်ပခင်း

ဆရာက ကဂလးများ 

ဂလ့လာမိသည့် 

သင်ြန်းစာကို ဂဝမျှရန် 

အြျနိ် ၅ မိနစ်ဂြးရမည်။ 

အတန်းထဲတွင် ကဂလး 

၅ ဦးနှင့် အထက်ရှိြါက 

တစ်ြွဲ့ြျင်းစီကို 

အြျင်းြျင်း ဂဝမျှဂစြါ။
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 ¼ ရှင်ဂြါလုနှင့် ဗာနဗတို့က ဒုတိယသာသနာြရီးစဉ်တွင် မည်သူကိုဂြါ်ဂဆာင်သွားရ 
မည် အဂကကာင်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး ပြင်းထန်စွာ သဂဘာထားြျင်း ကွဲလွဲသွားကကသည်။ 
ဗာနဗက ြထမြရီးစဉ်တွင် စွန့်ြွာသွားြဲ့ဂသာ မာကုဂယာဟန်ကို ဂြါ်သွားလိုသည်။  
ရှင်ဂြါလုက ဆန့်ကျင်ဘက်ြံစားသည်။ တပြည်းပြည်းနှင့် နှစ်ဦးစလုံးက သာသနာ 
ြရီးစဉ်ကို သွားြဲ့ကကသည်။ ဗာနဗသည် မာကုဂယာဟန်ကိုဂြါ်ပြီး ကုြရုကို သွားြဲ့ 
ကကသည်။ ရှင်ဂြါလုက သိလကို ဂြါ်ပြီး ယြုဂြတ် တူရကီနှင့် ေရိပြစ်ဂသာ စီးရီးယား 
သို့သွားြဲ့ကကသည်။ ဂနာက်ြိုင်းတွင် ရှင်ဂြါလုသည် ဗာနဗကို စကားဂကာင်းမွန်စွာ 
ဂပြာသည်။ ထိုမှသူတို့၏ မိတ်ဂဆွပြစ်ပြင်းမှာ ရြ်တန့်မသွားဂတာ့ဂြ။ (၁ဂကာ ၉:၆၊ 
ဂကာဂလာသဲ ၄:၁၀)။

 ¼ ဂြတရု၊ ဗာနဗနှင့် မာကုဂယာဟန်တို့ မည်သူ့ကိုမှ တမန်ဂတာ်ဝတ္ထုထဲတွင် ဂနာက် 
တစ်ြန် မဂတွ့ရဂတာ့ဂြ။ သိလသည် အန္တိအုတ်အသင်းဂတာ်ဂကာင်စီ၏ ဆုံးပြတ ်
ြျက်ကို ြျမှတ်သည့် ဂယရုရှလင်အသင်းဂတာ်မှ ကိုယ်စားလှယ်ပြစ်သည်။ သူသည် 
လည်း ဂရာမနိုင်ငံသား၊ ြဂရာြက်တစ်ြါးနှင့် ေရိဘာသာစကားကိုလည်း သိဂြမည်။  
ဂြါလုနှင့် သိလတို့သည် ဒုတိယသာသနာြရီးစဉ်ကို အတူတကွသွားပြင်းပြင့် အသင်း 
ဂတာ်ကို ြွန်အားပြည့်ဆည်းဂြးြဲ့သည်။

 ¼ ဒုတိယသာသနာြရီးစဉ်၏ အဂစာြိုင်းတွင် ရှင်ဂြါလုသည် ဒုတိယမျ ိုးဆက်ဂပြာင်းလ ဲ
သူတိဂမာဂသနှင့် မိတ်ဆက်ြဲ့သည်။ တိဂမာဂသ၏မိြင်နှင့် အြွားတို့သည်လည်း ယုံ 
ကကည်သူများ ပြစ်လာြဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားစွာပြင့် သူ၏ြြင်မှာ ေရိပြစ်ပြီး ယုံကကည ်
သူ မဟုတ်ြါ။ တိဂမာဂသသည် ရှင်ဂြါလု ယုံကကည်ရသည့် သူများထဲမှ တစ်ဦးပြစ်လာ 
ြဲ့သည်။

 ¼ ယြုဂြတ် တူရကီတစ်ဂလျှာက် ြရီးသွားပြီးဂနာက် ဘုရားသြင်သည် ရှင်ဂြါလုအား 
ရူြါရုံပြင့် စကားဂပြာလာသည်။ “မာဂကဂဒါနိပြည်သို့ ကူးြါ၊ ငါတို့ကိုမစြါ” ထို့ဂကကာင့် 
ရှင်ဂြါလုနှင့် သူ၏မိတ်ဂဆွများက မာဂကဂဒါနိသို့ထွက်လာကကသည် (ဂပမာက်ြိုင်း 
ေရိ) ထိုမှ ြိလိြ္ပိပမို့နှင့် ဂဗရိပမို့သို့ သွားြဲ့ကကသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ရှင်ကြါလုနှင့်	သူ၏မိတ်ကဆွများသည်	 
စီးရီးယား၊	တူရကီနှင့်	ဂရိသို့	သွားခဲ့ြကသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၈၇
တမန်ဂတာ်ဝတ္ထု ၁၆:၁-၁၈:၂၂

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

မရှိမပြစ်အကပခခံ	

သမ္မာတရားရှစ်ချက်

သမ္မာတရားရှစ်ြျက်ကို 

စာရေက်များဂြါ်တွင် 

ဂရးပြီးစားြွဲဂြါ်တွင် 

ဂမှာက်ထားြါ။ 

ဂြာ်ပြြျက်များကို 

ထိုအတိုင်းလုြ်ဂဆာင်ြါ။ 

ယြု ၂ြွဲ့၊ ၃ြွဲ့ြွဲပြီး 

သမ္မာတရားရှစ်ြျက်နှင့် 

ဂြာ်ပြြျက်ကို 

အစဉ်လိုက်ထားဂစြါ။ 

အြျနိ်သတ်မှတ်ပြီး 

အနိုင်ရသည့် အသင်းကို 

ဆုဂြးြါ။

ထိုသမ္မာတရား ရှစ်ြျက်ကို 

ကျမ်းစာထဲတွင် 

ဂတွ့နိုင်သည်ကို 

အတန်းသားများအား 

သတိဂြးြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကျမ်းစာထဲမှ မရှိမပြစ် သမ္မာတရားရှစ်ြု ထွက်ဂြါ်လာသည်။ ကဂလးများကို ထိုရှစ်ြုအား 
သိသလား၊ အစဉ်လိုက်သိသလား၊ တစ်ြုြျင်းစီအား အတိုြျုြ်ဂြာ်ပြနိုင်သလား စိန်ဂြါ်ြါ။

၁။  ဘုရားသြင ်- အစအဦးတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားသြင်ရှိသည်။
၂။  လူသား - ဘုရားသြင်သည် လူသားအား သူ၏အထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်း 

ြဲ့သည်။
၃။  အပြစ ်- အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသြင်ကို မနာြံြဲ့ကကြါ။
၄။  ဂသပြင်း - ဘုရားသြင်သည် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာြံမှု 

အတွက် ပြစ်ဒဏ်ြတ်ြဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှဂသပြင်းသည် ြွဲြွာပြင်းကို ရည်ညွှန်း 
သည်။

၅။  ြရစ်ဂတာ် - ဘုရားသြင်သည် ပြည့်စုံဂသာဘဝပြင့် အသက်ရှင်ဂနသည့် သူ၏ 
တစ်ြါးတည်းဂသာ သားဂတာ်ကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။

၆။ ကားတိုင် - ဂယရှုသည် ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ဂြါ် 
တွင် အဂသြံြဲ့သည်။

၇။ ယုံကကည်ပြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ြါက ဘုရားသြင် 
ကကိုဆိုသည်။

၈။  အသက် - ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာ သူတို့အား ထာဝရအသက်ကိုဂြးသည်။

ရှင်ဂြါလု၏ ဒုတိယသာသနာြရီးစဉ်တွင် ရှင်ဂြါလုနှင့် သူ၏မိတ်ဂဆွများမှ ေရုစိုက်ြဲ့သူ 
များနှင့် သူတို့နှင့် မိတ်ဂဆွများ ပြစ်လာသူများအဂကကာင်းကို ဂလ့လာသွားကကမည်ပြစ ်
သည်။ ဥြမာ သိလ၊ တိဂမာဂသနှင့် လုဒိနှင့် အပြားသူများကို ဒုတိယသာသနာြရီးစဉ်တွင်  
ဂတွ့ြဲ့ကကသည်။ ရှင်ဂြါလု၏ မိတ်ဂဆွများသည် နိုင်ငံအသီးသီးအတွင် ဂနထိုင်ကကသည်။

ရှင်ဂြါလုက ြရီးသွားဂနစဉ် မည်ကဲ့သို့ဂသာ မိတ်ဂဆွပြစ်ပြင်း အကျင့်စရိုက်များကို ရှာဂြွ 
မည်ဟု ထင်သနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

 ¼ မာဂကဂဒါနိပြည်သို့ သွားပြီးဂနာက် ရှင်ဂြါလုသည် အာသင်ပမို့သား အဂတွးအဂြါ် 
ြညာရှင်များနှင့် ပငင်းြုံကကသည်။ သူသည် ဂကာရိန္တုပမို့တွင် တစ်နှစ်ြွဲဂနြဲ့သည်။ ထို့ 
ဂနာက် ဂယရုရှလင်သို့ပြန်သွားပြီး အန္တိအုတ်သို့ ပြန်သွားသည်။
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂယရုရှလင် ဂကာင်စီမှစာကို အန္တိအုတ်အသင်းဂတာ်တွင် ြတ်ပြီးဂနာက် ရှင်ဂြါလုနှင့်  
ဗာနဗတို့သည် ြထမသာသနာြရီးစဉ် အသင်းဂတာ်များသို့ ပြန်သွားပြီး သူတို့ဘာလုြ် 
ဂဆာင်ြဲ့ကကသည်ကို ဂဆွးဂနွးြဲ့ကကသည်။ သူတို့နှစ်ဦးအတွက် ဂကာင်းဂသာအရာ ပြစ်ဟန ်
တူသည်။ သို့ဂသာ် မဟာကွဲပြားြျက်တစ်ြုမှာ - ဗာနဗက သူ၏ညီဝမ်းကွဲ မာကုဂယာဟန် 
ကို ဂြါ်သွားလိုသည်။ သူက သူတို့၏ြထမ ဂသာ သာသနာြရီးစဉ်တွင် ထွက်ြွာသွားသ ူ
ပြစ်သည်။ ရှင်ဂြါလုက သူနှင့်ြတ်သက်ပြီး ဘာမှမလုြ်ဂဆာင်လိုဂြ။ ထို့ဂကကာင့် သူတို့ 
တစ်ဦးြျင်းစီသည် ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားြဲ့ကကသည်။ ဗာနဗနှင့် မာကုတို့သည် ကုြရုသို့ 
သွားပြီး ရှင်ဂြါလုနှင့် သူ၏ြရီးသွားဂြာ်သစ် သိလတို့သည် ယြုလက်ရှိ တူရကီသို့ သွား 
ြဲ့ကကသည်။

ရှင်ဂြါလုနှင့် သိလတို့၏အဂစာြိုင်းြရီးစဉ်တွင် တိဂမာဂသဟုဂြါ်ဂသာ လူငယ်တစ်ဦးကိ ု
ဂတွ့ြဲ့ကကသည်။ ထိုသူ၏မိြင်နှင့်အြွားတို့သည် ယုံကကည်သူများပြစ်ကကသည်။ တိဂမာဂသ 
သည် ရှင်ဂြါလု၏ ြရီးသွားဂြာ်ပြစ်လာပြီး သူ၏အားကိုးရဆုံး မိတ်ဂဆွနှင့် သာသနာလုြ် 
ဂြာ်ဂဆာင်ြက်များ ပြစ်ြဲ့ကကသည်။ ရှင်ဂြါလုက ေရိနိုင်ငံဂပမာက်ြိုင်းဂဒသမှ မာဂကဂဒါနိ 
ပြည်အမျ ိုးသားတစ်ဦးကိုပမင်ြဲ့ပြီး ထိုအမျ ိုးသားက ဂပြာသည်မှာ - “မာဂကဂဒါနိပြည်သို ့
ကူးြါ။ ငါတို့ကိုမစြါ” ဟု ဂပြာဂလသည်။ ယြု ဒုတိယသာသနာြရီးစဉ်တွင် ရှင်ဂြါလ ု
စဉ်းစားထားသည်နှင့် မတူဂတာ့ဂြ။ သူသည် ြထမြရီးစဉ်တွင် အသင်းဂတာ်များကိုြွန်
အားပြည့်ဆည်းရန်သာ သူသွားြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်က သူတို့၏သာသနာကို ြိုမို 
ကကီးမားဂသာတံြါးကို ြွင့်ဂြးြဲ့သည်။ ထိုအရာက ေရိပြည်နှင့် ဥဂရာြသို့ သွားဂစြဲ့သည်။

သူတို့သည် တူရကီမှ Aegean ြင်လယ်တစ်ဂလျှာက် ရေက်လွှင့်ြဲ့ပြီး ဆုဂတာင်းရန် ဂနရာ 
ရှာြဲ့သည်။ သူတို့သည် ဆုဂတာင်းရန် ဂနရာဂတွ့ြဲ့ပြီး တန်ြိုးကကီးသည့် အဝတ်ကိုဂရာင်း 
သည့် အမျ ိုးသမီးကိုဂတွ့ြဲ့ကကသည်။ သူမ၏အမည်မှာ လုဒိပြစ်သည်။ သူမသည်ြိလိြ္ပိပမို့ 
တွင် ယုံကကည်သူတစ်ဦးပြစ်လာြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် ြုံမှန်အတိုင်းြင် ဒုကေဂြးသူအြျ ို့သည် 
ပမို့ထဲသို့ဂရာက်လာပြီး ရှင်ဂြါလုနှင့် သိလတို့ကို ဆန့်ကျင်ဂအာင် လူထုကို လှုံ့ဂဆာ်ဂလ 
သည်။ သူတို့ကို အကျဉ်းဂထာင်ထဲသို့ ြို့လိုက်ကကဂသာ်လည်း ဘုရားသြင်ကို ြျးီမွမ်းဂန 
ဆဲပြစ်သည်။ တစ်ညတွင် ဂပမငလျင်လှုြ်လာပြီး ဂထာင်သားများအားလုံး သံကကိုးများ 
ပြုတ်သွားသည်။ ဂထာင်မှူးက ဂကကာက်ဂနဂသာ်လည်း ရှင်ဂြါလုက အကျဉ်းသားများ 
အားလုံးသည် ဂထာင်ထဲတွင် ရှိဂနဆဲပြစ်သည်ကို ဂပြာပြသည်။ ၎င်းဂကကာင့် ဂထာင်မှူးက 
စိတ်ဝင်စားလာပြီး ရှင်ဂြါလုအား “အကျွန်ုြ်သည် ကယ်တင်ပြင်းသို့ ဂရာက်အံ့ဂသာငှါ 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ကပမြုံ

ရှင်ဂြါလုနှင့်သိလတို့၏  

ဒုတိယသာသနာ ြရီးစဉ် 

များ၏ တည်ဂနရာများကို 

ဆရာက အကကမ်းြျဉ်း 

ဂရးဆွဲပြီး ဂပမြုံပြနိုင်လျှင် 

ဂကာင်းမည်။

 ¼ အားထားရဂသာ သက်ဂသလား။
 ¼ ြရီးသွားတတ်သူလား။
 ¼ ဘုရားတရားရိုဂသဂသာ စိတ်ဂနသဂဘာထားလား။
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

တမန်ဂတာ်ဝတ္တု ၁၆:၃၁ - သြင်ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ဂလာ။ … ကယ်တင်ပြင်းသို့ 
ဂရာက်ကကလိမ့်မည်။

အဘယ်သို့ပြုရြါမည်နည်း” ဟု ဂမးဂလသည်။ ရှင်ဂြါလုက သူ့အား “သြင်ဂယရှုြရစ်ကို 
ယုံကကည်ဂလာ့။ ယုံကကည်လျှင် သင်နှင့် သင်၏အိမ်သူအိမ်သားတို့သည် ကယ်တင်ပြင်းသို့ 
ဂရာက်ကကလိမ့်မည်” ဟု ဂပြာပြသည်။ ထိုပြင့် ဂထာင်မှူး၏ မိသားစုတစ်စုလုံးသည် ဂယရှု 
ြရစ်ဂတာ်ကို လက်ြံယုံကကည်ြဲ့ကကသည်။

ထို့ဂနာက် ရှင်ဂြါလုက တြါးဘုရားများပြင့် ဂနှာင့်ယှက်ြံရသည့် ဂအသင်ပမို့သို့ သွားြဲ့ 
သည်။ ထိုပမို့ရှိ အဂတွးအဂြါ် ြညာရှင်များနှင့် ပငင်းြုံသည်။ ထို့ဂနာက် သူသည် ဂကာရိန ္သု 
ပမို့သို့သွားပြီး ထိုပမို့တွင် အြျနိ်အနည်းငယ်ဂနရန် လိုသည်ဟု ထင်ြဲ့သည်။ ထို့ဂကကာင့် သူ 
သည် ဂကာရိန ္သုတွင် တစ်နှစ်ြွဲဂနြဲ့သည်။ သူသည် အသင်းဂတာ်ကိုအားဂြးပြီး လူများစွာ 
သည်လည်း ဂယရှုကို ယုံကကည်လာသည်။ ၎င်းသည် ရှင်ဂြါလုအတွက် ဒုတိယသာသနာ 
ြရီးစဉ် အဆုံးသတ်ြျနိ်ပြစ်ဂသာဂကကာင့် ကဲသရိပမို့သို့ အရင်သွားပြီး အန္တိုအုတ်သို့ ပြန်သွား 
ဂလဂတာ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက ်

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းချက်ကဒ်တိုက်ြွဲ

သင့်အတန်းကို 

၂ြွဲ့ (သို့)၃ြွဲ့ြွဲြါ။ 

တစ်ြွဲ့ြျင်းစီကို 

ကဒ်တစ်စုံစီဂြးြါ။ 

တစ်ကဒ်စီတွင် 

ကျက်မှတ်ထားသည့် 

ကျမ်းြျက်ထဲမှ စကားလုံး 

တစ်လုံးြါသည်။ 

တစ်ြွဲ့ြျင်းစီက ကျမ်းြျက် 

များကို မှန်ကန်သည့် 

အစီအစဉ်အရ ထားနိုင်ရန် 

ကကိုးစားရမည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂယရှု၊ ဂကျးဇူးတင်ြါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music  
သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

အတန်းကို ၅ ြွဲ့ြွဲြါ။

၁။  မျက်လုံး - မရှိ (မျက်လုံးကို လက်ပြင့် ြုံးြါ)
၂။  နားရေက် - မရှိ (နားကို လက်ဂြျာင်းများပြင့် ြိတ်ထားြါ)
၃။  အသံ - မရှိ (ြါးစြ်ကို လက်ပြင့် ြိတ်ြါ)
၄။  လက် -မရှိ (လက်နှစ်ြက်ကို ဂကျာဂနာက်တွင် ထားြါ)
၅။  ဂပြ - မရှိ (ကကမ်းဂြါ်တွင် ဂပြြွင်ထိုင်ြါ)

ဂပြာြါ - ြျးီမွမ်းသီြျင်းကိုဆိုပြီးဘုရားသြင်အားမတူညီဂသာနည်းလမ်းပြင့်ြျးီမွမ်းနိုင်သ
လားကကည့်ကကြါစို့။ သင်သည် မျက်စိ-မြါဂသာ အြွဲ့ဝင်ပြစ်ြါက သင့်မျက်လုံးကိုြိတ်ပြီးြျးီ
မွမ်းရမည်။ သင်သည်အသံ-မရှိဂသာအြွဲ့ဝင်ပြစ်ြါက သင်သည်လက်ြုြ်တီးပြီးကနိုင်သည်။ 
သို့ဂသာ် အသံမထွက်ရြါ။ စသပြင့်။ သီြျင်းကိုဂနာက်တစ်ြန်ဆိုြါ။ ကဂလးများသည် စည်း
မျဉ်းကိုလိုက်နာဂကကာင်းဂသြျာဂစြါ။ သီြျင်းဆိုပြီးဂနာက်ဂမးြါ -

“ဘုရားသြင်ကိုကန့်သတ်ြျက်ပြင့်ြျးီမွမ်းပြင်းသည် ြက်ြဲြါသလား လွယ်ကူြါသလား။”

မည်သို့ြင်ပြစ်ြါဂစ ဘုရားသြင်ကိုြျးီမွမ်းသည့်နည်းလမ်းရှာဂတွ့ြါသလား။

ဂပြာြါ - “တစ်ြါတစ်ရံ ကျွန်ုြ်တို့သည်လည်း ဂြါလုနှင့် သိလကဲ့သို့ ြံစားမိတတ်ကကသည်။ 
ြက်ြဲဂသာ အဂပြအဂနတွင် ြျည်ဂနှာင်ထားြံရသကဲ့သို့ ပြစ်သည်။ ရှင်ဂြါလုနှင့် သိလတို့  
ကဲ့သို့ ဘုရားသြင်ကို ြျးီမွမ်းသည့် နည်းလမ်းရှာဂတွ့သကဲ့သို့ မည်သို့ြင်ပြစ်ဂနဂစကာမူ  
ကျွန်ုြ်တို့ မည်သည့်ဂနရာတွင် ရှိဂနဂစကာမူ ကျွန်ုြ်တို့သည် ဘုရားသြင်ကို ြျးီမွမ်းရန် 
နည်းလမ်းများနှင့် အဂကကာင်းရင်းများ ရှာဂတွ့နိုင်ြါသည်။” အြျနိ်ရှိြါက ြျးီမွမ်းသီြျင်းကို
ဂနာက်တစ်ကကိမ်ဆိုြါ။

ကျမ်းစာ	လှုြ်ရှားမှု

သင်နှင့်ရင်းနှီးသည့်ြျးီမွမ်း 
သီြျင်းကို ကဂလးများ 
အား သီဆိုရန် ြိတ်ဂြါ်ြါ။ 
“ဂယရှု ကျွန်ုြ်ကို ြျစ ်
သည်”  (သို့) ကဂလး 
များရဂသာ အပြားရိုးရှင်း 
ဂသာ သီြျင်းလည်း 
ဆိုနိုင်ြါသည်။ ကဂလး 
များအား သီြျင်းဆိုစဉ် 
လက်ြုြ်တီးရန်နှင့် 
ကရန်အားဂြးြါ။

ပြန်လည်ကလ့ကျင့်ပခင်း	
လှုြ်ရှားမှု	-	စူးစမ်း 
ကလ့လာသည့်	ကုေေူး

အတန်းသားများကို 
နှစ်သင်းြွဲြါ။ ကုဗတုံး၏ 
အနားတစ်ြက်ြျင်းစီတွင် 
ဂလဘယ်ကဒ်များ 
ကြ်ရန် - မည်သူ၊ ဘာ၊ 
ဘယ်အြျနိ်၊ ဘယ်ဂနရာ၊ 
အဘယ်ဂကကာင့်ဟူသည့် 
ဂမးြွန်းများကို ကြ်ြါ။ 
တစ်ြွဲ့ကကုဗတုံးကို လှည့ ်
လိုက်သည့်အြါ သူတို့နှင့ ်
မျက်နှာြျင်းဆိုင် အနားမ ှ
ဂမးြွန်းကို ဂပြရမည်ပြစ ်
သည်။ ဥြမာ သူတို့၏ 
မျက်နှာြျင်းဆိုင်တွင် 
အဘယ်ဂကကာင့်နည်း 
ဟူသည့် ဂမးြွန်းကျြါက 
အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် 
ဟူဂသာအဂပြကို ဂပြရ 
မည်။ ဆရာများက 
သင်ြန်းစာမှဂမးြွန်းများ 
ထုတ်နိုင်ြါသည်။ 
သင်ြန်းစာနှင့် 
ဆက်နွယ်ဂနရမည်။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

“မည်သူနည်း ဂမးြွန်းများ”
၁။  ရှင်ဂြါလု၏ြရီးစဉ်တွင် သူနှင့်ရင်းနှီးသည့် မိတ်ဂဆွပြစ်လာမည့် မည်သူနှင့်ဂတွ့ 

ဆုံြဲ့သနည်း။
၂။  ရှင်ဂြါလုသည် မည်သူနှင့် ြရီးသွားြဲ့သနည်း။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

သူတို့သည် သတ်မှတ်ထားဂသာအြျနိ်တွင် အတူတကွ ဂြးဂဝရမည့် သတင်းစကားရှိသည်။ 
ထိုသတင်းစကားမှာ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သတင်းဂကာင်းကို ကကားဂပြာရန်ပြစ်ပြီး သူတို့ 
အတူတကွ လုြ်ဂဆာင်ရမည်။ အဆုံးသတ်မျဉ်းကို ပြတ်သည့် ြထမဆုံးအသင်းသည် အနိုင် 
ရသည်။ ဂနာက်ဆုံးမျဉ်းအထိ ဂရာက်ဂအာင် သတင်းစကားကို အတူတကွလုြ်ဂဆာင်ြါ။

“ဘာပြစ်သနည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။ ရှင်ဂြါလုသည် ြိလိြ္ပိပမို့ အကျဉ်းဂထာင်တွင် ဘာလုြ်ြဲ့သနည်း။
၂။ ရှင်ဂြါလုသည် အာသင်ပမို့တွင် ဘာလုြ်ြဲ့သနည်း။

“မည်သည့် အြျနိ်နည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။  ရှင်ဂြါလုသည် ေရိ (သို့) မာဂကဂဒါနိပြည်သို့ မည်သည့်အြျနိ်တွင် သွားရန် 

ဆုံးပြတ်ြဲ့သနည်း။
၂။  ရှင်ဂြါလုသည် ထိုဒုတိယသာသနာြရီးစဉ်ကို မည်သည့်အြျနိ်တွင် အဆုံးသတ်ြဲ့ 

သနည်း။

‘မည်သည့်ဂနရာနည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။  မာဂကဂဒါနိပြည်သည် မည်သည့်ဂနရာတွင် ရှိသနည်း။
၂။  အာသင်နှင့် ဂကာရိန ္သုသည် မည်သည့်ဂနရာတွင် ရှိသနည်း။

“အဘယ်ဂကကာင့်နည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။  ရှင်ဂြါလုသည် အဘယ်ဂကကာင့် ြိလိြ္ပိအကျဉ်းဂထာင်ထဲတွင် ရှိသနည်း။
၂။  ရှင်ဂြါလုသည် အာသင်ပမို့ရှိ အဂတွးအဂြါ် ြညာရှင်များနှင့် အဘယ်ဂကကာင့်  

ပငင်းြုံသနည်း။

သင်ခန်းစာကို	

လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကယ်တင ်

ပခင်း	သတင်းကကာင်း	

အသင်းလိုက်	

လုြ်ကဆာင်ပခင်း

ဆရာက အတန်းသားများ 

ကို နှစ်ြွဲ့ြွဲပြီး တစ်ြွဲ့စီကိ ု

ဂြ ၃၀ အကွာတွင် ရြ်ဂစ 

ရမည်။ ြထမအသင်းသည် 

ဂပြြွင်လျက် ထိုင်ပြီး 

လက်များကို ဂပမဂြါ်တွင် 

ြျထားရမည်။ ဒုတိယ 

အသင်းက ြထမအသင်း 

၏ ြါးမှ သူ (သို့) 

သူမ၏ ဂပြဂထာက်ကို 

ြက်ကိုင်ရမည်။ တတိယ 

နှင့် စတုတ္ထ အသင်းဝင်များ 

ကလည်း ထိုအတိုင်း 

လုြ်ဂဆာင်ရမည်။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ရှင်ကြါလုနှင့်	သူ၏မိတ်ကဆွများသည်	 
စီးရီးယား၊	တူရကီနှင့်	ဂရိသို့	သွားခဲ့ြကသည်။
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 ¼ ရှင်ဂြါလုသည် အန္တိအုတ်သို့ ဂရာက်သည်နှင့် သူသည် ထိုဂနရာတွင် အြျနိ်အနည်း 
ငယ်သာ သုံးြဲ့ဟန်တူသည်။ သူ၏တတိယ သာသနာြရီးစဉ်ကို စတင်ြဲ့သည်။ ရုတ် 
တရက် လွန်ြဲ့ဂသာ ြထမသာသနာြရီးစဉ်မှ မဂရာက်ပြစ်ဂတာ့သည့် လွန်ြဲ့သည့် ၂နှစ် 
၃နှစ်က ဧြက်သို့ ဦးတည်သွားြဲ့သည်။ ထိုတတိယ သာသနာြရီးစဉ်သည် ဂအဒီ ၅၃ မှ 
၅၇ အထိ ကကာြဲ့ဂြမည်။

 ¼ ဧြက်သည် ဂရာမအင်ြါယာတွင် အကကီးဆုံးပမို့ထဲမှ တစ်ပမို့ပြစ်ပြီး အာဂတမိ (သို့) 
ဒိုင်ယာနာမိစ္ဆ ဂြါလုမှ ဧြက်ပမို့ရှိ အာဂြါလုနှင့် ဂတွ့ဆုံပြင်းပြင့် စတင်သည်။  
အာဂြါလုသည် နာမည်ကကီးသည့် ကျမ်းစာသင်ကကားသည့် ဆရာတစ်ြါးပြစ်သည်။

 ¼ အာဂတမိဗိမာန်သည် ကမ္ဘာ့အံ့ြွယ်ြုနှစ်ြုထဲမှ တစ်ြုပြစ်သည်။ ဗိမာန်ဂတာ်သည် 
ဂအသင်ပမို့ရှိ ြါသီယွန်အရေယ်အစားထက် ဂလးဆကကီးသည်။

 ¼ ဧြက်ပမို့တွင် ဘုရားသြင်ကို လူများစွာက ဂကကာက်ရေံ့လာကကပြီး သူတို့၏ဂမှာ်စာအုြ် 
များကို မီးရှို့ြဲ့ကကသည်။ ဧြက်ပမို့မှ ဂငွြန်းတိမ်လုြ်ကိုင်သူ Demetrius သည် ရှင်ဂြါလု 
မှ အာဂတမိမိစ္ဆာ အယူဝါဒကို လွမ်းမိုးဆန့်ကျင်ဂနသည်ဟု ဆူြူမှုကို စတင်ြဲ့သည်။

 ¼ နိမိတ်လကေဏာများသည် ဂြတရုနှင့် ရှင်ဂြါလုအားပြင့် တူညီစွာ ပမင်ဂတွ့ရသည်။ 
နှစ်ဦးစလုံးအဂြါ်တွင် ဘုရားသြင်၏ ဂကာင်းကကီး လက်ဂတာ်ကျဂရာက်သည်။

 ¼ ဂယရှု၏နာမကို ဂကကာက်ရေံ့သူတို့နှင့် ရိုဂသဂလးစားသူအြို့ ရလဒ်မှာ ကကီးမားသည်။ 
ြရစ်ယာန်အများစုသည် ဂမှာ်အတတ်နှင့် ဝိညာဉ်နှင့်ဆက်သွယ်ပြင်းတွင် ြါဝင်ြဲ့သည်။ 
သို့ဂသာ် ယြု သူတို့၏ မိုက်မဲမှုကို ြွင့်လင်းစွာ ဝန်ြံကကသည်။ လူအများက သူတို့၏ 
ဂမှာ်စာအုြ်များကို လူထုဂရှ့တွင် မီးရှို့ကကသည်။ ထိုဂမှာ်စာအုြ်များ၏ တန်ြိုးမှာ 
ဂငွ ၅၀ဝဝဝ ရှိဂသာ ဂငွအဂပမာက်အများဂြးရသည်။

 ¼ Demetrius ၏နည်းစနစ်မှာ ဂငွကိုြျစ်ပြင်းနှင့် ဂလာဘကို လှုံ့ဂဆာ်ဂြးသည်။ သူက 
ရှင်ဂြါလုသွန်သင်သည့် ကသဝါဒနှင့် အပငင်းအြုံမလုြ်ဂြ။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ရှင်ကြါလုသည်	ဧြက်ပမို့တြါးအမျိုးသားများရှိသည့်	
ကနရာတွင်	အချိန်များစွာ	ကုန်ခဲ့သည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၈၈
တမန်ဂတာ်ဝတ္ထု ၁ ၈:၂၃-၂၉:၄၂

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အချနိ်ကာလ၊	လူများနှင့်	

ပြစ်စဉ်များကိုယှဉ်တွဲပခင်း

ဆရာက စာရေက်စင်သုံးြု 

ကို လုြ်ြါ။ တစ်ဆင့်မှာ 

အြျနိ်ကာလ အဆင့်ပြစ ်

မည်။ ထိုအြျနိ်ကာလ 

ဟူသည့် ဂြါင်းစဉ်ဂအာက ်

တွင် ကာလ၁၈ြုရှိမည်။ 

ထိုအတိုင်းြင် လူများနှင့် 

ပြစ်စဉ်များအတွက် 

လုြ်ဂဆာင်ြါ။ ထို့ဂနာက ်

ထိုအရာများကို ဂရာဂနှာ 

ပြီး ကဂလးများကို 

မှန်ကန်ဂသာ အြျနိ်ကာ 

လ၊ မှန်ကန်ဂသာလူနှင့့် 

ပြစ်စဉ်ကိုစီဂစြါ။ ဥြမာ 

မှန်ကန်စွာ ယှဉ်တွဲဂသာ 

အြါ အစအဦး၊ ဘုရား 

သြင်နှင့် ဘုရားသြင ်

သည် အရာအားလုံးကို 

ြန်ဆင်းသည်ဟူဂသာ 

အဂကကာင်းအရာသည် 

တစ်ဂနရာတည်းတွင် 

ရှိရမည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

အချနိ်ကာလ လူများ ပြစ်စဉ်
အစအဦး ဘုရားသြင်    ဘုရားသြင်သည်
    အရာအားလုံး ြန်ဆင်းသည် 
အစအဦး အာဒံနှင့်ဧဝ အပြစ်
အစအဦး ဂနာဧ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဂရလွှမ်းမိုးပြင်း
အစအဦး ဆိုးညစ်ဂသာလူများ ဘာသာစကားရှုြ်ဂထွးပြင်း
လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏အစ အာပဗဟံ ဘုရားသြင်ထံမှ အထူးကတိဂတာ်
လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏အစ ဂမာဂရှ ကြ်ဂဘးများ
နယ်ဂပမဂတာ် ြိုင်ဆိုင်ပြင်း ဂယာရှု ကတိဂတာ်နယ်ဂပမသို့ ဝင်စားပြင်း
နယ်ဂပမဂတာ် ြိုင်ဆိုင်ပြင်း ေိဂဒါင် အပြစ်၏စက်ဝန်း
စည်းလုံးဂသာ နိုင်ငံဂတာ် ဒါဝိဒ် ထူးပြားဂသာ ထာဝရရှင်ဘုရင်
ကွဲပြားဂသာ နိုင်ငံဂတာ် ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲ      ဣသဂရလမှ ထူးပြားဂသာ   
    ြဂရာြက်များ
အိမ်မှ ဂြါ်ဂဆာင်ြံရပြင်း ဂယရမိ၊ ဒံဂယလ၊ ဣသဂရလကို အာစီးရီးယားသို့   
   ဂယဇဂကျလ    ဂစလွှတ်ပြင်း
အိမ်သို့ ပြန်လာပြင်း ဂနဂဟမိ၊ ဧဇရ ဣသဂရလပြန်လာပြင်း
အိမ်သို့ ပြန်လာပြင်း ဒံဂယလ ဂပြာင်းလဲပြင်း နှစ်ဂြါင်း၄၀၀
ဂယရှု၏ အဂစာြိုင်းဘဝ မာရိနှင့် ဂယာသြ် ဂယရှုဂမွးြွားပြင်း
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သာသနာ တြည့်ဂတာ် ၁၂ြါး  ဂယရှုမှ တြည့်ဂတာ် ၁၂ဦး ဂြါ်ပြင်း
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သာသနာ ဂယရှု ဂယရှု၏ နိမိတ်လကေဏာများ
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သာသနာ မျက်မပမင် ဂယရှု၏ ကျန်းမာဂစပြင်းတန်ြိုး
သစ္စာဂြာက်ပြင်းနှင့်ဂသပြင်း ဂယရှုြရစ်ဂတာ် ဂယရုရှလင်သို့ဝင်ပြင်း
ဂအာင်ပမင်ပြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ဂသာ ဘာမှမရှိဂသာအုတ်ေူ
  အသက်ရှင်ပြင်း   ြရစ်ဂတာ်
အသင်းဂတာ် ဂယရှုနှင့်တြည့်ဂတာ်များ   ဂယရုရှလင်အသင်းဂတာ်

ရှင်ဂြါလုက ဧြက် အသင်းဂတာ်တွင် ဂဟာဂပြာဂသာအြါ ဂငွရုြ်တုလုြ်ဂသာ သူအြျ ို့ 
ဂကကာင့် ဒုကေဂရာက်ြဲ့သည်။ ထိုဂငွရုြ်တုများ ဂရာင်းြျသူများသည် ဂမှာ်စာအုြ်များကိ ု
လည်း ဂရာင်းြျကကသည်။ သူတို့သည် ရှင်ဂြါလုကို အလွန်စိတ်ဆိုးကကသည်။

ဂငွရုြ်တု လုြ်သူများကို မည်သည့်အရာက စိတ်ဆိုးဂစသနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ရှင်ဂြါလုသည် ဒုတိယ သာသနာြရီးစဉ်မှ ပြန်လည်ဂရာက်ရှိလာပြီး ဂနာက်တစ်ြန်ပြန် 
သွားရန် အဆင်သင့်ပြစ်ဂနသည်။ အန္တိအုတ်တွင် ြဏတာဂနပြီး ယြုလက်ရှိတူရကီနိုင်င ံ
အဘယ်ြိုင်း ရှိေလာတိပြည်၊ ပြုေိပြည်သို့ သွားြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် သူ၏ြန်းတိုင်မှာ ဧြက်ပမို့ 
ပြစ်သည်။ ဧြက်ပမို့သည် ကုန်သွယ်ရန် အြျက်အြျာကျဂသာပမို့ပြစ်ပြီး တပြားနတ်ဘုရား 
များ ထွန်းကားရာ ဂနရာလည်း ပြစ်သည်။ အမှန်တွင် ယုံကကည်သူများစွာတို့သည် ဧြက်ပမို့ 
ရှိ တြါးအမျ ိုးသားတို့၏ လုြ်ထုံးများကို သူတို့၏ဂန့စဉ်ဘဝတွင် လက်ြံကျင့်သုံးဂနြဲ့ကက 
သည်။ ြရစ်ယာန်အြျ ို့အတွက်ြင် ဂမှာ်ြညာကို ကျင့်သုံးပြင်းနှင့် ဂငွရုတ်တု နတ်ဘုရား 
တို့ကို ကိုးကွယ်ပြင်းသည် အလွန်အဂရးြါသည်။

အာဂတမိ နတ်ဘုရားမ၏ ဗိမာန်ဂတာ်သည် အလွန်ကကီးသည်။ ၎င်းသည် ၂၃၉ ဂြ (၇၃ 
မီတာ) ၄၁၈ ဂြ (၁၂၇ မီတာ) အတိုင်းအတာရှိသည်။  ဂအသင်ပမို့ရှိ Acropolis ထက် 
ဂလးဆကကီးသည်။ ဗိမာန်ဂတာ်သည် ဂငွအဓိက မျှားသည့် ဂနရာပြစ်သည်။ လူများစွာတို ့
သည် အာဂတမိနှင့် ဆက်စြ်ဂသာြစ္စည်းများကို ဂရာင်းဝယ်ကကသည်။ ဤသည်မှာ သူတို့ 
ဂငွဂကကးြူလုံရန် လှုြ်ရှားြုံပြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဧြက်ပမို့သည် လူဂြါင်း ၁၀၀၀၀၀ ဂကျာ ်
ဂနထိုင်သည့် အဓိကပမို့တစ်ပမို့ပြစ်ဂသာဂကကာင့် အာဂတမိကို ကိုးကွယ်သူတို့ ယူလာသည့် 
ဂငွမှာ အလွန်များပြားသည်။

ရှင်ဂြါလုက ဧြက်ပမို့ကိုသွားပြီး သတင်ဂကာင်းကိုဂဟာဂပြာဂသာအြါ လူများစွာ ယုံကကည ်
လာကကသည်။ ရှင်ဂြါလုသည် အလွန်ဂကျာ်ကကားလာပြီး လူအြျ ို့က ြျားနာပြင်းမှာ သက် 
သာရန်အလို့ငှါ သူတို့၏ လက်ကိုင်ြဝါနှင့် လည်စည်းများကို ကိုင်ထားပြီး ရှင်ဂြါလုကို 
ထိနိုင်ရန် ဂမျှာ်လင့်ကကသည်။ အမှန်တွင် ဧြက်ပမို့မှ ဂမှာ်ဆရာများသည် ထိုအတိုင်း အတု 
ြိုးယူရန် ကကိုးစားကကပြီး သူတို့က ရှင်ဂြါလုပြစ်သည်ဟု ဆိုကကသည်။ ဧြက်ပမို့ရှိသား ြုနှစ် 
ဂယာက်ရှိဂသာသူက ထိုအတိုင်း ကကိုးစားကကည့်အဂသာအြါ မဂကာင်းဂသာဝိညာဉ်ဆိုးက 
သူတို့ကို ပြန်လည်စကားဂပြာသည်။ ဝိညာဉ်ဆိုးက “ဂယရှုကို ငါသိ၏။ ရှင်ဂြါလုကို ငါသိ 
၏။ သင်တို့ကား အဘယ်သူနည်း” ဟု ဂမးဂလသည်။ ဝိညာဉ်ဆိုးက နတ်ဆရာများကိ ု
နှိြ်စက်ပြီး အဝတ်ကိုြင် ဆုတ်ပြဲဂလသည်။ 

ဧြက်ပမို့သား အြျ ို့က သူတို့၏ပမို့သည် ြျက်စီးဂနပြီဟု ထင်ကကသည်။ ဂရာမတို့က ဤ 
သတင်းကို ကကားသွားြါက စစ်သားများဂရာက်လာပြီး သူတို့၏လုြ်ငန်းကို ရြ်ြိုင်းကက 
ဂြမည်။ သူတို့အတွက် အကျ ိုးအပမတ်ရဂသာ အလုြ်ကို အဆုံးသတ်ဂစမည်ကို စိုးရိမ်ကက 
သည်။ လူများက လမ်းမဂြါ်သို့ ဂပြးသွားပြီး “ဧြက်ပမို့၏ အာဂတမိနတ်ဘုရားသည ်
ကကီးပမတ်၏” ဟု ဂအာ်ကက၏။ ဆူြူမှုမှာ စိုးရိမ်စရာပြစ်လာပြီး ပမို့စာဂရးက သူတို့ကို ပငိမ်ဂစ 
သည်။ ထို့ဂနာက် ရှင်ဂြါလုက ေရိသို့ ထွက်ြွာသွားသည်။ သူသည် ဧြက်ပမို့သားများ၏ 
ဂလာကအပမင်ကို စိန်ဂြါ်ြဲ့သည်။ ယုံကကည်သူများစွာတို့သည် ဂနာင်တရပြီး သူတို့၏ဂမှာ် 
စာအုြ်များကို စွန့်လွှတ်ကာ ရုြ်တုများကို ြျက်ဆီးလိုက်ကကသည်။ မီးြင်ရှို့လိုက်ကကသည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	 

လှုြ်ရှားမှု	-	ကပမြုံ

ရှင်ဂြါလုသွားြဲ့သည့် 

တတိယသာသနာ 

ြရီးစဉ်ကို ဂယဘုယျ 

သဂဘာပြင့် ညွန်ပြရန် 

ဆရာက ဂပမြုံတစ်ြု 

ဂရးဆွဲသင့်ြါသည်။ 
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

တမန်ဂတာ်ဝတ္တု ၁၉၁၉ - နတ်ဝိဇ္ဖာအတတ်ကို သုံးဂဆာင်ဂသာသူများတိုသည့် မိမိတို့ 
စာဂစာင်ကို ယူြဲ့၍ လူအဂြါင်းတို့ဂရှ့မှာ မီးရှို့ကက၏။

ရှင်ဂြါလု၏ ဂဟာဂပြာမှုသည် အာဂတမိ (သို့) အာဂတမိရုြ်တုကို ဂရာင်းြျပြီးရဂသာ 
ဂငွကိုမကိုးကွယ်ရန် ဂဟာဂပြာသည်ကို ယုံကကည်ကကသည်။ ယုံကကည်သူများသည် ယြုအြါ 
အတူညီဂတာ့ဂသာ ဂနထိုင်မှုြုံစံနှင့် ကမ္ဘာ့အပမင်ရှိနပြီပြစ်သည်။ သူတို့သည် မမှန်ကန် 
သည့် ရုြ်တုများကို သည်းမြံဂတာ့ြဲ ယုံကကည်သူအများစုမှာ ဘုရားသြင်ထံ ပြန်လာကက 
သည်။ ဂယရှုဟူသည့် သြင်တစ်ြါးတည်းကိုသာ ကိုးကွယ်ကကသည်။ အဆုံးတွင် သန့်ရှင်း 
ဂသာ အသင်းဂတာ်သည် အလွန်တန်ြိုးကကီးလာပြီး ကကီးထွားလာြဲ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းချက်အရှုြ်အကထွး

ကျမ်းြျက် စကားလုံးများ 

ကို စာရေက်၏ ထိြ်တွင ်

ဂရးြါ။ ထို့ဂနာက် 

စာရေက်ကို နံြါတ်တြ်၊ 

ကျမ်းြျက်မှ စကားလုံး 

တစ်လုံးစီအတွက် 

နံြါတ်တစ်ြုတြ်ြါ။ 

နံြါတ်များ၏ ဂဘးတွင် 

ကျမ်းြျက်အရှုြ်အဂထွး 

စကားလုံးကိုဂရးြါ။ 

ကဂလးများကို ကျမ်းြျက် 

အရှုြ်အဂထွးအား 

မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ် 

အတိုင်းစီရန် စိန်ဂြါ်ြါ။

ဥြမာ

၁။ တ်ြါနံ နံြါတ်

၂။ ထိုးမျာအရာ ထိုအရာများ

၃။ မှာ်ေညာြ ဂမှာ်ြညာ

၄။ ြ်အုစာ စာအုြ်

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂယရှု၊ ဂကျးဇူးတင်ြါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music  
သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

အတန်းထဲတွင် အဘိဓါန်ယူလာြါ။ (သို့) အင်တာနက်ရသည့် စက်ြစ္စည်းတစ်ြုြု ယူလာ 
ြါ။ ကဂလးများကို “sorcery” ‘withcraft” “magic” ဟူသည့်စကားလုံးများကို ရှာဂစြါ။ 
ဧြက်ပမို့မှ လူများသည် sorcery နှင့် magic နှင့် ြတ်သက်ပြီး ပြဿနာကကီးရှိသည်။

 ¼ ထိုအရာများသည် ြရစ်ယာန်များအတွက် အဘယ်ဂကကာင့် မှားယွင်းဂသာ အရာ  
ပြစ်သနည်း။ သူတို့ဂြးသည့် အဂပြအတွက် သင်ြုန်းဂြါ်တွင် စာရင်းပြုစုဂစြါ။  
အယူသည်းပြင်းများသည် ထိုနတ်ဝိဇ္ဇာ အတတ်များနှင့် ဂမှာ်ြညာတွင် အဂပြြံ 
သည်။ ထိုယုံကကည်မှုများသည် ဂကကာက်ရေံ့ပြင်းနှင့် လိမ်ညာမှု အဂြါ်တွင် အဂပြြံ 
သည်။ ဘုရားသြင်၏ စကားဂတာ် အဂြါ်တွင် အဂပြမြံြါ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကကီးထွားပခင်း 

အတွက်	ဇယား

ဆရာကအတန်းရှိ ကဂလး 

များအား ဂယရှု၏ဥြမာ 

သည် ကျန်ုြ်တို့၏ ဘဝ 

အသက်တာကို ပြန်လည ်

သုံးသြ်ရန် အကူအညီပြစ် 

သင့်ဂကကာင်း ညွှန်ကကား 

ဂြးြါ။

ကဂလးများက  

ထိုဇယားကို ပြည့်ရမည်  

(၁ - အလွန်နိမ့်၊ ၆ - ပမင့်)

သင်ခန်းစာကို	

လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	သတင်း	

ကကာင်း	သယ်ကဆာင်ပခင်း 

ကို	အသင်းလိုက်	

လုြ်ကဆာင်ပခင်း

ဆရာက အတန်းသားများ 

ကို နှစ်ြွဲ့ြွဲပြီး တစ်ြွဲ့စီကိ ု

ဂြ ၃၀ အကွာတွင် ရြ်ဂစ 

ရမည်။ ြထမအသင်းသည် 

ဂပြြွင်လျက်ထိုင်ပြီး လက ်

များကို ဂပမဂြါ်တွင် 

ြျထားရမည်။ ဒုတိယ 

အသင်းက ြထမအသင်း 

၏ ြါးမှ သူ(သို့) 

သူမ၏ဂပြဂထာက်ကို 

ြက်ကိုင်ရမည်။ တတိယ 

နှင့် စတုတ္ထ အသင်းဝင်များ 

ကလည်း ထိုအတိုင်း 

လုြ်ဂဆာင်ရမည်။ 

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဂယရှု ဂနာက်သို့ လိုက်သူများ၏ အသက်တာကို အဂပြြံပြီး သင်ကိုယ်တိုင်ဂအာက်ြါ 
ဇယားတွင် အမှတ်ဂြးြါ။

 ¼ ဂယရှု၏ နမူနာကို လိုက်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

 ¼ ဘုရားသြင်၏ စကားကို နားလည်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

 ¼ ဂယရှုကို ယုံကကည်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

 ¼ အတ္တဆန်သည့် ဆန္ဒကိုပငင်းြယ်ရန် အသင့်ရှိပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

 ¼ ဘုရားသြင်ကို ဘုန်းဂြးပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

 ¼ ဆိုးရေားသည့် ဆက်ဆံဂရးမှ ဂရှာင်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

 ¼ ဘုရားသြင်၏ ဦးဂဆာင်မှုကို တုံ့ပြန်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

 ¼ ဘုရားသြင်၌ အားလုံးဆက်ကြ်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

သူတို့သည် သတ်မှတ်ထာသည့် မျဉ်းအထိဂရာက်ဂအာင် ယူသွားရမည့်သတင်း ရှိသည်။ 
ထိုသတင်းမှာ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သတင်းဂကာင်းကို ဂဝမျှရန်ပြစ်ပြီး သူတို့အတူတကွ လုြ် 
ဂဆာင်ရမည်။ ြထမအသင်းဆုံး သတ်မှတ်ထားသည့် မျဉ်းကို ဂကျာ်သည့် အသင်းသည် 
အနိုင်ရမည်။ အတူတကွ လုြ်ဂဆာင်ပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် မျဉ်းသို့ ဂရာက်ဂအာင ်
ကကိုးစားြါ။

 ¼ ယဂန့ဂြတ်လူများ ယုံကကည်သည့် အယူသည်းပြင်းများမှာ မည်သည့်အရာများ 
ပြစ်သနည်း။ သင်ြုန်းဂြါ်တွင် အဂပြများကို ဂရးြါ။

ပြစ်နိုင်ြါက ဂြးထားဂသာ မှားယွင်းဂသာ ယုံကကည်ြျက်များနှင့် ဆက်စြ်သည့် ကျမ်းြျက ်
ကို ဂြးြါ။ ဘုရားသြင်၏ စကားထဲတွင် သွန်သင်ထားသည့် ဂြာ်ပြြျက်နှင့် လုြ်ဂဆာင် 
မှုများကို အစဉ်နှိုင်းယှဉ်ရန် ကဂလးများကို သတိဂြးြါ။ 

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ရှင်ကြါလုသည်	ဧြက်ပမို့တြါးအမျိုးသားများရှိသည့်	
ကနရာတွင်	အချိန်များစွာ	ကုန်ခဲ့သည်။
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 ¼ အပေိြ္ပမင်းသည် ဂဟရုဒ်မင်း၏ ဦးဂလးပြစ်ပြီး သူစစ်ဂဆးြျနိ်တွင် ဂယရှုအား ဂတွ့ဆုံြဲ့ 
ဂသာ်လည်း ြရစ်ဂတာ်ကို မယုံကကည်ြဲ့ဂြ။ အပေိြ္ပမင်းသည် ရှင်ဂြါလုထံမှ ကယ်တင် 
ပြင်း သတင်းဂကာင်းကို ကကားြဲ့ဂသာ်လည်း ဂြျာ်ဂပြဂနသည်ဟုသာ ထင်ြဲ့သည်။ 
ထိုမင်းသည် ဂဟရုဒ်မင်းနွယ်၏ ဂနာက်ဆုံးမင်းဆက်ပြစ်ပြီး သူတို့မျ ိုးနွယ်သည် ၄၀ 
ဘီစီမှ ဂအဒီ ၁၀၀ အထိ အဓွန့်ရှည်ြဲ့သည်။ သူသည် ဂရာမနှင့် ြါလက်စတိုင်းကကား 
တွင် ကိုယ်စားပြုသူပြစ်သည်။

 ¼ ရှင်ဂြါလုသည် ဂြတ္တုမင်း (တမန်ဂတာ် ၂၅:၆-၁၂) ဂရှ့တွင် သူသည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ် 
ကို ယုံကကည်ရသည့်အဂကကာင်းရင်းကို တင်ပြြဲ့ပြီးပြစ်သည်။ ယြုအပေိြ္ပမင်းကိုလည်း 
ဂပြာပြသည်။ သူ၏တင်ပြမှုသည် အမျ ိုးအစားသုံးမျ ိုးပြင့် ြွဲပြားနိုင်သည်။

 ¼ ြထမအဂနပြင့် ရှင်ဂြါလုက အပေိြ္ပမင်းအာ သူ၏အသက်တာသည် ြရစ်ဂတာ်ထ ံ
မဂပြာင်းလဲမီ မည်သို့ပြစ်ြဲ့သည်ကို (တမန်ဂတာ် ၂၆:၁-၁၁) ကို ဂပြာပြသည်။ ရှင်ဂြါလု 
သည် ြာရိရှဲအြွဲ့ဝင်တစ်ဦး၊ ဘာသာဂရးအလွန်တင်းကကြ်ဂသာ ေျူးလူမျ ိုးတစ်သီး 
ပြစ်သည်။ ရှင်ဂြါလုက ြာရိရှဲများသည် မှန်ကန်သည်၊ ြရစ်ယာန်များသည် မှားယွင်း 
သည်ဟု ထင်ဂသာဂကကာင့် ြရစ်ယာန်များကို ဂသဂစရန်အထိြင် မဲဂြးပြီး ညေင်းြန်း 
နှိြ်စက်ြဲ့သည်။

 ¼ ဒုတိယအဂနပြင့် ရှင်ဂြါလုကအပေိြ္ပမင်းအား သူ၏ယုံကကည်ပြင်း ြုံပြင်ပြစ်ဂသာ ြရစ် 
ဂတာ်ကို မည်သို့ယုံကကည်လာသည်ကို (တမန်ဂတာ် ၂၆:၁၂-၁၇) တွင် ဂပြာပြသည်။ 
ရှင်ဂြါလု၏ အသက်တာသည် ဒမာသက်လမ်းဂြါ်တွင် အသံဂတာ်နှင့် အလင်းကို  
ကကားြဲ့ပမင်ြဲ့ပြီး ဂပြာင်းလဲြဲ့သည်။ ရှင်ဂြါလု၏အသက်တာ ဂပြာင်းလဲဂသာအြါ  
အပေိြ္ပမင်း ကကားနာရမည့် အြျက်၅ြျက် ရှိလာသည်။ ၁) မျက်လုံးများ ြွင့်လာသည်။  
၂) အဂမှာင်မှ အလင်းသို့ ဂပြာင်းလဲလာသည်။ ၃) စာတန်၏ တန်ြိုးဂတာ်မှ ဘုရား 
သြင်၏တန်ြိုးဂတာ်သို့ ဂပြာင်းလဲသွားသည်။ ၄) ြွင့်လွှတ်ပြင်းကို ဂတာင်းြံသည်။  
၅) ဘုရားသြင်အတွက် သီးသန့်ထားဂသာသူများနှင့် ဂနရာတစ်ြုလက်ြံပြင်း။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ရှင်ကြါလုသည်	သူ၏ယုံြကည်ပခင်းကြကာင့်	အြမ်းခံရပြီး	 
ကရာမတရားသူကကီးများ	ကရှ့တွင်	ကြါ်လာသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၈၉
တမန်ဂတာ်ဝတ္ထု ၂၆:၁-၃၁

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	ပြီးပြည့်စု ံ

ကသာ	ြုံပြင်တစ်ြုဒ်

ဆရာက ထိုသမ္မာတရား၏ 

မရှိမပြစ်အြျက်ရှစ်ြျက်ကို 

အဂလးထားရြါမည်။ 

ထိုရှစ်ြျက်သည် ကဂလး 

များအား  ဂရေးနုတ်ကယ ်

တင်ပြင်း အဂကကာင်း 

ဂပြာပြဂသာအြါ 

အဂပြြံများ ပြစ်ြါသည်။ 

ကျွန်ုြ်တို့သည် ထိုရှစ်ြျက ်

ကို ြုံမှန် အဂလးအနက ်

ထား သွားြါမည်။

ကဂလးများအား သင်ြဲ့ပြီး 

သည့် သင်ြန်းစာ ၆၈ ြ ု

ထဲမှ ထိုအဂပြြံ 

သမ္မာတရား ရှစ်ြျက်ကို 

မည်သို့မှတ်မိသည်ကို 

ဂပြာဂစြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကျမ်းစာတစ်ဂလျှာက်တွင် အဂလးထားဂြာ်ပြထားသည့် မရှိမပြစ် သမ္ဓာတရားရှစ်ြု ရှိြါ 
သည်။ ထိုရှစ်ြျက်ကို အရင်သင်ြန်းစာများတွင် ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာြဲ့ကကပြီး ပြစ်သည်။  
ကဂလးများအား ထိုအြျက်များ မှတ်မိသလား ဂမးပြီး တစ်ြျက်ြျင်းစီကို အနည်းငယ်စီ 
ဂပြာဂစြါ။ ထိုအြျက်များမှာ -

၁။ ဘုရားသြင ် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားသြင်ရှိသည်။ (သင် 
ြန်းစာ ၁ - ထာဝရဘုရားသြင်၊ သင်ြန်းစာ ၂၇ - ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း၊ သင်ြန်း 
စာ ၄၀ - ဒါဝိဒ်မင်းအုြ်စိုးပြင်း)

၂။  လူသား - ဘုရားသြင်သည် အရာများစွာကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ လူသားအားသူ၏ 
အထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ (သင်ြန်းစာ ၃ - စကကဝဠာကို ြန် 
ဆင်းပြင်း၊ သင်ြန်းစာ ၄ - လူသားကိုြန်ဆင်းပြင်း၊ သင်ြန်းစာ ၂၄ - ဂမာဂရ ှ
သည် ဘုရား၏ လူများကိုဦးဂဆာင်ြဲ့သည်)

၃။  အပြစ ် - အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသြင်ကို မနာြံြဲ့ကကြါ။ သူတို့ 
အား ဂပြာထားသည့်အရာကို သူတို့မလုြ်ကကြါ။ (သင်ြန်းစာ ၇ - လူသားအပြစ ်
၏အစ၊ သင်ြန်းစာ ၃၃ - Kadesh  ရြ်တွင် မယုံကကည်ပြင်း၊ သင်ြန်းစာ ၄၃ -  
ကွဲပြားဂသာ နိုင်ငံဂတာ်)

၄။  ဂသပြင်း - ဘုရားသြင်သည် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာြံမှု 
အတွက် ပြစ်ဒဏ်ြတ်ြဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ ဂသပြင်းသည် ြွဲြွာပြင်းကို ရည်ညွှန်း 
သည်။ (သင်ြန်းစာ ၈ - ဂသပြင်း၏အစ၊ သင်ြန်းစာ ၁၆ - ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်၊ 
သင်ြန်းစာ ၄၆ - ဣသဂရလနှင့် ယုဒတို့၏ပြည်နှင်ဒဏ်)

၅။ ြရစ်ဂတာ် - ဘုရားသြင်သည် ပြည့်စုံဂသာဘဝပြင့် အသက်ရှင်ဂနသည့် သူ၏ 
တစ်ြါးတည်းဂသာ သားဂတာ်ကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ (သင်ြန်းစာ ၉ - စာတန်အဂြါ် 
ဂအာင်နိုင်သူ၏ ကတိဂတာ်၊ သင်ြန်းစာ ၄၅ - ြကလာမည့်ဂမရှိယအဂကကာင်း  
ြဂရာြက်ပြုြျက်များ၊ သင်ြန်းစာ ၅၂ - ဂယရှုြရစ်ဂတာ် ဂမွးြွားပြင်း)

၆။ ကားတိုင် - ဂယရှုသည် ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ဂြါ် 
တွင် အဂသြံြဲ့သည်။ (သင်ြန်းစာ ၁၁ - ြုံးအုြ်ပြင်းများအတွက် ပြင်ဆင ်
ဂထာက်ြံ့ပြင်း၊ သင်ြန်းစာ ၃၂ - အပြစ်ဂပြရာဂန့၊ သင်ြန်းစာ ၄၅ - ြကလာမည့ ်
ဂမရှိယအဂကကာင်း ြဂရာြက်ပြုြျက်များ)

 ¼ တတိယအဂနပြင့် ရှင်ဂြါလုက အပေိြ္ပမင်းအား သူြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ပြီးဂနာက ်
သူ၏ယုံကကည်ပြင်း ြုံပြင်ကို ဂပြာပြြဲ့သည်။ ရှင်ဂြါလုသည် ဂကာင်းကင်မှ ရူြါရုံကိ ု
နာြံပြီး ယြုအြါ သူအသစ်ဂတွ့ရှိြဲ့ဂသာ ြရစ်ဂတာ်အား ယုံကကည်ပြင်း အဂကကာင်းကို  
ကကီးသူငယ်သူများထံ ဂပြာပြဂနသည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

အသစ်ြန့်အြ်ထားဂသာ ဂြတ္တုမင်းဂရှ့တွင် ရှင်ဂြါလုသွားရမည်မှာ ကဲသရိပမို့ ကမ်းရိုး 
တန်းတွင် ပြစ်သည်။ ရှင်ဂြါလုက ဂယရှုအဂကကာင်းနှင့် သူ၏ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်း အ 
ဂကကာင်းကို ဆက်ဂပြာဂနဂသာဂကကာင့် ယုံကကည်သူများက စိတ်ဆိုးကကသည်။ ထို့ဂကကာင့်  
သူတို့သည် ရှင်ဂြါလုအား ဂြတ္တုမင်းထံ ရုံးတင်ကကသည်။ ဂြတ္တုမင်းက ရှင်ဂြါလု 
ယုံကကည်ဂသာ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းအဂကကာင်းကို နားမလည်ဂကကာင်း ဝန်ြံြဲ့သည်။

အပေိြ္ပမင်းသည် ဂဟရုဒ်မင်းကကီး၏ ပမစ်ဂတာ်ပြစ်ပြီး သူ၏ဇနီး Bernice နှင့်အတူ ဂြတ္တုမင်း 
ကို နှုတ်ဆက်ရန် ဂရာက်ဂနကကသည်။ ကဲသရိတွင် ဂရာမစစ်သား ၅ဝဝဝ ရှိဂသာဂကကာင့ ်
ရာထူးပမင့်ဂသာ အရာရှိများနှင့် အလွန်အဂရးြါဂသာ ြုေ္ဂိုလ်များလည်း ဂရာက်ဂနကကသည်။  
ရှင်ဂြါလုစကားကို ကကားနာရန်မှာ ဂဟရုဒ်မင်းအတွက်နှင့် သူ၏ဇနီးအတွက် အြွင့်အဂရး 
ပြစ်သည်။ ထို့ဂကကာင့် ရက်အနည်းငယ်ကကာဂသာအြါ ဂြတ္တုမင်းက အပေိြ္ပမင်းအား သူ့ 
ထံတွင် အရင်ြိလိြ္ပု လက်ထြ်ကတည်းက အကျဉ်းသားတစ်ဦးရှိဂနဂကကာင်း ဂပြာပြသည်။ 
သူ့ကို မည်သို့လုြ်ဂဆာင်ဂြးရမည်ကို မသိဂကကာင်းလည်း ဂြတ္တုမင်းက ဝန်ြံသည်။  
ထို့ဂကကာင့် ရှင်ဂြါလု၏စကားကို နားဂထာင်ကကည့်ရန် သဂဘာတူလိုက်ကကသည်။

ဂနာက်တစ်ရက်တွင် အပေိြ္ပနှင့် သူ၏ဇနီးတို့သည် ကဲသရိရှိ ြန်းမကကီးထဲသို့ ရှင်ဂြါလု၏ 
စကားကို ကကားနာရန် သွားလိုက်ကကသည်။ သူတို့၏ ဂဘးတစ်ြက်စီတွင် ဝင်ဂြါက်မှစပြီး 
စစ်တြ်ရှိ လူများလည်း ရှိသည်။ လူတိုင်းထိုင်လိုက်ပြီးဂသာအြါ အပေိြ္ပက ရှင်ဂြါလုအား 
သူ၏အဂကကာင်းကိုစဂပြာဂစသည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	သင့်ယုံြကည်ပခင်း	

ြုံပြင်ကို	တိုးပမှင့်ပခင်း

ဆရာက ရှင်ဂြါလု၏ 

ယုံကကည်ပြင်း ြုံပြင်ကို 

ဂပြာပြဂသာအြါ ကဂလး 

များအား ရှင်ဂြါလု  

ြရစ်ယာန် မပြစ်မီမည်သို ့

ပြစ်ြဲ့ြုံ၊ ြရစ်ယာန်မည်သို့ 

ပြစ်လာြုံနှင့် ြရစ်ယာန ်

ပြစ်လာပြီး သူ၏ 

အသက်တာ အဂကကာင်းကို  

ြျဂရးဂစြါ။

စာရေက်ဂြါ်တွင် ဂကာ်လံ 

၃ ြုြွဲဂစြါ။

.  ဂကာ်လံ ၁ - ရှင်ဂြါလု 

ြရစ်ယာန်မပြစ်လာမီ

.  ဂကာ်လံ ၂ - ရှင်ဂြါလ ု

သည် ြရစ်ယာန်တစ်ဦး 

မည်သို့ပြစ်လာြုံ

.  ဂကာ်လံ ၃ - ရှင်ဂြါလ ု

သည် ြရစ်ယာန်ပြစ ်

လာပြီး မည်သို့ 

ပြစ်လာြုံ

ယြု ကဂလးများအား 

သူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက် 

ထိုနည်းတူ လုြ်ဂဆာင ်

ဂစြါ။ သင့်ကိုယ်ြိုင် 

ယုံကကည်ပြင်း ြုံပြင်ရှိြါက 

၎င်းကိုြျဂရးြါ။

သင့်ယုံကကည်ပြင်း ြုံပြင်မှာ ဘာပြစ်သနည်း။ ကျွန်ုြ်တို့အား ဂပြာပြနိုင်ြါသလား။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

၇။ ယုံကကည်ပြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ြါက ဘုရာသြင်ကကိုဆို 
သည်။ (သင်ြန်းစာ ၁၃ - ကာဣနနှင့် အာဂဗလ၊ သင်ြန်းစာ ၃၄ - ဂကကးဝါဂြမရုြ်၊ 
သင်ြန်းစာ ၅၈ - ဘာသာဂရးဂြါင်းဂဆာင်)

၈။ အသက် - ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာသူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ဂြးသည်။ 
(သင်ြန်းစာ ၅ - ြရဒိသုဘုံမှဘဝ၊  သင်ြန်းစာ ၃၈ - ဂမှာင်မိုက်ဂသာအြျနိ် 
ကာလတွင် ဂတာက်ြဂသာ အလင်းများ၊ သင်ြန်းစာ ၅၆ - ဗတ္တိဇံဂယာဟန်မှ  
ဂြကးဂကကာ်ြျက်)
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာမှတ်တမ်း

ဘယ်ဘက်ပြမ်းတွင် 

စာရင်းများကို ြျမှတ်ဂြး 

ြါ - တနေဂဂနွ၊ တနလဂာ၊ 

အေဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကကာသြ 

ဂတး၊ ဂသာကကာနှင့် စဂန။

ထိြ်တွင် ဂလ့ကျင့်ရန ်

အြျနိ်နှင့် ပြန်လည်သုံး 

သြ်ရန် အြျနိ်ကိုထားြါ။

ကဂလးများသည် ကျမ်း 

ြျက် ကျက်မှတ်ပြင်းကို 

ဂန့စဉ်လုြ်ဂဆာင်ပြီး 

မည်သည့်အြျနိ်တွင် 

ကျမ်းြျက် ကျက်မှတ်ြဲ ့

သည်ကို သူတို့၏ 

မှတ်တမ်းတွင် ဂရးမှတ်ရ 

မည်။ ဂနာက်တစ်ြတ်တွင် 

ထိုမှတ်တမ်းကို အတန်းထ ဲ

သို့ယူလာြါ။

ဤလှုြ်ရှားမှုမျ ိုးသည် 

ကျမ်းစာ ကျက်မှတ်ပြင်း 

နှင့် တစ်ြတ်တာလုံး 

နာြံပြင်းကို အားဂြး 

သည်။ သင်ြန်းစာ၏ 

အစိတ်အြိုင်းမျှသာ 

မဟုတ်ြါ။

ရှင်ဂြါလုက အပေိြ္ပမင်းနှင့် သူ၏ဇနီးတို့အား ဂယရှုြရစ်ဂတာ်အား ယုံကကည်မပြစ်ြင် သူ၏ 
အသက်တာအဂကကာင်းကို ဂပြာပြသည်။ သူသည် ဘာသာဂရးအလွန်ကိုင်းရှိုင်းပြီး ဆက် 
ကြ်ဂသာ ြာရိရှဲပြစ်ြဲ့သည်။ ြာရိရှဲသည် ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းထဲရှိ ြညတ်တရားတိုင်းကို  
နာြံကကသည်။ သူသည် ထိုသို့ နာြံရုံသာမက မနာြံဂသာသူကိုလည်း သူညေင်းဆဲြဲ့သည်။  
အြျ ို့မှာ ဂသထိုက်သည်ဟုြင် သူဆုံးပြတ်ြဲ့သည်။

ထို့ဂနာက် ရှင်ဂြါလုက ဒမက်သက်ပမို့သို့သွားစဉ် အလင်းတန်းတစ်ြုသည် ဂကာင်းကင ်
က ကျလာပြီး သူ့ကိုစကားဂပြာလာသည်။ ရှင်ဂြါလုက “ကိုယ်ဂတာ်သည်မည်သူနည်း”  
“ကျွန်ုြ်ကို ဘာလုြ်ဂစလိုသနည်း” ဟူဂသာဂမးြွန်းနှစ်ြွန်းပြင့် တုံ့ပြန်ြဲ့သည်။ ရှင်ဂြါလု 
သည် ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်သူ ြျက်ြျင်းပြစ်လာြဲ့ပြီး သူညေင်းဆဲြဲ့သည့် လူများက သူ့ကိ ု
ကကိုဆိုကကသည်။

ရှင်ဂြါလုသည် စစ်မှန်ဂသာ ယုံကကည်သူတစ်ဦးပြစ်လာပြီးဂနာက် ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းမှ ြဂရာ 
ြက်များနှင့် ဂမာဂရှဂပြာြဲ့သည့်အရာကို သိမှတ်ြဲ့သည်။ ထိုကျမ်းစာထဲတွင် ြရစ်ဂတာ် 
သည် ဒုကေဂဝဒနာြံစားရမည်။ ဂသပြင်းမှ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လိမ့်မည်။ ရှင်ဂြါလုက လွန်ြဲ့ 
ဂသာ နှစ်ရာဂြါင်းများစွာက ြဂရာြက်ပြုြဲ့သည့်အရာကို လူများအား ဂပြာပြဂနသည်။ ထို့ 
ဂကကာင့် သူအကျဉ်းြျြံရသည်။ ေျူးလူမျ ိုးများက ရှင်ဂြါလုြရစ်ဂတာ်အဂကကာင်း ဂပြာဂန 
သည်ကို မနှစ်သက်ကကဂြ။ အပေိြ္ပမင်းက ထိုအဂကကာင်းကို စဉ်းစားပြီး ရှင်ဂြါလုသည် သူ့ 
ကို ြရစ်ယာန်ပြစ်ြါနီးအထိ ဆွဲဂဆာင်သည်ဟု ဂပြာသည်။ အပေိြ္ပင်းသည် သူ၏ထိုင်ြုံမှ  
ထလာပြီး ရှင်ဂြါလုသည် အကျဉ်းြျြံထိုက်ဂသာပြစ်မှု (သို့) ဂသဒဏ်ကျြံထိုက်ဂသာ ပြစ်မှု 
တစ်ြုမှမရှိဟု လူတိုင်းကိုဂပြာပြဂလသည်။

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

တမန်ဂတာ်ဝတ္တု ၂၆:၁၈ - (သူတို့ဆီသို့သင့်ကို ငါဂစလွှတ်မည်)… သူတို့၏မျက်စိကိုြွင့်ဂစ 
ပြင်းငှါ၊ … ဂမှာင်မိုက်မှ အလင်းသို့ ကူးဂပြာင်း၍၊….စာတန်၏အာဏာထဲမှ ဘုရားသြင့်အထံ 
ဂတာ်သို့ ဂပြာင်းလဲဂသာအားပြင့်…။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	အြွဲ့နှစ်ြွဲ့	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

သင့်ဂလျာ်သည့် အြျနိ် 

ကာလပြီးဂနာက် ဆရာက 

ကဒ်များနှင့် စာရေက်များ 

ကို စုစည်းပြီး အသင်း 

တစ်ြုြျင်းစီမှ အဂကာင်း 

ဆုံးဂမးြွန်းနှင့် အဂကာင်း 

ဆုံး အဂပြအတွက် 

ဆုဂြးြါ။

အတန်းတစ်ြုတွင် ဆရာ 

နှစ်ဦးရှိရမည်။ ဆရာနှစ်ဦး 

ရှိြါက တစ်ဦးြျင်းစီသည် 

တစ်သင်းြျင်းစီ၏ ဂြါင်း 

ဂဆာင်များ လုြ်ရမည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကျွန်ုြ်၏ယုံကကည်ပြင်း ြုံပြင်ကို ဂပြာပြပြင်း

ဤအစီအစဉ် ကကားကာလတွင် ဂကျာင်းသားများက သူတို့၏ယုံကကည်ပြင်း ြုံပြင်ကို အပြား 
သူများအား ဂပြာပြပြင်းပြင့် သူတို့၏ယုံကကည်ပြင်းကို တိုးပမေင့်ရမည်။ သူတို့၏ယုံကကည်ပြင်း 
ြုံပြင်တွင် ဂကာ်လံ ၃ ြု ရှိရမည်။ ရှင်ဂြါလု၏ ယုံကကည်ပြင်း ြုံပြင်ကဲ့သို့ပြစ်သည်။ သူတို့၏ 
ယုံကကည်ပြင်းြုံပြင်ကို အတန်းထဲရှိတစ်ဦးဦးနှင့် ဂဝမျှဂစပြင်းအားပြင့် ဂလ့ကျင့်ဂစြါ။ 
ဆရာက သူတို့၏ ယုံကကည်ပြင်း ြုံပြင်ကို အတန်းသားများအား ဂပြာပြပြင်းပြင့် ဤအြန်း 
ကို စတင်နိုင်သည်။ ဂကျာင်းသားများ သတ္တိရှိြါက သူတို့၏ြုံပြင်ကို အတန်းထဲတွင် ဂဝမျှ 
ဂစြါ။ ဂကျာင်းသားများအား ကျွန်ုြ်တို့သည် “ဂကာင်းကကီးပြစ်ရန် ဂကာင်းကကီပြစ်ပြင်း” 
ပြစ်သည်ကို သတိဂြးြါ။ ကျွန်ုြ်တို့သည် ကယ်တင်ပြင်း သတင်းဂကာင်းကို လက်ြံရရှိ 
ထားသည်။ ကျွန်ုြ်တို့သည် ဂဝမျှရန် လိုြါသည်။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဆရာက အတန်းကို နှစ်သင်းြွဲြါ။

 ¼ တစ်သင်းသည် “အနီသင်း” ပြစ်ပြီး အနီကဒ်များနှင့် စာရေက်များကို ရမည်။ ဂနာက် 
တစ်ြွဲ့မှာ “အဝါသင်း” ပြစ်ပြီး အဝါဂရာင်ကဒ်များနှင့် စာရေက်များရမည်။

 ¼ တစ်သင်းြျင်းစီတွင် အပြားအသင်းအား ဂမးလိုသည့် ဂမြွန်းကို ဂရးရန် ဂမးြွန်း 
၃-၅ ြုဂရးရန် တာဝန်ရှိသည်။

 ¼ ဂမးြွန်းတစ်ြုစီတွင် ယဂန့သင်ြန်းစာနှင့် ဆက်နွယ်ရမည်။
 ¼ ဂမးြွန်းများကို ဂရးပြီးဂနာက် အပြားအသင်းက ဂမးြွန်းများကို ဂပြရန် ၅-၇ မိနစ် 

အြျနိ်ရမည်။ “အဝါသင်း” က “အနီသင်း” ၏ဂမးြွန်းမျာကို ဂပြပြီး “အနီသင်း” က 
“အဝါသင်း” ၏ ဂမးြွန်းများကို ဂပြရမည်။

“ဂယရှု၊ ဂကျးဇူးတင်ြါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music  
သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာကို	

လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ယုံြကည်ပခင်းြုံပြင်

ဆရာက ဤသင်ြန်းစာ 

အြိုင်းကို လုြ်ဂဆာင်ပြီး 

ဂနာက်တစ်ြတ် 

သင်ြန်းစာြျနိ်တွင် 

ဂဆွးဂနွးြါ။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ကဂလးများကို အတန်းထဲတွင် သူတို့၏ယုံကကည်ပြင်းကို တိုးပမေင့်ဂအာင် ကူညီြါ။ သူတို့တွင် 
ဂပြာပြစရာ ယုံကကည်ပြင်း ြုံပြင်မရှိဂသးသည်ကို သတိပြုြါ။ အြျ ို့က ဂပြာပြြျင်မည် 
မဟုတ်ြါ။

ကဂလးများကို ဂရးဂစ (သို့) ဂပြာဂစြါ ၁) ဘုရားသြင်အား စိတ်မဂကျနြ်ဂစသည့် 
မည်သည့်အရာကို သူတို့လုြ်ဂဆာင်ြူးသနည်း။ ၂) ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို သူတို့မည်သို့ ယုံကကည ်
လာသနည်း။ ၃) စစ်မှန်ဂသာ ြရစ်ယာန်တစ်ဦးပြစ်ပြင်းသည် မည်မျှ အံ့ကသြွယ်ဂကာင်း 
သနည်း။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ရှင်ကြါလုသည်	သူ၏ယုံြကည်ပခင်းကြကာင့်	အြမ်းခံရပြီး	 
ကရာမတရားသူကကီးများ	ကရှ့တွင်	ကြါ်လာသည်။
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 ¼ ြထမရာစု နှစ်ဂနာက်ဆုံး တစ်ဝက်တွင် ညေင်းြန်းနှိြ်စက်ပြင်းနှင့် မာတုရ
 ¼ ဂအဒီ ၆၄ - ဂရာမ အင်ြါယာပြည့်ရှင် နီရိုသည် ဂရာမကို မီးရှို့ပြီး ြရစ်ယာန်များ 

ကို အပြစ်တင်ြဲ့သည်။
 ¼ ဂအဒီ ၆၆-၆၈ - တမန်ဂတာ်ရှင် ဂြတရုနှင့် ရှင်ဂြါလုတို့သည် နီရို၏ ကွြ်မျက ်

ပြင်းကို ြံရသည်။
 ¼ ဂအဒီ ၇၀ - ဂရာမတြ်မှူး တိတုသည် ဂယရုရှလင်နှင့် ဗိမာန်ဂတာ်ကို ြျက်ဆီး 

ြဲ့သည်။
 ¼ ဂအဒီ ၈၀ - ရာဘိုင် ေမာဂလလ ၂ သည် ြရစ်ယာန်များကို တရားဇရြ်မှ ဂမာင်း 

ထုတ်ြဲ့သည်။
 ¼ ဂအဒီ ၈၁-၉၆ - ဂရာမအင်ြါယာပြည့်ရှင် ဒိုမီတီယမ်သည် ြရစ်ယာန်များကို ညေင်း 

ြန်း နှိြ်စက်သူပြစ်သည်။
 ¼ ဂအဒီ ၉၀ (ြန့်) - ဒိုမီတီယမ်သည် တမန်ဂတာ်ဂယာဟန်ကို ြတ်မုကျွန်းသို့ 

ြို့လိုက်သည်။
 ¼ ဂအဒီ ၉၆ - ကျမ်းစာ၏ ဂနာက်ဆုံးစာအုြ် (ဗျာဒိတ်ကျမ်း) ကို ဂယာဟန်က 

ြတ်မုကျွန်းတွင် ဂရးသားြဲ့သည်။
 ¼ ဂယာဟန်မှလွဲ၍ တမန်ဂတာ်များ အသတ်ြံရသည်။

 ¼ ယာကုြ် - ဂဟရုဒ် ၁ မှ ဂြါင်းပြတ်သတ်ြဲ့သည်။
 ¼ ဂြတရု - ဂပြာင်းပြန် ကားစင်သတ်ြံရသည်။
 ¼ ရှင်ဂြါလု - ဂရာမတွင် နီရိုမှ ဂြါင်းပြတ်သတ်ြဲ့သည်။
 ¼ အဂ္ဒန္ဒ - ဂရာမတြ်မှူးမှ ကားစင်သတ်ြဲ့သည်။
 ¼ ြိလိြ္ပု - ဂကျာက်ြဲနှင့် ြစ်သတ်ြံရသည်။
 ¼ နာသဂနလ - စင်ဂြါ်တွင်မီးရှို့ြံ (သို့) ဂြါင်းပြတ်သတ်ြံရသည်။
 ¼ ဂသာမ - အိန္ဒိယတွင်် လှံပြင့် ထိုးသတ်ြံရသည်။
 ¼ မဿဲ - စင်ဂြါ်တွင် မီရှို့ြံ (သို့) ဂြါင်းပြတ်သတ်ြံရသည်။
 ¼ ယာကုြ် - ဂကျာက်ြဲနှင့် ြစ်သတ်ြံရသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ယုံြကည်ပခင်းသည်	ကနဉီးယုံြကည်သူများအတွက ်
အလွန်အကရးြါသည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၉၀
ရှင်ယုဒကသဝါဒစာ ၁:၃-၂၀ နှင့် ဂကာဂလာသဲ ၁:၁၅-၂၂

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကမးြါ၊	ြတ်ြါ၊	

ကပြာြါ၊	ဆုကတာင်းြါ

အရင်သင်ြန်းစာ ၃ ြုမ ှ

ဂကာင်းမွန်သည့် 

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း 

နည်းစနစ်သည် အဓိက 

အြျက် ဂလးြျက်ကို 

ဦးတည်ဂစြါသည်။

၁) ဂမးြွန်းဂမးြါ။

၂) ကျမ်းစာြတ်ြါ။

၃) ထိုအဂကကာင်း ဂပြာြါ။

၄) ဘုရားသြင်ထံ 

ဆုဂတာင်းြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၈၇ - ရှင်ဂြါလု၏ ဒုတိယသာသနာြရီးစဉ်
၁။  ရှင်ဂြါလုက ြိလိြ္ပိပမို့သား ဂထာင်မှူးကို ဘာလုြ်ရန်ဂပြာြဲ့သနည်း။
၂။  တမန်ဂတာ် ၁၆:၃၁ ကို ြတ်ြါ။
၃။  ဂယရှုြရစ်ဂတာ်အား ယုံကကည်ပြင်းသည် ဂကာင်းကင်သို့ သွားဂသာ တစ်ြုတည်း 

ဂသာလမ်း ပြစ်သည်။
၄။  ဂယရှုသည် လမ်းြရီး၊ သမ္မာတရားနှင့် အသက်ပြစ်ဂသာဂကကာင့် ဂကျးဇူးတင်ြါ။

စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၈၈ - ရှင်ဂြါလု၏ တတိယသာသနာြရီးစဉ်
၁။ ဧြက်ပမို့အဂကကာင်း ဘာကထူးပြားသနည်း။
၂။ တမန်ဂတာ် ၁၉:၁၉ ကို ြတ်ြါ။
၃။ ဘုရားသြင်သည် ယုံကကည်သူများကို ရုြ်တုကိုးကွယ်ပြင်းတွင် မြါဝင်ဂစလိုြါ။
၄။ ယုံကကည်သူများသည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကိုသာ ကိုးကွယ်မည်အဂကကာင်း ဆုဂတာင်းြါ။

စွန့်စားပြင်းနံြါတ် ၈၉ - ရှင်ဂြါလုသည် ဂရာမတရားသူကကီးထံ ဂြါ်လာပြင်း
၁။ ရှင်ဂြါလုက အပေိြ္ပမင်းအား ဘာဂပြာပြြဲ့သနည်း။
၂။ တမန်ဂတာ် ၂၆:၁၈ ကို ြတ်ြါ။
၃။ ရှင်ဂြါလုသည် ယုံကကည်ပြင်းအားပြင့် ယုံကကည်သူတစ်ဦးပြစ်လာြဲ့သည်။
၄။ ကျွန်ုြ်တို့သည် မိမိတို့၏သက်ဂသကို ဂြးနိုင်ြါမည်အဂကကာင်း ဆုဂတာင်းြါ။

တမန်ဂတာ်များ၏ အသက်တာအဆုံးြိုင်းတွင် မှားယွင်းဂသာဆရာများက အသင်းဂတာ် 
တွင် သင်ကကားမှုပြုဂနသည်ကို အဓိကစိတ်ြူြဲ့ကကသည်။

မှားယွင်းဂသာ ဆရာများသည် အသင်းဂတာ်သို့ အဘယ်ဂကကာင့်လာပြီး အသင်းဂတာ်၏ 
သင်ကကားမှု ကသဝါဒများကို ဂပြာင်းလဲသနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

 ¼ ရှိမုန် - အြိုင်းြိုင်း လွှပြင့် ြိုင်းပြတ်သတ်ြံရသည်။
 ¼ ယုဒ - ကားစင်သတ်ြံရ၊ ြုဆိန်ပြင့် ြုတ်ြံရ၊ (သို့) ဂကျာက်ြဲနှင့် ြစ်သတ်ြံရသည်။
 ¼ ဂယာဟန် - ြတ်မုကျွန်း ေူထဲတွင် ပြည်နှင်ြံြဲ့ရသည်။
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

“ယုံကကည်ပြင်း” သည် အဂစာြိုင်း အသင်းဂတာ်၏ သင်ကကားြျက်အတွက် မရှိမပြစ် ပြစ ်
သည်။ “ယုံကကည်ပြင်း” သည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်နှင့် တမန်ဂတာ်များ၏လိုအြ်ဂသာ သင်ကကား 
မှု၊ ဂယရှု မည်သူပြစ်သည်ကို အဓိကထားပြင်း၊ သူ၏အဂသြံပြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထဂပမာက ်
ပြင်းပြင့် ဘာကို ပြီးစီးဂစြဲ့သည်ကို အဓိကထားပြင်း ပြစ်သည်။ တမန်ဂတာ်အများစုသည် 
မှားယွင်းဂသာဆရာများကို အလွန်စိတ်ြူပြီး သူတို့၏ကသဝါဒကို အသင်းဂတာ်တွင် သင် 
ကကားမှုပြုသည်ကို စိုးရိမ်ကကသည်။ အသင်းဂတာ်သည် လျင်ပမန်စွာ ကကီးထွားလာပြီး ြရစ် 
ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အသစ်ဂသာအရာများစွာ ပြစ်ြျက်လာြဲ့သည်။ ထိုအပြစ်အြျက ်
များသည် အသင်းဂတာ်အတွင်း မှားယွင်းဂသာ ဆရာများကကီးစိုးရန် လွယ်ကူဂစြဲ့သည်။

ဂယရှု ြရစ်ဂတာ်၏ ညီဝမ်းကွဲမှာ ယုဒပြစ်သည်။ သူက ထိုမှားယွင်းဂသာ ဆရာများ 
အဂကကာင်းကို ဂရးသားဂသာအြါ ယုံကကည်သူများသည် တစ်ြါက ယုံကကည်သူအားလုံး အား 
ဂြးြဲ့ဂသာ ယုံကကည်ပြင်းအဂြါ်တွင်သာ “စိတ်ဂကျနြ်” သင့်သည်ဟု ဆိုသည်။ ယုဒ 
သည် “ယုံကကည်ပြင်း” အဂကကာင်းကိုစိတ်ြူသည်။ ယုံကကည်ပြင်းသည် ကယရှုခရစ်ကတာ်နှင့် 
တမန်ကတာ်များ၏	 လိုအြ်ကသာသင်ြကားမှု၊	 ကယရှုမည်သူပြစ်သည်ကို	 အဓိကထားပခင်း၊ 
သူ၏အကသခံပခင်းနှင့်	ရှင်ပြန်ထကပမာက်ပခင်းပြင့်	ဘာကိုပြီးစီးကစခဲ့သည်ကို	အဓိကထားပခင်း 
ပြစ်သည်။	 ယုဒက ယုံကကည်သူများအား အလုြ်ကကိုးစားရန်နှင့် ထိုသမ္မာတရားများဂြါ်တွင် 
ဂရာင့်ရဲရန် သင်ကကားြဲ့သည်။ သူက ထိုမှားယွင်းဂသာ ဆရာများဝင်လာသည်ကို ယုံကကည ်
သူများလက်ြံပြီး ဘာမှမလုြ်ြဲ ဂနမည်ကို စိုးရိမ်ြဲ့သည်။

မှားယွင်းဂသာ ဆရာများ၏ အြွဲ့တစ်ြွဲ့မှဂပြာသည်မှာ ဘုရားသြင်သည် သီးပြားဂနပြီး 
လူသားမျ ိုးနွယ်နှင့် ဂဝးကွာဂနသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုအရာမှာ လုံးဝမှားသည်။ ဘုရားသြင ်
သည် ကျွန်ုြ်တို့ လူသားများနှင့် သီးပြားမဂနြါ။ သူသည် လူတိုင်းနှင့် တစ်ဦးြျင်းဆက်ဆံ 
ဂရး ရှိလိုသူပြစ်သည်။

အြွဲ့တစ်ြွဲ့က ဂရာက်လာပြီးဂပြာသည်မှာ ရုြ်ဝတ္ထုကမ္ဘာသည် မဂကာင်းဂသာအရာပြစ်ပြီး 
ဝိညာဉ်ကမ္ဘာက ဂကာင်းသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုအြွဲ့လည်း မှားသည်။ ရုြ်ဝတ္ထုကမ္ဘာသည ်
ဘာမှပြစ်မဂနြါ။

ဂနာက်တစ်ြွဲ့ဂရာက်လာပြီး ဂပြာသည်မှာ ဂယရှု၏ြန္ဓာသည် အစစ်မဟုတ်ြါ၊ ရုြ်ြန္ဓာ 
မရှိြါ ဟုဆိုသည်။ ထိုအြွဲ့မှာ လုံးဝမှားသည်။ သူတို့သည် ဂယရှု၏ြန္ဓာကို လှံတံဂတာ်နှင့် 
ထိုးပြီး သံနှင့်ဂသွးထွက်ြဲ့သည်ကို သတိရြါ။ သူသည် အစာစားသည်၊ ထို့ဂကကာင့် ြန္ဓာ 
အစစ် ပြစ်ရမည်။

သမ္မာတရား၏ ဂထာင့်တစ်ဂနရာရှိရမည်ဟု ဂြကးဂကကာ်ဂသာ အပြားအြွဲ့များလည်း ရှိ 
သည်။ တမန်ဂတာ်များက ထိုအရာကို အလွန်စိတ်ြူကကသည်။ ထို့ဂကကာင့် သူတို့သည် 
“ယုံကကည်ပြင်း” ကို ထိန်းသိမ်းရန် စည်းလုံးကကသည်။ ယုံကကည်ပြင်း… စစ်မှန်ဂသာ ယုံကကည ်
ပြင်းဟူသည်မှာ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်နှင့် တမန်ဂတာ်များ၏လိုအြ်ဂသာ သင်ကကားမှု၊ ကယရှု 
မည်သူပြစ်သည်ကို	 အဓိကထားပခင်း၊	 သူ၏အကသခံပခင်းနှင့်	 ရှင်ပြန်ထကပမာက်ပခင်းသည်	
ဘာကိုပြီးစီးကစခဲ့သည်	စသည်တို့ကို	အဓိကထားပခင်းပြစ်သည်။	

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ယုံြကည်ပခင်း

ဆရာက အတန်းသားများ 

အား “ယုံကကည်ပြင်း”သည ်

ဘာကို ကိုယ်စားပြုသည ်

ကို ဂပြာပြရမည်။ ကဂလး 

များကို “ယုံကကည်ပြင်း” 

သည် ဘာပြစ်သည်ကို 

ြျဂရးဂစ (သို့) 

အပြားသူများကို 

ဂဝမျှဂစြါ။

‘ယုံကကည်ပြင်း” သည် 

ြုံပြင်ထဲတွင် စာလုံးမဲပြင့် 

သုံးကကိမ် ဂြာ်ပြထားသည်။ 

ကဂလးများကဆရာနှင့် 

အပြားကဂလးများအား 

တမန်ဂတာ်များ ယုံကကည ်

သည့် “ယုံကကည်ပြင်း” 

အဂကကာင်းကို ဂပြာပြနိုင ်

ြါသလား။

. ၁ ဂယာဟန် ၄:၂

. ဂကာဂလာသဲ ၁:၁၇

. ၁ဂြတရု ၃:၂၄
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ဂကာဂလာသဲကသဝါဒစာ ၁:၁၉ - အဂကကာင်းမူကား၊ ြြ်သိမ်းဂသာ ပြည့်စုံပြင်းကို သားဂတာ်၌ 
ကျနိ်းဝြ်ဂစပြင်းငှါ၎င်း၊

တမန်ဂတာ်ဂယာဟန်က ဂပြာသည်မှာ “သြင်ဂယရှုသည် လူ့ဇာတိကို ြံယူလာသည်ဟု 
ဝန်ြံဂသာဝိညာဉ်တိုင်းသည် ဘုရားသြင်ထံမှပြစ်သည်။ တမန်ဂတာ်ဂြါလုက ဂပြာသည်မှာ 
“သူ (ဂယရှု) သည် အရာအားလုံးမတိုင်ြင်တွင်ရှိပြီး အရာအားလုံးသည် သူ့အထဲတွင် တည် 
ရှိဂနသည်။” တမန်ဂတာ်ဂြတရုက ဂပြာသည်မှာ “သူကိုယ်တိုင် (ဂယရှု) သည် ကျွန်ုြ်တို့ 
၏အပြစ်ကို သူ၏ြနောတွင် ယူဂဆာင်ပြီးကားတိုင်ဂြါ်တွင် ြျတိ်ဆွဲကာ ကျွန်ုြ်တို့သည် 
အပြစ်တရားတွင်ဂသပြီး ဂပြာင့်မတ်စွာ အသက်ရှင်ရန်ပြစ်သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

-	ခုန်ြါ

စကားလုံးကကီးများပြင့် 

စာရေက်ဂြါ်တွင် ကျမ်းြျက ်

၏ စကားစုများကို ဂရးြါ။ 

ကကမ်းပြင်ဂြါ်တွင် စာရေက ်

များကို ဂရာပြီးကြ်ထား 

ြါ။ သို့ဂသာ် အဂပြမှန်ရရန် 

အနီးစြ်ဆုံးထားရမည်။ 

ကဂလးများက တစ်ကကိမ ်

လျှင် စကားလုံးတစ်လုံးကို 

ြုန်ပြီး ကျမ်းြျက်ကို 

မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ် 

အတိုင်း ြုန်ရမည်။ 

ကဂလးတိုင်းကို 

ကျမ်းြျက်ြုန်ရန် 

အြွင့်အဂရးရြါဂစ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

အစစ်လား အတုလား

ဂငွအတုြုံ တစ်ြုံကို မိတ္တူများစွာ ကူးပြီးအတန်းထဲသို့ ယူလာြါ။ ဂငွအစစ်ကိုလည်း 
ယူလာြါ။ သို့ဂသာ် အစတွင် သူတို့ကို မပြြါနှင့်။ ဂကျာင်းသားများကို “ဤြုံနှင့်ကငွသည်	 
အတုလား	အစစ်လား”	ဟု ဂမးြါ။ ကဂလးများကို ဂပြဂစြါ။

သူတို့က အတုဟု ထင်ြါက အဘယ်ဂကကာင့်နည်းဟု ဂမးြါ။ မိနစ်အနည်းငယ်ကကာဂသာ 
အြါ  ဂငွအစစ်တစ်ြုကို ယူထုတ်လာပြီး အစစ်နှင့်အတုကို နှိုင်းယှဉ်ဂစြါ။ ကွဲပြားပြားနား 
မှုကို သူတို့သိသလား ဂမးြါ။ ဂမးရန် - “စစ်မှန်ဂသာအရာဟု မည်သည့်အရာက အလွယ် 
တကူ ဂပြာဂစနိုင်သနည်း” အဂပြ - “အစစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြင်း” 

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂယရှု၊ ဂကျးဇူးတင်ြါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music  
သီြျင်းကို ဤသင်ြန်းစာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

သကဘာတူမတူ	

ကြာ်ပြချက်များ

ကဂလးများက ထိုဂြာ်ပြ 

ြျက်များကို သဂဘာတ ူ

မတူ ဂြာ်ပြရင်း ဂြျာ်ရွှင ်

ကကမည် ပြစ်သည်။ 

သင်သည်လည်း 

သဂဘာတူမတူ ဂြာ်ပြ 

ြျက်အတွက် ကိုယ်ြိုင် 

ဂြာ်ပြြျက်များကို 

ပြုလုြ်နိုင်ြါသည်။

သင်ခန်းစာကို	

လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ယုံြကည်ပခင်း	ြုံပြင်ကို	

ပြန်လည်ကပြာဆိုပခင်း

ကဂလးများကို 

ယုံကကည်ပြင်းသည် 

ဘာပြစ်သည်ကို 

တစ်စုံတစ်ဦးအား 

ဂပြာပြဂစပြင်းပြင့် 

အိမ်စာဂြးလိုက်ြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သဂဘာတူမတူ ဂြာ်ပြြျက်များ (သင်သဂဘာမတူြါက အဘယ်ဂကကာင့် မတူသနည်း။)

၁။  ကနဉီး အသင်းဂတာ်က မှားယွင်းဂသာ ဆရာများသည် မည်သူများပြစ်သည်ကို 
သိကကသည်။ (သဂဘာမတူြါ။ မှားယွင်းဂသာဆရာများသည် မှားယွင်းဂသာကသဝါဒ 
ကို ကျယ်ပြန့်ဂအာင် လုြ်ဂဆာင်ကကသည်)

၂။ ယုဒသည် ဂယရှု၏ညီဝမ်းကွဲ မဟုတ်ြါ။ (သဂဘာမတူြါ။ သူသည် ဂယရှု၏ 
ညီဝမ်းကွဲပြစ်သည်။)

၃။ တမန်ဂတာ်များသည် ယုံကကည်ပြင်းအဂကကာင်းကို ဂရးသားြဲ့ကကသည်။ (သဂဘာတူ 
သည်။)

၄။ ယုံကကည်ပြင်းသည် ဂယရှုမည်သူပြစ်သည်ကို ယုံကကည်ပြင်း၊ သူ၏အဂသြံပြင်းနှင့ ်
ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ြဲ့ပြင်းအားပြင့် သူလုြ်ဂဆာင်ပြီးသွားသည့်အရာကို ယုံကကည်ပြင်း 
ပြစ်သည်။ (သဂဘာတူသည်။)

၅။ ကနဉီး ယုံကကည်သူများသည် သူတို့၏ယုံကကည်ပြင်းအတွက် အသက်ကိုဂြးနိုင ်
သည့် ယုံကကည်ပြင်းအဂကကာင်းကို အလွန်စိတ်ြူကကသည်။ (သဂဘာတူသည်)

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ယုံကကည်ပြင်း အဂကကာင်းနှင့် ြတ်သက်ပြီး အဓိကအြျက်နှစ်ြျက်ကို ဂြာ်ပြပြီး သူငယ်ြျင်း 
တစ်ဦးထံ ဂဝမျှြါ။

၁။ ဂယရှုသည် ဂလာကတွင် အဂသွးအသားနှင့် ဂနထိုင်ြဲ့သည့် ဘုရားသြင်၏ သား 
ဂတာ်ပြစ်သည်။

၂။ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် လူသားများ အားလုံးအတွက် အဂသြံြဲ့သည်။ သူ၏အဂသြံ 
ပြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ြဲ့ပြင်းအားပြင့် လူတိုင်းထာဝရ အသက်ရနိုင်သည်။

အပြိုင်သင်ကကားပြင်း - မည်သည့်အရာက မှန်ကန်ဂသာ သင်ကကားမှုပြစ်သည် မည်သည့ ်
အရာ မှားယွင်းဂသာ သင်ကကားမှုပြစ်သည်ကို ကျွန်ုြ်တို့မည်ကဲ့သို့ ဂပြာနိုင်သနည်း။ (မူလ 
သမ္မာတရား (သို့) ဘုရားသြင်၏ စကားဂတာ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြင်းပြင့်)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ယုံြကည်ပခင်းသည်	ကနဉီးယုံြကည်သူများအတွက ်
အလွန်အကရးြါသည်။
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 ¼ သက်သာဂလာနိတ် ြထမစာဂစာင်တွင် ရှင်ဂြါလုက သူတို့သည် ဘုရားသြင်၏အမျက ်
ဂတာ်ကို ဂတွ့ကကုံရမည် မဟုတ်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ (၁:၁၀၊ နှင့် ၅:၉)။ ဘုရားသြင်၏ 
အမျက်ဂတာ်မှ လွှတ်ဂပမာက်ရပြင်းအဂကကာင်းကို ဂမးြွန်းမထုတ်ထားြါ။ လွှတ်ဂပမာက ်
ပြင်း အြျနိ်ကာလမှာလည်း မဂသြျာြါ။

 ¼ သက်သာဂလာနိတ် အသင်းဂတာ်သည် စတင်ြါစပြစ်ပြီး သူတို့ယုံကကည်မှုဂကကာင့်  
တိုက်ြိုက်ြံဂနရသည်။

 ¼ ရှင်ဂြါလုက ထိုအသင်းဂတာ်ရှိ လူများ၏ စိုးရိမ်ြူြန်မှုကို တုံ့ပြန်ြဲ့သည်။ သူတို့ကိ ု
လျစ်လျူမရှုလိုြါ။ ဂသြျာသည်မှာ ဘုရားသြင်က ထိုယုံကကည်သူများသည် သူတို့၏ 
ြျစ်ြင်သူများ မည်သို့ပြစ်သွားမည်ကို သိဂစလိုြဲ့သည်။

 ¼ မယုံကကည်သူများအတွက် ဂမျှာ်လင့်ြျက် လုံးဝမရှိြါ။ သို့ဂသာ် ယုံကကည်သူများအတွက ်
မူကား ဂမျှာ်လင့်ြျက်ကကီးစွာ ရှိသည်။ အမှန်တွင် ယုံကကည်သူများသည် ထိုဂကာင်းကကီး 
ပြစ်ဂသာဂမျှာ်လင့်ြျက်ကို တစ်ဦးကို တစ်ဦးဂဝမျှရန် ပြစ်သည်။ ဂမျှာ်လင့်ြျက်မှာ  
တစ်ဂန့ဂသာအြါ ကျွန်ုြ်တို့သည် ဂကာင်းကင်အိမ်တွင် ြရစ်ဂတာ်နှင့်အတူ ဂနထိုင်ရ 
မည် ပြစ်သည်။

 ¼ “အိြ်ဂြျာ်ဂနဂသာသူ” ဟူသည် (Semi-conscious) ကိုယ်ြန္ဓာအိြ်ဂြျာ်ပြင်းကို 
ဆိုလိုပြင်း မဟုတ်ြါ။ အိြ်ဂြျာ်ပြင်းသည် ဂသဆုံးသူအတွက် သုံးနှုန်းဂသာ စကား 
ပြစ်သည်။

 ¼ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို ဂရးသားဂသာ သူတို့က ြရစ်ဂတာ် ဒုတိယအကကိမ် ြကလာပြင်းသည ်
အဂရးကကီးဂသာ သမ္မာတရားပြစ်သည်ဟု ပမင်သည်။ ၎င်းကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် အြန်း 
ကကီးထဲမှ ၃၁၈ ကကိမ် ဂြာ်ပြထားသည်။ ကျမ်းြျက် နှစ်ဆယ့်ငါးြျက်တိုင်းတွင် ြျမ်းမျှ 
အားပြင့် တစ်ကကိမ်ြန့်  ကိုးစားထားသည်။

 ¼ သြင်ပြန်လာဂသာအြါ သူသည် တိမ်ဂြါ်တွင် အဂြါင်းအြါများစွာနှင့် တံြိုးမှုတ်မည ်
ပြစ်သည်။ ြရစ်ဂတာ်၌ ဂသလွန်ဂသာသူသည် ြထမဆုံး ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာမည်။  
ထို့ဂနာက် အသက်ရှင်သူများက လိုက်သွားကကရမည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	သူ့ကိုယုံြကည်သူများအတွက်	ပြန်လာလိမ့်မည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၉၁
သက်သာဂလာနိတ်ကသဝါဒစာြထမဂစာင် ၄:၁၃-၁၈ နှင့် 

ရှင်ဂယာဟန် ၁၄:၁-၃

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အဓိကပြစ်စဉ်များ

ပြန်လည် သုံးသြ်ပြင်း 

သည် သင်ြန်းစာ ဂလ့လာ 

ရာတွင် အဂရးြါသည့် 

အြန်းကဏ္ဍတွင် ြါဝင် 

သည်။ ယြု ပြစ်စဉ် ၁၉ 

ြုကို ဂြးထာသည်။ 

ထိုပြစ်စဉ်များကို 

စာရေက်ကကီး (သို့) 

သင်ြုန်းဂြါ်တွင် ဂရးြါ။ 

ထို့ဂနာက် ကဂလးများကို 

အြျနိ်ကာလအရ 

အစဉ်လိုက်ထားဂစြါ။ 

ကဂလးများကို ၂ြွဲ့ ၃ြွဲ့ြွ ဲ

ပြီး အတူတကွ 

လုြ်ဂဆာင်ဂစြါ။ 

အြျနိ်သတ်မှတ်ဂြးြါ။ 

အနိုင်ရသူကို ဆုဂြးြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အစဉ် တည်ရှိပြီး 
အလွန် တန်ြိုးကကီးသည်။ ဘုရားသြင် 
သည် ကမ္ဘာကကီးနှင့် ထိုထဲတွင် ရှိဂသာ 
အရာအားလုံးကို ြန်ဆင်းသည်။

 ¼ လူစီြာ (သို့) စာတန်သည် ဧဝကို လှည့် 
စားြဲ့သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသြင် 
အား မနာြံပြင်းပြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ြဲ့ 
ကကသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ဂနာဧနှင့် သူ၏ 
မိသားစုကို အသက်ြျမ်းသာ ဂြးရန် 
ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ အဘယ်ဂကကာင့် ဆို 
ဂသာ် ဂနာဧသည် ဂပြာင့်မတ်ဂသာ 
လူတစ်ဦးပြစ်သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် အာပဗဟံအား အထူး 
ကတိဂတာ်ဂြးြဲ့သည်။

 ¼ ယာကုြ်သည် ဘုရားသြင်၏ဂကာင်း 
ကင်တမန်နှင့် နြန်းလုံးရာမှ ဣသဂရလ 
ဟူသည့် အမည်သစ်ကို ရြဲ့သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည်  ဣသဂရလလူမျ ိုး 
များ နာြံရမည့် ြညတ်ဂတာ်ဆယ်ြါး 
ဟု ဂြါ်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ 
ကုတ်ဥြဂဒကို တည်ဂထာင်ြဲ့သည်။

 ¼ ဘုရားသြင်၏ အကူအညီပြင့် ဣသ 
ဂရလတို့သည် ကတိဂတာ်ပြည်သို့ ဝင် 
စားြဲ့ကကသည်။

 ¼ ဘုရားသြင်သည် ဒါဝိဒ်ကို ဘုရင်ပြစ်ရန် 
ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ သူသည် ထာဝရဘုရင် 
ပြစ်ရန် တစ်စုံတစ်ဦးကို ဂစလွှတ်လိမ့် 
မည်။

 ¼ ဣသဂရလနှင့် ယုဒတို့သည် အာစီးရီး 
ယားနှင့် ဗာဗုလုန်သို့ ပြည်နှင်ြံရသည်။

 ¼ ေျူးလူမျ ိုးများသည် ဗိမာန်ဂတာ် နှင့်  
ပမို့ရိုးများ ပြန်လည်တည်ဂဆာက်ရန်  
ပြည်နှင်ြံရပြင်းမှ ပြန်လာြဲ့ကကသည်။

 ¼ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကကား 
တွင်များစွာ ဂပြာင်းလဲြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုဂမွးြွားြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှု၏အဂစာြိုင်းဘဝတွင် သူ့ကိုထူး 
ပြားဂသာ ြုေ္ဂိုလ်အပြစ်မှတ်သား ထား 
သည်။

 ¼ ဂယရှုသည် လူဆယ့်နှစ်ဂယာက်ကို သူ့ 
အား ဆက်ကြ်ဂသာဂနာက်လိုက်များ 
ပြစ်ရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုသည် မုန်တိုင်းနှင့် နတ်ဆိုးများ 
အဂြါ်သူ၏မဟာတန်ြိုးဂတာ်ကို ပြသ 
ြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုသည် လူထု၏ြျးီမွမ်းမှုပြင့် ဂယရ ု
ရှလင်ပမို့သို့ဝင်လာြဲ့သည်။

 ¼ ယုဒသည် ဂယရှုကို သစ္စာဂြာက်ြဲ ့
သည်။

 ¼ ဂယရှုသည် အဂသြံကာ ပမုြ်နှံြံြဲ့ပြီး 
ပြန်လည်ထဂပမာက်ြဲ့သည်။

 ¼ ဂယရှုသည် လူများစွာထံ ဂြါ်လာသည်။

 ¼ ဂယရှုသည် ဂကာင်းကင်ဂြါ်သို့ တက် 
ြကသွားသည်။

 ¼ အသင်းဂတာ်သည် ဆက်လက်ကကီးထွား 
လာပြီး သူ၏သတင်းစကားကို ဂြကး 
ဂကကာ်သည်။
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သင်ြန်းစာကို မဟာကျမ်းစာ ြုံပြင်၏စွန့်စားပြင်း ၉၉ ြန်း ဟု ဂြါ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်ကို  
မည်သည့် စစ်မှန်သည့် ဂမျှာ်လင့်ြျက် ယူဂဆာင်လာ ဂြးသနည်း။ ၎င်းသည် လူလား။  
ြိုင်ဆိုင်မှုလား။ ကစားနည်း တစ်ြုလား။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂယရှုသည် ဂလာကမှ မထွက်ြွာမီ သူဂနာက်တစ်ြန် ပြန်လာမည်ဟု ကတိဂြးြဲ့သည်။ 
သူသွားစဉ်တွင် ယုံကကည်သူများ ဂနစရာဂနရာကို ပြင်ဆင်မည်ဟု ဂပြာြဲ့သည်။ ထိုထက် 
ထူးပြားသည်မှာ ၎င်းသည် ထာဝရတည်တံ့မည်။

လွန်ြဲ့ဂသာ အြျနိ်များစွာက ေရိဂပမာက်ြိုင်း လူများသည် ဤအရာကို စိုးရိမ်ြဲ့ကကသည်။ 
သူတို့က ဂသဆုံးသွားသည့် ယုံကကည်သူများသည် မည်သို့ပြစ်မည်ကို စိုးရိမ်ကကသည်။ သူတို့ 
ဘယ်ကိုသွားမည်နည်း။ သူတို့ဘာလုြ်မည်နည်း။ ၎င်းမှာ သူတို့စိုးရိမ်သည့်အရာ အြျ ို့ပြစ် 
သည်။ ရှင်ဂြါလုကလည်း ြရစ်ဂတာ်၌ ဂသဂသာသူသည် ပြန်လည်ထဂပမာက်လာမည်ဟု
ဂပြာပြြဲ့သည်။

ပြစ်လာမည့်အရာမှာ ဤသို့ပြစ်သည်။ ဂယရှုသည် ဂကာင်းကင်ဂြါ်သို့ တက်ြကသွားြဲ့ 
သည်။ တစ်ဂန့လျှင် သူဂပြာြဲ့သကဲ့သို့ ယုံကကည်သူများအတွက် တစ်ြန်ပြန်လာဦးမည်။  
သူသည် ဘယ်ဂတာ့မှမလိမ်ြဲ အစဉ်အမှန်ကို ဂပြာဂသာဂကကာင့် ကျွန်ုြ်တို့ယုံကကည်သည်။ 
သူကတိတည်မည်။ သူပြန်လာဂသာအြါ တံြိုးမှုတ်သံကို ကျွန်ုြ်တို့ ကကားရမည်။ ြရစ်ဂတာ် 
၌ဂသဂသာ သူသည် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာမည်။ ထို့ဂနာက် အသက်ရှင်ဂနဂသာ သူတို့သည်  
သူတို့နှင့်အတူလိုက်သွားမည်။ ထို့ဂနာက် ကျွန်ုြ်တို့သည် အစဉ်သြင်နှင့်အတူ ဂနရမည်။ 
“ကကား” ပြားထားသည့်အရာ မရှိဂတာ့ဂြ။ ယုံကကည်သူများသည် ဂလာကတွင်လား ဂကာင်း 
ကင်တွင်လား တစ်ဂနရာရာတွင်ရှိမည်။

ဤအြျက်သည် ယုံကကည်သူများအတွက် မဟာဂမျှာ်လင့်ြျက် ပြစ်သင့်သည်။ အမှန်တွင် လူ 
အြျ ို့က၎င်းကို “မေဂလာရှိဂသာ ဂမျှာ်လင့်ြျက်” ဟုဂြါ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဂကာင်းကကီး 
ပြစ်ပြီး ဂြျာ်ရွှင်ဂစသည့် ဂမျှာ်လင့်ြျက်ရှိသည်ဟ ု ဆိုသည်။ ကျွန်ုြ်တို့အတွက် ဂယရှု၌ဂနရာ 
ရှိသည်ဟူသည်ကို သိပြင်းမှာ ဂြျာ်စရာဂကာင်းဂသာဂမျှာ်လင့်ြျက်ပြစ်သည်။ မျက်ရည ်
ကျပြင်း မရှိဂတာ့ြါ။ နာကျင်ပြင်းမရှိိဂတာ့ြါ။ ဂသပြင်းတရားထာဝရမရှိဂတာ့ြါ။ “စာတန် 
အား နင်းဂပြသူ” အဂကကာင်းကို ကျွန်ုြ်တို့ဂပြာြဲ့သည်ကို သတိရြါ။ ထိုသူသည်စာတန်၏ 
ဦးဂြါင်းကို နင်းဂပြမည့်သူ ပြစ်သည်။ ဂယရှုက ထိုသို့လုြ်ဂဆာင်ြဲ့ပြီး ယုံကကည်သူများက 
ဂနာက်ထြ် ဝမ်းနည်းစရာ မရှိဂတာ့ြါ။ ၎င်းသည် ဂြျာ်ရွှင်ပြင်းအတွက် အံ့ကသြွယ်ရာ 
ဂနရာပြစ်သည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	နာကရးနှစ်ခု

ဆရာက ကဂလးများအား 

အတန်း၏ အဆုံးတွင် 

ထိုဂမးြွန်းများကို 

ဂမးရြါမည်။

လူတစ်ဦးဂသသည် 

(သို့) ဂမျှာ်လင့်ြျက် 

မရှိဂတာ့သည်ကို 

မည်သည့် စကားလုံးများ 

ပြင့် ဂြာ်ပြသနည်း။

မဟာဂမျှာ်လင့်ြျက်ပြင့် 

ဂသဆုံးသွားဂသာ သူကို  

မည်သည့် စကားလုံးများ 

ပြင့် ဂြာ်ပြသနည်း။ 
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ရှင်ဂယာဟန်ြရစ်ဝင် ၁၄:၃ - ငါသည်သွား၍ သင်တို့ဂနစရာအြန်းကို ပြင်ဆင်ပြီးမှ တြန် 
ပြန်လာ၍ ငါရှိရာအရြ်၌ သင်တို့ဂနဂစပြင်းငှါ သင်တို့ကို ငါ့ထံသို့ သိမ်းဆည်းမည်။

နှစ်ဂြါင်း ၂၀၀၀ နီးြါးြန့် ယုံကကည်သူများသည် ဂယရှု တစ်ြန်ပြန်လာမည့်အြျနိ်ကို ဂစာင့ ်
ဂမျှာ်ြဲ့ကကသည်။ လူအများက သူမကကာမီပြန်လာမည်ဟု ထင်ကကသည်။ သို့ဂသာ် သူပြန် 
မလာဂသးသည်မှာ သူပြန်မလာဂတာ့ဟု မဆိုလိုြါ။ သူပြန်မလာဂသးပြင်းပြစ်သည်ဟုသာ  
ဆိုလိုသည်။ သူပြန်လာဂသာအြါ မဟာဂန့ပြစ်မည်။ ြရစ်ဂတာ်၌ ဂမျှာ်လင့်ဂသာသူသည်  
ဂြျာ်ရွှင်ပြီး မေဂလာရှိမည်။

ယုံကကည်သူများသည် ထာဝရအိမ်ဂတာ်တွင် ဂယရှုနှင့်အတူ ရှိမည်။ သူကယုံကကည်သူများကိ ု
ြျက်စီး ဆုတ်ယုတ်မသွားနိုင်သည့် ြန္ဓာကိုဂြးမည်။ မဂသဂတာ့မည့် ြန္ဓာကိုဂြးမည်။  
ကျွန်ုြ်တို့၏ ဂလာကြန္ဓာကို ဘုန်းဂတာ်ထင်ရှားသည့် ြန္ဓာပြစ်ဂစမည်။ မည်မျှမေဂလာရှ ိ
သည့် ဂမျှာ်လင့်ပြင်းဂြနည်း။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အတန်းြတ်လည်တွင်

သီြျင်းြွင့်ထားစဉ် 

ကဂလးများကို စက်ဝိုင်းြု ံ

ထိုင်ဂစြါ။ ကျက်မှတ်ထား 

သည့် ကျမ်းြျက်ကို 

လက်ဆင့်ကမ်းဂစြါ။ 

သီြျင်းရြ်နား သွားဂသာ 

အြါ ကျမ်းြျက်ကိုရသူ 

မည်သူမဆို ကျမ်းြျက်ကို 

ရေတ်ဆိုရမည်။ ကျမ်းြျက် 

အားလုံးကျက်မှတ်ပြီး 

သည်အထိ လုြ်ြါ။ 

ထို့ဂနာက် ကျမ်းြျက ်

တစ်ြုလုံး အတွက် 

ထိုနည်းတူ လုြ်ဂဆာင်ြါ။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂမျှာ်လင့်ြျက် တစ်ြုရှိသည် There is a hope” ဟူသည့် Keswick သီြျင်းကို ဤသင်ြန်း 
စာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

သင် သိသည့်အတိုင်းြင် သူမသည် တစ်ညလုံး အပြင်သွားမည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် 
သူမသည် ဂရှာ့ြင်သွားစရာရှိသည်၊ သင့်အြွားဆီတွင်လည်း ြဏအလည်သွားမည်။ သင် 
စဉ်းစားမည် “ကျွန်မကကည့်ြျင်ဂသာ တီဗီအစီအစဉ် ရှိသည်။ လုြ်စရာ အလုြ်များကို ဦး 
စွာ လုြ်လိုက်ြါက ထိုအစီအစဉ် လွှတ်သွားမည်။ ထို့ဂကကာင့် အစီအစဉ်မလာမီလုြ်စရာ 
တစ်ြျ ို့ကို လုြ်ထားမည်။ ပြီးလျှင် တီဗီအစီအစဉ်ကို ကကည့်မည်။ ပြီးလျှင် ကျန်သည့်အလုြ် 
ကိုထြ်လုြ်မည်။” ထို့ဂကကာင့် သင့်အဂမက သင့်ကိုတိတိကျကျ ညွှန်ကကားြဲ့ဂသာ်လည်း 
သင်ြိုသိသည်ဟု သင်ထင်သည်။ ထို့ဂနာက် တီဗီအစီအစဉ်ကို ကကည့်လိုက်သည်။ အစီအစဉ် 
မှာ တစ်နာရီဂလာက်ကကာသည်။ ထို့ဂကကာင့် သင့်အဂမအိမ်မဂရာက်မီ အြျနိ်များစွာ ကျန် 
ဂသးသည်။ ရုတ်တရက် တီဗီအစီအစဉ်မှာ နာရီဝက်မျှြင်ရှိဂသးစဉ် အိမ်ဂရှ့တံြါးြွင့်သံနှင့ ်
အတူ သင့်အဂမ အိမ်ပြန်လာသည်ကို သင်ကကားလိုက်မည်။ အိုးနိုး သင်သည် တီဗီကကည့်ဂန 
သည်။ သင့်အလုြ်လည်း မပြီးဂသးြါ။ သင်သည် သင့်အဂမကို မနာြံဂသာဂကကာင့် 
အံ့ကသပြင်းနှင့် စိတ်ြျက်ပြင်းကို ြံစားသွားဂသာ သင်၏မိြင်မျက်နှာကို ပမင်ဂယာင်ကကည့်ြါ။ 
ထို့ဂနာက် သင့်အဂမမှ သင့်ကို ဂပြာဂသာ အံ့ကသပြင်းနှင့် စိတ်ြျက်သည့်အသံကို သင်ကကား 
ရသည်မှာ “သမီးကဂမဂမ့ စကားကို နားမဂထာင် အလုြ်မလုြ်တဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းတယ်၊ 
သမီးသူငယ်ြျင်းအိမ်ကို သွားလည်လို့ မရဂတာ့လို့လည်း စိတ်မဂကာင်းြါဘူး” ဟုဂပြာဂလ 
သည်။ ဘယ်လို။ ကျွန်မ မသိဂနြဲ့ြါ။ သင်သိမည်မဟုတ်ဟု အဂမကဂပြာသည်။ သူငယ်ြျင်း 
ကို အဂမကလမ်းတွင် ဆုံပြီး သူ့ကိုအိမ်သို့လာလည်ရန် စကားြါးလိုက်သည်။ သူငယ်ြျင်း 
အိမ်တွင် အစားအဂသာက်များ၊ ကစားစရာများနှင့် ဂရကူးပြီး ြါတီြွဲရှိသည်။ အဂမသည်  
ထိုစကားကို ကျွန်မထံအရင် ဂပြာပြပြီးမှ အြွားအိမ်သွားလည်ရန် စိတ်ကူးထားပြီး ပြန်လာ 
ပြင်းပြစ်သည်။ သို့ဂသာ် မနာြံဂသာဂကကာင့် အိမ်တွင်သာဂနပြီး အလုြ်ပြီးဂအာင် လုြ်ရ 
ဂြဂတာ့မည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

သင့်မိဘများ အပြင်သွား 

စဉ် (သို့) နာရ ီ

အဂတာ်ကကာ အိမ်တွင ်

မရှိကကစဉ် သင်တစ ်

ဂယာက်တည်း အိမ်တွင် 

ရှိဂနြူးြါသလား။ သင်က 

စဂနဂန့ဂန့လည်တွင် 

အိမ်တွင်ရှိပြီး သင့်အဂြ 

အဂမက သူတို့အပြင် 

သွားစဉ်အိမ်တွင် လုြ်စရာ 

ဂြးြဲ့သည်ဟု ပမင်ဂယာင ်

ကကည့်ြါ။ သင့်အတန်း 

အတွက် သင့်ဂလျာ်မည့် 

အလုြ်များကို စာရင်း 

ပြုစုြါ။ ထိုမျှသာမကြါ 

ထိုအလုြ်များ မပြီးဂသး 

ြါက ကစားရန်၊ ကစား 

နည်း ကစားရန်၊ တီဗီ 

ကကည့်ရန်၊ စာအုြ်ြတ်ရန ်

နှင့် အပြားတစ်ြုြုလုြ်ရန် 

ြွင့်မပြုြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

အတန်းကိုနှစ်သင်းြွဲြါ။ ယုံကကည်သူများအတွက် ဂယရှုပြန်လာမည့်အဂကကာင်းကို သူတို့ 
ဂရးနိုင်သမျှ အြျက်အလက်များကို ဂရးဂစြါ။ ဂအာက်တွင် အြျက်အလက်အြျ ို့ဂြးထား 
ြါသည်။

 ¼ ဂယရှုသည် ဂလာကမှမထွက်ြွာမီ သူဂနာက်တစ်ြန် ပြန်လာမည်ဟု ကတိဂြးြဲ့ 
သည်။

 ¼ တစ်ဂန့ဂသာအြါ ဂယရှုသည် သူဂပြာြဲ့သည့်အတိုင်း ယုံကကည်သူများအတွက် 
ပြန်လာမည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

“ဂကာင်းကကီးပြစ်ဂသာ ဂမျှာ်လင့်ြျက်” မှာ တစ်ဦးြျင်းစီကို သူ (သို့) သူမကိုယ်တိုင် 
စစ်ဂဆးရန် အဂကကာင်း ပြစ်သင့်သည်။

ဂယရှုသည် ယဂန့ပြန်လာမည်ကို သင်သိြဲ့လျှင် သင်စွန့်လွှတ်မည့် အရာတစ်ြုမှာ ဘာပြစ် 
မည်နည်း။

 ¼ ဂယရှုပြန်လာဂသာအြါ တံြိုးမှုတ်သံကကားရမည်။
 ¼ နှစ်ဂြါင်း ၂၀၀၀ နီးြါးြန့် ယုံကကည်သူများသည် ဂယရှုပြန်လာမည်ကို ဂစာင့်ဂမျှာ ်

ြဲ့ကကသည်။
 ¼ ယုံကကည်သူ၏ ထာဝရြရီးဆုံးမှာ ဂယရှုနှင့်အတူရှိရန် ပြစ်သည်။
 ¼ ဂယရှု၌ဂကာင်းကင်ဘုံတွင် ကျွန်ုြ်တို့နှင့်အတူ ဂနထိုင်နိုင်သည့် ဂနရာရှိသည်ကို 

သိရသည်မှာ ဂြျာ်စရာဂကာင်းဂသာ ဂမျှာ်လင့်ြျက်ပြစ်သည်။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

တစ်မိနစ်စာစာရင်း

ဆရာက အြွဲ့နှစ်ြွဲ့အား 

တစ်မိနစ်အြျနိ်ဂြးကာ 

သင်ြန်းစာနှင့် ြတ်သက ်

ပြီး သူတို့ပြုစုနိုင်သမျှ 

စာရင်းပြုစုဂစြါ။

တစ်မိနစ်ဂကျာ်ဂသာ အြါ 

စာရင်းများကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး 

မည်သည့်အသင်းက 

အြျက်အလက် ြိုများ 

သည်ကို ကကည့်ြါ။ 

သင်သည် အြျက်အလက ်

များ ရှာဂြွသည်ကို 

ကဂလးများအား သိဂစြါ။
ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	သူ့ကိုယုံြကည်သူများအတွက်	ပြန်လာလိမ့်မည်။
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 ¼ ဂယရှုသည် ယုံကကည်သူများအတွက် သူပြန်လာဂသာအြါနှင့် ရှင်ဘုရင်အပြစ် ပြန် 
မလာမီ သူ့ကိုကိုးစားယုံကကည်ဂသာ သူများ၏ အသက်တာကို သုံးသြ်ပြီး သူတို့၏ သစ္စာ 
ရှိဂသာ အဂစြံမှုအတွက် ဆုဂြးမည်ပြစ်သည်။

 ¼ ဂယရှုကိုစစ်မှန်စွာ ယုံကကည်ဂသာသူများသည် ပြစ်ဒဏ်ဂြးမည့် တရားစီရင်ပြင်းကို 
ြံရမည် မဟုတ်ြါ။ သို့ဂသာ် သူတို့၏ အသက်တာတွင် သိကောရှိ မရှိကိုမူ အကဲပြစ်မည ်
ပြစ်သည်။

 ¼ စစ်မှန်ဂသာ ြရစ်ယာန်တိုင်းသည် ြရစ်ဂတာ်၏ တရားြလ္လင်ဂရှ့တွင် ဂြါ်လာပြီး သူ 
(သို့) သူမ၏ ဘဝအဂကကာင်းကို ဂပြာပြရမည်။ ဘုရားသြင်၏ ဂစ့စြ်ဂသြျာစွာ စစ် 
ဂဆးပြင်းကို ဂအာင်ပမင်ဂသာသူအတွက် ဆုများရှိသည်။ သစ္စာမရှိဂသာ ယုံကကည်သ ူ
အြျ ို့သည် ဆုရမည်မဟုတ်ြါ။

 ¼ ယုံကကည်သူများနှင့် မယုံကကည်သူများ ဘုရားသြင်ဂရှ့တွင်ဂြါ်လာပြီး သူတို့၏ထာဝရ 
အဆုံးသတ်ကို ဂစာင့်ဂမျှာ်ရန် တရားစီရင်ပြင်းဂန့နှင့် ြတ်သက်ပြီး ဂကျာ်ကကားသည့ ်
ထင်ပမင်ြျက်ရှိသည်။ ဤအပမင်က ယုံကကည်သူများနှင့် မယုံကကည်သူများ၏ တရားစီရင ်
ပြင်းကကား ကွာပြားြျက်ကို နားမလည်ဂြ။

 ¼ ရှင်ဂြါလု၏ ဂကာရိန ္သုကသဝါဒစာ ြထမဂစာင်တွင် သုံးသြ်သည့် အြျနိ်ကာလသည် 
ြရစ်ယာန် ဆရာများနှင့် ဆက်စြ်ဂနသည်ကို ဂရးထားသည် (၁ ဂကာ ၃:၁၂-၁၅)။ 
သူ၏ ဂကာရိန ္သုကသဝါဒစာ ဒုတိယဂစာင်ထဲတွင် ြရစ်ယာန်အားလုံးကို သုံးသြ်ဂကကာင်း 
အတည်ပြုထားသည် (၂ဂကာ ၅:၁၀)။ သူသည် ဂရာမအသင်းဂတာ်ကိုလည်း ထိုနည်းတူ 
ဂပြာြဲ့သည် (ဂရာမ ၁၄:၁၂)။

 ¼ ကယ်တင်ပြင်းသည် ဤသုံးသြ်ပြင်းနှင့် ြတ်သက်ပြီး ပြဿနာမရှိြါ။ အဘယ်ဂကကာင့် 
ယုံကကည်သူများသည်ဂကျးဇူဂတာ်ဂကကာင့် ကယ်တင်ပြင်းြံရသနည် (ဧြက်၊ ၂:၈-၉)။

 ¼ ဂကာင်းမှုကုသိုလ်များသည် ဂကာင်းမွန်စွာ သုံးသြ်ပြင်းကိုြံရမည် (၁ဂကာ ၄:၅ နှင့် 
ဧြက် ၆:၈)။ တန်ြိုးမရှိဂသာလုြ်ဂဆာင်မှုများသည် အဆိုးဘက်မှသုံးသြ်ပြင်းကို ြံရ 
မည် (၁ ဂကာ ၃:၁၅ နှင့် ဂကာဂလာသဲ ၃:၂၅)

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ယုံြကည်သူများကို	သုံးသြ်ပြီး	 
သစ္စာရှိကသာ	အကစခံမှုအတွက်	ဆုကြးမည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၉၂
ဂရာမကသဝါဒစာဂစာင် ၁၄:၁၀-၁၂၊ ဂကာရိန ္သုြထမစာဂစာင် ၃:၁၅ 

နှင့် ဂကာရိန ္သုဒုတိယစာဂစာင် ၅:၁၀

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာစိန်ကခါ်ပခင်း

အတန်းကို နှစ်သင်း ြွဲြါ။ 

အသင်းများကို

၁) အနီဂရာင်နှင့် အပြာ 

ဂရာင်ဝတ်ထားဂသာ 

သူများ

၂) အပြားသူများ အားလုံး

ဆရာက အသင်းကို 

ညီညီညာညာ ြွဲရမည်။

ကစားနည်းသည် 

သင်ြန်းစာ အဆုံးတွင် 

ဆက်လက် ကစားသွား 

မည် ပြစ်သည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဂအာက်ြါ ကဲ့သို့ဂသာ ကစားနည်း သင်ြုန်းကို ဂရးဆွဲြါ။

အချနိ်ကာလ	 ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	 သီချင်းများ	 ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ပခင်း
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ်  ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ်  ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ်  ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ်  ၄၀၀ မှတ်
၁၀၀ မှတ် ၂၀၀ မှတ် ၃၀၀ မှတ်  ၄၀၀ မှတ်

ပြီးြဲ့သည့် သင်ြန်းစာ ဂနာက်ဆုံး ၁၀ ြုသို့ ပြန်သွားပြီး ကဂလးများကို အြျနိ်ကာလတစ်ြု 
ြျင်းစီ (၁၀၀ မှတ်)၊ သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက် ြုံပြင်ဇာတ်ဂကကာင်း (၂၀၀ မှတ်)၊  
သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက် သီြျင်း (၃၀၀ မှတ်)၊ သင်ြန်းစာ တစ်ြုြျင်းစီအတွက်  
ကျက်မှတ်ထားသည့် ကျမ်းြျက် (၄၀၀ မှတ်) ကို ဂပြာဂစြါ။

ဆုကို အနိုင်ရသည့် အသင်းအားဂြးြါ။ ြုံမှန်အားပြင့် ယှဉ်ပြိုင်ပြင်းသည် ကဂလးများ 
အတွက် ဂြျာ်စရာဂကာင်းသည်။ ထို့ဂကကာင့် ကဂလးအားလုံးကို ြါဝင်ဂစြါ။ သင့်အတန်း၏ 
အရေယ်အစားဂြါ် မူတည်ပြီး ကဂလးတစ်ဦးလျှင် အဂပြ ၁ြု၂ြု စသပြင့်ကန့်သတ်ဂြးြါ။ 
ထိုသို့ လုြ်ဂဆာင်ရပြင်း၏အဂကကာင်းရင်းမှာ သင်ြွင့့်ပြုလိုက်ြါက ကဂလးအနည်းငယ်က 
သာ အဂပြ ဂပြကကမည်ပြစ်ဂသာဂကကာင့် ပြစ်သည်။

သင်ြန်းစာ တစ်ြုစီအတွက် (အြျနိ်ကာလ ၁၀၀ မှတ်၊ ြုံပြင်ဇာတ်ဂကကာင်းအတွက် ၂၀၀ 
မှတ်၊ သီြျင်းအတွက် ၃၀၀ မှတ်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်းအတွက် ၄၀၀ မှတ်) စုစုဂြါင်း 
၁ဝဝဝဝ မှတ်ပြစ်သည်။

သင်၌ အလွန်ြျစ်တတ်ဂသာ မိြင်နှင့်ြြင်ရှိသည်ဟု ပမင်ဂယာင်ကကည့်ြါ။ သင်က သူတို့ 
မနှစ်သက်သည့်အရာကို လုြ်မိသည်။ သူတို့မည်သို့ တုံ့ပြန်မည်နည်း။

 ¼ က။ သင့်ကို ဂမတ္တာပြင့် ပြုပြင်ဂြးမည်။
 ¼ ြ။ သင့်ကို မိသားစုစာရင်းမှ ြယ်ရှားပြီး ပြန်မလာရန် ဂပြာမည်။

ကျွန်ုြ်တို့သည် ဘုရားသြင်၏မိသားစုနှင့် သက်ဆိုင်ြါက ဂကာင်းကင်ဘုံမှ ကျွန်ုြ်တို့၏ 
ဂမတ္တာရှင် အြြမည်းဂတာ်သည် ကျွန်ုြ်တို့၏ အပြုအမူကို ကကည့်မည်ပြစ်ဂကကာင်း ယဂန့ 
သင်ြန်းစာတွင် ဂလ့လာသွားကကမည်ပြစ်သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ဂယာက်ျားဂလး တစ်ဦးအဂနပြင့် ကျွန်ဂတာ်သည် ြျစ်တတ်ဂသာ မိဘများထံမှ ကကီးပြင်းြဲ ့
ြါသည်။ မိဘများကို ကျွန်ဂတာ့်ကို အလွန်ေရုစိုက်ပြီး ကျွန်ဂတာ်အစာဂကာင်းစွာစားရန ်
နှင့် ဂနွးဂထွးစွာဂနရန် အစဉ်ေရုစိုက်သည်။ သူတို့သည် အလုြ်လည်းများစွာ လုြ်ကကသည်။  
သူတို့အလုြ် အလွန်ကကိုးစားကကပြီး မျှတစွာ ြျစ်တတ်ကကသည်။

တစ်ဂန့ဂသာအြါ ကျွန်ဂတာ်က သူတို့ကို မနာြံြရန် ဆုံးပြတ်လိုက်သည်။ ဂကျာင်းသွား 
ရမည့်အြျနိ်တွင် ကျွန်ဂတာ့်သူငယ်ြျင်းများနှင့် ေိမ်းကစားသည်။ ကျွန်ဂတာ့်မိဘများက  
ကျွန်ဂတာ်ဂကျာင်းသွားသည်ဟု ထင်ကကသည်။ ကျွန်ဂတာ်ဂကျာင်း ဝတ်စုံဝတ်ပြီး ဂကျာင်း 
သွားသကဲ့သို့ ဟန်ဂဆာင်ဂနြဲ့သည်။ ကျွန်ဂတာ့်သူငယ်ြျင်းများနှင့် ကျွန်ဂတာ်တို့သည်  
ကစားရင်းဂြျာ်ဂနြဲ့ကကသည်။ ဂကျာင်းအပြင်ဘက်တွင် ဂနကကသည်… အလွန်ဂြျာ်စရာ 
ဂကာင်းသည်။ ကျွန်ဂတာ်တို့ မသိလိုက်သည်မှာ ဂကျာင်းအုြ်ကကီးသည် ကျွန်ဂတာ်တို့မိဘ 
များကို ဂြါ်ပြီး ကျွန်ဂတာ်တို့အဘယ်ဂကကာင့် ဂကျာင်းမလာကကသည်ကို ဂမးပမန်းသည်။ 
ကျွန်ဂတာ်က ြုံမှန်ဂကျာင်းြျနိ်တွင် အိမ်ပြန်လာဂသာအြါ ကျွန်ဂတာ့်မိဘများက ကျွန်ဂတာ့် 
၏ တစ်ဂန့တာအဂကကာင်းကို ဂမးသည်။ သူတို့ ဂကျာင်းသွားြဲ့သည်ကို ကျွန်ဂတာ်မသိြဲ 
ဂကာင်းြါသည်ဟု ဂပြြဲ့သည်။

ကျွန်ဂတာ့်မိဘများက ကျွန်ဂတာ့်ဂဘးတွင် လာထိုင်ပြီး ကျွန်ဂတာ် ထိုဂန့က ဂကျာင်းမသွား 
သည်ကို သူတို့သိသည်ဟု ဂပြာသည်။ ထို့ဂနာက် ကျွန်ဂတာ့ကိုထြ်ဂမးသည် “ဒီဂန့ဂကျာင်း 
သွားတာဘယ်လိုလဲ” ဟုဂမးသည်။ ကျွန်ဂတာ်က ကျွန်ဂတာ့်သူငယ်ြျင်းများနှင့် အတူ 
ကစားြဲ့သည်ကို အမှန်အတိုင်းဂပြာရဂတာ့သည်။ ကျွန်ဂတာ့်သူငယ်ြျင်းများနှင့် ေိမ်းကစား 
ဂနြဲ့သည်။ ကျွန်ဂတာ်ထိုဂန့က ဂကျာင်းမသွားလိုက်သည်ကို ကျွန်ဂတာ့်မိဘများက လုံးဝ 
မနှစ်သက်ကကြါ။ အမှန်တွင် ကျွန်ဂတာ့်သူငယ်ြျင်းများနှင့် ဂနာက်နှစ်ြတ်တိတိ ကစား 
ြွင့်မဂြးဂတာ့ဟု ကျွန်ဂတာ့်ကို ဂပြာကကသည်။ သူတို့က ကျွန်ဂတာ်သင်ြန်းစာရလိမ့်မည် 
ဟု ဂမျှာ်လင့်ကကသည်... ဂကျာင်းသည် အဂရးကကီးသည် ထို့အပြင် အမှန်အတိုင်းဂပြာပြင်း 
သည် ြိုအဂရးကကီးသည်။

ထိုဂန့က ကျွန်ဂတာ့်မိဘများကို ကျွန်ဂတာ်စိတ်ြျက်ဂစြဲ့သည်။ ကျွန်ဂတာ်သူတို့ကို လိမ် 
ဂပြာပြီး ကျွန်ဂတာ့်သူငယ်ြျင်းများနှင့် ဂြျာ်စရာဂကာင်းသည့် ေိမ်းကစားပြင်းကို ြုံးကွယ် 
ရန် ကကိုးစားြဲ့သည်။ ကျွန်ဂတာ်မှားြဲ့သည်ကို သူတို့အား သိဂစြဲ့သည်။ ကျွန်ဂတာ်ဂနာက် 
တစ်ြန်မလုြ်ဂတာ့ြါ။ ကျွန်ဂတာ့်မိဘများက ကျွန်ဂတာ့်ကို ြျစ်ဂနဆဲပြစ်သည်။ ကျွန်ဂတာ့် 
မိဘများက ကျွန်ဂတာ့်ကို အစာဂကာင်းစွာ ဂကျွးဂနဆဲပြစ်သည်။ ဂနွးဂထွးဂသာအဝတ် 
များကို ဂြးဂနဆဲပြစ်သည်။ ကျွန်ဂတာ့်ဂကကာင့် စိတ်ညစ်သည်ဟု မဂပြာကကြါ။ အိမ်မှထွက် 
သွားပြီး ပြန်မလာနှင့်ဟုလည်း မနှင်ထုတ်ကကြါ။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	တစ်ဦးတည်း	

စကားကပြာဆိုပခင်း

ဆရာက ဂြးထားဂသာ 

ြုံပြင်အစား သူ (သို့) 

သူမ၏ြုံပြင်ကို ဂပြာပြနိုင ်

ြါသည်။ ြန်းတိုင်မှာ 

ဂကာင်းကင်ဘုံမှ 

အြြမည်းဂတာ်သည်  

ယုံကကည်သူများကို 

သုံးသြ်ဂကကာင်း 

ကဂလးများကို သိဂစြါ။ 

ဂကာင်းကင် အြြမည်း 

ဂတာ်သည် ယုံကကည်သ ူ

တစ်ဦးကို အပြစ်လည်း 

မတင်ြါ။ တရားလည်း 

မစီရင်ြါ။
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ဂကာရိန ္သုကသဝါဒစာ ဒုတိယဂစာင် ၅:၁၀ -  အဂကကာင်းမူကား ငါတို့ရှိသမျှသည် ကိုယ်ြန္ဓာ၌ 
ကျင့်ဂသာ အကျင့်ဂကာင်းမဂကာင်းရှိသည်အတိုင်း အကျ ိုးအပြစ်ကို အသီးသီးြံပြင်းငှါ၊ 
ြရစ်ဂတာ်၏ ြလ္လင်ဂရှ့၌ ဂြါ်လာရကကမည်။

ဂကာင်းကင်ဘုံမှ အြြမည်းဂတာ်သည်လည်း ယုံကကည်သူများကို ဤအတိုင်းသုံးသြ်သည်။ 
ယုံကကည်သူတစ်ဦးသည် သူ၏ဘဝတွင် လုြ်ဂဆာင်ြဲ့ဂသာ ဂကာင်းဂသာအရာများအတွက ်
ဆုဂြးပြင်းကို ြံရမည်ပြစ်ပြီး ဘုရားသြင် မနှစ်သက်ဂသာအရာကို လုြ်ဂဆာင်လျှင်  
ပြုပြင်ဂြးပြင်းကို ြံရသည်။ သူသည် ယုံကကည်သူများကို မိသားစုမှလုံးဝနှင်ထုတ်မည ်
မဟုတ်ြါ။ ယုံကကည်သူတစ်ဦးက သူ၏ဘဝတွင် လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သမျှကို စစ်ဂဆးြံရန် ဂကာင်း 
ကင်ဘုံမှ တရားသူကကီးဂရှ့သို့ ဂရာက်ဂသာအြါ သူသည် ဂပြာင့်မတ်စွာနှင့် မျှတစွာ စီရင ်
သုံးသြ်မည်ကို စိတ်ြျဂနနိုင်သည်။ သူသည် ယုံကကည်သူများကို ထာဝရြျက်စီးပြင်း (သို့)
ငရဲသို့သွားရန် စီရင်မည် မဟုတ်ြါ။ ယုံကကည်သူတစ်ဦးြျင်းစီကို သူ၏အသက်တာတွင် လုြ် 
ဂဆာင်ြဲ့သည့်အရာအတွက် ဆုများကိုြင်ဂြးမည်ပြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ဂကာင်းကင ်
ြြင်မှ သူ၏ကဂလးများကို ဆက်ဆံြုံပြစ်ြါသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	တယ်လီြုန်း	

ကစားနည်း

ဤကျမ်းြျက်ကို တယ်လ ီ

ြုန်း ကစားနည်းပြင့် 

ကျက်မှတ်ြါ။ သင့်အတန်း 

ကို တစ်တန်းစီဂစြါ 

ပြီးဂနာက် ကျမ်းြျက်၏ 

စာြိုဒ်ကို  ြထမဆုံးလူ၏ 

နားထဲသို့ တိုးတိုးဂပြာပြ 

ြါ။ ထိုစကားစုကို ဂနာက ်

တစ်ဂယာက်အား တိုးတိုး 

ဂပြာြါ။ ြထမစကားစုကို 

အားလုံးဂပြာပြီးသည ်

အထိ လုြ်ဂဆာင်ြါ။ 

ထို့ဂနာက် ဒုတိယစကားစ ု

ကို ထိုနည်းတူ ဂပြာြါ။ 

ထိုနည်းအတိုင်း 

ကျမ်းြျက်အားလုံး 

ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ 

လုြ်ဂဆာင်သွားြါ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကျမ်းစာက ထိုဆုလာဒ်များကို သရြူများအပြစ် ရည်ညွှန်းထားသည်။ “သင်ဘာလုြ်ဂန 
သည် ကို” သင်ပမင်နိုင်လိုြါသလား။ ဘုရားသြင် စီရင်ဂသာအြါ ပြစ်ြျက်ြဲ့သည့်အရာ 
အားလုံးကို သိသည်။ လူသားများ စဉ်းစားဂနသည့်အရာကိုြင် သိသည်။ မည်သူကမှ သူ့ကို 
မလိမ်ညာနိုင်ြါ။ သူတို့အပြစ်မရှိသကဲ့သို့လည်း ဟန်မဂဆာင်နိုင်ြါ။ “ဂကာင်းကင်နိုင်င ံ

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂမျှာ်လင့်ြျက် တစ်ြုရှိသည် There is a hope” ဟူသည့် Keswick သီြျင်းကို ဤသင်ြန်း 
စာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	

-	ကကာင်းကင်နိုင်ငံ	

ရမှတ်ကဒ်

သင်ဂကျာင်းသွားဂသာ 

အြါ နှစ်၏အဆုံးတွင် 

ရမှတ်ကဒ်ကို သင်ရ 

သည်။ ကျွန်ုြ်တို့ ဂကာင်း 

ကင်သို့ ဂရာက်ဂသာအြါ 

ယုံကကည်သူများသည် 

လည်း ထိုနည်းအတိုင်း 

ဆုရမည်။ ဂကာင်းဂသာ 

အရာ အတွက် ဆုများ 

ရမည်ပြစ်ပြီး မဂကာင်း 

ဂသာ အရာများအတွက် 

ဆုများ ဆုံးရှုံးမည် 

ပြစ်သည်။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာအစတွင် စတင်ြဲ့သည့် ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်းနည်းကို အမှတ်ပြင့် ဆက်လက် 
ကစားြါ။

 ¼ ၁၀၀ မှတ်အတွက် - ယုံကကည်သူတစ်ဦးသည် ပြစ်တင်ပြင်းကို ြံရမည်လား။ 
(မြံရြါ)

 ¼ ၂၀၀ မှတ်အတွက် - ယုံကကည်သူတစ်ဦးကို ဂယရှုြရစ်ဂတာ်မှ စစ်ဆီးသုံးသြ်မည် 
လား။ (သုံးသြ်မည်)

 ¼ ၃၀၀ မှတ်အတွက် - ယုံကကည်သူများနှင့် မယုံကကည်သူများသည် တစ်ြျနိ်တည်းတွင်
တရားစီရင်ြံရမည်လား။ (မြံရြါ)

 ¼ ၄၀၀ မှတ်အတွက် - ဘုရားသြင်သည် ယုံကကည်သူတစ်ဦးကို မည်သို့သုံးသြ်မည ်
နည်း။ (ြျစ်ပြင်းနှင့် မျှတစွာ)

 ¼ ၅၀၀ မှတ်အတွက် အြိုဂမးြွန်း - ဤသင်ြန်းစာ၏ အဓိကဂကကာင်းအရာမှာ ဘာ 
ပြစ်သနည်း။ (ယုံကကည်သူများသည် သုံးသြ်ပြင်းကိုြံရပြီး သစ္စာရှိဂသာ အဂစြံပြင်း 
အတွက် ဆုဂြးပြင်းကို ြံရမည်။)

ရမှတ်ကဒ်” ကို ကျွန်ုြ်တို့အနည်းငယ် ကကည့်ကကြါစို့။ ဘုရားသြင်အတွက် အဂရးြါသည့် 
အြျက်များစွာကို သင့်ကိုယ်တိုင် အမှတ်ဂြးကကည့်ြါ။ သင်သည် ဂကာင်းမွန်စွာ မလုြ်ဂန 
သည်ကို သင်ဂတွ့ြါက ယြုသည် ဂကာင်းကင်နိုင်ငံ ရမှတ်တွင် ဘာမှမဂရးမီ တိုးတက် 
ဂအာင် လုြ်ဂဆာင်ရမည့်အြျနိ် ပြစ်သည်။

၁။  ကယ်တင်ပြင်း သတင်းဂကာင်းကို ဂဝမျှပြင်း (၁ သက် ၂:၁၉-၂၀)
၂။  ဘုရားသြင်အဂြါ် သစ္စာရှိပြင်း (မှန်ကန်ဂသာအရာကို လုြ်ပြင်း) လူသားများ  

သင့်ကိုကဲ့ရဲ့ကကဂသာ်လည်း (၁ဂကာ ၉:၂၄-၂၅)
၃။ အပြားသူများကို ကျမ်းစာသင်ကကားဂြးပြင်း။ သင့်ဆန်းဂဒးစကူး သင်ြန်းစာကိ ု

သူငယ်ြျင်းအား ဂပြာပြပြင်းနှင့် တစ်ဂန့ဂသာအြါ သင်းအုြ် (သို့) ဆရာပြစ ်
လာပြင်း (၁ဂြ၅:၁-၄)

၄။ စုံစမ်းဂနှာင့်ယှက်ပြင်းကို သည်းြံပြင်းနှင့် ဘုရားသြင်၏ နည်းလမ်းများကိ ု
ဂရေးြျယ်ပြင်း (ယာကုြ် ၁:၁၂)

အြျနိ်ရြါက လက်မှုအဂနပြင့် သရြူကိုြင် လုြ်နိုင်ြါသည်။ 

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာစိန်ကခါ်ပခင်း

ဤပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်း

လှုြ်ရှားမှုသည် သင်ြန်း

စာအစတွင်ကစားြဲ့ဂသာ

ပြန်လည်သုံးသြ်ပြင်းက

စားနည်းပြစ်ြါသည်။ 
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဂကာင်းကင် အြြမည်းဂတာ်က သစ္စာရှိဂသာအဂစြံအတွက်ဆုလဒ်များ ပြင်ဆင်ထား 
သည်။ သို့ဂသာ် ယုံကကည်သူများအတွက်သာ ပြစ်သည်။ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်နှင့် သက်ဆိုင်ဂသာ 
သူအတွက် ပြစ်တင်ပြင်းမရှိြါ။

အတန်းထဲတွင် ြရစ်ဂတာ်အား မယုံကကည်ြဲ ထိုကဲ့သို့သုံးသြ်ပြင်းကိုမြံရသည့်ကဂလး 
လည်း ရှိနိုင်ြါသည်။ သူ (သို့) သူမသည် တရားစီရင်ပြင်း (သို့) ပြစ်တင်ပြင်းကို ြံရမည်။ 
ထိုသူသည် ယြုအြါ ြရစ်ယာန်ပြစ်လိုြါသလား။

စစ်မှန်ဂသာ ယုံကကည်သူများက ဂကာင်းကင် အြြမည်းဂတာ်ကို ြျစ်ပြီး ဂန့စဉ်အသက် 
တာတွင် နာြံရန် ကကိုးစားဂနဂကကာင်း ပြသရန် လိုသည်။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ယုံြကည်သူများကို	သုံးသြ်ပြီး	 
သစ္စာရှိကသာ	အကစခံမှုအတွက်	ဆုကြးမည်။
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 ¼ အနာေတ် ဂဘးဒဏ်ကကီးကာလ ြုနှစ်နှစ်အထိ ေျူးလူမျ ိုးများအဂြါ် ဘုရားသြင်၏ 
တရားစီရင်ပြင်း ပြည့်စုံလာမည် မဟုတ်ြါ။

 ¼ ဂဘးဒဏ်ကကီးကာလအတွင်း ဂတွ့ရှိရဂသာ အကကီးမားဆုံးဂသာ လကေဏာသည် လူသူ 
ကင်းမဲ့ပြင်းကိုပြစ်ဂစဂသာ စက်ဆုတ်ရေံရှာပြင်း ပြစ်လိမ့်မည်။ စက်ဆုတ်ရေံရှာပြင်းကို 
ဒံဂလယ (၉:၂၇) တွင် ဂပြာထားသည်။ ၎င်းသည် ဂဘးဒဏ်ကကီးကာလအတွင်း ြျက်စီး 
သွားသည့် ေျူးလူမျ ိုးများ ကိုးကွယ်ပြင်းသည် ပြန်လည်စတင်မည်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ 

 ¼ ဒံဂယလ ၉:၂၆ က ဂမရှိယ ဂသဆုံးပြင်းအဂကကာင်းကို ဂပြာထားသည်။ သူသည်သူ၏ 
လူမျ ိုးမှသတ်ပြင်းကို ြံရမည်။ သူဂလာကတွင် အုြ်စိုးပြင်းသည် ဂနာက်ဂရာက်လာ 
မည် ပြစ်သည်။

 ¼ ဒံဂယလ၏ ရက်သတ္တြတ် ၇၀ က ဂယရှုြရစ်ဂတာ် ဂလာကသို့ပြန်ဂရာက်လာသည ်
အထိ ဆက်လက်ပြစ်ဂနမည်။ ဂယရှုက ထိုအြျနိ်သည် “မဟာြိစီးသည့်” အြျနိ်ကာလ 
ပြစ်မည်ဟု ဂပြာြဲ့ဂသာဂကကာင့် ၎င်းကို ဂဘးဒဏ်ကကီးကာလဟု ဂြါ်သည်။

 ¼ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏အလယ်ြိုင်း အြန်းကကီး ၁၄ တွင် ဒံဂယလ၏ ရက်သတ္တြတ် ၇၀ သည် 
ပြည့်စုံလာပြင်းအဂကကာင်းကို ဂြာ်ပြထားသည်မှာ အလွန်ဂကကာက်စရာဂကာင်းဂသာ 
အြျက်များ ြါဝင်သည်။

 ¼ အိုလီဗက် အကျယ်တဝင့်ဂရးသားြျက် (The Olivet Discourse) (မဿဲ ၂၄-၂၅) 
တွင် ဂယရှု၏ ကားစင်မသတ်မီ အြျနိ်အဂကကာင်းကို ဂြာ်ပြထားသည်။ ဒံဂယလ၏ 
ရက်သတ္တြတ် ၇၀ သည် ပြည့်စုံလာပြင်းအဂကကာင်းကို သုံးသြ်ထားသည်။

 ¼ ဒံဂယလသည် ဗာဗုလုန်တွင် နှစ်ဂြါင်း ၇၀ ပြည်နှင်ြံဂနရစဉ်အတွင်း ဘုရားသြင်မ ှ
ေျူးလူမျ ိုးအဂြါ် ပြစ်ဒဏ်ဂြးြျနိ်ပြစ်သည်။ ဒံဂယလသည် အနာေတ်တွင် ေျူးလူမျ ိုး 
များ အတွက်ဘုရားသြင်၏အနာေတ်အစီအစဉ်ကို ရှင်းပြမည့် ရက်သတ္တြတ် ၇၀  
အဂကကာင်း ရူြါရုံကို ဂကာင်းကင်တမန်မှ သူ့ကိုဂြာ်ပြဂသာအြါ ဆုဂတာင်းဂနြဲ့သည်။

 ¼ ဂဘးဒဏ်ကကီးကာလတွင် အန္တိြရစ်သည် သူ၏ရုြ်တုကိုထုလုြ်ပြီး လူတိုင်းကိုကိုးကွယ ်
ဂစမည်။ ၎င်းကို ဗိမာန်ဂတာ်ဝင်းတွင် ထားရှိကိုးကွယ်ဂစမည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြံုပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကဘးဒဏ်ကကီးကာလ	ခုနှစ်နှစ်သည်	ကလာကတွင်	ပြစ်လာမည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၉၃
ဒံဂယလအနာေတ္တိကျမ်း ၉:၂-၂၇၊ ရှင်မဿဲြရစ်တင် ၂၄:၁၅-၂၁ 

နှင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၆-၁၉

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု

ဆရာက ယြင် 

ဂလ့လာြဲ့ဂသာ ကျမ်းစာ 

စွန့်စားပြင်း ြုံပြင်ထဲတွင် 

အသုံးပြုြဲ့သည့် 

သီြျင်းများကို ြွင့်ရမည်။ 

ကဂလးများက ကျမ်းစာ၏ 

စွန့်စားပြင်းသင်ြန်းစာနှင့် 

အဂကာင်းဆုံးသီြျင်းကို 

ယှဉ်တွဲရမည်။ 

အြျနိ်ရလျှင် ဆရာက 

သီြျင်းထဲတွင် 

ြါဂသာစကားစု 

(သို့) စကားလုံးများ 

နားမလည်ြါက 

ဂမးရန်အြျနိ်ဂြးြါ။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဆရာက ကျမ်းစာ၏မဟာြုံပြင်မှ စွန့်စားပြင်းများတွင် အသုံးပြုြဲ့သည့် သီြျင်းများ အားလုံး 
ကိုစုစည်းပြီး အကကိမ်များစွာ ြွင့်ရမည်။

ဂကျာင်းသာများက သင်ြန်းစာတွင် သူတို့ဂလ့လာြဲ့သည့် သီြျင်းများကို ဆရာနှင့်အတူ 
လိုက်ဆိုနိုင်ရမည်။

ဆရာက သီြျင်းများကို ကကိမ်ြန်များစွာြွင့်ပြပြီးဂနာက် အတန်းသားများကလည်း လိုက်ဆို 
ပြီးဂနာက် ကစားြါ။ “ထိုသံစဉ်ကို အမည်ဂပြာြါ” ကိုကစားြါ။ ထိုစကားနည်းသည် ကျမ်းစာ 
စွန့်စားမှုနှင့် ကိုက်ညီသည့် သီြျင်းကို ယှဉ်တွဲဂြးရသည့် ကစားနည်းပြစ်သည်။ ဆရာက 
ဂကျာင်းသားများ၏အဂပြကို အလွန်ရက်ဂရာစွာ လက်ြံဂြးသင့်သည်။

ဤလှုြ်ရှားမှု၏ ရည်ရေယ်ြျက်မှာ ကဂလးများအား သူတို့ဂလ့လာြဲ့သည့် ကျမ်းစာထဲမ ှ
အပြစ်အြျက်များနှင့် ရင်းနှီးလာရန်ပြစ်သည်။ ဆရာက အဓိကရည်ရေယ်ြျက်ကို ဦးတည်ပြီး 
ဂနသင့်သည်။

စာတန်တွင် တန်ြိုးများစွာ ရှိသည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်တွင်ရှိဂသာ တန်ြိုးမျှဂလာက် 
မရှိြါ။ ယဂန့သင်ြန်းစာတွင် စာတန်သည် ဂလာကတွင် အလွန်စိတ်ြျက်စရာဂကာင်း 
ဂသာ အြျနိ်ကာလကို စတင်မည့်အဂကကာင်းပြစ်သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ထို အရာများပြစ်ြျက်ဂသာအြါ စိတ်မသက်သာမည့် အြျနိ်ပြစ်မည်။ ဆိုးရေားသည့်ဂန့များ 
စွာ ရှိမည်။ သို့ဂသာ် အုြ်စိုးသူအသစ်က တန်ြိုးရှိလာပြီး သူ၏နိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာကကီးကို ဂစြိုင်း 
မည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက နိုင်ငံအားလုံးသည် ထိုအုြ်ြျုြ်သူသစ်၏ အုြ်စိုးမှုကို နာြံသည်အထိ  
ြိုပြီး တန်ြိုးကကီးမားလာမည်။ လူတိုင်းက ထိုသို့မြံစားြါ။ သို့ဂသာ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အုြ်ြျုြ် 
မှုတွင် အရှိန်အဟုန်ရှိသည်။

ြထမတွင် အရာအားလုံး ြိုမိုဂကာင်းမွန်လာပြင်းပြင့် စတင်သည်။ ပငိမ်းြျမ်းသည့်ကာလတိ ု
ရှိမည်။ သို့ဂသာ် ထို့ဂနာက်အရာအားလုံးပြစ်ြျက်လာမည်။ သူသည် ဂယရုရှလင်ဗိမာန်ဂတာ ်
သို့သွားပြီး သူသည်သာ အုြ်စိုးသူပြစ်သည်ဟု ဂြကးဂကကာ်မည်။ သို့ ဂသာ် ကမ္ဘာဂြါ်ရှိလ ူ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	လိမ်ညာလှည့်စားပခင်း

ဆရာက ထိုဂြါင်းဂဆာင ်

အား လိမ်ညာ လှည့်စားသ ူ

အပြစ် တင်စားရမည်။ 

ဂမးရန် - “လိမ်ညာ	

လှည့်စားသူက	မည်သည့ ်

အလုြ်မျ ိုး	လုြ်သနည်း။	

ကယရှုခရစ်ကတာ်၏	

ကနရာကိုယူရန်ထိုသူက	

မည်ကဲ့သို့ကသာ	အလုြ်မျ ိုး 

ကို	လုြ်မည်နည်း။”

ဂငွအတု(သို့) အစား 

အစာ အတုကဲ့သို့ဂသာ 

လိမ်ညာသည့် ြုံစံတစ်ြ ု

ယူလာြါ။

သားတိုင်းက သူ့ကိုကိုးကွယ်မည် မဟုတ်ြါ။ သူ၏ ရုြ်ြုံများကိုလည်း ဂဆာင်ထားကကပြီး သူ့ 
ကို မဂမ့ရန်နှင့် သူ့ကိုကိုးကွယ်ရန် ပြစ်သည်။

သူသည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်နှင့် လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ပြစ်သည်။ သူ့ကို အန္တိြရစ်ဟုြင် ဂြါ်သည်။ 
ထို့အပြင် သူသည် ြရစ်ဂတာ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ပြစ်သည်မှာ သူ၏ပြစ်တည်မှုပြစ်သည်။ ယြု 
သူသည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို ကိုးကွယ်သည့်သူများနှင့် ဆန့်ကျင်ကာ စစ်ြွဲ လုြ်သည်။ သူ့ 
ဂနာက်လိုက်သည့် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ လူများသည် ယုံကကည်သူများကို ြက်ြဲဂစပြီး ဂသဂအာင် 
လုြ်ကကမည်။

သူနှင့် ကမ္ဘာဂလာကကကီး၏ ြဋိညာဉ်အလယ်တွင် သူသည် ေျူးလူမျ ိုးတို့၏ ဗိမာန်သို့သွား 
မည်။ ထိုအြျနိ်သည် ဆိုးရေားသည့် အရာများပြစ်ြျက်ပြင်း၏အစ ပြစ်သည်။ ၎င်းကိုလွန်ြဲ့ 
ဂသာ နှစ်ဂြါင်းရာြျကီ ဒံဂလယမှ အထီးကျန်ပြင်း၏ ြျက်စီးဆုတ်ယုတ်ပြင်းဟု ဂြါ်သည်။ 
ဒံဂလယသည် မညီမျှသည့် ဒုကေနှင့်ကကီးမားဂသာ ညေင်းဆဲပြင်းပြစ်သည့် ထိုြုနှစ်နှစ် 
အဂကကာင်းကို ဂပြာထားသည်။ သူကားတိုင်ဂြါ်သို့မသွားမီ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ထိုဂဘး 
ဒဏ်ကကီးကာလအဂကကာင်းကို ဂပြာြဲ့သည်။ သူကယုံကကည်သူများအား ထိုဂြါင်းဂဆာင်မ ှ
ဂသွးဂဆာင်ပြင်း ဂနာက်မြါသွားရန် သတိဂြးြဲ့သည်။ ဂယာဟန်က သူ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်း 
တစ်ဝက်ြန့်က ဂဘးဒဏ်ကကီးကာလအြျနိ်ကို ဂရးထားသည်။ ဂနာက်ဆုံးဂသာ အြျနိ်သည်
နီးလာပြင်းအဂကကာင်းဂြါ်လာပြီး ဂမျှာ်လင့်ြျက် မရှိသကဲ့သို့ပြစ်သည်။

ထို အုြ်စိုးသူ၏ ထင်ရှားသည့် ဂအာင်ပမင်ပြင်းကိုမဆိုြဲ သူ၏အုြ်စိုးပြင်း အြျနိ်ကာလသည် 
တိုဂတာင်းလိမ့်မည်။ ထိုဂြါင်းဂဆာင်သည် အရာအားလုံးကို ဆိုးရေားဂစသည့် မဂကာင်း 
ဆိုးဝါးပြစ်မည်။ လူများက သူ့ထံမှ ဂတာင်ထိြ်သို့ဂပြးကကမည်။ ကိုယ်ဝန်သည် အမျ ိုးသမီး 
များသည် ထိုကာလတွင်ြက်ြဲမည်။ ကမ္ဘာကကီးတွင် အရင်ကမပြစ်ြဲ့ြူးသကဲ့သို့ ဂနာက်တွင် 
လည်း ပြစ်မည်မဟုတ်သည့် ဒုကေကို ထိုမဂကာင်းဆိုးဝါးက ယူဂဆာင်လာမည်။

ထိုအရာပြီးဂနာက် အနာေတ်မှာ ြိုဂကာင်းလာမည်။ သို့ဂသာ် ထိုမဂကာင်းဆိုးဝါးကို ဂြျမှုန်း 
မည့် အုြ်ြျုြ်သူတစ်ဦးဂြါ်လာမည့်အဂကကာင်းကို ဂနာက်နှစ်ြတ်မှဂပြာပြမည် ပြစ်သည်။ 
ထိုမဂကာင်းဆိုးဝါးသည် ဘုရားပြစ်သည်ဟု ဂြကးဂကကာ်ဂသာ်လည်း သူဘုရားမဟုတ်ြါ။ 
လူတိုင်းကို သူ့အား ထာဝရကိုးကွယ်ဂစြျင်ဂသာ်လည်း ပြစ်လာမည်မဟုတ်ြါ။ ဘာပြစ်လာ 
မည်ကို ဂစာင့်စားရင်း ဂတွ့ရှိကကမည်ပြစ်သည်။
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

သက်သာဂလာနိကသဝါဒစာဒုတိယဂစာင် ၂:၄ - ထိုသူသည် ဘုရားသြင်ဟူ၍၎င်း၊ ဘုရား 
ဟူ၍၎င်း၊ ဂြါ်ဂဝါ်သမျှဂသာအရာတို့ကို ရန်ဘက်ပြု၍ ကိုယ်ကိုကိုယ်ြျးီဂပမောက်ဂသာအား 
ပြင့် ဘုရားသြင်၏ဗိမာန်ဂတာ်၌ ဘုရားသြင်ကဲ့သို့ထိုင်၍ ဘုရားသြင်ပြစ်ဂယာင်ဂဆာင် 
လျက် ကိုယ်ကိုပြဂသာသူပြစ်သတည်း။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှာမှု	-	ဂရြ်ြီးတီ

ေရြ်ြီးတီက ကဂလးများ 

ကျမ်းြျက်ကို ကျက်မှတ ်

ရာတွင် ကူညီဂြးြါသည်။ 

ကျမ်းြျက်ထဲမှ စကားလုံး 

များကို စာရေက်များ 

ဂြါ်တွင် ြွဲဂရးြါ။ 

ထို့ဂနာက် ကဂလးများကို 

အြွဲ့နှစ်ြွဲ့၊ သုံးြွဲ့ြွဲပြီး 

စကားလုံးများကို မှန်ကန ်

သည့် အစီအစဉ် အတိုင်း 

ထားဂစြါ။ အြွဲ့ တစ်ြွဲ့စ ီ

က ကျမ်းြျက်ကို အတ ူ

တကွ ထားနိုင်ဂသာအြါ 

သူတို့သည် ထိုကျမ်းြျက ်

ကို ရသွားဂြမည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ဤအရာသည် အစစ်လား (သို့) အတုလား။ သင်၌ရှိဂသာ ြစ္စည်းအစစ်များကို ယူလာပြီး 
ပြသရန် အတုလည်းယူလာြါ။ ဥြမာ ြန်းအစစ်နှင့် ြလက်စတစ်ြန်း၊ အစားအစာအစစ် 
တစ်ြုနှင့် ြလြ်စတစ်အစာတု။ အပြားပြစ်နိုင်ဂသာအရာတစ်ြုြုကို သင့်ကိုယ်ြိုင်ဉာဏ ်
ပြင့် ဆုံးပြတ်ြါ။ ပြစ်နိုင်ြါက ဂငွစက္ကူအတုလုြ်နိုင်ြါသည်။ မိတ္တူစက်မှ ဂငွစက္ကူကိုကူးြါ။  
သင့်ဂလျာ်သည့်အရေယ်အစားဂလာက်ညေြ်ြါ။ ဂငွအစစ်နှင့်အတူထားပြီး သုံးြါ။ အတုနှင့် 
အစစ်ကိုကိုင်ပြီး ကဂလးများကို မည်သည့်က အတုမည်သည်က အစစ်ကို ဂပြာဂစြါ။ ဂငွ 
အတုကို ြွဲပြားရန်သင်တန်းဂြးဂသာအြါ သူတို့အား ဂငွအတုကို မပြထားြါ။ အစစ်ကိုသာ 
များစွာ ဂလ့လာထားဂသာအြါ အတုကိုလွယ်ကူစွာ သိနိုင်ကကသည်။ ယဂန့ကျွန်ုြ်တို့ ကမ္ဘာ 
တွင်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပြစ်သည်။ အစစ်ဟု ဂပြာဂနသည့်အတုများစွာ ရှိသည်။ ကျွန်ုြ် 
တို့သည်ကျမ်းစာကို ြတ်ပြင်းနှင့် ဂလ့လာပြင်းပြင့် အြျနိ်များစွာ ယူသင့်သည်။ သို့မှသာ 
မမှန်သည့် အဂတွးအဂြါ်နှင့် မမှန်သည့် လူများဂရာက်လာဂသာအြါ ဘုရားသြင်၏စကား 
ဂတာ်ထဲတွင် ဂတွ့ရဂသာ သမ္မာတရားကို ဂပြာမဂပြာနှိုင်းယှဉ်နိုင်ရမည်။ သို့မှသာ သူတို့ 
အတုပြစ်သည်ကို ပမင်နိုင်ဂြမည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂမျှာ်လင့်ြျက် တစ်ြုရှိသည် There is a hope” ဟူသည့် Keswick သီြျင်းကို ဤသင်ြန်း 
စာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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သင်ခန်းစာကိ ု

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အဓိကအချက်ခုနှစ်ချက်

ဆရာကအတန်းကို ၂ြွဲ့၊ 

၃ြွဲ့ ြွဲြါ။ သင့်ဘယ ်

ဘက်တွင် စာရင်းပြုစုထား 

သည့် သင်ြန်းစာထဲမှ 

အဓိက အြျက်ြုနှစ်ြျက် 

ကို သူတို့အား ဂပြာဂစြါ။ 

ကဂလးငယ်များနှင့် 

စာမတတ်ဂသးသည့်  

ကဂလးများကို ဆရာက 

ကူညီဂြးရမည်။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

သင်ြန်းစာ သုံးသြ်ပြင်းကို အြွဲ့ငယ်များြွဲပြီး လုြ်ဂဆာင်ြါ။ သင်ြန်းစာမှမည်သည့် အဓိက  
အြျက်ြုနှစ်ြျက် (သို့) အဂတွးအဂြါ်များ ထွက်လာသနည်း။ ဆရာတစ်ဦးကကဂလးများ 
၏ အြွဲ့ငယ်များနှင့် ြါဝင်ရမည်။ ကဂလးများကို စူးစမ်းမှုအများဆုံး လုြ်ဂဆာင်ဂစြါ။ 
လိုအြ်ဂသာအြါ ကူညီဂြးြါ။

 ¼ ကမ္ဘာကကီးအား အုြ်စိုးမည့်သူတစ်ဦးသည် ကသဇာအာဏာတန်ြိုး ြို၍ရလာမည်။
 ¼ ဤမဂကာင်းဆိုးဝါးမှ ပမင့်မားလာဂစမည့် ဒုကေဂဝဒနာသည် ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် 

မညီမမျှ ပြစ်မည်။
 ¼ ဒံဂယလသည် အြန်းကကီး ၉ တွင် ကမ္ဘာကကီးအတွင်း မညီမျှသည့် ဒုကေဆင်းရ ဲ

ဂရာက်မည်ဟု ြဂရာြက်ပြုြဲ့သည်။
 ¼ ဂယရှုသည် ထိုမညီမျှသည့် ဒုကေဂဝဒနာအဂကကာင်းကို အိုလီဗက် စာတန်း၌ 

ရှင်မဿဲ ၂၄ နှင့် ၂၅ တွင် တြည့်ဂတာ်များနှင့် ဂဆွးဂနွးထားသည်။
 ¼ ဂယာဟန်သည် သူ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်း တစ်ဝက်မျှကို မညီမျှသည့် ဒုကေဆင်းရ ဲ

အဂကကာင်းကို ဦးစားဂြးထားသည်။
 ¼ အန္တိြရစ်သည် ဂအာင်ပမင်သူ (သို့) ကမ္ဘာ့ဂြါင်းဂဆာင်ပြစ်လာမည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

လှည့်စားပြင်းသည် နတ်ဆိုး၏ အမှတ်အသားပြစ်သည်။ စာတန်ကိုယ်တိုင်ပြစ်သည်။ အပမဲ 
တမ်းသူပြစ်သည်။ သင်လှည့်စားပြီး အမှန်အားလုံးကို မဂပြာမိသည့်ရာ တစ်ြုြုလုြ်ဂဆာင် 
ြဲ့ြူးသည့်အရာတစ်ြု (သို့) နှစ်ြုကိုဂြာ်ပြြါ။ သင်သည် ထိုလိမ်ညာသည့် နည်းလမ်း 
များကို သိပြီးသည်နှင့် ဘုရားသြင်ဂရှ့တွင် အပြစ်တစ်ြုပြစ်သည်ကို သိမှတ်ပြီး သြင်ဂယရှု 
သည် သမ္မာတရားပြစ်ဂသာဂကကာင့် ဂကျးဇူးတင်ြါ။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကဘးဒဏ်ကကီးကာလ	ခုနှစ်နှစ်သည်	 
ကလာကတွင်	ပြစ်လာမည်။
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 ¼ ြရစ်ဂတာ်သည် ဂလာကသို့ ဒုတိယအကကိမ်ြကလာပြင်းသည် ကျမ်းစာတစ်ဂလျှာက်တွင ်
ဂကာင်းမွန်စွာ တည်ဂဆာက်ထားသည့် ကသဝါဒပြစ်သည်။ (ဆာလံ ၂:၁-၉၊ ၂၄:၇-၁၀၊ ၉၆: 
၁၀-၁၃၊ ၁၁၀၊ ဂဟရှာယ ၉:၆-၇၊ ဂယရမိ ၂၃:၁-၈၊ ဂယဇဂကျလ ၃၇:၁၅-၂၈၊ ဒံဂယလ 
၂:၄၄-၄၅၊ ၇:၁၃-၁၄၊ ဂဟာဂရှ ၃:၄-၅၊ အာမုတ် ၉:၁၁-၁၅၊ မိကော ၄:ရ၊ ဇာြရိ ၂:၁၀-၁၂၊ 
၁၂၊ ၁၄:၁-၉၊ မဿဲ ၁၉:၂၈၊ ၂၄:၂၇-၃၁၊ ၂၅:၆၊ ၃၁-၄၆၊ မာကု ၁၃:၂၄-၂၇၊ လုကာ ၁၂:၃၅-
၄၀၊ ၁၇:၂၄-၃၇၊ ၁၈:၈၊ ၂၁:၂၅-၂၈၊ တမန်ဂတာ် ၁:၁၀-၁၁၊ ၁၅:၁၆-၁၈၊ ဂရာမ ၁၁:၂၅-၂၇၊ 
၂သက် ၂:၈၊ ၂ဂြ ၃:၃-၄၊ ယုဒ ၁၄-၁၅၊ ဗျာဒိတ် ၁:၇-၈၊ ၂:၂၅-၂၈၊ ၁၆:၁၅၊ ၂၂:၂၀)

 ¼ ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀ တွင် ဂြာ်ပြထားဂသာပြစ်စဉ်များသည် ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၉ တွင် ြရစ် 
ဂတာ်၏ ဒုတိယအကကိမ် ြကလာပြင်းကို အစဉ်လိုက်အရစီထားသည်။ ထို့အပြင် ဂယရှုမှ 
ဂလာကတွင် နှစ်ဂြါင်း ၁၀၀၀ အုြ်စိုးပြင်းကို ဂြာ်ကျူးထားသည်။

 ¼ သင်ြန်းစာ ၉၂ တွင် ဂပြာြဲ့သည့် ြျဂီဆာင်ပြင်းသည် ဤပြစ်စဉ်နှင့် မတူညီြါ။ ဒုတိယ 
အကကိမ်ြကလာပြင်း အဂသးစိတ်သည် ြျဂီဆာင်ပြင်းနှင့်တစ်ြုမှ မတူညီြါ။ ြျဂီဆာင် 
ပြင်းတွင် ြရစ်ဂတာ်သည် ဂလာကသို့ြကလာမည်ဟု မဂပြာြါ။ ဒုတိယအကကိမ်ြကလာ 
သည့် သတင်းမှာ ြရစ်ဂတာ်သည် ဂလာကတွင် ဂပြကိုြျလျက် ဂလာကိုအုြ်စိုးမည်။

 ¼ ပမင်းပြူသည် တံြိုးမှုတ်လျက် ြကလာမည့်သဂကဂတ ပြစ်သည်။ ပမင်းစီးသူသည် သစ္စာ 
နှင့် သမ္မာတရားဟု အမည်ရှိသည်။ သူသည် ဂယရှုသည်သာ ပြစ်နိုင်ြါသည်။

 ¼ ဂယရှု၏ မျက်လုံးများသည် မီးဂတာက်ကဲ့သို့ ပြစ်သည်ကို ကျွန်ုြ်တို့အား ဂပြာသည်မှာ 
အပြစ်တရားကို စီရင်မည့်အဂကကာင်း ပြစ်သည်။ သူသည်ဘွဲ့များနှင့် သရြူများစွာ  
ဂဆာင်းထားသည့် အဓိြ္ပါယ်မှာ သူ၌အပြစ်ကို စီရင်သည့် အြွင့်အာဏာရှိသည်ဟု ဆိုလို 
သည်။

 ¼ ြရစ်ဂတာ်ဂလာကသို့ ြကလာဂသာအြါ စာတန်ကို နှစ်ဂြါင်းတစ်ဂထာင်ြျုြ်ထားမည ်
ပြစ်သည်။ ထိုမှသာ စာတန်သည် လူမျ ိုးတို့ကို လှည့်စားမည် မဟုတ်ဂတာ့ြါ။

 ¼ ြရစ်ဂတာ်နှင့် ယုံကကည်သူများသည် ဂလာကကို အုြ်ြျုြ်သည့်အြါ စာတန်ကိုအြျနိ် 
ြဏတာြျုြ်ထားမည် ပြစ်သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	သူ့ကိုယုံြကည်သူများနှင့ ်
အတူကလာကကို	အုြ်စိုးရန်	ပြန်ြကလာမည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၉၄
ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၉:၁၁-၁၉၊ ၂ဝး၁-၆

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာစတင်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကျမ်းချက်	

ကျက်မှတ်ပခင်းအား	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

လွန်ြဲ့သည့် သင်ြန်းစာ 

၃၅ ြုကို ဤဂနရာတွင် 

ဂြးထားြါသည်။ 

ကဂလးများကို နှစ်ြွဲ့ြွဲပြီး 

မည်သည့်အသင်းက 

ကျမ်းြျက်အများဆုံး 

ဂပြာနိုင်သည်ကို ကကည့်ြါ။ 

ကဂလးများက ကျမ်းြျက 

၃၅ ြုကို ဂပြာနိုင်လျှင် 

အြိုဂမးြွန်းဂမးြါ။ 

အသင်းများကို ၅ မိနစ် 

အြျနိ်ဂြးပြီးအတူတကွ 

လုြ်ဂဆာင်ဂစြါ။

ဆရာက အကူအညီ 

အနည်းငယ် 

ဂြးနိုင်ြါသည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ။

ကဂလးများကို ကျမ်းြျက်အား ပြန်ဂမးလျက် သင့်အား ကူညီဂစြါ။ “မည်သည့်(ကျမ်းြျက ်
က) ဂပြာသည်ကို မည်သူမှတ်မိသနည်း” ဟု ဂပြာနိုင်ြါသည်။

ကျွန်ုြ်တို့၏ ဂနာက်ဆုံးသင်ြန်းစာတွင် အလွန်အပြစ်အနာအဆာရှိဂသာ ဂြါင်းဂဆာင်ကို 
ကျွန်ုြ်တို့ ကကည့်ြဲ့ကကသည်။ အမှန်တွင် သူသည် အန္တိြရစ်ဟုဂြါ်ဂသာ မဂကာင်းဆိုးဝါး 
ပြစ်သည်။ ယဂန့သင်ြန်းစာကို ကျွန်ုြ်တို့မဂလ့လာမီ ြညာရှိဂသာဂြါင်းဂဆာင် (သို့) ပြည့် 
စုံဂသာ ဂြါင်းဂဆာင်ဟူသည်ကို သင်မည်သို့ထင်သနည်း။ ြညာရှိဂသာဂြါင်းဂဆာင် (သို့) 
ပြည့်စုံဂသာဂြါင်းဂဆာင်သည် မည်သို့လုြ်မည်ဟု ထင်သနည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၆၀ - လုကာ ၄:၁၈
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၆၁ - မာကု ၄:၄၀
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၆၂ - လုကာ ၄:၃၆
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၆၃ - ဂယာဟန် ၁ဝး၂၈
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၆၄ - ဂယာဟန် ၈:၁၂
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၆၅ - လုကာ ၁၅:၁၀
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၆၆ - မဿဲ ၂၅:၄၆
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၆၇ - ဂယာဟန် ၁၁:၂၅
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၆၈ - ဂယာဟန် ၁၂:၂၄
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၆၉ - မဿဲ ၂၄:၂၄
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၇၀ - ဂယာဟန် ၁၄:၆
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၇၁ - မဿဲ ၂၆:၅၆
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၇၂ - ၁ ဂကာ ၅:၇
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၇၃ - ၁ ဂြ၊ ၃:၁၈
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၇၄ - လုကာ ၂၃:၄၂
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၇၅ - လုကာ ၂၄:၆
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၇၆ - လုကာ ၂၄:၂၇

 ¼ စွန့်စားပြင်း ၇၇ - မဿဲ ၂၈:၁၉
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၇၈ - တမန်ဂတာ် ၁:၈
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၇၉ - တမန်ဂတာ် ၂:၃၈
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၈၀ - တမန်ဂတာ် ၂:၄၂
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၈၁ - ဂဟရှာယ ၅၃:၇
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၈၂ - တမန်ဂတာ် ၉:၁၅
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၈၃ - တမန်ဂတာ် ၁ဝး၄၃
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၈၄ - တမန်ဂတာ် ၁၁:၂၄
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၈၅ - တမန်ဂတာ် ၁၃:၄၇
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၈၆ - တမန်ဂတာ် ၁၅:၇
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၈၇ - တမန်ဂတာ် ၁၆:၃၈
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၈၈ - တမန်ဂတာ် ၁၉:၁၉
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၈၉ - တမန်ဂတာ် ၂၆:၁၈
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၉၀ - ဂကာဂလာသဲ ၁:၁၉
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၉၁ - မဿဲ ၁၆:၁၈
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၉၂ - ၂ ဂကာ ၅:၁၀
 ¼ စွန့်စားပြင်း ၉၄: ၂ သက် ၂:၄
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

အန္တိြရစ်ဟု ဂြါ်ဂသာ မဂကာင်းဆိုးဝါးက သူကိုယ်တိုင် ဘုရားပြစ်သည်ဟု ဂြကးဂကကာ်ပြီး 
ကမ္ဘာဂြါ်ရှိ လူတိုင်းသည် သူ့ကိုကိုးကွယ်ရသည်။ အန္တိြရစ်ဂတာ်သည် ေျူးလူများမှ 
ဘုရားသြင်အား ဗိမာန်ဂတာ်တွင် ကိုးကွယ်ပြင်းကို ဟန့်တားမည်။ ဂယရှုသည် ထို လိမ်ညာ 
မှုအတွက် ဆက်လက် သည်းြံဂနမည် မဟုတ်ြါ။

သူသည် ဂကာင်းကင်အံ့ြွယ်များကို ထားြဲ့သည်။ သူသည် လှြပြီး သန်မာဂသာပမင်းကို စီး 
သည်။ သူသည် ဂသွးစွန်းဂနဂသာ ဝတ်လုံကို ဝတ်ဆင်ထားသည်။ သူ၏ဝတ်လုံဂြါ်တွင ်
“ဘုရင်တကာတို့၏ ဘုရင်၊ သြင်တကာတို့၏ သြင်” ဟုဂရးထားသည်။ သူ၌မည်သူမှမသိ 
သည့် အမည်နာမရှိသည်။ သို့ဂသာ် သူတို့က သူ့ကို “ဘုရားသြင်၏စကားဂတာ်” အပြစ်ဂြါ် 
ဆိုကကသည်။ သူ၏မျက်လုံးများသည် မီးဂတာက်သြွယ်ပြစ်သည်။ သူနှင့်အတူ ဂကာင်းကင ်
ဗိုလ်ဂပြများြါလာပြီး သူတို့သည် ဂတာက်ြဂသာဝတ်လုံများကို ဝတ်ဆင်ထားကကသည်။  
သူ၏ဦးဂြါင်းတွင် မဟာသရြူကို ဂဆာင်းထားသည်။ ဘုရင်တကာတို့၏ ဘုရင်ကို သူ၏ 
အဂြါင်းအြါများနှင့်အတူ ဂတွ့ရသည်မှာ မယုံနိုင်စရာ ပမင်ကွင်းပြစ်သည်။

တိုက်ြွဲမှာ စတင်ဂတာ့မည်။ “ဘုရားသြင်၏ စကားဂတာ်” နှင့် သန်းဂြါင်းများစွာဂသာ သူ 
၏ အဂြါင်းအြါများက တစ်ြက်မဂကာင်းဆိုးဝါး၊ မှားယွင်းဂသာြဂရာြက်နှင့် ထိုသူများ 
ကို ကိုးကွယ်သူများက တစ်ြက်ပြစ်သည်။ မဂကာင်းဆိုးဝါးနှင့် သူ၏မိုက်မဲဂသာ ယဇ်ြုဂရာ 
ဟိတ်တို့ကို ဘုရားသြင်၏နှုတ်ကြတ်ဂတာ်က ကန့်နှင့် ဂလာင်ဂသာမီးထဲသို့ တိုက်ရိုက်ြျ 
ြစ်မည်ပြစ်သည်။ ကန့်နှင့်ဂလာင်ဂသာ မီးထဲတွင် ထိုမဂကာင်းဆိုးဝါးနှစ်ဂကာင်သည် တစ် 
သက်လုံးဂနသွားရမည်ပြစ်သည်။ သူတို့ကို အပြီးသတ်ဂြျမှုန်းလိုက်ပြီပြစ်သည်။ လူတိုင်းကို 
ဘုရားသြင်၏နှုတ်ကြတ်ဂတာ်မှ လာဂသာဓါးပြင့် သတ်မည်။ အဂသဂကာင်များကိုငှက ်
များက စားဂသာက်ရသည့်အတွက် ြွဲကကီးပြစ်ဂနမည်။

တိုက်ြွဲမှာ ဘုရားသြင်၏အမျက်ဂဒါသသည် သူ့ကိုလက်မြံဂသာ သူအြို့ အံ့ကသြွယ်ပြသမှု 
ပြစ်မည်။ သူသည် ေရုဏာတရားြကယ်ဝပြီး ြျစ်တတ်ဂသာဘုရားပြစ်ဂသာ်လည်း သူ၏ 
ဂဒါသသည် သူ့ကိုပငင်းြယ်ဂသာသူအဂြါ် ကျဂရာက်ဂနပြီး သူတို့ကိုထာဝရ ပြစ်ဒဏ်ကျြံ 
ဂစမည်ပြစ်သည်။ ဂလာကသားအများစုက မဂကာင်းဆိုးဝါးနှင့် မှားယွင်းဂသာ ြဂရာြက် 
များ ဂနာက်သို့ လိုက်ကကမည်။ သို့ဂသာ် ဂနာက်တစ်ြန် ဘုရားသြင်သည် သူ၏အြွင့်အာ 
ဏာနှင့် တန်ြိုးဂတာ်ကိုပြသမည်။ ဂနာက်ဆုံးဂသာ တိုက်ြွဲစတင်ဂသာအြါ ကမ္ဘာ့ဂြါင်း 
ဂဆာင်များက သူတို့မည်သူ ဂနာက်လိုက်မည်ကို ဂရေးြျယ်နိုင်မည်ဟု ထင်ကကသည်။ ဘုရား 
သြင်၏ နှုတ်ကြတ်ဂတာ်ဂရာက်လာဂသာအြါ တိုက်ြွဲမှာ လျင်ပမန်ပြီး ပြီးပြတ်သွားမည်။ 
စာတန် ဂနာက်လိုက်ဂသာသူ အားလုံးသည် ဂြျမှုန်းြံရပြီး ပြစ်ဒဏ်ြံရမည်။

ဘုရားသြင်၏ နှုတ်ကြတ်ဂတာ်ပြစ်ဂသာ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် တိုက်ြွဲကိုနိုင်သည်။ 
စာတန်တွင် သူ၏ဆန့်ကျင်မှုအတွက် တန်ြိုးမရှိဂတာ့ြါ။ သူ့ကိုကန့်နှင့် ဂလာင်ဂသာ ငရဲ 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကယရှု	

ခရစ်ကတာ်ြကလာပခင်း

ဆရာက ြုံပြင်ဂပြာဂသာ 

အြါ ကဂလးများအား 

သတိရဂနဂစရန်မှာ -

.  ဂယရှုြရစ်ဂတာ်နှင့် 

တူညီဂသာအရာတစ်ြု

.  ဂယရှုြရစ်ဂတာ် 

လုြ်ဂဆာင်ဂသာ 

အရာတစ်ြု

.  ဂနာက်ဆုံးဂသာ 

တိုက်ြွဲအဂကကာင်း 

အြျက် တစ်ြျက်
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၉:၁၁ - ထိုအြါ ဂကာင်းကင်ဘုံြွင့်လှစ်လျက်ရှိသည်ကို ငါပမင်လျှင်၊ ပမင်းပြူ 
ရှိ၏။ ပမင်းစီးဂသာသူသည် သစ္စာဟူဂသာအမည်၊ သမ္မာဟူဂသာအမည်ရှိသတည်း။ ထိုသူ 
သည် တရားသပြင့် စီရင်တတ်၏။

မီးအိုင်ထဲတွင် ြျပြီး ထာဝရ ပြစ်ဒဏ်ဂြးမည်။ စာတန် ဂနာက်လိုက်ဂသာသူအားလုံး၊ သား 
ဂကာင်နှင့် မှားယွင်းဂသာ ြဂရာြက်ကိုသတ်မည်။ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည်သာ အုြ်စိုးပြီး 
အစိုးရမည်။ ြန်ဆင်းပြင်းအစကကဲ့သို့ တန်ြိုးကကိးဂသာသူသည် လိမ်ညာဂသာ စာတန်ကို 
ဂြျမှုန်းပြီး အနိုင်ရဂြမည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှာမှု	-	ဂရြ်ြီးတီ

ေရြ်ြီးတီက ကဂလးများ 

ကျမ်းြျက်ကို ကျက်မှတ ်

ရာတွင် ကူညီဂြးြါသည်။ 

ကျမ်းြျက်ထဲမှ စကားလုံး 

များကို စာရေက်များ 

ဂြါ်တွင် ြွဲဂရးြါ။ 

ထို့ဂနာက် ကဂလးများကို 

အြွဲ့နှစ်ြွဲ့၊ သုံးြွဲ့ြွဲပြီး 

စကားလုံးများကို မှန်ကန ်

သည့် အစီအစဉ် အတိုင်း 

ထားဂစြါ။ အြွဲ့တစ်ြွဲ့စ ီ

က ကျမ်းြျက်ကို အတ ူ

တကွ ထားနိုင်ဂသာအြါ 

သူတို့သည် ထိုကျမ်းြျက ်

ကို ရသွားဂြမည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

၁၈၁၅ ြုနှစ်တွင်ပြစ်သည်။ ပြင်သစ်သည် ဥဂရာြနှင့် အုြ်ြျုြ်ဂရးအတွက် တိုက်ြိုက်ဂနကက 
သည်။ ဝယ်လီေွန်စစ်တြ်နှင့် နြိုလီယန် စစ်တြ်တို့ကကားတွင် တိုက်ြွဲပြင်းထန်ဂနသည်။ 
တိုက်ြွဲမှာ စစ်ြွဲကိုပြစ်ဂစသည့် အကကီးမားဆုံးအြျက်ပြစ်သည်။ တစ်ြက်တွင် ဥဂရာြတိုက် 
သားများသည် သူတို့ြိုင်သည်ဟု ဂြါ်သည် ကျွန်းဂြါ်တွင် ဂစာင့်ဂနကကသည်။ တိုက်ြွဲမှာကကာ 
ပြီးြက်ြဲသည်။ အပြားတစ်ြက် တိုက်ြွဲပြစ်သည့်ဂနရာတွင် တိုက်ြွဲ၏ရလဒ်ကို ဂစာင့်ဂမျှာ်
ဂနသည့်အြွဲ့တစ်ြွဲ့ရှိသည်။ သဂကဂတမှာ ကုတ်ပြင့် မီးအလင်းဂရာင် ဂတာက်ြလာသည်။  
ဂနာက်ဆုံးတွင် သဂကဂတပြပြီး တစ်ြုပြီးတစ်ြု စကားလုံးကို ပြသည်မှာ - ဝယ်-လီ-ေွန်- 
(ြထမကဂလးကိုသူ (သို့) သူမ၏ သဂကဂတဂထာင်ပြဂစြါ) ဂနာက်စကားလုံးမှာ- ဂြျ-မှုန်း 
-ြဲ့-ပြီ (ဒုတိယကဂလးကိုသူ (သို့) သူမ၏သဂကဂတ ဂထာင်ပြဂစြါ)။ ထို့ဂနာက် ပမစ်ဂြါ် 
တွင် နှင်းြဲများပမင်ရပြီး ဂနာက်ထြ် သဂကဂတအလင်းဂရာင် မပြဂတာ့ြါ။ ပြီးဆုံးသွားပြီ။ 
နိုလီယန်သည် သူတို့ကိုဂထာင်သားများအပြစ် ဂြါ်ဂဆာင်သွားမည်ပြစ်ပြီး သူတို့ကိုကာကွယ ်

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂမျှာ်လင့်ြျက် တစ်ြုရှိသည် There is a hope” ဟူသည့် Keswick သီြျင်းကို ဤသင်ြန်း 
စာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

အတန်းမစမီ သကဂတ ၃ ြု 

လုြ်ြါ။ ြထမတစ်ြုဂြါ် 

တွင် စာလုံးကကီးပြင့် 

ဝယ်လီတန် ဟုဂရးြါ။ 

ဒုတိယတစ်ြုဂြါ်တွင် 

ဂြျမှုန်းြဲ့ပြီ ဟုဂရးြါ။ 

တတိယတစ်ြုဂြါ်တွင် 

နြိုလီယန် ဟုဂရးြါ။ 

ထိုသဂကဂတသုံးြုကို 

ကဂလးသုံးဦးကို 

ဂြးထားပြီး သူတို့၏ 

သဂကဂတ အသံကကားဂသာ 

အြါ ဂထာင်ရန်  

ညွှန်ကကားထားြါ။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	ရိုးရှင်းကစပခင်း

ရိုးရှင်းဂစပြင်း ကစားနည်း 

သည် ကဂလးများအတွက် 

ဂြျာ်စရာ ဂကာင်းဂြ 

သည်။ ဆရာကကဂလး 

၂ဦး ၃ဦးလျှင် တစ်ြွဲ့ြွဲ့ဂြး 

ပြီး အြျနိ် ၁-၂ မိနစ်ဂြး 

ကာ သင်ြန်းစာမှ 

ထူးပြားသည့်စကားလုံး 

၁၀ လုံးကို ဂရးဂစြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ကဂလးများကို သူတို့၏ ကိုယ်ြိုင်စကားလုံး သုံးပြီး သင်ြန်းစာကိုစကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) 
၁ဝလုံးထက် နည်းဂသာ စကားလုံးများပြင့် ရိုးရှင်းဂအာင် ဂရးဂစြါ။ ကဂလးများက သင်ြန်း 
စာကိုစကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) ၁ဝလုံးထက် နည်းဂသာ စကားလုံးများပြင့် ရိုးရှင်းဂအာင ်
ဂရးဂသာအြါ ဂအာက်ြါအတိုင်း ပြစ်နိုင်ြါသည် -

 ¼ သားဂကာင်နှင့် မှားယွင်းဂသာ ြဂရာြက်ကို ဂယရှုမှ ဂြျမှုန်းသည်။
 ¼ စာတန်သည် ဂနာက်ဆုံးတွင် ြျက်ဆီးပြင်းြံရသည်။
 ¼ မီးအိုင်သည် စာတန် ဂနာက်လိုက်ဂသာသူအတွက် ပြစ်သည်။
 ¼ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် တိုက်ြွဲတွင် အလွန်ြွန်အားကကီးသည်။
 ¼ ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်သူများသည် ထာဝရအုြ်စိုးရမည်။
 ¼ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ဘုရားသြင်၏ နှုတ်ကြတ်ဂတာ်ပြစ်သည်။
 ¼ ဂယရှုသည် သစ္စာရှိသည်။ တန်ြိုးကကီးသည်။
 ¼ စာတန်သည် သစ္စာမရှိြါ။ လှည့်စားတတ်သည်။ တန်ြိုးအကန့်အသတ်ရှိသည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

စာတန် ဂနာက်လိုက်ဂသာသူကို လုံးဝဂြျမှုန်းမည်ပြစ်ပြီး ငရဲဟုဂြါ်သည့် ဆိုးဝါးသည့်ဂနရာ 
သို့ ြို့မည်ပြစ်သည်။

သင်မည်သူ့ဂနာက်လိုက်ပြီး မည်သူ့ကို ကိုးကွယ်မည်ကို သင်ဂရေးြျယ်ြါ။ သင်သည် သစ္စာ 
ရှိပြီး မှန်ကန်ကာ တန်ြိုးအလုံးစုံရှိဂသာ သူကိုဂနာက်လိုက်ရန်၊ ကိုးကွယ်ရန်နှင့်နာြံရန်ဂရေး
ြျယ်မည်လား။

(သို့) စာတန်ဟု ဂြါ်ဂသာသစ္စာမရှိ၊ လိမ်ညာတတ်ဂသာ သူ၏ဂနာက်လိုက်ရန် ဂရေးြျယ် 
မည်လား။ သင့်ဂရေးြျယ်မှုပြစ်သည် …. သင်မည်သူ့ကို ဂရေးြျယ်မည်နည်း။

ဂြးမည့်သူမရှိဂတာ့ြါ။ သို့ဂသာ် နှင်းြဲမှာပြန်ဂြါ်လာပြီး သဂကဂတပြန်ဂြါ်လာသည်။ ဝယ်- 
လီ-ေွန်- (ြထမကဂလးများကို သူတို့၏သဂကဂတ ဂထာင်ပြဂစြါ)။ ဂနာက်စကားလုံးမှာ -  
ဂြျမှုန်းြဲ့ပြီ (ဒုတိယကဂလးကို သူတို့၏သဂကဂတ ဂထာင်ပြဂစြါ)။ န-ြို-လီ-ယန်-ကို  
(တတိယကဂလးကိုသူ (သို့) သူမ၏သဂကဂတ ဂထာင်ပြဂစြါ)။ ဟုတ်ပြီ။ ဝယ်လီတန်သည် 
နြိုလီယန်ကို ဂြျမှုန်းြဲ့ပြီ။ ကျန်သည့်စကားလုံးကို ြတ်လိုက်သည့်အြါ စကားအဓိြ္ပါယ် 
အားလုံး ဂပြာင်းလဲသွားသည်။ အစတွင် ဝယ်လီတန် (သူတို့၏ဂြါင်းဂဆာင်) ကို နြိုလီယန် 
က ဂြျမှုန်းြဲ့ပြီဟု သူတို့ထင်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် သတင်းစကား၏အဆုံးတွင် သူတို့အနိုင်ရသွား 
သည်ကို သိြဲ့ကကရသည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
ဂရှ့ပြစ်စဉ်များ pmrsufESm 526@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ စာသားအရ ယူရလျှင် ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ ၂၀ ြန်းဂပမာက်သည် နားလည်ရန် လွယ်ကူသည်။ 
သို့ဂသာ် နှစ်ဂြါင်းများစွာတွင် အဓိက အနက်ြွင့်ထားြျက်များ ဂြါ်လာသည်။

 ¼ ၁) Postmillenialism - ဤအပမင်အရ နှစ်ဂြါင်းတစ်ဂထာင်သည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ ်
၏ ဒုတိယအကကိမ်ြကလာပြင်းကို ပြစ်ဂစသည့် ကယ်တင်ပြင်း ဧဝံဂေလိတရား၏ 
ဂအာင်နိုင်ပြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ြရစ်ဂတာ်ပြန်လာပြင်းသည် နှစ်ဂြါင်းတစ ်
ဂထာင်ပြီးဂနာက်မှ ပြစ်လာမည်။ ြရစ်ဂတာ်သည် အသင်းဂတာ်အလုြ်အားပြင့် 
ဂလာကကိုအုြ်စိုးမည်ဟု အဂကာင်းပမင်သည်။ ၂ဝရာစုနှစ်နှင့် ၂၁ရာစုနှစ်တွင် 
ြရစ်ယာန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် လှုြ်ရှားမှုဂြါ်လာဂသာဂကကာင့် ဤအပမင်ကို စွန့် 
လွှတ်ြဲ့ကကသည်။

 ¼ ၂) Amillenialism - ဤအဆိုအရ သူတို့သည် အနှစ်တစ်ဂထာင် စိုးစံပြင်း (သို့) ြရစ် 
ဂတာ်ကိုယ်တိုင်၏ ဂလာကအုြ်စိုးပြင်းကို ပငင်းြယ်သည်။ အုြ်စိုးပြင်းသည် ြရစ် 
ဂတာ်ကို ယုံကကည်ဂသာသူ (သို့) ဂကာင်းကင်တွင် ရှိဂသာသူလား တစ်ြုြုပြစ်သည်။ 
ဤအပမင်နှင့် ြထမအပမင်တို့သည် လက်ဂတွ့ပြစ်လာမည် မဟုတ်ြါ။

 ¼ ၃) Premillenialism - ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀ တွင် ဂပြာထားသည်မှာ ြရစ်ဂတာ်၏ 
နှစ်ဂြါင်း ၁၀၀၀ အုြ်စိုးပြင်းက သူဒုတိယအကကိမ်ြကလာပြင်းပြီးဂနာက်  ပြစ်လာ 
မည်။ ဒုတိယအကကိမ်ြကလာပြင်းက နှစ်ဂြါင်းတစ်ဂထာင်အုြ်စိုးပြင်း၏ အလျှင်  
ပြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ဂကကာင့် နှစ်ဂြါင်းတစ်ဂထာင်အုြ်စိုးပြင်း ရှိသည်။ ကျမ်းြျက ်
အများစုက ဒုတိယအကကိမ် ြကလာပြင်းကို ဂလာကတွင် ဂပြာင့်မတ်စာအုြ်စိုးပြင်း 
ပြင့် ဂပြာထားသည်။ (ဆာလံ ၂၊ ၂၄၊ ၇၂၊ ၉၆၊  ဂဟရှာယ ၂၊ ၉:၆-၇၊ ၁၁-၁၂၊ ၆၃:၁-၆၊ 
၆၅-၆၆၊ ဂယရမိ ၂၃:၅-၆၊  ၃ဝး ၈-၁၁၊ ဒံဂယလ ၂:၄၄၊ ရး၁၃-၁၄၊ ဂဟာဂရှ ၃:၄-
၅၊ အာမုတ် ၉:၁၁-၁၅၊ မိကော၄:၁-၈၊ ဂဇြနိ ၂၅:၃၁-၄၆၊ တမန်ဂတာ် ၁၅:၁၆-၁၈၊ 
ဂရာမ ၁၁:၂၅-၂၇၊ ယုဒ ၁၄-၁၅၊ ဗျာဒိတ် ၂:၂၅-၂၈၊ ၁၉:၁၁-၂ဝး၆)

 ¼ ဂယရှု ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းသည် ဂမျှာ်လင့်ြျက်ကို ဂြးသည်။ သူကတိဂြးထားသည့ ်
နိုင်ငံဂတာ်ကို တည်ဂထာင်ရန် ဂလာကတွင် ပြန်လာမည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	ကလာကတွင်နှစ်ကြါင်း	၁၀၀၀	အုြ်စိုးမည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၉၅
ဒံဂယလအနာေတ္တိကျမ်း ၂:၄၄-၄၅ နှင့်  

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂ဝး၁-၆

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
ဂရှ့ပြစ်စဉ်များ pmrsufESm 527သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း

ဆရာက ထိုဂြာ်ပြြျက ်

များကို စာရေက်များဂြါ် 

တွင် ဂရးပြီးဂရာထားြါ။ 

စာရေက်များဂြါ်တွင် 

သင်ြန်းစာ နံြါတ်မတြ်ြါ 

နှင့်။ အတန်း၏ အရေယ ်

အစားဂြါ် မူတည်ပြီး 

ကဂလးများကို ၂ြွဲ့၊ ၃ြွဲ့ 

ြွဲြါ။ တစ်ြွဲ့ြျင်းစီသည် 

ဂြာ်ပြြျက်များကို 

အစီအစဉ်လိုက်ထားရန် 

အြျနိ်သတ်မှတ်ြါ။ 

စာရေက်ဂြါ်တွင် 

နံြါတ်မတြ်ြါနှင့်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကျွန်ုြ်တို့ ဂလ့လာြဲ့သည့် သင်ြန်းစာများကိ ု
ပြန်လည်စဉ်းစားကကည့်ကကြါစို့။ သင်ြန်းစာ 
များကို စဉ်လိုက်ထားနိုင်ြါသည်။

၁) ဘုရားသြင်သည် အလွန်ြွန်အားရိှသည်။
၅) ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် ဂြျာ်ရွှင်မှုပြင့ ်

ပြည့်နှက်ဂနသည်။
၁၀) အပြစ်တရားသည် ဘုရားသြင်ြန်ဆင်း

ထားသည့်အရာများကို မဂကာင်းသည့ ်
နည်းလမ်းများစွာပြင့် ထိြိုကဂ်စြဲ့သည်။

၁၅) လူသားများသည် ဆိုးညစ်ကကသည်။ 
ဘုရားသြင်က ဂရကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ 
ဂနာဧသည် ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည ်
ကိုးစားပြီးနာြံသည်။

၂၀) ဘုရားသြင်က အာပဗဟံအား ဣဇာက် 
ကို ြူဂဇာ်ရန်ဂပြာြဲ့သည်။ ဘုရားသြင ်
က ထိုအစား သိုးထီးတစ်ဂကာင်ဂြးြဲ့ 
သည်။

၂၅) ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများ 
ကို အီေျစ်ပြည်မှ လွှတ်ဂပမာက်ဂစရန် 
ကြ်ဂဘးများကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။

၃၀) ဘုရားသြင်က ဣသဂရလလူမျ ိုးများ 
အား သူနှင့်ဂတွ့ဆုံပြီး ယဇ်ြူဂဇာ်နိုင်ရန် 
တဲဂတာ်ဂဆာက်ဂစြဲ့သည်။

၃၅) ဘုရားသြင်ဂနာက်သို့ လိုက်ဂသာသ ူ
များသည် သူ့ကို အပြည့်အဝ သစ္စာရှိပြီး 
နာြံရန်ပြစ်သည်။

၄၀) ဘုရားသြင်သည် ဒါဝိဒ်ကို ဘုရင်ပြစ ်
ရန် ဂရေးြျယ်ြဲ့သည်။ ဘုရားသြင်သည် 
ထာဝရရှင်ဘုရင်ကို တစ်ဂန့ဂသာအြါ 
ဂြာ်ပြမည်။

၄၅) ြဂရာြက်များက ဂယရှု ဂပမဂြါ်သို့ 
မလာမီ နှစ်ဂြါင်း ၇၀၀ ြန့်ကြင် သူ့ 
အဂကကာင်းဂပြာြဲ့ကကသည်။

၅၀) ေျူးလူမျ ိုးများသည် ပမို့ရိုးများ တည် 
ဂဆာက်ရန် ဂယရုရှလင်သို့ ပြန်လာကက 
သည်။

၅၅) စာတန်သည် ဂယရှုကို စုံစမ်းြဲ့သည်။ 
ဂယရှုအပြစ်မလုြ်ြဲ့ြါ။

၆၀) လူများစွာသည် ဂယရှုဂနာက်သို့ စတင် 
လိုက်ကကသည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် 
သူ၏ သင်ကကားမှုနှင့် နိမိတ်လကေဏာ 
ဂကကာင့်ပြစ်သည်။

၆၅) ဂယရှုက ြျစ်ဂသာြြင်သည် ဆိုးညစ် 
ဂသာသားကို မည်သို့ ြွင့်လွှတ်ဂကကာင်း၊ 
အတ္တကကီးဂသာ အစ်ကိုနှင့် နှိမ့်ြျဂသာ 
အြွန်ြံကို မည်သို့ ြွင့်လွှတ်ဂကကာင်းကို 
ဂပြာပြသည်။

၇၀) ဂယရှုသည် သူ၏ တြည့်ဂတာ်များကို 
တန်ြိုးရှိသည့် ညွှန်ကကားြျက်များ နှင့် 
သက်သာဂစသည့် ကတိဂတာ်များဂြး 
ြဲ့သည်။

၇၅) ဂယရှုသည် ဂသပြင်းမှ ရှင်ပြန်ထဂပမာက ်
လာသည်။ ဂယရှုသည် ဂသပြင်းတရား 
အဂြါ်ဂအာင်နိုင်သည့် တန်ြိုးဂတာ်ရှိ 
သည်။

၈၀) ဂယရှု ဂနာက်လိုက်သူများသည် ဆု 
ဂတာင်းရန်၊ ကိုးကွယ်ရန်၊ ကျမ်းစာြတ် 
ရန်နှင့် မိတ်သဟာရြွဲ့ရန် ဂတွ့ဆုံကက 
သည်။

၈၅) မှားယွင်းဂသာ ဆရာများက ကယ်တင ်
ပြင်းသတင်းကို ထြ်ပြည့်ရန် ကကိုးစား 
ကကသည်။

၉၀) ယုံကကည်ပြင်းသည် အဂစာြိုင်း ယုံကကည ်
သူများအတွက် အလွန် အဂရးကကီးြဲ ့
သည်။
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စာတန်ကို ထာဝရ ဂထာင်ြျလိုက်ြါက မည်သို့ပြစ်မည်နည်း။ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ဂလာက 
ကို အုြ်စိုးဂသာအြါ မည်သို့ပြစ်မည်နည်း။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

တိုက်ြွဲပြီးဆုံးသွားသည်။ ဘုရားသြင်၏ နှုတ်ကြတ်ဂတာ်ပြစ်ဂသာ ဂယရှုြရစ်ဂတာ် 
သည် တိုက်ြွဲကို ဂအာင်နိုင်ြဲ့သည်။ ထို့ဂနာက် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ဂကာင်းကင်တမန်ကို 
နတ်ဆိုးဂြမဂဟာင်းအားယူပြီး အကျဉ်းြျလိုက်ရန် ဂပြာမည်။ သူသည် ဂနာက်ထြ်နှစ်ဂြါင်း
တစ်ထာင်ကာလအတွင်း လူများကို လှည့်စားနိုင်ဂတာ့မည် မဟုတ်ြါ။

ဂယာဟန်မှ ပမင်သည့် ဂနာက်တစ်ြျက်မှာ ဂဘးဒဏ်ကကီးကာလတွင် သူတို့၏ယုံကကည်ပြင်း 
အတွက် ဂြါင်းပြတ်သတ်ြံရသည့်သူများ ပြစ်သည်။ ထိုလူများသည် သားဂကာင်၏အမှတ်
အသားကိုပငင်းြယ်ပြီး သားဂကာင်နှင့် မှားယွင်းဂသာ ြဂရာြက်ကို မကိုးကွယ်ြါ။ ဘုရား 
သြင်က သူတို့၏သစ္စာရှိပြင်းအတွက် ယြုဆုလာဒ်ဂြးမည်ပြစ်ပြီး ဂယရှုနှင့်အတူ နှစ်ဂြါင်း 
တစ်ဂထာင် အုြ်စိုးဂစမည်ပြစ်သည်။ ထိုယုံကကည်သူများသည် ြန္ဓာသစ်၊ ထဂပမာက်လာ 
ဂသာ ြန္ဓာရမည်ပြစ်ပြီး ... ထိုမှသူတို့သည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်နှင့် နှစ်ဂြါင်းတစ်ဂထာင် အုြ်စိုး 
နိုင်မည်ပြစ်သည်။

သင်တို့သိသည်အတိုင်း ဒံဂယလသည် နှစ်ဂြါင်းတစ်ဂထာင် ကာလမပြစ်လာမီ ထို 
အဂကကာင်းဂပြာြဲ့သည်။ ဒံဂယလက “လက်နှင့်မထုမလုြ်ြဲ ဂကျာက်တစ်လုံးသည် ဂတာင် 
ဂြါ်က အလိုလိုြဲကွာ၍ သံ၊ ဂကကးဝါ၊ သရေတ်၊ ဂငွ၊ ဂရွှတို့ကို ြျ ိုးြဲ့သည်ကိုပမင်ဂတာ်မူသည ်
အဂကကာင်းအရာမှာ၊ ြျက်စီးပြင်းသို့ မဂရာက်နိုင်ဂသာ နိုင်ငံတစ်ြုကို ထိုမင်းကကီးများ 
လက်ထက်၌ ဂကာင်းကင်ဘုံရှင် ဘုရားသြင်သည် တည်ဂထာင်ဂစဂတာ်မူမည်။ ထိုနိုင်ငံ 
သည် အပြားဂသာ လူမျ ိုးလက်သို့ မဂရာက်ရြဲ အထက်ဆိုြဲ့ပြီးဂသာနိုင်ငံရှိသမျှုတို့ကို ြျ ိုးြဲ့ 
ြျက်စီး၍ အစဉ်အပမဲတည်လိမ့်မည်” ဟု ဂရးထားဂလသည်။ ယြု စတုတ္ထနိုင်ငံဂတာ်ပြီး 
ဂနာက် ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာဂနသည့် ဘုရားသြင်၏ မဟာနိုင်ငံဂတာ်လာလိမ့်မည်။ ဤနိုင်ငံ 
ဂတာ်သည် ကျ ိုးြဲ့သွားမည် မဟုတ်ြါ။ ထို့အပြင် အဆုံးသတ်လည်း ဂရာက်လာမည် 
မဟုတ်ြါ။ သင်စိတ်ြျနိုင်ြါသည်။

ြရစ်ဂတာ် ဒုတိယအကကိမ်ြကလာပြီး နှစ်ဂြါင်းတစ်ဂထာင်ဂကကာင့် ပငိမ်သက်ပြင်းနှင့် လုံခြုံ 
ပြင်းရှိမည်။ ဂပြာင့်မတ်ပြင်းပြင့် အုြ်စိုးဂသာ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ဂလာက၏ရှင်ဘုရင ်
ပြစ်မည်။ စာတန်သည် လိမ်ညာရန်နှင့် လှည့်စားရန် လူတို့၏အနားတွင် ရှိမည်မဟုတ်ြါ။ 
အကျဉ်းြျြံဂနရမည်။ ြရစ်ဂတာ်၏ဂလာက အုြ်စိုးပြင်းသည် ပြည့်စုံဂသာအုြ်စိုးပြင်းပြစ ်

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ပြစ်ရြ်နှစ်ခု

ဆရာကြုံပြင်ကို ဂပြာ 

ဂသာအြါ ကဂလးများကို 

သတိရဂနဂစရန်မှာ -

. ဤအြျနိ်ကာလအတွင်း 

စာတန်အတွက် မည်သည့ ်

အရာနှင့် တူသနည်း။

. ထိုအြျနိ်ကာလအတွင်း 

ဂလာက လူသားများ 

အတွက် မည်သည့်အရာ 

နှင့် တူဂနမည်နည်း။

ပြစ်နိုင်ြါက ဤြုံပြင်၏ 

ရုြ်ြုံများကိုပြပြီး ထိုရုြ်ြု ံ

များတွင် ကဂလးများ 

ဘာပမင်သည်ကို ဂပြာဂစ 

ြါ။ သူတို့ပမင်သည့် 

ြုံထဲတွင် ပြဂသဂ့နှင့် 

သိုးသူငယ်အတူတူ 

လဲဂလျာင်းဂနသည်ကို 

ပမင်ကကရမည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
ဂရှ့ပြစ်စဉ်များ pmrsufESm 529သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပပင်ထဲမှ

စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂ဝး၆ - ြထမထဂပမာက်ပြင်းကို ဝင်စားဂသာသူသည်မေဂလာရှိဂသာသူ၊ သန့် 
ရှင်းဂသာသူပြစ်၏။ ထိုသို့ဂသာ သူသည် ဒုတိယဂသပြင်းလက်နှင့် ကင်းလွတ်လျက်၊ ဘုရား 
သြင်၏ယဇ်ြုဂရာဟိတ်၊ ြရစ်ဂတာ်၏ ယဇ်ြုဂရာဟိတ်ပြစ်၍ အနှစ်တစ်ဂထာင်ြတ်လုံး  
ြရစ်ဂတာ်နှင့်အတူ စိုးစံရကကလိမ့်မည်။

မည်။ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်တည်းဟူဂသာ စစ်မှန်ဂသာ ဘုရင်ဂနာက်လိုက်ပြင်းအဂကကာင်း ပြစ ်
မည်။  စာတန်မှ ဤကမ္ဘာဂလာကအား ြျက်ဆီးရန်မှာ ပြစ်လာမည်မဟုတ်ဂတာ့ြါ။

၎င်းသည် နှစ်ဂြါင်းတစ်ထာင်ပြစ်သည်ကို ကျွန်ုြ်တို့သိကကသည်။ ဂယာဟန်ကကျမ်းစာထဲမ ှ
ဂပြာက်ကကိမ်ဂပြာထားသည်။ ဂယာဟန်အဆိုအရ ြရစ်ဂတာ်၏အုြ်စိုးပြင်းအြျနိ်ကာလကို 
သူသိသည်။ ဤအြန်းထဲတွင် အနှစ်တစ်ဂထာင်အုြ်စိုးပြင်းအဂကကာင်းကို ဂပြာက်ကကိမ်ဂရး 
ထားသည်ကို စဉ်းစားကကည့်ြါ။ အြျနိ်များစွာပြစ်သည်။ အနှစ်တစ်ဂထာင်ကာလပြီးဂနာက ်
ဘာပြစ်မည်ကို ဂနာက်ြိုင်းတွင် ဂလ့လာသွားကကမည်။ သို့ဂသာ် ဂယရှုသည် ဂလာကတွင် 
အနှစ်တစ်ဂထာင်အုြ်စိုးမည်မှာ ဂသြျာသည်။ ရှင်ဘုရင်အပြစ်သူ၏အုြ်ြျုြ်မှုသည်ပြည့်စုံ
သည်မှာလည်း ဂသြျာသည်။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂမျှာ်လင့်ြျက် တစ်ြုရှိသည် There is a hope” ဟူသည့် Keswick သီြျင်းကို ဤသင်ြန်း 
စာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	
လှုြ်ရှားမှု	-	

ြဲအိတ်ြစ်ပခင်း

တိတ်ပြင့် ကကမ်းပြင်ဂြါ် 
တွင် ၃၆ လက်မြန့်ရှိသည့် 
စတုရန်းြုံကကီး တစ်ြု 
ကြ်ြါ။ စတုရန်းြုံ၏ 
အထဲတွင် အေဂလိြ်စာလုံး 
X သဏ္ဌာန် ကို ဆန့်ကျင် 
ဘက် ဂထာင့်များမှ ဂြးြါ။ 
သင်၌ ဂကျာင်းသားများစွာ 
ရှိပြီး ဂနရာရှိြါက ဒုတိယ 
စတုရန်းြုံလုြ်ြါ။ 
ြုံအတွင်း တစ်ြန်းြျင်းစ ီ
ကို တန်ြိုး (၁၊၂၊၃၊၄) 
စသပြင့်ဂြးြါ။ နည်းနည်း 
အကွာမှ ြစ်ရမည့်ဂနရာ 
ကို တိတ်ပြင့်တားြါ။ 
နှစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ ကဂလးတစ်ဦး 
ြျင်းစီက ြုံထဲမှ အြန်း 
တစ်ြန်းကို ြဲအိတ်ပြင့ ်
ြစ်ရန် အလှည့်ရမည်။ 
(သင့်အဂနပြင့် ြဲအိတ်ကို 
ဂပြအိတ်ထဲတွင် ြဲများ 
ထည့်ပြီး သဂရကွင်းပြင့် 
တင်းကကြ်စွာ စည်းကာ 
လုြ်နိုင်ြါသည်။ ဂပြအိတ ်
ရှည်ဘက်ကို ယူပြီး 
ြဲရှိသည့်ဘက်သို့ 
ဂြါက်ထည့်ြါ) သူတို့က 
ကျမ်းြျက်ကိုမှန်ကန်စွာ 
ဂပြာနိုင်ြါက သူတို့၏ 
အသင်းရမှတ်သည် 
ြဲအိတ်ြစ်၍ ကျသည့ ်
ဂနရာမှ အမှတ်အတိုင်း 
ရမည် ပြစ်သည်။
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ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

သင် စိတ်ကူးယဉ်ြူးြါသလား။ တစ်ြါတစ်ရံ လူများက ဂန့ဘက် အိြ်မက်မက်သည်ဟု ဂြါ် 
သည်။ သင်အိြ်မဂြျာ်ဂနြါ။ သို့ဂသာ် သင့်စိတ်ထဲတွင် တစ်ြုြုကို စိတ်ကူးဂနသည်။ ကျွန်ုြ် 
တို့သည် ပြစ်မလာဂသးသည့် အြျနိ်ကာလအဂကကာင်းကို စိတ်ကူးကကမည်သို့ဂသာ် ကျမ်းစာ 
က တစ်ဂန့ဂန့တွင် ပြစ်လာမည်ဟု ဂပြာထားသည်။ မည်သည့်အြျနိ်တွင်ပြစ်မည်ကို မသိြါ။ 
သို့ဂသာ် ဂသြျာဂြါက်ပြစ်လာမည်။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ကျမ်းစာက ဘုရားသြင ်
လိမ်ညာဂပြာဆိုမည်မဟုတ်ဟု ဂပြာထားသည်။ တစ်ဂန့လျှင် ဂယရှုသည် ဂလာကသို့ ရှင် 
ဘုရင်အပြစ်ပြန်လာမည်။ သူဂလာကသို့ ြထမဆုံးအကကိမ်လာဂသာအြါ မည်သို့ပြစ်ြဲ့သည ်
ကို မည်သူမှတ်မိသနည်း။ (ကဂလးဂလးအပြစ်) ဂနာက်တစ်ကကိမ်သူလာဂသာအြါ သူသည် 
ဂလာကကို အုြ်စိုးမည့် ရှင်ဘုရင်အပြစ် ြကလာမည်။ ဂယရှုသည် ဂလာကတွင် ရှင်ဘုရင ်
အပြစ်ရှိသည်ကို စိတ်ကူးကကည့်ကကြါစို့။ မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ဂလာကတွင် နတ်ဆိုးများကို ရှာမ 
ဂတွ့ဂတာ့သည်ကို စဉ်းစားကကည့်ြါ။ အပြစ်သို့ဂသွးဂဆာင်ပြင်း မရှိဂတာ့ြါ။ လူဆိုးမရှိ၊ 
တီဗီတွင် မဂကာင်းသည့်အရာမရှိ။ မည်သူကမှ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး မထိြိုက်ဂစြါ။ တိုက်ြိုက်မှု 
မရှိြါ။ ထိုကဲ့သို့ဂသာဘဝတွင် အပြားမည်သည့် အရာများရှိမည်ဟု ထင်သနည်း။ (ဂပြဂစြါ) 
ဂလာကတွင် အပြားမည်သည့်အရာများ မရှိဂတာ့မည်နည်း။ သူြထမဆုံးလာသည့်အြျနိ် 
နှင့် မည်သို့ပြားနားသနည်း။ သင်၌အြျနိ်ရပြီး သင်ဂထာက်ကူရှိြါက ကဂလးများကို စာရေက် 
လွတ်များဂြးပြီး နှစ်ဂြါင်း ၁၀၀၀ အုြ်စိုးပြင်းသည် မည်သို့ပြစ်မည်ကို သူတို့စိတ်ကူးမိသည်
အတိုင်းဆွဲဂစြါ။

သင်ခန်းစာကို	

ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ပြန်လည်ကလ့ကျင့်ပခင်း

ဆရာက ကဂလးများအား 

သူတို့ဂလ့လာ သင်ယူမ ိ

သည့် အြျက်များကိ ု

ဂဝမျှရန် အြျနိ် ၅ မိနစ် 

ဂြးြါ။ အတန်းထဲတွင် 

ကဂလးငါးဦး အထက်ရှ ိ

ြါက အြွဲ့ တစ်ြွဲ့ြျင်းစ ီ

တိုင်းကို တစ်ြွဲ့နှင့်တစ်ြွဲ့ 

ဂဝမျှဂစြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဆရာက ကဂလးများ အိမ်သို့ယူသွားလိုသည့် သင်ြန်းစာမှ အဓိကအဂကကာင်းအရာများကိ ု
စဉ်းစားဂစြါ။ သူတို့ကို နံြါတ် ၁ မှ ၅ ထိ ဂရြိုင်းြါ။ နံြါတ် ၁ ကျဂသာအြွဲ့သည် သင်ြန်းစာ 
မှ ဂလ့လာသင်ယူမိသည့် အဓိကအဂကကာင်းအရာကို ဂပြာရမည်။ အြွဲ့အားလုံးသည် သင် 
ြန်းစာမှ သူတို့ဂလ့လာ သင်ယူမိသည့်အရာကို ဂဝမျှရန် အြွင့်အဂရးရသင့်သည်။

အဂတွးအဂြါ်များတွင် ြါဝင်နိုင်သည်မှာ -

 ¼ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ ဒုတိယအကကိမ်ြကလာပြင်း ပြီးဂနာက်စာတန်ကို နှစ်ဂြါင်း 
၁၀၀၀ အကျဉ်းြျမည်ပြစ်သည်။

 ¼ ဂယရှုသည် ြျဂီဆာင်ပြင်းကာလအတွင်း သူ၏သက်ဂသဂကကာင့် အသတ်ြံရဂသာ 
မာတုရများနှင့်အတူ ဂပမကကီးဂြါ်တွင် နှစ်ဂြါင်း ၁၀၀၀ အုြ်စိုးမည်ပြစ်သည်။
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၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ကျွန်ုြ်တို့၏ ြထမဆုံးသင်ြန်းစာမှ ကျွန်ုြ်တို့က ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် အလွန်တန်ြိုးကကီး 
ဂကကာင်းကို ဂလ့လာြဲ့ကကသည်။ ယဂန့သင်ြန်းစာတွင် ဂယရှုသည် ဂလာကတွင် အုြ်စိုး 
ဂနစဉ် စာတန်ကို သူသည်နှစ်ဂြါင်း ၁၀၀၀ အကျဉ်းြျနိုင်သည့် တန်ြိုးဂတာ်ရှိဂကကာင်းကိ ု
ဂလ့လာသွားကကမည်။

 ¼ ဂယရှု၏အုြ်စိုးမှုသည် ပြည့်စုံဂသာအုြ်စိုးမှုပြစ်မည်။
 ¼ ဒံဂယလသည် ထိုအဂကကာင်းမပြစ်မီ နှစ်ဂြါင်းရာြျကီတည်းကြင် ဂပြာြဲ့သည်။
 ¼ ဂယာဟန်က ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀ တွင် ဂလာက၌ နှစ်ဂြါင်း ၁၀၀၀ အုြ်စိုးပြင်း 

အဂကကာင်းကို ဂပြာက်ကကိမ်ဂပြာြဲ့သည်။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုသည်	ကလာကတွင်	နှစ်ကြါင်း	၁၀၀၀	အုြ်စိုးမည်။



ဆရာအကူ

ကာလပြမျဉ်း
ဂရှ့ပြစ်စဉ်များ pmrsufESm 532@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

 ¼ နှစ်ဂြါင်းတစ်ဂထာင်၊ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် ဂလာကတွင်နှစ်ဂြါင်း ၁၀၀၀ အုြ်စိုးသည့် 
အြါ သူ၏ဒုတိယအကကိမ် ြကလာပြင်း ပြစ်သည်။ ထိုအြျနိ်သည် ဂကာင်းကကီးပြစ်ဂသာ 
အြျနိ်ပြစ်သည်။

 ¼ နှစ်ဂြါင်း ၁၀၀၀ ၏အဆုံးတွင် စာတန်သည် သူ၏အကျဉ်းဂထာင်မှ လွှတ်ဂပမာက်ပြီး 
ဂယရှုြရစ်ဂတာ် ဂနာက်လိုက်သူများကို သူ့ဂနာက်လိုက်ရန် လိမ်လည်လှည့်ပြားမည်။

 ¼ စာတန်၏ လွှတ်ဂပမာက်လာပြင်းသည် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ ဂလာကတွင် အုြ်စိုးပြင်းကိ ု
ဆန့်ကျင်မှုပြစ်ဂစသည်။ ဤတိုက်ြွဲတွင် ြါဝင်သည့် စစ်တြ်များသည် “ကမ်းစြ်မ ှ
သဲြမာ” များပြားသည့် ြမာဏပြစ်သည်ဟု ဂြာ်ပြထားသည်။

 ¼ လူများစွာက သြင်ဂယရှုအနှစ် ၁၀၀၀ အုြ်စိုးဂသာအြါ ဝန်ြံလာကကမည်။ သို့ဂသာ် 
စာတန်သည်ဂြါ်လာပြီး သူတို့၏ဝန်ြံပြင်းကို လိမ်လည်လှည့်စားမည်။

 ¼ ဂနာက်ဆုံးတိုက်ြွဲတွင် လူမျ ိုးတို့သည် ဂနရာအနှံ့မှလာကကမည်။ ဂေါေနှင့်မာဂေါေတို ့
အား တိုက်ြွဲတွင် ကျဆုံးမည့်သူများကို ရည်ညွှန်းပြင်း ပြစ်နိုင်ြါသည်။ 

 ¼ ရန်သူများသည် ဘုရားသြင် ြျစ်ဂသာ ဂယရုရှလင်ပမို့ကို ဝန်းရံကကမည်။ ရလဒ်မှာ  
ဂကာင်းကင်မှမီးသည် ြျက်ြျင်းကျလာမည်။

 ¼ စာတန်၏ ဂနာက်လိုက်များကို ြျက်ဆီးပြီးဂနာက် စာတန်နှင့် သူ၏ဂကာင်းကင်တမန ်
များသည် ကန့်နှင့်ဂလာင်ဂသာ မီးထဲတွင် ြစ်ြျပြင်းြံရမည်။ မီးအိုင်ထဲတွင် ထာဝရ 
ဒုကေဆင်းရဲကိုဂတွ့ကကုံရမည်။

 ¼ ဂလာင်ဂနဂသာမီးအိုင်သည် ဂသဂစသည် မဟုတ်ြါ။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သား 
ဂကာင်နှင့် များယွင်းဂသာ ြဂရာြက်များသည် ထိုဂနရာတွင် ရှိဂနကကပြီး ဂနာက်ဆုံး 
တရားစီရင်ပြင်း ြံရပြီးဂနာက် နှစ်ဂြါင်း ၁၀၀၀ အထိထိုဂနရာတွင် ရှိဂနကကသည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	စာတန်သည်	ထာဝရမီးအိုင်ထဲသို့	ချြစ်ပခင်းကို	ခံရမည်။

စွန့်စာပခင်းနံြါတ်	၉၆
ဂဟပဗဲကသဝါဒစာ ၂:၁၄-၁၅၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂ဝး၇-၁၀

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကျမ်းစာထဲမှ မရှိမပြစ် သမ္မာတရားရှစ်ြု ထွက်ဂြါ်လာသည်။ ကဂလးများကို ထိုရှစ်ြုအား 
သိသလား၊ အစဉ်လိုက်သိသလား၊ တစ်ြုြျင်းစီအား အတိုြျုြ်ဂြာ်ပြနိုင်သလား စိန်ဂြါ်ြါ။

၁။ ဘုရားသြင ်- အစအဦးတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားသြင်ရှိသည်။
၂။ လူသား - ဘုရားသြင်သည် လူသားအား သူ၏အထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်း 

ြဲ့သည်။
၃။ အပြစ ်- အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသြင်ကို မနာြံြဲ့ကကြါ။
၄။ ဂသပြင်း - ဘုရားသြင်သည် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏ မနာြံမှု 

အတွက် ပြစ်ဒဏ်ြတ်ြဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ ဂသပြင်းသည် ြွဲြွာပြင်းကို ရည်ညွှန်း 
သည်။

၅။ ြရစ်ဂတာ် - ဘုရားသြင်သည် ပြည့်စုံဂသာဘဝပြင့် အသက်ရှင်ဂနသည့် သူ၏ 
တစ်ြါးတည်းဂသာ သားဂတာ်ကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။

၆။ ကားတိုင် - ဂယရှုသည် ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင ်
ဂြါ်တွင် အဂသြံြဲ့သည်။

၇။ ယုံကကည်ပြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ြရစ်ဂတာ်ကိုယုံကကည်ြါက ဘုရာသြင်ကကိုဆို 
သည်။

၈။ အသက် - ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာသူတို့အား ထာဝရအသက်ကိုဂြးသည်။

အတန်းသားများကို ဂမးြါ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃ မှ	 “စာတန်အားနင်းကပခသူ”	 အကြကာင်းကိ ု
ကျွန်ုြ်တို့ကလ့လာခဲ့သည်ကို	 ကမ္ဘာဉီးကျမ်း	 ၃	 တွင်	 မှတ်မိြါသလား။  ဘုရားသြင်ဂြးြဲ ့
သည့် ကတိဂတာ်များကို မှတ်မိသည့်သူရှိသလား ကကည့်ြါ။ သတိဂြးြျက် - သင်ြန်းစာ ၉ 
(စာတန်ကို ဂအာင်နိုင်သူအဂကကာင်း ကတိဂတာ်) သည် ကျွန်ုြ်တို့မှ အလွန်အဂရးကကီးသည့် 
သမ္မာတရားအပြစ် ဂလ့လာြဲ့ကကသည်။ “ဘုရားသြင်သည် စာတန်အား နင်းဂပြမည့် သူကို 
ဂစလွှတ်မည်ဟူဂသာ အထူးကတိဂတာ်ကိုဂြးြဲ့သည်” 

ယြု ဂယရှုြရစ်ဂတာ်သည် စာတန်ကို ထာဝရမည်သို့ နင်းဂပြမည်ကို ကကည့်ကကမည်။  
စာတန်သည် ထာဝရမီးအိုင်ထဲတွင် ြစ်ြျပြင်းြံရမည်။ သို့ဂသာ် ဘုရားသြင်က အာဒံနှင့်ဧဝ 
တို့အား လွန်ြဲ့ဂသာ နှစ်ဂထာင်ဂြါင်းများစွာ ကတည်းကြင် စာတန်အား နင်းဂပြမည့်သူ 
အဂကကာင်း ဂပြာပြြဲ့သည်။

စာတန်၏ ဂနာက်ဆုံး ဂြျမှုန်းပြင်းနှင့် သူ၏ဂနာက်လိုက်များ ငရဲတွင် အဆုံးသတ်မည့်အရာ 
သည် ြရစ်ဂတာ်ဂလာကတွင် နှစ်ဂြါင်း တစ်ဂထာင်အုြ်စိုးပြီးြျနိ်တွင် ပြစ်မည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	

မရှိမပြစ်အကပခခံ	

သမ္မာတရားရှစ်ချက်

သမ္မာတရားရှစ်ြျက်ကို 

စာရေက်များဂြါ်တွင် 

ဂရးပြီးစားြွဲဂြါ်တွင် 

ဂမှာက်ထားြါ။ 

ဂြာ်ပြြျက်များကို 

ထိုအတိုင်း လုြ်ဂဆာင်ြါ။ 

ယြု ၂ြွဲ့၊ ၃ြွဲ့ြွဲပြီး 

သမ္မာတရားရှစ်ြျက်နှင့် 

ဂြာ်ပြြျက်ကို 

အစဉ်လိုက်ထားဂစြါ။ 

အြျနိ်သတ်မှတ်ပြီး 

အနိုင်ရသည့် အသင်းကို 

ဆုဂြးြါ။

ထိုသမ္မာတရား ရှစ်ြျက်ကို 

ကျမ်းစာထဲတွင် 

ဂတွ့နိုင်သည်ကို 

အတန်းသားများအား 

သတိဂြးြါ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ြရစ်ဂတာ် ဂလာကတွင် နှစ်ဂြါင်းတစ်ဂထာင်အုြ်စိုးပြင်းသည် ယြုပြီးဆုံးသွားပြီး စာတန် 
ကို အကျဉ်းဂထာင်မှ လွှတ်လိုက်သည်။ သူသည်ဂထာင်ထဲတွင် မရှိဂတာ့ြါ။ သူဘာလုြ်မည ်
ဟု သင်ထင်သနည်း။ သူလုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည့်အရာအတိုင်း ဆက်လုြ်သည်။ တစ်ဂလာကလုံး 
ရှိ လူများကို လိမ်လည်လှည့်ပြားသည်။ အာဒံနှင့် ဧဝတို့ကို လှည့်စားြဲ့သည့်အတိုင်း ဂထာင ်
ဂြါင်းများစွာဂသာ အပြားဂသာလူများကို လှည့်စားသည်။ အဂကကာင်းရင်း တစ်ြျ ို့ဂကကာင့်  
ြရစ်ဂတာ်၏ အနှစ်တစ်ဂထာင်အုြ်စိုးမှုသည် လှြဂသာအရာပြစ်ြဲ့ဂသာ်လည်း လူမျ ိုးများ 
စွာက လိမ်ညာသူဂနာက်သို့ လိုက်သွားကကမည်။

ဂနာက်တစ်ြန် စာတန်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆန့်ကျင်မှုကို ဦးဂဆာင်ဂနသည်။ သူ၏လိမ်ညာ 
လှည့်ပြားပြင်းပြင့် လူများစွာကို ရရှိလာသည်။ ဘုရားသြင် အမှန်တကယ်မဂကာင်းဂကကာင်း 
ဂပြာပြီး အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို လှည့်စားြဲ့သည်ကို သတိရြါ။ ဂကာင်းပြီ။ ထိုအတိုင်း ဂနာက် 
တစ်ကကိမ်သူလုြ်ဂြမည်။ လူသန်းဂြါင်းများစွာသည် သူ့ဂနာက်လိုက်ပြီး နာြံကကသည်။  
အမှန်တွင် လူများစွာသည် သူ့ဂနာက်လိုက်ကကပြီး သူ၏ဂနာက်လိုက်များသည် မဂရမတွက် 
နိုင်ဂအာင် များပြားမည်။

စာတန်၏ စစ်တြ်များသည် ဂယရုရှလင်ကို ဝန်းရံထားပြီး မဟာဘုရင်မင်း ဂယရှု၏ပမို့ဂတာ ်
ကိုဝန်းရံထားမည်။ ၎င်းဂကကာင့် ဂယရှုသည် ဂကာင်းကင်မှမီးကို ြစ်ြျပြီး စာတန်ကိုဂနာက် 
ဆုံး တစ်ကကိမ်ြျက်ဆီးမည်။ အတိတ်က စာတန်ကို ဂြျမှုန်းြဲ့သည်။ တစ်ကကိမ်ပြီး တစ်ကကိမ် 
သူပြန်ထလာပြီး ဂယရှုကိုစိန်ဂြါ်ကာ သူ၏ဂနာက်လိုက်များနှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆန့်ကျင် 
ဂတာ်လှန်မှုကို ပြစ်ဂစသည်။ ဤတစ်ကကိမ်တွင် စာတန်ကိုမီးအိုင်ထဲတွင် ဂမာင်းြျလိုက ်
သည်။ ြထမဆုံးတစ်ကကမ် ထိုဂနရာတွင် သူထာဝရဂနရမည်။ သူသည် ြျဂီဆာင်ပြင်းက 
တည်းကြင် ြစ်ြျြံရဂသာသားဂကာင်သည် မှားယွင်းဂသာ ြဂရာြက်များနှင့်အတူ ထို 
ဂနရာတွင် ဂနရမည်။ သူတို့သည် ထိုစက်ဆုတ်ြွယ်ဂကာင်းဂသာ ဂနရာတွင် အနှစ်တစ် 
ဂထာင်ဂနြဲ့ပြီး ယြုသူတို့၏ ဂြါင်းဂဆာင် စာတန်သည် သူတို့နှင့်အတူ ထာဝရဂနသွား 
မည် ပြစ်သည်။

ယြု စာတန်တွင် မီးအိုင်ဟူဂသာ ထာဝရအိမ်ရှိသွားသည်။ စာတန်မှလှည့်စားပြင်း မရှိဂတာ့ 
ြါ။ စာတန်မှလိမ်ညာပြင်း မရှိဂတာ့ြါ။ ထာဝရညေင်းဆဲသည့် ဂနရာသစ်တွင် အကျဉ်းြျ 
ြံရမည်။ သူဂနာက်တစ်ြန် မထွက်လာဂတာ့ြါ။ သူသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဂတာ်လှန်မှုကိ ု
မဦးဂဆာင်နိုင်ဂတာ့ြါ။ တစ်ြျနိ်က တန်ြိုးကကီးဂသာသူ၏စစ်တြ်မှာ ဂြျမှုန်းပြင်းကိုြံရ 
သည်၊ ြျက်ဆီးပြင်းြံရသည်။ တီဂကာင်နှင့် ြိုးြလံရှိဂသာဂနရာတွင် ဂစလွှတ်ြံရသည်။  
ထာဝရ ညည်းတွားရမည့်ဂနရာတွင် ဂြျာ်စရာမဂကာင်းသကဲ့သို့ မိတ်ဂဆွလည်း မရှိြါ။

နှစ်ဂထာင်ဂြါင်းများစွာထိ နတ်ဆိုးသည် လူများကို သူ၏ဂနာက်လိုက်မျာပြစ်လာရန်၊ သူ့ကိ ု
နာြံြရန်နှင့် ဘုရားသြင်၏ဂကာင်းပမတ်ပြင်းကို ဂမးြွန်းထုတ်ရန် စုံစမ်းြဲ့သည်။ စာတန် 
၏ ဒုကေဆင်းရဲသည် ထာဝရပြစ်သည်။ စာတန်၏ဒုကေဆင်းရဲသည် သိရက်နှင့် ြံစားရမည်။ 
ထိုဒုကေဆင်းရဲသည် ဘုရားသြင်နှင့် စာတန်ဂနာက်ဆုံး ဆက်ဆံသည့် ပြစ်ဒဏ်ပြစ်သည်။ 
စစ်ြွဲပြီးသွားမည်။ ဤသည်မှာ စာတန်၏ အဆုံးသတ်ပြစ်မည်။ စာတန်ကို ငရဲတွင်ထာဝရ 

ြုံပြင်ကပြာပြြါလှုြ်ရှားမှု	-	
စာတန်၏အဆုံးသတ်

 ဆရာက ြုံပြင်ဂပြာဂသာ 
အြါ ကဂလးများကို 
မှတ်မိဂနဂစရန်မှာ -

. သင်ြန်းစာ ၉ - စာတန ်
အဂြါ် ဂအာင်နိုင်သူ 
ကတိဂတာ်။ ဘုရားသြင ်
က စာတန်ကိုနင်းဂပြမည့် 
ထူးပြားဂသာြုေ္ဂိုလ်ကို 
ဂစလွှတ်မည်ဟု ကတိဂြး 
ြဲ့သည်။

. သင်ြန်းစာ ၅၂ - ဂယရှု 
ြရစ်ဂတာ် ဂမွးြွားပြင်း။ 
ဘုရားသြင်၏ သားဂတာ ်
သည် ဂမွးြွားြဲ့သည်။ 
သူ၏မည်မှာ ဂယရှုပြစ ်
သည်။

. သင်ြန်းစာ ၅၅ - 
စာတန် 
မှ စုံစမ်းဂနှာင့်ယှက်ပြင်း - 
စာတန်သည် ဂယရှုကိ ု
စုံစမ်းြဲ့သည်။ ဂယရှုအပြစ် 
မလုြ်ြဲ့ြါ။

. သင်ြန်းစာ ၇၃ - ဂယရှု 
၏ကားစင် အသတ်ြံရ 
ပြင်း။ ဂယရှုသည် ကျွန်ုြ ်
တို့၏ အပြစ်ဂကကာင့် ကား 
တိုင်ဂြါ်တွင် အသတ်ြ ံ
ြဲ့သည်။

. သင်ြန်းစာ ၇၅ - ဂယရှု 
ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်း။ 
ဂယရှုသည် ဂသပြင်းမှ 
ထဂပမာက်ြဲ့သည်။ ဂယရှု 
တွင် ဂသပြင်းကို ဂအာင ်
နိုင်သည့် တန်ြိုးရှိသည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂ဝး၁၀ - သူတို့ကိုလှည့်ပြားဂသာ မာရ်နတ်ကိုလည်း၊ သားရဲနှင့်မိစ္ဆာြဂရာ 
ြက်ရှိရာ၊ ကန့်နှင့်ဂရာ ဂနှာဂသာ မီးအိုင်ထဲသို့ ြစ်ြျလျှင် သူတို့သည် ဂန့ညဉ့်မပြတ်ကမ္ဘာ 
အဆက်ဆက်ပြင်းစွာဂသာ ဂဝဒနာကိုြံရကကလတ္တံ့။

အကျဉ်းြျမည်။ “အမျ ိုးသမီး၏မျ ိုးဂစ့” သည် ပြည့်စုံသွားပြီး ဂနာက်ဆုံးတွင်စာတန်၏ ဦး 
ဂြါင်းကိုနင်းဂပြမည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက ်

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာကဒ်တိုက်ြွဲ

သင့်အတန်းကို 

၂ြွဲ့(သို့)၃ြွဲ့ြွဲြါ။ 

တစ်ြွဲ့ြျင်းစီကိုကဒ် 

တစ်စုံစီဂြးြါ။ 

တစ်ကဒ်စီတွင်   

ကျက်မှတ်ထားသည့်

ကျမ်းြျက်ထဲမှစကား

လုံးတစ်လုံးြါသည်။ 

တစ်ြွဲ့ြျင်းစီက  

ကျမ်းြျက်များကို  

မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ် 

အရ ထားနိုင်ရန် 

ကကိုးစားရမည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

သင်ငါးြမ်းသွားြူးြါသလား။ မည်ကဲ့သို့ဂသာ ငါးစာကိုငါးမျှားြျတိ်တွင် ထားရမည်ဟု သင် 
သိသနည်း။ (တီဂကာင်များ၊ ငါးဂသးဂသးဂလးများ (သို့) အပြားတစ်ြုြု - ကဂလးများ 
ကို သင်ပမင်ဂတွ့ဂစရန်မှာ သင်ငါးမျှားဂသာအြါ ငါးစာသုံးရမည်) ကျွမ်းကျင်သည့် တံငါး 
သည်များက သူတို့လိုြျင်သည့် ငါးအမျ ိုးအစားအတွက် မည်သည့် ငါးစာကိုသုံးရမည်ကို သိ 
ကကသည်။ ငါးမျှားြျတိ်တွင် တန်ြိုးရှိသည့် ြတ္တပမားတြ်မည်လား။ ငါကထိုအရာကို ကိုက် 
မည်လား။ ဝိုင်ြုလင်းဆိုလျှင် မည်သို့ပြစ်မည်နည်း။ အလုြ်ပြစ်မည်ဟုထင်ြါသလား (မပြစ် 
ြါ)။ သို့ဂသာ် နတ်ဆိုးက တစ်စုံတစ်ဂယာက်ကိုြမ်းမိရန် ရှာဂြွဂနသည်။ ထိုတစ်ဂယာက် 
ဂယာက်မှာငါးမဟုတ်ြါ။ လူပြစ်သည်။ မည်ကဲ့သို့ဂသာငါးစာမျ ိုးကို နတ်ဆိုးကသုံးမည် 
နည်း။ တီဂကာင်မဟုတ်သည်မှာ ဂသြျာသည်။ နတ်ဆိုးက ထိုသူကို ဂသွးဂဆာင်ရန် အြိုး 
တန်ြတ္တပမား၊ အရက်၊ ဂကျာ်ကကားမှုနှင့် အပြားတစ်ြုြုပြစ်နိုင်ြါသည်။ အစအဦးမှ စာတန် 
သည် ဥယျာဉ်ထဲတွင် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို လှည့်ပြားဂသာအြါ သူသည် လိမ်ညာဂသာသူ 
ပြစ်ြဲ့သည်။ အဆုံးသတ်ြျနိ်အထိလည်း သူ၏နည်းလမ်းမှာ မဂပြာင်းလဲဂြ။ အြျနိ်ကာလ 
အဆုံးတွင် ဂြမဂဟာင်းသည် ဘာပြစ်မည်ကို ကကည့်ကကြါစို့။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂမျှာ်လင့်ြျက် တစ်ြုရှိသည် There is a hope” ဟူသည့် Keswick သီြျင်းကို ဤသင်ြန်း 
စာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	စူးစမ်း 

ကလ့လာသည့်	ကုေေူး

အတန်းသားများကို 

နှစ်သင်း ြွဲြါ။ ကုဗတုံး၏ 

အနား တစ်ြက်ြျင်းစီတွင် 

ဂလဘယ်ကဒ်များ 

ကြ်ရန် - မည်သူ၊ ဘာ၊ 

ဘယ်အြျနိ်၊ ဘယ်ဂနရာ၊ 

အဘယ်ဂကကာင့်ဟူသည့် 

ဂမးြွန်းများကိုကြ်ြါ။ 

တစ်ြွဲ့ကကုဗတုံးကို 

လှည့်လိုက်သည့်အြါ 

သူတို့နှင့်မျက်နှာြျင်းဆိုင် 

အနားမှ ဂမးြွန်းကို 

ဂပြရမည် ပြစ်သည်။ 

ဥြမာ သူတို့၏ 

မျက်နှာြျင်းဆိုင်တွင် 

အဘယ်ဂကကာင့်နည်း 

ဟူသည့် ဂမးြွန်းကျြါက 

အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် 

ဟူဂသာအဂပြကို 

ဂပြရမည်။ ဆရာများက 

သင်ြန်းစာမှ ဂမးြွန်းများ 

ထုတ်နိုင်ြါသည်။ 

သင်ြန်းစာနှင့် 

ဆက်နွယ်ဂနရမည်။

၄)	သင်ခန်းစာပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

“မည်သူနည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။  သားရဲသည်မည်သူနည်း။
၂။ ြရစ်ဂတာ်၏နှစ်ဂြါင်း ၁၀၀၀ အုြ်စိုးပြင်း အဆုံးတွင် စာတန်သည် မည်သူကို ဂသွး 

ဂဆာင်သနည်း။

“ဘာပြစ်သနည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။  ြရစ်ဂတာ်၏နှစ်ဂြါင်း ၁၀၀ အုြ်စိုးပြင်း အဆုံးတွင် စာတန်က ဘာလုြ်သနည်း။
၂။  သူ၏ပြစ်ဒဏ်မှာ မည်သို့ဂသာ အကျင့်စရိုက်များ ရှိသနည်း။

“မည်သည့်အြျနိ်နည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။ သားရဲနှင့် မိစ္ဆာြဂရာြက်များကို မည်သည့်အြျနိ်တွင် ငရဲမီးအိုင်ထဲတွင် ြျြစ်မည ်

နည်း။
၂။ စာတန်ကို မီးအိုင်ထဲတွင် မည်သည့်အြျနိ်တွင် ြျြစ်မည်နည်း။

“မည်သည့်ဂနရာနည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။ ြရစ်ဂတာ်၏ နှစ်ဂြါင်း ၁၀၀၀ အုြ်စိုးပြင်း၏ အဓိကပမို့ဂတာ်မှာ မည်သည့်ဂနရာ 

တွင် ပြစ်မည်နည်း။
၂။ စာတန်သည် မည်သည့်ဂနရာတွင် တိုက်ြိုက်မည်နည်း။

“အဘယ်ဂကကာင့်နည်း” ဂမးြွန်းများ
၁။ စာတန်သည် လူများကို အဘယ်ဂကကာင့် ဆက်လက်လိမ်ညာမည်နည်း။
၂။ အဘယ်ဂကကာင့် စစ်ြွဲမရှိဂတာ့သနည်း။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

မည်သူကမှ အပြစ်ဂြးပြင်း မြံလိုြါ။ မည်သူကမှ ထာဝရပြစ်ဒဏ်မကျလိုြါ။ မည်သူကမ ှ
ဒုကေဆင်းရဲကို ထာဝရမြံလိုြါ။ စာတန်သည် ထိုပြစ်ဒဏ်များပြင့် အဆုံးသတ်သည်။ ထာဝရ 
ပြစ်ဒဏ်သည် သင်ဂရှာင်ကကဉ်နိုင်ဂသာအရာပြစ်သည်။ ထိုပြစ်ဒဏ်ကို ဂရှာင်ကကဉ်ရန် တစ် 
လမ်းသာရှိပြီး ဂသပြင်း၊ ပမုြ်နှံပြင်းနှင့် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းဂကကာင့်သာ 
ပြစ်သည်။

ဘုရားသြင်၏တန်ြိုးဂတာ်သည် စာတန်ကို ြျက်စီးဂစနိုင်ပြီး ကျွန်ုြ်တို့၏ဘဝကို အုြ်စိုး 
နိုင်သည်။ ဘုရားသြင်၏တန်ြိုးဂတာ်ကို သင့်ဘဝတွင် အုြ်စိုးဂစလိုသည့်အရာကို အြျက် 
နှစ်ြျက်ဂြာ်ပြြါ။ ထိုအြျက်များတွင် သင်မှ ဘုရားသြင်၏တန်ြိုးဂတာ်ကို လိုအြ်သည်။
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 ¼ ြလ္လင်ပြူဂတာ်ဂရှ့တွင် တရားစီရင်ပြင်းမဟာပြစ်စဉ်သည် ြရစ်ဂတာ်နှစ်ဂြါင်း ၁၀၀၀ 
အုြ်စိုးပြီးြျနိ်ပြစ်သည်။ ဗျာဒိတ် ၂ဝး၁-၆

 ¼ မဟာြလ္လင်ပြူဂတာ်ဂရှ့အဂကကာင်း ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် အကကိမ်ဂရ ၃၀ ဂြာ်ပြထားသည်။ 
မဟာြလ္လင်ပြူ၏ရည်ရေယ်ြျက်မှာ ဂသဂသာသူကိုစီရင်ရန် ပြစ်သည်။ လူသားအားလုံး 
သည် ဘုရားသြင်ြလ္လင်ဂရှ့တွင် ရြ်ရမည်။

 ¼ အပြားကျမ်းများမှ ဂသလွန်ြဲ့ဂသာ ယုံကကည်သူများကို Bema Seat တွင်စီရင်ပြီး ယြု 
အြါ သြင်အတူရှိဂနကကသည်ကို သိကကသည်။

 ¼ ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းထဲမှ သန့်ရှင်းသူများသည် ဂသပြင်းမှထဂပမာက်လာပြီး စီရင်ြံရမည် 
မဟုတ်ြါ။ ထို့ဂကကာင့် ြလ္လင်ပြူကကီးသည် ဆိုးညစ်ဂသာ လူဂသများကိုသာစီရင်ပြင်း 
ပြစ်သည်ဟု ကျွန်ုြ်တို့အဆုံးသတ်ကကသည်။

 ¼ စီရင်ရာတွင် သူတို့၏လုြ်ဂဆာင်ြျက်များသည် အဂပြြံပြစ်မည်။ သူတို့၏အလုြ်သည ်
သူတို့ကိုမကယ်တင်ြါ။ သို့ ဂသာ် သူတို့တည်ဂနရာဂြျာက်ပြီး ပြစ်ဒဏ်ြံထိုက်သည်ကိ ု
ဂြာ်ပြမည်။

 ¼ အြန်းငယ် ၅ အရ ဆိုးညစ်ဂသာ သူများသည် နှစ်ဂြါင်း ၁၀၀၀ ပြီးဂနာက်ထဂပမာက ်
မည်။ သူတို့သည် ြထမရှင်ပြန်ပြင်းတွင် မြါဝင်ြါ။

 ¼ ထာဝရပြစ်ဒဏ်ဂြးပြင်းသည် ကျမ်းစာထဲတွင် ရှင်းလင်းသည်။ မယုံကကည်သူများသည် 
စာတန်နှင့် သူ၏ တမန်ဂတာ်များရှိသည့် မီးအိုင်ထဲတွင် ထာဝရ ြစ်ြျပြင်းြံရမည်။

 ¼ ကျမ်းစာ၏သွန်သင်ြျက်က ပြစ်နိုင်ဂြျနှစ်ြုကို ပြသည် - ဂယရှုြရစ်ဂတာ်နှင့် အတူ 
ဂကာင်းကင်တွင် ထာဝရကုန်ဆုံးပြင်းနှင့် စာတန်နှင့် မီးအိုင်ထဲတွင် ဒုကေြံစားပြင်း။ 
အပြားနည်းလမ်းမရှိြါ။

 ¼ စာတန်၏ တန်ြိုးဂတာ်သည် ထာဝရမတည်ြါ။ သူသည် ထာဝရြျက်စီးမည်။ မယုံကကည ်
သူများသည်လည်း ထာဝရ ပြစ်ဒဏ်ကို ြံရမည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	မယုံြကည်သူများသည်	 
ထာဝရငရဲမီးအိုင်ထဲသို့	ချြစ်ပခင်းကို	ခံရမည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၉၇
သက်သာဂလာနိတ်ကသဝါဒစာဂစာင် ၁:၈-၉၊  

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂ဝး၁၁-၁၅

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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သင်ခန်းစာစတင်ြါ	

လှုြ်ရှားမှု	-	အချနိ်ကာလ၊	

လူများနှင့်ပြစ်စဉ်များကို	

ယှဉ်တွဲပခင်း

ဆရာက စာရေက်စင ်

သုံးြုကို လုြ်ြါ။ 

တစ်ဆင့်မှာ အြျနိ်ကာလ 

အဆင့် ပြစ်မည်။ 

ထိုအြျနိ်ကာလ ဟူသည့် 

ဂြါင်းစဉ်ဂအာက်တွင် 

ကာလ၁၈ြုရှိမည်။ 

ထိုအတိုင်းြင် လူများနှင့် 

ပြစ်စဉ်များအတွက် 

လုြ်ဂဆာင်ြါ။ ထို့ဂနာက် 

ထိုအရာများကို ဂရာဂနှာ 

ပြီး ကဂလးများကို 

မှန်ကန်ဂသာအြျနိ်ကာလ၊ 

မှန်ကန်ဂသာလူနှင့့် 

ပြစ်စဉ်ကိုစီဂစြါ။ ဥြမာ 

မှန်ကန်စွာ ယှဉ်တွဲဂသာ 

အြါ အစအဦး၊ ဘုရား 

သြင်နှင့် ဘုရားသြင ်

သည် အရာအားလုံးကို 

ြန်ဆင်းသည်ဟူဂသာ 

အဂကကာင်းအရာသည် 

တစ်ဂနရာတည်းတွင် 

ရှိရမည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

အချနိ်ကာလ	 လူများ	 ပြစ်စဉ်
အစအဦး ဘုရားသြင် ဘုရားသြင်သည် အရာအားလုံး   
    ြန်ဆင်းသည် 
အစအဦး အာဒံနှင့်ဧဝ အပြစ်
အစအဦး ဂနာဧ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဂရလွှမ်းမိုးပြင်း
အစအဦး ဆိုးညစ်ဂသာလူများ ဘာသာစကားရှုြ်ဂထွးပြင်း
လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏အစ အာပဗဟံ ဘုရားသြင်ထံမှ အထူးကတိဂတာ်
လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏အစ ဂမာဂရှ ကြ်ဂဘးများ
နယ်ဂပမဂတာ် ြိုင်ဆိုင်ပြင်း ဂယာရှု ကတိဂတာ်နယ်ဂပမသို့ ဝင်စားပြင်း
နယ်ဂပမဂတာ် ြိုင်ဆိုင်ပြင်း ေိဂဒါင် အပြစ်၏စက်ဝန်း
စည်းလုံးဂသာ နိုင်ငံဂတာ် ဒါဝိဒ် ထူးပြားဂသာ ထာဝရရှင်ဘုရင်
ကွဲပြားဂသာ နိုင်ငံဂတာ် ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲ ဣသဂရလမှ ထူးပြားဂသာ   
    ြဂရာြက်များ
အိမ်မှ ဂြါ်ဂဆာင်ြံရပြင်း ဂယရမိ၊ ဒံဂယလ၊ ဣသဂရလကို အာစီးရီးယားသို့
 ဂယဇဂကျလ   ဂစလွှတ်ပြင်း
အိမ်သို့ ပြန်လာပြင်း ဂနဂဟမိ၊ဧဇရ ဣသဂရလပြန်လာပြင်း
အိမ်သို့ ပြန်လာပြင်း ဒံဂယလ ဂပြာင်းလဲပြင်း နှစ်ဂြါင်း၄၀၀
ဂယရှု၏ အဂစာြိုင်းဘဝ မာရိနှင့်ဂယာသြ် ဂယရှုဂမွးြွားပြင်း
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သာသနာ   တြည့်ဂတာ် ၁၂ြါး  ဂယရှုမှ တြည့်ဂတာ် ၁၂ြါး ဂြါ်ပြင်း
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သာသနာ  ဂယရှု ဂယရှု၏ နိမိတ်လကေဏာများ
ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ သာသနာ  မျက်မပမင် ဂယရှု၏ကျန်းမာဂစပြင်း တန်ြိုး
သစ္စာဂြာက်ပြင်းနှင့် ဂသပြင်း  ဂယရှုြရစ်ဂတာ် ဂယရုရှလင်သို့ ဝင်ပြင်း
ဂအာင်ပမင်ပြင်းနှင့် အသက် ရှင်ပြန်ထဂပမာက် ဘာမှမရှိဂသာ အုတ်ေူ
 လာဂသာြရစ်ဂတာ် 
အသင်းဂတာ် ဂယရှုနှင့် ဂယရုရှလင် အသင်းဂတာ်
   တမန်ဂတာ်များ 
အနာေတ်ပြစ်စဉ်များ စာတန်နှင့်ဂယရှု ြျဂီဆာင်ပြင်း
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

စာတန်ကို စီရင်ပြီး မီးအိုင်ထဲတွင် ြစ်ြျပြီးဂနာက်မကကာမီ ဤသို့ပြစ်လာမည်။ ထာဝရစီရင ်
သူသည် အသက်စာဂစာင်ကို ြွင့်မည်။ ြရစ်ဂတာ်ကိုယုံကကည်ဂသာ သူသည် ထိုစီရင်ပြင်း 
တွင် ြါဝင်မည် မဟုတ်ြါ။ သူတို့၏ဆုလာဒ်ကို ရမည်ပြစ်သည်။ မှတ်တမ်းကိုြွင့်ဂသာအြါ  
ြရစ်ဂတာ်ကို မယုံကကည်ဂသာသူကို သူတို့လုြ်သည့်အရာပြင့် စီရင်မည်။ သူတို့ကိုငရဲတွင ်
ြစ်ြျြံရမည်။ မည်သူကမှ သူတို့၏ ကုသိုလ်ပြင့် မကယ်တင်နိုင်ြါ။ ဂယရှုနှင့်တစ်ဦးြျင်း 
ဆက်ဆံဂရးရှိဂသာ သူသည်လျှင် တရားစီရင်ပြင်းမှ လွှတ်ဂပမာက်မည်။

ထိုစီရင်ပြင်းပြီးဂသာအြါ ဘုရားသြင်က စီရင်ပြင်း အဆုံးသတ်မည်။ မီးအိုင်သည်အရာ 
အားလုံး၏အဆုံးသတ်ပြစ်ပြီး ဆိုးညစ်ဂသာသူ အားလုံး၏အဆုံးသတ်ပြစ်မည်။ စာတန်သည် 
မီးအိုင်ထဲတွင်ရှိမည်။ သားရဲသည်လည်း မီးထဲတွင်ရှိမည်။ မိစ္ဆာြဂရာြက်သည်လည်း မီး 
ကန်ထဲတွင် ရှိမည်။ နတ်ဆိုးများလည်း မီးထဲတွင်ရှိမည်။ ဂသပြင်းလည်း မီးထဲတွင်ရှိမည်။ 
ေူလည်း ကန်ထဲတွင် ရှိမည်။ သိုးသူငယ်၏ အသက်စာဂစာင်ထဲတွင် အမည်မရှိဂသာသူ 
များအားလုံးသည် မီးအိုင်ထဲတွင် ရှိမည်။

ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ အသိအမှတ်ပြုပြင်းသည် ယုံကကည်ပြင်းပြင့် ပြစ်သည်။ သူ့ကိုသြင်အပြစ ်
မဝန်ြံဂသာ သူသည် ဂမျှာ်လင့်ြျက်မရှိြါ။ ဒုတိယအြွင့်အဂရးမရှိြါ။ အပြားနည်းလမ်း 
မရှိြါ။ ဤစီရင်ပြင်းသည် ဂနာက်ဆုံးနှင့် ထာဝရပြစ်မည်။ မဟာညေင်းဆဲသည့် ဂနရာ 
လည်း ပြစ်မည်။ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ရန် မဂရေးြျယ်ဂသာသူနှင့် သူကမသိဂသာ 
သူများအတွက် ပြစ်သည်။

ဤတရားစီရင်ပြင်းသည် မဟာြလ္လင်ပြူ တရားစီရင်ပြင်း ဂရှ့တွင် ရှိမည် ပြစ်သည်။ ၎င်း 
သည် ဂပမောက်တင် ထားဂသာဂကကာင့် မဟာဟု ဂြါ်သည်။ ပြူ ဟုဂြါ်သည်မှာ ဂတာက်ြ 
ဂသာဂကကာင့်ပြစ်သည်။ ပြူပြီး ဂပမောက်ထားဂသာ ြလ္လင်ဂတာ်တွင် သန့်ရှင်းပြီးတရားဂသာ 
ဘုရားသည် အပြစ်ကို မစီရင်ြဲ သွားြွင့်မပြုြါ။ ဘုရားသြင်သည် ေရုဏာရှိသည်၊ ကကင်နာ 
သည်၊ ြျစ်သည်။ သို့ဂသာ် သူသည် သန့်ရှင်းပြီးတရားသည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	
-	ဘုရားသခင်သည်	
ဘာနှင့်တူသနည်း။

ဆရာက ြုံပြင်ဂပြာဂသာ 
အြါ ဘုရားသြင်သည် 
မည်ကဲ့သို့ပြစ်သည်ကို 
ကဂလးများအား 
ြျဂရးဂစြါ။ ဥြမာ -

. ဘုရားသြင်သည် 
ြျစ်တတ်သည်။ သူသည် 
လူများကို ြျစ်သည်။ 
ဘုရားသြင်သည် သန့်ရှင်း 
သည်။ အပြစ်တရားကို 
သူမုန်းသည်။

. ဘုရားသြင်သည် 
ေရုဏာြကယ်ဝသည်။ 
သူသည် လူများကို 
ပြစ်ဒဏ်မှ ဂရှာင်ရန် 
နည်းလမ်းကို ဂြးသည်။ 
ဘုရားသြင်သည် အမျက ်
ထွက်ဂသာ ဘုရား 
ပြစ်သည်။ သူသည် အပြစ ်
ကို မုန်းဂသာ သန်ရှင်း 
ဂသာ ဂဒါသထွက်သည်။

. ဘုရားသြင်သည် 
ကကာရှည်ဒုကေြံသည်။ 
သူ့အမျက်ဂတာ် သင့်ဂန 
ဂသာ သူကိုကွြ်မျက်ရန် 
ဂနှာင့်ဂနှးသည်။ ဘုရား 
သြင်သည် တရားသည်။ 
သူသည် အပြစ်တရားကို 
ဆန့်ကျင်ပြီး ရှင်းလင်း 
မည်။

ဝတ်လုံဝတ်ပြီး တူတစ်ဂြျာင်း ကိုင်ထားြါ။ ဂမးရန် - “သင်တရားရုံးသို့ ဂရာက်ြူးြါသလား။  
တီဗီထဲတွင် တရားရုံးပမင်ကွင်းကို ပမင်ြူးြါသလား။ တရားသူကကီးသည်စားြွဲဂနာက်တွင ်
ထိုင်ဂနသည်။ နည်းငယ်ဂကကာက်စရာ ဂကာင်းသည် - အထူးသပြင့် သူသည် လူတစ်ဦးကို  
ဂထာင်ြျနိုင်သည်ကို သိဂသာအြါတွင် ပြစ်သည်။ ကျွန်ုြ်တို့၏ မဟာကျမ်းစာက ဂပြာ 
သည်မှာ ဂယရှုတရားသူကကီးလုြ်မည့် တရားရုံးပမင်ကွင်းအဂကကာင်း ပြစ်သည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂ဝး၁၅ - အသက်စာဂစာင်၌ စာရင်းမဝင်ဂသာ သူရှိသမျှတို့ကိုလည်း မီးအိုင် 
ထဲသို့ ြျြစ်ဂလ၏။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာအရှုြ်အကထွး

ကျမ်းြျက် စကားလုံးများ 

ကို စာရေက်၏ ထိြ်တွင ်

ဂရးြါ။ ထို့ဂနာက ်

စာရေက်ကို နံြါတ်တြ်၊ 

ကျမ်းြျက်မှ စကားလုံး 

တစ်လုံးစီအတွက် 

နံြါတ်တစ်ြုတြ်ြါ။ 

နံြါတ်များ၏ ဂဘးတွင် 

ကျမ်းြျက်အရှုြ်အဂထွး 

စကားလုံးကိုဂရးြါ။ 

ကဂလးများကို ကျမ်းြျက် 

အရှုြ်အဂထွးအား 

မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ် 

အတိုင်း စီရန် စိန်ဂြါ်ြါ။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ကျွန်ဂတာ်သည် ဘုရားသြင်၏ြလ္လင်ဂတာ် အြန်းထဲတွင် ဂရာက်သွားပြီး မဟာြလ္လင်ပြူ 
နှင့် ရှင်ပြန်ထဂပမာက်လာဂသာ ြရစ်ဂတာ်ကို ဂတွ့သည်။ ြရစ်ဂတာ်ကို ဘုရားသြင်က  
တရားစီရင်ရန် အာဏာအပြည့်အဝဂြးထားပြီး ထိုင်ဂနသည်။ ဂကာင်းကင်နှင့်ဂပမကကီးသည ်
သူ၏မျက်ဂမှာက်ဂတာ်ဂရှ့တွင် ဂပြးလွှားဂနဂသာ်လည်း ဂပြးြုန်းရန်ဂနရာမရှိြါ။

ထို့ဂနာက် ကျွန်ဂတာ်က ြင်လယ်သည်ဂရထဲတွင် ဂသဂသာသူကိုအြ်နှံဂနသည်ကို ဂတွ့ 
သည်။ ဂသပြင်းနှင့်ငရဲသည် ဂသပြင်းကိုဂပြာင်းလိုက်သည်။ ဂသဂသာသူ၊ အဂရးြါဂသာ 
သူ၊ သိြ်အဂရးမြါဂသာသူ အားလုံးသည် ြလ္လင်ဂတာ်ဂရှ့တွင် ရြ်ဂနသည်ကို ဂတွ့သည်။ 
စာအုြ်များကို ြွင့်ထားသည်။ အဂရးအကကီးဆုံး စာအုြ်ပြစ်သည့် အသက်စာဂစာင်လည်း 
ြါသည်။ ဂသဂသာသူများကို ထိုစာအရ သူတို့လုြ်ဂဆာင်ြဲ့သည့်အတိုင်း စီရင်သည်။ 
ထို့ဂနာက် ဂသပြင်းနှင့် ငရဲကို မီးအိုင်ထဲတွင် ြစ်ြျလိုက်သည်။ ဤသည်မှာ ဒုတိယဂသပြင်း 
ပြစ်သည်။ (မီးအိုင်)။ အသက်စာဂစာင်ထဲတွင် မဂတွ့ရဂသာသူအားလုံးကို မီးအိုင်ထဲတွင် 
ြစ်ြျသည်။ ဘုရားသြင်ကိုသိရန် ပငင်းြယ်ဂသာသူအားလုံး (ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏သတင်း 
ဂကာင်းကို မယုံကကည်မကိုးစားဂသာသူ) သည်လည်း သူတို့လုြ်ြဲ့သည့်အတိုင်း ဂဝဒနာ 

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂမျှာ်လင့်ြျက် တစ်ြုရှိသည် There is a hope” ဟူသည့် Keswick သီြျင်းကို ဤသင်ြန်း 
စာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု	

ဂယာဟန်ဂထာင်ထဲတွင် 
ရှိဂနစဉ် ဘုရားသြင်က 
သူ့ကို စိတ်ဝင်စာြွယ်ရာ 
ရူြါရုံနှင့် အနာေတ ်
အဂကကာင်းကို ဂြာ်ပြ 
သည်။ သူ့ကိုဂကာင်းကင ်
သို့ ြျဂီဆာင်သွားသကဲ့သို့ 
ပြစ်ြဲ့သည်။ ဂကာင်းကင ်
တွင် ဘာပြစ်ဂနပြီး 
ဂပမကကီးဂြါ်တွင် ဘာပြစ ်
ဂနသည်ကို ပမင်နိုင်သည်။ 
သူ့မျက်စိဂရှ့တွင်ြင် 
ပြစ်ဂနသကဲ့သို့ ပမင်ြဲ့ရ 
သည်။ ထိုအရာအားလုံးကို 
သူ၏စာအုြ်ထဲတွင် ြျဂရး 
လိုက်သည်။ သူ၏စာအုြ ်
ထဲမှ တစ်ြျ ို့အြိုင်းတွင် 
စာတန်အား မီးအိုင်ထဲတွင် 
ြျလိုက်ပြီးဂနာက် ဘာပြစ ်
မည်ဟူဂသာ အဂကကာင်း 
အရာလည်း ြါဝင်သည်။

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	ကကီးထွားပခင်း 

အတွက်	ဇယား

ဆရာကအတန်းရှိ ကဂလး 

များအား ဂယရှု၏ဥြမာ 

သည် ကျန်ုြ်တို့၏ ဘဝ 

အသက်တာကို ပြန်လည ်

သုံးသြ်ရန် အကူအညီပြစ် 

သင့်ဂကကာင်း ညွှန်ကကား 

ဂြးြါ။

ကဂလးများက 

ထိုဇယားကို ပြည့်ရမည် 

(၁ - အလွန်နိမ့်၊ ၆ - ပမင့်)

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံသြ်ြါ

ဂယရှုဂနာက်သို့ လိုက်သူများ၏အသက်တာကို အဂပြြံပြီး သင်ကိုယ်တိုင်ဂအာက်ြါဇယား 
တွင် အမှတ်ဂြးြါ။

 ¼ ဂယရှု၏နမူနာကို လိုက်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ ဘုရားသြင်၏ စကားကို နားလည်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ ဂယရှုကို ယုံကကည်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ အတ္တဆန်သည့် ဆန္ဒကိုပငင်းြယ်ရန် အသင့်ရှိပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ ဘုရားသြင်ကို ဘုန်းဂြးပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ ဆိုးရေားသည့်ဆက်ဆံဂရးမှ ဂရှာင်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ ဘုရားသြင်၏ဦးဂဆာင်မှုကို တုံ့ပြန်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆
 ¼ ဘုရားသြင်အား အားလုံးဆက်ကြ်ပြင်း ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

မည်သူကမှ အပြစ်ဂြးပြင်း မြံလိုြါ။ မည်သူကမှ ထာဝရပြစ်ဒဏ်မကျလိုြါ။ မည်သူကမ ှ
ဒုကေဆင်းရဲကို ထာဝရမြံလိုြါ။ စာတန်သည် ထိုပြစ်ဒဏ်များပြင့် အဆုံးသတ်သည်။ ထာဝရ 
ပြစ်ဒဏ်သည် သင်ဂရှာင်ကကဉ်နိုင်ဂသာအရာ ပြစ်သည်။ ထိုပြစ်ဒဏ်ကို ဂရှာင်ကကဉ်ရန် တစ် 
လမ်းသာရှိပြီး ဂသပြင်း၊ ပမေြ်နှံပြင်းနှင့် ဂယရှုြရစ်ဂတာ်၏ ရှင်ပြန်ထဂပမာက်ပြင်းဂကကာင့်သာ
ပြစ်သည်။

ြံစားရမည်။ သူတို့၏ ပြစ်ဒဏ်သည် ဂယရှုနှင့် ထာဝရကွဲကွာပြင်းပြစ်ပြီး သူ၏တန်ြိုးဂတာ် 
နှင့်ဂဝးကွာမည်။ သူတို့တွင် အြွင့်အဂရးရှိဂသာအြါ သူတို့ပငင်းြယ်ြါက သူတို့သည် သူနှင့် 
ထာဝရြွဲြွာရမည်။

ဂကာင်းစွာ နားဂထာင်ြါ - အလွန်အဂရးကကီးသည်။ ဂယရှုကိုယုံကကည်ပြီး ြမည်းဂတာ်ကို 
ယုံကကည်ဂသာသူ၊ သူ့ကို ကိုးစားဂသာသူသည် စစ်မှန်ပြီး ထာဝရတည်ဂသာ အသက်ကိုရပြီး 
ဒုတိယဂသပြင်းတွင် စီရင်ပြင်းြံရမည်မဟုတ်ြါ။ ထိုယုံကကည်သူများသည် ဂသဂသာကမ္ဘာမှ 
အသက်ရှင်ဂသာကမ္ဘာသို့ ကူဂပြာင်းကကမည်။ ဂနာက်ဆုံးသင်ြန်းစာတွင် ထိုသူတို့၏အနာ 
ေါတ်အဂကကာင်းကို ဂလ့လာကကမည်ပြစ်သည်။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	မယုံြကည်သူများသည်	 
ထာဝရငရဲမီးအိုင်ထဲသို့	ချြစ်ပခင်းကို	ခံရမည်။
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 ¼ မယုံကကည်သူများ၏ ြလ္လင်ပြူကကီး ဂရှ့အြျနိ်ဂရာက်ြါနီးတွင် ဘုရားသြင်သည် အပြစ် 
နှင့်ပြည့်ဂနဂသာ လက်ရှိကမ္ဘာကကီးနှင့် ဂကာင်းကင်ကို မီးနှင့် အဆက်မပြတ်ဂလာင ်
ဂနဂသာအြူပြင့် ြျက်ဆီးမည်။

 ¼ သမိုင်းထဲမှ ယြုအြျနိ်အထိ ဂနာဧ ဂရလွှမ်းမိုးပြင်းသည် ဘုရားသြင် ကမ္ဘာဂပမပြင်ကိ ု
သုတ်သင်ြဲ့သည် အကကီးမားဆုံးပြစ်စဉ်တစ်ြုပြစ်ြဲ့သည်။ သို့ဂသာ် အနာေတ်သုတ် 
သင်ြယ်ရှင်းပြင်းနှင့် နှိုင်းလျှင် ထိုဂရလွှမ်းမိုးပြင်းသည် ဘာမှမဟုတ်ြါ။ ဂလာကကို  
ြျက်ဆီးပြင်းနှင့် သူ၏ဂကာင်းကင်ကို မီးပြင့် ြျက်ဆီးမည်။ 

 ¼ အပြစ်ပြင့် ညစ်ညမ်းဂနဂသာ ကမ္ဘာကကီးကို ဂဆးဂကကာရန်အတွက် ဂကာင်းကင်နှင့ ်
ဂပမကကီးကို ဂတာက်ဂလာင်ဂနဂသာမီးပြင့် ရှင်းရမည်။

 ¼ ဂကာင်းကင် ြျက်စီးဂသာအြါ ဘုရားဂနဂသာဂနရာြျက်စီးမည်ဟု မဆိုလိုြါ။ လူ့ 
မျက်စိတွင် ပမင်ရသည့်ဂကာင်းကင်ကို ဆိုလိုသည်။ ဂပမကကီးနှင့်အလွှာထုများ ြျက်စီး 
ဂသာအြါ ဂြတရုဂပြာသကဲ့သို့ ဂကာင်းကင်သည်လည်း ထင်ရှားစွာ ဂပြာင်းလဲသွား 
မည်။

 ¼ ထိုစကားလုံးအားပြင့် ဟူသည်မှာ ဘုရားသြင်၏ အလိုဂတာ်ကိုသာ ရည်ညွှန်းသည်။ 
သူ၌ ဂစြိုင်းရန် အမိန့်တစ်ြုသာရှိပြီး ထိုအမိန့်မှာ ြျက်ဆီးရန်ပြစ်မည်။

 ¼ ၂ ဂြ ၃:၇ နှင့် ၁၂ သည် ဂနာက်ဆုံးြျက်စီးပြင်းကို မီးပြင့် အဆုံးသတ်မည့်အဂကကာင်းြုံ
ဂြာ်ပြထားသည့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းရှိ တစ်ြုတည်းဂသာ ဂနရာပြစ်သည်။

 ¼ သြင်ပြန်လာဂသာအြါ မီးပြင့်စီရင်ပြင်းကို ဓမ္မဂဟာင်းကျမ်းတွင်လည်း ဂတွ့ရသည်။ 
(ဂဟရှာယ ၆၆:၁၅-၁၆ နှင့် မာလြိ ၄:၁)

 ¼ ဂနာဧဂြတ်ကာလတွင် တရားစီရင်ပြင်းသည် ဂရပြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လွှမ်းမိုးသည်။ 
ဂနာက်ဆုံးဂသာအြျနိ်တွင် စီရင်ပြင်းသည် မီးပြင့် လာမည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ကကာင်းကင်များနှင့်	ကပမကကီးကို	
ပြင်းထန်ကသာကနကသာမီးပြင့်	ြျက်ဆီးမည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၉၈
ရှင်ဂြတရုကသဝါဒစာဒုတိယဂစာင် ၃:၃-၇၊  

ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၂၄:၃၅

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ကျမ်းစာတစ်ဂလျှာက်လုံးတွင် အဂလးထားဂြာ်ပြထားသည့် မရှိမပြစ် သမ္ဓာတရားရှစ်ြု  
ရှိြါသည်။ ထိုရှစ်ြျက်ကို အရင်သင်ြန်းစာများတွင် ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကပြီး ပြစ်သည်။  
ကဂလးများအား ထိုအြျက်များ မှတ်မိသလားဂမးပြီး တစ်ြျက်ြျင်းစီကို အနည်းငယ်စီ 
ဂပြာဂစြါ။ ထိုအြျက်များမှာ -

၁။ ဘုရားသြင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားသြင်ရှိသည်။ (သင် 
ြန်းစာ ၁ - ထာဝရဘုရားသြင်၊ သင်ြန်းစာ ၂၇ - ထွက်ဂပမာက်ရာကျမ်း၊ သင်ြန်းစာ 
၄၀ - ဒါဝိဒ်မင်းအုြ်စိုးပြင်း)

၂။  လူသား - ဘုရားသြင်သည် အရာများစွာကို ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ လူသားအားသူ၏ 
အထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ (သင်ြန်းစာ ၃ - စကကဝဠာကို ြန်ဆင်း 
ပြင်း၊ သင်ြန်းစာ ၄ - လူသားကို ြန်ဆင်းပြင်း၊ သင်ြန်းစာ ၂၄ - ဂမာဂရှသည် 
ဘုရား၏ လူများကို ဦးဂဆာင်ြဲ့သည်)

၃။  အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသြင်ကို မနာြံြဲ့ကကြါ။ သူတို့ 
အားဂပြာထားသည့်အရာကို သူတို့မလုြ်ကကြါ။ (သင်ြန်းစာ ၇ - လူသားအပြစ်၏ 
အစ၊ သင်ြန်းစာ ၃၃ - Kadesh အရြ်တွင် မယုံကကည်ပြင်း၊ သင်ြန်းစာ ၄၃ -  
ကွဲပြားဂသာနိုင်ငံဂတာ်)

၄။ ဂသပြင်း - ဘုရားသြင်သည် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏ မနာြံမှု 
အတွက် ပြစ်ဒဏ်ြတ်ြဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ ဂသပြင်းသည် ြွဲြွာပြင်းကို ရည်ညွှန်း 
သည်။ (သင်ြန်းစာ ၈ - ဂသပြင်း၏အစ၊ သင်ြန်းစာ ၁၆ - ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်၊ သင် 
ြန်းစာ ၄၆ - ဣသဂရလနှင့် ယုဒတို့၏ပြည်နှင်ဒဏ်)

၅။ ြရစ်ဂတာ် - ဘုရားသြင်သည် ပြည့်စုံဂသာဘဝပြင့် အသက်ရှင်ဂနသည့် သူ၏ 
တစ်ြါးတည်းဂသာ သားဂတာ်ကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။ (သင်ြန်းစာ ၉ - စာတန် 
အဂြါ် ဂအာင်နိုင်သူ၏ကတိဂတာ်၊ သင်ြန်းစာ ၄၅ - ြကလာမည့် ဂမရှိယအဂကကာင်း 
ြဂရာြက်ပြုြျက်များ၊ သင်ြန်းစာ ၅၂ - ဂယရှုြရစ်ဂတာ် ဂမွးြွားပြင်း)

၆။ ကားတိုင် - ဂယရှုသည် ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ဂြါ်တွင ်
အဂသြံြဲ့သည်။ (သင်ြန်းစာ ၁၁ - ြုံးအုြ်ပြင်းများအတွက် ပြင်ဆင်ဂထာက်ြံ့ပြင်း၊ 
သင်ြန်းစာ ၃၂ - အပြစ်ဂပြရာဂန့၊ သင်ြန်းစာ ၄၅ - ြကလာမည့် ဂမရှိယအဂကကာင်း 
ြဂရာြက်ပြုြျက်များ)

၇။ ယုံကကည်ပြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ြါက ဘုရားသြင်ကကို 
ဆိုသည်။ (သင်ြန်းစာ ၁၃ - ကာဣနနှင့် အာဂဗလ၊ သင်ြန်းစာ ၃၄ - ဂကကးဝါ 
ဂြမရုြ်၊ သင်ြန်းစာ ၅၈ - ဘာသာဂရးဂြါင်းဂဆာင်)

၈။ အသက် - ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာသူတို့အား ထာဝရ အသက်ကိုဂြး 
သည်။ (သင်ြန်းစာ ၅ - ြရဒိသုဘုံမှဘဝ၊ သင်ြန်းစာ ၃၈ - ဂမှာင်မိုက်ဂသာအြျနိ် 
ကာလတွင် ဂတာက်ြဂသာ အလင်းများ၊ သင်ြန်းစာ ၅၆ - ဗတ္တိဇံဆရာဂယာဟန် 
မှ ဂြကးဂကကာ်ြျက်)

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	မရှိမပြစ် 
သမ္မာတရား ရှစ်ြု 
ပြီးပြည့်စုံကသာ	

ြုံပြင်တစ်ြုဒ်

ဆရာက ထိုသမ္မာတရား၏ 

မရှိမပြစ်အြျက်ရှစ်ြျက်ကို 

အဂလးထားရြါမည်။ ထို 

ရှစ်ြျက်သည် ကဂလး 

များအား  ဂရေးနုတ်ကယ ်

တင်ပြင်း အဂကကာင်း 

ဂပြာပြဂသာအြါ 

အဂပြြံများ ပြစ်ြါသည်။ 

ကျွန်ုြ်တို့သည် ထိုရှစ်ြျက ်

ကို ြုံမှန် အဂလးအနက ်

ထား သွားြါမည်။

ကဂလးများအား သင်ြဲ့ပြီး 

သည့် သင်ြန်းစာ ၆၈ ြ ု

ထဲမှ ထိုအဂပြြံ 

သမ္မာတရား ရှစ်ြျက်ကို 

မည်သို့မှတ်မိသည်ကို 

ဂပြာဂစြါ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် အနုပမူဗုံး (သို့) ဗုံးများဂထာင်ထားသည်ဟု ပမင်ဂယာင်ကကည့်ြါ။ မည်သို့ 
ပြစ်ဂနမည်နည်း။

သင့်စိတ်ကူးထဲတွင် အလွန်ြူပြီး မီးများဂလာင်ကာ ကမ္ဘာဂပမမှာ လုံးဝအဆုံးသတ်သွားမည ်
ဟု ထင်မည်။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ

ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ေလက်ဆီအားလုံး၊ ဂကာင်းကင်တစ်ြွင်အားလုံး၊ ဂပမပြင်နှင့် ဂလာကရှိအရာအားလုံးသည်  
ြုံစံဂြာ်ပြီး ဘုရားသြင်၏စကားဂတာ်ပြင့် ြန်ဆင်းထားဂသာအရာများ ပြစ်သည်။ ထို 
အဂကကာင်းကို သင်ြန်းစာအစတွင် ကျွန်ုြ်တို့ဂလ့လာြဲ့ကကသည်။ ဘုရားသြင်သည် ဂလထု 
ကို ြန်ဆင်းသည်။ ကကယ်များကိုြန်ဆင်းသည်။ ဂန၊ လ၊ ငါးအားလုံး၊ ငှက်အားလုံး၊ သစ်ြင် 
အားလုံး၊ ခြုံြင်အားလုံး၊ အရာအားလုံးကို ြန်ဆင်းသည်။ သူ၏စကားဂတာ်ပြင့် ထိုအားလုံး 
ကို သူြုံဂြာ်ြဲ့သည်။ သူ၏စကားဂတာ်မှာ တန်ြိုးကကီးသည်။ ဘာမှမရှိဂသာအြါတစ်ြုြုကို 
ြန်ဆင်းနိုင်သည်။

သတိရြါ …. ဘုရားသြင်သည် ဘာမှမရှိပြင်းမှ တစ်ြုြုကို ြန်ဆင်းနိုင်သည်။

ဘုရားသြင်၏ြန်ဆင်းပြင်းသည် ဆိုးညစ်ပြင်းများပြင့် ဆက်လက်သွားဂနဂသာအြါ သူ 
သည် ဂရလွှမ်းမိုးပြင်းပြင့် ပြစ်ဒဏ်ဂြးသည်။ သူ၏စကားဂတာ်ပြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဂရ 
လွှမ်းမိုးဂစသည်။ ဂရလွှမ်းမိုးရာမှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ဂသာသူသည် ဂနာဧနှင့် သူ၏မိသားစ ု
ပြစ်သည်။ မှန်ြါသည်။ တိရစ္ဆာန်များအားလုံး ဂလှဂြါ်တွင်တက်ပြီး တစ်စုံစီကျန်ြဲ့သည်။  
ဘုရားသြင်၏စကားဂတာ်သည် တရားစီရင်ရာတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးသည်။ သူ၏ ြန်ဆင်း 
ပြင်း အရာကိုြင် ြျက်စီးဂစသည်။

သတိရြါ… ဘုရားသြင်သည် အရာရာတိုင်းကို ပြစ်ဒဏ်ဂြးနိုင်သည်။ သူ၏ ြန်ဆင်းပြင်း 
ကိုြင် …

အြျနိ်ကာလအဆုံးသတ်တွင် ဘုရားသြင်သည် မီးပြင့် ဂကာင်းကင်နှင့် ဂပမကကီးကို ြျက်ဆီး 
မည်။ ဂရသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လွှမ်းမိုးသွားသကဲ့သို့ အနုပမူဗုံးက တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ြျက ်
ဆီးလိုက်သကဲ့သို့ပြစ်မည်။ ဂကာင်းကင်နှင့် ဂပမကကီးသည် မီးပြင့် ြျက်စီးမည်။ အရာအားလုံး 
ကို သုတ်သင်လိုက်မည်။ ဘုရားသြင်က အပြစ်သည် အရာအားလုံး လွှမ်းမိုးဂနသည်ကိ ု
သိဂသာဂကကာင့် အပြစ်ကို သုတ်သင်လိုသည်။ တစ်ြါက ထိုအရာကိုဂကာင်းသည်ဟု သူပမင် 

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	ဘုရားသခင်ထံမှ	

တရားစီရင်ပခင်း

ဆရာက ကျွန်ုြ်တို့ 

ဂလ့လာြဲ့သည့် တရား 

စီရင်ပြင်း အဂကကာင်းကို 

အတန်းသားများအား 

ပြန်သတိရဂစြါ။ နိေုံး 

- ဘုရားသြင်သည် 

အပြစ်ကိုအစဉ် အပြစ်ဂြး 

ပြီး အပြစ်သက်ဂရာက ်

သည့် အရာအားလုံးကိ ု

လည်း ပြစ်ဒဏ်ဂြးသည်။

. သင်ြန်းစာ ၈ - 

ဂသပြင်း၏အစ

. သင်ြန်းစာ ၁၀ - 

အပြစ်သည်မဂကာင်းသည့် 

သက်ဂရာက်မှုများရှိသည်။

. သင်ြန်စာ ၁၅ - 

ဂရလွှမ်းမိုးပြင်း

. သင်ြန်းစာ ၁၆ - 

ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်

. သင်ြန်းစာ ၃၄ - 

ဂကကးဝါဂြမ

. သင်ြန်းစာ ၆၆ - 

ဂယရှုသည် ငရဲအဂကကာင်း 

သွန်သင်သည်။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၂၄:၃၅ - ဂကာင်းကင်နှင့် ဂပမကကီး မတည်ဂသာ်လည်း ငါ့စကားတည ်
လိမ့်မည်။

ြဲ့ဂသာ်လည်း သူသည် မီးပြင့်ရှို့ပြီး ြျက်ဆီးမည်။ မီးသည် အပြစ်တရားအဂြါ် သူစီရင်သည့ ်
ပမင်ရသည့် သက်ဂသပြစ်မည်။

ဂနာက်ဆုံးတွင် သတိရရမည်မှာ…. ဘုရားသြင်သည် အပြစ်စီလွှမ်းမိုးဂနသည့်အရာတိုင်း
ကို ြျက်ဆီးမည်။

ကျမ်းစာလှုြ်ရှားမှု

ဘုရားသြင်၏ တန်ြိုးကကီးဂသာ စကားဂတာ်သည် အရာအားလုံးကို လုြ်နိုင်သည်။ ဘုရား 
သြင်၏စကားဂတာ်များသည် မည်မျှတာဝန်ယူထာသည်ကို ကျွန်ုြ်တို့မည်မျှ စဉ်းစားနိုင် 
သည်ကို ကကည့်ကကြါစို့။ အဂပြဂပြဂစပြီး သူတို့စတင်နိုင်ရန် ဥြမာကိုအဆင်သင့် လုြ်ထားြါ။ 
ပြစ်နိုင်ဂသာ အရာများမှာ - တစ်ြုြျင်းစီကို ကမ္ဘာ ၁-၂ တွင် ြန်ဆင်းြဲ့သည်၊ အီေျစ်ပြန်မှ 
ကြ်ဂဘး၊ ြင်လယ်နီကိုပြတ်ပြင်း၊ ဓမ္မဂဟာင်းနှင့်ဓမ္မသစ်မှနိမိတ်လကေဏာများ၊ ဂလာက 
ကို ြျက်ဆီးပြင်းနှင့် ဂကာင်းကင်ကို ြျက်ဆီးပြင်း။

လူတိုင်းပမင်နိုင်သည့်ဂနရာတွင် စာရင်းပြုစုြါ။ အြျနိ်ရြါက ကဂလးများကို အတန်းဂရှ့တွင် 
ထွက်လာဂစပြီး ဂစာဂစာကဂရးထားသည့် ဥြမာများကို တိတ်တဆိတ် ဂရေးြျယ်ပြီး ကစား 
ြါ။ သူတို့သည် အပြစ်အြျက်ကို သရုြ်ဂဆာင်ပြီး မည်သည့်အဂကကာင်းအရာကို သူတို့ 
သရုြ်ဂဆာင်ဂနသည်ကို ြန့်မှန်းဂစြါ။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂမျှာ်လင့်ြျက် တစ်ြုရှိသည် There is a hope” ဟူသည့် Keswick သီြျင်းကို ဤသင်ြန်း 
စာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	

ကျမ်းစာမှတ်တမ်း

ဘယ်ဘက်ပြမ်းတွင် 

စာရင်းများကို ြျမှတ်ဂြး 

ြါ - တနေဂဂနွ၊ တနလဂာ၊ 

အေဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကကာသြ 

ဂတး၊ ဂသာကကာနှင့် စဂန။

ထိြ်တွင် ဂလ့ကျင့်ရန ်

အြျနိ်နှင့် ပြန်လည်သုံး 

သြ်ရန် အြျနိ်ကိုထားြါ။

ကဂလးများသည် ကျမ်း 

ြျက် ကျက်မှတ်ပြင်းကို 

ဂန့စဉ်လုြ်ဂဆာင်ပြီး 

မည်သည့်အြျနိ်တွင် 

ကျမ်းြျက် ကျက်မှတ်ြဲ ့

သည်ကို သူတို့၏ 

မှတ်တမ်းတွင် ဂရးမှတ်ရ 

မည်။ ဂနာက်တစ်ြတ်တွင် 

ထိုမှတ်တမ်းကို အတန်းထ ဲ

သို့ယူလာြါ။

ဤလှုြ်ရှားမှုမျ ိုးသည် 

ကျမ်းစာ ကျက်မှတ်ပြင်း 

နှင့် တစ်ြတ်တာလုံး 

နာြံပြင်းကို အားဂြး 

သည်။ သင်ြန်းစာ၏ 

အစိတ်အြိုင်းမျှသာ 

မဟုတ်ြါ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	

အသင်းနှစ်သင်း	

ပြန််လည်သုံးသြ်ပခင်း

သင့်ဂလျာ်သည့် အြျနိ် 

ကာလပြီးဂနာက် 

ဆရာက ကဒ်များနှင့် 

စာရေက်များကို စုစည်းပြီး 

အသင်းတစ်ြုြျင်းစီမှ 

အဂကာင်းဆုံးဂမးြွန်းနှင့် 

အဂကာင်းဆုံး 

အဂပြအတွက်ဆုဂြးြါ။

အတန်းတစ်ြုတွင် ဆရာ 

နှစ်ဦးရှိရမည်။ ဆရာနှစ်ဦး 

ရလျှင် တစ်ဦးြျင်းစီသည် 

တစ်သင်းြျင်းစီ၏ ဂြါင်း 

ဂဆာင်များ လုြ်ရမည်။

၄)	သင်ခန်းစာကို	ပြန်လည်သုံးသြ်ြါ

ဆရာက အတန်းကို နှစ်သင်းြွဲြါ။

 ¼ တစ်သင်းသည် “အနီသင်း” ပြစ်ပြီး အနီကဒ်များနှင့် စာရေက်များကိုရမည်။ ဂနာက် 
တစ်ြွဲ့မှာ “အဝါသင်း” ပြစ်ပြီး အဝါဂရာင်ကဒ်များနှင့် စာရေက်များရမည်။

 ¼ တစ်သင်းြျင်းစီတွင် အပြားအသင်းအား ဂမးလိုသည့် ဂမြွန်းကိုဂရးရန် ဂမးြွန်း 
၃-၅ ြုဂရးရန် တာဝန်ရှိသည်။

 ¼ ဂမးြွန်းတစ်ြုစီတွင် ယဂန့သင်ြန်းစာနှင့် ဆက်နွယ်ရမည်။
 ¼ ဂမးြွန်းများကိုဂရးပြီးဂနာက် အပြားအသင်းက ဂမးြွန်းများကို ဂပြရန် ၅-၇ မိနစ် 

အြျနိ်ရမည်။ “အဝါသင်း” က “အနီသင်း” ၏ဂမးြွန်းမျာကို ဂပြပြီး “အနီသင်း” က 
“အဝါသင်း” ၏ဂမးြွန်းများကို ဂပြရမည်။

၅)	သင်ခန်းစာကို	လက်ကတွ့ကျင့်သုံးြါ

ဘုရားသြင်သည် သူ၏စကားဂတာ်ပြင့် ြန်ဆင်းြဲ့သည်။ သူ၏စကားဂတာ်ပြင့် အပြစ်ဂြး 
ြဲ့သည်။ ဂကာင်းကင်နှင့်ဂပမကကီးကို မီးပြင့် အပြစ်ဂြးဂသာအြါ သူ၏စကားပြင့်စီရင်မည်။

တရားစီရင်ပြင်းကို သင်ဂရှာင်ကကဉ်ဂစလိုသည့် ဘုရားသြင်၏စီရင်ပြင်းတစ်ြု အဂကကာင်းကို 
ဂြာ်ပြြါ။

သူတို့နှစ်သက်ြါက အတန်းကို ဂယာက်ျားဂလးတစ်ြွဲ့ မိန်းကဂလးတစ်ြွဲ့ြွဲြါ။ အဂပြအမှန် 
ဆုံးအြွဲ့ကို အမှတ်ဂြးြါ။ ဘုရားသြင်တွင် ဂကာင်းကင်နှင့် ဂပမကကီးအရာအားလုံးဂြါ်တွင ်
တန်ြိုးရှိသည်ကို အဂလးထားြါ။ သူသည် အားလုံးကို ြန်ဆင်းသည်။ ဘုရားသြင်သည ်
ဂကာင်းပမတ်ပြီး ြျစ်တတ်ဂကကာင်း ကဂလးများကို သတိဂြးြါ။ ထို့အပြင် သူ၏တန်ြိုးဂတာ် 
ကို အတ္တကကီးပြီး ြညာမရှိသည့် နည်းလမ်းပြင့် အသုံးမပြုဂကကာင်း အဂလးထားြါ။ သူ၏ 
တန်ြိုးဂတာ်ပြင့် အပြစ်ကိုစီရင်ဂသာအြါ သူ့ကိုြျစ်ဂသာသူနင့် သူ၏အမိန့်ကိုနာြံဂသာသူ 
အတွက် ဂကာင်းသည်။

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ဘုရားသခင်သည်	ကကာင်းကင်များနှင့်	ကပမကကီးကို	
ပြင်းထန်ကသာကနကသာမီးပြင့်	ြျက်ဆီးမည်။
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 ¼ ဘုရားသြင်၏ မဟာတရားစီရင်ပြင်းပြီးဂနာက် သူသည် ဂကာင်းကင်သစ်နှင့် ဂပမကကီး 
သစ်ကို ြန်ဆင်းမည်။ (ဂရာမ ၈:၁၈-၂၁၊ ၂ဂြတရု ၃:ရ-၁၃)

 ¼ ကျမ်းြျက်များမှ ဂြာ်ပြသည်မှာ ဂြျာ်ရွှင်စရာပမင်ကွင်းပြစ်ပြီး ကယ်တင်ြံရဂသာ 
အသင်းဂတာ်အတွက် ဂအာင်ပမင်ပြင်းပြစ်သည်။ ြဋိြကေများ အားလုံးရြ်တန့်သွားပြီး 
ရန်သူများအားလုံး ဂြျမှုန်းြံရမည်။

 ¼ ဘုရားသြင်က သူနှင့်အတူ ထာဝရဂနထိုင်ဂသာသူများသည် ြျားနာပြင်း၊ နာကျင်ပြင်း 
နှင့် ဝမ်းနည်းပြင်းများကို မသိဂတာ့သည့် အစီစဉ်ရှိသည်။ ဝမ်းဂပမာက်ပြင်းနှင့် ဂြျာ်ရွှင ်
ပြင်းသည် သူ့မျက်ဂမှာက်ဂတာ်၏ ထာဝရဘုန်းဂတာ် ထင်ရှားရာ ပြစ်လိမ့်မည်။

 ¼ ဂယရုရှလင်သစ်သည် ရှည်သည် ကျယ်သည်။ ဒီဇိုင်းနှင့် ဒီဇိုင်နာဂကကာင့် ဂနထိုင်ရန် 
အဂကာင်းဆုံးဂနရာ ပြစ်လိမ့်မည်။ ထူးပြားဂသာနံရံများနှင့် ထူးပြားဂသာေိတ်တံြါး 
များသည် ကကည့်ပမင်ရန် ထူပြားဂနပြီး အလွန် ဘုန်းဂတာ်ဂတာက်ြဂနမည်။

 ¼ ဘုရားသြင်၏ ဘုန်းဂတာ်သည် ထိုဂနရာကို သန့်ရှင်းပြင်းနှင့် ဂပြာင့်မတ်ပြင်းပြင့ ်
ထင်ရှားဂနမည်။ ပမို့သည် အပြစ်နှင့် နတ်ဆိုးမရှိသည့် ပြည့်စုံသည့်ဂနရာ ပြစ်မည်။

 ¼ သိုးသူငယ်၏ စာအုြ်တွင် အမည်ဂရးထားဂသာ သူသာလျှင် ဂယရုရှလင်သစ်တွင ်
ဂနရမည်။ ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ဂသာသူသာလျှင် ထိုဂနရာတွင်ဂနရမည်။

 ¼ ဗိမာန်ဂတာ်နှင့် အသင်းဂတာ် မလိုဂတာ့ြါ။ ဘုရားသြင်ကိုယ်တိုင် ထိုဂနရာတွင် ရှိမည်။

 ¼ ဂယာဟန်၏ နိေုံးစကားများမှာ ကျမ်းစာတစ်ြုလုံးအား နိေုံးြျုြ်ရန် သင့်ဂလျာ်သည်။ 
ဂကာင်းကင်တမန်က ဂယာဟန်၏စကားများမှာ ယုံကကည်ထိုက်သည်ဟု အတည်ပြု 
ထားသည်။ သင့်ဂလျာ်ဂသာအဂပြမှာ ဘုရားသြင်ကို ကိုးကွယ်ပြင်းပြစ်သည်။

၁)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ	(အတန်းမစမီ)

ြုံပြင်ဇာတ်ကြကာင်း	-	ကယရှုကို	ယုံြကည်ကသာသူ	တစ်ဦးစီတိုင်းသည်	 
ဘုရားသခင်နှင့်အတူ	ထာဝရ	ြရဒိသုဘုံသို့	ဝင်စားရမည်။

စွန့်စားပခင်းနံြါတ်	၉၉
ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၁:၁-၂၂:၅

ဆရာလမ်းညွှန်ကုိ အဓိက အမျိုး 
အစားငါးမျိုး ြဲွပြားထားသည်။  
သင်ကကားပြင်းပြစ်စဉ် တစ်ြုစီတုိင်း 
သည် ထိဂရာက်ဂသာ သင်ကကားမှု 
ကုိရရန် လုိက်နာသင့်သည့်အြန်း 
များပြစ်ကကသည်။ မျိုးရုိးစဉ်ဆက် 
အရ ကျမ်းစာကုိ သင်ကကားပြင်း 
သည် ကဂလးများကုိ ဧဝံဂေလိပြု 
ရန်နှင့် တြည့်ဂတာ်ပြစ်ဂစရန် 
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ြု 
ပြစ်ြါသည်။ ကဂလးများသည် 
ကျမ်းစာထဲမှ ြံုပြင်ကုိ သိလာသည့် 
အဂလျာက် သူတ့ုိသည် ကျမ်းစာ  
ထဲမှ ဘုရားသြင်ကုိ ဂသာ်လည်း 
ဂကာင်း၊ ထုိဘုရားကုိ ယံုကကည်ပြင်း 
ပြင့် မည်သ့ုိ တုန့်ပြန် အသက်ရှင်ရ 
မည်ကုိလည်းဂကာင်း နားလည် 
လာကကမည် ပြစ်သည်။ 

ဤသင်ြန်းစာမှ အြုိင်း(၅)ြုိင်းလံုး 
သည် သင်ြန်းစာ၏ မရိှမပြစ် သင် 
ြန်းစာများ ပြစ်ကကသည်။ သင်ြန်း 
စာ မစတင်မီအြျိန်မှ သင်ြန်းစာ 
စသည့် အြျိန်အထိ ပြင်ဆင်ပြင်း 
သည် အလွန်တရာ အဂရးကကီး 
သည်။ သင်ြန်းစာ စတင်ဂသာအြါ 
ဂကျာင်းသားများ သင်ြန်းစာ သင် 
ကကားပြင်းတွင် ြုိမုိြါဝင်လုိစိတ် 
ပြစ်ဂစသည့် အဂကကာင်းအရာ 
(သ့ုိ) နည်းလမ်းပြင့် စတင်ြါ။ 
ြံုပြင်သင်ကကားပြင်း ြံုစံမျိုးစံုပြင့် 
လုြ်ဂဆာင်သွားဂြမည် - 
ဂပြာပြပြင်းအားပြင့်၊ သီြျင်းဆုိပြင်း 
အားပြင့်၊ ကျမ်းြျက်ကျက်မှတ်ပြင်း 
အားပြင့်၊ လှုြ်ရှားကစားပြင်းအား 
ပြင့် အရင်သင်ြန်းစာကုိ ပြန်လည်  
သံုးသြ်ရန် မဂမ့ြါနှင့်။ ဂနာက်ဆံုး 
နှင့် အဂရးအကကီးဆံုးမှာ သင်ြန်း 
စာအဆံုးတွင် စာသင်သားများကုိ 
လက်ဂတွ့လုြ်ဂဆာင်ရန် (သ့ုိ)
လက်ဂတွ့အသက်ရှင်ရန် 
တစ်စံုတစ်ြု ဂြးနုိင်ြါဂစ။
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်း	

လှုြ်ရှားမှု	-	၉၉	

ြုံ	-	ပြီးပြည့်စုံကသာ	

ြုံပြင်တစ်ြုဒ်

ဆရာက ဤအြိတ်လှုြ် 

ရှားမှုကို ပြန်လည်သုံးသြ ်

ရာတွင် ဂြျာ်စရာ ဂကာင်း 

ဂအာင် ြန်တီးရမည်။ 

ကဂလးများ အားလုံးသည် 

ကဒ်များ စုစည်းရာတွင် 

ဂသြျာစွာ ြါဝင်ဂစြါ။ 

အစဉ်လိုက်စီသည့် 

အြါတွင်လည်း အတ ူ

တကွ လုြ်ဂဆာင်ဂစြါ။ 

ကဂလးအားလုံး ြါဝင်ရ 

မည်။ မဟုတ်ြါက 

ထိုအသင်းကို 

အမှတ်ဂလျှာ့ရမည်။

၂)	သင်ခန်းစာစတင်ြါ

ဤသင်ြန်းစာသည် သင်ြန်းစာအားလုံးအား ပြန်လည်သုံးသြ်သည့် လှုြ်ရှားမှုတစ်ြု အဂန 
ပြင့် ဂရးဆွဲရမည်။ အတန်းကို နှစ်သင်းြွဲပြီး စွန့်စားပြင်း ၉၉ ြန်းအတွက် ဆရာပြုလုြ်ထား 
ဂသာကဒ်များကို အသုံးပြုြါ။ ဆရာလုြ်ထားသည့် ကဒ်များဂြါ်တွင် ြုံပြင်ကိုဂြာ်ကျူး 
သည့်အရာ တစ်ြုြုရှိရမည် (ြုံ၊ ကျမ်းြျက်၊ ြုံပြင်ဇာတ်ဂကကာင်း၊ တစ်ြုြု)။ ပြစ်နိုင်ြါက ဆရာ 
အဂနပြင့် ကဒ်နှစ်စုံလိုမည်။

၁၉၈ ကဒ်ရှိရမည်။ (စွန့်စားပြင်း ၉၉ ြန်းအတွက် ၂စုံ) ကို စာသင်သည့်အြန်းတွင် ပြန့်ကျဲ 
ထားရမည်။ ဆရာက ကျဲထားဂသာ ကဒ်များကို ဂကျာင်းသာများက ရှာရမည်။ သင်ကဒ ်
များကျဲသည်ကို ကဂလးများ မဂတွ့ြါဂစနှင့်။

ကစားနည်းအတွက် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းများမှာ -

 ¼ တစ်သင်းစီသည် သတ်မှတ်ထားသည့်ဂနရာတွင် ကဒ်များကို ရှာရမည်။
 ¼ ကဂလးများသည် တစ်ကကိမ်လျှင် တစ်ကဒ်သာ ယူလာရမည်။
 ¼ တူညီသည့်ကဒ် ၂ ြုကိုယူလာမိြါက တစ်ကဒ်ကို အပြားတစ်သင်းအား ဂြးရမည်။
 ¼ ကဒ်များအားလုံးဂတွ့သည်နှင့် တစ်သင်းစီက အြွဲ့လိုက်ပြင့် ြုံပြင်များကို အစဉ် 

လိုက်ထားရမည်။
 ¼ ၉၉ ကဒ်ကို အစဉ်လိုက် ြထမဆုံးစီနိုင်ဂသာ အသင်းက အနိုင်ရမည်။

ဂနာက်ဆုံးြုံပြင်မှာ အံ့ကသြွယ်ရာ သတင်းများပြင့် အဆုံးသတ်ထားသည်။ အပြစ်သည်  
ဂကာင်းကင်နှင့်ဂပမကကီးကို လွှမ်းမိုးထားဂသာအရာ မရှိဂတာ့သည့်အတွက် ဘုရားသြင်က 
သူဂနထိုင်သည့် အပြစ်ကင်သည့် ြရဒိသုဘုံကို ပြင်ဆင်ထားသည်။

ြရဒိသုဘုံသည် မည်သို့ပြစ်မည်ကို ပမင်ဂယာင်ကကည့်ြါ။ ယြု ြရဒိသုဘုံသည် မည်သို့ပြစ ်
မည်ကို ဂဝမျှသည့် အြျက် ၅-၈ ြျက်ကို စဉ်းစားဂစြါ။

ယြု ြရဒိသုဘုံအဂကကာင်း ကျမ်းစာမှ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်ကို ကကည့်ကကြါစို့။

၃)	သင်ခန်းစာသင်ြကားကြးြါ
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ြုံပြင်ကပြာပြြါ

ြထမ ကမ္ဘာဂပမနှင့် အရာအားလုံး ဂြျာက်ကွယ်သွားပြီ။ ယြု ဘုရားသြင်သည် ကမ္ဘာသစ် 
နှင့်ဂကာင်းကင်သစ်ကို ြန်ဆင်းမည်။ မည်သို့ပြစ်မည်ကို သင့်အား ဂပြာပြြါရဂစ။ သင် 
နှစ်သက်မည်ဟု ထင်ြါသည်။

ဝမ်းနည်းပြင်း မရှိဂတာ့ြါ။ ငိုဂြကးပြင်း မရှိဂတာ့ြါ။ သင်ဝမ်းနည်းပြီး မဂြျာ်မရွှင်ပြစ်ြူးြါ 
သလား။ ဂကာင်းပြီ။ ဂကာင်းကင်သစ်တွင် သင်ဝမ်းနည်းရမည် မဟုတ်ြါ။ မည်သူမျှဂသမည် 
မဟုတ်ဂတာ့ြါ။ သင့်မိဘများ (သို့) မိတ်ဂဆွများ ဂသြူးြါသလား။ ကမ္ဘာသစ်တွင် ထိုသို့ 
မပြစ်ဂတာ့ြါ။ တစ်ဂယာက်ဂယာက်က နာကျင်ြံစားြူးြါသလား။ ထိုဂနရာတွင် နာကျင် 
မှုကို သင်ြံစားရမည်မဟုတ်ြါ။ နာကျင်မှုကင်းမဲ့ဇုန်ပြစ်မည်။ ပငိမ်သက်ပြင်း၊ အသက်ရှင ်
ပြင်းနှင့် ဂြျာ်ရွှင်ပြင်းပြစ်မည် ပြစ်သည်။ ထိုဂနရာကို သင်အမှန်တကယ် နှစ်သက်မည်။  
ဂယရှုကို ယုံကကည်ဂသာသူသည် ထိုဂနရာတွင်ထာဝရဂနရမည်။ ယာယီအိမ်မျှသာမဟုတ်ြါ။  
ထာဝရအိမ်ပြစ်သည်။

ထိုအိမ်သည် မည်သို့ပြစ်မည်ကို သင့်အားဂပြာပြြါရဂစ။ ဂတာက်ြပြီးလင်းဂနမည်။ ဂမှာင ်
မိုက်ပြင်းမရှိြါ။ အဂမှာင်ကို ဂကကာက်ြူးြါသလား။ ထိုဂနရာတွင် အဂမှာင်ကိုစဉ်းစားစရာ 
မလိုြါ။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ထိုဂနရာတွင် အဂမှာင်မရှိြါ။ ဂနထိုင်ရန်အလွန်ကကီးဂသာ 
ဂနရာပြစ်မည်။ ၁၄၀၀ မိုင် (၂၂၅၃ ကီလိုမီတာ) ရှည်ပြီး ၁၄၀၀ မိုင် (၂၂၅၃ ကီလိုမီတာ) ကျယ် 
သည်။ ၁၄ဝဝမိုင် (၂၂၅၃ ကီလိုမီတာ) ရှည်သည်။ အနီဂရာင် ြတ္တပမားဂကျာက်များနှင့ ်
အစိမ်းဂရာင် ပမဂကျာက်များပြင့် ပြည့်ဂနမည်။ အပြာဂရာင်နီလာဂကျာက်များနှင့် ြရမ်း 
ဂရာင် ဂကျာက်များ ပြည့်ဂနမည်။ ဂရွှဂရာင်ဂကျာက်များနှင့် အဝါဂရာင်ဂကျာက်များ ပြည့ ်
ဂနမည်။ ထိုဂတာက်ြဂနဂသာ ဂကျာက်များသည် ကျွန်ုြ်တို့၏အိမ်သစ်ကို ဂတာက်ြဂစ 
မည်။ သို့ဂသာ် ြိုမိုဂကာင်းမွန်သည်မှာ ဘုရားသြင်၏ ြလ္လင်ဂတာ်မှ ကျွန်ုြ်တို့၏ အိမ်သစ် 
သို့ စီးဆင်းလာသည့်ပမစ်ရှိသည်။ မှည့်ဂနဂသာအသီးများသည် ပမစ်နှစ်ြက်တွင်ရှိဂနပြီး အိမ် 
သစ်တွင် ထိုအသီးများကိုစားဂသာက်ကကမည်။

ဤအိမ်သစ်တွင်ဂန၊ လ၊ ကကယ်များကိုလိုမည် မဟုတ်ဂတာ့ြါ။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ ်
ဘုရားသြင် ထိုဂနရာတွင် ရှိမည်။ သူသည် အလင်းပြစ်ပြီး အလင်းဂရာင်ဂြးမည်။ ဂမှာင ်
မည် မဟုတ်ဂတာ့ြါ။ အဘယ်ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် သူသည် ထိုဂနရာတွင် အစဉ်ရှိမည်ပြစ်သည်။  
ကျွန်ုြ်တို့၏အိမ်သစ်တွင် ညစ်ြတ်ဂသာ မည်သည့်အရာမျှ ဝင်လာမည်မဟုတ်ြါ။ ညစ်ညမ်း 
ပြင်းမရှိသကဲ့သို့ ကျွန်ုြ်တို့ကို ထိြိုက်ဂစသည့်အရာ မရှိဂတာ့ြါ။

ဘုရားသြင်၏ ြလ္လင်ဂတာ်သည် အလယ်တွင် ဂတာက်ြဂနမည်။ ကျွန်ုြ်တို့သည် သူနှင့် 
စကားဂပြာနိုင်ပြီးအြျနိ်တိုင်း သူ့ကိုကိုးကွယ်ကကမည်။ ပငီးဂငွ့မည်လည်း မဟုတ်ြါ။ အကကီး 
ပမတ်ဆုံးအရာ ပြစ်မည်။ စဉ်းစာကကည့်ြါ - ထာဝရပငိမ်သက်ပြင်းနှင့် လုံခြုံပြင်းရှိမည့် လှြ 
ဂသာဂနရာပြစ်မည်။ … ြျစ်ပြင်းဂမတ္တာနှင့် ဂြျာ်ရွှင်ပြင်း ထာဝရရှိမည့်အိမ်သစ် ပြစ်မည်။

ြုံပြင်ကပြာပြြါ	လှုြ်ရှားမှု	

-	သိုးသူငယ်၏	

အသက်စာကစာင်

ဆရာက စာအုြ်တစ်အုြ ်

ကို သိုးသူငယ်၏ အသက ်

စာဂစာင်ဟု ြန်တီးရ 

မည်။ ကဂလးများအား 

ထိုစာအုြ်သည် အစစ ်

မဟုတ်ဂကကာင်း ဂပြာပြြါ။ 

ဟန်ဂဆာင် သဂဘာထား 

သည့် စာအုြ်သာ 

ပြစ်သည်။ စာအုြ်၏ 

အထဲတွင် အလွတ်လည်း 

ထားြါ။

ဆရာကကဂလးများအား 

ဂမးရမည်မှာ - “ဂကာင်း 

ကင်တွင် အသက်စာဂစာင ်

တွင် သင်၏ အမည်ဂရး 

ထားသလား” စာရေက်များ 

အလွတ်ရှိသည်ကို အဂလး 

ထားြါ။ ဂကာင်းကင်တွင် 

ြျဂရးရန်နည်းလမ်းမှာ 

ဂယရှုြရစ်ဂတာ်ကို 

ယုံကကည်အားကိုးပြင်း 

အားပြင့်သာလျှင် 

ပြစ်သည်။
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ကျက်မှတ်ရန်	ကျမ်းချက်

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၂:၅ - ထိုပမို့၌ ညဉ့်မရှိရ။ ဆီမီးကိုအလိုမရှိ။ ဂန၏အဂရာင်ကိုလည်း အလို 
မရှိ။ အဂကကာင်းမူကား ထာဝရအရှင် ဘုရားသြင်သည် ဂရာင်ပြည်ဂတာ်ကို လွှတ်ဂတာ်မူ၍ 
သူတို့သည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် စိုးစံရကကလတ္တံ့။

သို့ဂသာ် ဤအိမ်အသစ်သည် ဂယရှုကို ယုံကကည်ဂသာသူအတွက်သာ ပြစ်သည်။ အဘယ် 
ဂကကာင့်ဆိုဂသာ် ဂယရှုကို ယုံကကည်ဂသာဂကကာင့် ဘုရားသင်သည် ယုံကကည်သူများကို  
ထာဝရအိမ်သစ်ကို ဂထာက်ြံ့ဂြးပြီး ကာကွယ်မည်ပြစ်သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်	

လှုြ်ရှားမှု	-	ခုန်ြါ

စကားလုံးကကီးများပြင့်  

စာရေက်ဂြါ်တွင် ကျမ်းြျက ်

၏ စကားစုများကိုဂရးြါ။ 

ကကမ်းပြင်ဂြါ်တွင် စာရေက ်

များကိုဂရာပြီး ကြ်ထား 

ြါ။ သို့ဂသာ်အဂပြမှန်ရရန် 

အနီးစြ်ဆုံးထားရမည်။ 

ကဂလးများက တစ်ကကိမ ်

လျှင် စကားလုံး တစ်လုံး 

ကိုြုန်ပြီး ကျမ်းြျက်ကို 

မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ် 

အတိုင်း ြုန်ရမည်။ 

ကဂလးတိုင်းကို 

ကျမ်းြျက်ြုန်ရန် 

အြွင့်အဂရးရြါဂစ။

ကျမ်းစာကလ့လာပခင်း

ပြစ်နိုင်လျှင် ကဂလးများသည် ၁ ဂကာ၊ ၂:၉ ကို ကကည့်ပြီးြတ်ဂစြါ။ ကဂလးများအလွန ်
ငယ်ြါက ဆရာက ကျမ်းကုဒ်ကို ကျယ်ဂလာင်စွာ ြတ်ပြရမည်။ ဂအာက်ြါ ဂမးြွန်းများကို 
ဂမးြါ။ (ဂမးြွန်း တစ်ြုစီပြီးဂသာအြါ ကဂလး ၃-၄ ဦးကို ဂပြဂစြါ။ ထို့ဂနာက် အတူ 
တကွပြင့် “ဂကာင်းကင်သည် ထို့ထက်ဂကာင်းသည်” ဟု ဆိုဂစြါ။)

၁။  ကမ္ဘာဂြါ်တွင် အလှဆုံးပမို့သည် မည်သည့်ပမို့ပြစ်သနည်း။
၂။  သင်စားြူးသည့် အစားအစာထဲမှ အဂကာင်းဆုံး အစားအစာသည် ဘာပြစ်သနည်း။
၃။  သင်ကကားြူးသည့် အဂကာင်းဆုံးသီြျင်းသည် မည်သည့်သီြျင်း ပြစ်သနည်း။
၄။  သင်အနှစ်သက်ဆုံး ရာသီဥတုမှာ ဘယ်ရာသီပြစ်သနည်း။
၅။ သင်လုြ်ဂဆာင်ရန် အနှစ်သက်ဆုံးအရာ၊ အဂြျာ်ရွှင်ဆုံးအရာသည် ဘာပြစ် 

သနည်း။

ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း ြုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်ဂတာ်ဆုံး 
ပြစ်သည့် ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းကို ဂရေးြျယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ြန်းစာ၏ 
ရည်ရေယ်ြျက်အပြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့ ်
ကိုးကွယ်ပြင်း သီြျင်းများကို အကကံပြုထားြါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် 
ဂတွ့နိုင်ြါသည်။ သို့ဂသာ် ဆရာအဂနပြင့် ရိုးရှင်းဂသာ ြျးီမွမ်းပြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပြင်း  
သီြျင်းကို လွတ်လြ်စွာ ဂရေးြျယ်နိုင်ြါသည်။

“ဂမျှာ်လင့်ြျက် တစ်ြုရှိသည် There is a hope” ဟူသည့် Keswick သီြျင်းကို ဤသင်ြန်း 
စာအတွက် အကကံပြုထားြါသည်။

ချီးမွမ်းပခင်းနှင့်ကိုးကွယ်ပခင်း
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စွန်းစားပြင်း ၉၉ ြန်း

စကားလုံး	၈	လုံး	

(သို့)	ပြစ်စဉ်များ	

-	ပြီးပြည့်စုံကသာ	

ြုံပြင်တစ်ြုဒ်

ကျမ်းစာ တစ်ဂလျှာက် 

လုံးတွင် အဂလးထား 

ဂြာ်ပြထားဂသာ 

အဂပြြံပြစ်စဉ်ရှစ်ြု 

ရှိြါသည်။ ထိုရှစ်ြျက်ကို 

အရင်သင်ြန်းစာတွင် 

ဂလ့လာြဲ့ကကပြီး 

ပြစ်သည်။ ထိုရှစ်ြျက်ကို 

ကဂလးများဂပြာနိုင်ပြီး 

တစ်ြျက်ြျင်းစီကို 

အနည်းငယ် ရှင်းပြနိုင ်

သလား ဂမးပမန်းြါ။

၄)	သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသြ်ြါ။

၁။  ဘုရားသြင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ြိုးကကီးဂသာ ဘုရားသြင်ရှိသည်။
၂။  လူသား - ဘုရားသြင်သည် လူသားအား သူ၏အထူးမိတ်ဂဆွများပြစ်ရန် ြန်ဆင်း 

ြဲ့သည်။
၃။  အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသြင်ကို မနာြံြဲ့ကကြါ။
၄။  ဂသပြင်း - ဘုရားသြင်သည် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာြံမှုအတွက် 

ပြစ်ဒဏ်ြတ်ြဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ ဂသပြင်းသည် ြွဲြွာပြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
၅။  ြရစ်ဂတာ် - ဘုရားသြင်သည် ပြည့်စုံဂသာဘဝပြင့် အသက်ရှင်ဂနသည့် သူ၏တစ်ြါး 

တည်းဂသာ သားဂတာ်ကို ဂစလွှတ်ြဲ့သည်။
၆။ ကားတိုင် - ဂယရှုသည် ကမ္ဘာဂလာကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ဂြါ်တွင ်

အဂသြံြဲ့သည်။
၇။  ယုံကကည်ပြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ြရစ်ဂတာ်ကို ယုံကကည်ြါက ဘုရားသြင်ကကိုဆိုသည်။
၈။ အသက် - ဘုရားသြင်ကို ယုံကကည်ဂသာသူတို့အား ထာဝရအသက်ကိုဂြးသည်။
၉။ နိေုံး - ဘုရားသြင်သည် ဂယရှု (ဘုရား) မည်သူပြစ်ဂကကာင်းနှင့် သူလုြ်ဂဆာင်ဂြးြဲ ့

သည့်အမှု (ကျွန်ုြ်တို့အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ဂြါ်တွင် အဂသြံြဲ့) သည်ကို ယုံကကည ်
ဂသာသူကို ထာဝရအသက်ဂြးလိုသည်။ သူ့ကိုယုံကကည်ဂသာသူကို ထာဝရအသက်ဂြး 
ဦးမည်။

၅)	သင်ခန်းစာကလ့လာြါ

အိမ်သစ်သည် ထူးပြားဂသာ လူအြျ ို့အတွက် ပြစ်သည်။ ထိုအိမ်သစ်တွင် ဂနထိုင်ရန် သင် 
ြျမ်းသာရန်နှင့် ဂကျာ်ကကားရန် မလိုြါ။ ထိုအိမ်သစ်တွင် ဂနထိုင်ရန် အားကစားသမား 
ဂကာင်းနှင့် နိုင်ငံ့ဂြါင်းဂဆာင်ပြစ်ရန် မလိုြါ။ သင့်အပြစ်အတွက် ဂယရှုြရစ်ဂတာ် အဂသြံ 
ြဲ့သည်ကို ယုံကကည်ရန်သာပြစ်သည်။ သင်သည် ဤယုံကကည်ပြင်း ဆက်ကြ်မှုကိုလုြ်ြါက 
ဂယရှုသည် သင့်ကိုဂနစရာ အိမ်သစ်ဂြးမည်ပြစ်သည်။

ကျမ်းစာထဲတွင် ဂကာင်းကင်သည် မည်သို့ပြစ်မည်ကို ကျွန်ုြ်တို့မြန့်မှန်းနိုင်ဂအာင် ပြစ ်
မည်ဟု ဂပြာထားသည်။ သို့ဂသာ်လည်း ဂြျာ်စရာဂကာင်းမည်ဟု ထင်ြါသည်။

ဂကာင်းကင်တွင် ပြစ်မည် မဟုတ်သည့်အရာများကို စာရင်းပြုစုကကည့်ကကြါစို့။

အပြစ်၊ ဝမ်းနည်းပြင်း၊ မျက်ရည်ကျပြင်း၊ ဂသပြင်း၊ နာကျင်ပြင်း (မဂကာင်းဂသာအရာ 
အားလုံး)


