ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်
ဧဝံဂေလိတရား၏ နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးကို
တင်ဆက် အသုံးပြုလျက်ရှိနေကြပြီး
ထိနည်းလမ်းများကိုလည်း အသုံးပြုလျက် ရှိကြသည်။
အကယ်၍ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ ရွေးနုတ်ကယ်တင်ခြင်း ပုံပြင်ကိုသာ
မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်အတိုင်း သင်ကြားပေးခဲ့မည်ဆိုပါက ထိုရွေးနုတ်ကယ်တင်ခြင်း၏
ရုပ်ပုံတစ်ခုလုံးနှင့် ကျမ်းစာတစ်ခုလုံး၏ဖြစ်စဉ် (metanarrative) ကို မယုံကြည်သူများနှင့်
ယုံကြည်သူများကို နားလည်စေနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ သမ္မာတရား၏ သတင်းကောင်းကို
တင်ဆက်သည့် အခြားသော ပုံစံများစွာအတွက် နေရာရှိမည်မှာ သေချာပါသည်။ မယုံကြည်သူ
များထံခရစ်တော်အကြောင်းကို ဝေမျှရခြင်း၏ပန်းတိုင်သည် သတင်းကောင်းကို ဖက်တွယ်ရန်
ဖြစ်ပါက သမ္မာကျမ်းစာအား မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်အတိုင်း သင်ကြားခြင်းဟူသည့် နည်းလမ်းကို
လိုက်စားသင့်ပါသည်။ မယုံကြည်သူများက ကျမ်းစာ၏ ရုပ်ပုံတစ်ခုလုံးကို မြင်တွေ့ရသောအခါ
ဘုရားသခင်သည် မည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့် သူဘာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟူသော အရာကို နားလည်လာမည်
ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည်လည်း ဧမောက်သို့သွားသောလမ်းတွင် ထိုနည်းလမ်းအတိုင်းပြုမူခဲ့ပေသည်။
ထိုသူများကို ပညတ်တော်ကျမ်းနှင့်

ပရောဖက်ကျမ်းများမှ သူကိုယ်တိုင်၏

အကြောင်းအရာများကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့်

ရွေးနုတ်ကယ်တင်ခြင်း၏ သမ္မာတရားကို

ထုတ်ဖော်မည်ဖြစ်သည့်အတိုင်း သင်အသုံးပြုသည့်

မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်အတိုင်း သမ္မာကျမ်းစာကို 		

				
			

သင်ကြားခြင်း
		

အပေါ် ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။

ဂျင်မ်ကွခ်
			

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

pmrsufESm 1

မာတိကာ
ကာလပြမျဉ်း

စွန့်စားခြင်း

စာမျက်နှာ

အစအဦး					

၁-၁၆				

၃-၈၅

လူမျ ိုး၏အစ					

၁၇-၃၅				

၈၆-၁၉၅

နယ်မြေတော်ကိုသိမ်းပိုက်ခြင်း			

၃၆-၃၈				

၁၉၆-၂၁၃

စည်းလုံးသည့်နိုင်ငံတော်				

၃၉-၄၂				

၂၁၄-၂၃၅

နိုင်ငံတော်ကွဲပြားခြင်း				

၄၃-၄၅				

၂၃၆-၂၅၂

အိမ်မှခေါ်ဆောင်ခြင်း				

၄၆-၄၈				

၂၅၃-၂၆၉

အိမ်သို့ပြန်ခြင်း					

၄၉-၅၀				

၂၇၀-၂၈၁

ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ		

၅၁-၅၄				

၂၈၂-၃၀၄

ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်			

၅၅-၆၇				

၃၀၅-၃၇၇

သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း			

၆၈-၇၄				

၃၇၈-၄၁၆

အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း			

၇၅-၇၈				

၄၁၇-၄၃၉

အသင်းတော်					

၇၉-၉၀				

၄၄၀-၅၀၃

ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ					

၉၁-၉၉				

၅၀၄-၅၅၁

ကျေးဇူးတင်လွှာ
ကျွန်ုပ်၏ဧဖက်ညီအစ်ကို ဂယ်ရီ ဗာဗယ်အား သူ၏ပြောင်မြောက်လှသော အနုပညာလုပ်ငန်းအတွက် အလွန်ချ ီးကျူးမိပါသည်။
သင်၏ကြီးမားသော ဆုကျေးဇူးသည် ဤလုပ်ငန်းကိုကြီးမားစွာ အကျ ိုးရှိစေပြီ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်း နံပါတ် (၁)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် အလွန်ခွန်အားကြီးသောသူဖြစ်သည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ဘုရားသခင် - အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူသော သက်ရှိ၏အမည်နာမ၊ ဟေဗြဲဘာသာတွင်
ထင်ရှားကျော်ကြားပြီး “တန်ခိုးကြီးခြင်း” “ခွန်အားကြီးခြင်း” ဟု အမည်ရှိခြင်း။ ထိုအမည်
နာမသည် အရာခပ်သိမ်းကို တတ်နိုင်သော တန်ခိုးတော်ကို ဖော်ပြနေသည်။ ထို့အပြင်
ဤနေရာတွင် ဘုရားသခင်ဟု သုံးနှုန်းထားခြင်းမှာ ကျမ်းစာ၏အစပိုင်းတွင် သွန်သင်
ထားသည့် စကားလုံးတွင်ပင် အများကိန်းကို သုံးနှုန်းထားသည်။ ဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်း
ဟူသော စကားတွင် ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးပါဝင်သည့် အများကိန်းကို သုံးနှုန်းထားသည် ဖခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့် ဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်တွင် ပါဝင်နေသည့် သန့်ရှင်းသော
ဝိညာဉ်တော်တို့ ဖြစ်ကြသည်။

¼¼

ကျမ်းစာထဲတွင် ဘုရားသခင် တစ်ပါးတည်းဟူသည့် သက်သေကိုပြရန် မကြိုးစားထား
ပါ။ ကိုယ်တိုင်သက်သေအနေဖြင့် ဤအချက်ကို ယူထားသည်။

¼¼

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁ ထဲမှ ကျမ်းပိုဒ် သုံးဆယ့်တစ်ကျမ်းမှ သုံးဆယ့်နှစ်ကြိမ်တွင် ဘုရားသခင်
ကို အမည်နာမဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ ဆယ့်တစ်ကြိမ်ကို လူပုဂ္ဂိုလ် နာမ်စားအနေဖြင့်
အသုံးပြုကာ ခိုင်းနှိုင်းထားသည်။

¼¼

ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးတို့သည် ထာဝရဖြစ်တည်နေခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဖြစ်တည်ခြင်းအစ
အထဲမှ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
ကျမ်းစာထဲတွင် ဘုရားသခင်ကို ပထမဆုံးတည်ရှိသူအဖြစ် ဖော်ပြထားသည်မှာ မတော်
တဆမဟုတ်ပါ။ ထိုစကားလုံးသည် အခန်းကြီး တစ်ခန်းလုံးတွင်သာမက စာမျက်နှာ
တစ်ရွက်ချင်းစီတွင် မြင်သာအောင် လွှမ်းမိုးထားသော စကားဖြစ်သည်။

¼¼
¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

ရှိသည်။ တစ်ခုခုမှဖြစ်ပေါ်လာခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်က ဘာမှမရှိခြင်း
¼¼

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်မှာ - တည်ရှိနေပြီးသား ပစ္စည်းတစ်ခုခုမှ ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်း

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

မဟုတ်ပါ။ ဘာမှမရှိခြင်းမှ ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီး - စကြဝဠာ။ ဤပထမကျမ်းချက်သည် ကျမ်းစာ၏နိဒါန်းဖြစ်ပြီး

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

အရာခပ်သိမ်းတွင် အစရှိကြောင်းကို ဖော်ပြနေသည့် မဟာသမ္မာတရား၊ အရေးကြီးသော

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

အမှန်တရား ဖြစ်ပေသည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာကို စတင်ပါ
“ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို မမြင်ရသော်လည်း ဘုရားသခင်အမှန်တကယ်တည်ရှိ
တော်မူသည်။” (အဝတ်စတစ်ခုကို ကိုင်မြှောက်လိုက်ပြီး ကလေးများကို ထိုအဝတ်စလှုပ်ရှား

စာလုံးအနက်ဖြင့်

လာသည်အထိ မှုတ်စေပါ) ပြောရန်မှာ - “အဝတ်စကို ဘာက လှုပ်ရှားစေသနည်း။” (ကျွန်ုပ်

ဖော်ပြထားသော

တို့မှုတ်လိုက်သည့်လေ) “လေကိုမြင်ရပါသလား” (မမြင်ရပါ) “လေထွက်လာသည်ကို သင်

စာကြောင်းများသည်

မည်သို့သိနိုင်သနည်း။” (အဝတ်စ လှုပ်နေသည်ကို မြင်ရသည်။ ထိုအရာမှာ လေ၏ရလဒ်ဖြစ်

ဆရာမှ သင်ခန်းစာကို

သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်ခဲ့ရပါသည်။) ပြောရန်မှာ - “ဘုရားသခင်သည်လည်း ထိုကဲ့သို့ပင်

မိတ်ဆက်ပေးနိုင်မည့်

ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ် မမြင်ရပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်

စကားလုံးများဖြစ်သည်။

သူသည် ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်အမှုပြုတော်မူသည့်အရာကို ကျွန်ုပ်တို့
မြင်ရခြင်းမှ သူအမှန်တကယ်တည်ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိရသည်။” အစားထိုးနိုင်သော
နည်းလမ်း - စာရွက်အပိုင်းအစ၊ သစ်ရွက် (သို့) အလွယ်တကူမှုတ်နိုင်သော အရာတစ်ခုခု
ကို အသုံးပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထာဝရ တည်ရှိခြင်းဟူသည့်အရာကို အပြည့်အဝနားမလည်နိုင်ကြောင်း
ရှင်းပြပါ။ သို့သော် ထိုသို့ နားမလည်သော်လည်း အဆင်ပြေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
ဘုရားသခင်သည် အလွန်ကြီးမြတ်ပြီး တန်ခိုးကြီးကာ ကျွန်ုပ်တို့နားလည်နိုင်သည့်အရာများ
ထက် ကြီးမားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုကြီးမြတ်ခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွင် ဘုရား
သခင်၌ အစမရှိခြင်း၊ ဘုရားသခင်၌ အဆုံးမရှိခြင်းလည်း ပါဝင်ပါသည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ငှက်ကလေးများ၊ သစ်ပင်များ၊ ကြယ်များ၊ လူအမျ ိုးသားနှင့် လူအမျ ိုးသမီး စသည်တို့မရှိမီ
တွင်ပင် ဘုရားသခင်ရှိနေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်အစဉ်အမြဲ တည်ရှိနေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့

အောက်ပါ ကျမ်းချက်

အတွက်မူ ဘုရားသခင် မည်သို့တည်ရှိခဲ့သည်၊ သူ၌အစမရှိခြင်းနှင့် အဆုံးမရှိခြင်းဟူသည့်

များသည် ထာဝရတည်ရှိ

အကြောင်းအရာကို နားလည်ရန်မှာ ခက်ခဲပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ထာဝရတည်ရှိသည်။

တော်မူသော ဘုရားသခင်

ဆိုလိုသည်မှာ သူ၌အစမရှိသကဲ့သို့ အဆုံးလည်း မရှိပါ။

အကြောင်းကို ပြောထား

ဘုရားသခင်သည် သူတည်ရှိနေသည်ကို သက်သေပြရန် မကြိုးစားပါ။ လူအများက ဘုရား
သခင်မည်သို့ တည်ရှိနေသည်ကို သိနိုင်သည့်သက်သေကို လိုချင်ကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ
ကလည်း ဘုရားသခင်၏တည်ရှိခြင်းကို ဖော်ပြသည့်သက်သေကို မဖော်ပြထားပါ။ ကျမ်းစာ
က ဘုရားသခင်သည် အစဉ်အမြဲတည်ရှိနေသူဖြစ်ပြီး သူသည်ခွန်အားကြီးသည့် ထာဝရဘုရား

သည်။

¼ ဆာလံ ၁၉:၁-၄
¼ ရောမ ၁:၂၀
¼ ဟေရှာယ ၄၆:၉-၁၀

ဖြစ်သည်ဟုသာ ဖော်ပြထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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အစ၊ အပြစ်၏အစ၊ ဘုရားသခင်၏ ရွေးနုတ်ကယ်တင်သည့် အကြံအစည်တော်အစ၊ အခြား
သော အစအဦးဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်တွင် အစမရှိကြောင်း ကျမ်းစာကရှင်းလင်းစွာ

ကလေးများကိုမေးရန်မှာ

ဖော်ပြထားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် တန်ခိုးကြီးသောသူအဖြစ်အစဉ်အမြဲတည်ရှိနေသည်။

- “ဘုရားသခင်အမှန်တည်

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁ ပြီးသောအခါ ကျန်သော ကမ္ဘာဦးကျမ်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဖြစ်ပျက်
လာသည်။ သို့သော် ကျမ်းစာ၏ ပထမဆုံးသောကျမ်းချက်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မဖြစ်ပျက်ပါ။
ဘုရားသခင်မည်သူဖြစ်ကြောင်းကိုသာ ပြောထားသည်။ ကျမ်းစာထဲမှ ဘုရားသခင်သည်
သာလျှင် တန်ခိုးကြီးပြီး ထာဝရတည်ရှိသောသူ ဖြစ်သည်။ အခြားမည်သည့်ဘုရားမှ မတည်
ရှိပါ။ မည်သူကမှ ထာဝရမတည်ရှိခဲ့ပါ။ ကျမ်းစာထဲမှ ဘုရားသခင်သည်သာလျှင် တန်ခိုးကြီး
ပြီး ထာဝရတည်ရှိသည်။

ရှိနေသည်ကို သင့်အား  
ပြသကာ သိစေသည့်
အချက်များမှာ မည်သည့်
အရာများ ဖြစ်သနည်း။”
(ဖြစ်နိုင်သော အဖြေမှာ ဖန်ဆင်းခြင်း၊ ဖျားနာခြင်း
မှ ကျန်းမာစေခြင်း၊

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ခြင်း ပုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကွဲပြားခြားနားကြသည်။ ဤ
သင်ခန်းစာနှင့်ကိုက်ညီသည့် ချ ီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ဤ

ဆုတောင်းသံကို အဖြေ
ပေးခြင်း ၊ ကျမ်းစာထဲမှ
ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပုဒ်၊ ပရော
ဖက်ပြုချက် ပြည့်စုံလာ
ခြင်း)။

သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ ချ ီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများနှင့် ပတ်သက်
ပြီး အကြံပြုချက်များကို ပေးထားရာ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။
သို့သော် ဆရာကိုယ်တိုင်ကလည်း ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းသီချင်းများကို ရွေးချယ်
နိုင်ပါသည်။
“ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ ဘုရားဖြစ်သည်” You are God Alone ဟူသည့် Christ
for the Nations Music ကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းစာအလွတ်
ကျက်မှတ်ခြင်း
စကားစုများ - ကမ္ဘာဦး
ကျမ်း ၁:၁ ကို စကားစု
သုံးစုဖြင့်ခွဲဆိုပါ။ အတန်း
တိုင်းတွင် စကားစုတစ်စု

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

တည်းကိုသာ လေ့လာရန်
စီမံပါ။ စကားစုတစ်စုကို

ဤလှုပ်ရှားမှုသည် ဘုရားသခင် ထာဝရတည်ရှိသည်ကို အထူးပြုစေသည့် လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါ
သည်။ အတန်းထဲတွင် အစရှိသော အရာများကို စာရင်းနှစ်ခြမ်းခွဲပါ (ဥပမာ- အချ ိန်၊ လူသား၊
ကမ္ဘာမြေကြီးစသဖြင့်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်) ထို့အပြင် အစမရှိသောအရာများ (အခြား
တစ်ဖက်တွင် ဘုရားသခင်သာလျှင်)

သူတို့လေ့လာပြီးနောက်
ကလေးအားလုံး စကားစု
သုံးစုလုံးကို ကျက်မှတ်မိ
စေရန် အလှည့်ကျစေပါ။
၁။ အစအဦး၌
၂။ ဘုရားသခင်သည်

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

၃။ ကောင်းကင်နှင့်
မြေကြီးကို

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁ - အစအဦး၌ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကို ဖန်ဆင်း

ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။

တော်မူ၏။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
မွေးနေ့ ကစားနည်း

မွေးနေ့ ကစားနည်း

ကလေးများအနေဖြင့်

ကလေးများကို သူတို့မွေးနေ့ ပြောစေပါ။ သူတို့၏ မွေးနေ့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ထူးခြားမှုတစ်စုံ

တော်ကိုမည်သို့ အောင်ပွဲ

တစ်ခုကို ပြောပြစေပါ။

ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုး
ခံရန် အတွေးအခေါ်များ

¼¼

သူတို့၏မွေးနေ့တွင် လက်ဆောင်အဖြစ်မည်သည့် လက်ဆောင်ကို ရရှိလိုပါသနည်း။

¼¼

သူတို့၏မွေးနေ့တွင ်ရွေးချယ်ခွင့်ရပါက မည်သည့် အစားအစာကို စားလိုသနည်း။

¼¼

သူတို့၏မွေးနေ့တွင် လက်ခံရရှိဖူးသည့် လက်ဆောင်များထဲမှ မည်သည့်လက်
ဆောင်သည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သနည်း။

ရှိကြပါလျှင် အထောက်
အကူ အပြုဆုံးဖြစ်သည့်
အရာများကိုအသုံးပြုရန်
အဆင်ပြေပါသည်။
ကလေးသူငယ်များအား
ဘုရားသခင်သည် အစဉ်

၅) သင်ခန်းစာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်း

အမြဲ တည်ရှိနေသော
ကြောင့် မွေးနေ့မရှိ
ကြောင်း ပြောပြပါ။

မျှော်လင့်ရာသမ္မာကျမ်းစာပုံပြင်ထဲမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် မရှိမဖြစ်အမှန်တရားရှစ်ခုရှိသည်။
၁။ ဘုရားသခင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်တစ်ပါးရှိခဲ့သည်။
၂။ လူသား - ဘုရားသခင်သည် အရာများစွာကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ လူအမျ ိုးသားနှင့်
လူအမျ ိုးသမီးကို သူ၏မိတ်ဆွေဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးသည် ဘုရားသခင်စကားကို နားမထောင်ခဲ့ပေ။
ဘုရားသခင် ပြောခဲ့သည့်စကားကို မလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပေ။
၄။	သေခြင်း - အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးကို သူတို့၏မနာခံမှုကြောင့် ဘုရားသခင်အပြစ်
ပေးခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲတွင် သေခြင်းသည် ခွဲခွာခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။

သူသည် အစဉ်တည်ရှိနေ
သည် သာမက သူသည်
အလွန်တန်ခိုးကြီးသည်။
ကလေးများကို “သင်
သည် ဘုရားသခင်၏
တန်ခိုးတော်ကို သိပါက
သင်မည်သို့ အောင်ပွဲခံ
မည်နည်း” ဟုမေးမြန်းပါ။

၅။	ခရစ်တော် - ဘုရားသခင်သည် သူ၏တစ်ပါးတည်းသော သားတော်၊ သူ၏ထူးခြား
သော သားတော်၊ အလွန်ပြည့်စုံသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်သူကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
၆။ ကားတိုင် - ခရစ်တော်သည် ကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်
တွင် အသေခံ ခဲ့သည်။
၇။ ယုံကြည်ခြင်း - တစ်စုံတစ်ယောက်က ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောအခါ ဘုရား
သခင်သည် ထိုသူတို့ကို ကြိုဆိုပါသည်။
၈။ အသက် - ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုယုံကြည်သော သူတို့အား ထာဝရအသက်ကို
ပေးသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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ကလေးများကို အိမ်ပြန်ပြီး သူတို့သိသည့် တန်ခိုးအကြီးဆုံး လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းကို
သူငယ်ချင်းတစ်ဦး (သို့) မိသားစုဝင်တစ်ဦးကို မေးမြန်းရန် ပြောပါ။ အလေးမသော သူ

ဆရာအကူ

တစ်ဦးဦးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်း အလွန်လုပ်သောသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါ
သည်။

(သို့)

ခန္ဓာကိုယ်အလွန်ကြီးသောသူတစ်ဦးလည်း

ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

အဘယ်

ကြောင့် ထိုကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရွေးချယ်ပါသနည်း။ ယခုအခါ ကလေးများကို ဘုရား
သခင်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တန်ခိုးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်ကို မိသားစုဝင်တစ်ဦးအား ပြောစေပါ။
သူသည် စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သူသည်အလွန်တန်ခိုးကြီးသူဖြစ်ရမည်။
ကလေးများအား ဘုရားသခင်သည် မည်ကဲ့သို့သော ပုံစံရှိကြောင်း သူတို့အား ပုံရေးဆွဲစေပါ။
သူသည် မည်သို့သော ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသနည်း။ သူတို့ဆွဲထားသည့် ပုံကို သင့်အား ရှင်းပြစေပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ခွန်အားကြီးသောသူဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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စွန့်စားခြင်း နံပါတ် (၂)
ကောလောသဲသြဝါဒစာ ၁:၁၆
ယောဘဝတ္တု ၃၈:၄-၇
ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန်များကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

ကောင်းကင်တမန် အရေအတွက်များစွာကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ (ရှင်မဿဲ ၂၆:၅၃)

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

¼¼

ကောင်းကင်တမန်များကို အမျ ိုးသားသုံးစကားလုံးများဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော်

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း မပြုနိုင်ပါ။ (ရှင်မာကု ၁၂:၂၅ နှင့် ရှင်လုကာ ၂ဝး၃၄-၃၅)။
¼¼

ကောင်းကင်တမန်များသည် ကြီးမားသောတန်ခိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ သို့သော် ဘုရား
သခင်မှ ရွေးနုတ်ကယ်တင်နိုင်သောသက်ရှိများ မဟုတ်ကြပါ။ (ဆာလံ ၈:၅၊ ဟေဗြဲ ၂:၉၊

¼¼

¼¼

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ကောင်းကင်တမန်များသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေါ်လာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူတို့ကို

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

မသိမမြင်နိုင်ကြပါ။ (ဟေဗြဲ ၁၃:၂)။ သူတို့သည် ထင်ရှားပေါ်လာနိုင်ပြီး ကြီးမားသော

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

သက်ရောက်မှုရှိကြသည်။ (ရှင်မဿဲ ၂၈:၄ နှင့် ရှင်လုကာ ၁:၁၁-၁၃)။

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ကောင်းကင်တမန်များတွင် ရာထူးအဆင့်များ ရှိသည်။ မင်းမိက္ခေလသည် အကြီးမားဆုံး

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

ကောလောသဲ ၁:၁၆ မှ ဖော်ပြထားသည်မှာ ယေရှုခရစ်တော်သည် ဖန်ဆင်းခြင်း၏
အကြောင်းရင်း တန်ဆာခံ၊ ဖန်ဆင်းခြင်း၏ နောက်ဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ဟု ဖော်
ပြထားသည်။
ခေရုဗိန်သည် တန်ခိုးရှိသည့် ကောင်းကင်တမန်များ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူများကို ဧဒင်
(ကမ္ဘာ ၃:၂၄)။ သူတို့ကို ဘုရားသခင်၏ပလ္လင်တော် အနီးအနားတွင် ရှိကြသူများအဖြစ်
မကြာခဏ ကိုယ်စားပြုကြသည်။ (ယေဇ ၁ဝး၅၊ ၁၂ နှင့် ၂၀)
ဟေရှာယ ၆:၂ တွင် ကောင်းကင်တမန်တစ်ရပ်ကို ဘုရားသခင်၏သားတော် ပလ္လင်ထက်
တွင် ရှိကြသည့်သူများအဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။ သူတို့သည် “ထာဝရဘုရားသည်
သန့်ရှင်းတော်မူ၏။ သန့်ရှင်းတော်မူ၏။ သန့်ရှင်းတော်မူ၏။ မြေကြီးလုံးသည် ဘုန်း
တော်နှင့် ပြည့်လေ၏” ဟု အစဉ်မပြတ် ရွတ်ဆိုကြသည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

ဥယျာဉ်ထဲမှ ကျရှုံးခြင်းပြီးနောက် အစောင့်အရှောက်အနေဖြင့် ရွေးချယ်ထားသည်

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

မင်း (Arche) ဟူသောနာမ်သည် ရာထူး (သို့) အဆင့်ကို ဖော်ပြသည်။

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

၁ပေ ၁:၁၂၊ နှင့် ဧဖက် ၃:၁၀-၁၁)

သော ကောင်းကင်တမန်အဖြစ် (၁ သက်၊ ၄:၁၆ နှင့် ယုဒ ၁:၉) တွင် ဖော်ပြထားသည်။
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကောင်းကင်တမန်များ ဘာလုပ်ဆောင်သည်ကို ခန့်မှန်းရန် ခက်ခဲပါသည်။ အတန်းထဲရှိ
ကလေးများကို ဘောလုံးတစ်လုံးဖြင့် စက်ဝိုင်းပုံစံ စုရုံးစေပါ။ ကလေးများကို ဘောလုံး
အလှည့်ကျပစ်စေပါ။ ဘောလုံးကို ဖမ်းမိသော ကျောင်းသားက ကောင်းကင်တမန်များ ဘာ
လုပ်ဆောင်သည်ကို သူ့အမြင်တစ်ခုပြောစေပါ။ ဤနေရာတွင် ကျောင်းသားက အဖြေမှား
သော်လည်း အမှန်မပြင်ပါနှင့်။ ပါဝင်လိုသည့် ကလေးတစ်ဦးချင်းစီကို ကောင်းကင်တမန်
များ ဘာလုပ်ဆောင်သည်ကို သူတို့၏အမြင် ဖော်ပြစေပါ။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

ကလေးများသည်
ဘောလုံးကို တစ်ယောက်
ကို တစ်ယောက်ပစ်ပေါက်
မနေရန် ကြည့်နေသင့်
သည်။ ကစားနည်း၏
ရည်ရွယ်ချက်မှာ
ကောင်းကင်တမန်များ
နှင့် သူတို့၏ လုပ်ဆောင်
ချက်များကို စဉ်းစားရန်
ဖြစ်သည်။
ကောင်းကင်တမန်များ

ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန်များစွာကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သူတို့၏နာမည်တစ်ခုခုကို

အကြောင်းကို တွေ့မြင်နိုင်

သင်မှတ်မိပါသလား။ (မိက္ခေလ၊ ဂါဗေလ၊ လူစီဖာ၊ ကောင်းကင်တမန်တစ်ရပ်၊ ခေရုဗိန်၊

သည့် ကျမ်းချက်များမှာ -

ကောင်းကင်တမန်မင်း)
မေးပါ “ကောင်းကင်တမန်များသည် များသောအားဖြင့် ဘာကိုလုပ်ဆောင်သည်ဟု သင်
ထင်ပါသနည်း” ယနေ့ပုံပြင်ထဲတွင် ကောင်းကင်တမန်များသည် မည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့် သူ
တို့ ဘာလုပ်ဆောင်သည့်အကြောင်းကို ရှာဖွေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါ။

. ထွက်မြောက်ရာ ၁၄:၁၉ ကောင်းကင် တမန်သည်

ဣသရေလူမျ ိုးတို့ ရှေ့တွင်
သွားသည်။

. ဒံယေလ ၁ဝး၁၃၊ ၂၁-

ကောင်းကင်တမန်များ
သည် ဣသရေလလူမျ ိုး

ပုံပြင်ပြောပြပါ

အပါ်တွင် ကြည့်ရှုတော်
မူသည်။

မည်သည့်အရာမှ မတည်ရှိမီတွင် ဘုရားသခင်ရှိခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ဟု ဖော်ပြသည့်အမည်
နာမသည် တန်ခိုး၏အမည်နာမ ဖြစ်သည်။ သူတန်ခိုးရှိလာရန် မည်သည့်အရာကိုမှ ဖန်ဆင်း
ရန် မလိုပါ။ သို့သော် သူသည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီး၊ ထိုအထဲတွင်ရှိသော အရာများကို
ဖန်ဆင်းရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို မဖန်ဆင်းမီက

ဂါဗေလသည် သတင်း
ကောင်းကို ကြွေးကြော်
သည်။

. တမန်တော် ၁ဝး၃- ကောင်း
ကင်တမန်သည်

ကောင်းကင်တမန်များကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
ကောင်းကင်တမန် အနည်းငယ်ကို သူမဖန်ဆင်းခဲ့ပါ။ ကောင်းကင်တမန်များစွာ … သန်းနှင့်
ချ ီကာ ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည့် ကောင်းကင်တမန်များသည် အလွန်
တော်ပြီး သာမန်ထက် ထူးခြားသည့်အရာများစွာကို လုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်။ သို့သော် သူတို့
သည် ဘုရားမဟုတ်ပါ။ သူတို့သည် ဘုရားကဲ့သို့ အရာခပ်သိမ်းကို မသိကြပါ။ သို့သော်သူတို့
သိသည့်အရာများစွာ ရှိပါသည်။ သူတို့သည် တန်ခိုးရှိကြသည်။ သို့သော် ဘုရားကဲ့သို့
မသန်မာပါ။

ကော်နေလိကို စေလွှတ်ခဲ့
သည်။

.	ဟေဗြဲ ၁:၁၃-၁၄ -

ကောင်းကင် တမန်များ
သည် သာသနာပြုသော
ဝိညာဉ်များကဲ့သို့

. ဗျာဒိတ် ၆:၃-၇ -

ကောင်းကင်တမန်များ

ထိုကောင်းကင်တမန်များသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ပြီး ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြသည်။ ကောင်း
ကင်တမန်များစွာက ဘုရားသခင်၏ပလ္လင်ဘေးတွင်ရပ်လျက် “သန့်ရှင်း သန့်ရှင်း သန့်ရှင်း

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

. ရှင်လုကာ ၁:၁၉၊ ၂၆-

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

သည် ယောဟန်အား
လမ်းညွှန်ပေးခဲ့သည်။
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ထာဝရဘုရား သန့်ရှင်းတော်မူသည် မြေကြီးလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်နှင့် ပြည့်ဝ
လျက်ရှိသည်” ဟုဆိုသည်။
ကောင်းကင်တမန်များလည်း ဘုရားသခင်ကို အစေခံ ခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်တွင် အလုပ်
တစ်ခုရှိသောအခါ ဥပမာ အာဗြဲဟံကို သတင်းပို့ရန် ((သို့) တစ်ဦးဦးအား)၊ ကောင်းကင်

ဆရာအကူ
ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု ချ ီးမွမ်းခြင်း ပုံး
ချ ီးမွမ်းခြင်း ပုံးသည်

တမန်များက ထိုအလုပ်ကို လုပ်ဆောင်သည်။
ကောင်းကင်တမန်များတွင်လည်း ရွေးချယ်ရန် အစွမ်းအစ ရှိခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ဘုရား
သခင်ကို ကိုးကွယ်ပြီး သူ့ကိုအစေခံရန် (သို့) ထိုသို့ မလုပ်ဆောင်ရန် ရွေးချယ်နိုင်ကြသည်။

ကောင်းကင်တမန်များ
လုပ်ဆောင်သည့်အရာကို
ကလေးသူငယ်များ တက်
ကြွစွာ ပါဝင်လုပ် ဆောင်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ခြင်း

လာစေရန် စီစဉ်ထားခြင်း
ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်
တမန်များ လုပ်ဆောင်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း ပုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ ဤသင်ခန်းစာနှင့် ကိုက်
ညီသည့် ဝတ်ပြုခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ခြင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ ရည်ရွယ်
ချက်ဖြစ်သည်။ ဝတ်ပြုခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်များကို ပေးထားသည်
ဖြစ်ပြီး သံစဉ်မူ www.itunes.com တွင် ရှိပါသည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသည့်
ဝတ်ပြုခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ ဘုရားဖြစ်သည် - You Are God Alone” ဟူသည့် Christ for
the Nations Music ကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ချ ီးမွမ်းခြင်း ပုံး - ကောင်းကင်တမန်များ အဓိကလုပ်ဆောင်သည့် အချက်တစ်ချက်မှာ
ဘုရားသခင်ကို ချ ီးမွမ်းခြင်းဖြစ်သည် - ဆာလံ ၁၄၈ တွင် ကြည့်ပါ။ ကလေးများကို စက်ဝိုင်းပုံ
ထိုင်စေပြီး အလယ်တွင် ပုံးတစ်ပုံးထားပါ။ ကလေးများကို ကြယ်သီးတစ်လုံး (သို့) ဒင်္ဂ ါးပြား
တစ်ခုစီပေးပါ။ ကလေးတစ်ဦးစီတိုင်းကို ဘုရားသခင်အား ချ ီးမွမ်းပါစေ။ သူတို့သည် ဘုရား
သခင်အား ချ ီးမွမ်းနေစဉ် ထိုကြယ်သီး (သို့) ဒင်္ဂ ါးပြားကို ပုံးထဲသို့ ပစ်ထည့်ရမည်။
ဤနည်းလမ်းမှ ကလေးငယ်များသည် ဘုရားသခင်အား ချ ီးမွမ်းရန်နှင့် ဘုရားသခင်အား
ချ ီးမွမ်းရန် မတူညီသည့် အချက်များစွာ ရှိသည်ကို စဉ်းစားလေ့လာမိမည်ဖြစ်သည်။ ကလေး
များစဉ်းစားမိသည့် အချက်ကုန်သည်အထိ ဘုရားသခင်အား ဆက်လက်ချ ီးမွမ်းစေပါ။
ကလေးများမှ ဘုရားသခင်ကိုချ ီးမွမ်းပြီး ကျေးဇူးတင်နိုင်သောအရာများမှာ (မိသားစု၊ အသင်း
တော်၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ကောင်းကင်တမန်များ၊ ယေရှုခရစ်တော်၊ ကယ်တင်ခြင်း၊ ကောင်း
ကြီးမင်္ဂလာများ၊ အဖြေရရှိသည့် ဆုတောင်းခြင်းများ၊ ကျမ်းစာ၊ ဆရာတစ်ဦး၊ ကောင်းကင်
နိုင်ငံ)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

သည့်အရာကို မှန်ကန်စွာ
လုပ်ဆောင်ရန်
တူညီသော ရေပုံးကို
အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
- တယ်လီဖုန်းကစားနည်း
တယ်လီဖုန်း ကစားနည်း
ကို အသုံးပြုပြီး ကျမ်းချက်
ကျက်မှတ်ပါ။ ကလေးများ
ကို တစ်တန်းတည်း
စီစေပါ။ ထို့နောက်
ဤကျမ်းချက်မှ
စကားစုကို ပထမဆုံးသော
ကျောင်းသားကို တိုးတိုး
ပြောပြပါ။ ထိုစကားစုကို
နောက်ကျောင်းသား
တစ်ဦးအားလက်ဆင့်ကမ်း
တိုးတိုးပြောပြစေပါ။
ပထမစကားစုကို အားလုံး
ပြောပြီးသည်အထိ လုပ်
ဆောင်ပါ။ ထို့နောက်
ဒုတိယစကားစုကိုလည်း
ထိုနည်းတူ လုပ်ဆောင်စေ
ပါ။ ထို့နောက် ကျမ်းပိုဒ်ကို
မှတ်မိသည်အထိ ထိုသို့
ကစားစေပါ။

pmrsufESm 10

ဆရာအကူ

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
ကောလောသဲသြဝါဒစာ ၁:၁၆ - “အကြောင်းမူကား ထိုသားတော်သည် ကောင်းကင်ပေါ်၊
မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသော ရူပအရာ၊ အရူပအရာ၊ ရာဇပလ္လင်ဖြစ်စေ၊ အစိုးရခြင်းတန်ခိုး
ဖြစ်စေ၊ အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်စေ၊ အာဏာစက်ဖြစ်စေ၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်
မူ၏။ ထိုသခင်အားဖြင့်လည်းကောင်း ထိုသခင်အဘို့အလိုငှါလည်းကောင်း၊ ခပ်သိမ်းသော
အရာတို့သည် ဖန်ဆင်းလျက်ဖြစ်ကြ၏။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

မေးခွန်းများကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းက
သင်ခန်းစာမှ အဓိက
ကျသော အတွေးအခေါ်

မေးခွန်းများ

များကို အာရုံစိုက်စေသည်။

၁။ 	ကောင်းကင်တမန် မည်မျှကို ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းခဲ့သနည်း။ (သန်းချ ီ)
၂။ 	ကောင်းကင်တမန်များ

ဘာလုပ်ဆောင်သနည်း။

(ဘုရားသခင်ကို

အစေခံပြီး

ကိုးကွယ်ကြသည်)
၃။ 	ကောင်းကင်တမန်များသည် မှန်ကန်သောအရာနှင့် မှားသောအရာကို ရွေးချယ်

ဖြစ်နိုင်ပါက သင်အဖြေ
မပေးပဲ ကလေးများကို
အဖြေပေးစေပါ။

လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလား။ (လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်၊ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်)
၄။ အရင်တစ်ပတ်သင်ခန်းစာ၏ အဓိကအကြောင်းအရာမှာ “ဘုရားသခင် အလွန်သန်
မာသည်” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ယခုတစ်ပတ် သင်ခန်းစာမှ အဓိက
အကြောင်းအရာသည် ဘာဖြစ်သနည်း။ မှတ်မိရမည့် အဓိကအချက်မှာ ဘာဖြစ်
သနည်း။ (ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန်များကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်)

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန်များကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
သင်ခန်းစာ၏သင်ခန်းစာ
အဆင့်ဆင့်သည်

၅) သင်ခန်းစာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

တစ်ခါတစ်ရံ အခက်အခဲ
ဆုံး ဖြစ်တတ်ပါသည်။
ဤပုံပြင်ကို နားထောင်

အတန်းထဲတွင် ဆာလံ ၁၄၈ ကို ဖတ်ပြပါ။ ကောင်းကင်တမန်များကို ဘုရားသခင်အား
ချ ီးမွမ်းရန် ဖန်ဆင်းခဲ့ကြောင်း ပြောပြပါ။ သူတို့ကိုမေးရန်မှာ “ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်
အား ချ ီးမွမ်းနိုင်သည့်အရာ အချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း” သူတို့ချ ီးမွမ်းသည့် အချက်များကို
စာရင်းပြုစုပြီး ဘုရားသခင်အားချ ီးမွမ်းရန် ကလေးများကို အားပေးပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

ခြင်းဖြင့် သင့် စာသင်ခန်း
သည် ရယူစရာတစ်ခုခု
(သို့) ရလဒ် တစ်ခုခု
ရှိသင့်ပေသည်။
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စွန့်စားခြင်း နံပါတ် (၃)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁-၂၅

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

သမ္မာကျမ်းစာသည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို မဆွေးနွေးပါ။ ထိုထက် ဘုရားသခင်မှကမ္ဘာကြီး
ကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဟူ၍ အစပြုပါသည်။ ကျမ်းစာ၏ကမ္ဘာ့အမြင် (worldview of the
Bible) သည် ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်အစပြုပါသည်။ ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်မစပါ။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပြီး စကြဝဠာတစ်ခုလုံးသည် သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်း ဖြစ်
သောကြောင့် ထိုအရာသည် သူ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိရပါမည်။ ဘုရားသခင်သည်
အရာခပ်သိမ်းမတိုင်မီက ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့်အရာကမှ သူနှင့်တန်းတူ မဖြစ်
နိုင်ပါ။ အခြားဘုရားများလည်း မရှိနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် မည်သူမျှ
မရှိခင်နှင့် ဘာမျှမရှိခင်က ရှိနေခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းသောအခါ “ဘာမှမရှိခြင်း” မှ ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
“ဖန်ဆင်းခဲ့သည်” ဟူသောကြိယာကို ကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးတွင် အသုံးပြုထားသည်။ သို့
သော် ဘုရားသခင်အား ကတ္တားဝိဘတ်အဖြစ်ဖော်ပြသောအခါ တစ်ကြိမ်သာသုံးသည်။

¼¼

ကမ္ဘာဦးကျမ်း (၁) သည် ဘုရားသခင်သည် ရွေးနုတ်ကယ်တင်သော ဘုရားဖြစ်ကြောင်း
ကို ဖော်ပြသည်။ လူသားမျ ိုးနွယ်နှင့် ဘုရားသခင်တို့အကြား ထူးခြားပြီးထင်ရှားသည့်
ဆက်ဆံရေးရှိရန်မှာ သူ၏အကြံအစည်တော်ဖြစ်သည်။ အခြားဖန်ဆင်းခြင်း မည်သည့်
အစိတ်အပိုင်းကမှ ရွေးနုတ်ကယ်တင်သော ဘုရားမရှိနိုင်ပါ။ လူအမျ ိုးသားနှင့် လူ
အမျ ိုးသမီးတို့သာ ဖြစ်သည်။

¼¼

(ကမ္ဘာ ၁:၂) မှ “အဆင်းသဏ္ဌာန်မရှိ” ဟူသော ဖော်ပြချက်သည် ဖန်ဆင်းခြင်း၏ကျန်ရှိ
ဘုရားသခင်က မြေကြီးကို အဆင်းသဏ္ဍာန်ပေးခဲ့သည်။ တတိယနှင့်စတုတ္ထ၊ ပဌမ
မြောက်နေ့တွင် ဘုရားသခင်က မြေကြီးကိုပြည့်စေခဲ့သည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁ ၏အရေးပါပုံမှာ စကားလုံးကို အကြိမ်ကြိမ်သုံးနှုန်းထားခြင်းဖြင့် ထွက်
ပေါ်လာသည့် စကားပုံစံအား မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းဖြင့် အလေးထားသည်။ ကမ္ဘာဉီး ၁
မှ “နှင့်” ဟူသော စကားလုံးကို ရေတွက်ကြည့်ပါ။ တစ်ရာနီးပါးရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော
စကားပုံစံမှာ စကားစုတစ်စုချင်းစီကို ကျွန်ုပ်တို့အရှိန်လျော့ပြီး အာရုံစိုက်ရန် (သို့)
စကားစုကို ဆက်စပ်ပေးသည့် စကားလုံးဖြစ်သည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

နေသည့်အပိုင်းအတွက် အခန်းကဏ္ဍကိုပေးသည်။ ဒုတိယနှင့်တတိယမြောက်နေ့တွင်

¼¼

သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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ဖန်ဆင်းခြင်းအဆုံးတွင် ဘုရားသခင်သည် လူသားများကို သူ၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်အတိုင်း
ဖန်ဆင်းခြင်းဖြင့် မယုံနိုင်သည့်ကောင်းကြီးနှင့် အခွင့်အရေးကိုပေးခဲ့သည်။

ဆရာအကူ
လွန်ခဲ့သော

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

သင်ခန်းစာနှစ်ခုကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

“အရင်သင်ခန်းစာမှ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာ သင်ယူမိသည့် အဓိကအကြောင်းအရာမှာ ဘာဖြစ်
သနည်း” (ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန်များကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်) “ထိုမတိုင်မီတွင်
မည်သည့်အကြောင်းအရာဖြစ်သနည်း” (ဘုရားသခင်သည် အလွန်သန်မာသည်)

သင့်အတန်းအတွက်
ဖြစ်နိုင်သော
မေးခွန်းများ တွင်
ပါဝင်သည့်အရာမှာ -

. ဘုရားသခင်သည် အစဉ်

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်မှ သင်ခန်းစာကို ကလေးများ မှတ်မိသလောက် ပြောစေပါ။

တည်ရှိနေသည်သာမက
သူသည် အလွန်

၃) သင်ခန်းစာကိုသင်ကြားပါ

တန်ခိုးကြီးပါသည်။
သင်သည် ဘုရားသခင်
၏ တန်ခိုးတော်ကို

ကမ္ဘာလောကကြီး

တည်ရှိလာခြင်းဟူသည့်

ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်သည်

မယုံနိုင်

အောင်ပွဲခံနိုင်ပါက

လောက်အောင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာကို သင့်ကလေးများနှင့်အတူ ဆွေးနွေးပါ -

သူ၏တန်ခိုးတော်ကို

ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကို စကားပြောခြင်းဖြင့် တည်ရှိလာအောင် ဖန်ဆင်းခဲ့ပါ

သင်မည်သို့ အောင်ပွဲခံ

က သူသည် အလွန်တန်ခိုးကြီးပြီး သန်မာသောသူဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများကို “သင်သည်

မည်နည်း။

တစ်စုံတစ်ခုကို ဖန်တီးဖူးပါသလား၊ ဘာမှမရှိသောအရာမှ တစ်ခုခုဖန်တီးဖူးပါသလား။”

. ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်း
ခဲ့သော ကောင်းကင်

တမန် မည်မျှရှိသနည်း။

ပုံပြင်ပြောပြပါ

(သန်းချ ီ)

ဤသည်မှာ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီး စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ဖြစ်သည်။ မြေကြီးကို ပုံစံဖော်ခဲ့
သည်။ သို့သော် မြေကြီးတွင် ပုံသဏ္ဌာန်များစွာ မရှိခဲ့ပေ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် မည်သည့်သက်ရှိမှ
လည်း မရှိခဲ့ပါ။ ဘာမှမရှိသည့် ရေအိုင်ကဲ့သို့ မှောင်မိုက်လျက် ရှိနေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏
ဝိညာဉ်တော်သည် မြေကြီးပေါ်တွင် လှုပ်ရှားသွားလာသောအခါ မြေကြီး၏ပုံသဏ္ဌာန်ကို
မြင်တွေ့ခဲ့သည်။

ဘာလုပ်ဆောင်သနည်း။
(ဘုရားသခင်ကို အစေခံ
ပြီး ကိုးကွယ် သည်)

.	ကောင်းကင်တမန်များ

သည် အမှန်နှင့်အမှားကို

မြေကြီးသည် အလွန်မှောင်မိုက်သောကြောင့် ဘုရားသခင်က “အလင်းဖြစ်စေ” ဟု ပြော
လိုက်သည်။ ခန့်မှန်းကြည့်ပါ။ ရုတ်တရက်အလင်း ဖြစ်လာသည်။ အလင်းဖြစ်လာရန် နှစ်
ပေါင်းများစွာ မကြာသကဲ့သို့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်း မဟုတ်ပါ။ ဘာမှမရှိခြင်းမှ ဘုရားသခင်
သည် မြေကြီးအတွက် အလင်းကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ မြေကြီးသည် နောက်ထပ် မမှောင်
တော့ပါ။ အလင်းရှိသောအချ ိန်ကို ဘုရားကနေ့ဟု ခေါ်ပြီး အမှောင်ဖြစ်သောအချ ိန်ကို
ဘုရားက ညဟုခေါ်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ဖန်ဆင်းခြင်းပထမနေ့တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာ
ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

. ကောင်းကင်တမန်များ

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

ရွေးချယ်နိုင်ပါ သလား
(ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်)

. ကောင်းကင်တမန်များ

ကို မည်သည့်အချ ိန်တွင်
ဖန်ဆင်းခဲ့သနည်း။
(ကမ္ဘာမြေကြီး၏
အခြေခံမတင်မီ)
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ဖန်ဆင်းခြင်း ဒုတိယနေ့သည် အလွန်အံ့သြဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။ မြေကြီးပေါ်တွင် ရေများစွာ
ရှိပြီး ဘုရားသခင်က ကောင်းကင်ကို ဖန်ဆင်းသည်။ ထို့ကြောင့် မြေကြီးအထက်တွင်ရေရှိပြီး
မြေကြီးပေါ်တွင် ရေရှိသည်။ မြေကြီးအထက်တွင် ရှိသောရေ ကျွန်ုပ်တို့၏ လေထုသည်
ဂြိုလ်ဟု ခေါ်ဆိုသော အခြားနေရာထက် ထူးခြားစေသောအရာဖြစ်သည်။
အခြားဂြိုလ်များတွင် ကမ္ဘာမြေကြီးကဲ့သို့ အကာလေထုမရှိပါ။ ထိုလေထုသည် ယနေ့ကျွန်ုပ်
တို့ ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် အရေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖန်ဆင်းခြင်း၏ဒုတိယနေ့တွင် ဘုရား
သခင်က ကောင်းကင်ကို “ကောင်းကင်” ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ နှစ်ရက်လွန်သွားသောအခါ
ဘုရားသခင်က အရာသုံးမျ ိုးကို အမည်ပေးခဲ့သည် - နေ့၊ ညနှင့် ကောင်းကင်။ သို့သော်
ဖန်ဆင်းခြင်း ပုံပြင်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။

ဆရာအကူ
ရက် (၁) - ကမ္ဘာဦးကျမ်း
၁:၃-၅ ဘုရားသခင်က
နေ့နှင့် ညကို အမည်ပေး
သည်။
ရက် (၂) - ကမ္ဘာ ၁:၆-၈ ဘုရားသခင်ကကောင်း
ကင်ကိုအမည်ပေးသည်။

ဖန်ဆင်းခြင်း တတိယနေ့တွင် ဘုရားသခင်က မြေကြီးပေါ်တွင် ကုန်းမြေကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
သူသည် ရေအားလုံးကိုစုစည်းပြီး ပင်လယ်ဟုခေါ်ခဲ့သည်။ ခြောက်သွေ့သောမြေအတွက်
အသီးသီးမည့် အပင်အမျ ိုးအစားအားလုံးကို ဖြစ်လာစေရန် ပြောခဲ့သည်။ ယခုအခါ နေ့နှင့်
ည (သို့) အလင်းနှင့်အမှောင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မြေကြီးအထက်တွင် လေထုရှိပြီး ခြောက်
သွေ့သောမြေရှိသကဲ့သို့ ပင်လယ်လည်း ရှိသည်။ ကုန်းမြေတွင် အပင်မျ ိုးစုံရှိသည်။ ထိ
ုအရာသည် အလွန်လှပပြီး ဘုရားသခင်က ကောင်းသည်ဟု မြင်ခဲ့သည်။
ဖန်ဆင်းခြင်း စတုတ္ထနေ့တွင် ဘုရားသခင်သည် စကြဝဠာကြီးအတွက် အလင်းများစွာကို
ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် အလင်းနှစ်မျ ိုးကို ဖန်ဆင်းသည်။ နေ့အတွက် နေသည်
ကမ္ဘာကြီးအတွက် အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး လသည် ညအတွက် ကမ္ဘာကြီး၏အဓိက
အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ကြယ်များကိုလည်း ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့်နေ၊
လနှင့်ကြယ်များကို ကောင်းကင်ပေါ်တွင် မြင်တွေ့ရသောအခါ ဘုရားသခင်သည် ထိုအရာ
များကို လေးရက်မြောက်နေ့တွင် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ကို သတိရပါ။ ဤအရာမှာ ဘုရားသခင်မှ
မတူညီသော ရာသီဥတုများကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်ပုံစံလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုအလင်းများက
ကျွန်ုပ်တို့ကို ရက်များ၊ ရက်သတ္တပတ်များနှင့် နှစ်များကို သိစေရန် ကူညီပေးသည်။ နောက်
တဖန် ဘုရားသခင်က ဤအရာကို ကောင်းသည်ဟု မြင်လေသည်။
ဖန်ဆင်းခြင်း ငါးရက်မြောက်သောနေ့တွင် ဘုရားသခင်သည် လေပေါ်မှငှက်များ၊ ပင်လယ်
ထဲမှ ငါးများနှင့် ရေအောက်ကမ္ဘာမှ သတ္တဝါများကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် အလွန်
ကြီးမားသော ပင်လယ်ငါးဖြစ်သော ဝေလငါးနှင့် သေးငယ်သောငါးများကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
လေပေါ်တွင် ပျံသန်းမည့် ရောင်စုံငှက်များနှင့် အလွန်ကြီးမားသည့် ထူးခြားသောငှက်များကို
လည်း ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ထိုအရာများကို များစွာမွေးဖွားရန် ပြောခဲ့သည်။ ငှက်အမျ ိုးအစား
တိုင်းနှင့် ငါးအမျ ိုးအစားတိုင်းကို ဘုရားသခင်က ငါးရက်မြောက်သောနေ့တွင် ဖန်ဆင်းခဲ့
သည်။ ထိုငှက်များနှင့် ငါးများကို ဘာမှမရှိခြင်းမှ ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အချ ို့လူများပြော
ဆိုသကဲ့သို့ မည်သည့်အရာမှ မပါဝင်ပါ။
ဖန်ဆင်းခြင်း ခြောက်ရက်မြောက်သောနေ့တွင် ဘုရားသခင်က မြေပေါ်တွင် ပြည့်စေရန်
တိရစ္ဆာန်များကို ဖန်ဆင်းပြီး လူယောက်ျားနှင့် လူမိန်းမကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်
ခြောက်ရက်မြောက်နေ့တွင် ကြမ်းပိုးများ၊ သွားတွားတိရစ္ဆာန်များ၊ ကျွဲနွားများနှင့် တောရိုင်း
တိရစ္ဆာန်မျ ိုးစုံ ရှိလာခဲ့သည်။ လူအမျ ိုးသားနှင့် လူအမျ ိုးသမီးလည်း ရှိခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

ရက် (၃) - ကမ္ဘာ ၁:၉၁၃၊ ဘုရားသခင်သည်
ပင်လယ်နှင့် ကုန်းမြေကို
အမည်ပေး သည်။
ရက်(၄) - ကမ္ဘာ ၁:၁၄၁၉၊ ကမ္ဘာ ၁:၁၄ -၁၉၊
ဘုရားသခင်သည် နေ၊
လနှင့်ကြယ်များကို
အမည်ပေးသည်။
ရက် (၅) - ကမ္ဘာ ၁:၂၀
-၂၃၊ ဘုရားသခင် သည်
လေပေါ်မှ ငှက်များ၊
ပင်လယ်မှငါးများကို
ဖန်ဆင်းသော်လည်း
အမည်မပေးပါ။
ရက် (၆) - ကမ္ဘာ ၁:၂၄၃၁၊ ဘုရားသခင်သည်
မြေကြီးကိုပြည့်စေရန်
တိရစ္ဆာန်များကို ဖန်ဆင်း
သည်။ လူအမျ ိုးသားနှင့်
လူအမျ ိုးသမီးကို မြေကြီး
အား အုပ်ချုပ်ရန်
ဖန်ဆင်းသည်။
ရက် (၇) - ကမ္ဘာ
၂:၁-၃၊ ဘုရားသခင်
အနားယူတော်မူသည်။
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က အမျ ိုးသားအား သူသည် အပင်များနှင့် သီးပင်စားပင်များကို စားသောက်ရန် ပေးထား
သည်ဟု ပြောပြခဲ့သည်။ ထိုခြောက်ရက်မြောက်နေ့သည် ဘုရားသခင်အတွက် အလွန်

ဆရာအကူ

ထူးခြားပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟု ပြောခဲ့လေသည်။
ခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့တွင် ဘုရားသခင်အနားယူတော်မူသည်။ နားရန်သူမလိုအပ်ပါ။
သို့သော် လူသားများသည် ဘုရားသခင်ကိုသတိရအောက်မေ့ရန်နှင့် ဘုရားသခင်အမှုပြုခဲ့
သည်ကို အောက်မေ့တတ်ရန် အထူးနေ့တစ်ရက်ကို ချန်ထားခဲ့သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့
အတွက် စံပြဖြစ်ရန်အနားယူခဲ့သည်။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကျမ်းစာ
လှုပ်ရှားကစားခြင်း ဂရပ်ဖီးတီ (Grafitti)

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း ပုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ ဤသင်ခန်းစာနှင့် ကိုက်

ဂရပ်ဖီးတီ ကစားနည်းက

ညီသည့် ဝတ်ပြုခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ခြင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ ရည်ရွယ်

ဖန်ဆင်းခြင်း တစ်ရက်

ချက်ဖြစ်သည်။ ဝတ်ပြုခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်များကို ပေးထားသည်

ချင်းစီ အပေါ်ကလေးများ

ဖြစ်ပြီး သံစဉ်မူ www.itunes.com တွင် ရှိပါသည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသည့်

အားရုံစိုက်လာအောင်

ဝတ်ပြုခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

“ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ ဘုရားဖြစ်သည် - You Are God Alone” ဟူသည့် Christ for
the Nations Music ကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကလေးများက
ဤကစားနည်းရှိသည်ကို
သိသောအခါ သင်ကြား
ခြင်း ဖြစ်စဉ်တွင်

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ပိုမိုပါဝင်လာကြမည်
ဖြစ်သည်။

ဂရပ်ဖီးတီ (graffiti) (သင်ပုန်းပေါ်တွင် ရေးသည့် အရေးအသား)။ ဆရာမှ စာရွက်အပိုင်းအစ
(သို့) သင်ပုန်းပေါ်တွင် - ၁ ရက်နေ့၊ ၂ ရက်နေ့၊ ၃ ရက်နေ့၊ ၄ ရက်နေ့၊ ၅ ရက်နေ့၊ ၆ရက်နေ့၊
၇ ရက်နေ့ ဟူ၍ ရေးထားသင့်သည်။ ထို့နောက် ဖန်ဆင်းခြင်းတွင်ပါဝင်သည့် (နေ့၊ ည၊
ကောင်းကင်၊ ပင်လယ်၊ ကုန်း၊ နေ၊ လ၊ ကြယ်များ၊ ငှက်များ၊ ငါးများ၊ တိရစ္ဆာန်များ၊ လူနှင့်
အနားယူခြင်း) ကို နောက်ထပ် စာရွက်အပိုင်းအစပေါ်တွင် ရေးထားရမည်။ ထို့နောက်
ကလေးများမှ ရက်များနှင့် ဖန်ဆင်းခြင်းကို တွဲပေးရမည်။

ဤကစားနည်းက ကလေး
များအား ကမ္ဘာဉီးကျမ်း
၂:၂ ကို ကျက်မှတ်နိုင်ရန်
လည်း ကူညီပေးပါသည်။
ထိုကျမ်းချက်ကို စာရွက်
အပိုင်းအစလေးများ
အပေါ် တစ်ပိုင်းစီရေးပါ။
ထို့နောက်ကလေးများကို

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

အဖွဲ့ ၂ဖွဲ့(သို့) ၃ ဖွဲ့ခွဲ
ကာ အစဉ်လိုက်ကပ်စေပါ။

ကမ္ဘာဉီးကျမ်း ၂:၂ - သတ္တမနေ့ရက် ရောက်လျှင် ဘုရားသခင်သည် ဖန်ဆင်းသောအမှုကို
လက်စသတ်တော်မူခဲ့ပြီးသည် ဖြစ်၍ ဖန်ဆင်းသမျှသော အမှုအရာတို့သည် ပြီးစီးပြီးမှ
ထိုသတ္တမနေ့၌ ငြိမ်ဝပ်စွာ နေတော်မူ၏။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

အဖွဲ့များက ကျမ်းချက်ကို
မှန်ကန်အောင် ကပ်နိုင်
သောအခါ ထိုကျမ်းချက်ကို
သူတို့ရသွားပြီ ဖြစ်သည်။

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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ဆရာအကူ

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

သင်ခန်းစာကို စကားလုံး (၁၀) လုံးတည်းဖြင့် (သို့) ထိုထက်နည်းသော စကားလုံးဖြင့်
ကလေးများကို ပြောစေပါ။ သူတို့၏အဖြေမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။ ကလေးများသည် သင်ခန်း
စာကို စကားလုံး (၁၀) လုံး (သို့) ထိုထက်နည်းပြီး ဖော်ပြသောအခါ သူတို့၏ဖြစ်နိုင်
သောအဖြေမှာ¼¼

လှုပ်ရှားမှု  - ရိုးရှင်းစေပါ
ရိုးရှင်းစေခြင်းသည်
ကလေးများအတွက်
စကားနည်းတစ်ခုပင်

ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်၊ မြေကြီးနှင့် ထိုထဲရှိအရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်း
ခဲ့သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် လူသားများ၊ တိရစ္ဆာန်များ၊ ကုန်း၊ ရေနှင့် လေကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည့် တန်ခိုးရှင်ဖြစ်သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးတည်ရှိလာရန် စကားပြောခဲ့သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အမှန်တကယ်ကြီးမားသည်။

¼¼

ကျမ်းစာနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် နှစ်ခုစလုံးသည် မမှန်နိုင်ပါ။

ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
ဆရာသည် ကလေး ၂ ဦး
၃ ဦး တစ်ဖွဲ့ကို ၁ မိနစ်
၂ မိနစ်မျှအချ ိန်ပေးပြီး
သင်ခန်းစာအကြောင်းကို
စာလုံး ၁၀ လုံးမျှ
ဝေမျှစေနိုင်ပါသည်။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
မျှော်လင့်ခြင်း ကျမ်းစာမှ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အမှန်တရားရှစ်ခု ပေါ်ထွက်လာသည်။
ဤပုံပြင်ရှိ ဘုရားသခင်အကြောင်းမှ ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်း၏ တန်ခိုးအရှိဆုံး
ဖန်ဆင်းရှင် ဖြစ်သည်ကို သင်ယူခဲ့ကြသည်။
ကလေးများကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးစေပါ။ သင်နှင့် အနီးအနားရှိပစ္စည်းကို ပေးနိုင်သကဲ့သို့
သူတို့ကိုယ်တိုင် ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေနိုင်သည်။ သူတို့ကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးမှု လုပ်ရန်
ပြောပြပါ။ ထိုဖန်တီးမှုကို အမည်ပေးရန်လည်း ပြောပါ။ ထို့နောက် အတန်းထဲတွင် သူတို့
၏ဖန်တီးမှုကို ရှင်းပြစေပါ။ ဤသင်ခန်းစာမှ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်သည် တန်ခိုးကြီး
ပြီး တီထွင်ဖန်တီးနိုင်သူဖြစ်သည်ကို လေ့လာခဲ့ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

pmrsufESm 16

စွန့်စားခြင်း နံပါတ် (၄)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၂၆-၃၁ နှင့် ၂:၇-၂၅

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် လူအမျိုးသားနှင့် လူအမျိုးသမီးကို
သူ၏အထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်လာရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

ဘုရားသခင်က လူသားကို နည်းလမ်းသုံးခုဖြင့် သရဖူပေးသည်။ - ပထမအနေဖြင့် သူ့
အပေါ်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဖြင့် သွန်းလောင်းခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။ “တိုးပွား၍ များပြား

¼¼

အားလုံးအပေါ် အုပ်စိုးခြင်းအခွင့်ပေးကာ ဘုရားသခင်က အာဒံကို နေရာတစ်ခုဖြင့်

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

သရဖူပေးသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဘုရားသခင်က အာဒံအားပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် သရဖူပေး

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

သည် (၁:၂၉-၃၁)။ သူဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နိုင်ရန် ပါရဒိသုဘုံကိုပေးသည်။

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

လူသားသည် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းထားသည့်အရာများထဲမှ နောက်ဆုံး ဖန်ဆင်းခံ

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

ဖြစ်သည်။ သူသည် ဆင့်ကဲဖြစ်လာသည် မဟုတ်ပါ။ ဖန်ဆင်းခံဖြစ်သည်။ သူ့ကိုသားရဲ

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

ပူပန်ခြင်းမရှိပါ။ မည်သည့် တိရိစ္ဆာန်ကမှ ဂူ၏နောက်ကွယ်မှ ထာဝရရှင်သန်ခြင်း
အကြောင်းကို မမျှော်လင့်တတ်ပါ။ မည်သည့်တိရိစ္ဆာန်ကမှ စာဖတ်စာရေးရန် မလေ့
လာဖူးသကဲ့သို့ လှပသော နေဝင်ဆည်းဆာကိုလည်း မမြတ်နိုးတတ်ပါ။
ဘုရားသခင်က လူသားအား ဖန်ဆင်းသောအခါ “အလွန်ကောင်းသည်” ဟုဖော်ပြခဲ့
သည်။ အခြားမည်သည့် ဖန်ဆင်းခံကိုမှ ထိုသို့မပြောခဲ့ပါ။
ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို လူသားကိုသာ ပေးခဲ့သည်။ အခြားမည်သည့်ဖန်ဆင်းခံ
ကမှ ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်တော်ကို မရပါ။ ဘုရားသခင်တွင် လူသားပုံသဏ္ဍာန်
မရှိပါ။ သူ၏ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းခြင်းဟု ဆိုသောအခါ လူသားများသည်
သူ၏သဘာဝကို တွေ့ကြုံနိုင်သည် (ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ တရားမျှတခြင်း၊
မှန်ကန်ခြင်း၊ ပညာရှိခြင်းကဲ့သို့) ဟု ဆိုလိုသည်။
¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

မပြသပါ။ မည်သည့်တိရိစ္ဆာန်ကမှ ကျရောက်လာမည့် တရားစီရင်ခြင်းအတွက် စိတ်

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

စေလော” (၁:၂၈က)။ (၁:၂၈ခ) ပင်လယ်မှငါးများ၊ လေပေါ်ရှိငှက်များနှင့် သက်ရှိအရာ

၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ မဖန်ဆင်းခဲ့ပါ။ မည်သည့်တိရိစ္ဆာန်ကမှ ကိုးကွယ်လိုသည့် ဆန္ဒ

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

ဘုရားသခင်က အာဒံ၏နှာခေါင်းမှ ဇီဝအသက်ကို မှုတ်သွင်းသောအခါ (ကမ္ဘာဉီးကျမ်း
၂:ရ) လူသားသည် အသက်ရှင်သော သတ္တဝါဖြစ်လာသည်။ ၎င်းက လူသားကို ဘုရား

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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သခင်အား ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်ခြင်း၊ သိနိုင်ခြင်းနှင့် အစေခံနိုင်ခြင်း တည်းဟူသော
ဝိညာဉ်နှင့်ဆိုင်သော သက်ရှိဖြစ်လာစေသည် (တိရိစ္ဆာန်ကိုဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် ကွဲပြားသည်)
¼¼

ဆရာအကူ

လူသားကိုဖန်ဆင်းခြင်းဟုဆိုသောအခါ လူအမျ ိုးသားနှင့်လူအမျ ိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးပါဝင်
သည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
စာသင်သားများအား သူတို့သည် ယနေ့တွင် ကျမ်းစာထဲမှ ကြီးမားသောပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို
လေ့လာသွားကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပါ။ ကျမ်းစာထဲမှ ပုံပြင်များစွာ ရှိသည်။ သူတို့သည်
ကျမ်းစာထဲမှ အဓိကအကြောင်းအရာ (သို့) ဇာတ်ကြောင်း နှင့် ချ ိတ်ဆက်နေကြသည်။ ဤ
သည်မှာ မျှော်လင့်ခြင်းပုံပြင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အတန်းကို ထိုပုံပြင်သိစေရန်နှင့်
သင်ခန်းစာကို အတူတကွဖြစ်လာစေရန် ဆွဲယူနိုင်ရန်အတွက် ပြီးခဲ့ပြီးသည့်သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်သွားကြမည်ဖြစ်သည်။
¼¼

ပထမသင်ခန်းစာမှ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁ မှ ဘုရားသခင်၏ အမည်နာမသည်
ဘာဖြစ်သနည်း။ ထို့အပြင် ထိုအမည်နာမသည် မည်သည့်ထူးခြားချက် ရှိသနည်း။
(အယ်လိုဟင်မ် Elohim = ဘုရားသခင်သည် အလွန်တန်ခိုးကြီးသည်)

¼¼

ဒုတိယသင်ခန်းစာမှာ ကောင်းကင်တမန်များတွင် လုပ်ဆောင်ရန်အလုပ်များရှိသည့်
အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ထိုအလုပ်များကို ဖော်ပြပါ။ (ဘုရား
သခင်အား အစေခံရန်နှင့် ကိုးကွယ်ရန်)

¼¼

တတိယသင်ခန်းစာမှ စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးကို ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဟူသည်မှာ
သင်ယူလေ့လာခြင်းတွင်
အရေးပါသည့်
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
ဖြစ်သည်။ အများစုမှာ
သင်ခဲ့ပြီးသည့် သင်ခန်းစာ
ကို မေ့သွားတတ်ကြသည်
(သို့) အရင်
သင်ခန်းစာသင်ချ ိန်တွင်
ပျက်ကွက်တတ်ကြသည်။

လေ့လာခဲ့ကြသည်။ နေ့တစ်ရက်ချင်းစီတွင် ဘုရားသခင်သည် ဘာကို ဖန်ဆင်းခဲ့
သနည်း။ (၁ ရက်နေ့ = နေ့နှင့်ည၊ ၂ ရက်နေ့ = ကောင်းကင်နှင့်လေထု၊ ၃ ရက်နေ့
= ပင်လယ်နှင့်ကုန်းမြေ၊ ၄ ရက်နေ့ = နေ၊ လ၊ နှင့်ကြယ်များ၊ ၅ ရက်နေ့ = ကောင်း
ကင်မှ ငှက်များနှင့်ပင်လယ်မှငါးများ၊ ၆ ရက်နေ့ = မြေ၊ တိရစ္ဆာန်များ၊ လူအမျ ိုးသား
နှင့်လူအမျ ိုးသမီး။)

၃) သင်ခန်းစာကိုသင်ကြားပေးပါ
ကျောင်းသားများကို မေးပါ “သင်ရောက်ခဲ့ဖူးသည့်နေရာများမှ အလှဆုံးနေရာမှာဘယ် နေရာ
ဖြစ်သနည်း။  ပါရာဒိသုဘုံသည် မည်ကဲ့သို့ဖြစ်မည်ကို စကားလုံးတစ်လုံးဖြင့် ပြောပြပါ။”
ပထမဆုံး အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့နေခဲ့သည့် နေရာသည် အလွန်လှပသောနေရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၈-၉ ကို ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ကြည့်သောအခါ မည်သည့်အရာက ထိုနေရာကို
လှပသောနေရာဖြစ်စေသည်ဟု ထင်ပါသနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ဖန်ဆင်းခြင်း ခြောက်ရက်မြောက်နေ့တွင် ဘုရားသခင်သည် လူအမျ ိုးသားကို ဖန်ဆင်းသည်။
သူ၏အမည်မှာ အာဒံဖြစ်သည်။ သူသည် လူသားကို မြေကြီးမှမြေမှုန့်ဖြင့် ဖန်ဆင်းပြီး အာဒံကို
အသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့သည်။ အာဒံသည် အသက်ရှင်သော ဝိညာဉ်လူသားဖြစ်လာပြီး ဘုရား
သခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည့် တိရစ္ဆာန်များ၊ ငှက်များနှင့် ငါးများထက်များစွာ ကွဲပြားခြားနားသည်။
အသက်ရှင်သည့် ဝိညာဉ်ဖြစ်သည့်အတိုင်း အာဒံကို ဘုရားသခင်နှင့်ထူးခြားသော ဆက်ဆံ
ရေးရရှိရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အာဒံတွင် အသက်ရှိပြီး ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားသော ဥယျာဉ်
အလယ်တွင် သူ့ကိုထားသည်။ ဥယျာဉ်၏အမည်မှာ ဧဒင်ဖြစ်သည်။
ဥယျာဉ်၏အလယ်တွင် အလွန်ထူးခြားသည့် အပင်တစ်ပင် ရှိသည်။ ထိုသစ်ပင်သည် ကောင်း
မကောင်းကို သိကျွမ်းစေသောအပင် ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ဘုရားသခင်မှ အာဒံအား အရာ
အားလုံးလုပ်ဆောင်ရန် ပထမဆုံးစေခိုင်းသော အချ ိန်ဖြစ်သည်။ ထိုစေခိုင်းချက်တွင် ကောင်း
ကြီးများပါရှိသည်။ အာဒံသည် ဥယျာဉ်ထဲမှ အရာအားလုံးနီးပါးကို စားသုံးနိုင်သည်။ ဘုရား
သခင်ကလည်း “ထိုအပင်မှ အသီးကို မစားရ” ဟုပြောခဲ့သည်။ လူသားသည် ဥယျာဉ်ထဲမှ
အသီးများကို လွတ်လပ်စွာ စားသုံးနိုင်သည်။ သို့သော် ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာ အပင်၏
အသီးကို စားလျှင် ဧကန်အမှန်သေမည်။
ထိုအချ ိန်တွင် မိုးရေမရှိသေးပါ။ ဥယျာဉ်ထဲတွင်ရှိသော အရာအားလုံးကို မြေအောက်ထဲရှိ
ရေက စိုစွတ်စေသည်။ အာဒံသည် ဥယျာဉ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်သည်။ သူ
သည် ဥယျာဉ်ထဲရှိ အပင်များနှင့် ခြုံနွယ်များကို စောင့်ရှောက်သည့် ဥယျာဉ်မှူးပမာ ဖြစ်
သည်။

ဥယျာဉ်ထဲတွင်

မြစ်ကြီးလေးသွယ်ရှိသည်။

ထိုမှဥယျာဉ်သည်

အလွန်ကြီးမား

ကျယ်ပြန့်သောဥယျာဉ် ဖြစ်ရမည်။ ဥယျာဉ်ထဲတွင် ဘုရားသခင်သည်အာဒံအား ငှက်များ
အားလုံး၊ ကျွဲနွားများအားလုံးနှင့် တိရစ္ဆာန်အားလုံးကို အမည်ပေးစေခဲ့သည်။ အာဒံအိပ်ပျော်
နေစဉ် အာဒံတွင် သူ၏အထောက်အမဖြစ်ရန် မည်သူကမှ သူနှင့်မတူသည်ကို ဘုရားသခင်က
သတိပြုမိခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က ထိုအရာကိုမြင်ပြီး အာဒံကိုကြီးစွာ အိပ်ပျော်စေသည်။

ဆာလံ ၈:၆-၈
၆ ထိုသို့လျှောက်ကြသော်၊
ကိုယ်တော်၌ အပြစ်တင်
ခွင့်ရှိစေခြင်းငှါ၊
စုံစမ်းနှောက်ရှက်သော
အားဖြင့် လျှောက်ကြ၏။
ယေရှုသည်အောက်သို့
ငုံ့လျက် လက်ညှိုးတော်
နှင့် မြေ၌ရေးသား၍
နေတော်မူ၏။
၇ ထိုသူတို့သည် အထပ်
ထပ်မေးလျှောက်ကြ
သောအခါ ကိုယ်ကိုလှန်
တော်မူ၍၊ သင်တို့တွင်
အပြစ်ကင်းသော
သူသည် ရှေးဦးစွာ
ကျောက်ခဲနှင့် ပစ်စေဟု
မိန့်တော်မူ ပြီးမှ၊
၈ တဖန်အောက်သို့ ငုံ့၍
မြေ၌ ရေးသားတော်မူ
ပြန်၏

အာဒံအိပ်ပျော်နေစဉ် အာဒံထဲမှနံရိုး တစ်ချောင်းကိုယူပြီး အာဒံအတွက် ထူးခြားသောမိတ်
ဆွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အာဒံသည်အိပ်ပျော်ရာမှ နိုးလာသောအခါ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်း
ပေးထားသောအရာကို

မြင်ခဲ့လေသည်။

အာဒံအလွန်

ပျော်ရွှင်ခဲ့လေသည်။

အာဒံက

သူ၏ထူးခြားသောမိတ်ဆွေကို “လူမိန်းမ” ဟု ခေါ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူမကို
လူအမျ ိုးသားအထဲမှ ဖန်ဆင်းထားသောကြောင့်တည်း။
ထို့ကြောင့် အာဒံတွင် မိဘများမရှိ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ မရှိသည့်အပြင် အခြားမိတ်ဆွေ
သူငယ်ချင်းများလည်း မရှိခဲ့ပါ။ သို့သော် အာဒံတွင် အလွန်ထူးခြားသောမိတ်ဆွေရှိနေပြီ ဖြစ်
သည်။ အာဒံသည် သူ၏သူငယ်ချင်းနှင့် စကားများစွာပြောမည် ဖြစ်သည်။ သူမကို ဥယျာဉ်
ကြီးအကြောင်းနှင့် သူ၏အလုပ်များအကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပေမည်။ သူက ဘုရားသခင်သည်
ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာ အပင်၏အသီးကို မစားရဟု တားမြစ်ထားကြောင်းကိုလည်း
ပြောပြထားမည်ဖြစ်သည်။ သူတသ
့ုိ ည် ရှကလ
် ည်း မရှကက် ြပါ။ ကြောက်လည်း မကြောက်ကြပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ဆရာအကူ

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း ပုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကွဲပြားကြသည်။ သင့်လျော်
သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်းအတွက် သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကို www.itunes.com တွင်
နားဆင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
သီချင်းများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ ဘုရားဖြစ်သည် You are God alone” ဟူသည့် Christ for
the Nations Music ကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကလေးတစ်ဦးချင်းစီကို ကြက်ဥတစ်လုံးအရွယ်ရှိ သဲ (ကစားစရာ) ကိုပေးပါ။ ကလေးများ
ကို တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်၏ပုံကို သဲဖြင့် ပုံဖော်ရန် ပြောပါ။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် အချ ိန် ၄-၅
မိနစ်ပေးပါ။ ထို့နောက် ကလေးအနည်းငယ်ကို သူတို့လုပ်ဆောင်ထားသည့်အရာအား ပြောပြ
စေပါ။ သူတို့အား “အသက်ရှိပါသလား” ဟု မေးပါ။ (ကလေးငယ်ကရီပြီး “မရှိပါဘူး” ဟု ဖြေ
မည်) “ကောင်းပြီ အသက်ရှင်နေသည်ဟု ထင်ရလောက်သည့်ရုပ်ပုံ (သို့) ရုပ်တုကို သင်
တွေ့ဖူးပါသလား” (အများစုက တွေ့ဖူးပါသည်ဟု ဖြေကြမည်) “အချ ို့အနုပညာလက်ရာ
သည် အလွန်ပြောင်မြောက်သည်။ ထိုသူများသည် လူတစ်ဦး (သို့) တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်
နှင့် အတိအကျတူသည့် ရုပ်ပုံကိုဖန်တီးနိုင်ကြသည်။ ထိုမျှသာမကပါ လူသားများသည်
လက်မှုများ (သို့) အခြားအနုပညာကို ဖန်တီးသည့်အခါ ပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့် စတင်
ရသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းသောအခါ သူသည် စကား
တော်ဖြင့်သာ ဖန်ဆင်းပြီး အရာအားလုံးဖြစ်တည်လာခဲ့သည်။ သူသည် အလွန်ကြီးမြတ်ပြီး
တန်ခိုးကြီးပေသည်။ သူ၏စကားတော်သည် ကြီးမားသော အရာများကို ဖြစ်လာစေသည်။
ဘုရားသခင်သည် အာဒံကို ဖန်ဆင်းသောအခါ သူသည် မြေပေါ်မှ မြေမှုန့်ကိုသာ အသုံးပြု
ခဲ့သည်။

ကျမ်းချက်အလွတ်
ကျက်မှတ်ခြင်းလှုပ်ရှားမှု ရောနှောမွှေနှောက်ခြင်း
စာရွက်ငယ်တစ်ခုချင်း
ပေါ်တွင် စကားလုံးကို
ရေးထားပြီး စကားလုံးများ
ကို ရောနှောလိုက်ပါ။
ကလေးများကို အတန်း

ကစားစရာရွှံ့
¼¼

ရေအေးတစ်ခွက်

¼¼

ဆားတစ်ခွက်

¼¼

ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ၂ဇွန်း

¼¼

ဂျုံမှုန့်၂ခွက်

¼¼

ပြောင်းဖူးမှုန့်၂ဇွန်း

¼¼

အရောင် (စိတ်ကြိုက်)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ရှေ့လာစေပြီး စကားလုံး
များကို အစဉ်လိုက်စီစေပါ။
မည်သူသည် အမြန်ဆုံးစီ
နိုင်သည်ကိုသိစေရန်
အချ ိန်ဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်စေ
နိုင်ပါသည်။
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ဇလုံကြီးတစ်ခုတွင် ရေ၊ ဆား၊ ဆီနှင့် အရောင်အနည်းငယ်ကို ရောပါ။ ဂျုံမှုန့်နှင့် ပြောင်းဖူး
မှုန့်ကို တစ်ကြိမ်လျှင် နှစ်ပုံတစ်ပုံထည့်ပါ။ မကြာခဏမွှေပေးပါ (အချ ိန်ပိုမိုလိုအပ်နိုင်ပါ
သည် (သို့) အနေတော်အထိ မွှေနိုင်ရန် ဂျုံ ၂ခွက်ထက် ပိုသုံးရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်)။ သင့်
လက်ပေါ်တွင် ဂျုံမှုန့်ဖြင့် အချ ိန်ခေတ္တမျှ နယ်ပေးပါ။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၂၇ - ထိုသို့ ဘုရားသခင်သည် မိမိပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီ လူကိုဖန်ဆင်းတော်
မူ၏။ ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီ လူယောက်ျား၊ လူမိန်းမကို ဖန်ဆင်းပြီးလျှင်၊

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ကလေးများ၏လက်ရာ (သို့) ခြေရာကို အမှတ်အသားကျန်ခဲ့စေမည့် ကစားစရာ (သို့)
သဲပေါ်တွင် သူတို့၏လက် (သို့) ခြေထောက်ကိုထားစေပါ။ ရွှံ့ပေါ်တွင် ကလေးများ၏အမှတ်
အသား ကျန်ခဲ့သောအခါ “သင့်ရဲ့လက်ရာ (သို့) ခြေရာကို ဘယ်အရာက ထူးခြားစေသလဲ”
ဟုမေးပါ။
ယခုတွင် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ပုံသဏ္ဌာန်ကို သူတို့အပေါ်တွင် ချန်ခဲ့ကြောင်းကို “ဘုရား
သခင်သည် သူ၏ပုံသဏ္ဌာန်ကို သင်အား မည်သို့ချန်ထားပေးခဲ့သနည်း” ဟု မေးပါ။

ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို အခြားသူများနှင့်သော်လည်းကောင်း ဘုရားသခင်နှင့်သော်
ရေရှည်တည်မြဲသောဆက်ဆံရေးကို

တည်

ဆောက်နိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို ပေးထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူသားများတွင် အဖိုးမဖြတ်နိုင်
သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိုက်တန်မှုနှင့် တန်ဖိုးရှိကြပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သင့်အားအလွန်ချစ်
လျက် သူနှင့်ပုံသဏ္ဌာန်တူအောင် ဖန်ဆင်းထားပြီး သူနှင့်အထူးမိတ်ဆွေဖြစ်စေပါသည်။ သင်
သည် ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်နိုင်သည်ကို သိပါသလား။
မျှော်လင့်ခြင်း သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ မရှိမဖြစ်သည့် အမှန်တရားရှစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပါသည်။
ကျမ်းစာထဲမှ ဤပုံပြင်မှ ဘုရားသခင်သည် လူသားတိုင်းနှင့်ဆက်ဆံရေး ရှိလိုသည့် ဘုရား
ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

“တိရစ္ဆာန်များသည်လည်း
ဘုရားသခင်၏ ထူးခြား
သော မိတ်ဆွေများ ဖြစ်ကြ 
ပါသလား။” (မဖြစ်ကြပါ။
တိရစ္ဆာန်များသည် ဘုရား
သခင်အတွက် ထူးခြားပါ
သည်။ သို့သော် သူတို့သည်
သူ၏ထူးခြားသော မိတ်
ဆွေများ မဟုတ်ကြပါ။)
“အဘယ်ကြောင့် မဖြစ်ကြ
သနည်း။”(အဘယ်ကြောင့်
ဆိုသော် တိရစ္ဆာန်များ
သည် ဘုရားသခင်၏
ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီ
ဖန်ဆင်းခြင်း မခံရသော
ကြောင့့် ဖြစ်သည်။)

နောက်တစ်ပတ်အတွက်
အိမ်စာ -

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

ကောင်းမွန်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊

ကလေးများကိုမေးပါ
“ခြောက်ရက် မြောက်နေ့
တွင် ဘုရားသခင်ဘာကို
ဖန်ဆင်းခဲ့သနည်း။”
(တိရစ္ဆာန်များနှင့်
လူသားများ)

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

လည်းကောင်း

ဆရာအကူ

ကလေးများသည်
“ပျော်စရာကောင်းသည့်
အခန်း” ကိုဖန်တီးရန်
အလှဆင်မည့်အရာများ
ကို ယူဆောင်လာ ရပေ
မည်။ ပျော်စရာ ကောင်း
သည့် အခန်း အကြောင်း
သည် နောက်သင်ခန်းစာ
တွင် အရေးကြီးပါသည်။
ကလေးများကို အကြံပြု
ရန် နောက်သင်ခန်းစာကို
ကြည့်ပါ။
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စွန့်စားခြင်း နံပါတ် (၅)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၈-၁၅

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုပံ ြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဥယျာဉ်ထတ
ဲ င
ွ  နေ
် ခဲသေ
့
ာဘဝသည်
ပျော်ရင
ွှ မ
် န
ှု င
ှ ့် ပြည့န
် က
ှ နေ
် သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼
¼¼

ကောင်းမကောင်းကို သိကျွမ်းရာအပင်ဟူသည့် အမည်တွင် မကောင်းမှုသည် တည်ရှိ

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

နေပြီဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားစေသည်။

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

လှပသောဥယျာဉ်၊ မြစ်များနှင့်အဖိုးတန်သော ကျောက်မြတ်များ အားလုံးသည် ဧဒင်

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ဥယျာဉ်၏ အလှအပကို ဖော်ပြနေသည်။
¼¼
¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ဥယာဉ်ကြီး၏အလယ်ရှိ ကောင်းမကောင်းကို သိကျွမ်းသောပညာသစ်ပင်သည် စာတန်

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

သည် ကျရှုံးပြီးဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြနေသည်။

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

“ကောင်းခြင်းနှင့်မကောင်းခြင်း” ဟူသည်မှာ နှိုင်းယှဉ်ပြဝါဒီ ဖြစ်ပါသည်။ (မတူညီသည့်

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

စကားလုံးအစုအတွဲအတွက် ကာရံညီခြင်း)။ ကောင်းခြင်းနှင့်မကောင်းခြင်းသည် ကောင်း

¼¼

¼¼

ယူဆောင်လာပေးသည့်အရာများကို ရည်ညွှန်းသည်။

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၂၂မှ လူခန္ဓာကို ထာဝရရှင်သန်စေသည့် အသီးကိုသီးသည့် သစ်ပင်ရှိ

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

မြစ်၏တည်နေရာကြောင့် ဥယျာဉ်ကြီးသည် မေဆိုပိုတေးမီးယား (အာစီးရီးယားနှင့်

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၂ တွင် အသက်ပင်ကို တွေ့ရပြီး ၎င်းက လူသားနှင့် ဘုရားသခင် ထာဝရ

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းကို ဖော်ပြသည်။

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

ဘုရားသခင်က အာဒံအား ဧဒင်ဥယျာဉ်ကြီးတွင် အလုပ်လုပ်ပြီး ပြုစုရန် ရွေးချယ်မှု

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

တစ်ရပ်ပေးခဲ့သည်။ လူသားသည် ဥယျာဉ်အလယ်တွင် ရှိခဲ့ပြီး ယခုတာဝန်ရှိလာသည်။
သူ၏အလုပ်မှာ ဘုရားသခင်ကို အစေခံသကဲ့သို့ ဖော်ပြခံရသည်။
¼¼

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ဗာဗုလုန်) အနီးတွင် တည်ရှိခဲ့နိုင်သည်။
¼¼

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

သော ဘဝကို ယူလာပေးသည့်အရာများကို ရည်ညွှန်းပြီး သေခြင်း (သို့) ဆိုးရွားခြင်းကို

သည်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာကြသည်။
¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

မှန်ကန်သော သစ်ပင်များမှစားရန် ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာ
အပင်၏ အသီးကိုစားရန် ရွေးချယ်ခြင်းကို အာဒံရင်ဆိုင်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်လည်း
ဘုရားသခင်၏စကားကို နားထောင်မည်လား ဆန့်ကျင်မည်လား ဟူသည်ကို ရွေးချယ်
ခွင့်ရှိကြသည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ကမ္ဘာဦးကျမ်း (၁)မှ

ကမ္ဘာဦးကျမ်းသည် အစအဦး၏စာအုပ် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ပထမတစ်ခန်းကို ဖတ်ပြီး

စတင်သည့် အကြောင်း

အစအဦးမည်မျှကို သင်အမည်ပြောနိုင်သည်ကို ကြည့်ပါ။ ကလေးများအားလုံး ကမ္ဘာဦးကျမ်း

အရာ တစ်စုံတစ်ရာကို

၁ မှ တစ်စုံတစ်ခုကို အမည်ပြောတတ်စေရန် အလှည့်စီဖြစ်စေပါ။

ကလေးများမပြောခင်

¼¼

(၁) ရက်နေ့တွင် - ဘုရားသခင်သည် အလင်းကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း
၁:၃)

¼¼

(၂) ရက်နေ့တွင် - ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်ကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ (၁:၆)

¼¼

(၃) ရက်နေ့တွင် - ဘုရားသခင်သည် ကုန်းနှင့် အသီးအရွက်များကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
(၁:၉)

¼¼
¼¼
¼¼

ကလေးငယ်က ဤအရာ
သည် ငါး၏အစအဦး
ဖြစ်သည်ဟု ပြောပါက
ထိုကလေးသည် ငါးရေကူး
နေပုံကို ပြသပြီး အခြား

(၁:၁၄-၁၈)

ကလေးများက သူပြသည့်

(၅) ရက်နေ့တွင် - ဘုရားသခင်သည် ငါးများနှင့် ငှက်များကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။

အမူအရာကို ကြည့်ကာ

(၁:၂၀-၂၂)

အဖြေကို ခန့်မှန်းကြရ

(၆) ရက်နေ့တွင် - ဘုရားသခင်သည် တိရစ္ဆာန်များနှင့် (၁:၂၄) လူသားများ (၁:၂၆)
ဖန်ဆင်းခြင်း ရက်သတ္တပတ်မတိုင်မီ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန်များကို
ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။

¼¼

အမူအရာဖြင့် ပြသစေပါ။

(၄) ရက်နေ့တွင် - ဘုရားသခင်သည် နေ၊ လနှင့် ကြယ်များကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။

ကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
¼¼

သူတို့ပြောမည့် အရာကို

ဘုရားသခင်တွင် အစမရှိခဲ့ပါ။ သူ့ကိုဘယ်တုန်းကမှ မဖန်ဆင်းခဲ့ပါ။

မည်။ ထို့အတူ ကမ္ဘာဦး
ကျမ်း (၁) တွင် ဖန်ဆင်း
ထားသည့် အရာများကို
စာရွက်ဖြင့် ဆရာက
ပေးပြီး ကလေးများက
တစ်ခုချင်းစီမဲနှိုက်ကာ
အခြားကလေးများအား
သူတို့ရသည့် ဖန်ဆင်းခြင်း

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ကျောင်းသားများကိုမေးပါ - “သင်နေထိုင်ဖူးသည့် နေရာများထဲမှ အထူးခြားဆုံးဖြစ်သော
နေရာမှာ ဘယ်နေရာဖြစ်သနည်း။ မည်သည့်အရာက ထိုနေရာကို ထူးခြားစေသနည်း။”
ထို့နောက် ပျော်ရွှင်ခြင်းသာရှိသည့် ထူးခြားသောနေရာ တစ်ခုအကြောင်းကို ယနေ့လေ့လာ
သွားကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ကလေးများကို ပြောပြပါ။

အရာကို ခန့်မှန်းစေပါ။
ဥယျာဉ်သည်အလွန်
ထူးခြားသော နေရာ ဖြစ်ခဲ့
သည်ကို ကလေးများခံစား
ရအောင် ဆရာက
သင်ကြားပေးလိမ့်မည်။
သင့်အနေဖြင့် အလွန်ထူး
ခြားသော နေရာ(သို့)

ပုံပြင်ပြောပြပါ

ပျော်ရွှင်သောနေရာ
အဖြစ်သင်နေထိုင်ခဲ့သည့်

ဥယျာဉ်ထဲတွင် နေရသော ဘဝသည် အာဒံအတွက် အလွန်အံ့သြဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာ
တွင် ဘုရားသခင်ထားရှိသည့် မြစ်ကြီးလေးသွယ်ရှိသောကြောင့် အလွန်ထူးခြားသော အလှ
အပ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုမြစ်များသည် သစ်ပင်များနှင့်စိမ်းလန်းသော ခြုံနွယ်များကြီးထွားမှုနှင့်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

နေရာ (သို့)သင်လည်
ပတ်ခဲ့သည့် နေရာကို
သင်ပြောပြချင်ပေမည်။
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မြစ်များ ဖြစ်ကြသည်။

ဆရာအကူ

လှပသောမြစ်များလေးသွယ်သာမက အာဒံစားသုံးရန် ထောက်ပံ့ပေးသည့် သစ်ပင်အမြောက်
အများ၊ ခြုံနွယ်အမြောက်အများရှိသည်။ အာဒံသည် အပင်များနှင့်အသီးအနှံများ အားလုံး
ကိုစားသုံးရန် အခွင့်ရှိသည်။
အကယ်၍အာဒံက သူအကြိုက်ဆုံးအသီးကို စားလိုပါက ထိုနေရာတွင် ရှိသည်။ ဧဒင်ဥယျာဉ်
သည် စားစရာများစွာရှိသည့် အလွန်ကြီးမားသော ဥယျာဉ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပေမည်။ အာဒံသည်
စားချင်သောအခါတိုင်းတွင် မနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညလယ်စာ နှင့် သရေစာအဖြစ် စားခဲ့
သည့်အရာများ ဖြစ်သည်။
ဥယျာဉ်ကြီးသည် လှပရုံမကပါ ထိုနေရာတွင် ကောင်းသောအစားအစာနှင့် ရွှေ (အဝါရောင်)
ကဲ့သို့သော ထူးခြားသည့် ကျောက်တုံးများ၊ ပုလဲ (အဖြူ)၊ မဟူရာကျောက် (သို့) ဂေါ်မိတ်
(အပြာ) တို့ ရှိခဲ့သည်။ ထိုကျောက်တုံးများသည် အလွန်လှပသည်။ အမှန်ပင် ဘုရားသခင်က
အာဒံအား လန်းဆန်းပြီး ဖူလုံကြွယ်ဝကာ အဖိုးတန်သော ဥယျာဉ်ထဲတွင် ထားခဲ့သည်။
ပုံထဲတွင် သင်တွေ့မြင်ရသကဲ့သို့ တိရစ္ဆာန်များသည် တစ်ကောင်နှင့် တစ်ကောင်ငြိမ်းချမ်းစွာ
နေထိုင်ကြသည်။ ဥယျာဉ်ထဲတွင် အာဒံသည် အလုပ်လုပ်ရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ဆိုသောအခါ
ကြီးလေးသော အလုပ်မရှိခဲ့ပါ။ ခက်ခဲသောအလုပ်မရှိဟု ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မူ ထင်မြင်ရန်
ခက်ပါသည်။ သို့သော် အာဒံအတွက်မူ ဥယျာဉ်ကိုထိန်းသိမ်းရန် အလွန်ပျော်စရာ ကောင်းခဲ့
သည်။ ဤသို့စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ပါ။ သင်သဘောကျနှစ်သက်သည့်အရာကို အလုပ်တစ်ခု
ကဲ့သို့ လုပ်ကြည့်ပါ။ ထို့နောက်သင် လုပ်ပျော်ပါလိမ့်မည်။ အာဒံလည်း ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့သည်။
သူမလုပ်ဆောင်နိုင်သော

တစ်ခုတည်းသော

အရာမှာ

ဥယျာဉ်ထဲမှ

ကောင်းမကောင်း

သိကျွမ်းရာအပင်၏အသီးကို မစားရန်ဖြစ်သည်။
အာဒံကို ဘုရားသခင်နေစေသော နေရာသည် ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပြည့်နှက်နေသည့် အံ့သြဖွယ်
ရာ နေရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သင့်အနေဖြင့် ထိုနေရာတွင် နေရန်အခွင့်ရခဲ့ပါက သင်လည်း
ထိုနေရာကို သဘောကျမည်ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာသည် ငြိမ်းချမ်းပြီး သဘောကျစရာကောင်း
သည်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး တန်ဖိုးရှိသည်။ ပေါများကြွယ်ဝပြီး သီးနှံဖွံ့ဖြိုးသည်။ လန်းဆန်း
ပြီး စိမ်းလန်းစိုပြေသည်။ အာဒံနှင့်အတူ မိတ်သဟာရဖွဲ့ရန် ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးသည့်
နေရာသည် မည်မျှကြီးမြတ်သနည်း။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဥယျာဉ်ထဲတွင် နေခဲ့သောဘဝသည်
ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ပြည့်နှက်နေသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်
ပါသည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသောချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ကိုယ်တော်သာလျှင်ဘုရားဖြစ်သည် You are God Alone” ဟူသည့် Christ for the
Nations Music ကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ပျော်စရာကောင်းသည့်အခန်း။ ပျော်စရာကောင်းသော ဤအစီအစဉ်အတွက် ကလေးတစ်ဦး
ချင်းစီကို တာဝန်ပေးပါ။ ဆရာက ကလေးသူငယ်များနှင့် မိဘများ၏အကူအညီဖြင့် စာသင်
ခန်းကိုဖြစ်နိုင်သမျှ လှပအောင်အလှဆင်လိုပါသည်။ ကလေးတစ်ဦးချင်းစီသည် အနည်းဆုံး
အောက်ပါတာဝန်ကို ယူသင့်ပါသည် -

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှုပျော်စရာ
ကောင်းသောအခန်း
ကလေးများသည်
ဤအခန်းကို အလှဆင်ပြီး
လိုအပ်သော ပစ္စည်းများကို
ယူလာနိုင်ပါသည်။
ထိုမှ စာသင်ခန်းသာ
အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာ
မည် ဖြစ်သည်။ ကလေး
များကို “ပျော်စရာအခန်း”
ဖန်တီးရာတွင် တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်း ပါဝင်စေပါ။
အိမ်စာများကို တစ်ပတ်
ကြိုတင်ပေးထားပါက
သူတို့မြင်တွေ့ပြီး
လက်တွေ့ပါဝင်ရသော
အခါ အဓိပ္ပါယ်သစ်ကို နား
လည်လာမည်ဖြစ်သည်။
ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု -

၁။ ဤအပတ်တွင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ အနှစ်သက်ဆုံး အစားအသောက်ကို ရှာပြီးယူလာစေပါ။

ရုပ်ပုံများဖြင့် ကျက်မှတ်ပါ။

၂။ အလှဆင်ရာတွင် လိုအပ်သည့်အရာများသည် အတန်းကိုလှပအောင် အလှဆင်ရန်

ကလေးများကို မည်သည့်

အတွက်သာ လုပ်ဆောင်သင့်သည်။

ရုပ်ပုံကိုမဆို အသုံးပြု၍
ကျမ်းချက်ကို ကျက်မှတ်

၃။ တန်ဖိုးရှိသောကျောက်များ (သို့) အဖိုးတန်သောပစ္စည်းများကို ဤတစ်ပတ် သင်ခန်း

စေပါ။ ဥပမာ ဘုရားသခင်
ဟူသော စကားလုံးကို

စာချ ိန်တွင် ယူလာရမည်။
၄။ ဤစာသင်ခန်းထဲသို့လာသော သူတိုင်းသည် ဖော်ရွေပြီး ကြင်နာရမည်။ အတန်းထဲတွင်
မကြင်နာသည့် မှတ်ချက်များနှင့် အပြုအမူများကို ခွင့်မပြုပါ။
စာသင်ခန်းကို အလှဆင်ပြီးသည့်နောက် ဆရာကကလေးများကို ဧဒင်ဥယျာဉ်သည် စာသင်
ခန်းထက်လှသည်ကို ရှင်းပြပါ။ ထိုဥယျာဉ်သည် အရသာကောင်းမွန်သည့် အစားအစာ၊
အဖိုးတန်ကျောက်များနှင့် ကျောက်တုံးများ၊ လှပသောသစ်ပင်များနှင့် အကောင်းဆုံးမှာ
လှပပြီး သာယာသည့်နေရာ ဖြစ်နေခဲ့သည်။

တြိဂံပုံသုံးနိုင်သည်။
(သို့) ဥယျာဉ်ဟူသော
စကားလုံးကို သစ်ရွက်ကို
အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အရှေ့ဘက် ဟူသော
စကားလုံးကို ရှေ့ဟု
တစ်လုံးတည်း ပြသနိုင်
သကဲ့သို့ လူသားဟူသော
စကားလုံးကို တုတ်ချောင်း
ပုံဖြင့် ပြသနိုင်ပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၈ - ထာဝရအရှင် ဘုရားသခင်သည်လည်း အရှေ့မျက်နှာ၊ ဧဒင်အရပ်၌
ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျ ိုးပြီးလျှင် ဖန်ဆင်းတော်မူသော လူကို ထိုဥယျာဉ်၌ နေရာချတော်မူ၏။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
- ပျင်းရိစရာ
ကောင်းသည့်အခန်း
အလှဆင်ထားသည့်

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

အရာများကို ပြန်ဖြုတ်ပါ။
အစားအစာများကို ဖယ်ပါ။
အခန်းကို အလှဆင်ထား

ပျင်းစရာကောင်းသည့် စာသင်ခန်း။ ကလေးများက စာသင်ခန်းကို လှပသည့်နေရာအဖြစ်

သည့် အရာအားလုံးကို

အလှဆင်ပြီးနောက် စာသင်ခန်းကို အလှဆင်ထားသည့်အလှများ၊ အရသာရှိသည့်အစား

အမြင်မှဖယ်ရှား လိုက်ပါ။

အစာများနှင့် အလှဆင်ထားသည့်အရာများကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းပြီး စာသင်ခန်းအရင်

ဆရာ၏ပန်းတိုင်မှာ

အတိုင်းပြန်ထားပါ။ ဆရာက စာသင်ခန်းကို ရှုပ်ပွအောင်လုပ်ပြီး အရသာမကောင်းသည့်

ကလေးများကို

အစားအသောက်များကို ယူလာပါ။

ဥယျာဉ်ကြီး

အာဒံ၏စာသင်ခန်းဖြစ်သော ဥယျာဉ်ကြီးသည် လှပခဲ့သည်ကို အလေးထားပါ။ သို့သော်
နောက်တစ်ပတ်တွင် အာဒံက ထိုနေရာကို ရှုပ်ပွစေခဲ့သည့်အကြောင်းကို လေ့လာသွားကြ
မည် ဖြစ်သည်။

သည် မည်သည်နှင့်
တူကြောင်း အနည်းငယ်
မြည်းစမ်းစေရန်နှင့်
မကြာမီ အာဒံအတွက်
မည်သို့ဖြစ်မည်ကို

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
မျှော်လင့်ခြင်းကျမ်းစာမှ မရှိမဖြစ်သည့် အမှန်တရားရှစ်ခု ပေါ်လာသည်။ ကျမ်းစာထဲရှိ ဤ
ပုံပြင်မှ ဘုရားသခင်သည် သင်အသက်ရှင်ရန်အတွက် ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ထောက်ပံ့
ပေးလိုသည့် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် ရက်
ရောပြီး ချစ်တတ်သောဘုရား ဖြစ်သည်။
ဘဝတွင်

အကြီးမားဆုံးသော

သိစေရန်ဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်ကို
သင့်ဘဝအား
ထိန်းချုပ်စေနိုင်သည့်
ဖြစ်နိုင်သည့်
နည်းလမ်းများ-

သာယာပျော်ရွှင်ခြင်းမှာ

ဘုရားသခင်ယူဆောင်ပေးသည့်

ပျော်ရွှင်မှုများ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်် သင့်ဘဝအား သဘာဝတရားပုံစံအားဖြင့်၊
ထူးခြားသောပိုင်ဆိုင်မှုများဖြင့်၊ သင့်အိမ်တွင် ငြိမ်သက်ခြင်းပုံစံဖြင့်၊ အခြားနည်းလမ်းများ
စွာဖြင့် ယူဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဘဝကိုပျော်ရွှင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ
သင့်ဘဝကို ဘုရားသခင်အား ထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေးများကိုမေးပါ - “သင်
၏ဘဝကို ဘုရားသခင်အား ထိန်းချုပ်စေမည့် နည်းလမ်းအချ ို့ကို ဖော်ပြပါ။”

. သူငယ်ချင်းများကို
ရွေးချယ်ခြင်း

.	ချစ်တတ်သည့်

အပြုအမူများကို
ရွေးချယ်ခြင်း

. ကြင်နာတတ်သည့်
စကားလုံးများကို
ရွေးချယ်ခြင်း

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်း နံပါတ် (၆)
ယေဇကျေလ အနာဂတ္တိကျမ်း ၂၈:၁၁-၁၇
ဟေရှာယ အနာဂတ္တိကျမ်း ၁၄:၁၂-၁၅

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - စာတန်သည် ဘုရားသခင်၏ရန်သူ ဖြစ်သည်။ စာတန်သည်
မာနကြီးသည်။ ဘုရားသခင်က စာတန်ကို ကောင်းကင်မှ နှင်ထုတ်ခဲ့သည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ယေဇကျေလသည် “ရှင်ဘုရင်” ဟူသော စကားလုံးကို များစွာမသုံးခဲ့ပါ။ ယေခေါနိမင်း
(ယေဇကျေလ ၁:၂) မှလွဲ၍ အခြား ဣသရေလဘိုးဘေးကိုမှ “မင်းကြီး” ဟူသောနာမကို
မသုံးခဲ့ပါ။

¼¼

ယေဇကျေလ ၂၈:၁၁-၁၉ တွင် ယေဇကျေလသည် ရှင်ဘုရင်ဟု ဖော်ပြရာတွင် လူသား
ပေါ်လာသောသူ(အခန်းငယ် ၁၃)၊ လွှမ်းမိုးသောခေရုဗိန်(အခန်းငယ် ၁၄)၊ ဘုရားသခင်၏
သန့်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှာ နေရာကျ၍ မီးတောက်သောကျောက်တို့တွင် သွားလာရ
သောသူ (အခန်းငယ် ၁၄) နှင့် ဘွားသောနေ့မှစ၍ စုံလင်သောသူ (အခန်းငယ် ၁၅)
ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် လွှမ်းမိုးသော ခေရုဗိန်အဖြစ် လူစီဖာကို ဘိသိက်ပေးခဲ့သည် (ယေဇ
ရှိခဲ့ကြသည့် ‘အတွင်းစက်ဝိုင်း’ နှင့် သူ၏ သန့်ရှင်းခြင်းကို လွှမ်းမိုးသောသူ (၁ဝး၁-၁၄)
များဖြစ်ကြသည်။ လူစီဖာတွင်လည်း ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသော တောင်ပေါ် (၂၈:
၁၄)၊ ကောင်းကင်နှင့် မီးတောက်သောကျောက်တို့တွင် သွားလာခွင့်ရှိခဲ့သည် (အခန်း
ယေဇကျေလက လူစီဖာ၏မူလအလှအပကိုလည်း ပြောပြထားပါသည်။ သူ့ကိုဘုရား
သခင် ဖန်ဆင်းခဲ့ကြောင်းကို (အခန်းငယ် ၁၂-၁၅) တွင် တွေ့ရသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်မှ
ဝတ်ဆင်ရသည့် ရင်အုပ်တန်ဆာထဲမှ အဖိုးတန်ကျောက်မြတ် (၁၂) တုံးမှ (၉) တုံးသည်
လူစီဖာကို ဖော်ပြရန် ယေဇကျေလမှ အသုံးပြုထားသည်။
လူစီဖာကို ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းသောအခါ သူ့အထဲတွင် အပြစ်တွေ့လာသောနေ့အထိ
အပြစ်မဲ့ခဲ့သည်။ (အခန်းငယ် ၁၄-၁၅)။

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

ဟေရှာယ ၁၄ မှ လူစီဖာဟူသည်မှာ “မိုးသောက်ကြယ်” ဟု ဆိုလိုပြီး စာတန်သည်
ယေရှုခရစ်တော် “ထွန်းတောက်သော မိုးသောက်ကြယ်” ကို တုပရန်ကြိုးစားသည်ဟု
အဓိပ္ပါယ်ရသည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

ငယ် ၁၆)။

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ကျေလ ၂၈:၁၄)။ ခေရုဗိန်များ (ခေရုဗိန်၏ အများကိန်း) သည် ဘုရားသခင်နှင့်အနီးဆုံး

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

တစ်ဦးကို ဖော်ပြ၍ မရသော နာမကို သုံးထားသည်။ ထိုမင်းကြီးသည် ဧဒင်ဥယျာဉ်တွင်

¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
စွန့်စားခြင်း (၁)
၁။ ကျွန်ုပ်တို့ သိသည့် ဘုရားသခင်အကြောင်း တစ်ခုမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။
၂။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁ ကို ဖတ်ပါ။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု မေးပါ၊ ဖတ်ပါ၊ ဆွေးနွေးပါ၊

၃။ ဘုရားသခင်သည် အလွန်တန်ခိုးကြီးသည်။
၄။ ဘုရားသခင်ကို သူ၏တန်ခိုးတော်အတွက် ချ ီးမွမ်းပါ။

စကားပြောပါ။
ပထမ သင်ခန်းစာ (၅)ခု၏

စွန့်စားခြင်း (၂)
၁။ 	ကောင်းကင်တမန်များသည် များသောအားဖြင့် ဘာကိုလုပ်ဆောင်သနည်း။
၂။ 	ယောဘဝတ္ထု ၃၈:၄-၇ ကို ဖတ်ပါ။
၃။ 	ကောင်းကင်တမန်များသည် ဘုရားသခင်ကို ဝတ်ပြုပြီး အစေခံကြသည်။
၄။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ပြီး အစေခံပါမည် အကြောင်း
ဆုတောင်းပါ။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
နည်းစနစ်သည် အဓိက
အချက် အလက်ငါးခုကို
ဦးတည်သွားမည် ၁။ မေးခွန်းမေးပါ။
၂။ ကျမ်းစာဖတ်ပါ။

စွန့်စားခြင်း (၃)
၁။ စကြဝဠာကြီးအား ဖန်ဆင်းခြင်းသည် မည်သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သနည်း။
၂။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁-၂၅ ကို အကျဉ်းချုပ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးဖြစ်
တည်လာရန် စကားပြောခဲ့သည်။

၃။ ထိုအကြောင်း
ပြောဆိုဆွေးနွေးပါ။
၄။ ဘုရားသခင်ကို

၃။ အရာအားလုံး ဖြစ်တည်လာရန် ဘုရားသခင်စကားပြောခဲ့သည်မှာ တန်ခိုးကြီးမား

စကားပြောပါ။

သည်။
၄။ ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းအတွက် သူ့ကို ချ ီးမွမ်းပါ။
စွန့်စားခြင်း (၄)
၁။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏ထူးခြားသော မိတ်ဆွေများ ဖြစ်စေလိုသည်
ကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့သိနိုင်သနည်း။
၂။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၂၆-၂၇ ကိုဖတ်ပါ။
၃။ လူသားများကို ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းထားသည်။
၄။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ထူးခြားသော မိတ်ဆွေများ ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်
သူ့ကို ချ ီးမွမ်းပါ။
စွန့်စားခြင်း (၅)
၁။ ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် မည်သို့ဖြစ်ခဲ့သနည်း။
၂။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၈-၁၅ ကိုဖတ်ပါ။
၃။ ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် သာယာပျော်ရွှင်မှုနှင့် ပြည့်နေသည်။
၄။ ဘုရားသခင် ထောက်ပံ့ပေးသည့် အရာအားလုံးအတွက် သူ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ကလေးများကို ဆွဲလိုသည့် ပုံစံအတိုင်း စာတန်ပုံ ဆွဲစေပါ။ စာရွက်မရနိုင်ပါက စာတန်ကို
မည်သို့ဆွဲမည်ကို ကလေးများကို ပြောဆိုစေပါ။ ကလေးများက ပုံကိုရေးဆွဲပြီးနောက်
စာတန်ပုံကို သူတို့မည်သို့ မြင်ယောင်ကြောင်းနှင့် အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့မြင်ယောင်သည်ကို
ဖော်ပြစေပါ။
ပြောပါ - “ယနေ့ လူစီဖာအကြောင်းနှင့် သူမည်သို့ ပုံစံရှိသည် ဟူသောအကြောင်းကို လေ့
လာ သွားကြမည်။”

ခေါင်းဆောင်နောက်
လိုက်ပါလှုပ်ရှားမှု
ခေါင်းဆောင် နောက်
လိုက်ပါ ဟူသည့် ကစား
နည်းကို ကလေးများအား
ကစားစေပါ (ဆိုးသည့်
ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး)

ပုံပြင်ပြောပြပါ

မကောင်းသည့်
ခေါင်းဆောင်က မကောင်း

ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားသည့် ကောင်းကင်တမန်များသည် လှပသည်။ သူသည် ကောင်း

သော စကားတစ်ခုခု

ကင်တမန် သိန်းချ ီကို ဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး သူတို့အားလုံးသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။

ပြောပါက နောက်လိုက်

ကောင်းကင်တမန်အချ ို့သည် ပိုမြင့်သော ရာထူးရှိသည်။ သို့သော် အလှပဆုံးမှာ လူစီဖာ ဖြစ်

များက လိုက်ပြောရမည်။

သည်။ လူစီဖာတွင် အလွန်မြင့်သော ရာထူးရှိသည်။ အမှန်တွင် လူစီဖာအကြောင်းကို ဘုရား

မကောင်းသည့်

သခင်ပြောခဲ့သည်မှာ -

ခေါင်းဆောင်က မကောင်း

“သင်သည် ပညာနှင့်ပြည့်စုံ၊ တင့်တယ်ခြင်း အသေရေနှင့်စုံလင်၊ ငါ၏တော်ကို လမ်းလျှောက်၊

သည့် အပြုအမူတစ်ခုခု

သင်၏တာဝန်ဖျော်ဖြေ၊ ရွှေ (သို့) ငွေကဲ့သို့တောက်ပ၊ မရေမတွက်နိုင်သော အဖိုးတန်

လုပ်ပြပါက နောက်လိုက်

ကျောက်မြတ်ရတနာ”

များ ကလိုက်လုပ်ရမည်။

ထို့ကြောင့် လူစီဖာသည် ကောင်းကင်တွင် အထူးခြားဆုံးထဲမှ ထူးခြားသောကောင်းကင်

မကောင်းသည့်

တမန် တစ်ပါးဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။ ကောင်းကင်တမန်တို့တွင် အထူးခြားဆုံး

ခေါင်းဆောင်က

ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ဘုရားသခင် မေးခွန်းကို

လွန်ခဲ့သော အချ ိန်ကာလ တစ်ရက်တွင် လူစီဖာထဲတွင် မာန်မာနက ဝင်ရောက်လာသည်။

မေးပါက နောက်လိုက်များ

လူစီဖာက သူသည် ဘုရားသခင်၏ ကြယ်များထက် မြင့်သောပလ္လင်လုပ်ရန် ကောင်းကင်
ဘုံသို့ တက်မည်၊ ထိုပလ္လင်ပေါ်တွင် သူထိုင်မည်ဟု ပြောခဲ့လေသည်။
“ကောင်းကင်ပေါ်သို့ ငါတက်မည်
ဘုရားသခင်၏ ကြယ်တို့အပေါ်မှာ ငါ့ပလ္လင်ကို ငါချ ီးမြှောက်မည်
မြောက်မျက်နှာဘက်၊ ဗျာဒိတ်တော်တောင်ပေါ်မှာ ငါထိုင်မည်
မိုးတိမ်ထိပ်ပေါ်သို့ ငါတက်မည်။”
ဘုရားသခင်က မာန်မာနကို တွန်းလှန်ပြီး လူစီဖာအား သူ၏အပြစ်အတွက် အပြစ်ပေးခဲ့
သည်။ သူဖန်ဆင်းခဲ့သည့် လူစီဖာ (သို့) စာတန်ကို မာန်မာနကြောင့် ကောင်းကင်မှ
ထာဝရထွက်ခွာစေခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

က “ဘုရားသခင် တကယ်
ပြောခဲ့သလား” ဟုပြော
ရမည်။
သူတို့လုပ်ခဲ့ဖူးပါသလား။
အဘယ်ကြောင့်နည်း။
ထိုပုံစံအတိုင်းပင်
ကောင်းကင်တမန်
သုံးပုံတစ်ပုံက
လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
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နှင်ထုတ်ခဲ့သည်။ စာတန်နှင့် နောက်လိုက်သွားသည့် ကောင်းကင်တမန်များက ထာဝရ
ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို နောက်ပိုင်းတွင် ကြားရမည် ဖြစ်
သည်။
စာတန်သည် ယခုအခါ ဘုရားသခင်၏ ရန်သူ ဖြစ်သည်။ စာတန်သည် ဘုရားသခင်ကိုခုခံရန်
လူများကို လွှမ်းမိုးရန် ကြိုးစားလေသည်။ စာတန်သည် လိမ်လည်သူဖြစ်ပြီး မာနကြီးသည်။
သူ၏ထာဝရအိမ်မှာ ငရဲဖြစ်ကြောင်းကို သူသိသည်။

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း သိန်းထောင်ချ ီ

ကတည်းကပင် စာတန်သည်သူ၏ မာန်မာနအတွက် ဝေဒနာခံစားနေရသည်။ စာတန်က
ဘုရားသခင်ကို တော်လှန်ပုန်ကန်ရန် ဦးဆောင်နေသည်။ ထိုတော်လှန်ပုန်ကန်မှုတွင် လူများ
စွာက စာတန်နောက်လိုက်သွားကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသော ဘုရားဖြစ်သော
ကြောင့် တော်လှန်သူများကို အပြစ်မပေးပဲ ခွင့်မပြုနိုင်ပါ။ အလှပဆုံးနှင့် တန်ခိုးအရှိဆုံး
ကောင်းကင်တမန်ကို သူ၏မာနအတွက် ထာဝရပြစ်ဒဏ်ပေးပါက စာတန်၏နောက်သို့
လိုက်သူများကိုလည်း အပြစ်ပေးခံရမည်။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း ပုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကွဲပြားကြသည်။ သင့်လျော်
သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်းအတွက် သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကို www.itunes.com တွင်
နားဆင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
သီချင်းများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ ဘုရားဖြစ်သည် You are God alone” ဟူသည့် Christ for
the Nations Music ကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်သည် စာတန်ထက် ကြီးမြတ်သည့် ပိုစတာ တစ်ခုပြုလုပ်ပါ။
ကလေးများက ကျမ်းပိုဒ်များကို ဖတ်နိုင်သည်။
၁။ ဘုရားသခင်သည် .....
သူသည် အပြစ်မပြုပါ။
(ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၉:၂)
၂။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၂:၁၆
ဘုရားသခင်ကို ……
ဟု ခေါ်သည်။

၁။ သန့်ရှင်းသော၊ ဆိုးသော ၁။ စာတန်သည်…............
၂။ ထွန်းလင်းသော

နှင့်အပြစ် ကိုချစ်သည်။

မိုးသောက်ကြယ်၊

(ယေဇ ၂၈:၁၅)

နံနက်မိုးသောက်ကြယ်
၃။	ကောင်းသော၊

၂။	ဟေရှာယက လူစီဖာ၏
နာမသည်….. နှင့်……

ပုန်ကန်သော

ဖြစ်သည်။ သူသည်

ပိုစတာလှုပ်ရှားမှု
ပိုစတာရနိုင်ပါက
အသုံးပြုပါ။ မရနိုင်ပါက
သင်ပုန်းကို အသုံးပြုပါ။
ဘာမှမရနိုင်ပါက
ကလေးများကို မေးခွန်း
သုံးခုမေးပြီး ဘုရားသခင်

၄။	နေရာတိုင်း၊ တစ်နေရာ

ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုး

၏ ကြီးမြတ်ခြင်း

၅။ ထာဝရ၊ ငရဲမီးအိုင်

တော်ကို တုပသည်။

တန်ခိုးတော်အကြောင်း

များကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။

သို့သော် မအောင်မြင်

ဖော်ပြချက်များကို

(က၊ ၁:၃၁)

ခဲ့ပါ။ (ဟေရှာယ ၁၄:၁၂)

ဖြေစေပါ။

၃။ ဘုရားသခင်သည် ....
ကောင်းကင်တမန်

၄။ ဘုရားသခင်သည်
အချ ိန်တိုင်း …. သည်။
၅။ ဘုရားသခင်သည် သူဘာ

၃။ အခြားကောင်းကင်
တမန်များနှင့်အတူ
လူစီဖာသည်…..

မှ မဖန်ဆင်းမီကပင်

သူတို့၏ ဖန်ဆင်းရှင်ကို

သူရှိနေသည်။

ပုန်ကန်ပြီး ကောင်းကင်

သူသည်…. ဖြစ်သည်။

မှ နှင်ထုတ်ခံရသည်။
၄။ စာတန်သည် သာလျှင်
တစ်ကြိမ်လျှင်…
ရှိနိုင်သည်။ (ယောဘ
၁:၆-၇)
၅။ စာတန်ကို ဘုရား
ဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး တစ်နေ့
လျှင် သူ့ကိုဘုရားက ….
…. …. မည်။ (ဗျာဒိတ်
၂ဝး၁၀)

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - ပူစီပေါင်း
ပူစီပေါင်းများ ရနိုင်ပါက
ပူစီပေါင်းပေါ်တွင်
ကျမ်းချက်မှ စကားလုံး
တစ်လုံးချင်းစီကို
ရေးပါ။ ကလေးများကို

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဟေရှာယ ၁၄:၁၂ ကို
သင်ပေးပြီး ကျမ်းချက်ကို

ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၁၄:၁၂ - အိုနံနက်သား မိုးသောက်ကြယ် သင်သည် ကောင်းကင်
က ကျလေပြီတကား။ အပြည်ပြည်တို့ကို နှိပ်စက်သော သင်သည် မြေတိုင်အောင် ခုတ်လှဲ
ခြင်းကို ခံရလေပြီတကား။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

အလွတ်ရသွားပါက
ပူပေါင်းများကို
အလှည့်ကျဖောက်စေပါ။
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၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သင်ခန်းစာကို

ကလေးများကို ကလပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါ။ ကလေးတစ်ဦးချင်းစီအတွက်

ပြန်လည်သုံးသပ်

ဖိတ်စာများကို ပြုလုပ်ပြီး သူတို့ကိုဝေပေးပါ။ သင့်အဖွဲ့ကို “နာခံခြင်းအဖွဲ့” ဟု စသဖြင့် ပေး

လှုပ်ရှားမှု -

နိုင်ပါသည်။ နာခံခြင်းအဖွဲ့အတွက် စည်းကမ်းတစ်ခုရှိပါသည် - သင့်ဆရာက ပြောသည့်

နာခံခြင်းအဖွဲ့

အတိုင်းအတိအကျ လိုက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုပါသည်။ စကားမပြောရမည့်အချ ိန်တွင် စကား
ပြောပါက (သို့) ဆန့်ကျင်ပါက နာခံခြင်းအဖွဲ့ထဲသို့ ဝင်ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။ ဤထူးခြား
သည့် ဖိတ်ကြားချက်အတွက်နှင့် ပါဝင်သောသူအတွက် အထူးဧည့်ခံခြင်းလည်း သင်လုပ်
ဆောင်လိုမည် ဖြစ်သည်။

မည်သည့် ကလေးကိုမှ
အရှက်မကွဲစေရန် နှင့်
စိတ်ကသိကအောက်
မဖြစ်စေရန် အရေးကြီးပါ

ယခု ခက်ခဲသည့်အပိုင်း ရောက်လာပြီ ဖြစ်သည်။ မနာခံသည့်ကလေးကို အရှက်မကွဲစေပဲ

သည်။ ဤကစားနည်းမှာ

“နာခံခြင်းအဖွဲ့” အတွက် စည်းမျဉ်းမလိုက်နာသည့်ကလေးတိုင်း အတန်းရှိ အခြားတစ်နေရာ

အဓိကအချက်ကို

တွင် သွားထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကစားချ ိန်တွင် သူတို့ပါဝင်ခွင့်မရှိသကဲ့သို့ မုန့်ကျွေးချ ိန်တွင်

ဖော်ပြရန် ဟန်ဆောင်

လည်း ပါဝင်ခွင့်ရမည် မဟုတ်ပါ။

ကစားခြင်း သက်သက်

ဤအဖြစ်အပျက်မျ ိုးအတိုင်း လူစီဖာတွင်လည်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သူသည် အတန်းထဲရှိ
အခြားတစ်နေရာတွင် မထိုင်ခဲ့ရုံသာရှိပြီး သူ၏ ပြစ်ဒဏ်မှာ အစစ်အမှန် ဖြစ်နေသည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
သင့်အတန်းထဲတွင် ကလေးများ ရှာနိုင်သည့် အရာဖြင့် အမြင့်ဆုံးမျှော်စင်တစ်ခုကို တည်
ဆောက်ရန် အချ ိန်တစ်မိနစ်ပေးပါ။ အမြင့်ဆုံး မျှော်စင်ဆောက်နိုင်သောသူ၏ မျှော်စင်ပေါ်

ဖြစ်ပြီး ကလေးကို
အထီးကျန်ဝမ်းနည်းစေရန်
မဟုတ်ပါ။

သင်ခန်းစာ
လက်တွေ့ကျင့်သုံး
လှုပ်ရှားမှု အမြင့်ဆုံးမျှော်စင်

တွင် ကျမ်းစာအုပ်ကို တင်ပါ။

ကလေးများသည် အမြင့်

မျှော်လင့်ခြင်း ကျမ်းစာအုပ်မှ အမှန်တရားရှစ်ခု ပေါ်ထွက်လာသည်။ ကျမ်းစာထဲရှိ ဤပုံပြင်မှ

ရောက်ရှိနေသည့်အခါ

ဘုရားသခင်သည် စီရင်ချက်များကို ချမှတ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာကြရသည်။ မာန်မာန
ကြီးသောသူကို သူစီရင်တော်မူသည်။

ဆုံးသော မျှော်စင်ပေါ်တွင်
မည်သို့ခံစားရမည် နည်း
ဟု မေးပါ။ (မာန)ထို
မျှော်စင်မှ ကျသွားလျှင်
မည်သို့ ခံစားရမည်နည်း။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - စာတန်သည် ဘုရားသခင်၏ရန်သူ ဖြစ်သည်။ စာတန်သည်

စာတန်သည် မာန်မာန

မာနကြီးသည်။ ဘုရားသခင်က စာတန်ကို ကောင်ကင်မှ နှင်ထုတ်ခဲ့သည်။

ကြောင့် အမြင့်ဆုံးသော
နေရာမှ ကျသွားသည့်
အကြောင်းကို ရှင်းပြပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

pmrsufESm 32

စွန့်စားခြင်း နံပါတ် (၇)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁-၆

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - စာတန်သည် အာဒံနှင့်လူမိန်းမကို
ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်အား မနာခံခဲ့ကြပါ။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

စုံစမ်းသူမှာ မြွေအသွင်ဖြင့် စာတန်ဖြစ်သည်။ အာဒံနှင့် အမျ ိုးသမီး၏ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်
ခြင်းသည် မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာအဖြစ် ရောက်လာပြီး မမျှော်လင့်ထားသည့် ပုံစံဖြစ်သည်။

¼¼

စာတန်ကို ကျမ်းချက်အချ ို့တွင် “မြွေဆိုးဟောင်း” နှင့် “နတ်ဆိုး” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
(ယောဟန် ၈:၄၄၊ ရောမ ၁၆:၂၀၊ ၂ကော ၁၁:၃၊ ၁တိ ၂:၁၄၊ ဗျာဒိတ် ၁၂:၉ နှင့် ဗျာဒိတ်
၂ဝး၂။

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

မရခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲတွင် တိုက်ခိုက်ရန်ဟူသည့် စာတန်၏အကြံ

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

မဟုတ်ပါ။ သူမကို ဦးခေါင်းဖြစ်ခြင်းအတွက်မဖန်ဆင်းခဲ့ပါ။ သူမ၏အုပ်စိုးခြင်းဗဟိုမှာ
ဦးခေါင်းမဟုတ်ပါ။ နှလုံးသားဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် အာဒံကို အုပ်စိုးခြင်း
အတွက် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သူ၏အုပ်စိုးခြင်းအတွင်း ဗဟိုမှာ သူ၏ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေး
ဖြစ်သည်။ စာတန်သည် ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်ကို လှည့်လိုက်သည်။
အမျ ိုးသမီး၏ရွေးချယ်မှုကို ကြည့်ပါ။ သူမသည် ကြည့်ခဲ့သည်။ ယူခဲ့သည်။ စားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ပေးခဲ့သည်။ အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့အား တစ်စုံတစ်ခုရရှိရေးမှ မနာလိုသည်
(သို့) ဖွက်ထားသည် ဟူ၍ အကြံပေးကာ စုံစမ်းသူသည် ဘုရားသခင်၏ စရိုက်
လက္ခဏာကို သံသယဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၅)
ဘုရားသခင်၏ မူလစေခိုင်းချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်သောအခါ (ကမ္ဘာ ၂:၁၆-၁၇)၊ ဧဝက
နိုးထလာခဲ့သည်၊ ပြောင်းလဲခဲ့သည်၊ ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို ထပ်ဖြည့်ခဲ့သည်
(ကမ္ဘာ ၃:၃)။
¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

လူ အမျ ိုးသမီးသည် ဘုရားသခင်၏စေခိုင်းချက်ကို ကောင်းစွာ မသိခဲ့ပါ။ (သို့) သတိ

ကို ဦးခေါင်းဖြစ်ခြင်းအဖြစ် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဧဝကို ဒုတိယဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ပထမ

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

အစည်သည် ပရိယာယ်ပေါ်တွင် အခြေခံသည်။ ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အာဒံ

¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

စာတန်သည် အစအဦးကတည်းက လိမ်ညာသူဖြစ်ခဲ့သည် (ယောဟန် ၈:၄၄)။ ဤ
သည်မှာ သူ၏အလိမ်အညာဖြစ်သည် - လူတစ်ဦးသည် အပြစ်လုပ်နိုင်သည်၊ ထိုအပြစ်မှ
လည်း လွှတ်မြောက်နိုင်သည်။ သို့သော် အပြစ်၏အဖိုးအခမှာ သေခြင်းဖြစ်သည် (ကမ္ဘာ
၂:၁၇)။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ပထမ သင်ခန်းစာခြောက်ခုကို ကစားနည်းဖြင့် စတင်ပါ။ ပေးထားသည့် မည်သည့် ဖော်ပြ
ချက် သင်ခန်းစာသည် သင်ကြားပြီးသည့်အကြောင်း ကလေးများကို ပြောစေပါ။
¼¼

စာတန်သည် ဘုရားသခင်၏ ရန်သူဖြစ်သည် (သင်ခန်းစာ ၆)။ မေးပါ “လူစီဖာသည်
ဘုရားသခင်၏ ရန်သူ အဘယ်ကြောင့် ဖြစ်လာသနည်း။” (မာန်မာန)

¼¼

ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် သာယာပျော်ရွှင်မှုဖြင့် ပြည့်နေသည် (သင်ခန်းစာ ၅)။ မေးပါ
“မည်သည့်အရာက

ဥယျာဉ်ကြီးကို

သာယာပျော်ရွှင်စေသနည်း။”

(ကောင်းသော

အစားအစာ၊ လှပသော ကျောက်တုံးများနှင့် မြစ်များ၊ သစ်ပင်များ၊ လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်
အရာရာတိုင်းသည် ငြိမ်းချမ်းနေသည်)
¼¼

ဘုရားသခင်က လူအမျ ိုးသားနှင့် လူအမျ ိုးသမီးကို သူ၏အထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်
ဆင်းခဲ့သည် (သင်ခန်းစာ ၄)။ မေးပါ “မည်သည့်အရာက လူအမျ ိုးသားနှင့် လူအမျ ိုးသမီး
အား ဘုရားသခင်၏ထူးခြားသော မိတ်ဆွေများ ဖြစ်စေသနည်း။” (သူတို့ကို သူ၏
ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။)

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည် (သင်ခန်းစာ ၃)။ မေးပါ “ဘုရား

ဆရာအနေဖြင့်
ကလေးများကို အဖွဲ့လိုက်
ဖြေကြားစေပြီး အမှတ်
လည်း ယူထားလိုပေမည်။
မှန်ကန်သည့် အဖြေတိုင်း
အတွက် တစ်ဖွဲ့ကို
တစ်မှတ်ပေးမည်
ဖြစ်သည်။ ကလေး၏
အဖြေသည် မမှန်ခဲ့လျှင်
လည်း အမြဲချ ီးမွမ်းပေးပါ။
ကလေးငယ်ကို
အထင်မသေးမိပါစေနှင့်။

သခင်သည် ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းသောအခါ သူသည် ဘာမှမရှိသည့်အရာမှ ဖန်ဆင်း
ခဲ့သည်။   မည်သည့်အရာကို   ဆိုလိုသနည်း။” (ဆိုလိုသည်မှာ အရာအားလုံးဖြစ်တည်
လာရန် သူစကားပြောခဲ့သည်။)
¼¼

ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန်များကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည် (သင်ခန်းစာ ၂)။ မေးပါ
- “ကောင်းကင်တမန်များ၏ အဓိကအလုပ်မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။” (ဘုရားသခင်ကို
ကိုးကွယ်ရန်နှင့် အစေခံရန်)

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အလွန်သန်မာသည် (သင်ခန်းစာ ၁)။ မေးပါ - “ဘုရားသခင်သည်
အလွန်သန်မာသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့သိနိုင်သနည်း။” (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤ
သည်မှာ သူ၏အမည်နာမ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပြီး သူဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အရာကြောင့် ဖြစ်သည်။)

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
၁။ စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းသည် စာတန်မှ သူ၏အသက်ကို ပေးသွင်းလိုခြင်းဖြစ်ပြီး ဘုရား
၏အသက်ကို အရှုံးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အဘယ်ကြောင့် စုံစမ်း
လိုပါသနည်း။
၂။ အပြစ်ရှိခြင်းဟူသည်မှာ “ပစ်မှတ်မှလွဲချော်ခြင်း” ဖြစ်သည်။ ပစ်မှတ်သည် သန့်ရှင်းသော
ဘုရားသခင်၏ပြည့်စုံသည့် စံနှုန်းဖြစ်သည်။
၃။ စာတန်သည် အာဒံနှင့်လူအမျ ိုးသမီးကို အပြစ်ထဲသို့ စုံစမ်းခဲ့သည်။ သူအောင်မြင်ခဲ့
သည်။ သူမည်သို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

pmrsufESm 34

ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ
လူစီဖာ၏ တော်လှန်ပုန်ကန်သည့် အပြစ်ကြောင့် ကောင်းကင်မှနှင်ထုတ်ခြင်းခံရပြီး နောက်
အချ ိန်များတွင် သူသည် စာတန်အသွင်ဆောင်ကာ ကမ္ဘာပေါ်သို့ သွားခဲ့သည်။ သာမန်
အားဖြင့် တိရစ္ဆာန်သည် စကားမပြောပါ။ သို့သော် မြွေတွင်ထူးခြားသည့် စွမ်းရည်များ ရှိခဲ့
သည်။ ထို့ကြောင့် လူအမျ ိုးသား၏ အထောက်အမအဖြစ် ဖန်ဆင်းထားသည့် လူအမျ ိုးသမီး
ကို စကားပြောခဲ့သည်။ စာတန်ဟုခေါ်သောလူစီဖာသည် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးကို
ဘုရားသခင်အားဆန့်ကျင်ပြီး အပြစ်ပြုစေလိုသည်။ စာတန်သည် သူလုပ်ဆောင်ခဲ့သကဲ့သို့
သူတို့ကိုလည်း ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်စေလိုခဲ့သည်။ စာတန်၏ဆန္ဒမှာ ဖြစ်နိုင်သမျှ
သူ့နောက်လိုက်များလာရန် ဖြစ်သည်။ သူသည်အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးကို ဘုရားသခင်အား
ဆန့်ကျင်စေလိုသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်း ဘုရားသခင်အား ဆန့်ကျင်စေလိုပါသည်။
စာတန်သည် ထွက်လာပြီး “ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ပါ” ဟုမပြောခဲ့ပါ။ သူကအမျ ိုးသမီး
အား ဘုရားသခင်ပြောခဲ့သည့်စကားမှ မေးခွန်းကိုရအောင် ထုတ်ခဲ့သည်။ စာတန်က အမျ ိုး
သမီးအား “ဘုရားသခင်က ဥယျာဉ်ထဲမှ မည်သည့်အသီးကိုမျှ မစားရဟု ဘုရားသခင်မိန့်မှာ
ခဲ့သလား” ဟုပြောခဲ့သည်။ စာတန်ဖြစ်သောမြွေသည် အလွန်စဉ်းလဲ၍ ကောက်ကျစ်သည်။
အမှန်တွင် ဘုရားသခင်ပြောသည့်စကားမှ အမျ ိုးသမီးသွေဖယ်အောင် သွေးဆောင်ရာတွင်
သူအလွန်တော်ခဲ့သည်။
အမျ ိုးသမီးက စာတန်အား ပြန်လည်ပြောသည်မှာ “ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥယျာဉ်ထဲမှ အသီးများ
ကို စားနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က “သင်တို့သည် ဥယျာဉ်အလယ်ရှိအပင်မှအသီး
ကို မစားရ၊ မထိရ၊ မဟုတ်ပါက သေမည်” ဟုပြောခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ အမျ ိုးသမီးက ဘုရား
သခင်ပြောခဲ့သည့်စကားကို

ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။

ဘုရားသခင်က

သူတို့အား

ကောင်း

မကောင်းကို သိကျွမ်းစေသည့်အပင်မှ အသီးကိုမစားရဟု မိန့်မှာခဲ့သည်။ မထိရဟူသော
အကြောင်းကို လုံးဝမပြောခဲ့ပါ။
စာတန်က အမျ ိုးသမီးထံမှ ဘုရားသခင် အမှန်တကယ် အပြစ်ပေးမပေးဟူသည်ကို မေးခွန်း
ရသွားသည်။ စာတန်က သူမအား “သင်မသေပါ” ဟု ပြောလေသည်။ စာတန်က ဘုရား
သခင်သည် သူကတိပေးထားသည့်အတိုင်း မနာခံပါက အပြစ်ပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း
အမျ ိုးသမီးကို အယုံသွင်းသည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကို ပြစ်ဒဏ်ပေးကြောင်း စာတန်
သိသည်။ ထို့ကြောင့် သူ၏အတ္တကြီးသော ရွေးချယ်မှုကြောင့် ကောင်းကင်ပေါ်တွင် ထပ်
မနေရတော့ပါ။
ထိုအရာပြီးနောက် စာတန်က ဘုရားသခင်သည် ထိုသို့ပြောသည်မှာ အတ္တကြီးသောကြောင့်
(သို့) မနာလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု အကြံပေးလေသည်။ စာတန်ကသူမအား “ဘုရား
သခင်သည် သင်ထိုအသီးကို စားသောအခါ သင်တို့မျက်လုံးများပွင့်လာပြီး ဘုရားသခင်ကဲ့သို့
ကောင်းမကောင်းကို သိကျွမ်းလာမည်ကို သိသည်” ဟုပြောခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် စာတန်သည်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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အတ္တဆန်စွာ ရွေးချယ်မှုပြုပြီး လူအမျ ိုးသမီးကိုလည်း အတ္တဆန်ရန် သွေးဆောင်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင် စာတန်သည် သူမကို ကျ ိုးကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်၊ ဘုရားသခင်သည် အတ္တ

ဆရာအကူ

ကြီးသည်၊ သင်တို့သည် သူ့ကဲ့သို့ဖြစ်မည်ကို မနာလိုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ပြောပြ
ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင် စာတန်သည် လူအမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးကို ဘုရားသခင်အပေါ် သံသယ
ဝင်အောင်၊ ဘုရားသခင်ကတိပေးခဲ့သည့်အရာကိုငြင်းပယ်ရန်၊ ဘုရားသခင်သည် အတ္တကြီး
သည်ကို ယုံကြည်အောင် အလိုရှိခဲ့သည်။ စာတန်က အမျ ိုးသမီးအား သူ၏အလိမ်အညာများ
ကို ယုံကြည်အောင် သွေးဆောင်သည်။ ထို့နောက် သူမသည် သူမ၏အမျ ိုးသားကို အချ ို့
ပေး၍ သူသည်လည်း သူမနှင့်အတူ စားလိုက်လေသည်။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း ပုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကွဲပြားကြသည်။ သင့်လျော်
သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်းအတွက် သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကို www.itunes.com တွင်
နားဆင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
သီချင်းများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကလေးများက ပုံပြင်ကို
ပြဇာတ်ပုံစံဖြင့် “သရုပ်
ဆောင်” ကြမည်ဖြစ်သည်။
ဆရာကဖြစ်စဉ်
တစ်လျှောက်တွင် ကလေး
များကို လမ်းညွှန်ပေးရန်
လိုအပ်ပါသည်။ အကြိမ်

“ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ ဘုရားဖြစ်သည် You are God alone” ဟူသည့် Christ for

များစွာလေ့ကျင့်ရန်လို

the Nations Music ကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ပါသည်။ ပုံပြောသူသည်
အရွယ်ရောက်သူ ဖြစ်ပါက
သူ(သို့) သူမ၏ အပိုင်းကို

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ဖတ်နိုင်ပါသည်။

ပုံပြောသူ - အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးကို နေထိုင်ရာနေရာအဖြစ် အလွန်လှပသော ဥယျာဉ်ကြီး
တစ်ခုပေးထားသည်။ လှပသောသစ်ပင်များ၊ ပန်းများ၊ တိရစ္ဆာန်မျ ိုးစုံနှင့် ကောင်းသော အ
စားအစာများစွာ ရှိသည်။ ထိုအရာများသည် ချစ်တတ်သော ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားထံမှ ကောင်း
သော ဆုလက်ဆောင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်ကသူတို့အား ဥယျာဉ်ထဲရှိ အပင်တစ်
ပင်မှတစ်ပါး အခြားအရာများ အားလုံးစားနိုင်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ သူတို့သည် တားမြစ်
ထားသော အပင်မှအသီးကို စားပါက ဘုရားသခင်က သူတို့သေရမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။
အဖြစ်အပျက်မှာ အာဒံနှင့်ဧဝသည် ဥယျာဉ်ထဲတွင် လမ်းလျှောက်ပြီး ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်း
ထားသည့် ချစ်စရာကောင်းသည့် အရာများအကြောင်းကို ပြောဆိုနေကြသည်။ အထူးသဖြင့်
သီးပင်များအကြောင်း ဖြစ်သည်။ (သူတို့လမ်းလျှောက်နေစဉ် သူတို့သတိထားမိသည့် အရာ
များကို ဖန်တီးရန် ကလေးများကို အားပေးပါ။ ကလေးများသည်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကို နှစ်

(သို့) ပုံပြောသူကို
လူငယ်တစ်ဦးအား
စေခိုင်းနိုင်ပါသည်။
ပြဇာတ်အခန်းများ -

. အာဒံ
. အမျ ိုးသမီး
. မြွေ
. စာတန်
. ပုံပြောသူ

သက်ကြသည်။)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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ပုံပြောသူ - တစ်နေ့သောအခါ သူတို့သည် ဥယျာဉ်ထဲတွင် လမ်းလျှောက်နေကြသည်။ လှပ

ဆရာအကူ

သော မြွေတစ်ကောင်က ပေါ်လာပြီး အမျ ိုးသမီးကို စကားစတင်ပြောလေသည်။ အမျ ိုးသမီး
မသိခဲ့သည်မှာ ထိုမြွေသည် ဘုရားသခင်၏ရန်သူ စာတန်သည် မြွေအသွင်ဆောင်ပြီး သူ့အား

ကျမ်းစာအလွတ်

စကားပြောနေသည်ကို မသိခဲ့ပေ။ သူသည် သူမကို လိမ်လည်ပြီး အာဒံကို ဘုရားသခင်

ကျက်မှတ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု -

အားမနာခံရန် ကြိုးစားသိမ်းသွင်းသည်။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းပိုဒ်ကို

မြွေကို စာတန်က အနီးကပ်လိုက်ပြီး အဖြစ်အပျက် စတင်သည်။ စာတန်သည် မြွေပေါ်တွင်
မှီနေသည်။ (မြွေအားဖြင့်စကားပြောနေသူမှာ စာတန်ဖြစ်ကြောင်းပြရန်) ထို့နောက် ပြောရ

အားလုံးအတူတူ အကြိမ်
အနည်းငယ် ရွတ်ဆိုပါ။ သင်၌
ပိုမိုကြီးသော အဖွဲ့ရှိပါက

မည်မှာ - “ဘုရားသခင်က ဥယျာဉ်ထဲမှ မည်သည့်အသီးကိုမျှ မစားရဟု အမှန်တကယ်ပြော

အပေါက်နှစ်ထပ်ပါသည့်

ခဲ့ပါသလား”

ငါးမျှားတံ၊ ရေပုံးနှင့် ကျမ်း

အမျ ိုးသမီး (မသိနားမလည်စွာ) – “အိုး မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥယျာဉ်အလယ်ရှိ အသီးမှ

ပါ။ ငါးမျှားတံအတွက် ၂၄

တစ်ပါး အခြားမည်သည့် အသီးကိုမဆို စားလို့ရပါသည်။ ထိုအပင်ကိုမူ ထိပင်မထိရ ထိလျှင်

ချက် အပိုင်းအစများကိုလုပ်
လက်မခန့်ရှည်သည့် တုတ်တံ

သေမည်ဟု ဘုရားသခင် ပြောခဲ့ပါသည်။”

အသေး (သို့) တုတ်

စာတန် (အယုံသွင်းသော လေသံဖြင့်) – “သင်တို့မသေပါ၊ ဘုရားသခင်က သင်တို့ ထိုအသီး

အဆုံးတွင် သံလိုက်အား

ချောင်းကို အသုံးပြုပါ။

ကိုစားပါက သင်တို့မျက်လုံးများ ပွင့်လာပြီး သူကဲ့သို့ဖြစ်လာမည်ကို သိသည်”

တပ်ပြီး မြဲအောင်ချည်ပါ။

ပုံပြောသူ - အမျ ိုးသမီးက အသီးကိုကြည့်ပြီး ပြုံးသည်။ သူမက စာတန်ပြောသည့် စကားကို

ရေပုံးကိုယူလာပါ။ ဖိတ်စင်

စဉ်းစားနေသည်။ မြွေသည် စာတန်ဖြစ်သည်ကို မသိပဲ သူမ၏မိတ်ဆွေဖြစ်သည်ဟု ထင်ခဲ့
သည်။ သူမသည် အလိမ်အညာစကားကို ယုံကြည်ပြီး ဘုရားသခင်၏စကားကို သံသယဝင်
ခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူမသည် လက်ကိုဆန့်ပြီး အသီးကိုခူးသည်။ (ဖြစ်နိုင်ပါက ဥပမာအနေ
ဖြင့် ပြသရန် အသီးတစ်ခုခုယူလာပါ။ ကျမ်းစာက မည်သည့် အသီးဖြစ်သည်ကို မပြော
ထားပါ။ ထို့ကြောင့် ရရှိနိုင်မည့် အသီးကို ယူလာပါ။) တစ်ကိုက်ကိုက် ပြီးနောက် သူမက
အာဒံကို လက်ကမ်းပေးလိုက်သည်။ သူကပြုံးပြီး တစ်ကိုက်ကိုက်သည်။ ရုတ်တရက်သူ
အလွန်ကြောက်လန့်သွားသည်။

ပုံပြောသူမှ

အဖြစ်အပျက်ကို

ဖော်ပြနေသည့်အတိုင်း

လုပ်ဆောင်ချက်သည်လည်း လိုက်ပါဖော်ပြရမည်။

ရေအပြည့်ဖြည့်ထားသော
သွားသည့် ရေကိုသုတ်ရန်
အဝတ်စထားပါ။ ကျမ်းချက်
ကို စကားစုအလိုက်ခွဲပါ
(ဥပမာ။ ။ မိန်းမသည်၊ မြင်
လျှင်၊ အသီးကို၊ ယူ၍ စား၏။
မိမိခင်ပွန်းအားလည်း၊
ပေး၍၊ သူလည်း စား၏။)
ဤအရာက ငါးမျှားရန် (၈)
ခုကိုရစေသည်။ သံလိုက်(၈)
ခုရှာပြီး ထိုသံလိုက်ပေါ်တွင်

အမျ ိုးသမီး - အိုး အာဒံ၊ ကျွန်မတို့ ဘာလုပ်မိခဲ့သနည်း။ အလွန်ရှက်သည်။

မပျက်နိုင်သော မာကာဖြင့်

အာဒံ - ကျွန်ုပ်လည်း ထိုနည်းတူ ခံစားရပါသည် အမျ ိုးသမီး။ ဘုရားသခင်မှ ကျွန်ုပ်တို့အား

ထားသော သံလိုက်များကို

ပြောခဲ့သည့်အရာကို အဘယ်ကြောင့် သံသယဝင်ခဲ့ကြသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်

ရေဖြည့်ထားသော ရေပုံး

ဤအတိုင်းမြင်တွေ့ရန် ခွင့်မပြုနိုင်ပါ။ (အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် ကြောက်လန့်သည့် ပုံဖြင့်
စင်ပေါ်မှ ပြေးဆင်းကြသည်။)

နံပါတ်စဉ်ရေးပါ။ နံပါတ်ရေး

ထဲသို့ထည့်ပါ။ ကျောင်းသား
များက ငါးမျှားပြီး နံပါတ်တပ်
ထားသည့် သံလိုက်ကို ဆွဲ
ထုတ်လိုက်သောအခါ

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျမ်းပိုဒ်အပိုင်းအစ တစ်ခုကို
ပေးပါ။ ကျမ်းပိုဒ်စကားစု
အားလုံးကိုပေးပြီးသည့်အခါ

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၆ - မိန်းမသည် မြင်လျှင် အသီးကို ယူ၍ စား၏။ မိမိခင်ပွန်းအားလည်း
ပေး၍ သူသည်လည်း စား၏။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

ကျမ်းချက်အားအစဉ်လိုက်စီ
ခိုင်းပါ။
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၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
၁။ စာတန်သည် မြွေအသွင်ဆောင်လျက် ဧဒင်ဥယျာဉ်သို့လာကာ အမျ ိုးသမီးအား စကား
ပြောခဲ့သည်။
၂။ စာတန်သည် ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်လျက် အမျ ိုးသမီးအား
ဘုရားသခင်မှ သူမကို အမှန်တကယ် အပြစ်ပေးမည့်အရာကို သံသယဝင်အောင် လုပ်
ဆောင်ခဲ့သည်။ စာတန်က ဘုရားသခင်သည် အတ္တကြီးပြီး မနာလိုဝန်သိုသည်ဟုလည်း
အကြံပေးခဲ့သည်။
၃။ အမျ ိုးသမီးက တားမြစ်ထားသည့် အသီးကိုစားပြီး သူမ၏အမျ ိုးသားကိုလည်း စားရန်
လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ

လူသား၏ အပြစ်တရား အစဖြစ်ပြီး “ကျဆုံးခြင်း” ဟု

ကိုယ်စားပြုသည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
အဓိကအကြောင်းအရာ - ကလေးများကို မေးပါ - “အတန်းထဲတွင် အပြစ်လုံးဝမကျူးလွန်ပဲ
ဘုရားသခင်အား အစဉ်နာခံသူရှိသည်ဟု ထင်ပါသလား။”

ဆရာအကူ
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု
ဤသင်ခန်းစာမှ သင်ယူမိ
သည့်အဓိက အချက်တစ်
ချက်ကို ကလေးမျာအား
ချရေးစေပါ။ ထို့နောက်
အတန်းထဲရှိ ကလေးများ
နှင့် သူတို့လေ့လာမိသည့်
သင်ခန်းစာကို ဝေမျှစေပါ။
သူတို့သည် အတန်းထဲတွင်
လေ့လာမိသည့် အရာ
အသစ်တိုင်းကို ချရေးသင့်
သည်။ ဤလုပ်ဆောင်
ချက်ကို ထပ်ခါထပ်ခါ
လုပ်ဆောင်စေပါ။
ထို့နောက် ကလေးများ
ဤသင်ခန်းစာမှ လေ့လာမိ
သည့် အရာများကို
စာရင်းပြုစုပါ။

မျှော်လင့်ရာ ကျမ်းစာထဲမှ မရှိမဖြစ်သည့် အမှန်တရား (၈) ခု ပေါ်ထွက်လာပါသည်။ ကျမ်း
စာထဲရှိ ဤပုံပြင်မှ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်အပြစ်တရားကို စီရင်သည်ဟု လေ့လာမိပါ
အဓိကအကြောင်းအရာ

သည်။
၁။ ဘုရားသခင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်ရှိသည်။
၂။ လူသား - ဘုရားသခင်သည် လူသားအား သူအထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံခဲ့ကြပါ။
၄။ 	သေခြင်း - ဘုရားသခင်သည် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာခံမှုအတွက်
ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ သေခြင်းသည် ခွဲခွာခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
၅။	ခရစ်တော် - ဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နေသည့် သူ၏
တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
၆။ ကားတိုင် - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင်
အသေခံခဲ့သည်။
၇။ ယုံကြည်ခြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါက ဘုရားသခင်ကြိုဆိုသည်။
၈။ အသက် - ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးသည်။

ဆရာမှ အပြစ်အကြောင်း
ကို အသေးစိတ် မေးမြန်း
ရန် မလိုအပ်ပါ။ ဆရာ
အနေဖြင့် ကလေးများ
ပြောသည့်အရာ (သို့)
လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာ
တစ်ခုခုကိုဘုရားသခင်
စီရင်မည်ဖြစ်ကြောင်း
နားလည်အောင်
ကူညီပေးရုံသာ ဖြစ်သည်။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - စာတန်သည် အာဒံနှင့်လူမိန်းမကို
ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်အား မနာခံခဲ့ကြပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်း နံပါတ် (၈)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၇-၁၃
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၅:၅

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - အပြစ်တရားသည် အာဒံနှင့်လူမိန်းမအား
ဘုရားသခင်မှ ခွဲခွာစေခဲ့သည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ဘုရားသခင်က သေခြင်းအကြောင်းပြောသောအခါ သူက အမှန်တကယ်ခွဲခွာခြင်း အ
ကြောင်းကို ပြောနေသည်။ အပြစ်တရား၏ ရလဒ်အဖြစ် သေခြင်းသုံးမျ ိုးဖြစ်လာသည်
- ဝိညာဉ်ရေးရာသေခြင်း၊ ခန္ဓာသေခြင်းနှင့် ထာဝရသေခြင်း တို့ဖြစ်သည်။

¼¼

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:ရ အစတွင် စာဖတ်သူအား သေခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်ကို စဉ်းစားလာ
အောင် တိုက်တွန်းထားသည်။ စာတန်ပြောသည့် မျက်လုံးပွင့်လာမည်ဟူသော အချက်
သည် သူ့နည်းသူ့ဟန်အရ အမှန်ဖြစ်လာသည်။

¼¼
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

သည်။

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် သူတို့အတူတကွ ချုပ်ထားသည့်သစ်ရွက်ဖြင့် သူတို့ကိုယ်

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

ညနေပိုင်းတွင် ဘုရားသခင်က အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးကို စကားပြောခဲ့သည်။ သူတို့သည်
ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် ဘုရားသခင်ထံမှ လွတ်မြောက်နိုင်မည်ဟု ထင်ခဲ့ခြင်းမှာ ရူးမိုက်
သည်။ ဘုရားသခင်နှင့် အာဒံတို့သည် စကားပြောကြရာတွင် ဘုရားသခင်က အာဒံအား
အဝတ်ချည်းစည်းရှိသည်ကို မည်သူပြောသနည်းဟု မေးခဲ့သည်။ သူတို့သည် အပင်မှ
အသီးကိုစားမိပြီလောဟုလည်း မေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က ထိုအကြောင်းကို မသိသော
ကြောင့် မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည် စားမိပြီး အဝတ်အချည်းစည်းရှိသည်ကို သူသိသည်။
အာဒံသည် ဘုရားသခင်ကို အပြစ်တင်ခဲ့သည်။ အမျ ိုးသမီးကို သူ၏အဖော်နှင့် အ
ထောက်အမ အဖြစ်ပေးထားသည့်အတိုင်း သူသည် သူမကို ချစ်သောကြောင့် အပင်မှ
အသီးကိုစားခဲ့သည်၊ အာဒံသည် သူမ၏ဖျက်ဆီးလိုက်ခြင်းနှင့် အသက်ဆက်မရှင်ခြင်ကို
သိလျက်နှင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

ဘုရားသခင်ထံမှ ပုန်းနေကြသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ သူတို့ခံစားရသည့် အပြစ်ပမာဏ

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

သူတို့တွေ့ကြုံသည့် အရှက်တရားသည် သူတို့၏အပြစ်မှ တိုက်ရိုက်အကျ ိုးရလဒ် ဖြစ်

ကောင်းမွန်ပြီး မတူညီသည့်အစဉ် ရှိခဲ့သည်။

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

သူတို့ကာကွယ်ရန် ကြိုးစားကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်တွင် သူတို့အတွက် ပိုမို
¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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¼¼

အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့ အပြစ်ပြုသောအခါ သူတို့အသီး စားရုံမကပါ။ မိမိကိုယ်ကို
ချစ်ခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်ကို မနာခံခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအရာက သူတို့အပေါ် ရှက်

ဆရာအကူ

ကြောက်ခြင်း ဖြစ်လာစေသည်။
¼¼

ဖန်ဆင်းရှင်ထက် ဖန်ဆင်းခံကို ရွေးချယ်ခြင်းက အပြစ်၏ရလဒ်ကို ဖြစ်စေသည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
¼¼

သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာကို ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သည်အတိုင်း ကျွန်ုပ်
တို့သည် အချ ိန်ကာလများအကြောင်းကို ပြောကြမည်ဖြစ်သည်။ ဤအရာက ဘာဖြစ်
ခဲ့သည်၊ မည်သည့်အချ ိန်ကာလတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား သိစေသည်။
ကျမ်းစာဆိုင်ရာ အဖြစ်အပျက်များကို ရက်စွဲထားရန် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့်
ကျွန်ုပ်တို့ မပြီးသေးပါ။ သို့သော် အချ ိန်ကာလ အပိုင်းအခြားများကို လေ့လာကြမည်။

¼¼

ကျွန်ုပ်တို့အစတွင် မည်သည့်အကြောင်းကို လေ့လာခဲ့ကြသနည်း။ (ဖန်ဆင်းခြင်း)

¼¼

ဖန်ဆင်းခြင်းဟု ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သည့် အချ ိန်ကာလမှ ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာခဲ့ကြသည့်
အကြောင်းအရာတစ်ချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။ (ဘုရားသခင်သည် သန်မာသည်၊ ဘုရား
သခင်သည် အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းသည်၊ ဘုရားသခင်သည် လူသားများကို သူ၏
ထူးခြားသော မိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်းသည်)

¼¼

အခြားမည်သည့အ
် ချ ိန်ကာလအကြောင်းကို ကျွနပ
ု် တ
် လေ
့ုိ
လ
့ ာခဲက့ ြသနည်း။ (ကျဆုးံ ခြင်း)

¼¼

ကျဆုံးခြင်းဟု ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သည့် အချ ိန်ကာလမှ မည်သည့်သင်ခန်းစာများကို ကျွန်ုပ်
တို့ လေ့လာမိသနည်း။ (စာတန်သည် ကောင်းကင်မှ ပစ်ချခံရသည်၊ စာတန်သည်
အာဒံနှင့်ဧဝကို စုံစမ်းခဲ့သည်၊ အာဒံနှင့်ဧဝသည် အပြစ်ပြုခဲ့သည်။)

၃) သင်ခန်းစာ သင်ကြားပေးပါ
ကလေးများကိုမေးပါ - “စာတန်က သင့်ကိုစုံစမ်းလျှင် သူ၏စုံစမ်းခြင်းကို သင်ခုခံနိုင်ပါ
သလား။ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ဘာဖြစ်
သနည်း။” ကလေးများအား သူတို့၏အဖြေအတွက် ဖြေရှင်းချက်ပေးစေပါ။
ကလေးများကို မေးပါ - “စာတန်မှ သင့်ကိုစုံစမ်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းအချ ို့မှာ ဘာဖြစ်
သနည်း။”

လူတိုင်းသည်

ဘုရားသခင်အားမနာခံရန်

စုံစမ်းခံရသည်ကို

ကလေးများ

မြင်လာအောင် ကူညီပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
စာတန် လုပ်ခဲ့သည်။ စာတန်က အာဒံနှင့်ဧဝကို ဘုရားသခင်အားမနာခံအောင် သွေးဆောင်
ခဲ့သည်။ စာတန်က သူတို့အား “သင်တို့မသေပါ” ဟု ပြောသည့်အခါ သူလိမ်နေသည်ကို
သူ့ကိုယ်သူ သိသည်။ လူအမျ ိုးသားနှင့် လူအမျ ိုးသမီးတို့ သေမည်ကို သိသော်လည်း
သူတို့မသေနိုင်ဟုဆိုကာ

သွေးဆောင်ခဲ့သည်။

ဘုရားသခင်သည်

သူတို့အား

ကောင်း

မကောင်းသိကျွမ်းရာ အပင်၏အသီးကို မစားရဟု အမှန်တကယ် မပြောခဲ့ကြောင်းလည်း
သွေးဆောင်ခဲ့သည်။

ယနေ့အတွက် ကျမ်းပိုဒ်
ကို ကျယ်လောင်စွာ
ဖတ်ပါ။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း
၃:၇-၁၃ နှင့် ၅:၅။
ကလေးတစ်ဦးကို
ထွက်စေပြီး ဘုရားသခင်၊
အမျ ိုးသား၊ အမျ ိူးသမီးနှင့်

ရုတ်တရက် အာဒံနှင့်ဧဝတို့က သူတို့အမှားလုပ်မိသည်ကို သိခဲ့ကြသည်။ သူတို့အပြစ်ရှိသည်

မြွေ ဟူသည့် စကားသံကို

ဟုခံစားပြီး ဘုရားသခင်ထံမှ ပုန်းရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ သူတို့အတွက် သဖန်းရွက်ဖြင့် အဝတ်

နားထောင်စေပါ။

များပြုလုပ်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ မည်မျှရူးမိုက်သနည်း။ ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲတွင် သူတို့သာ

သူတို့တစ်စုံတစ်ခုကို

ရှိကြသော်လည်း သဖန်းရွက်ဖြင့် အဝတ်လုပ်ကြသည်။ အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါ။ ညနေပိုင်းတွင် သူ

ကြားပါက သူတို့လက်ကို

တို့သည် ဘုရားသခင်ထံမှ ပုန်းနိုင်မည်ဟု ထင်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့ကျူး

မြှောက်စေပြီး “ယခု

လွန်ထားသည့် မနာခံမှုအတွက် အပြစ်ရှိသည်ဟု ခံစားနေရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရား

ဘာဖြစ်နေပြီလဲ” ဟု

သခင်က သူတို့ကိုခေါ်ပြီး သူတို့ဘယ်နေရာတွင် ရှိသည်ကို မေးခဲ့သည်။ သူတို့ဘယ်နေရာတွင်

မေးစေပါ။

ရှိသည်ကို သူသိသည်။ သူတို့၏တုန့်ပြန်မှုကို လိုချင်ခဲ့ရုံသာဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုကျော်ပြီး
စကားပြောရုံလည်း လုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် သူတို့ကို ရှေ့သို့ထွက်လာစေလိုပြီး သူနှင့်
တိုက်ရိုက်စကားပြောကာ သူတို့၏အပြစ်ကို ဝန်ခံစေလိုခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်က အာဒံအား နောက်ထပ်မေးခွန်း တစ်ခုမေးသည်မှာ “သင်တို့သည် အဝတ်
ချည်းစည်းရှိသည်ကို မည်သူပြောသနည်း” ဟု ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ဖန် ဘုရားသခင်သည်
ဤမေးခွန်းအတွက် အဖြေကို သိသည်။ သို့သော် အာဒံနှင့် သူ၏မိန်းမကို ထွက်လာကာ သူ
နှင့်

တိုက်ရိုက်စကားပြောစေလိုခဲ့သည်။

ဘုရားသခင်က

စာတန်(သို့)မြွေသည်

သူတို့

အမှားကျူးလွန်အောင် စုံစမ်းခဲ့သည်ကို သိသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသားများ အမှား
ကျူးလွန်အောင် မစုံစမ်းပါ။ စာတန်သာ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်သည်။
ထို့နောက် ဘုရားသခင်က လူအမျ ိုးသမီးအား ဤမေးခွန်းမေးပါသည် - “သင်မည်သည့်
အမှုကို ပြုခဲ့သနည်း” နောက်တစ်ဖန် ဘုရားသခင်သည် မေးခွန်း၏အဖြေကို သိပါသည်။ သို့
သော် လူအမျ ိုးသမီးအား သူနှင့်တိုက်ရိုက်တွေ့ကာ စကားပြောစေလိုသည်။ ယခုတစ်ကြိမ်
တွင် အမျ ိုးသမီးက မှန်ကန်ခဲ့သည်။ သူမက မြွေသည် သူမကိုစုံစမ်းသောကြောင့် အသီးကို
စားခဲ့သည်ဟု ဘုရားသခင်ကို ပြောပြခဲ့သည်။ သို့သော် ဤသည်မှာ ပုံပြင်တစ်ခုလုံးမဟုတ်
သေးပါ။ မြွေသည် သူမကို စုံစမ်းခဲ့သည်မှာ မှန်သည်။ သို့သော် အမျ ိုးသမီးသည် သူမ၏အပြစ်
အတွက် မြွေကို အပြစ်တင်နေသည်။ ဤသို့လုပ်ဆောင်သည်မှာ မှားသည်။ ဘုရားသခင်က
သူမ၏ အပြစ်ကို ဝန်ခံစေလိုသည်။ ထိုအစား သူမသည် မြွေကို အပြစ်တင်သည်။ သူမ၏
ရှင်းပြချက်ကို ဘုရားသခင်က နားညောင်းမည်ဟု ထင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က
သူမ၏ ရှင်းပြချက်ကို လက်မခံခဲ့ပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ထို့ကြောင့် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် အချ ိန်အတန်ကြာနေထိုင်ပြီး သေဆုံးကြရ
သည်။ သူတို့၏ အပြစ်ကြောင့် သူတို့သေဆုံးခဲ့သည်။ သူတို့သေဆုံးရသည်မှာ ဘုရားသခင်

ဆရာအကူ

၏ အလိုတော် မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည် ထာဝရနေထိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဧဒင်ဥယျာဉ်
ထဲမှ သူတို့၏မနာခံမှုကြောင့် ပြစ်ဒဏ်ရှိလာသည်။ ထိုပြစ်ဒဏ်မှာသေခြင်း ြစ်သည်။ ကျမ်း
စာထဲမှသေခြင်းသည် ခွဲခွာခြင်း၊ ဘုရားသခင်ထံမှ ခွဲခွာခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ အပြစ်ထဲတွင်
သေဆုံးသွားကြသည့်သူများသည် ဘုရားသခင်နှင့် ကောင်းကင်ဘုံတွင် ပြည့်စုံသည့်ဘဝ
ဖြင့် နေထိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သေခြင်းသည်သူတို့၏မနာခံခြင်းအတွက် ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်ထံမှခွဲခွာခြင်းသည် ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်သည်။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း ပုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကွဲပြားကြသည်။ သင့်လျော်
သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်းအတွက် သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကို www.itunes.com တွင်
နားဆင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
သီချင်းများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ ဘုရားဖြစ်သည် You are God alone” ဟူသည့် Christ for
the Nations Music ကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကလေးများကို မှန်၊ မှား

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

မေးခွန်းများဖြေစေပါ။
အချ ိန်ရပါက သူတို့၏

မှန်၊ မှား ဖော်ပြချက်များကို ကလေးများနှင့်အတူ ဆွေးနွေးပါ။ မေးခွန်း တစ်ခုချင်းစီကို သူတို့
အား ဖြေစေပါ။ သူတို့၏ အဖြေမှားသည်ဖြစ်စေ မှန်သည်ဖြစ်စေ ပြောစေပါ။
စုံစမ်းသူ စာတန်က ဘုရားသခင်၏ စရိုက်လက္ခဏာကို သံသယဝင်စေသည်။ ဘုရားသခင်
သည် ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုကို သူတို့အားဝှက်ထားသည်ဟု သူအကြံပြုသည်။

အဖြေကို ဖြေစေပါ။
အဖြေမှန်ကို
မျဉ်းသားထားသည်။
မှန် (သို့) မှား
မှန် (သို့) မှား

စုံစမ်းသူ စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မနာခံမှုအကျ ိုးဆက်အကြောင်းကို ပြောမည် မဟုတ်ပါ။

မှန် (သို့) မှား

စုံစမ်းသူ စာတန်က ဘုရားသခင်မည်သူဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ သူဘာမျှော်လင့်သည်ကို

မှန် (သို့) မှား

မှေးမှိန်စေရန် ကြိုးစားသည်။

မှန် (သို့) မှား

စုံစမ်းသူ စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် တူလာနိုင်သည်ဟုထင်အောင် လှည့်

မှန် (သို့) မှား

ဖျားလိမ့်မည်။

မှန် (သို့) မှား

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စာတန်၏ ကတိများသည် အစဉ်မှန်ကန်သည်။

ဆရာအကူ

ဘုရားသခင်သည် အပြစ် (သို့) မနာခံမှုကို အစဉ်အပြစ်ပေးလိမ့်မည်။

ကျမ်းစာအလွတ်

စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်၏စကားတော်နှင့် ကောင်းမြတ်ခြင်းကို သံသယဝင်

ကျက်မှတ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု

စေလိုသည်။

စာရွက်အပိုင်းအစပေါ်တွင်
ကျမ်းချက် စကားလုံးများ
ကို စာလုံးကြီးကြီးဖြင့်

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

ရေးပါ။ ကျမ်းချက်ကို
စကားစုတစ်စုချင်းစီ

ရောမသြဝါဒစာစောင် ၅:၁၂ - ဤအကြောင်းအရာဟူမူကား အပြစ်တရားသည် တစ်ယောက်

(သို့) စကားလုံးချင်းစီ

သောသူအားဖြင့် ဤလောကသို့ဝင်၍ အပြစ်တရားအားဖြင့် သေခြင်းတရားဝင်သည်နှင့်အညီ

ညှပ်ဖြတ်ပါ။ စာရွက်များ

လူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိသောကြောင့် သေခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏။

ကို အတန်းထဲ မမြင်ရ
သည့် နေရာတွင် ဖွက်ထား
ပါ။ ကျမ်းချက်ကို ကြိမ်ဖန်
အနည်းငယ်ပြန်လည်သုံး

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

သပ်ပါ။ ကလေးများကို
စာရွက်အပိုင်းအစများ

ယနေ့ သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ဟာသတိုကစားနည်း ကစားကြပါစို့။ ကလေး
တစ်ဦးကို

ဘုရားသခင်၏အသံမျ ိုးဖြင့်

မေးခွန်းသုံးခု

မေးစေပါ။

၁)

သင်ဘယ်မှာလဲ

၂) သင်အဝတ်ချည်းစည်းရှိသည်ကို မည်သူပြောပြသနည်း။ ၃) သင်မည်သည့်အရာကို
လုပ်ခဲ့သနည်း။
¼¼

ရှာစေပါ။ သူတို့တွေ့သည့်
အခါ အတန်းထဲတွင်
စုစည်းစေလျက် သူတို့
ကိုယ်တိုင် အစဉ်လိုက်စီ
စေပါ။ ကျမ်းချက်ကို

စာတန်မှ အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးကို မည်သို့စုံစမ်းခဲ့သည်ကို ကလေးတစ်ဦးအား အတည်
ပြုစေပါ။

ကျယ်လောင်စွာဖတ်ပါ။
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

¼¼

ကလေးတစ်ဦးအား အာဒံလုပ်စေပြီး အာဒံပေးသည့် တုန့်ပြန်မှုကို ပေးစေပါ။

¼¼

သင့်အနေဖြင့် ကျမ်းစာထဲမှ ပုံပြင်ကို ဖတ်နိုင်ပါသည်။ ပုံပြင်ထဲမှ ဇာတ်လမ်းကို ကလေး

ကလေးများကို ဟာသတို

များအား လုပ်စေပါ။

ကစားနည်းအတွက်

- Skit

ပါဝင်စေပါ။ ဘုရားသခင်
၏အသံ၊ မြွေ၊ အာဒံနှင့်
အမျ ိုးသမီး။ ကလေးများ
ကို သူတို့၏ ပြဇာတ်အား
အစစ်အမှန်ကဲ့သို့ သရုပ်
ဆောင်ရန် (သို့)
အခြားကလေးများ
အတွက် ယုံကြည်စရာ ဖြစ်
အောင် လမ်းညွှန်ပေးပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ကလေးများကို မေးပါ - “ပြီးခဲ့သည့်တစ်ပတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မျှော်လင့်ခြင်းကျမ်းစာထဲမှ
မရှိမဖြစ် အမှန်တရား (၈) ခုအကြောင်းကို လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ထိုရှစ်ချက်ကိုမှတ်မိပါသလား။
၁။ ဘုရားသခင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်ရှိသည်။
၂။ လူသား - ဘုရားသခင်သည် လူသားအား သူအထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံခဲ့ကြပါ။
၄။ 	သေခြင်း - ဘုရားသခင်သည် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာခံမှုအတွက်
ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ သေခြင်းသည် ခွဲခွာခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
၅။ 	ခရစ်တော် - ဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နေသည့် သူ၏တစ်ပါး
တည်းသော သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
၆။ ကားတိုင် - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင်
အသေခံခဲ့သည်။
၇။ ယုံကြည်ခြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါက ဘုရားသခင်ကြိုဆိုသည်။
၈။ အသက် - ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးသည်။
ဘုရားသခင်ထံမှ ကွဲကွာခြင်း (သို့) သေခြင်းသည် ဤသင်ခန်းစာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြော
နေသည့် အမှန်တရားရှစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က သင့်ကိုသူနှင့် မဝေးစေချင်ပါ။ သို့သော်
စာတန်သည် သင်မှားယွင်းအောင် စုံစမ်းလိမ့်မည်။ စာတန်သည် သင့်အား ဘုရားသခင်ကို
မနာခံအောင် ကြိုးစားလိမ့်မည်။ စာတန်က သင်အမှားလုပ်အောင် သွေးဆောင်သောအခါ သူ
၏မကောင်းသောအကြံကို လျစ်လျူရှုလိုက်ပါ။ ဘုရားသခင်ကို နားထောင်ပါ။ ဘုရားသခင်
သည် အစဉ်သမာသမတ်ကျပြီး စာတန်သည် သင့်အား အမှန်တရားအားလုံးပြောမည် မဟုတ်
ပါ။ ဘုရားသခင်၏စကားကို သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှ နားထောင်ပြီး သူ့ကို အစဉ်ဝန်ခံ
တတ်ရန် လေ့ကျင့်ပါ။

သင်ခန်းစာလှုပ်ရှားမှု
သင်ခန်းစာ
ကလေးများကို အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့
ခွဲပါ။ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကို
အမှန်တရားနှင့် အမှန်
တရား၏ အဓိပ္ပါယ်ကို
ယှဉ်တွဲစေပါ။ ဥပမာ။
“ဘုရားသခင်” ဟူသော
စကားလုံးနှင့် “အစအဦး
တွင် အလွန်တန်ခိုးကြီး
သော ဘုရားသခင်ရှိခဲ့
သည်” ဟူသောစာကြောင်း
နှင့် ယှဉ်တွဲရမည်။
“အမျ ိုးသား” ကို “ဘုရား
သခင်သည် လူသားများကို
သူ၏ထူးခြားသော
မိတ်ဆွေများဖြစ်ရန်
ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။”
ကလေးများကို အချ ိန်ပေး
ပါ။ အနိုင်ရသောအဖွဲ့က
ဆုရမည်။ ဤအတိုင်း
နှစ်ကြိမ် (သို့) သုံးကြိမ်

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - အပြစ်တရားသည် အာဒံနှင့်လူမိန်းမအား
ဘုရားသခင်ထံမှ ခွဲခွာစေခဲ့သည်။

လုပ်နိုင်ပါသည်။
ကလေးအားလုံး ပါဝင်နိုင်
အောင် အချ ိန် အလုံ
အလောက်ပေးပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်း နံပါတ် (၉)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၄-၁၅

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်က စာတန်ကို နင်းခြေမည့်
ထူးခြားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကို စေလွတ်မည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

အပြစ်သုံးမျ ိုးပေးထားသည်။ ပထမပြစ်ဒဏ်မှာ မြွေအတွက်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယပြစ်ဒဏ်
မှာ အမျ ိုးသမီးအတွက်ဖြစ်သည်။ တတိယပြစ်ဒဏ်မှာ အာဒံအတွက်ဖြစ်သည်။

¼¼
¼¼

အမျ ိုးသမီးကို စုံစမ်းသွေးဆောင်ခဲ့သည့်အတွက် မြွေအပေါ်တွင် ကျ ိန်ခြင်းကျရောက်

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

ခေါင်းပေါ်တွင် ရှိသည်၊ ထိုအရာက သေစေနိုင်သည်။ ခရစ်တော်မှ စာတန်အား မှုတ်

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

ထုတ်လိုက်သည့်အရာမှာ သေစေနိုင်သည်။

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

“သူ၏ဖနောင့်ကို ကြိတ်လိမ့်မည်” ဟူသော စကားစုသည် စာတန်မှ ခရစ်တော်၏သက်

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

နင်းခြေလိမ့်မည်” ဟူသည်မှာ ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှ ပြန်လည်ထမြောက်လာ

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

သောအခါ စာတန်၏ရှုံးနှိမ့်ခြင်း ပုံရိပ်ကို ပြသည်။ ဖနောင့်ကို ကြိတ်ခြင်းသည် မသေ

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

နိုင်ပါ။ သို့သော် ဦးခေါင်းကိုကြိတ်ခြင်းသည် သေစေနိုင်သည်။

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

ဘုရားသခင်က သူတို့အား စာတန်၏ ခွန်အားနှင့် လူသားကြား ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေ

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

သည့် ပဋိပက္ခကို ပြောပြသည်။ မြွေ၏အမျ ိုးအနွယ်တွင် နတ်ဆိုးများနှင့် မှောင်မိုက်နိုင်ငံ

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

တော်ကို အစေခံနေသည့် သူအားလုံးပါဝင်သည်။ အမျ ိုးသမီး၏မျ ိုးဆက်သည် သူမ၏

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

မျ ိုးဆက်မှ မွေးဖွားလာသူဖြစ်လိမ့်မည်။
အာဒံနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့၏ပြစ်ဒဏ်မှ ဘုရားသခင်သည် မည်သည့်အပြစ်မျ ိုးကိုမဆို
မည်မျှတင်းကြပ်ကြောင်းကို ပြသနေသည်။
¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

မြွေသည် သူအား နင်းခြေမည့် ခြေကို ဒဏ်ရာပေးသည်။ ထို့ကြောင့် စာတန်သည် ခရစ်

တမ်းတစ်လျှောက် တိုက်ခိုက်ရန် ကြိုးစားမည်ဟု ရည်ညွှန်းသည်။ “သင်၏ဦးခေါင်းကို

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

အပေါ် ဒုက္ခဝေဒနာယူလာပြီး ဆင်းရဲခြင်းကို ယူလာသည်။ မြွေ၏အဆိပ်သည် သူ၏

¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

သည်။
တော်၏ လူသားဖြစ်ခြင်းကို ဒုက္ခဝေဒနာပေးရန် ခွင့်ပြုချက် ရထားပေမည်။ သူ၏လူများ

¼¼

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

ကမ္ဘာဦးကျမ်းထဲတွင် မြွေကြောင့် ပျက်စီးသွားသည့် ဘဝများ၏ပုံပြင်များစွာ ပါဝင်
သည်။

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည့် သင်ခန်းစာ (၈) ခုမှ သင်ခန်းစာများကို ပြန်လည်စဉ်းစားကြပါစို့။
သင်ခန်းစာများကို အစဉ်လိုက်စီနိုင်သလား ကြည့်ကြပါစို့။ ပထမ သင်ခန်းစာ(၈)ခုအတွက်

ဆရာမှ ဤဖော်ပြချက်

အကြောင်းအရာများမှာ -

(၈) ခုကို ကဒ်ပေါ်တွင်

¼¼

၁) ဘုရားသခင် အလွန်ခွန်အားကြီးသောသူ ဖြစ်သည်။

¼¼

၂) ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန်များကို ဖန်ဆင်းသည်။

¼¼

၃) ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းသည်။

¼¼

၄) ဘုရားသခင်သည် လူအမျ ိုးသားနှင့်လူအမျ ိုးသမီးကို သူ၏ထူးခြားသော မိတ်ဆွေ
များ ဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။

¼¼

၅) ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် သာယာပျော်ရွှင်မှုများဖြင့် ပြည့်နေသည်။

¼¼

၆) စာတန်သည် ဘုရားသခင်၏ရန်သူ ဖြစ်သည်။ စာတန်သည် မာနကြီးသည်။ ဘုရား
သခင်သည် စာတန်ကို ကောင်းကင်မှ နှင်ထုတ်ခဲ့သည်။

¼¼

၇) စာတန်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို စုံစမ်းခဲ့သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝသည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံ
ခဲ့ကြပေ။

¼¼

ရေးပြီး ရောထားရမည်။
အတန်းထဲရှိ
ကလေးပေါ်မူတည်၍
အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ (သို့) သုံးဖွဲ့ဖွဲ့ပါ။
ဖော်ပြချက် ရှစ်ခုကို
အစဉ်လိုက်စီရန်
မည်မျှအချ ိန်ရမည်ကို
သတ်မှတ်ပါ။
စာရွက်ကလစ်များကို
မရေပါနှင့်။

၈) အပြစ်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို ဘုရားသခင်ထံမှ ကွဲကွာစေခဲ့သည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
အောင်မြင်ခြင်းနှင့် အနိုင်ရခြင်းသည် ထူးခြားသော အချ ိန်များဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည်
အောင်မြင်ခြင်းကိုချစ်သည်။ မည်သူမျှကျရှုံးခြင်းကို မနှစ်သက်ပေ။ ကလေးများကိုမေးပါ “သင့်အဖွဲ့အနိုင်ရသည့်အခါ သင်မှတ်မိသည့် ထူးခြားသည့်အချ ိန်များမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။
မည်ကဲ့သို့ဖြစ်သနည်း။ သင့်အဖွဲ့ရှုံးသောအခါ မည်သို့သောအချ ိန် ဖြစ်သနည်း။ သင်မည်သို့
ခံစားခဲ့ရသနည်း။”
ဤသင်ခန်းစာသည် အံ့သြစရာကောင်းသည့် အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်သည်။ ဤသည်
မှာ စုံစမ်းသူဖြစ်သည့် စာတန်ကိုယ်တိုင်ကို နင်းကြိတ်မည့် အလွန်ထူးခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်၏
အောင်မြင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

ကလေးအများစုက ထိုသူ
မည်သူဖြစ်ကြောင်းကို
သိသည်။ အမှန်ပင် ယေရှု
ခရစ်တော် ဖြစ်ပါသည်။
ဤသင်ခန်းစာသည်
ကျမ်းစာ၏ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်
အကြောင်းကို ကလေးများ
နားလည်ရန် အလွန်
ထူးခြားသည်။ ယခုတွင်
ဘုရားသခင်မှ သူ၏
ထူခြားသော မိတ်ဆွေများ
ကို သေခြင်းမှ ကယ်တင်
ရန် အစီအစဉ်ကို စတင်
ကြည့်ကြမည် ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
ပြည့်စုံသည့် အိမ်တစ်အိမ်တွင် နေထိုင်ရလျှင် မည်သို့ဖြစ်မည်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
မည်သည့်အရာမှ အမှားအယွင်းမရှိသကဲ့သို့ လူတိုင်းပျော်ရွှင်ကြသည်။ ဤနေရာသည် ပျော်

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

စရာ အချ ိန်နှင့်ပြည့်နှက်နေသော နေရာဖြစ်ပြီး…. မကောင်းသည့်အရာ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဖူးပါ။

-  ပလ္လင်တော်နှင့်

ဤသည်မှာ အာဒံနှင့်ဧဝတို့အတွက် ဘဝဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကိုညွှန်ကြားမှု

တရားစီရင်ခြင်းသုံးခု

အနည်းငယ်ပေးသည်။ ဘုရားသခင်၏ ညွှန်ကြားချက် အားလုံးသည် လုပ်ဆောင်ရန် လွယ်

ဆရာက ထိုင်ခုံတစ်ခုံကို

ကူသည်။

ပလ္လင်အဖြစ် သတ်မှတ်

သို့သော် စုံစမ်းသူသည် အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးကို စုံစမ်းသောအခါ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအပြစ်ရှိပြီး

သင့်သည်။ ထိုင်ခုံကို

ထိုအပြစ်အတွက် ဘုရားသခင်အပြစ်ပေးရသည်။ သူတို့သည် ဤစက်ဆုတ်ဖွယ်အရာကို

အဝတ်စဖြင့် ဖုံးအုပ်ထား

လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အခါ အရာများစွာကို လက်လွတ်ခဲ့ရသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏

နိုင်သည်။ အဓိကပြောမည့်

အပြစ်အတွက် အပြစ်ပေးသောအခါ သူတို့ကိုတရားစီရင်သည်သာမက အရာအားလုံးကို

သူကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး

စတင်ခဲ့သူ စာတန်ကိုလည်း စီရင်ခဲ့သည်။

ဘုရားသခင်၏ အသံဖြင့်

ပထမဆုံးစီရင်ချက်မှာ စာတန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က သူ့ကို မည်သည့်မေးခွန်း

ပြောရမည်။ သူ့ကိုလည်း

မှ မမေးခဲ့သကဲ့သို့ စုံစမ်းသူထံမှ မည်သည့်အရာကိုမှ ဘုရားသခင် သည်းမခံခဲ့ပေ။ အမှန်တွင်
ဘုရားသခင်သည် စာတန်ကို ယခုတစ်ကြိမ်တွင် စစ်ကြေငြာလိုက်သည်။ စာတန်အပေါ်

မမြင်ရပါ။ ဤသူသည်
တရားစီရင်ခြင်းသုံးခုကို

သူ၏စီရင်ချက်မှာ တစ်နေ့လျှင် စာတန်သည် နင်းကြိတ်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်ကို မနာခံ

စစ်ဆေးမည် -

စေသည့် စစ်ပွဲကို တစ်သက်လုံးကျရှုံးကာ အခြားသူကိုလည်း သူ့နည်းတူဖြစ်စေသည့်

၁) မြွေအား

အကြောင်းကိုလည်း တစ်သက်လုံးကျရှုံးစေမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် စာတန်ကို

၂) အမျ ိုးသမီးအား

စစ်ကြေငြာရုံမကပါ ဘုရားသခင်သည် စာတန်အပေါ် ကျ ိန်ခြင်းလည်း ဖြစ်စေခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် တစ်စုံတစ်ဦးအပေါ် ကျ ိန်ခြင်းဖြစ်စေသောအခါ သူ၏ စိတ်တော်မပြောင်း
လဲပါ။ ဘုရားသခင်သည် စာတန်အပေါ် တရားစီရင်ခြင်းကို ကြေငြာသည့်အတိုင်း အာဒံနှင့်
အမျ ိုးသမီးတို့သည် နားထောင်ခဲ့ကြပြီး ဤအရာက သူတို့အတွက် မျှော်လင့်ချက်ပေးခဲ့
သည်။ သတင်းကောင်းရှိပါသည်။ စာတန်ကို နင်းကြိတ်မည့်သူကို ဘုရားသခင်စေလွတ်
မည်။ ထိုသူသည် သူတို့၏မျ ိုးဆက်ထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်မည်။ အပြစ်လုပ်ဆောင်ခြင်းအကြောင်း
သူတို့သည် စက်ဆုတ်ကြသည်။ သို့သော် ယခုတွင် ဘုရားသခင်ကသူတို့ကို မျှော်လင့်ချက်
များစွာပေးသည်။ ဤသည်မှာ မျှော်လင့်ခြင်းကျမ်းစာ၏အစ ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ဘုရား
သခင်မှ

ကြိုတင်ဟောပြောခြင်းဖြစ်သည့်

ကျမ်းစာအားလုံး၏

ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး

၃) အမျ ိုးသားအား
ဆရာက မြွေ၊ အမျ ိုးသမီး
နှင့် အမျ ိုးသားတို့
နေရာတွင် သရုပ်ဆောင်
သူ ရှာရမည်။ သူတို့အား
စီရင်ချက်ကို ကြေငြာသည့်
အခါ ကြောက်ရွံ့သလို
နေကြပေမည်။

အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် စာတန်နှင့်ဖြေရှင်းပြီးနောက် အမျ ိုးသမီးဘက်သို့လှည့်ကာ သူမ၏ပြစ်
ဒဏ်ကို ပြောသည်မှာ ... သို့သော် ပြစ်ဒဏ်ရှိသည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းသည် ခက်ခဲမည်။
သူမ၏အနှစ်သက်ဆုံးအရာမှာ ဝမ်းနည်းခြင်းရှိရမည်။ … ကလေးမွေးခြင်း ဖြစ်သည်။ လူ
အမျ ိုးသားသည် သူမအပေါ်အုပ်စိုးမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ သူမပျော်ရွှင်ရမည် မဟုတ်ပါ။
နောက်ဆုံးတွင် ဘုရားသခင်က အာဒံကိုပြစ်ဒဏ်ပေးသည်။ ဆုလာဘ်မရှိပဲ အလုပ်များစွာ
ကြိုးစားရမည်။ လွန်ခဲ့သောအချ ိန်တွင် ခက်ခဲသောအလုပ်များစွာရှိခဲသော်လည်း ဆုလဒ်ရှိ

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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ခဲ့သည်။ ထိုအရာက ပျော်စရာကောင်းသည်ဟု သင်ပြောခဲ့ပေမည်။ ယခုမဟုတ်တော့ပါ။
ထိုမျှသာမက ဘုရားသခင်က အာဒံအား သူသေရမည်၊ မြေသို့ပြန်သွားရမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။
သူ့ကိုမြေမှုန့်မှ အသက်ကိုပေးခဲ့သည်၊ ထိုအသက်ကို သူ့ထံမှပြန်နုတ်လိမ့်မည်။ ဤသည်
မှာသေခြင်းအား ကြေငြာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လာရန် မဟုတ်ခဲ့ပါ။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည်
တစ်သက်လုံးပျော်ရွှင်စွာ

နေထိုင်သွားကြရန်ဖြစ်သည်။

ယခုတွင်

အလုပ်ကိုကြိုးစားပြီး

တစ်နေ့လျှင် သေကြရမည်။

ဆရာအကူ
ကျမ်းစာအလွတ်
ကျက်မှတ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု
ကျမ်းချက်ကို ကြိမ်ဖန်များစွာ
ပြန်လည်ရွတ်ဆိုပြီး ကလေး
များကို နှစ်ဖွဲ့ (သို့)
အဖွဲ့များစွာ ခွဲပါ။ အဖွဲ့လိုက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကို တန်းစီစေပြီး မြေဖြူ
(သို့) သင်ပုန်း (သို့)

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၅ - သင်နှင့်မိန်းကိုလည်းကောင်း သင်၏အမျ ိုးအနွယ်နှင့်မိန်းမ၏အမျ ိုး
အနွယ်ကိုလည်းကောင်း ငါသည်ရန်ငြိုးဖွဲ့စေမည်။ သူသည် သင်၏ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မည်။
သင်သည် သူ၏ဖနောင့်ကိုကြိတ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။

ထိုင်ခုံပေါ်တွင် ရေးစရာ
တစ်ခုခုတင်ထားပါ။ တစ်ဖွဲ့
ချင်းစီ၏ရှေ့ သင်ပုန်းပေါ်တွင်
ရေးစရာ တစ်ခုခုထားပါ။
တစ်ဖွဲ့စီတိုင်းမှ ရှေ့ဆုံးတွင်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ရပ်နေသည့် ကလေးများသည်
သင်ပုန်းရှေ့တွင် ပြေးလာပြီး
ကျမ်းချက်၏ ပထမစကားလုံး

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း ပုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကွဲပြားကြသည်။ သင့်လျော်

ကို ရေးရမည်။ ထို့နောက်
နေရာသို့ ပြန်ပြေးသွားရမည်။

သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်

နောက်ကလေးများသည်

ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်

လည်း အလှည့်ကျပြေးလာ

ခြင်းအတွက် သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကို www.itunes.com တွင်
နားဆင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
သီချင်းများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ကာ ရေးရမည်။ ထိုအတိုင်း
ကျမ်းချက် ကုန်သွားသည်
အထိ ဆက်လက်လုပ်
ဆောင်ပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်

“ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ ဘုရားဖြစ်သည် You are God alone” ဟူသည့် Christ for
the Nations Music ကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

မကစားခင် အဖွဲ့အားလုံးကို
ပြီးအောင် လုပ်ဆောင်စေပါ။
ကျမ်းစာလှုပ်ရှာမှု မြွေများအတွက်ငါးမျှားခြင်း

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ဆရာမှ အိတ်တစ်အိတ်ထဲ
တွင်မြွေရုပ်များစွာကို ထည့်

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု - မြွေများအတွက် ငါးမျှားခြင်း

ထားပြီး ထို မြွေတစ်ကောင်စီ

ပစ္စည်းအစုံပါသော အိတ်တစ်အိတ် ရှိရမည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုစီတိုင်းတွင် သံလိုက်နှင့် ကပ်စေ
မည့်အရာ တစ်စုံတစ်ခု ပါရမည်။ အိတ်ထဲတွင် ရှိရမည့်အရာ တစ်ခုမှာ မြွေဖြစ်သည်။ မြွေ
သည် ကာတွန်းပုံမြွေဖြစ်ရသည်။ မြွေအစစ်မဟုတ်ပါ။ ငါးမျှားတံတွင် ကြိုးတပ်ပါ။ ကြိုးအဆုံး

က ကလေးများအား အသစ်
သော စုံစမ်းခြင်းတစ်ခုခုပေး
ကာ အမှားကျူးလွန်စေပါ။
စုံစမ်းခြင်းဟူသည်မှာ လိမ်

တွင် သံလိုက် (သို့) မြွေကိုဆွဲယူမည့်အရာ တစ်ခုခုထားပါ။ ငါးမျှားပြီး သင့်အိတ်ထဲတွင်

ခြင်း၊ ခိုးခြင်းနှင့် လှည့်စား

ထည့်ထားသည့် ပစ္စည်းအစုံကို ဆွဲထုတ်ပါ။ မြွေကို သင်ဆွဲထုတ်သောအခါ အာဒံနှင့်ဧဝအား

ခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါ

အပြစ်ထဲသို့ သွေးဆောင်သည့် မြွေအသွင် သရုပ်ဆောင်ရန် တစ်ယောက်ယောက်ကို ခေါ်ပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

သည်။
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ယခုအခါ ကလေးများကို ပြောပြရမည်မှာ စာတန်သည် လူသားတိုင်းကို သူ့အတွက် မျှား
ခေါ်ရန် ကြိုးစားနေပြီး သူပြောသည့်အတိုင်း လိုက်နာရန် ကြိုးစားနေသည်။ ဘုရားသခင်က
ကျွန်ုပ်တို့အား စုံစမ်းခြင်းကို ခုခံရန်နှင့် စာတန်ကို အရှုံးမပေးရန် အလိုရှိသည်။ အာဒံနှင့်
အမျ ိုးသမီးသည် ထိုသို့မလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ။

ဆရာအကူ
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - သဘောတူ၊
မတူဖော်ပြချက်များ
ကလေးများသည်

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

သဘောမတူခြင်းနှင့်
သဘောတူခြင်း ဟူသော
ဖော်ပြချက် ခုနှစ်ခုအတွက်

သဘောတူ၊ မတူဖော်ပြချက်များ (သဘောမတူပါက အဘယ်ကြောင့်နည်း)

ပျော်ရွှင်ကစားနိုင်ပါသည်။

၁။ ဘုရားသခင်သည် မြွေကို အပြစ်ပေးခဲ့သည်။ (သဘောတူ)

ကစားနည်းအတွက်

၂။ ဘုရားသခင်က အမျ ိုးသမီး၏မျ ိုးဆက်နှင့် မြွေ၏မျ ိုးဆက်ကြားတွင် စစ်ဖြစ်မည်ဟု
ပြောခဲ့သည်။ (သဘောတူ)
၃။ စာတန်သည်

အမျ ိုးသမီး၏

မျ ိုးဆက်ခေါင်းကိုကြိတ်ပြီး

အမျ ိုးသမီး၏မျ ိုးဆက်က

စာတန်၏ဖနောင့်ကို နင်းကြိတ်မည်ဖြစ်သည်။ (သဘောမတူ - အမျ ိုးသမီးမျ ိုးဆက်၏

သဘောတူ ၊ မတူဟူသည့်
သင့်ကိုယ်ပိုင်
ဖော်ပြချက်လည်း
လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

ဖနောင့်ကို စာတန်ကကြိတ်ပြီး စာတန်၏ဦးခေါင်းကို အမျ ိုးသမီး၏မျ ိုးဆက်က ကြိတ်
မည် ဖြစ်သည်။)
၄။ အမျ ိုးသမီး၏မျ ိုးဆက်သည် အမျ ိုးသားဖြစ်မည်။ (သဘောတူ)
၅။ အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် သူတို့၏အပြစ်အကျ ိုးဆက်သည် မည်မျှဆုတ်ယုတ်
ဖွယ်ဖြစ်သည်ကို ချက်ချင်းနားလည်သွားကြသည် (သဘောမတူ - နှစ်များစွာ အချ ိန်ယူ
ပြီး ထိုအချ ိန်တွင်ပင် အပြည့်အဝ နားမလည်သေးပေ)
၆။ ဘုရားသခင်က အမျ ိုးသမီးသည် ကလေးများမွေးသည့်အခါ နာကျင်ခြင်း ဒုက္ခဝေဒနာကို
ခံစားရမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ (သဘောတူ)
၇။ အမျ ိုးသားသည် အစားအစာများစိုက်ပျ ိုးပြီး အလုပ်ကြိုးစားရန် မလိုပါ။ (သဘောမတူ သူသည် အလုပ်ကို အလွန်ကြိုးစားရမည်)

သင်ခန်းစာယူကို
လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
လှုပ်ရှားမှု
ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်
ယေရှုသည် “စာတန်ကို
နင်းကြိတ်သူ” ဖြစ်သည်

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
အပြစ်တရားသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘုရားသခင်ထံမှ ဝေးကွာစေသည်။ မကောင်းဆိုးဝါးမှ သူ
၏နည်းလမ်းသည် ဘုရားသခင်၏နည်းလမ်းထက် ပိုကောင်းသည်ဟု အယုံသွင်းသည်။
သို့သော် ဘုရားသခင်က “စာတန်ကို နင်းကြိတ်မည့်သူ” ကို ပြင်ဆင်ပေးသည်။ ထိုသူမှာ သေ
ခြင်းကို အောင်မြင်ခဲ့သည့် ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်သည်။ မည်သူမဆို ယေရှုခရစ်တော်ကို
ယုံကြည်ပါက “စာတန်ကို နင်းကြိတ်သူ” ယေရှုခရစ်တော်က ကြိုဆိုပြီးချစ်မည်ဖြစ်သည်။
“စာတန်အား နင်းကြိတ်သူ” အပေါ်ယုံကြည်ပြီး ကိုးစားနိုင်ပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

ဟူသော ဖော်ပြချက်များ
စွာ ပေးသည်။
ကြည့်ရှုရန်
ကျမ်းချက်များမှာ

. ၁ကောရိန္တု ၁၅:၅၇
. ရောမ ၅:၁၂-၂၁
. ယောဟန် ၁၁:၂၅
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၁၀)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၆-၁၉

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - အပြစ်တရားသည် ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းကို
အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သည့် နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ထိခိုက်စေခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼
¼¼

ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းတော်မူပြီး အပြစ်တရားကို မုန်းသူဖြစ်ကြောင်းကို အာဒံနှင့်
ဧဝသည် သူတို့၏ကိုယ်တွေ့အရ လေ့လာသင်ယူခဲ့ရသည်။

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ကျမ်းစာ၏ ကျန်ရှိသည့်အရာတွင် အပြစ်တရားကြောင့် ထိခိုက်ခဲ့ကြရသည့် လူသားများ

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

၏ အတွေ့အကြုံအကြောင်း ပါဝင်သည်။
¼¼

ကလေးမွေးဖွားစဉ် ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရခြင်းသည် အမျ ိုးသမီးအပြစ်မလုပ်မိသော်လည်း
ဝေဒနာသည် အဆမတန် တိုးပွားလာခဲ့သည်။
တွင် စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။ သူမက သူ့အားအုပ်စိုးရန် ရှာဖွေ

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

ဘုရားသခင်က အာဒံအား သူ့ဇနီးကိုအုပ်စိုးရန် မပြောပါ။ သို့သော် သူတို့၏အပြစ်ကြောင့်

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

လက်ထပ်ထိမ်းမြှားခြင်း ဆက်ဆံရေးတွင် ပဋိပက္ခရှိမည် ဖြစ်သည်။

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

အာဒံသည် သူ၏မိန်းမစကားကို နားထောင်ခဲ့သည့်အတွက် ဘုရားသခင်က သူ့အပေါ်

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

ကြောင်းကျမ်းချက်များဖြင့် ပြည့်နေသည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၁:၁၂၊ တရားသူကြီးမှတ်စာ

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

၁၃:၂၃၊ ၄ ရာ ၄:၉-၁၀)

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

အာဒံက မြေပေါ်တွင် ရုန်းကန်ခြင်းဖြင့် သူ့အသက်ရှင်သန်ရေးကို ရယူရမည်ဖြစ်သည်။

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

သို့သော် ကျဆုံးခြင်းမတိုင်မီတွင်မူ သက်တောင့်သက်သာနှင့် ပျော်ရွှင်စွာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရ
သည်။ ကျဆုံးခြင်းပြီးနောက်တွင်မူ အလုပ်သည် နာကျင်စရာနှင့် ခက်ခဲလာသည်။
¼¼

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

တရားစီရင်ခြင်းကို မကြေငြာခဲ့ပါ။ ကျမ်းစာထဲတွင် အမျ ိုးသမီး၏စကားကို နားထောင်ရ

¼¼

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

အမျ ိုးသမီးခံရသည့် ပြစ်ဒဏ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွင် သူမ၏အမျ ိုးသားနှင့် ဆက်ဆံရေး

၏ အပြစ်မတိုင်မီ ဤအရာဖြစ်ခဲ့မည် မဟုတ်ပါ။

¼¼

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

လိမ့်မည်။ ထို့အပြင် ဤအရာကြောင့်ပင် ပြဿနာများရှိလိမ့်မည်။ အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီး
¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

တွေ့ကြုံရနိုင်သည်။ သို့သော် ယခုအခါ အပြစ်တရားကြောင့် ကလေးမွေးဖွားခြင်း ဒုက္ခ
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ကျမ်းချက်ကို ဘာသာပြန်လျှင် ပိုကောင်းသည်။ သင်၏အလိုဆန္ဒသည် သင့်ခင်ပွန်း
အတွက် ဖြစ်မည်။ ဤတစ်ချက်ဖြင့် ချည်နှောင်ထားသည်နှင့် သူမသည် သူ၏အုပ်စိုးခြင်း
ကို ခံရမည်ဖြစ်သည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ဥယျာဉ်ထဲမှဘဝ

ဤသင်ခန်းစာတွင် အပြစ်တရားကြောင့် ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲတွင် မည်သည့်အရာ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်
ကို လေ့လာသွားကြမည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ အပြစ်မပြုမီ ဥယျာဉ်ထဲတွင် မည်သို့ အသက်ရှင်
ခဲ့ရသည်ကို သတိရပါ။
၁) 	ပါရာဒိသုဘုံ
၂) ဘုရားသခင်နှင့် ရင်းနှီးသော ကိုယ်တွေ့ဆက်ဆံရေး
၃) အကာအကွယ်ရှိသောနေရာ
၄) နှစ်သက်ဖွယ်၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှင့် ကြွယ််ဝခြင်း
၅) အပြစ်မရှိခြင်း
၆) 	ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့် ညီညွတ်ခြင်း
၇) လွတ်လပ်မှုများစွာရှိခြင်း
၈) မခက်ခဲသည့်အလုပ်

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ကျွဲမျက်လုံး တည်နေရာကို ပြင်ဆင်ပါ။ ငါးယောက်တစ်ဖွဲ့မှ ခုနှစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပါ။ ပစ်
မှတ်တွင် နူးညံ့သောအရာ တစ်ခုခုဖြင့် ပစ်စေပါ။ တစ်ဖွဲ့စီကို ပစ်မှတ်အား ပစ်စေရာတွင် ပစ်
မှတ် ရှေ့တွင်ရပ်စေပါ။ ထို့နောက် ပစ်သောသူကို ပစ်မှတ်၏ ဆယ်လှမ်းအကွာမှ ထပ်မံ
ပစ်စေပါ။ ထို့နောက် ခြေလှမ်းနှစ်ဆယ်ခန့်အကွာမှ ထပ်မံပစ်စေပါ။ ပစ်မှတ်ကို လွဲချော်
သောသူတိုင်း ထိုင်ရမည်။ ယခုတွင် တစ်ခန်းလုံး ထိုင်ရပေမည်။
အပြစ်တရားသည် ပစ်မှတ်မှ လွဲချော်ခြင်းဖြစ်သည်ကို ရှင်းပြပါ။ မည်သူကမှ ပစ်မှတ်ကို
အချ ိန်တိုင်းမထိနိုင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပစ်မှတ်မှ လွဲကြသည်။ ဤအရာ

ကလေးများက ဧဒင်
ဥယျာဉ်ထဲမှ အကြောင်း
အရာကို မှတ်မိသလောက်
ဆရာနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်
နိုင်သည်။ ဤစာရင်းမှာ
ဥယျာဉ်ထဲတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့
သည့် အကြောင်းအရာ
အနည်းငယ်ဖြစ်သည်။
ဆရာအနေဖြင့် “အာဒံနှင့်
ဧဝတို့၏ အပြစ်မတိုင်မီ
ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲတွင် နေခဲ့
သည့်ဘဝသည် ဘာနှင့်တူ
သနည်း” ဟုမေးနိုင်သည်။
သင်ခန်းစာ # ၅ ကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

ဆရာများက
“ပစ်မှတ်မှလွဲချော်ခြင်း”
အကြောင်းကို
သရုပ်ဖော်ပြရန် ပစ်မှတ်ကို
အသုံးပြုနိုင်သည်။
စက်ဝိုင်းပုံ

ကို သမ္မာကျမ်းစာက အပြစ်တရားကို သတ်မှတ်ပုံဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ပြည့်စုံခြင်း သို့
မဟုတ် သန့်ရှင်းခြင်းအမှတ်အသားကို လွဲချော်ခြင်းဖြစ်သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
မြင်ယောင်ကြည့်ပါ … အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်က စာတန်အား
သူ၏အနာဂတ်အကြောင်းကို ပြောခဲ့ပြီးသည်။ တစ်ရက်တွင် စုံစမ်းသူ စာတန်ကိုယ်တိုင်အား
သေသည့် တိုင်နှိမ်နင်းမည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပေါ်လာမည်။ စာတန်က ဘုရားသခင်သည် တစ်
နေ့၌ သူ့ကိုနှိမ်နင်းကာ ချေမှုန်းမည်ကို သိနေသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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သို့သော် ထိုအရာမတိုင်မီ ဘုရားသခင်က အာဒံနှင့်ဧဝကို စကားပြောခဲ့သည်။ စာတန်သည်
သူတို့ကိုစုံစမ်းပြီးနောက် သူ့ကို သေခြင်းဖြင့် အဆုံးစွန်သော ပြစ်ဒဏ်ခံစေသည်။ အာဒံနှင့်
ဧဝတို့သည် သူတို့၏အပြစ်အတွက် ဝန်ကိုထမ်းရမည်။ ဘုရားသခင်က သူတို့အတွက်လည်း
ပြစ်ဒဏ်အချ ို့ပေးသည်။ အမျ ိုးသမီးကို သူမ၏ပြစ်ဒဏ်အတွက် ဦးစွာပြောခဲ့သည်။ ထို့
နောက် သူက အမျ ိုးသားကို တိုက်ရိုက်ပြောကာ သူ၏ပြစ်ဒဏ်ကို ပြောခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်
ဘုရားသခင်က စာတန်၊ အမျ ိုးသမီး (သို့) အမျ ိုးသားကို သူတို့၏အပြစ်ကြောင့် ပြစ်ဒဏ်
ပေးမည်ကို မပြောရဲပဲ မနေခဲ့ပါ။ ပြစ်ဒဏ်တစ်ခုချင်းစီသည် မတူညီပါ။ သို့သော် ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်

ဆရာအကူ
လက်ထပ်ခြင်း
ပဋိပက္ခလှုပ်ရှားမှု
ဤတစ်ကြိမ်တွင် လူငယ်
စုံတွဲ တစ်တွဲကို ကလေး

လာမည်မှာ သေချာသည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကို အစဉ်အပြစ်ဒဏ်ပေးသည်။

များရှေ့တွင် တစ်ဦးကို

အမျ ိုးသမီး၏ ပြစ်ဒဏ်ကိုဦးစွာ ကြည့်ကြပါစို့။ ဘုရားသခင်ကဧဝကို နှစ်လမ်းနှစ်မျ ိုးဖြင့်စည်း

ဝင်လာစေပါ။

ကမ်းချပေးသည်။ ပထမအနေဖြင့် သူမက ကလေးမွေးဖွားသောအခါ နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကို
ခံစားရမည်။ သဘာဝအားဖြင့် ဘုရားသခင်ဖြစ်စေချင်ခဲ့သည်မှာ အမျ ိုးသမီးများ ကလေးမွေး
ဖွားစဉ် နာကျင်ခြင်းမခံစားရရန် ဖြစ်သည်။ ကလေးများသည် ဘုရားသခင်ထံမှ ဆုကျေးဇူး
ဖြစ်သည်။ ကလေးရှိခြင်းသည် စည်းကမ်းမဟုတ်ပါ။ ကလေးမွေးဖွားစဉ် နာကျင်ခြင်းသည်
ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယစည်းကမ်းသည် လုံးဝကွဲပြားသည်။ ထိုစည်းကမ်းသည် သူမ၏
အမျ ိုးသားအာဒံနှင့် ဆက်ဆံရေးနှင့်ဆိုင်သည်။ သူမ၏ အပြစ်တရားအကျ ိုးဆက်မှာ အိမ်တွင်
အမျ ိုးသား၏ဦးဆောင်မှုကို လေးစားရန်ဖြစ်လာသည်။ သူမအပြစ်မပြုမီ အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုး
သမီးကြားတွင် အပြန်အလှန်ဦးဆောင်ခြင်းရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ မဟုတ်တော့ပါ။
အမျ ိုးသားအတွက် သူ၏အလုပ်သည် ခက်ခဲပြီး ကြိုးစားရမည်။ အာဒံ၏အပြစ်မတိုင်မီ
အလုပ်သည် လွယ်ကူပြီး မိမိနှစ်သက်ရာ ကစားနည်းကို ကစားရသကဲ့သို့ ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်ခဲ့
သော်လည်း ယခုမဟုတ်တော့ပါ။ ဘုရားသခင်က သူ့ကို မြေသို့တစ်ဖန် ပြန်သွားရမည်သို့

တစ်ဦး အငြင်းအခုံပြုကာ
အချ ိန်အနည်းငယ်အထိ
ငြင်းခုံနေစေပါ။
ဤသည်မှာ အပြစ်တရား
၏ ထိခိုက်မှုဖြစ်သည်ကို
ကလေးမျာအား ထောက်
ပြပါ။ ဤသို့မဖြစ်သင့်ပါ။
လက်ထပ် ထိမ်းမြှားခြင်း
တွင် ဘုရားသခင်မှ
စီစဉ်ရေးဆွဲပြီး ခင်ပွန်းနှင့်
အမျ ိုးသားသည်
ချစ်ခင်ကြင်နာရမည်။

မဟုတ် အာဒံသေရမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ အာဒံအပြစ်မပြုမီ သူသေမည် မဟုတ်သကဲ့သို့ ထာ
ဝရရှင်သန်ရန် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုမဟုတ်တော့ပါ။ သူ၏နာကျင်စရာ ကောင်းသော
အပြစ်၏ အကျ ိုးဆက်မှာ သူနှင့်သူ့နောက်တွင် ဖြစ်လာသော သူအားလုံးသည် အပြစ်
အတွက် ပြစ်ဒဏ်အနေဖြင့် မြေသို့ပြန်သွားရမည် (သို့) သေကြရမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရား
သခင်က ကျွန်ုပ်တို့သည် မြေသို့တစ်ဖန်ပြန်သွားရမည် (သို့) သေရမည်ဟု ပြောသောအခါ
သေဆုံးသောအခါ မြေအောက်သို့သွားရမည် သင်္ချ ိင်းသို့သွားရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ အပြစ်ပြုသူ
အားလုံးသည် ဘုရားသခင်ထံမှ ထာဝရခွဲခွာခြင်းကို ခံရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်တရားအကြောင်းနှင့် အပြစ်အတွက် ဘုရားသခင်၏ပြစ်ဒဏ် အ
ကြောင်းကို ပိုမိုပြောကြမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုအတွက် ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကို
အစဉ်ပြစ်ဒဏ်ပေးသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့က မည်သည့်အချ ိန် (သို့)
ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ပြုမည်ကို ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်ကမူ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်၏ အကျ ိုး
ဆက်ဖြစ်သော ဘုရားသခင်ထံမှ အလွန်ဆိုးရွားသော နေရာတွင် ထာဝရခွဲခွာရခြင်းကို
ဆုံးဖြတ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
ရောမသြဝါဒစာစောင် ၈:၂၀ - ၂၁ ဤလောကသည် အနိစ္စနိုင်ငံသို့ အလိုလိုလိုက်သည် မဟုတ်။
ဘုရားသခင်သားတို့၏ ထူးမြတ်သော လွှတ်ခြင်းချမ်းသာတည်းဟူသော ဖောက်ပြန်ပျက်စီး
ခြင်းအနှောင်အဖွဲ့မှ ကယ်လွှတ်ခြင်းချမ်းသာကို ဝင်စားမည်ဟု မျှော်လင့်ရသောအခွင့်ကို
ပေး၍ အနိစ္စနိုင်ငံသို့ လိုက်စေတော်မူသော သူ၏အလိုတော်ကြောင့်သာ လိုက်ရ၏။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - ပဲအိတ်ပစ်
ကစားနည်း
(Bean Bag Toss)
တိတ်ဖြင့် ကြမ်းပြင်ပေါ်
တွင် ၃၆ လက်မခန့်ရှိသော

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

စတုရန်းပုံကပ်ပါ။ စတုရန်း
အထဲတွင် အင်္ဂလိပ်စာလုံး

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း ပုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကွဲပြားကြသည်။ သင့်လျော်
သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်းအတွက် သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကို www.itunes.com တွင်
နားဆင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
သီချင်းများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

X သဏ္ဍာန်တိတ် ကပ်ပါ။
တစ်ခန်းချင်းစီကို တန်ဖိုး
တစ်ခုစီ (၁၊၂၊၃၊၄) ပေးပါ။
ထိုမှ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ
ကျောင်းသားများပစ်ရမည့်
နေရာတွင်တိတ်ဖြင့်
လိုင်းတားပါ။ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲ

“သူသည် ကောင်းမြတ်သည် He is Good” ဟူသည့် Steve Green ကို ဤသင်ခန်းစာ

ပါ။ တစ်ယောက်ချင်းစီ

အတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သည် စတုရန်းပုံထဲမှ
တစ်ခန်းခန်းကို ပစ်ရမည့်
အလှည့်ရှိမည်။ (သင့်အနေ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ဖြင့် ခြေအိတ်ထဲတွင်
ပဲများထည့်ပြီး သရေကွင်း
ဖြင့် တင်းကြပ်စွာစည်းပါ။

မကောင်းသည့် ပန်းသီးတစ်လုံး
သင့်အနေဖြင့်

ပင်ပေါင်ဘောလုံး

(သို့)

ဘောလုံးအသေးတစ်လုံး၊

စာရွက်ညှပ်ကလစ်၊

ခဲတံတစ်ချောင်းနှင့် အပ်ချည် (သို့) ဆေးသုတ်ရာ၌ ဆေးမပေစေလိုသည့် နေရာကို ကပ်
သည့် တိတ်တို့ လိုပေမည်။ စာရွက်ညှပ်တစ်ခုချင်းပေါ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာလုံး A (သို့) B
ဟု ရေးပါ။ ပြီးလျှင်ခွက် (သို့) ပုံးထဲတွင် ထည့်ပါ။ အပ်ချည်လုံး (သို့) တိတ်ဖြင့် ကြမ်း
ပေါ်တွင် ထမင်းစားပန်ကန်ပြားအရွယ်ရှိသည့် ရွယ်တူစက်ဝိုင်း နှစ်ခုဆွဲပါ။ ဤကစား
နည်း၏ ပန်းတိုင်မှာ သင်ရေးထားသည့်စာနှင့် ယှဉ်တွဲနေသည့်စက်ဝိုင်းထဲတွင် ဘောလုံးကို
မှုတ်ထည့်ရန် ဖြစ်သည်။ စက်ဝိုင်းထဲတွင် မှုတ်ထည့်ရန် သင့်အဖော်နှင့် လုပ်ဆောင်ရပေ
မည်။ နှစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့လုပ်ပြီး အကြိမ်တိုင်းပစ်မှတ်ကို ထိနိုင်မထိနိုင်ကို ကြည့်ပါ။ ဆရာ
အနေဖြင့် နှစ်ယောက်တစ်တွဲမှုတ်နေသူကို အချ ိန်တစ်မိနစ်ခန့် ပေးသင့်ပါသည်။

ခြေအိတ်အရှည်ဘက်ကို
ယူပြီး ပဲအိတ်ထားသည့်
ဘက်သို့ခေါက်ပါ။)
သူတို့ကကျမ်းချက်ကိုမှန်
ကန်စွာပြောနိုင်ပါက
သူတို့ပစ်လိုက်သည့်
ပဲအိတ်သည် စတုရန်းထဲမှ
တန်ဖိုးအတိုင်းရမည်
ဖြစ်သည်။

အပြစ်သည် ပစ်မှတ်လွဲချော်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပင်ပေါင်ဘောလုံးကို စက်ဝိုင်းအတွင်းသို့
မှုတ်သွင်းသည့်အခါ လွဲချော်သကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

pmrsufESm 53

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ဆရာအကူ
သင်ခန်းစာ

တစ်မိနစ်ထဲတွင် ဤကမ္ဘာကြီးနှင့် လူ့ဘဝ၏ ဆိုးရွားသောအရာများကို စာရင်းလုပ်ပါ။
ထို့နောက် အာဒံနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့ အပြစ်မကျူးလွန်ခင် ဘုရားသခင်၏ ပါရာဒိသုဘုံ
ဥယျာဉ်ထဲတွင် မရှိခဲ့သော မကောင်းသည့် အရာများကို ဖျက်စေပါ။

ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု တစ်မိနစ်စာရင်းပြုစုခြင်း
ဆရာကစာရင်းကို
အားလုံးမြင်နိုင်သည့်
သင်ပုန်းပေါ်တွင် ချရေးပါ။
ဖြစ်နိုင်ပါက ကလေးများ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

အားလုံးကို အကြံပြုစေပါ။

ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကျ ိုးဆက်များကို နားလည်ခြင်းသည် သင်ခန်းစာဖြစ်သည်။ အပြစ်
၏အကျ ိုးဆက်ကို သင်မရွေးချယ်ပါ။ ဘုရားရွေးချယ်သည်။ သင်က သူ့ကိုနာခံခြင်း မနာခံ
ခြင်းကိုသာ ရွေးချယ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သော တရားသူကြီးအနေဖြင့် သင့်အပြုအမူများ
အတွက် သူလာမည့်စီရင်မှုအပြင် အကျ ိုးဆက်ကို သူကခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
သင့်မိသားစုတွင် သင်မှန်ကန်သော ရွေးချယ်မှုလုပ်ဆောင်သောအခါ သင့်မိဘများက ပေး
သည့် အကျ ိုးဆက်အချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။
သင့်အိမ်တွင် သင်ကမှားယွင်းသော ရွေးချယ်မှုပြုသောအခါ သင့်မိဘများက မည်သည့်
အကျ ိုးဆက်ကို ပေးသနည်း။
တစ်စုံတစ်ဦးအပြစ်ပြုသောအခါ ထိုရွေးချယ်မှုအတွက် မကောင်းသည့် အကျ ိုးရလဒ် ရှိပေ
သည်။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - အပြစ်တရားသည် ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းကို
အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သည့် နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ထိခိုက်စေခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်း နံပါတ် (၁၁)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၇၊ ၂၁
ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်က အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို အဝတ်လုပ်ပေးရန်
အပြစ်မရှိသည့် တိရစ္ဆာန်ကို သတ်ခဲ့သည်။

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့ ဘုရားသခင်ကို တော်လှန်ခဲ့ပြီးနောက် သူတို့သည် အပြစ်နှင့်
အရှက်ကို ခံစားကြရသည်။

¼¼
¼¼

¼¼

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

သူတို့အပြစ်ရှိသည်ဟု ခံစားရသောအရာက ဘုရားသခင်ထံမှ ပုန်းအောင်းရန် ကြိုးစား

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

စေခဲ့သည်။

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် သူတို့ကိုယ်ကို ဖုံးအုပ်ရန် သဖန်းရွက်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကို သိကြောင်းကို သူတို့အသေအချာသိသော်လည်း

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

သူတို့အပြစ်အတွက် ပုန်းရန်ကြိုးစားဆဲဖြစ်သည်။

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးသည် သဖန်းရွက်ဖြင့် သူတို့ကိုယ်ကို ကာရန်ကြိုးစားစဉ် သူတို့၏

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

အပြစ်ရှိခြင်းဟူသော ခံစားချက်ကို ဖြေဖျောက်ပေးလိမ့်မည်ဟု မှားယွင်းစွာ ယူဆခဲ့
ကြသည်။
¼¼

သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

မြွေက သူတို့၏မျက်လုံးများ ပွင့်လာမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။ သို့သော် သူတို့ဘာမြင်ခဲ့

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

သနည်း။ မြွေကတိပေးခဲ့သည့်အရာကို မမြင်ခဲ့ရပါ။

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

¼¼

မြွေကတိပေးခဲ့သည့် ဘုရားကဲ့သို့သော ဉာဏ်ပွင့်လင်းမှု မရခဲ့ကြပေ။

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

¼¼

ဉာဏ်ပညာကို ဘုရားသခင်အား မနာခံခြင်းဖြင့် လုံးဝမရနိုင်ပါ။

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

¼¼

ဘုရားသခင်က အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးအတွက် အဝတ်များကိုပြုလုပ်ပေးသောအခါ သူလုပ်

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

စေချင်သည့်အရာကို တော်လှန်ခဲ့ပြီးသည့်တိုင် သူတို့ကိုချစ်ဆဲ၊ ဂရုစိုက်ဆဲဖြစ်သည်ကို
ကျမ်းစာထဲမှ ဇာတ်လမ်းများသည် အဆုံးသတ်တွင် မည်သည့်အရာကို ဆွဲယူရမည်ကို
ပြောပြခဲ့သည်။ ပြသထားသည့်အရာများထဲမှ သင်ခန်းစာဆွဲယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးထား
သည်။ ဘုရားသခင်မှ အာဒံ၏ယုံကြည်ခြင်းအား တုံ့ပြန်ရာတွင် အာဒံမှသူ့ကိုယ်သူကာ
ရန် ကြိုးစားခြင်းထက် သူ့ကိုနှစ်သက်စေသော နည်းလမ်းဖြင့် သူတို့၏အရှက်ကိုကာရန်
¼¼

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

ပြသခဲ့သည်။
¼¼

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

ဖြစ်သည်။

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

ဖြစ်စဉ်မှာ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းအား လေ့လာရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

သည်။ အပြစ်တရားသည် ပတ်ဝန်းကျင် (သို့) မျ ိုးရိုးဇာတိကို အပြစ်တင်၍မရပါ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့ တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် သတင်းဆိုးများကို ကလေးများအား စာရင်းပြုစု
စေပါ။
¼¼

ကလေးမွေးဖွားသောအခါ နာကျင်ခြင်း

¼¼

အိမ်ထောင်တွင် ပဋိပက္ခရှိခြင်း

¼¼

အာဒံ၏မြေပေါ်တွင် ရုနး် ကန်ရသည့အ
် လုပအ
် တွက် နာကျင်ခြင်းနှင့် ခက်ခကဲ ြိုးစား
ရခြင်း

¼¼

အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် ရုပ်ခန္ဓာအရ သေဆုံးကြရမည်။

¼¼

ကမ္ဘာမြေ၏ပြည့်စုံသော ညီမျှခြင်းသည် ယခုအခါ ယုတ်လျော့သွားသည်။

လူအများက ထိုသတင်းဆိုးကို မည်သို့ တုန့်ပြန်ကြမည်နည်း။
¼¼

ထိတ်လန့်ခြင်း

¼¼

ဒေါသထွက်ခြင်း

¼¼

မျှော်လင့်ချက်မဲ့ခြင်း

¼¼

ဆန့်ကျင်ခြင်း

ဆရာက ကလေးများအား “အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် ထိုကဲ့သို့သော သတင်းဆိုးများကို
မည်သို့တုန့်ပြန်ခဲ့ကြကြောင်း ယနေ့ လေ့လာသွားကြမည်” ဟု ပြောပြသင့်သည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ဘုရားသခင်က အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့အတွက် သူတို့ကိုယ်တိုင် အဝတ်လုပ်သည်ကို အဘယ်
ကြောင့် လက်မခံခဲ့သည်ဟု သင်ထင်ပါသနည်း။ ရက်အနည်းငယ်ကြာသွားပါက ထိုအရွက်
များသည် မည်သို့ဖြစ်သွားမည်ဟု သင်ထင်ပါသနည်း။
ဘုရားသခင်က သင့်ဘဝအကြောင်းကို မေးလိုပါက သင်မည်သို့ပြောမည်ကို ဖော်ပြပါ။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
စာတန်ရလိုက်သည်မှာ မည်မျှကြီးမားသည့် အောင်မြင်မှုနည်း။ သူသည် အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီး
တို့ကို အပြစ်လုပ်ရန် သွေးဆောင်ခဲ့သည်၊ သူတို့အပြစ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ စာတန်၏နောက်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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လိုက်များအားလုံးက လက်ခုပ်များတီးပြီး တစ်စုံတစ်ဦး၏စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကို သဘော
ကျနေပေမည်။ စာတန်၏အောင်မြင်မှုမှာ ထပ်မံရရှိသေးသည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် သူတို့
ကိုယ်တိုင်အတွက် သဖန်းရွက်ဖြင့်အဝတ်ချုပ်ကြသည်။ သင့်အနေဖြင့် အဝတ်အစားအတွက်
သစ်ရွက်ဖြင့် ချုပ်ဖူးပါသလား။ ပျော်စရာလည်း မဟုတ်သကဲ့သို့ သက်တောင့်သက်သာ
လည်း မဖြစ်ပါ။ သစ်ရွက်များသည် ခြစ်မိတတ်ပြီး အနာပင်ဖြစ်တတ်ပါသည်။ သို့သော် ဤ

ဆရာအကူ
အာဒံ၏ယုံကြည်ခြင်း
ခရီးစဉ်

သည်မှာ အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့ စဉ်းစားမိသည့်အရာ ဖြစ်သည်။ စာတန်၏နောက်လိုက်များ

အာဒံက သူ၏ဇနီးကို

သည် ယခုအခါ ရယ်မောနေကြတော့မည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် ကျ ိုးကြောင်းမဆီလျော်

ဧဝဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။

သည့်အမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်ဟု ထင်ကြတော့မည်။

ဤအချ ိန်ထိ သူမကို

ထို့နောက် ဘုရားသခင်က စာတန်၊ အမျ ိုးသမီးနှင့်အာဒံတို့အပေါ် သူ၏စီရင်မှုကို ဖော်ပြခဲ့
သည်။ ထိုအချ ိန်တွင် မည်သူမျှ မရယ်မောနေကြပါ။ ထိုအချ ိန်တွင် ရယ်စရာ တစ်စုံတစ်ရာ
မပါပါ။ အမှန်တွင် စာတန်က ဘဝပျက်သကဲ့သို့ ခံစားနေပေမည်။ သူ၏နောက်လိုက်များ
လည်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည်လည်း စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကြပေမည်။ ဘုရား
သခင်က စာတန်အား တရားစီရင်သောအခါ လူများကိုစုံစမ်းခြင်းနှင့် သွေးဆောင်ခြင်းသည်
တစ်နေ့သောအခါ ပြီးဆုံးသွားမည်ကို သိနေခဲ့သည်။

“အမျ ိုးသမီး” ဟုသာ ခေါ်
ခဲ့သည်။ “ဧဝ” ဟူသော
အမည်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ
“အသက်ပေးသူ”
ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ
အာဒံ၏ အစိတ်အပိုင်း
အပေါ်ယုံကြည်သည့်

ထို့နောက် ဘုရားသခင်က အမျ ိုးသားနှင့် သူ၏မိန်းမကို ထပ်မံကူညီခဲ့သည်။ သူတို့အတွက်

လုပ်ဆောင်မှု တစ်ရပ်ဖြစ်

သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည့် အဝတ်ကိုပေးခဲ့သည်။ နာကျင်ပြီးယားစေသည့်သစ်ရွက်

သည်။ အကယ်၍ သူသည်

မဟုတ်တော့ပါ။ အကောင်းဆုံး အဝတ်အစားဖြစ်သည်။ ထိုအဝတ်ဖြစ်လာရန် တိရစ္ဆာန်တစ်

မျှော်လင့်ချက်မဲ့စွာ

ကောင်သေရသည်။ ဤသည်မှာ ပထမဆုံးတိရစ္ဆာန်သေခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် အာဒံနှင့်

(သို့) သံသယဖြင့်

ဧဝအတွက်မူ သင့်တော်ပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသော အဝတ်ဖြစ်သောကြောင့်

တုံ့ပြန်ခဲ့ပါက သူမက

ပျော်ရွှင်စေခဲ့သည်။

အောက်ပါအမည်များ

သို့သော် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသော အဝတ်အစားထက် သူတို့သည် အလွန်အရေး

ပေးခဲ့ပေမည် -

ထိုအရာက သူတို့၏အဆုံးသတ် မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်က သူတို့ကိုချစ်ပြီး ထောက်ပံ့ပေး

. မျှော်လင့်ချက်မဲ့ခြင်း
. ခါးသည်းခြင်း
. ကျရှုံးခြင်း
. နာကျင်ခြင်း
. ပြဿနာ

သည်။

သို့သော် သူမပေးခဲ့ပါ။

ကြီးသည့် ဘုရားသခင်အကြောင်း လေ့လာမိခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဂရုဏာကြွယ်ဝ
ပြီး ခွင့်လွှတ်ပေးတတ်သည်ကို သူတို့လေ့လာမိခဲ့သည်။ သူတို့အပြစ်တွက် အပြစ်ပေးခံခဲ့ရ
သည့်တိုင် ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကိုချစ်ဆဲဖြစ်ပြီး ဆက်လက်ထောက်ပံ့နေဆဲဖြစ်သည်။
ဤအရာက သူတို့ကို မျှော်လင့်ခြင်း…. မဟာမျှော်လင့်ချက်ကို ပေးသည်။ ဘုရားသခင်က
သူတို့အား စာတန်သည်ပျက်စီးပြီး နင်းခြေခံရမည့်အကြောင်း ပြသနေသည်။ သို့သော်

တစ်ချ ိန်တည်းမှာပင် အာဒံသည် သူ၏မိန်းမကို အမည်ပေးခဲ့သည်။ သူမကို ဧဝဟု ခေါ်ရမည်။
သူမအမည်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ “အသက်ပေးသူ” ဖြစ်သည်။ အာဒံက သူမသည် အသက်ရှင်

သူမကို “အသက်ပေးသူ”
ဟု ခေါ်ခဲ့သည်။

သောသူ အားလုံး၏မိခင်ဖြစ်မည်ကို သိခဲ့သည်။ အာဒံသည် တိရစ္ဆာန်အားလုံးကို အမည်ပေး
ခဲ့သည်၊ သို့သော် သူ၏မိန်းမကို မပေးခဲ့ပါ။ ယခုတွင် သူ၌ဘုရားသခင်ထံမှ မျှော်လင့်ချက်
ရှိပြီး သူ၏ဇနီးကိုလည်း ထူးခြားသော နာမည်ပေးခဲ့သည်။ သူတို့အပြစ်ပြုပြီးနောက် များစွာ
အငြင်းပွားခဲ့ကြပေမည်။ အပြစ်အတွက် မည်သူတွင် အပြစ်ရှိသည်ကို တစ်ဦးကိုတစ်ဦးအပြစ်
တင်ခဲ့ကြပေမည်။ အမှန်တွင် အာဒံက ဘုရားသခင်အား သူ့ကိုအပြစ်ပြုစေသော သူသည်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဘုရားပေးခဲ့သည့် အမျ ိုးသမီးဖြစ်သည်ဟုပင် ပြောခဲ့သည်။ ယခုတွင် သူသည် ဧဝကြောင့်

ဆရာအကူ

ဟု မပြောသကဲ့သို့ သူမကို အပြစ်ပင်မတင်တော့ပါ။ သူသည်သူမကို ကောင်းကြီးပေးပြီး သူတို့
ပျော်ရွှင်ကြသည်။
ကျမ်းစာအလွတ်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၂၁ - ထာဝရအရှင် ဘုရားသခင်သည်လည်း လူလင်မယားဖို့ သားရေဖြင့်
ဝတ်လုံကိုလုပ်၍ ဝတ်ခြုံစေတော်မူ၏။

- စကားလုံးမွှေနှောက်ခြင်း
စကားလုံး တစ်လုံးချင်းကို
စာရွက်ပေါ်တွင် ရေးပြီး

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

စာရွက်များကို မွှေနှောက်
ထားပါ။ ထိုစာရွက်များ
အား ကလေးများက

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း ပုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကွဲပြားကြသည်။ သင့်လျော်
သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်

ကျမ်းချက်ကို အစဉ်လိုက်
ထားခြင်းဖြင့် ရှာဖွေစေပါ။

ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်းအတွက် သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကို www.itunes.com တွင်
နားဆင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
သီချင်းများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“သူကောင်းမြတ်သည် He is Good” ဟူသည့် Steve Green သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာ
အတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
၁။ အရွက်အမျ ိုးအစား နှစ်မျ ိုးယူလာပါ။ ကောင်းပြီးလတ်ဆတ်သော၊ အစိမ်းရောင်နှင့်
ခြောက်ပြီးအိုနေသော၊ ကြွတ်ဆတ်နေသည့်အရွက်
၂။ 	နောက်တစ်ဖန် သားရေ (သို့) တိရစ္ဆာန်အမွေးကို ပြပါ။ မေးရမည်မှာ - “ဤအရာ
က သစ်ရွက်ထက် ပိုကောင်းသည့် ဘောင်းဘီနှစ်ထည် ဖြစ်စေနိုင်ပါသလား။ (သို့)
ဂါဝန် (သို့) ရှပ်အကျ ီ၊ ကလေးများဆက်စပ်နိုင်သည့်အရာ တစ်ခုခု) အဘယ်ကြောင့်
နည်း။ ဤအရာသည် ဘယ်နေရာမှ ဖြစ်လာသနည်း။ တိရစ္ဆာန်သည် အာဒံနှင့်ဧဝ
အတွက် သင့်လျော်သည့်အဝတ်အစားပေးရန် အသက်ပေးရသည့်အကြောင်းကို ပြော
ပါ။ ၎င်းကို ယဇ်ပူဇော်သည်ဟု ခေါ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတစ်လျှောက် လူများ၏
အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ရန် ယဇ်ကောင်အနေဖြင့် တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကိုသတ်ရန် လိုအပ်
ကြောင်း ဘုရားသခင်က တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့က အပြစ်မပြုခဲ့ပါက
တိရစ္ဆာန်လည်း သေမည်မဟုတ်ပါ။ အပြစ်တရားတွင် မကောင်းသည့် အကျ ိုးဆက်အစဉ်
ရှိသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စကားလုံးများ ချန်ခြင်း
မြေဖြူခဲဖြင့် သင်ပုန်းပေါ်တွင် လေ့လာရမည့် ကျမ်းချက်ကို ရေးပါ။ စကားလုံးအချ ို့ကို

ဆရာအကူ

ချန်ပါ။ ချန်ခဲ့သည့် စကားလုံးများကို ဘေးနားတွင် အစဉ်လိုက်ချရေးပါ။ ကွက်လပ်တစ်ခု
၏ အဖြေကို ကျောင်းသားတစ်ဦးအား စာရွက်ပေါ်တွင် ချရေးစေပါ။ ကျမ်းချက်ပြီးသွားသည်
အထိ ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ပါ။ ကလေးများ အားလုံးကျမ်းချက်ရသည်အထိ ကြိမ်ဖန်များစွာ
ပြုလုပ်ပါ။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

နှိုင်းယှဉ်ခြင်းလှုပ်ရှားမှု
ကလေးများ ကောင်းမွန်စွာ
လုပ်ဆောင်တတ်သည့်

လူသားများအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် တိရစ္ဆာန်သေရသည်မှာ ဤအကြိမ်သည်
ပထမဆုံးတစ်ကြိမ် ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်တွင် လူသားများအတွက် သေရသည့်အခြား
တိရစ္ဆာန်များအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ပြောကြမည် ဖြစ်သည်။
သူတို့၏ အပြစ်တရားနှင့် အရှက်တရားကို ခံစားနေရစဉ် အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် သဖန်းရွက်
ဖြင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ကာရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က ပိုမိုကောင်းမွန်
သည့် အဝတ်ကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး ထိုအဝတ်သည် တိရစ္ဆာန်များမှ ရရှိသည့်အဝတ်ဖြစ်သည်။

အရာနှင့် ဘုရားသခင်
ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်
သော အရာကို ကလေး
များအား နှိုင်းယှဉ်စေပါ။
စာရင်းနှစ်ခုလုပ်ပါ။
ဆရာလုပ်ဆောင်လိုသည့်
နိဂုံးမှာ လူသားများ
ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်
ထက် ဘုရားသခင်သည်

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ဘုရားသခင်သည် ထိုကဲ့သို့ကြီးမားသော ထောက်ပံ့သူဖြစ်သောကြောင့် သင့်အတွက်သို့
မဟုတ် သင်သိသည့်သူ တစ်စုံတစ်ဦးအား ဘုရားသခင်ထောက်ပံ့ခဲ့သည့်အရာ ၂ မျ ိုး ၃ မျ ိုးကို
အမည်ဖော်ပြပါ။

လူသားများအတွက်သာ၍
ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
အာဒံကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည်
လည်း ဘုရားသခင်ကို
ကိုးစားရမည်။

သင့်မိတ်ဆွေ (သို့) မိသားစုဝင်ကို ဘုရားသခင်သည် သင့်အား မည်သို့ထောက်ပံ့ပေး
ခဲ့သည်ကို ပြောပြပါ။ သင့်အတန်းထဲမှ တစ်စုံတစ်ဦးကို ပြောပြခြင်း (သို့) သင့်ဆရာ
အားပြောပြခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်သင့်အတွက် ပြင်ဆင်ထောက်ပံ့ပုံကို လေ့ကျင့်ပြောဆိုပါ။
နောက်တစ်ချ ိန် အတန်းသို့လာသောအခါ ဘုရားသခင်မှ သင့်အားပြင်ဆင်ထောက်ပံ့ပုံကို
သင့်မိတ်ဆွေ (သို့) မိသားစုဝင်အား ပြောပြသည့်အခါ သူတို့မည်သို့ တုံ့ပြန်ပုံကို အခြား
သူများ အားပြောပြပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်က အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို အဝတ်လုပ်ပေးရန်
အပြစ်မရှိသည့် တိရစ္ဆာန်ကို သတ်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၁၂)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၂၂-၂၄

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကို မုန်းသည်။ ဘုရားသခင်သည်
အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို အပြစ်ကြောင့် ဥယျာဉ်ထဲမှ မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲတွင် နေရခြင်းသည် ကောင်းကင်တွင် နေရသကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံ

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ နာခံမှုလုပ်ပါက သူတို့သည် ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲတွင် ဆက်လက်နေ

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ထိုင်ခဲ့ရပေမည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် သူတို့၏အပြစ်အတွက် ပြစ်ဒဏ်အနေဖြင့် ဥယျာဉ်
ထဲမှ မောင်းထုတ်ခြင်း ခံရသည်။
¼¼
¼¼

¼¼

သူတို့သည် ဥယျာဉ်အပြင်တွင် နေကြသည်ကို သေချာစေရန် ဘုရားသခင်သည် ဂိတ်

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

တံခါးရှေ့တွင် လက်နက်ကိုင်ထားသည့် အစောင့်များကို ချထားခဲ့သည်။

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

ဘုရားသခင်မှ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို ဧဒင်ဥယျာဉ်မှ ထုတ်ခဲ့ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ သူတို့

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို ပို့လိုက်သည့်နေရာသည် အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရမည့် နေရာဖြစ်

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

သည်။ ဖိစီးညှင်းပန်းသည့်နေရာ မဟုတ်ပါ။

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

ဧဝသည် ဘုရားသခင်မှ သူမကိုပြောသည့်အရာကို ပြေလျော့စွာကိုးကားခဲ့ခြင်း (သို့)

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

ခြင်းဖြင့် ကိုးကားခဲ့သည်။ (မဿဲ ၄:၄၊ ၇၊ ၁၀)

¼¼

ပြစ်ဒဏ်မှာ လူသား၏ ကောင်းကျ ိုးအတွက် အမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့ကို ယာယီသေဆုံးမှု
ဘုရားသခင်သည် အာဒံကို စိတ်တော်မတွေ့ခဲ့ပေ၊ သို့သော် အာဒံအပေါ် ဘုရားသခင်

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

ဂရုဏာရှိသည်။

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

ဘုရားသခင်မှ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို ပေးခဲ့သည့် သားရေသည် သူတို့အတွက် ဘုရားသခင်

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

၏ အစဉ်ထောက်ပံ့ခြင်းကို သတိရစေသည်။
¼¼

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

တွင် ထုတ်ဖော်လိုက်သော်လည်း သူသည် အပြစ်ထဲတွင် ထာဝရနေထိုင်ရန် မလိုပါ။
¼¼

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

တလွဲကိုးကားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်ကိုးစားထိုက်
¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

၏ အပြစ်ကြောင့် ဖြစ်သည်။
¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

တစ်ခါက အလွန်ကောင်းခဲ့သည့် အရာအားလုံးသည် သူ့ခေါင်းပေါ်တွင် ကျရောက်လာ
သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာဦးကျမ်းကို ဖတ်သည့်အခါ လူသတ်ခြင်း၊ ကာမကျူးလွန်ခြင်း၊
ရောဂါဝေဒနာဖြစ်ခြင်း၊ သောက်စားမူးယစ်ခြင်းနှင့် သေခြင်းတို့သည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့၏
အပြစ်ရလဒ်များဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

သင်ခန်းစာစတင်ပါ

အောက်ပါကဲ့သို့သော ကစားနည်းသင်ပုန်းကို ပြင်ဆင်ပါ -

လှုပ်ရှားမှု -

ကျက်မှတ်ထားသည့်

ကာလပြဇယား

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း

သီချင်းများ

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

ကျမ်းချက်များ

ကျမ်းစာစိန်ခေါ်ခြင်း
စာသင်ခန်းကို နှစ်ပိုင်းခွဲပါ။
အဖွဲ့များသည် ၁) ပိုကြီးသော
လက်ရှိသောသူ
၂) ပိုသေးသော
လက်ရှိသောသူ
ဤကစားနည်းကို
သင်ခန်းစာ၏အဆုံး

ပထမသင်ခန်းစာ (၁၁) ခန်း တစ်ခုချင်းစီသို့ ပြန်သွားပြီး ကလေးများကို သင်ခန်းစာတစ်ခု
ချင်းစီအတွက် (၁၀၀ မှတ်) အချ ိန်ကာလ၊ သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီ (၂၀၀ မှတ်) အတွက်
ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း၊ သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီ (၃၀၀ မှတ်) အတွက် သီချင်း၊ နှင့် သင်ခန်းစာ

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်
ဆက်လက်
လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

တစ်ခုချင်းစီ (၄၀၀ မှတ်) အတွက် ကျက်မှတ်ထားသည့် ကျမ်းချက််တို့ကို ပြောစေပါ။
ဆုကိုအနိုင်ရသည့် အသင်းအားပေးပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည် ကလေးများ
အတွက် ပျော်စရာကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့အားလုံးကို ပါဝင်စေပါ။ သင့်အတန်း
အရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍

ကလေးတစ်ဦးလျှင်

အဖြေ

၁

ခု(သို့)

၂

ခုကိုဖြေစေရန်

သတ်မှတ်ပါ။ အကြောင်းရင်းမှာ ကလေးများကို ခွင့်ပြုလိုက်ပါက ကလေးအနည်းငယ်ကသာ
မေးခွန်းအားလုံးကို ဖြေဆိုမည် ဖြစ်သည်။
စုစုပေါင်းမှာ ၁၁၀၀၀ မှတ်ဖြစ်သည်။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုစီအတွက် ၁၀၀၀ မှတ်ဖြစ်သည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ပြစ်ဒဏ်ပေးရန် လိုအပ်သည့်အရာကို သင်ဘာလုပ်ခဲ့သနည်း။ ချစ်တတ်သော ဖခင်နှင့်မိခင်
သည် ကလေးငယ်မှ တစ်ခုခုအမှားလုပ်ပါက ပြစ်ဒဏ်ပေးမည်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် သူတို့က
သင့်ကို မိသားစုထဲမှ ထုတ်ပယ်မည် မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်မှုမှာ ဤအတိုင်း
သာဖြစ်သည်။ သူ၏ကလေးများကို ပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ဥယျာဉ်ထဲမှ မောင်းထုတ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်
သူတို့ကိုချစ်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှ သူတို့ကို မထုတ်ပယ်ခဲ့ပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
အာဒံကသူ့မိန်းမကို အမည်ပေးခဲ့သည်။ သူမ၏အမည်မှာ ဧဝဟုခေါ်ရမည်၊ အဘယ်ကြောင့်
ဆိုသော် သူမသည် အသက်ရှင်သောသူ အားလုံး၏မိခင်ဖြစ်သောကြောင့် ပေတည်း။ ဤ
အရာသည် အာဒံ၏အစိတ်အပိုင်းအပေါ် ယုံကြည်သည့် အပြုအမူဖြစ်သည်။ ဤအချ ိန်အထိ
ဧဝတွင် အမည်မရှိခဲ့ပါ၊ သူမကို အမျ ိုးသမီးဟုသာ ခေါ်ခဲ့သည်။ ယခုတွင် ဘုရားသခင်၏ အ
ဝတ်အစား ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် အတူ အာဒံသည် သူ့မိန်းမကို အမည်ပေးခဲ့သည်။ သူတို့တွင်
ယခုအချ ိန်ထိ ကလေးမရှိသေးသည်ကို သတိရပါ။
ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံပြင်သည် အဖြစ်အပျက်သုံးခုတွင် ဖြစ်ပျက်နေသည်။ ပထမအဖြစ်အပျက်
မှာ ဘုရားသခင်မှ အပြစ်ကိုမည်သို့ အပြစ်ပေးရမည်ကို ပြောမည့်ကောင်းကင်တွင် ဖြစ်ပျက်
သည်။ ဒုတိယအဖြစ်အပျက်မှာ ဘုရားသခင်မှအပြစ်ကို မည်သို့အပြစ်ပေးလိမ့်မည်ကို ဖော်
ပြသော မြင်ကွင်းဖြစ်သည်။ တတိယဖြစ်စဉ်မှာ ဘုရားသခင်၏ အထူးကောင်းကင်တမန်များ၊
ခေရုဗိန်မှ အသုံးပြုသည့် အံ့သြဖွယ်ရာဓါးကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသည့်မြင်ကွင်းဖြစ်သည်။
ကောင်းကင်နိုင်ငံမှ ပထမမြင်ကွင်းကို ကြည့်ကြပါစို့။ ဘုရားသခင်သည်အပြစ်ကို အပြစ်
ဒဏ်ပေးရသည်။ ကောင်းကင်တွင် ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ မည်သို့ဖြစ်ပျက်သွား
မည်ကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ သူတို့၏နိဂုံးမှာ - ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲတွင် သူတို့အပြစ်ိလျက် ဆက်
လက်နေထိုင်ရန်မှာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ သူတို့ကို ထုတ်ပယ်ရမည်။ ဆွေးနွေးချက်မှာ အံ့သြစရာ
ကောင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို ထာဝရ
အသက်ရှင်စေလိုသည်။ သို့သော် သူတို့၏ မနာခံခြင်းအတွက် သူတို့ကို အပြစ်ပေးရမည်။
နောက်တစ်ဖန် ဥယျာဉ်၏အပြင်ဘက် ကမ္ဘာမြေ၏ ရှုခင်းကို ကြည့်ကြပါစို့။ ထာဝရဘုရား
သခင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို ဧဒင်ဥယျာဉ်၏အပြင်ဘက်သို့ ပို့လိုက်သည်။ ထွန်ယက်စိုက်ပျ ိုး
ပြီး တိုးတက်ရမည့်မြေမှ သူတို့တားမြစ်ခြင်းခံရသည်။ ၎င်းသည်အလွန်လှပသောဥယျာဉ်

ပုံပြင်ပြောပြပါ
လှုပ်ရှားမှု - ဖြစ်စဉ်သုံးခု
ပုံပြင်ထဲတွင် မတူညီသည့်
နေရာသုံးခု ပါဝင်သည်။
သင့်အတန်းအား၎င်း
နှင့် ဆက်စပ်ပေးရန်
သင့်အတန်းထဲတွင်
နေရာသုံးခု ပြင်ဆင်ပါ။
ထို့နောက် အတန်းအား
ဖြစ်စဉ် တစ်နေရာချင်းစီ
သွားပါ။
သင့်အတန်းသည်
ပိုကြီးပါက ဆရာက
မတူညီသည့် နေရာ
သုံးခုကို အတန်းအား
ရွှေ့စေခြင်းထက် ဆရာက
မတူညီသည့် နေရာသုံခုသို့
ရွှေ့သွားနိုင်ပါသည်။

ဖြစ်ပြီး မဟာငြိမ်သက်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် နှစ်သိမ့်ခြင်းတို့ရှိသော ဥယျာဉ်ဖြစ်သည်။
သို့သော် ယခုတွင် ထိုနေရာတွင် သူတို့ကို နေထိုင်ခွင့်မပြုတော့ပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဝမ်း
မြောက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိသည့် လှပသော အိမ်တစ်အိမ်ရှိသည်ကို မြင်ယောင်ကြည့်
ပါ။ ထို့နောက် ထိုအိမ်မှ သင်ထာဝရ ထွက်ခွာသွားရမည်။ ထိုခံစားချက်မှာ မကောင်းနိုင်
ပါ။ မဟုတ်ပါလား။ ထိုကဲ့သို့ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ ခံစားခဲ့ကြရသည်။ ဥယျာဉ်ကြီးသည် သူတို့၏
စံမြန်းရာနေရာကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် သူတို့ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ပြီး အစေခံ
ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ထိုအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သေးသော်လည်း အတိတ်ကနှင့် မတူတော့ပါ။
နောက်ဆုံးတွင် ဥယျာဉ်၏အပြင်ဘက်မြင်ကွင်း ဂိတ်အဝင်ဝကို ကြည့်ကြပါစို့။ ပုံပြင်၏အဆုံး
တွင် ဘုရားသခင် အထူးသတင်းပေးသူများ၊ ခေရုဗိန်သည် အသွားနှစ်ဖက်ပါသော ဓါးဖြင့်
ဥယျာဉ်၏ဝင်ပေါက်ကို စောင့်ရှောက်နေသည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့အတွက် ဥယျာဉ်ထဲသို့ဝင်ရန်
မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ တောက်ပနေသည့် ဓါးကို ကိုင်ဆောင်ထားသည့် ခေရုဗိန်က ဤသို့ဖြစ်လာ
ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ခေရုဗိန်က ဘုရားသခင် သူတို့ကို ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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ဘုရားသခင်က အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းပေးခဲ့သည်။ သို့သော် သူတို့ကိုဥယျာဉ်ထဲမှ

ဆရာအကူ

နှင်ထုတ်ခြင်းဖြင့် သူတို့၏မနာခံခြင်းအတွက် ပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။
ကျမ်းစာအလွတ်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု
- အဖွဲ့လိုက်မှတ်တပ်ရပ်

ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၉:၂(ခ) - သင်တို့၏ဘုရားသခင် ငါထာဝရဘုရားသည် သန့်ရှင်းသော
ကြောင့် သင်တို့လည်း သန့်ရှင်းခြင်း ရှိကြလော့။

ကျမ်းချက်ကို ပြန်လည်
သုံးသပ်ပြီးနောက် အဖွဲ့
လိုက် မတ်တပ်ရပ်ကာ

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း ပုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကွဲပြားကြသည်။ သင့်လျော်
သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်းအတွက် သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကို www.itunes.com တွင်
နားဆင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
သီချင်းများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“သူကောင်းမြတ်သည် He is Good” Steve Green ဟူသည့် သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာ
အတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းချက်ကို အတူရွတ်
ဆိုစေပါ။ ပြောရမည်မှာ -

. အစိမ်းရောင်

ဝတ်ထား သူအားလုံး
မတ်တပ်ရပ်ပြီး
ဤကျမ်းချက်ကို
ရွတ်ဆိုပါ

. ဘောလုံးကစားသည့်
သူအားလုံး
မတ်တပ်ရပ်ပြီး
ကျမ်းချက်ရွတ်ဆိုပါ

. နှစ်နှစ်ထက်

အသက်ကြီး သူများ
အားလုံး …

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ဆန့်ကျင်ဘက် အရာများ
ပါဝင်စေပါ ဥပမာ -

မေးရန်မှာ - “ဤကဲ့သို့သော ဖားကို မြင်ဖူးပါသလား။ ဖား၏အဆိပ်မှာ သူ၏အရေခွံမှလာ
သည်၊ လူတစ်ဦးချွေးထွက်သကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ထိုဖားကို ထိလိုက်ပါ သင်သေမည်။ လူတစ်ဦး
ကို သေစေသည့် အဆိပ်ပမာဏမှာ ၁၅၀ ပေါင်ခန့်ရှိပြီး ဆားပမာဏ ၂-၃ ဂရိန်းနှင့် ညီမျှသည်။
သိပ်မများပါ။ ဆားနှင့် ရေတစ်ဖန်ခွက်ကို ပြပါ။ ရှင်းပြရန် - ဆားသည် အဆိပ်မဟုတ်ပါ။ သို့

အစိမ်းရောင် မဝတ်ထား
သူ အားလုံး

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု -

သော် ဤပမာဏသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူတစ်ဦးကိုသေစေနိုင်သည်။ ကလေးအတွက်

ဖြစ်နိုင်ပါက - Phyl-

မူပိုနည်းမည်။ ဆားကို ဤဖန်ခွက်ထဲသို့ ကျွန်တော်ထည့်ပြီး မွှေလိုက်ပါက ထိုဆားကိုမြင်နိုင်

lobates Terribilis ဟု

သလား။ (မမြင်ရပါ။) သရုပ်ဖော်ရန် - “အနည်းငယ်မျှပင်ဖြစ်သော်လည်း သင်အရသာခံလို

ခေါ်သော အဆိပ်ရှိသည့်

မည် မဟုတ်ပါ။ တစ်စုံတစ်ဦးက သင့်အား ဤရေသည် သန့်စင်ပြီးသားဖြစ်သည်ဟု လိမ်ညာ

ဖားပုံကိုပြပါ။

နိုင်ပါသလား။” (ဟုတ်ကဲ့) သင့်ထံတွင် ဆန္ဒရှိသည့်သူရှိပါက သူ၊ သူမကို ဆားရေအချ ို့

အဆိပ်အပြင်းဆုံး

သောက်စေပါ။ မဟုတ်ပါက ဆရာက ၎င်းကို လုပ်ဆောင်စေပါ။

ဖားကို ကိုလမ်ဘီယာ၊

သင်ခန်းစာအချက် - ဤသည်မှာ အပြစ်တရားနှင့် အတိအကျ တူညီသည်၊ ထိခိုက်နာကျင်
စရာ မရှိသကဲ့သို့ မြင်ရသည်။ ဖားကဲ့သို့ လှပသည်။ သို့သော် အစိတ်အပိုင်း၏ နောက်တွင်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

မြောက်အမေရိကတွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။
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ဖုံးကွယ်ထားသော အရာသည် သေစေလောက်သည့် အဆိပ်ရှိသည်။ သင့်ရုပ်ခန္ဓာကို အကြိမ်
တိုင်း သေစေသည့် အဆိပ်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် သင့်ကိုချစ်သော ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်ထံမှ

ဆရာအကူ

ဝေးကွာစေသည်။ မကောင်းဆိုးဝါးမှာ သင့်ကိုလိမ်ညာပြီး မှားယွင်းသည့်အရာများကို လုပ်
နိုင်သည်ဟု လိမ်ညာသူ၊ လူတိုင်းလုပ်ဆောင်နေသည်ဟု ထင်မှားစေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့ ဖြစ်
သည်။ ဤအရာမှာ အလိမ်အညာသာ ဖြစ်သည်။ သင့်ဝိညာဉ်၏ရန်သူကို နားမထောင်ပါနှင့်။
ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်မှ သင်ကြားသည့် အပြစ်အကြောင်းကို ယုံကြည်ပါ။
မကောင်းသည့် အကျ ိုးဆက်အစဉ် ရှိသည်။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သင်ခန်းစာ၏အစတွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ကစားနည်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
¼¼

အမှတ်၁၀၀ အတွက် ပထမဖြစ်စဉ်မှာ မည်သည့်အနေရာတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သနည်း။
အမှတ် ၂၀၀ အတွက် ဒုတိယဖြစ်စဉ်သည် မည်သည့်နေရာတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သနည်း။
(ဥယျာဉ်၏အပြင်ဘက်)

¼¼

အမှတ် ၃၀၀ အတွက် ဖြစ်စဉ်သည် မည်သည့်နေရာတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သနည်း။ (ဥယျာဉ်၏
အပြင်ဘက်ဝင်ပေါက်တွင်)

¼¼

အမှတ် ၄၀၀ အတွက် ဧဒင်ဥယျာဉ်၏ အစောင့်ကောင်းကင်တမန်များသည် မည်သည့်
အမျ ိုးအစားဖြစ်သနည်း။ (ခေရုဗိန်)

¼¼

ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု -

(ကောင်းကင်တွင်)
¼¼

သင်ခန်းစာကို

အပိုမေးခွန်းသည် ၅၀၀ မှတ်တန်သည်။ ဤသင်ခန်းစာ၏အကြောင်းအရာမှာ ဘာဖြစ်
သနည်း။ (ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကို မုန်းသည်။ ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို
အပြစ်ကြောင့် ဥယျာဉ်ထဲမှ ထုတ်ပယ်ခဲ့သည်။)

ကျမ်းစာဘေးအန္တရာယ်
ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှုသည်
သင်ခန်းစာအစမှ
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ကစားနည်းအား
ဆက်လက်ကစားခြင်း
ဖြစ်သည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
မျှော်လင့်ချက် သမ္မာကျမ်းစာ၏ ပုံပြင်မှ မရှိမဖြစ် သမ္မာတရားရှစ်ချက် ပေါ်လာသည်။ ကျမ်း
စာထဲမှ ပုံပြင်မှ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်ဆံရေးကို ချ ိုးဖျက်ခဲ့ကြောင်း
နှင့် ဘုရားသခင်သည် ထိုအကြောင်းကြောင့် သူတို့ကို ဥယျာဉ်ထဲမှ ထုတ်ပယ်ခဲ့ကြောင်း
လေ့လာခဲ့ကြသည်။
အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆံရေး ပျက်စီးစေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ထို
အကြောင်းကြောင့် သူတို့ကိုဥယျာဉ်ထဲမှ ထုတ်ပယ်ခဲ့သည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့်
ဆက်ဆံရေးချ ိုးဖျက်ပါက သင်သည် သူ့ကိုမနာခံခြင်းအား သိမှတ်ပြီး ဆက်ဆံရေးကို ပြန်
လည်တည်ဆောက်သင့်ပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်း နံပါတ် (၁၃)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄:၁-၁၂

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ကာဣနနှင့် အာဗေလတို့သည်
ဘုရားသခင်အား မတူညီသော နည်းလမ်းဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

ယခုတွင် ဧဝသည် ဖန်ဆင်းခြင်း အရာအားလုံး၏ ပထမဆုံးသော လူသားမိခင် ဖြစ်လာ

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ခဲ့သည်။

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

¼¼

ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး ၄ သည် ဘုရားသခင်မပါသည့် အသိုင်းအဝိုင်း၏ပုံပြင်ဖြစ်သည်။

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

¼¼

အာဒံနှင့်ဧဝတို့အား စာတန်ကို နင်းကြိတ်မည့်သူပေါ်လာမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည် ကမ္ဘာ
ဦးကျမ်း ၃:၁၅။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄:၁ တွင် ဧဝက သူမ၏ ပထမဆုံးသောသား ကာဣနကို
မွေးသောအခါ ဘုရားသခင်ထံမှ လူသားကိုရရှိသည်ဟု ကြွေးကြော်ထားသည်။ ဧဝက
ကာဣနသည် စာတန်ကို နင်းခြေမည့်သူဖြစ်မည်ဟု ထင်ခဲ့ပေမည်။ သူမ၏ ကြိုတင်
မျှော်မှန်းမှုမှာ မှန်ကန်ခဲ့သည်။ စာတန်ကို နင်းခြေမည့်သူဟူသည့် ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှုက
မှားသည်။

¼¼

ဤအခန်းတွင် ယဇ်ပူဇော်သည်ကို ဘုရားသခင်မှ လက်ခံခြင်းခံရသည့် အာဗေလနှင့်
တမ်းတင်ထားသည်။
ကာဣနသည် သူ၏ကောက်ပဲသီးနှံများမှ ယဇ်ပူဇော်စရာ ယူလာတတ်သည့် အလုပ်
ပူဇော်စရာများကို ယူလာတတ်သည့် သိုးထိန်းဖြစ်သည်။ ယဇ်နှစ်မျ ိုးလုံးမှာ လက်ခံနိုင်
ဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။

¼¼

လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

ကြိုးစားသူ လယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အာဗေလသည် သူ၏ကျွဲနွားအုပ်စုထဲမှ ယဇ်

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို လက်ခံခြင်းမခံရသည့် ကာဣနတို့၏ မတူညီသည့်ဖြစ်စဉ်ကို မှတ်
¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

သိုးထိန်းဖြစ်သည့် အာဗေလသည် ဘုရားသခင်ထံ အကောင်းဆုံးသော ယဇ်ကို ပူဇော်

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

သည်။ ပထမဆုံးမွေးသည့် တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

သမ္မာကျမ်းစာက ကာဣန၏ ယဇ်အရည်အသွေးအား ဖော်ပြမည့် အလှည့်တွင် တိတ်

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

ဆိတ်နေသည်။ သိသာထင်ရှားစွာဖြင့် သူသည် အကောင်းဆုံးသော ယဇ်ကို မပူဇော်ခဲ့ပါ။

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

သူက ယဇ်ကို ယူလာသည်။ သို့သော် သူ၏ညီနှင့်မတူပဲ သူပူဇော်သည့်အရာသည် အ

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

ကောင်းဆုံးကို မယူလာခဲ့ပေ။

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျမ်းစာ၏ ထိပ်ဆုံးဆယ်ချက်
ကျမ်းစာ၏ မဟာမျှော်လင့်ချက်အား ပြောပြရာတွင် သင်ပြောနေသည့်နေရာမှ ကလေးများ
အား အပြင်မသွားစေနှင့်။

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - ကျမ်းစာ၏
ထိပ်ဆုံးဆယ်ချက်

ဖြစ်နိုင်သည့် အဖြေတွင် ပါဝင်နိုင်သည်မှာ -

လှုပ်ရှားမှုတွင် ဆရာက

၁၀။ ဧဝသည် အသက်ရှင်သောသူ အားလုံး၏မိခင် ဖြစ်သည်။

ပြီးခဲ့သည့် သင်ခန်းစာ

၉။ ဘုရားသခင်က စာတန်ကို နင်းခြေမည့်သူအား စေလွှတ်မည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။

များမှ အရေးကြီးသည့်

၈။ ဘုရားသခင်၏နာမ (အယ်လိုဟင်) ဟူသည်မှာ သူသည် အလွန်တန်ခိုးကြီးသည်ဟု

အတွေးအခေါ်များကို

ဆိုလိုသည်။

ကလေးများအား ပြန်လည်

၇။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် အပြစ်ကျူးလွန်ပြီးနောက် သဖန်းရွက်ဖြင့် အကာလုပ်ရန်

သုံးသပ်စေရမည်။

ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က တိရစ္ဆာန်အရေခွံဖြင့် ဝတ်ဆင်ပေးသည်။

အဖြေမှန် အဖြေမှား

တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင် သေခဲ့ရသည်။

ဟူ၍မရှိပါ။ ဆရာက

၆။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘုရားသခင်မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။ သူက ဥယျာဉ်၏

မေးသင့်သည့် မေးခွန်းမှာ

ဝင်ပေါက် အရှေ့ဘက်တွင် ခေရုဗိန်ကိုထားပြီး ဥယျာဉ်၏အလယ်တွင် ဓါးတစ်

“ယခုအချ ိန်အထိ

ချောင်းထားသည်။

ကျမ်းစာထဲမှ ထိပ်ဆုံး

၅။	ကောင်းကင်တမန်များသည် ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်ရန်နှင့် အစေခံရန် ဖန်ဆင်း
ခံဖြစ်ကြသည်။

ဆယ်ချက်မှာ မည်သည့်
အချက်များ ဖြစ်သနည်း။”

၄။ စာတန်က ကောင်းကင်တွင် တော်လှန်ပုန်ကန်မှုကို စတင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် တော်
လှန်ပုန်ကန်မှုကို ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။
၃။	ကောင်းကင်တမန်သုံးပုံတစ်ပုံသည် စာတန်၏ တော်လှန်မှုနောက်သို့ လိုက်သွား
ခဲ့သည်။
၂။ ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ခြင်း ပြည့်နေသည်။
၁။ ဘုရားသခင်သည် ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးကို လုပ်ခဲ့သည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
သင်ခန်းစာ ၁၃ အား မိတ်ဆက်ခြင်း - ကာဣနနှင့် အာဗေလ
ကလေးများအား သူတို့၏သူငယ်ချင်းများက လက်ခံခြင်းကို မခံရသည့်အချ ိန် ရှိခဲ့ပါသလား
မေးပါ။ ရှိပါက ကလေးအနည်းငယ်ကို ထိုအချ ိန်က အကြောင်းအား ပြောပြစေပါ။
အတန်းသားများအား သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏လက်မခံခြင်းကို ခံစားဖူးပါသလားဟု မေး
ပါ။ ဆရာက သူတို့အား “ဘုရားသခင်လက်ခံလာရန် ဘာလိုအပ်သနည်း” ဟု မေးနိုင်ပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
အလွန်သာယာသော နေ့တစ်နေ့တွင် ဖြစ်သည်။ ဧဝသည် သမိုင်းအားလုံးတွင် ပထမဆုံး
မိခင်ဖြစ်လာမည့်အချ ိန် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က အာဒံအား ကလေးများမွေးဖွားရန်
ပြောခဲ့ပြီး အာဒံနှင့်ဧဝတို့၏ ပထမဆုံးသားကို မွေးသည့်အခါ ထိုနေ့ပြည့်စုံလာသည်။ သူတို့
အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပေမည်။
ဧဝမှ သူတို့၏ ပထမဆုံးသားယောက်ျားကို မွေးသည့်အခါ ကာဣနဟု အမည်ပေးသည်။
အဓိပ္ပါယ်မှာ “ဘုရားသခင်၏ အကူအညီဖြင့် လူသားတစ်ဦးကိုရရှိပြီ” ဟုဆိုသည်။ ထိုမတိုင်မီ
အချ ိန်အနည်းငယ်တွင် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို စာတန်အား နင်းခြေမည့်သူ တစ်ဦးပေးမည်ဟု
ကတိပေးခဲ့သည်။ သူတို့၏သားဦးကို ထိုအမည်ပေးခဲ့သောကြောင့် သူတို့၏မျှော်မှန်းချက်
မှာ ကာဣနအား စာတန်ကို နင်းခြေမည့်သူဖြစ်မည်ဟု ထင်ခဲ့ဟန်တူသည်။ သူတို့မကြာမီ

ပုံပြင်ပြောပြပါလှုပ်ရှားမှု
- ယဇ်နှစ်မျ ိုးအား
နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
အရာဝတ္ထုနှစ်မျ ိုးကို
သင့်အတန်းထဲသို့
ယူလာပါ။
၁) သင့်အတွက်
အလွန်တန်ဖိုးရှိသည့်

တွေ့ရှိချက်အရ ထိုသို့မဟုတ်ခဲ့ပါ။ နောက်ပိုင်းတွင် အာဒံနှင့်ဧဝတို့တွင် နောက်ထပ်သား

အရာတစ်မျ ိုးယူလာပါ။

တစ်ဦးရလာသည်။ သူ့ကိုအာဗေလဟု အမည်ပေးသည်။ ထိုသားကို အာဗေလဟု အဘယ်

၂) သင့်အတွက်

ကြောင့် အမည်ပေးခဲ့သည်ကို သူတို့မသိသော်လည်း သူ့ကိုလည်း အလွန်ချစ်ခဲ့ကြပေမည်။

သိပ်တန်ဖိုးမရှိသည့်

သားနှစ်ယောက်မှာ အတူတူကြီးပြင်းလာကြသည်။ ရယ်မောပျော်ရွှင်စွာနှင့် ကစားခဲ့ကြ
မည်။ သူတို့တစ်ဦးချင်းစီတွင် စိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုစီနှင့် အားသာချက် ကိုယ်စီရှိကြသည်။
ကာဣန၏ အားသာချက်မှာ သူသည် ကောင်းသောလယ်သမားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ မြေကို
မည်သို့ ထွန်ယက်စိုက်ပျ ိုးရကြောင်း၊ ကောင်းသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ မည်သို့စိုက်ပျ ိုးရ
ကြောင်း၊ တစ်မိသားစုလုံးစားရန်အတွက် အစားအစာအကြောင်း သူကောင်းစွာ သိသည်။
အာဗေလသည် သိုးထိန်းတစ်ယောက်အနေဖြင့် ကြီးပြင်းလာသည်။ သိုးကဲ့သို့ တိရစ္ဆာန်ကို
ထိန်းကျောင်းရာတွင် တော်သောသူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က သူတို့တစ်ဦးချင်းစီအား သင့်
ကို အားသာချက်ပေးထားသကဲ့သို့ အားသာချက်များ ရှိစေသည်။

အရာတစ်မျ ိုးယူလာပါ။
အမျ ိုးတစ်ခုစီကို
ဖော်ပြပြီးနောက်
မည်သည့်အရာတစ်ခုသည်
ဘုရားသခင်အတွက်
ပိုကောင်းသည့်
ယဇ်ဖြစ်မည်နည်းဟု
အတန်းအားမေးပါ။

ကာဣနနှင့် အာဗေလတို့ ဘုရားသခင်ထံ ယဇ်ယူလာသည့်အချ ိန် ရောက်လာခဲ့သည်။
ကာဣနယူလာသည့် ယဇ်နှင့် အာဗေလယူလာသည့် ယဇ်တွင် မတူညီသည့်အရာ ရှိသည်။
ကာဣနက ဟင်းသီးဟင်းရွက်အချ ို့ ယူလာသည်။ သာမန်ယဇ်ဖြစ်သော်လည်း ကာဣန
ယူလာနိုင်သည့်အထဲမှ အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ။ သို့သော် အာဗေလသည် ဘုရားသခင်ထံ
တွင် သူ၏အကောင်းဆုံး အကောင်ကို ယူလာခဲ့သည်။ ပထမဆုံးမွေးသည့် အကောင်ဖြစ်ပြီး
အစဉ်အကောင်းဆုံးနှင့် အရေးအကြီးဆုံးဟု သတ်မှတ်ခံရသည်။
ဘုရားသခင်က အာဗေလအား စိတ်တော်တွေ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည်
အကောင်းဆုံးအရာကို ယူလာသည်။ ဘုရားသခင်က ကာဣနအား စိတ်တော်မတွေ့ပါ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူယူလာသည့် ယဇ်မှာ အကောင်းဆုံး မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ဘုရားသခင်က
ကာဣနထံမှ ယဇ်ကို လက်မခံခဲ့ပါ။ ကာဣနက စိတ်ဆိုးကာ သူ့ညီအစ်ကို အာဗေလကိုသတ်
ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က ကာဣနအားသူ၏ လူသတ်မှုအတွက် အပြစ်ပေးခဲ့သည်။
သူ၏ပြစ်ဒဏ်မှာ လှည့်လည်သွားလာသူဖြစ်စေခဲ့သည်။ သူကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်ရသည့်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
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လယ်သမား မဟုတ်တော့ပါ။ ဘုရားသခင်က ထိုအရာကိုသူ့ထံမှ အဝေးသို့ ယူဆောင်သွား
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သည်။ ကာဣနက ထိုပြစ်ဒဏ်ကို မနှစ်သက်ခဲ့ပါ။ ဘုရားသခင်က ကြမ်းတမ်းခက်ထန်သည်
ဟု သူထင်ခဲ့သည်။ ကာဣနသည် သူ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင် လည့်လည်သွားလာသူ
အဖြစ် ဘဝကုန်ဆုံးခဲ့သည်။ သူ၏ညီအစ်ကိုကို ထိခိုက်နာကျင်စေခဲ့သည့်အတွက် ဝမ်းနည်း
ကြေကွဲခဲ့ပေမည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျမ်းစာအလွတ်
ကျက်မှတ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု-

ကမ္ဘာဉီးကျမ်း ၄:၇ သင်သည် ကောင်းစွာပြုလျှင် အခွင့်မရသလော။ ကောင်းမွန်စွာ မပြု
လျှင် အပြစ်ဖြေသော ယဇ်ကောင်သည် တံခါးနားမှာ ဝပ်လျက်ရှိ၏။ သူသည် သင်၏အလို
သို့ လိုက်၍ သင်သည် သူ့ကိုအုပ်စိုးရ၏ဟု ကာဣနကို မိန့်တော်မူ၏။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကလေးများကို ၄-၅
ဖွဲ့ခွဲပါ။ အဖွဲ့ကို
အရောင်ဖြင့် ခွဲနိုင်သည်
(အစိမ်းရောင်၊ အနီရောင်
(သို့) အခြား
အရောင်တစ်ခုခု
ဝတ်ထားသောသူ)

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း ပုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကွဲပြားသည်။ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်

တစ်ဖွဲ့လျှင်ငါးဦးထက်

သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ရည်ရွယ်

မကျော်ပါစေနှင့်။

ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။
သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ
ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“သူကောင်းမြတ်သည် He is Good” ဟူသည့် Steve Green သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာ
အတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု -

နှလုံးသားနှစ်ခု လှုပ်ရှားမှု
အာဗေလတွင် ကောင်းသောနှလုံးသား ရှိသည်။ ဘုရားသခင်အား သူ၏အကောင်းဆုံး ယဇ်ကို
ပေးလိုခဲ့သည်။ ကာဣနတွင် ကောင်းသောနှလုံးသား မရှိပါ။ ဘုရားသခင်အား သာမန်ယဇ်
သာ ပေးလိုခဲ့သည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုမှ ကလေးများသည် ကာဣနနှင့် အာဗေလတို့၏ မတူညီ
သည့် နှလုံးသားနှစ်ခုကို ကလေးများအား ပြသမည်ဖြစ်သည်။
၁)	ဖန်ခွက်နှစ်ခုထားပါ။ ဖန်ခွက်တစ်ဝက်ကို ရေဖြည့်ပါ။ အခြားဖန်ခွက်ထဲတွင် ရှာလ
ကာရည်အဖြူ တစ်ဝက်ထည့်ပါ။ ထိုခွက်နှစ်ခုသည် ကာဣနနှင့်အာဗေလကို ကိုယ်

နှလုံးသားနှစ်ခု
ဤအသုံးအဆောင်
အမှိုက်များကို ရှင်းရန်
ဆရာက သန့်ရှင်းရေး
အတွက် လိုအပ်သည့်
အရာများကို
ယူလာနိုင်ပါသည်။

စားပြုကြောင်း ကလေးများကို ပြောပြပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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၂) ရှာလကာရည်ထဲတွင် အစိမ်းရောင် အစားအစာအရောင်ကို နှစ်စက်သုံးစက်မျှ ချပြီး
မွှေပါ။ ထိုခွက်သည် သူ၏ညီအစ်ကိုကို မနာလိုသည့် ကာဣနကို ကိုယ်စားပြုပြီး

ဆရာအကူ

ဘုရားသခင်ကို သူ၏အကောင်းဆုံးယဇ် မပေးခဲ့ပါ။
၃)	ရေတစ်ဝက်ရှိသည့် ဖန်ခွက်ထဲတွင် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းခန့် ဆိုဒါကို
ထည့်ပါ။ ဘာမှဖြစ်လာမည် မဟုတ်ပါ။
၄) အစိမ်းရောင်သန်းနေသည့် ရှာလကာခွက်ထဲသို့ ဆိုဒါတစ်ဇွန်း ထည့်ပါ။ ရေများ
ပူပေါင်းထလာသည်ကို ကြည့်ပါ။ ကာဣန၏စိတ်နှလုံးသည် ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။
သူသည် ဘုရားသခင်ထံ အကောင်းဆုံးသောယဇ်ကို မယူလာသောကြောင့် မနာလို
ဖြစ်ခဲ့သည်။

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု -

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

. ဘုရားကျောင်းသွားသည်
. ကျောင်းတွင်
မလိမည
် ာပါ

. မိဘများကို

လိမ်မပြောပါ။

ဆရာကစာရင်းနှစ်ခုလုပ်သင့်သည် ¼¼

ပထမဆုံးခေါင်းစဉ် စာရင်းတွင် - လုပ်ဆောင်ရန် ကောင်းသည့်အရာများ

¼¼

ဒုတိယခေါင်းစဉ် စာရင်းတွင် - လုပ်ဆောင်ရန် အကောင်းဆုံးအရာများ

ကလေးများအား ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ကောင်းသောအရာများကို ဆွေးနွေးစေပါ။
ကာဣနသည် ဘုရားသခင်ထံ ယဇ်ယူဆောင်လာသည်။ သို့သော် သူ့နှလုံးသားသည် ဘုရား
သခင်အတွက် မမှန်ကန်ခဲ့ပါ။
ထို့နောက် ကလေးများကို ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာကို ဆွေးနွေး
စေပါ။ အာဗေလသည် သခင်ထံ ယဇ်ယူဆောင််လာသည်။ သူယူဆောင်လာနိုင်သည့်အရာ
မှာ အကောင်းဆုံးယဇ်ဖြစ်ခဲ့သည်။

. ဘုရားသခင်အကြောင်း
ပြောသည်။

သင်ခန်းစာကို
လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
လှုပ်ရှားမှု- လုပ်ဆောင်ရန်
အကောင်းဆုံးအရာများ
(ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်
အရာများ)

. တနင်္ဂနွေနေ့တွင်

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်
သည် (နှင့် နေ့စဉ်)

. ကျောင်းတွင်

“အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာများ” ဟူသည့် စာရင်းမှ ကလေးများကို တစ်ချက်

ဘုရားတရား

နှစ်ချက်ပြောပြပြီး နောက်တစ်ပတ်တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ရန် ပြောပါ။

ရိုသေကိုင်းရှိုင်းသော

¼¼

“အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာများ” မှာ တိကျပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်သော
အရာဖြစ်ရမည်။

¼¼

ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည့်အရာကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်တာဝန်မှာ သင်ခန်းစာ၏
သော့ချက်ဖြစ်သည်။ အတန်းသည် သင့်သင်ခန်းစာအား သူတို့တုန့်ပြန်မှုကို သင်
မေးမည်ကိုသိလျှင် သူတို့ပိုမိုလုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

မိတ်ဆွေတစ်ဦး ဖြစ်သည်။

. မိဘများကို

အစဉ်ရိုသေသည်။

. ဘုရားသခင်အတွက်
သက်သေခံသည်။
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၁၄)

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄:၂၅-၅:၈

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ရှေသသည် ဘုရားတရား အလွန်ရိုသေကိုင်းရှိုင်းသော

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်

မိသားစု၏ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်လာသည်။

အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ။ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

ဧဝပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ရှေသသည် ဘုရားသခင်ထံမှ အထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။ တစ်
နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင် အသုံးပြုမည့်သူကို အာဒံနှင့်ဧဝတို့အား ဘုရား
သခင် ပေးခဲ့သည်။

¼¼

¼¼

နောက်ပိုင်းတွင် ရှေသတွင် သားတစ်ဦးဖွားမြင်သည်။ သူ့သား၏အမည်မှာ ဧနုတ်ဖြစ်

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

အချ ိန်ဖြစ်သည်။

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

ကျမ်းစာအား ဝေဖန်သူများက ကျမ်းစာသည် ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များဖြင့် ပြည့်နေသည်ဟု ဆို

တကယ်အသက်ရှင်ခဲ့သည်ကို

ဖော်ပြသည်။

တီထွင်ဖန်တီးထားခြင်း

(သို့)

အတု

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

အပ မဟုတ်ပါ။
လူအချ ို့က အဘယ်ကြောင့် လူသားများသည် ထိုကာလတွင် ကာလကြာရှည်စွာ နေ
ထိုင်ခဲ့သနည်းဟု မေးနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ အပြစ်သည်လူသားတို့၏ ဘဝ
သက်တမ်းကို တိုတောင်းစေသောကြောင့် ဖြစ်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အပြစ်
ကြောင့် ဆက်နွယ်နေသည့် အချ ိန်ကာလတို ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် သိသာ

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

ထင်ရှားလာပြီး လူသားများ ကြာရှည်နေထိုင်လာသည်။

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

“ရှေသ” ဟူသော နာမည်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ “အစားထိုးသူ” ဟု ဆိုလိုသည်။ ရှေသ၏ဘုရား

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

တရား ရိုသေသည့် မျ ိုးဆက်သည် သူ၏အစ်ကို အာဗေလ၏ ဘုရားတရား ကိုင်းရှိုင်းမှု
ကမ္ဘာဦးကျမ်းတွင်
လိုက်) နှင့်

မျ ိုးနွယ်နှစ်မျ ိုးနှစ်စား

ရှိသည်။

အလျားလိုက်

((သို့)

အစဉ်

ဒေါင်လိုက် ((သို့) အကိုင်းအဆက်) ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဤမျ ိုးဆက်မှာ

အလျားလိုက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းက နောက်ဆုံးမျ ိုးဆက်သည် ပထမမျ ိုးဆက်နှင့် ဆက်နွယ်

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

နေသည်ကိုပြသသည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

အတွက် အစားထိုးဖြစ်သည်။
¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

သည် အမှန်တကယ်ရှိသော နေရာတွင် အမှန်တကယ်ရှိခဲ့သော အချ ိန်ကာလက အမှန်

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

သည်။ ထိုအချ ိန်သည် လူသားမှ ဘုရားသခင်၏ အမည်နာမကို စတင်ကြွေးကြော်သော

သည်။ သို့သော် ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၅ ၏မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်နှင့် ကျမ်းစာထဲမှ အခြားမျ ိုနွယ်များ

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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¼¼

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃ တွင် ဘုရားသခင်သည် အာဒံကို သေရမည်ဟု ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၅ တွင် အာဒံနှင့်သူ၏ မျ ိုးဆက်များ သေခဲ့သည်ဟု ဖတ်ရသည်။ ဘုရား
သခင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားနိုင်ပါသည်။ အပြစ်တရားကမူ စီရင်ခြင်းကိုယူဆောင်လာ

သင်ခန်းစာ
လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ပါ -

သည်။
¼¼

ဆရာအကူ

တရားစီရင်ခြင်းအလယ်တွင် ကျေးဇူးတော်ရှိသည်။ မျ ိုးဆက်ထဲမှ ခုနှစ်ယောက်မြောက်
ဧနောက်သည် မသေခဲ့ပါ။

အဓိကအကြောင်းအရာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ဤလှုပ်ရှားမှုတွင် ဆရာက
ကလေးများအား

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

အရင်သင်ခန်းစာများကို
မှတ်မိစေရန် သင်ခန်းစာ

လွန်ခဲ့သသော စွန့်စားခြင်းအခန်းများထဲမှ ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
စွန့်စားခြင်း

နံပါတ်နှင့် သင်ခန်းစာ
ခေါင်းစဉ်ကို ပြောပြခြင်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း

ဖြင့် နွေးပေးပါ။

၁		ဘုရားသခင်သည် အလွန်ခွန်အားကြီးသောသူ ဖြစ်သည်။

သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီမှ

၂		ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန်များကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။

အဓိက အကြောင်းအရာကို

၃		ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်

ကလေးများအား ခန့်မှန်း

၄		ဘုရားသခင်သည် လူအမျ ိုးသားနှင့် လူအမျ ိုးသမီးကို သူ၏အထူးမိတ်ဆွေ

စေပါ။ ဆရာက သင့်လျော်

များဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
၅		ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် ပျော်ရွှင်စရာနှင့် ပြည့်နေသည်။
၆

စာတန်သည် ဘုရားသခင်၏ရန်သူ ဖြစ်သည်။ စာတန်သည် မာနကြီးသည်။
ဘုရားသခင်သည် စာတန်ကို ကောင်းကင်မှ မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။

၇

စာတန်သည် အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးကို စုံစမ်းခဲ့သည်။ အာဒံနှင့် သူ၏မိန်းမ
သည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံကြပါ။

၈

အပြစ်တရားသည် အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးကို ဘုရားသခင်ထံမှ ဝေးကွာစေခဲ့
သည်။

၉

ဘုရားသခင်က စာတန်ကို နင်းခြေမည့် ထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်အား စေလွတ်
မည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။

၁၀

အပြစ်တရားသည် ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းကို အနုတ်လက္ခဏာ
ဘက်မှ ထိခိုက်စေခဲ့သည်။

၁၁

ဘုရားသခင်သည် အပြစ်တရားကို မုန်းသည်။ ဘုရားသခင်သည် အာဒံ
နှင့် ဧဝတို့ကို အပြစ်ကြောင့် ဥယျာဉ်ထဲမှ မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။

၁၃

ကာဣနနှင့် အာဗေလသည် ဘုရားသခင်အား မတူညီသောနည်းလမ်း
နှစ်မျ ိုးဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကလေးများက အဓိက
အကြောင်းအရာကို အတိ
အကျမှန်နေရန် မလိုပါ။
ဤလှုပ်ရှားမှု၏ ရည်ရွယ်
ချက်မှာ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာတစ်ခုလုံး၏
မဟာပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို
နားလည်ရန်ဖြစ်သည်။
သူတို့မှတ်မိသောအခါ
ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးသည်
မည်သို့ အဆက်အစပ်
မိနေသည်ကို

ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့် သူ၏မိန်းမကို အဝတ်အစားပေးရန် အပြစ်မဲ့
သော တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကို သတ်ခဲ့သည်။

၁၂

သလို ဖြစ်စေရမည်။

ပိုမိုမြင်လာမည် ဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်နိုင်သည့်
လှုပ်ရှားမှု - ကလေးများ
ရွေးချယ်နိုင်အောင် အဓိက
အကြောင်းအရာများကို
သင်ပုန်းပေါ်တွင် ရေးပါ။
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၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ။

ဆရာအကူ

သင်ခန်းစာ ၁၄ ကို မိတ်ဆက်ခြင်း - ရှေသနှင့် သူ၏မိသားစု
ရှေသသည် ဘုရားသခင်အတွက် အသက်ရှင်ပြီး ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းသည့် မိသားစုကို
စတင်ခဲ့သည်။ သင့်မိသားစုထဲမှ ထိုကဲ့သို့သော သူတစ်စုံတစ်ဦးကို ဖော်ပြနိုင်ပါသလား။
အဘယ်ကြောင့်နည်း။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် အလွန်စိတ်မသာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ အာဗေလ၏ယဇ်ကို ဘုရားသခင်
နှစ်သက်ခဲ့သည်။ ယခု သေသွားခဲ့သည်။ အာဗေလကို သတ်သည့် ကာဣန၏သားသည်
လည့်လည်သွားလာသူ ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုတွေ့မြင်ရန်ပင် ခက်ခဲသွားသည်။ ထို့ကြောင့်
အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် သားနှစ်ဦးကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အာဗေလကိုသာမက ကာဣနလည်း
ပါသည်။ မိဘအများစုမှာ သူတို့သားသမီး အနာတရဖြစ်သည်ကို မနှစ်သက်ကြပါ။ ထို
နည်းတူ မိဘအများစုသည် သူတို့သားသမီးများကို မကြာခဏ မတွေ့ရသည်ကိုလည်း
မနှစ်သက်ကြပါ။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- “ဘုရားသခင်ကို
ကြွေးကြော်သည့်
မိသားစု” ထဲတွင်
မည်သူပါဝင်လိုသနည်း။
ဆရာက ကလေးများ

သို့သော် ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့် ဧဝတို့အပေါ် ဂရုဏာရှိခဲ့သည်။ ဧဝသည် နောက်ထပ်

အား အတန်း နှစ်တန်းစီ

ကလေးတစ်ဦးကိုပင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ၏အမည်မှာ ရှေသဖြစ်သည်။ ရှေသသည် ဘုရား

ခိုင်းနိုင်ပါသည်။

တရားကိုင်းရှိုင်းသည့် အသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်မည့်သူဖြစ်သည်ကို ဧဝသိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ
မြေပေါ်တွင် မကောင်းသည့်နတ်ဆိုးများစွာ ရှိခဲ့သည်။ လာမက်က တစ်စုံတစ်ယောက်ကို
သတ်ခဲ့ပြီး ထိုကိစ္စကိုပင် ဂုဏ်ယူနေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာကြီးမှာ လူအနည်းငယ်သာ
ရှိသော်လည်း တဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားလာသည်။

၁) “ဘုရားသခင်ကို
ကြွေးကြော်ပါ” အတန်းနှင့်
၂) “မိမိကိုယ်အတွက်
အသက်ရှင်ခြင်း” အတန်း။

ရှေသသည် အာဗေလအတွက် အစားထိုးဖြစ်လာခဲ့သည်။ အာဗေလသည် ဘုရားတရားရိုသေ

မေးပါ - “သူတို့ ရွေးချယ်

သည့် လူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သကဲ့သို့ ရှေသဖြစ်ခဲ့သည်။ အမှန်တွင် ဘုရားတရားရိုသေသည့် လူ

ထားသည့် အတန်းတွင်

အများစုသည် ဤမိသားစုတွင် မွေးဖွားခဲ့ကြသည်။ ရှေသတွင် သားများရလာပြီး သားတစ်ဦး

ပါဝင်ခြင်းဖြင့်

၏အမည်မှာ ဧနုတ်ဖြစ်သည်။ ဧနုတ်၏အသက်တာတွင် လူသားများသည် ဘုရားသခင်၏

အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီသည်

အမည်နာမကိုခေါ်တွင် စပြုလာသည်။ သူ၏ဘုရားတရားဖြင့် လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် လူသားများ

မည်သည့်အရာကို

သည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်စ၊ ဆုတောင်းစ၊ ကြွေကြော်စပြုကာ အခြားသူများကို သက်

လုပ်ဆောင်ရမည်ဟု

သေခံစပြုလာကြသည်။ နောက်ပိုင်းအချ ိန်တွင် ထူးခြားသောလူနှစ်ဦး ဧနောက်နှင့် နောဧ

သင်ထင်ပါသနည်း။”

တို့သည်လည်း ဤမိသားစုမှ ဆင်းသက်လာသည်။
ဧနောက်သည် “ထာဝရဘုရားနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်ဆံသောသူ” အဖြစ်အသက်ရှင်ခဲ့သည်ဟု
ဆိုသည်။ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ အထိ ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဖြစ် အသက်ရှင်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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သည်။ သူသည် အသက် ၃၆၅ နှစ်အထိ အသက်ရှင်ခဲ့ပြီး ထိုအချ ိန်အများစုမှာ ဘုရားသခင်
နှင့်နီးကပ်စွာ

မိတ်သဟာရဖွဲ့ခဲ့သည်။

တစ်နေ့သောအခါ

ဘုရားသခင်က

ဧနောက်ကို

ကောင်းကင်အိမ်သို့ ခေါ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူမသေခဲ့ပါ။
ဤမိသားစုမှ ဘုရားတရားရိုသေကိုင်းရှိုင်းသူ နောက်တစ်ဦးမှာ နောဧဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်း
တွင် နောဧအကြောင်းကို ပိုမိုလေ့လာသွားကြမည် ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ယခုတွင် သူ့ကို
ဘုရားသခင်မှ “ဖြောင့်မတ်သောသူ” ဟု ခေါ်သည်ကို သတိရသင့်ပါသည်။ ရှေသ၊ ဧနုတ်၊
ဧနောက်နှင့် နောဧတို့အားလုံးသည် ဘုရားသခင်အတွက် အသက်ရှင်ခဲ့ကြသည်။ ဧနောက်
သည် ဘုရားသခင်နှင့်နီးကပ်စွာ မိတ်သဟာရဖွဲ့ခဲ့သည်၊ နောဧကား ဖြောင့်မတ်သည်။ ဧနုတ်
က ဘုရားသခင်၏အမည်နာမကို ခေါ်ရန် ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုကာလက ဆိုးညစ်မှုကို
မဆိုပဲ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုချစ်သောသူနှင့် အစေခံမည့်သူကို ချ ီးမြှောက်ခဲ့သည်။
မကောင်းမှုသည် တိုးပွားများပြားလာပြီး လူအများစုမှာ ဘုရားသခင်အကြောင်းကို မေ့လာ
သည့်အခါ ဘုရားသခင်က သူနှင့်နီးကပ်စွာနေရန် ရှာဖွေကြိုးစားသောသူ၊ သူ၏အမည်နာမ
ကို ကြွေးကြော်သောသူ၊ သူ့ကိုကိုးကွယ်သောသူ၊ သူ့ကိုဆုတောင်းသောသူ၊ ဖြောင့်မတ်သော
အသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်သောသူအချ ို့ကို ချ ီးမြှောက်ခဲ့သည်။ ထိုအချ ိန်သည် ဘုရား
တရားရိုသေကိုင်းရှိုင်းသူများမှ ဘုရားသခင်အတွက် ရပ်တည်ခဲ့ကြသည့်အချ ိန် တစ်ချ ိန်
ဖြစ်ခဲ့သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် ဤအရာကိုမြင်ခဲ့ပါက သူတို့အလွန်ပျော်ရွှင်ကြပေမည်။
ယခုတွင် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ချစ်ခဲ့ကြသည့် ဘုရားသခင်ကို အခြားသူများကချစ်ကြသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - သင့်အမြင်ကို
မှတ်တမ်းထားပါ။
ဤလှုပ်ရှားမှုတွင် ဆရာက
ကလေးများကို သူတို့
ကျက်မှတ်ထားသည့်
ကျမ်းချက်များအတွက်
ခရီးစဉ် (သို့) မှတ်တမ်းကို
မည်သို့ ပြုလုပ်ရန်
ပြသရပါမည်။
နေ့ရက်တိုင်းတွင် ကလေး
များက သူ(သို့) သူမသည်

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

ဤတစ်ပတ်
အတွင်း ကျမ်းချက်များကို

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၅:၁ - လူကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော ကာလ၌ မိမိပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီ ဘုရား
သခင် ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။

မည်သို့ ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့
သည်ကို ချရေးရမည်။
ကျက်မှတ်ခြင်း၏
သော့ချက်မှာ ပြန်လည်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သုံးသပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆရာများက

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို လွတ်
လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ဤကျမ်းချက်နှင့်
အခြားကျမ်းချက်ကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်
ဖိအားပေးပါက
ကျောင်းသားများက
အချ ိန် အတော်ကြာကြာ
ကျမ်းချက်ကို

“သူကောင်းမြတ်သည် He is Good” ဟူသည့် Steve Green သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာ

မှတ်မိနေမည် ဖြစ်သည်။

အတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု သစ်ပင်နှစ်ပင်
မည်သည့်အရာက
သစ်ပင်တစ်ပင်ကို
ကျန်းမာစေသည်
(သို့) လှပစေသည်နှင့်
မည်သည့်အရာက
သစ်ပင်တစ်ပင်ကို
မကျန်းမာစေသည်
(သို့) ရုပ်ဆိုးသည့်
သစ်ပင်ဖြစ်စေသည်ကို

ဆရာက သစ်ပင်ပုံနှစ်ပုံကို ဆွဲပါ (သို့) ပုံရှာထားပါ။ တစ်ပင်မှာလှပပြီး နောက်တစ်ပင်
မှာ မလှသည့်သစ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဆရာက ထိုပုံများကို သစ်ပင်နှစ်ပင်အား နှိုင်းယှဉ်ရာတွင်

နှိုင်းယှဉ်စေရန်
ပုံဆွဲပေးရမည်။

အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခု ကလေးများကိုလှပသော သစ်ပင်တစ်ပင်နှင့် ရုပ်ဆိုးသောသစ်ပင်
တစ်ပင် ဆွဲစေပါ။ ထိုအပင်နှစ်ပင်ကို ဘာကကွဲပြားစေသနည်း။ မည်သည့်အရာက အပင်ကို
ကြီးထွားစေပြီး မည်သည့်အရာက နောက်တစ်ပင်ကို မကြီးထွားစေသနည်း။

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

လှုပ်ရှားမှု - ရိုးရှင်းစေခြင်း
ရိုးရှင်းစေခြင်း ဟူသည်မှာ
ကလေးများအတွက်

ကလေးများအား သင်ခန်းစာနှင့်ပတ်သက်ပြီး စကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) ဆယ်လုံးထက်
နည်းသော ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးဖြင့် ရိုးရှင်းစေပါ။ သူတို့၏အဖြေမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။ ကလေး
များက သင်ခန်းစာပုံပြင်ကို စကားလုံးဆယ်လုံး (သို့) ဆယ်လုံးထက်နည်းပြီး အနှစ်ချုပ်
လိုက်သောအခါ သူတို့ကအောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အဖြေများကို ပေးလိမ့်မည် ¼¼

ရှေသသည် ဘုရားတရားရိုသေသော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်လာသည်။

¼¼

ရှေသသည် အစားထိုးသူတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။

¼¼

ရှေသတွင် သူ့မိသားစုမှ ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်သူများစွာ ရှိခဲ့သည်။

¼¼

ရှေသသည် ဘုရားသခင်ထံမှ အထောက်အပံ့ ဖြစ်ခဲ့သည်။

¼¼

ရှေသသည် ဘုရားအား ရိုသေသည့်သားဖြစ်သူ အဗေလအနေဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။

¼¼

မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်များက ကျွန်ုပ်တို့အား အရေးကြီးသည့်အရာများကို သင်ပေးသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

ကစားနည်းတစ်ခု
ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
ဆရာက
နှစ်ယောက် ((သို့))
သုံးယောက်တစ်ဖွဲ့ကို ၁-၂
မိနစ်ခန့်အချ ိန်ပေးကာ
ဤသင်ခန်းစာ၏
အကြောင်းကို
ထင်ရှားသည့်
စကားလုံး၁ဝလုံးဖြင့်
ဖော်ပြစေရန် ရှေ့သို့
ထွက်လာစေပါ။
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၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
သင့်မိသားစုတွင် စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ဘုရားတရားဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်များကို
အမည်ငါးမျ ိုး ဖော်ပြပါ။ အမည်များမှာ -

သင်ခန်းစာကို
လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
လှုပ်ရှားမှု - ၅ မျ ိုး

¼¼

မိသားစုတစ်စုလိုက် ကျမ်းစာဖတ်ခြင်း

¼¼

သင့်ကျမ်းစာ သင်ခန်းစာအကြောင်း သင့်မိသားစုကိုပြောခြင်း

¼¼

ကျမ်းစာနေ့စဉ်ဖတ်ခြင်းနှင့် နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်း

¼¼

လူများနှင့် ရန်မဖြစ်ခြင်းနှင့် မနာကျင်စေခြင်း

¼¼

လူများကို လှောင်ပြောင်ခြင်း

၅ မျ ိုး ဟူသည့် လှုပ်ရှားမှု
သည် ကလေးများကို
ဤတစ်ပတ်အတွင်း
အဓိကထားရမည့် အရာကို

ယခုတွင် ဤတစ်ပတ်အတွင်း ထိုအချက်ထဲမှတစ်ချက်ကို နေ့စဉ်ကျင့်ဆောင်ရန် ရွေးချယ်ပါ။

အာရုံစိုက်စေပါသည်။
ထို့အပြင် ရှေသနှင့်
ပိုတူစေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့
အတွက် အကောင်းဆုံး
စံပြတစ်ဦး ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၁၅)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆:၅-၈:၂၂

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - လူသားများသည် ဆိုးညစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်က
ရေလွှမ်းမိုးစေသည်။ နောဧသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီး နာခံခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

လူအချ ို့က ဘုရားသခင်၏ သားတော်များဟူသည်မှာ ကျဆုံးသွားသည့် ကောင်းကင်
တမန်များဟု စဉ်းစားကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏သားများသည် ကောင်းကင်
တမန်များ မဟုတ်လောက်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကောင်းကင်တမန်များသည်
လက်ထပ်ထိမ်းမြှားခြင်း မလုပ်နိုင်သကဲ့သို့ မျ ိုးပွားခြင်းလည်း မလုပ်နိုင်ပါ (ရှင်မဿဲ
၂၂:၃၀၊ ရှင်မာကု ၁၂:၂၅)။ ကျမ်းပညာရှင် တစ်ချ ို့ကလည်း ထိုစကားစုသည် ကာဣန၏
မကောင်းသည် မျ ိုးဆက်ကိုမျ ိုးကွဲထိမ်းမြှားထားသည့် ရှေသ၏မျ ိုးဆက်ကို ရည်ရွယ်
သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဤအရာက သစ္စာတရား၏ကောင်းသော လွှမ်းမိုးခြင်းကို

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

ကျမ်းစာကပြောသည်မှာ နောဧသည် “ဖြောင့်မတ်ပြီးအပြစ်တင်ခွင့်နှင့် ကင်းလွှတ်သည်”

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

တစ်ခုကို ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၉-၂၀ တွင် ဖော်ပြထားသည်။ နောဧသည် ဘုရားသခင်ကိုချစ်ပြီး

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

သူ့ကိုနာခံသည်။

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

နောဧသည် ယနေ့ခေတ် သင်္ဘောဆောက်သူများ လုပ်သည့် သင်္ဘောအကျယ်ထက် ၆ ဆ

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

တိရစ္ဆာန်အစုံတိုင်းသည် နောဧသင်္ဘောထဲသို့ ဝင်ကြသည်။ ထိုထဲမှ ခုနှစ်စုံကို ယဇ်ပူ
မှန်းကြသည်။

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

ကောင်းကင်မှ မိုးရေသည် မြေပေါ်တွင် ရက်ပေါင်း ၄ဝ ရွာသွန်းပြီး မြေအောက်မှ စမ်းရေ
များသည် ကြီးမားသော စကြဝဠာရေလွှမ်းမိုးမှုကိုဖြစ်စေကာ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို
၅ လတိုင် ဖုံးလွှမ်းထားခဲ့သည်။

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

နောက်ထပ် (၅) လအတွက် ကမ္ဘာကို ရေလွှမ်းမိုးသည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

ဇော်ရန် ယူသွားသည်။ ထိုသင်္ဘောထဲတွင် တိရစ္ဆာန် ၁၂၅ ၀၀၀ ကျော်ဆန့်မည်ဟု ခန့်

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

မကောင်းမှုပေါက်ကွဲလာခြင်းက ရလဒ်ဖြစ်သည်။

အဆောက်အဦးကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

လောက်ကျယ်သည့် သင်္ဘောကြီးကိုဆောက်သည်။ သင်္ဘောကြီးမှာ လေးထပ်မြင့်သော
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

အားနည်းစေပြီး ကမ္ဘာကြီးအတွင်း ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ယွင်းမှုကို တိုးပွားစေခဲ့သည်။

ဟုဆိုသည်။ သို့သော် နောဧသည် အပြစ်လုံးဝမပြုဟု မဆိုလိုပါ။ အမှန်တွင် သူ၏အပြစ်

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
စွန့်စားခြင်း ပုံပြင်ဟူသည့် မဟာကျမ်းစာထဲတွင် အသုံးပြုထားသည့် သီချင်းများအားလုံးကို
ဆရာကစုစည်းပြီး မကြာခဏဖွင့်ပြသင့်ပါသည်။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - ထိုသံစဉ်ကို

ဆရာက သီချင်းများကို အကြိမ်များစွာဖွင့်ပြီး အတန်းကလည်း သီဆိုပြီးနောက် “သီချင်း
အမည်ပြောပါ” ကစားနည်းကို ကစားစေပါ။ “သီချင်းအမည်ပြောပါ” ဟူသည်မှာ ကျမ်းစာ
စွန့်စားခြင်းနှင့် အကောင်းဆုံး လိုက်ဖက်သည့်သီချင်းကို ယှဉ်တွဲပေးရသည့် ကစားနည်း
ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများက အဖြေပေးကြသောအခါ ဆရာက ခွန်အားပေးရန် အလွန်
ရက်ရောစွာ အားပေးသင့်ပါသည်

အမည်ပြောပါ
ကလေးများက
အရင်ကျမ်းစာစွန့်စားခြင်း
သင်ခန်းစာများတွင်
သင်ယူခဲ့သည့် သီချင်းများ

ဤလှုပ်ရှားမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကလေးများသည် သူတို့လေ့လာခဲ့သည့် သီချင်းကို ကျမ်း
စာထဲမှ အဖြစ်အပျက်များနှင့် တွဲဖက်တတ်စေရန် ဖြစ်သည်။ ဆရာက ဤအဓိကရည်ရွယ်
ချက်ကို ဦးတည်နေသင့်ပါသည်။

ကို ဆရာကဖွင့်ထားပါ။
ကျမ်းစာ၏ မဟာပုံပြင်
သည် ဖွင့်လိုက်သည့်
မည်သည့်သီချင်းနှင့်
အလိုက်ဖက်ဆုံး ဖြစ်သည်

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
မေးရန် - “မိုးရွာသည့်အခါ ရေကြီးသည့် အခြေအနေကို သင်မြင်ဖူးပါသလား” ကလေးများကို
သူတို့ပုံပြင်များ ရှင်းပြစေပါ။

ကို ကလေးများအား
ခန့်မှန်းစေပါ။
အချ ိန်ရပါက သီချင်းများ
ထဲမှ ကလေးများ
နားမလည်သည့်စကားလုံး
(သို့) စကားစုရှိပါက
မေးရန် ဆရာအချ ိန်ပေး

ပုံပြင်ပြောပြပါ

သင့်ပါသည်။

လူသားများသည် အလွန်ပျက်စီးပြီး ဆုတ်ယုတ်ကြသည်။ သူတို့သည် မကောင်းသည့်အရာ
များကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပျော်ရွှင်ကြပြီး လူသားများကို နာကျင်စေကြသည်။ ဘုရားသခင်
ကထိုအရာကို လုံးဝမနှစ်သက်ပါ။ ထိုအရာက လူသားများကို ဖန်ဆင်းခဲ့သောကြောင့် သူ့ကို
နောင်တရစေသည်။ လူသားများသည် အခြားလူသားများကို နာကျင်စေသောအခါ ဘုရား
သခင် မနှစ်သက်ပါ။ လူသားတိုင်းသည် ထိုသို့ဖြစ်နေသည်။ တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းသည် ထိုသို့
ဖြစ်နေခဲ့သည်။
လူတစ်ဦးကသာ ထိုသို့မဖြစ်ပါ။ သူ၏အမည်မှာဘာဖြစ်သနည်း။ မှန်ပါသည်။ သင်ခန့်မှန်း
နိုင်သည်။ သူသည်နောဧဖြစ်သည်။ နောဧသည် ဖြောင့်မတ်သောသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဆိုလို
သည်မှာ သူသည် အချ ိန်အများစုတွင် မှန်ကန်သောအရာကို လုပ်ဆောင်သည်ဟု ဆိုသည်။
သူသည်သူ၏ အိမ််နီးချင်းများလုပ်သကဲ့သို့ အခြားသူများကို မနာကျင်စေပါ။ နောဧသည်
အပြစ်တင်ခွင့်နှင့် ကင်းလွတ်သည်။ သူ့အားမကောင်းသည့်အရာ လုပ်ဆောင်သည်ဟု သင်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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မစွပ်စွဲနိုင်ပါ။ သူသည် ဘုရားသခင်နှင့်နီးကပ်သော ဆက်ဆံရေးဖြင့် လျှောက်လှမ်းသည်။
ဘုရားသခင်သည် နောဧကိုသတိပြုမိပြီး ဤနောဧကြောင့်ကမ္ဘာမြေကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
နောဧတွင် အိမ်ထောင်ရှိပြီး သားသုံးယောက်ရှိသည်။ သူတို့မှာ - ရှေမ၊ ဟာမ၊ ယာဖက်
ဖြစ်သည်။

ဆရာအကူ
ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- အချက်အလက်ကို

နောဧ အသက် ၆၀၀ ရှိသောအခါ ရေသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လွှမ်းမိုးပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အရာ

ပြောပါ

အားလုံးသည် သေကြမည်ဟု ဘုရားသခင်က သူ့ကိုပြောလေသည်။ နောဧသည် ဂေါဖရ

ဆရာကပုံပြင်ကို

သစ်သားဖြင့် သင်္ဘောကြီးကို ဆောက်လုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသင်္ဘောကြီးထဲတွင် တိရစ္ဆာန်

ပြောသည့်အခါ

အမျ ိုးအစားအားလုံးမှ တစ်စုံစီတင်ရန် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နောဧသည် သင်္ဘောဆောက်

ကလေးများကို

လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ ၅၂၅ ပေအရှည်ရှိပြီး ဘောလုံးတစ်ကွင်းစာ (သို့) အားကစားကွင်း

နှစ်ဖွဲ့ခွဲစေပါ။ ထို့နောက်

တစ်ကွင်းစာမျှ ရှည်လျားသည်။ လေးထပ်ဖြစ်သည်။ သင်္ဘောသည် ၄၀၀၀၀ ကုဗစင်တီမီ

သင်ပြောပြသည့်

တာ (သို့) အနည်းဆုံး ကားအစီးရေ ၅၂၅ စီးကို နိုင်သည်။ အလွန်ကြီးမားသည်။ တိရစ္ဆာန်

နောဧနှင့် ရေလွှမ်းမိုးခြင်း

အကောင်အားလုံးသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ဆိတ်တစ်ကောင်အရွယ်မျှသာဖြစ်ပါက သင်္ဘော

ပုံပြင်ကို ရေးမှတ်စေပါ။

သည် တိရစ္ဆာန်ပေါင်း ၁၂၅၀၀၀ ကို တင်ဆောင်နိုင်သည်။ သင်္ဘောတွင် တံခါးတစ်ပေါက်သာ

သူတို့အနေဖြင့်

ရှိသည်။

ထိုစာရင်းကို နောက်ပိုင်း

မိုးသည် ရက်ပေါင်း ၄၀ နှင့် ညပေါင်း ၄၀ ရွာသည်။ ၎င်းမှာ ဒလဟောရွာချသည့် ထုထည်
ဖြစ်သည်။ မိုးရွာပြီးသည့်အခါ တစ်ကမ္ဘာလုံးသည် ရေဖြင့် ဖုံးလွှမ်းသွားသည်။ အမှန်တွင်
အမြင့်ဆုံးတောင်ပင်လျှင် ရေအောက် ၂၂ ပေတွင် နှစ်မြုပ်နေခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က
နောဧ၊ သူ၏မိသားစုနှင့် သင်္ဘောထဲရှိ တိရစ္ဆာန်များအားလုံးကို ကာကွယ်ခဲ့သည်။ သင်္ဘော
ထဲတွင် ငါးလကြာပြီးနောက် နောဧက တောကျ ီးကန်းတစ်ကောင်နှင့် ချ ိုးငှက်ကို သူတို့ပြန်

သင်ခန်းစာတွင်
လိုအပ်လာပါလိမ့်မည်။
ကလေးများ မရေးနိုင်ပါက
သူတို့မှတ်နိုင်သမျှ
မှတ်သားစေပါ။

လာမလာကြည့်ရန် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ နှစ်ကောင်စလုံးပြန်လာခဲ့သည်။ ခုနှစ်ရက်ကြာသော
အခါ နောဧသည်ချ ိုးငှက်ကို စေလွှတ်ခဲ့ပြန်သည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် ချ ိုးငှက်သည် သံလွင်
ခက်တစ်ခက်ဖြင့် ပြန်လာခဲ့သည်။ ခုနှစ်ရက်ကြာသောအခါ နောဧသည် ချ ိုးငှက်ကို စေ
လွှတ်ခဲ့ပြန်ရာ ချ ိုးငှက်ပြန်မလာတော့ပေ။ ထို့နောက် ဘုရားသခင်က နောဧအား သင်္ဘော
ပေါ်မှထွက်ရန် အချ ိန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် နောဧနှင့် တိရစ္ဆာန်အားလုံး
သည် သင်္ဘောပေါ်မှ ထွက်ကြလေသည်။
ဘုရားသခင်က နောဧနှင့် အားလုံးကို အထူးကတိတော်ပေးခဲ့သည်။ နောက်တစ်ဖန် ကမ္ဘာ
ကြီးတစ်ခုလုံးကို ရေမလွှမ်းမိုးစေတော့ပါဟု ပြောခဲ့သည်။ ကတိတော်ကို အာမခံရန် သူက
နောဧအား မိုးရွာသည့်အခါတိုင်း ကောင်းကင်တွင် သက်တံ့ပေါ်စေမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ထို့
ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ကတိတော်ကို လေးစားပြီး လုပ်ဆောင်သည်။ ကမ္ဘာမြေ
သည် နောက်တစ်ဖန် ရေလွှမ်းမိုးခြင်း မခံရတော့ပေ။ နောဧသည် သင်္ဘောပေါ်တွင် တစ်နှစ်မျှ
ကြာခဲ့သည်။ ဖြစ်လာသမျှထဲတွင် နောဧသည် ဘုရားသခင်ကို အကြွင်းမဲ့နာခံသည်။ နောဧ
သည် သင်္ဘောပေါ်မှ ထွက်သောအခါ ဘုရားသခင်အား ယဇ်ပူဇော်ရန် ယဇ်ပလ္လင်ဆောက်ခဲ့
သည်။ ဘုရားသခင် နှစ်သက်လေသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဆရာအကူ

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၆:၈ - နောဧမူကား ထာဝရဘုရား စိတ်တော်နှင့် တွေ့သောသူ ဖြစ်သတည်း။

ကျက်မှတ်ရန်
ကျမ်းချက် လှုပ်ရှားမှု တုံ့ပြန်အသင်းများ
ကျမ်းချက်ကို ကျက်မှတ်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပြီး အတန်းထဲတွင်
အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။ ဆရာ၏

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသောချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်း
ကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ညာဘက်ခြမ်းတွင် ရှိသော
သူတို့သည် ပထမစကားစု၊
တတိယစကားစု၊ ပဉ္စမ
(၅) စကားစု၊ သတ္တမ(၇)
စကားစု၊ နှင့်နဝမ (၉)
စကားစုတို့ကို ရွတ်ဆိုရ
မည်။ ဆရာ၏ ဘယ်ဘက်

“သူကောင်းမြတ်သည် He is Good” ဟူသည့် Steve Green သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာ
အတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ခြမ်းတွင် ရှိသောသူများက
ဒုတိယစကားစု၊ စတုတ္ထ
စကားစု၊ ဆဌမ (၆)
စကားစု၊ အဌမ (၈)

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

စကားစုနှင့် ဒသမ (၁၀)
စကားစုတို့ကို
ရွတ်ဆိုရမည်။

ဤပုံပြင်သည် ကလေးများ သရုပ်ဆောင်ရန်အတွက် မဟာပုံပြင်တစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ကလေး
တိုင်းသည် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရန် ကဏ္ဍရှိရမည်။ မည်သို့စီစဉ်မည်မှာ သင့်အတန်းအရွယ်
အစားပေါ် မူတည်သည်။ လိုအပ်သည့် သရုပ်ဆောင်များမှာ ¼¼

နောဧ

¼¼

နောဧ၏မိန်းမ

¼¼

အနှောင့်အယှက်ပေးသူ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု ပြဇာတ် - နောဧသင်္ဘော
သင်မစတင်မီ ကမ္ဘာဦး

(အနည်းငယ်

(သို့)

များစွာ၊

အတန်းအရွယ်အစား

ကျမ်း ၆:၅-၈:၂၂ ကို
ဖတ်ပါ။ ကလေးများကို

ပေါ်မူတည်ပြီး)

အပိုင်း အမျ ိုးမျ ိုး ခွဲပေးပါ။

တိရစ္ဆာန်များ၊ သင်နှစ်သက်သမျှအတိုင်း ရွေးချယ်ပါ၊ အတန်းအရွယ်အစားပေါ်တွင်

သင့်လျော်သောအခါ

မူတည်ပါသည်။ (တစ်မျ ိုးလျှင် နှစ်ယောက်စီ)

ကလေးများက သူတို့

¼¼

ကလေးအလုံအလောက်ရှိပါက နောဧ၏သားသုံးယောက်နှင့် သူတို့၏မိန်းမများ

တာဝန်ကျသည့် အပိုင်း

¼¼

ဘုရားသခင်၏အသံ - ဆရာ (သို့) အကူဆရာမှ လုပ်ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံး

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှပုံပြင်ကို ဖတ်သည့်အခါ ကလေးများကို သူတို့၏အခန်းကဏ္ဍအား သင်ညွှန်
ကြားပါ။ နောဧသည် သင်္ဘောမည်သို့ ဆောက်လုပ်သည်ကို သူတို့အား တွေ့မြင်စေပါ။
“လုံခြုံသည်” ဟု သတ်မှတ်ထားသော နေရာတွင် ကလေးများကို လမ်းလျှောက်သွားစေပါ။
လှေဆောက်ပါဟု အသံကြားသည်အတိုင်း နောဧနှင့် သူ၏သားများကို တူ၊ လွှများဖြင့်
ဆောက်လုပ်စေပါ။ တိရစ္ဆာန်များလာကြပေပြီ။ ကလေးများကို အနည်းငယ်လက်တန်း

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

အတွက် ကျမ်းစာကို
ဖတ်နိုင်ပါသည်။ ကလေး
များကို သူတို့အမှန်ဖြစ်နေ
သကဲ့သို့ ခံစားချက်
အပြည့်ဖြင့် သရုပ်ဆောင်
ရန် အားပေးပါ။
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ပြောစေပါ။ သို့သော် ခုန်ဝင်ရန်နှင့် လိုအပ်ပါက ဆက်လက်သွားနေစေရန် ညွှန်ကြားရန်

ဆရာအကူ

အဆင်သင့်ပြင်ထားပါ။
သင်ခန်းစာအချက် - ထွက်မြောက်ရန်လမ်း မတွေ့နိုင်သောအခါတွင်ပင် ဘုရားသခင်ကို
အစဉ်ယုံကြည်ကိုးစားရန်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
၁။ သင်္ဘောသည် အလျား ၅၂၅ ပေအတိုင်း ရှိခဲ့သည်။
၂။ သင်္ဘောသည် ၄၀၀၀၀ ကုဗမီတာ၊ မီးရထားလမ်းတစ်လျှောက် ကားအစီးရေ ၅၀၀
ခန့် ရှည်သည်။
၃။ သင်္ဘောကို ဂေါဖရသစ်သားဖြင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဂေါဖရ
သစ်သားအကြောင်းကို မသိကြပါ။ သို့သော် ထိုသစ်သားသည် ရေနှင့်ပုပ်သိုးခြင်းကို

လှုပ်ရှားမှု အချက်အလက်များကို
အမည်ဖော်ပါ။
အတန်းကိုနှစ်ဖွဲ့ (သို့)

အလွန်ခုခံနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပေမည်။
၄။ သင်္ဘောထဲတွင် အခန်းများဖြင့် ပြည့်နေသည့် အထပ်များရှိသော်လည်း တံခါး
ပေါက် တစ်ပေါက်သာရှိသည်။
၅။ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်သည်

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

သုံးဖွဲ့ခွဲပါ။ ကလေးများကို
ဖြစ်နိုင်သမျှ နောဧ၏

သိုးတစ်ကောင်အရွယ်ဖြစ်ပါက

သင်္ဘောပေါ်တွင်

အကောင်ရေ ၁၂၅ ၀၀၀ ထက်မက ဆန့်သည်။
၆။ ဘုရားသခင်က လူသားများကို ရေဖြင့်နောက်တစ်ဖန် မဖျက်ဆီးတော့မည့်အရာ
ကို သူ၏လူများကို သတိရစေရန် ပဋိညာဉ်နှင့်ကတိတော်အဖြစ် ကောင်းကင်ပေါ်
တွင် သက်တန့်ကို ထားရှိခဲ့သည်။

သင်္ဘောအကြောင်းကို
အချက်အလက် စုစည်း
စေပါ။ ၅ မိနစ်အချ ိန်
ပေးပါ။ သင့်အတန်း၏
အသက်အရွယ်အပေါ်

၇။ မိုးသည် နေ့ည ရက်ပေါင်း ၄၀ ရွာခဲ့သည်။
၈။	နောဧတွင် သားသုံးယောက်ရှိခဲ့သည်။ ဟာမ၊ ရှေမနှင့် ယာဖက် တို့ဖြစ်သည်။
၉။	နောဧသည် သင်္ဘောထဲသို့ဝင်သောအခါ အသက် (၆၀၀) ရှိသည်။ နောဧသည်
သင်္ဘောကို (၁၂၅) နှစ်ဆောက်လုပ်ခဲ့ရသည်။

မူတည်ပြီး ဆရာက
အချက်အလက် ချရေးရာ
တွင် ကူညီပေးရပါမည်။
နောဧအကြောင်း (၉) ချက်
ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
နောဧသည် လှောင်ပြောင်ခြင်းနှင့် အထင်သေးခြင်းကို ခံရသော်လည်း သူသည် ဘုရားသခင်
နှင့် ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး ရှိခဲ့သည်။ အခြားကလေးများက သင့်ကိုလှောင်ပြောင်ကြသော
အခါ ဘုရားသခင်နှင့် ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးက သင့်ကိုမည်သို့ သည်းခံစေသနည်း။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - လူသားများသည် ဆိုးညစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်က
ရေလွှမ်းမိုးစေသည်။ နောဧသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီး နာခံခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၁၆)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၁:၁-၉

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည်
လူသားများ၏ ဘာသာစကားကို ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

¼¼

ဗာဗုလုန်ဟူသည်မှာ ဗာဗုလုန်လူမျ ိုးတို့၏ ဘာသာစကားအရ “ဘုရားများ၏ဂိတ်တံခါး”
ဟု ဆိုလိုပြီး ဟေဗြဲဘာသာစကားအရ “ရှုပ်ထွေးခြင်း” ဟူသော အသံထွက်နှင့်တူသည်။

¼¼

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၁:၁၀-၂၆ တွင် ရှေမ၏မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက် ပါဝင်ထားသည်။ ဗာဗုလုန်
ရဲတိုက်သည် Peleg ကာလတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဟန်ရှိသည်။ Peleg ဟူသည်မှာ “ကွဲပြား
ခြင်း” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။

¼¼

နောဧ၏ မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်တို့သည် အာဒံနှင့်ဧဝ၊ အာဗေလ၊ ရှေသ၊ ဧနောက်နှင့်နောဧတို့၏
ယုံကြည်ခြင်း အလေ့အကျင့်နောက်ကို လိုက်ခဲ့ကြပေမည်။ တပါးအမျ ိုးသားဘာသာ
ရေး အလေ့အကျင့်များကို ဆန့်ကျင်ကာ သူတို့၏ “ဘုရားသခင်ထံသို့ သွားသည့်
နည်းလမ်း” သို့ ခွဲထွက်ခဲ့ကြသည်။

¼¼

ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်သည် အကွေ့အကောက်လမ်းကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်သို့ရောက်
များထံရောက်သည့် ဂိတ်အဖြစ် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ ထိပ်ဆုံးမှတံခါးသည် ကောင်းကင်
တံခါးပေါက်အဖြစ် ဆောက်ထားသည်။ အောက်ဆုံးမှ တံခါးသည် သူတို့ဘုရားဟု ခေါ်
ဤမျ ိုးဆက်သည် မိမိကိုယ်ကိုယ် အဓိကထားသည့် အလေ့အကျင့်များကို စိတ်ကျေနပ်
စေရန် ကြိုးစားသောအားဖြင့် သူတို့ဘုရားကိုမြင်ရန် ဆောက်လုပ်ခြင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့
ကြသည်။
ဤရဲတိုက်သည်

“ဘုရားများ၏ဂိတ်တံခါးဝ”

ဖြစ်သော်လည်း

လူသားများအတွက်

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

“ဘုရားသခင်သည် လူသားများ ဆောက်လုပ်ထားသည့် မြို့နှင့်ရဲတိုက်ကို ကြည့်ရန်
လူများကို ကွဲပြားစေခဲ့သည်။
လူသားများသည် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင် နှံ့ပြားလျက် ပြည့်စေရန် ဖြစ်သည်။ တစ်နေရာ

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

တည်းတွင် အခြေချနေရန် မဟုတ်ပါ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

ဆင်းလာသည်။ ရလဒ်မှာ ဘုရားသခင်က သူတို့၏ဘာသာစကားကို ရှုပ်ထွေးစေပြီး
¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

ရဲတိုက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားအတွက် ရဲတိုက်မဟုတ်ပါ။
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

သည့် ဘုရားကျောင်းအဝင် တံခါးဖြစ်သည်။

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

နိုင်သည့် လှေကားဆောက်ထားသည့် ရဲတိုက်ဖြစ်သည်။ ရဲတိုက်၏အထိပ်သည် ဘုရား

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျမ်းစာတစ်လျှောက်လုံးတွင် အလေးထားသည့် အခြေခံအတွေးအမြင် ရှစ်ခု ရှိပါသည်။
ထိုအမှန်တရားများကို အရင်သင်ခန်းစာများတွင် လေ့လာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများကို
ထိုသင်ခန်းစာ ပြောနိုင်သလား မေးပါ။ ထိုရှစ်ချက်မှာ ၁။ ဘုရားသခင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်ရှိသည်။
၂။ လူသား - ဘုရားသခင်သည် လူသားအား သူ့အထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်း
ခဲ့သည်။
၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံခဲ့ကြပါ။
၄။ သေခြင်း - ဘုရားသခင်သည် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏ မနာခံမှု
အတွက် ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှသေခြင်းသည် ခွဲခွာခြင်းကို ရည်ညွှန်း
သည်။
၅။ ခရစ်တော် - ဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နေသည့် သူ၏
တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
၆။ ကားတိုင် - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်
တွင် အသေခံခဲ့သည်။
၇။ ယုံကြည်ခြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါက ဘုရားသခင်ကြိုဆို
သည်။
၈။ အသက် - ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သော သူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးသည်။
ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဖြစ်သည့်

ထိုနည်းနာရှစ်ချက်ကို

ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည့်

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - အခြေခံ
ဧဝံဂေလိဖြစ်စဉ် ရှစ်ခု ပုံပြင်တစ်ပုဒ်
ဆရာက ထိုအခြေခံ
ဧဝံဂေလိဖြစ်စဉ်
ရှစ်ချက်ကို အလေးထား
သင့်သည်။ ကလေးများကို
ပြောပြရန် ကျမ်းစာထဲတွင်
တွေ့ရသည့် ရွေးနုတ်
ကယ်တင်ခြင်း ပုံပြင်
တစ်ပုဒ်က အခြေခံ
ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်
ထိုအခြေခံရှစ်ခုကို ပုံမှန်
အလေးထားကြမည်
ဖြစ်သည်။

ပထမသင်ခန်းစာ (၁၅) ခုကို ကလေးများအား စဉ်းစားနိုင်သလား မေးပါ။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
လူသားများ ဘုရားသခင်ကို ရှာဖွေရန် နည်းလမ်း နှစ်မျ ိုးရှိသည်ကို ကလေးများအား
ပြောပြပါ။ တစ်နည်းမှာ ဘုရားသခင်လက်ခံပြီး နောက်တစ်နည်းကို လက်မခံပါ။ တစ်နည်း
မှာ ဘုရားဆီသို့သွားသည့် မိမိကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး အခြားတစ်နည်းမှာ ဘုရားသခင်
ကိုယ်တော်တိုင်၏နည်းလမ်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားဆီသို့ ကိုယ်တိုင်သွားသည့် နည်း
လမ်းကို မည်သို့ဖန်တီးကြသနည်း။ အဘယ်ကြောင့်ဤအရာသည်မှန်သနည်း။ မှားသနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
လူတိုင်းသည် မြို့ကြီးတွင် စုဝေးကြသည်။ မြို့ကြီးထဲတွင် ရနိုင်သည့်အရာများစွာ ရှိသည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

သင်လိုချင်ခဲ့သည့် မိတ်ဆွေများ၊ သင်တောင်းဆိုခဲ့သည့် ပျော်ရွှင်မှုများသည် မြို့ထဲတွင်ရှိ

- ပုံပြင်ထိုင်ခုံ

သည်။ သင့်အနေဖြင့် ဖျော်ဖြေသည့်အရာ တစ်ခုခုလုပ်လိုပါက မြို့ကြီးသည်နေရာကောင်း
ဖြစ်သည်။

ဤလှုပ်ရှားမှုသည်
တေးဂီတထိုင်ခုံကဲ့သို့

မြို့ကြီးထဲတွင် လူအချ ို့က ဘုရားသခင်အတွက် ကိုယ်ပိုင်ရဲတိုက်ကို တည်ဆောက်လိုခဲ့သည်။

သော ကစားနည်း

ထိုနည်းတူ သူတို့အတွက် အမည်နာမတစ်ခုခုကို လိုချင်ခဲ့သည်။ ရဲတိုက်၏အောက်ခြေတွင်

ဖြစ်သည်။ ကလေးတစ်ဦး

ဗိမာန်တော်ဝင်ပေါက်ဖြစ်ပြီး ထိပ်ဆုံးဝင်ပေါက်သည် ကောင်းကင်ရှိ “ဘုရားများ”ထံသွား

မှ လွဲပြီး အားလုံးကို

သည့် ဝင်ပေါက်ဖြစ်သည်။ မြို့ကြီးထဲမှ လူများသည် ဘုရားသခင်ထံ မည်သို့သွားမည်ကို သူ

ပုံပြင်ထဲတွင် မကြာခဏ

တို့ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်ဟု ထင်ကြသည်။ သူတို့၏ဘိုးဘေးများဖြစ်သော နောဧ၊ ရှေသ

ပါသော စကားလုံးတစ်လုံး

နှင့် အာဒံတို့ကို အာရုံအနည်းငယ်စိုက်ကြသည် (သို့) အာရုံမစိုက်ကြပေ။ သူတို့သည်

စီ ပေးထားပါ။ သင်ပုံပြင်

ဘုရားများကို သူတို့သည် ထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်းနှင့် တာဝန်ယူနိုင်ကြောင်း ပြောပြလိုကြ
သည်။ မြို့ကြီးထဲမှလူများသည် ဤထူးခြားသည့် တည်ဆောက်မှုကို အတူတကွ လုပ်
ဆောင်ကြသည်။ ၎င်းသည် အလွန်လှပခဲ့ပေမည်။
ဤသည်မှာ သူတို့ဘက်မှ ပုံပြင်ဖြစ်သည် - သူတို့သည် မိမိကိုယ်တိုင်သာ ရပ်တည်ကြပြီး
ဘုရားသခင်ကို မမှီခိုကြပါ။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုနားမထောင်ရန် ရွေးချယ်ပြီး သူ့
စကားကိုနားမထောင်ရန် ရွေးချယ်ကြသည် နာမခံရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ ဧဝသည်စုံစမ်းသူ
စာတန်ကို မည်သို့ နားထောင်ခဲ့သည့် ပုံပြင်ကို သတိမရကြပေ။ သူတို့က ဘုရားသခင်အား
ပေးသည့် ယဇ်သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပြီး ကောင်းကင်သို့သွားသည့် ရဲတိုက်အားဖြင့်
မဟုတ်သည်ကို မမှတ်မိကြပေ။ မှန်သည်။ သူတို့သည် ဘုရားမပါပဲ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကောင်း
ကင်သို့သွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ဘုရားသခင်ဘက်မှ ပုံပြင်သည် အလွန်ကွဲပြားသည်။ မြို့ကြီးထဲမှ လူသားများသည် ရဲတိုက်
ဆောက်နေသည်ကို ဘုရားသခင်မြင်သောအခါ သူသည် ကောင်းကင်မှဆင်းပြီး ထိုရဲတိုက်
ကို ကြည့်ခဲ့သည်။ သူအစဉ်လုပ်ဆောင်နေကျအတိုင်း မနာခံမှုကိုအပြစ်ပေးသည်။ လူသား
များ ရဲတိုက်ရှည်ကြီးဆောက်သည်ကို သူမစိုးရိမ်ပါ။ ကာဣနသည် သူ၏မနာခံမှုကြောင့်
အပြစ်ပေးခံရသည့်အတိုင်း မြို့ကြီးထဲမှလူများသည်လည်း အပြစ်ပေးခံရတော့မည် ဖြစ်
သည်။ ဘုရားသခင်မှ သူတို့၏ဘာသာစကားများကို ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။ သို့မှသာ လူသား
များသည် ထိုရဲတိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်းကို အတူတကွလုပ်ဆောင်နိုင်မည် မဟုတ်တော့ပါ။
သူတို့၏ဘာသာစကားများ ရှုပ်ထွေးသောအခါ ရဲတိုက်ဆောက်ခြင်းကို မပြီးစီးနိုင်တော့ပေ။
သူတို့သည် ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ပြန့်ကျဲလာပြီး မြေမျက်နှာတစ်ခွင် သွားလာကြသည်။ ဤ
သည်မှာ ဘုရားသခင်လိုချင်ခဲ့သောအရာ ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောအချ ိန်က ဘုရားသခင်သည်
အာဒံနှင့်ဧဝတို့အား ကမ္ဘာမြေကိုပြည့်စေရန် ပြောခဲ့သည်။
အဆုံးတွင် လူသားများလိုချင်သည့် ရဲတိုက်မရခဲ့ပါ။ သူတို့မိတ်ဆွေများစွာကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
သူတို့သည် ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးတည်းကို မပြောတော့သည့်အတွက် ပြန့်ကျဲကာ အခြား
နေရာများသို့ သွားခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်က သူတို့အားကောင်းကင်သို့သွားသည့် ဂိတ်

ပြောသောအခါ ကလေး
များက သူတို့၏စကားလုံး
ကို ကြားသောအခါ
ထိုင်ခုံအလွတ်သို့ရွှေ့ရမည်
ဖြစ်သည်။ ကလေးတစ်ဦး
ချင်းစီက သူရသည့်
စကားလုံးကို သိမည်ဖြစ်
သည်။
ကလေးများကို ပေးမည့်
စကားလုံးထဲတွင် ပါဝင်
သည့် စကားလုံးများမှာ -

. ရဲတိုက်
. မြို့များ
. လှပသော
. ဘာသာစကားများ
. ရှုပ်ထွေးသော
. ဘုရား
. ပုံပြင်
. နားထောင်သည်
. နာခံသည်
. နောဧ
. ကာဣန
. အာဒံ
. ဧဝ
. ယုံကြည်ခြင်း

တံခါးကို ဆောက်လုပ်ရန် ခွင့်မပြုပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၁:၉ - သို့ဖြစ်၍ ထိုမြို့၌ ထာဝရဘုရားသည် မြေကြီးသားအပေါင်းတို့၏
စကားကို ရှုပ်ထွေး၍ သူတို့ကို မြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌ အရပ်ရပ်ကွဲပြားစေသောကြောင့် ထို
မြို့သည် ဗာဗုလုန်မြို့ဟူ၍ တွင်သတည်း။

ကျက်မှတ်ရန်
ကျမ်းချက်လှုပ်ရှားမှု အတန်းတစ်လျှောက်
သီချင်းဖွင့်ထားစဉ်
ကလေးများကိုစက်ဝိုင်း

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံထိုင်စေပါ။ ကျမ်းချက်
စကားစုကို လက်ဆင့်ကမ်း

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်းသီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသောချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်း
ကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“သူကောင်းမြတ်သည် He is Good” ဟူသည့် Steve Green သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာ
အတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သောအခါ ကျမ်းချက်ကို
ကိုင်ထားသောသူသည်
ကျမ်းချက်စကားစုကို
ကိုးကားပြောဆိုရမည်။
ကျမ်းချက်အားလုံး
ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ
ဆက်လုပ်ပါ။ ထို့နောက်
ကျမ်းချက်တစ်ခုလုံး
အတွက် ထိုနည်းတူ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

လုပ်ဆောင်ပါ။

အတန်းလာသည့် လူမျ ိုးခြားကလေးတစ်ဦးကို လာစေပြီး တစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်ရန် ရိုးရှင်း
သည့် ညွှန်ကြားချက်ပေးပါ။ (ဥပမာ။ ။ “ကလေးများ၊ ခဲတံနှင့်စာရွက်ကိုကိုင်ပြီး စာရွက်
ပေါ်တွင် သင့်အမည်ရေးပါ” ((သို့)) “သင့်ကျမ်းစာထဲမှ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၁ ကို ဖွင့်ပါ”)
လူတိုင်းသည် ဘာသာစကားမတူသည်ကို ပြောနေပါက ရဲတိုက်ဆောက်ရန် မည်မျှခက်ခဲ
မည်ကို ဆွေးနွေးပါ။
လှုပ်ရှားမှု - “ဆောက်လုပ်မည်လား မဆောက်ဘူးလား ဟူသည်မှာ မေးခွန်းဖြစ်သည်။”
ကလေးများအား တစ်ဖွဲ့လျှင် ၆-၁၀ ယောက်ခွဲပါ။ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကို ဆောက်လုပ်ရန် ပစ္စည်း
များပါသည့် အထုပ်တစ်ထုပ်စီပေးပါ။ (အုတ်ခဲများ၊ ကျောက်ခဲများ၊ သံဗူးများ၊ တစ်ခါသုံးသံဗူး
များ၊ သင်တွေ့နိုင်သည့် အရာမှန်သမျှနှင့် တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကို လိုအပ်သည့်ပစ္စည်း အရေအတွက်
ညီမျှစွာပေးပါ) သူတို့ထဲမှ မည်သည့်အဖွဲ့သည် သတ်မှတ်ထားသည့်အချ ိန်အတွင်း အမြင့်ဆုံး
ရဲတိုက်ကို မည်သို့ဆောက်လုပ်နိုင်ကြောင်း ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်။ ၄ မိနစ်ကြာသောအခါ “အချ ိန်
စေ့ပြီ” ဟု အော်ပြီး ဤသို့ကြေငြာပါ - “ယခုအချ ိန်မှစပြီး ဆက်လက်ဆောက်ကြပါ သို့သော်
စကားလုံးဝမပြောရ” ပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်းမပြုပဲ မည်မျှခက်ခဲသည်ကို ကလေးများအား
တွေ့ကြုံစေပါ။ ဗာဗုလုန်မှလူများသည် သူတို့ကိုယ် သူတို့အလွန်တော်သည်ဟု ထင်ခဲ့ကြ
သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်ထံတွင် မာနကိုနှိမ့်ချသည့် နည်းလမ်းရှိသည်။ သူတို့၏မာနဖြင့်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

စေပါ။ သီချင်းရပ်သွား

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု အတန်းတစ်လျှောက်
ကျွန်ုပ်တို့ ဂုဏ်သတင်း
အတွက် လိုချင်လောက်
သည့် အရာများကို
စာရင်းပြုစုပါ။

. တော်ခြင်းနှင့်
သန်မာခြင်း

. ကျောင်းတွင် သူငယ်
ချင်းကို ကူညီခြင်း

. ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှ
ပေးကမ်းသည်

. အမှတ်ကောင်းရခြင်း
. တစ်ခုခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့
မည်သို့တော်ကြောင်း

. အားကစားလေ့ကျင့်ခြင်း
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ပြည့်နေသောနှလုံးသားကို ကုသပေးရန် ဘာလိုသည်ကို သူသိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရား
သခင်ကို ကိုးကွယ်သည့်နည်းလမ်းတွင် မာနဝင်လာပါက ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဘာလိုသည်ကို

ဆရာအကူ

လည်း ဘုရားသိသည်။ သူတို့၏အလုပ်ပြီးမြောက်ရန်အတွက် ဂုဏ်သတင်းကိုပုံဖော်ခဲ့သည်။
သူတို့တွင် ရှိသောအရည်အချင်းများကို ဘုရားသခင်သည် ပေးသူဖြစ်ကြောင်းကို မေ့ခဲ့ကြ
သည်။ ဂုဏ်သတင်းအားလုံးသည် သူနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းကို အခြားမည်သူ
နှင့်မျှ မဝေမျှပါ။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
“မည်သူနည်း” မေးခွန်းများ
၁။ ရဲတိုက်ကို မည်သူဆောက်ခဲ့သနည်း။
၂။ ဤစိတ်ကူးကို မည်သူမနှစ်သက်ခဲ့သနည်း။
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

“ဘာဖြစ်သနည်း” မေးခွန်းများ

လှုပ်ရှားမှု - စူးစမ်းခြင်းနှင့်

၁။ ရဲတိုက်ကို ဘာဖြင့်ဆောက်ခဲ့သနည်း။
၂။ ဤပုံပြင်၏အဆုံးတွင် ဘုရားသခင်က ဘာလုပ်ခဲ့သနည်း။

ဆိုင်သော ကုဗပုံဗူး
အတန်းကို အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။

“မည်သည့်အချ ိန်” မေးခွန်းများ
၁။ ထိုသူများသည် မည်သည့်အချ ိန်တွင် အသက်ရှင်ခဲ့သနည်း။
၂။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏ဘာသာစကားကို မည်သည့်အချ ိန်တွင် ရှုပ်ထွေးစေခဲ့
သနည်း။

လေဗယ်စာရွက်ဖြင့်
ကုဗပုံဗူးအနား တစ်ဖက်စီ
တွင် - မည်သူ၊ ဘာ၊ မည်
သည့်အချ ိန်၊ မည်သည့်

“မည်သည့်နေရာ” မေးခွန်းများ
၁။ ထိုသူများသည် မည်သည့်နေရာတွင် နေထိုင်ခဲ့သနည်း။
၂။ ထိုသူများသည် ရဲတိုက်ကို ဆောက်လုပ်နေစဉ် ဘုရားသခင်သည် မည်သည့် နေရာ
တွင် ရှိခဲ့သနည်း။

နေရာ၊ အဘယ်ကြောင့်
ဟူသည်ကို ကပ်ပါ။
ကုဗပုံဗူးအား လှည့်သော
အခါ အဖွဲ့၏ မျက်နှာရှေ့
တွင် ကျသော မေးခွန်းကို

“အဘယ်ကြောင့်” မေးခွန်းများ
၁။ သူတို့သည် အဘယ်ကြောင့် ဤရဲတိုက်ကို ဆောက်ကြသနည်း။
၂။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏ဘာသာစကားကို အဘယ်ကြောင့် ရှုပ်ထွေးစေသနည်း။

သူတို့ဖြေရမည် ဖြစ်သည်။
ဥပမာ။ ။ ကုဗပုံမှ အဘယ်
ကြောင့် ဟူသည်ကို
မျက်နှာကျပါက အဖွဲ့သည်

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

အဘယ်ကြောင့် ဟူသော
အမေးကို ဖြေရမည်။
ဆရာများက သင်ခန်းစာ

ဘုရားသခင်က သူ့ထံသို့ ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းဖြင့် လာသောသူကို ကောင်းကြီးမပေးပါ။ သူ့
အပေါ် ယုံကြည်သောသူကိုသာလျှင် ကောင်းကြီးပေးသည်။ ယခုတစ်ပတ်တွင် သူ့အပေါ်
ယုံကြည်ခြင်းရှိနိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ခုကို ရှာဖွေပါ။ ထို့နောက် နောက်တစ်ပတ်တွင်
သင့်ယုံကြည်ခြင်းကို မည်သို့ထားခဲ့ကြောင်း အတန်းထဲတွင် ဝေမျှပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အစအဦး

ထဲမှမေးခွန်း လုပ်နိုင်ပါ
သည်။ ထိုမေးခွန်းများ
သည် ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်နှင့်
ဆက်စပ်နေရမည်။
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၁၇)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၁:၃၁-၁၂:၇

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား လူမျိုးကြီးဖြစ်ရန်နှင့်
လူအားလုံးအတွက် ကောင်းကြီးဖြစ်ရန် ခေါ်ယူခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

¼¼

နောဧ၏ခေတ်ကာလမှ စကြဝဠာတစ်ခုလုံး ရေလွှမ်းမိုးခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ထက်
ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်မှ လူသားများကို စကားပြောခဲ့သည့် နောက်ဆုံးမှတ်
တမ်း အချ ိန်ကာလဖြစ်ခဲ့သည်။

¼¼

အာဗြဟံ၏ဖခင် တေရသည် ဥရမြို့မှ ခါနန်သို့ သွားခဲ့သော်လည်း ခါရန်အရပ်တွင်သာ
ကိုးကွယ်သည်။ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံအားကောင်းကြီးပေးမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။
သို့သော် ထိုကတိတော်တွင် ချွင်းချက်တစ်ခုရှိသည်။ အာဗြဟံက ဘုရားသခင်ကို နာခံ
ရမည်ဖြစ်သည်။
အာဗြဟံသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်နာခံလျက် အရာအားလုံးကိုထားခဲ့ကာ ဘုရားသခင်၏
အာဗြဟံအား နယ်မြေမှထွက်ခွာရန် ခေါ်ရာတွင် ကတိတော်သုံးခုကို အခြေခံသည်။
ပထမ ကတိတော်မှာ နယ်မြေဖြစ်သည်။ ဒုတိယကတိတော်မှာ အာဗြဟံ၏မျ ိုးနွယ်ဖြစ်
သည်။ ထို့အပြင် တတိယကတိတော်မှာ သူသည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မည် ဟူ၍
ဘုရားသခင်၏ကတိတော်မှာ အာဗြဟံအား ကောင်းကြီးပေးသူကို ကောင်းကြီးပေးရန်
နှင့်အာဗြဟံအား ကျ ိန်ဆဲသောသူကို ကျ ိန်ဆဲရန် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အာဗြဟံအားဖြင့်
မြေတစ်ပြင်လုံးရှိ မိသားစုများကို ကောင်းကြီးပေးရန်ဖြစ်သည်။

¼¼

အာဗြဟံအား အရာများစွာ ထားခဲ့ရန် ပြောခဲ့သည် - သူ၏တိုင်းပြည်၊ သူ၏လူမျ ိုးနှင့်သူ၏
ဖခင်အိမ်တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူသွားရမည့်မြေအကြောင်းကို ဘာမျှမပြောပြခဲ့ပေ။
သူဘယ်သွားမည်ကို မသိရပဲ ချန်ထားခဲ့ကာ ဘုရားသခင်အား နာခံရန်မှာ ခက်ခဲပေမည်။

¼¼

အာဗြဟံ၏နာခံခြင်း သက်သေအဖြစ် မတူညီသည့် နည်းလမ်းနှစ်မျ ိုးဖြင့် တွေ့ရသည်။
ပထမအနေဖြင့် သူထွက်ခွာခဲ့သည်။ ဒုတိယအနေဖြင့် သူသည်ကောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။

¼¼

အာဗြဟံ၏မျ ိုးဆက်သည် ခါနန်နယ်မြေကို တဖြည်းဖြည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်
အာဗြဟံမူကား သူသေဆုံးခဲ့သည့် ဂူမျှသာပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၃:၁၇-၂၀)

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

ဖြစ်သည်။
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

အစီအစဉ်နောက်သို့ လိုက်ခဲ့သည်။
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

နေထိုင်ခဲ့သည်။ လူအများက လကိုဘုရားအဖြစ် ကိုးကွယ်သောနေရာတွင် တေရလည်း

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာခဲ့ပြီးသလောက် သင်ခန်းစာများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သိသည့် အကြောင်းအရာ
တစ်ခုခုကို သင့်အတန်းအား ပြောစေပါ။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အဖြေများတွင် ¼¼

ဘုရားသခင်သည် အလွန်သန်မာသည်။ သူသည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ဖန်

သင်ခန်းစာ
စတင်ခြင်းလှုပ်ရှားမှု
- သူတို့မည်သူနည်း
သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့သနည်း။

ဆင်းခဲ့သည်။

အထပ်နှစ်ထပ် (သို့)

လူစီဖာ - ဘုရားသခင်ကို တော်လှန်ပုန်ကန်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုကောင်းကင်မှ နှင်ထုတ်

စာရင်းနှစ်ခုဖန်တီးပါ။

ခဲ့သည်။

စာရင်းတစ်ခုမှာ

¼¼

အာဒံ - သည် ဘုရားသခင် ပထမဆုံး ဖန်ဆင်းခဲ့သော လူသားဖြစ်သည်။

မည်သူနည်း ဟူသည့်

¼¼

ဧဝ - သည် စာတန်မှ လှည့်စားခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။

စာရင်းဖြစ်ပြီး စာရင်း

¼¼

ကာဣန - သည် ဘုရားသခင်ထံ လက်မခံနိုင်သောယဇ်ကို ယူဆောင်လာခဲ့သည်။

နောက်တစ်ခုမှာ သူတို့

ကာဣနသည် သူ၏ညီအစ်ကို အာဗေလကို သတ်ခဲ့သည်။

ဘာလုပ်ခဲ့သည် ဟူသည့်

အာဗေလ - သည် ဘုရားသခင်ထံ လက်ခံနိုင်သောယဇ်ကို ယူဆောင်လာခဲ့သည်။

စာရင်းဖြစ်သည်။

သူသည် သူ့ညီအစ်ကို ကာဣန၏သတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။

ကလေးများကို စာရင်း

ရှေသ - သည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့၏ တတိယမြောက်သားဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူသည်

နှစ်ခုအား တွဲစေပါ။

အာဗေလအတွက် အစားထိုးအဖြစ်မှတ်ယူခြင်း ခံရသည်။

ဥပမာ။ ။ ဘုရားသခင်

¼¼

နောဧ - သည် ဘုရားသခင်ကိုနာခံပြီး သင်္ဘောကြီးကို ဆောက်ခဲ့သည်။

(မည်သူဟူသည့် စာရင်းမှ)

¼¼

ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်ကို ဆောက်ကြသူများ - ထိုဆောက်လုပ်သူများသည် သူတို့၏

ကို ဘာလုပ်ခဲ့သည်

ကိုယ်ပိုင်ဘုရားအတွက် ဗိမာန်ဆောက်ရန် ကြိုးစားကြသည်။ ဘုရားသခင်အတွက်

ဟူသည့် စာရင်းထဲမှ

မဟုတ်ပါ။

အလွန်သန်မာသည်

¼¼

¼¼
¼¼

နှင့်ယှဉ်တွဲပါ။

၃) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

ကလေးများကို အဖွဲ့ခွဲ
ကာ စာရင်းနှင်ခုကို
အတူတကွဖြည့်စေပါ။

အာဗြဟံသည် လကိုကိုးကွယ်သောမိသားစုမှ ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ စာတန်သည် အာဗြဟံ
၏ဖခင်တေရထံ သူ၏တော်လှန်ပုန်ကန်ခြင်းကို ပြန့်နှံ့စေခဲ့သည်။ သင်သည် အာဗြဟံ၏
မိသားစုကဲ့သို့ လကိုကိုးကွယ်မည် မဟုတ်သော်လည်း ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ခြင်းထက်

အချ ိန်သတ်မှတ်ပေးပါ။
မည်သူက အမြန်ဆုံး
ပြီးနိုင်သည်ကို ကြည့်ပါ။

သင့်ဘေးပတ်လည်တွင်ရှိသော အရာအချ ို့မှာ မည်သည့်အရာများ ဖြစ်သနည်း။
ထိုနည်းတူ ဤပုံပြင်ထဲတွင် နောက်နောင်တွင် အာဗြဟံဖြစ်လာမည့် အာဗြံအား ဘုရားသခင်
ပေးခဲ့သည့် ကတိတော်များအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသွားကြမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရား
သခင်သည် သူ၏ကတိတော်များကို တည်နိုင်မည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။ ထင်ပါက အဘယ်
ကြောင့်နည်း။ မထင်ပါက အဘယ်ကြောင့် မထင်သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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ပုံပြင်ပြောပြပါ

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

အာဗြံသည် သူ၏ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးဖြစ်သူ နာခေါ်၊ ခါရန်နှင့်အတူ ဥရမြို့တွင် ကြီးပြင်းခဲ့သည်။
သူတို့သည် ထိုခေတ်ကာလက ယောက်ျားလေးအများစု လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာကို လုပ်
ဆောင်ခဲ့ကြပေမည်။ ဖခင်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့်အရာ မှန်သမျှကို ကူညီရန်မှာ ယော
ကျာ်းလေးများအတွက် သာမန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အာဗြံ၊ နာခေါ်နှင့် ခါရန်တို့သည်လည်း
သူတို့၏ဖခင်တေရကို ကူညီခဲ့ကြပေမည်။ တေရသည် လကို ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ ယောက်ျား

- နောက်တစ်ကြိမ်
လှုပ်ရှားရအောင်
အာဗြံက အနည်းဆုံးသုံးကြိမ်
ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူပထမ
ဆုံး နေထိုင်ခဲ့သည့် နေရာမှာ
ယခုခေတ်ကာလ အီရတ်

လေးများက လကို ကိုးကွယ်ရင်းကြီးပြင်းခဲ့ကြသည်။ သူတို့နေထိုင်ရာဒေသတွင် ထိုဘာသာ

တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်သည်။

သည် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလေသည်။

ဥရုမြို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်

ယောက်ျားလေးများ ကြီးပြင်းလာသည့်အတိုင်း သူတို့သည် အမျ ိုးသားများဖြစ်လာကြပြီး

သူတို့သည် ခါရန် (သို့)
ယခုခေတ်ကာလ စီးရီးယား

အိမ်ထောင်ပြုကြသည်။ အာဗြံသည် စာရဲကိုလက်ထပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူတို့တွင် သားသမီး

တစ်နေရာရာတွင် နေထိုင်

မရှိပေ။ ခါရန်သည် အိမ်ထောင်ပြုပြီး လောတဟူသည့်သား တစ်ယောက်ရသည်။ သို့သော်

ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အာဗြံ

မကောင်းသည့်အရာ

သည် ဣသရေလသို့ ပြောင်း

ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။

ခါရန်သေဆုံးခဲ့သည်။

ကျန်သည့်မိသားစုများက

လောတကို ကြည့်ရှုပြုစုကြသည်။ အထူးသဖြင့် အာဗြံဖြစ်သည်။

ရွှေ့ခဲ့သည်။ ပထမတွင် ရှေခင်

တစ်နေ့တွင် တေရသည် ဥရမှ ခါရန်သို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ခရီးရှည်ဖြစ်သည်။

ဗေသလအရပ် ဖြစ်သည်။

သို့သော် တေရ၏မိသားစုအားလုံးက သူနှင့်အတူပူးပေါင်းပြီး မြောက်ဘက်သို့ပြောင်းခဲ့ကြ

ကလေးများအား အတန်းထဲရှိ

သည်။ သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် တိရစ္ဆာန်များအားလုံးကို ထုပ်ပိုးထားသည်။ သူတို့က မည်

သတ်မှတ်ထားသော ခုံများသို့

သည့် အရာကိုမှ ချန်မထားခဲ့ပါ။ ထိုတိရစ္ဆာန်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြင့် ခရီးရှည်သွားခြင်း

ရွှေ့စေပါ။ ထိုမှ သူတို့သည်

သည်တွေ့မြင်ရန် ရင်မောဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ပေမည်။ တေရ၏မိသားစုက ခါရန်သို့ရောက်သောအခါ
တေရသည် ထိုဒေသတွင်နေထိုင်ပြီး သေခဲ့သည်။

အရပ်နှင့် နောက်တွင်

မည်သည့်အရာ ဖြစ်ပျက်
သည် ဘယ်နေရာတွင်
ဖြစ်ပျက်သည်ကို ခံစားရမည်

အာဗြံ၏ဖခင် သေဆုံးပြီးနောက် ဘုရားသခင်က အာဗြံကိုစကားပြောခဲ့ပြီး အခြားတစ်နေရာ

ဖြစ်သည်။

သို့ သွားရောက်နေထိုင်ရန် ပြောခဲ့သည်။ အာဗြံနှင့်လူများစွာအတွက် အလွန်အရေးပါမည့်

ဆရာက တည်နေရာ တစ်ခု

အထူးကတိတော်ကို အာဗြံအား ဘုရားသခင်ပေးသည်။ ဘုရားသခင်က “ငါသည် သင့်ကို

ချင်းစီတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်

လူမျ ိုးကြီးဖြစ်စေမည်။ ငါကောင်းကြီးပေး၍ သင်၏နာမကို ကြီးမြတ်စေမည်။ သင်သည်
ကောင်းကြီးခံရသောသူ ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင့်ကိုကောင်းကြီးပေးသော သူကို ငါကောင်းကြီး
ပေးမည်။ သင့်ကိုကျ ိန်ဆဲသောသူကို ငါကျ ိန်ဆဲမည်။ သင့်အားဖြင့်လည်း လူမျ ိုးအပေါင်းတို့
သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံရကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။”
ထို့ကြောင့် အာဗြံ၊ စာရဲ၊ လောတနှင့် အခြားသူများသည် ပြောင်းရွှေ့ကြပြန်သည်။ ဤတစ်
ကြိမ်တွင် သူတို့သည် တောင်ဘက်ရှေခင်အရပ်သို့ သွားကြသည်။ ဘုရားသခင်က အာဗြံကို
ထပ်မံစကားပြောပြန်သည်မှာ “ဤပြည်ကို သင်၏အမျ ိုးအနွယ်အား ငါပေးမည်” ဟုဆိုသည်။
ဤသည်မှာ အာဗြံထံတွင် ဘုရားသခင် ဒုတိယအကြိမ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး သူ့ကို အထူး
ကတိတော်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အာဗြံသည် ထိုနေရာဒေသတွင် နေထိုင်ခဲ့သော်လည်း

အရာကို အနှစ်ချုပ်နိုင်သည် -

. ဥရု - အာဗြံက

သူ့ညီအစ်ကို နှစ်ဦး နှင့်
အတူကြီးပြင်းခဲ့ သော နေရာ

. ခါရန် - တေရသည် သူ၏
မိသားစုကို ခေါ်ဆောင်ပြီး
သေဆုံးခဲ့သည့်နေရာ

. ရှေခင် - ဗေသလ - ဘုရား
သခင်မှ အာဗြံအား အထူး

ကတိတော်ပေးခဲ့သည့် နေရာ

ဗေသလအရပ်သို့သွားကာ ယဇ်ပလ္လင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုကတိပေးခဲ့သည့် ဘုရား

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ပေးခဲ့သည့် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။
အာဗြံသည် သူ၏ခရီးစဉ်ကို စတင်ခဲ့သည်။ သူ၏မိသားစုသည် ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်သူ
များ မဟုတ်ကြပါ။ သို့သော် ယခုတွင် အာဗြံသည် သူ၏မိသားစုအား မမြင်ရသည့် ဘုရား
သခင်ကို ကိုးကွယ်ရန် ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း အာဗြံသည် ဘုရားသခင်
အား စတင်ယုံကြည်ကိုးစားလာပြီး ဘုရားသခင်အား ယုံကြည်စိတ်ချလာသည်ကို သိကြပေ
မည်။ ဤဘုရားစကားပြောသောအခါ အာဗြံသည် သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီး သူပြောသည်
ကို နာခံခဲ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျမ်းစာအလွတ်
ကျက်မှတ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၃- သင့်ကို ကောင်းကြီးပေးသောသူကို ငါကောင်းကြီးပေးမည်။ သင့်ကို
ကျ ိန်ဆဲသောသူကို ငါကျ ိန်ဆဲမည်။ သင့်အားဖြင့်လည်း လူမျ ိုးအပေါင်းတို့သည် ကောင်းကြီး
မင်္ဂလာကို ခံရကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

- စကားစုများ
စကားစုများ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၃ ကို
စကားစုသုံးစုဖြင့် ပြောပါ။
အတန်းသားများအား

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

စကားစု တစ်စုတည်းကို
သာ လေ့လာရန် ခွဲဝေပေး

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသောချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်း
ကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ပါ။ စကားစုတစ်စုကို
သူတို့လေ့လာပြီးသည့်
အခါ စကားစုများ
အားလုံးလေ့လာမိသည်
အထိ သူတို့ကို
လှည့်လည်ပေးပါ။

“သူကောင်းမြတ်သည် He is Good” ဟူသည့် Steve Green သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာ
အတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ - ခရေရွန်ရောင်စုံ၊ ကပ်ကြေးများနှင့်တိတ် ((သို့)) ကော်
“မြန်မြန်နှင့်စောင့်ပါ” ဟူသည့် ကစားနည်းကို ကစားပါ။ သင်အထူးပြင်ဆင်ထားသည့် အရာ
ကို ကလေးများအား ပြပါ။ ထိုအရာက မုန့်၊ ကစားစရာ (သို့) သင်ရွေးချယ်ထားသည့်
အရာတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် သင်ပြင်ဆင်သောအရာသည် သူတို့အား စိတ်အလွန်
လှုပ်ရှားစေသောအရာ ဖြစ်ရပါမည်။ အာဗြဟံနှင့်စာရာတို့အား ဘုရားသခင်၏အံ့သြဖွယ်ရာ
ကတိတော်မပေးမီ မေးရမည်မှာ “သင့်အား ထူးခြားသောအရာ တစ်စုံတစ်ခုပေးမည်ဟု
ကတိပေးထားပြီး ထိုကတိအား စောင့်ခဲ့ဖူးပါသလား။” ယနေ့ ကျွန်တော်က … ကိုဝယ်လာ
ခဲ့သည် (သင်ပြင်ဆင်ထားသောအရာအား ကွက်လပ်တွင် ထည့်ပြောပါ ဥပမာ ကွတ်ကီး
စသဖြင့်) မည်သူကွတ်ကီးကြိုက်သနည်း။ ကွတ်ကီးကိုပြပါ။ ကလေးများအားမြင်စေပြီး
အနံ့ရှူစေပါ။ သို့သော် မထိစေမစားပါစေနှင့်ဦး။ “ကွတ်ကီးကိုစားရန် သင်တို့စောင့်ရမည်”
မေးပါ - “ကျွန်တော်ကတိတည်မည်ဟု သင်တို့ယုံပါသလား။”
အာဗြဟံနှင့်စာရာတို့ ပုံပြင်အကြောင်းကို ပြောပြပြီး သူတို့အားပေးသည့် ဘုရားသခင်၏
ထူးခြားသော ကတိတော်အကြောင်းကိုလည်း ပြောပြပါ။
အတန်းချ ိန်အတွင်း မုန့်ကိုသုံးလေးကြိမ် ထုတ်ပြပါ။ မေးပါ -“ကျွန်တော်ကတိတည်မည်
ဟု သင်တို့ယုံပါသလား” ယုံကြည်အားကိုးထိုက်သည့် လူတစ်ယောက်အပေါ် ယုံကြည်ချက်
ထားခြင်းအကြောင်း ပြောဆိုပါ။ အတန်းချ ိန်အဆုံးတွင် မုန့်ကျွေးပါ။ ဘုရားသခင်သည်
စစ်မှန်ပြီး အလွန်တန်ခိုးကြီးသောကြောင့် အစဉ်ကတိတည်ကြောင်း သူတို့ကိုသတိပေးပါ။
သူ့ထံတွင် မည်သည့်အရာကိုမဆို ကတိပေးနိုင်သည့် စရိုက်လက္ခဏာနှင့်အစွမ်းရှိပြီး အစဉ်
ဖြည့်စွက်ပေးသည်။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု သင့်အတန်းထဲမှ

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

နေရာသုံးခု
အာဗြံနေထိုင်ခဲ့သည့်
နေရာတွင် ဘာဖြစ်ပျက်

ဆရာက ပုံပြင်ထဲမှတည်နေရာသုံးခုတွင် ရှိနေသင့်ပါသည်။ နေရာတစ်ခုစီကိုသတ်မှတ်ပြီး

ခဲ့သည်ကို သင့်အတန်း

နေရာတစ်ခုချင်းစီတွင် မည်သည့်အရာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို ဆန္ဒရှိသူအားပြောစေပါ။

ထဲရှိ ဖြေဆိုလိုသူများကို
ဖြေဆိုစေပါ။ သင်က

ဥရ

ပုံပြင်ကို ပြောပြသောအခါ

¼¼

အာဗြံ၏ မွေးရပ်ဇာတိနှင့် ကလေးဘဝ

¼¼

လကို ကိုးကွယ်သောမိသားစုမှ အာဗြံကြီးပြင်းခဲ့သည့်နေရာ

သင်သတ်မှတ်ထားသော
နေရာသုံးခုသို့သူတို့အား
သွားစေပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

ခါရန်
¼¼

တေရမှ သူ့မိသားစုကို ခေါ်ဆောင်လာသည့်နေရာ

¼¼

တေရသေဆုံးခဲ့သည့်နေရာ

ရှေခင်နှင့် ဗေသလ
¼¼

ဘုရားသခင်မှ အာဗြံအား အထူးကတိတော်ပေးသည့်နေရာ

¼¼

ဘုရားသခင်အား အာဗြံမှ ယဇ်ပလ္လင်ဆောက်သည့်နေရာ

¼¼

အာဗြံနင
ှ ့် ဘုရားသခင်တ၏
့ုိ ထူးခြားသောရင်းနှးီ သော ဆက်ဆရေ
ံ း စတင်သောနေရာ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား ထူးခြားသော ကတိတော်ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏
စကားတော်ထဲမှ သင့်အား ဘုရားသခင်ကတိပေးထားသည့် ကတိတော်နှစ်ခုသုံးခုကို ဖော်
ပြပါ။
¼¼

ကယ်တင်ခြင်း စိတ်ချမှု - ၁ ယောဟန် ၅:၁၃

¼¼

ပို့ဆောင်လမ်းပြခြင်း စိတ်ချမှု - သုတ္တံ ၃:၅-၆

¼¼

ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်း စိတ်ချမှု - ၁ ယောဟန် ၁:၉

¼¼

အပြစ်တရားအပေါ် အောင်နိုင်ခြင်းစိတ်ချမှု - ၁ ကောရိန္တု ၁ဝး၁၃

¼¼

ဆုတောင်းခြင်းကို အဖြေပေးမည်အကြောင်း စိတ်ချမှု - ယောဟန် ၁၆:၂၄

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်က အာဗြဟံအား လူမျိုးကြီးဖြစ်ရန်နှင့်
လူအားလုံးအတွက် ကောင်းကြီးဖြစ်ရန် ခေါ်ယူခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၁၈)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၃:၁၃၊ ၁၉:၁-၂၆

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် သောဒုံမြို့ကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည်
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူသားများသည် အလွန်ဆိုးညစ်ကြလေသည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

လောတအတွက် သောဒုံမြို့ထဲတွင် လုပ်ဆောင်စရာ အရေးကြီးသည့် အလုပ်များစွာ
ရှိသည်။ သူသည် တရားသူကြီးတစ်ဦး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သူသည်မြို့၏ဂိတ်တံခါးတွင်

¼¼

ဘုရားသခင်က နောဧခေတ်ကာလကကဲ့သို့သော သေစေသည့်စီရင်မှုကို လူသားများ

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

ထိုနည်းတူစွာ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံအား လူသားများ၏ ဆိုးညစ်သော အသက်ရှင်မှု
အတွက် စီရင်မည်ကို ပြသခဲ့သည်။ ဖြောင့်မတ်သော သူကိုလည်း သူကယ်တင်မည်။
ဘုရားသခင်သည် သနားတတ်သော ဘုရားဖြစ်သည်ကိုလည်း သရုပ်ပြခဲ့သည်။ နောဧ
ခေတ်တွင် လူသားများ သူတို့၏ ဆူပူသောင်းကျန်းမှုမှ နောင်တရရန် နှစ်ပေါင်း (၁၂၀)
ရှိခဲ့သည်။ အာဒံ၊ ဧဝနှင့် ဧနောက်တို့မှ ဘုရားသခင်၏ အံ့သြဖွယ်ရာ ဂရုဏာတော်ကို
တွေ့ကြုံခဲ့ကြသည်။ သူတို့မည်သူမျှပြည့်စုံပြီး အပြစ်ကင်းနေသူများ မဟုတ်ပါ။ သို့သော်
သူတို့အားလုံးက ဘုရားသခင် ဂရုဏာတော်ကြွယ်ဝသည်ကို နားလည်ခဲ့ကြသည်။
ပညာရှင်အများစုက အမွှာမြို့ဖြစ်သော သောဒုံနှင့် ဂေါမောရကို ပင်လယ်သေ၏တောင်
ဘက်ပိုင်းအစွန်ဟု ဆိုကြသည်။

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

တရားသူကြီးအနေဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ဆင်းလာပြီးလူသားများ၏ ဆိုးညစ်မိုက်မဲမှု

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

ကို စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ သူကစီရင်ချက်ချပြီး စီရင်မှုကို ကြေငြာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

ဘုရားသခင်သည် သူကိုယ်တိုင်တရားမျှတပြီး တရားသည့်တရားသူကြီးအဖြစ် ဖော်ပြ
ခဲ့သည်။ သောဒုံမြို့စီရင်ခြင်းသည် တရားမျှတသည်။
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ကတိမပေးခဲ့ပါ။

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ကတိပေးခဲ့သည်။ သို့သော် ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားများကို နောက်တစ်ဖန်စီရင်ခြင်း မပြုဟု

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ဘုရားသခင်က တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ရေလွှမ်းမိုးစေခဲ့ပြီး နောက်တစ်ဖန် မလွှမ်းမိုးစေရန်

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

ထိုင်နေသည့်အခါ မြို့ထဲတွင်ဖြစ်ပျက်နေသော အရာများကို အခြားခေါင်းဆောင်များနှင့်

အပေါ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ သူတို့စီရင်ခြင်းခံရသည်မှာ သူတို့၏ဆိုးညစ်မှုကြောင့် ဖြစ်သည်။

¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

သန့်ရှင်းပြီးတရားသည့် ဘုရားသခင်၏ စိတ်ရှည်ခြင်းနှင့် ဂရုဏာတော်သည် အကန့်

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

အသတ်ရှိပါသည်။

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
¼¼

ရိုးရှင်းသည့် အချ ိန်ကာလပြဇယားသည် ကျမ်းစာထဲတွင် လာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် မည်သည့်
အချ ိန်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည်စေရန် တိုးတက်ခဲ့ပေပြီ။ ကျမ်းစာ
ထဲမှ အဖြစ်အပျက်များကို အချ ိန်သတ်မှတ်ရန် အလွန်ခက်ခဲသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့
မပြီးစီးသေးပါ။ သို့သော် အချ ိန်ကာလအပိုင်းအခြားများကို ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသွားကြ
ပေမည်။

¼¼

ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာခဲ့ကြသည့် ပထမအချ ိန်ကာလမှာ မည်သည့်အချ ိန် ဖြစ်သနည်း။
(အစအဦး၊ အထူးဖြင့် - ဖန်ဆင်းခြင်း) ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သည့် ဖန်ဆင်းခြင်း၏ အချ ိန်ကာလ
အကြောင်းဖြစ်သည့် သင်ခန်းစာထဲမှ သင်ခန်းစာအချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။ (ဘုရားသခင်
သည် သန်မာသည်၊ ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်
သည် လူသားများကိုသူ၏ အထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်လာရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။)

¼¼

အခြားမည်သည့် အချ ိန်ကာလကို ကျွန်ုပ်လေ့လာခဲ့ကြသေးသနည်း။ (ကျဆုံးခြင်း)
ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သည့် ကျဆုံးခြင်းဟူသည့် သင်ခန်းစာထဲမှ သင်ခန်းစာအချ ို့မှာ ဘာဖြစ်
သနည်း။ (စာတန်ကို သူ၏အပြစ်ကြောင့် ကောင်းကင်မှ နှင်ထုတ်ခဲ့သည် အာဒံနှင့်ဧဝ
တို့ အပြစ်ပြုခဲ့သည်။ စာတန်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို သွေးဆောင်ခဲ့သည်။)

¼¼

အခြားမည်သည့် အချ ိန်ကာလအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသနည်း။ (ရေလွှမ်း
မိုးခြင်း) ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုသည့် ရေလွှမ်းမိုးခြင်း အကြောင်းထဲမှ သင်ခန်းစာအချ ို့မှ
ဘာဖြစ်သနည်း။ (ဘုရားသခင်သည် အပြစ်တရားကို စီရင်သည်)

¼¼

အခြားမည်သည့် အချ ိန်ကာလအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသနည်း။ (ဗာဗုလုန်
ရဲတိုက်) ဤအချ ိန်ကာလမှ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာမိသည့် သင်ခန်းစာအချ ို့မှာ ဘာဖြစ်
သနည်း။ (လူသားများသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ရန် ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းများဖြင့်
မတည်ဆောက်နိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏နည်းလမ်း
ဖြစ်ရမည်။)

သင်ခန်းစာသင်ကြားပးပါ
အစီအစဉ် - မျက်နှာသုပ်
ပဝါလွန်ဆွဲခြင်း
အားချင်းမျှသော

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
လွန်ဆွဲ၍အားစမ်းခြင်း (tug-of-war)။ ကလေးများအားကြိုးဖြင့် လွန်ဆွဲသကဲ့သို့ မျက်နှာ
သုပ် ပဝါတစ်ခုကို ဆွဲစေပါ။ ဤလှုပ်ရှားမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တစ်ဖက်တွင် ဘုရားတရား
ရိုသေသော အာဗြံဟံ၏မျ ိုးရိုးနှင့် အခြားတစ်ဖက်တွင် ဘုရားတရားမဲ့သော သောဒုံမြို့သား
များ ဖြစ်သည်။ လောတအတွက် မည်သည့်ဘက်ကို ရွေးချယ်ရမည်မှာ ခက်ခဲခဲ့မည်။ သူ
သည် ယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း သူသည် ဘုရားသခင်နောက်သို့ စစ်မှန်သော
နောက်လိုက်သူဖြစ်ကြောင်းကို ပြသရန် အလွန်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

ကလေးနှစ်ဦးကို ပဝါ၏
တစ်ဖက်စီတွင်ထားပြီး
အလယ်တွင် မျဉ်းတားပါ။
တစ်ဖက်ကမျဉ်းကို
ကျော်သည်အထိ ဆွဲစေပါ။
ကလေးအားလုံးကို
လုပ်ဆောင်စေရန်
ကြိမ်ဖန်များစွာ ကစားပါ။
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ဘက် အနိုင်ရမည်နည်း။
ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

ပုံပြင်ပြောပြပါ

- တရားမျှတခြင်းမျဉ်းနှင့်
ဂရုဏာမျဉ်း

အစာခေါင်းပါးသောကြောင့် လောတမိသားစုနှင့် အာဗြဟံမိသားစုတို့သည် မိသားစုနှစ်ခုလုံး
ချမ်းသာကြွယ်ဝမည့် အီဂျစ်ပြည်သို့ သွားခဲ့ကြသည်။ သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကို ဘုရားသခင်က
တိရစ္ဆာန်တိုးပွားစေသည်။ အီဂျစ်ပြည်သို့ထွက်ခွာရန် အချ ိန်ရောက်လာသောအခါ သူတို့
အားလုံးအစ္စရေးတောင်ဘက်ပိုင်းသို့

သွားခဲ့ကြသည်။ အစ္စရေးတောင်ပိုင်းတွင် အာဗြဟံ

၏ သိုးထိန်းများနှင့် လောတ၏သိုးထိန်းများ အငြင်းပွားကြသည်။ အာဗြဟံနှင့်လောတ

. သင်သင်ကြားနေသည့်
ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်

ကြိုးစများကိုချထားပါ။
ထိုကြိုးစများသည်
အားကစားကွင်းမှမျဉ်း

တို့သည် မတူညီသောလမ်းသို့ သွားကြရတော့မည်အထိ ကြီးမားသောအရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။

(သို့) ဘောလုံးကွင်း

အာဗြဟံသည် သူ၏တူ လောတကို ရွေးချယ်စေသည်။ ကြည့်လိုက်လျှင် အကောင်းဆုံးဟု

. အဆုံးတစ်ခုတွင်

မြင်ရသောနေရာတိုင်းသည် သူ့အတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လောတသည် သူ၏မိသားစု
အားလုံး၊ သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် တိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ အရှေ့ဘက်သို့သွားခဲ့သည်။ အာဗြဟံ
က အခြားတစ်နေရာသို့ သွားခဲ့သည်။ လောတသည် ပင်လယ်သေ၏ တောင်ဘက်တွင်သာ
အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ကြည့်လိုက်လျှင် အလွန်နေချင်စရာ ကောင်းသော်လည်း အမှန်တွင်
မဟုတ်ပါ။ လောတက သူမြင်ရသည့် အရာကိုနှစ်သက်သည်။ သို့သော် ထိုနေရာတွင် နေထိုင်
သော လူသားများအကြောင်းကို ထည့်မစဉ်းစားခဲ့ပေ။ အခြားတစ်ဖက်တွင် အာဗြဟံသည်

မျဉ်းကဲ့သို့ ဖြစ်စေပါ။
“တရားမျှတခြင်းမျဉ်း”
ဟူသည့်ကဒ်ကို ထားပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်
“ဂရုဏာမျဉ်း” ကိုထားပါ။

. ကလေးများအား

သူယဇ်ပလ္လင်တည်ခဲ့သော ဗေသလသို့ ပြန်သွားနိုင်ခဲ့သည်။

ဘုရားသခင်ကို မြင်သည့်

လောတက သူ့မိသားစုကို သောဒုံသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ လောတသည် အလွန်ချမ်းသာပြီး

သူသည် တရားသူကြီးနှင့်

မြို့ထဲတွင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မြို့ဂိတ်တံခါးဝတွင် ထိုင်ပြီး မြို့အတွက်
အရေးကြီးသည့်အရာကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။ သူသည် စီရင်ချက်ချသူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပေမည်။
သို့သော် သောဒုံမြို့မှ လူများသည် အလွန်ဆိုးညစ်ကြပြီး အကြီးဆုံးတရားသူကြီးဖြစ်သော
ဘုရားသခင်က သူတို့၏ဆိုးညစ်မှုကို ညွှန်ပြခဲ့သည်။ ကြီးမားသောအပြစ်ကြောင့် ဘုရား
သခင်က ထိုမြို့ကိုဖျက်ဆီးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် အကြီးဆုံးသော တရားသူကြီးသည်
အကြီးဆုံးသောဂရုဏာပေးသူလည်း ဖြစ်သည်။ မြို့အားသူမဖျက်ဆီးမီ လောတနှင့် သူ၏
မိသားစုကို သောဒုံမြို့မှထွက်ပြေးရန် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ လောတ၊ သူ၏မိန်းမနှင့်သူတို့၏သမီး
နှစ်ဦးတို့သည် မြို့အားချက်ချင်းစွန့်ခွာပြီး ထိုချက်ချင်းတွင် ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်မှ
မိုးမီးများ ရွာကျလာစေသည်။ သာမန်အားဖြင့် မိုးရေသည် အေးပြီးစိုစွတ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့
ထင်ကြသည်။ သို့သော် ထိုမိုးမီးမှာ ပူပြီးလောင်ကျွမ်းစေသည်။ ဘုရားသခင်က တစ်မြို့လုံးကို
လောင်ကျွမ်းစေပြီး မြို့ထဲရှိလူတိုင်းကို လောင်ကျွမ်းစေခဲ့သည်။ ၎င်းက အကြွင်းမဲ့ပျက်စီး
ခြင်းကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

သူတို့အမြင်ကိုမေးပါ။
ပိုတူပါသလား (သို့)
ဂရုဏာပေးသူနှင့်
ပိုတူပါသလား။ (သို့)
ထိုနှစ်ခုကြားထဲမှ
တစ်ခုခုလား။

. ကလေးများကို တစ်ဖက်
ဖက်တွင် ရှိနေစေပါ။

သူတို့အဘယ်ကြောင့်
ထိုနေရာတွင် ရပ်နေ
ကြောင်းကိုလည်း ဖြေရန်
ပြင်ဆင်ထားပါ။

. ယခု ပုံပြင်ပြောပြပါ။
ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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လောတအား သူ၏မိသားစုနှင့်အတူ တောင်ပေါ်သို့ပြေးပြီးနောက် ပြန်လှည့်မကြည့်ရန်

ဆရာအကူ

ပြောခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့် လောတ၏မိန်းမကလှည့်ကြည့်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က
မိသားစုအား သတိပေးထားပြီးဖြစ်ပြီး သူမနားမထောင်ခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့် သူမသည်ဆားတိုင်
ဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရသည်။ လောတနှင့် သူ၏ သမီးနှစ်ယောက်တို့သည် လောတ၏မိန်းမ
မပါတော့ပဲ ခရီးဆက်ခဲ့ကြရသည်။
အာဗြဟံသည် နောက်တစ်မနက်တွင် နိုးထလာပြီး ထိုဒေသမှမီးခိုးများကို တွေ့လိုက်ရသည်။
လောင်ကျွမ်းနေသည့် မီးခိုးနှင့်တူသည်။ ထိုမယုံကြည်နိုင်လောက်သော မီးမှ အပူကိုပင်
သူခံစားရလောက်သည်။ ဘုရားသခင်က ဆိုးညစ်သူများကို ဖျက်ဆီးခြင်းအားဖြင့် သူ၏
တရားမျှတခြင်းကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် လောတနှင့် သူ၏သမီးနှစ်ယောက်ကိုလည်း
အသက်ချမ်းသာပေးခြင်းဖြင့် သူ၏ဂရုဏာတော်ကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
ကျမ်းစာအလွတ်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု
-  လက်ဆင့်ကမ်း

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၉:၂၉ - ထိုသို့ဘုရားသခင်သည် ချ ိုင့်ထဲမှာရှိသော မြို့တို့ကို ဖျက်ဆီးသောအခါ
အာဗြဟံကို အောက်မေ့တော်မူ၏။

အပြေးပြိုင်ပွဲ
အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပါ။ အဖွဲ့မှ
သုံးပေခန့်တွင် ကျက်မှတ်
ရန် ကျမ်းပိုဒ်ကို စာလုံး

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကြီးများဖြင့် ရေးကာ
ထားပါ။ ကလေးများကို

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်းသီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကျမ်းချက်ဆီသို့ ပြေးစေ
ပြီး ကျမ်းချက်၏ နောက်
စကားလုံးကို အားလုံး
ကြားအောင် ကျယ်လောင်
စွာ ဖတ်စေပါ။ ကလေး

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

တစ်ဦးချင်းစီက စကားလုံး

“သူကောင်းမြတ်သည် He is Good” ဟူသည့် Steve Green သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက်

အခါ အဖွဲ့ဆီသို့ပြန်သွားပါ။

အကြံပြုထားပါသည်။

တစ်လုံးကို ဖတ်ပြီးသော
လိုင်းမှ နောက်တစ်ဦးကို
ထိပါ။ ကျမ်းချက်ထဲမှ
စကားလုံးအားလုံးကို ရွတ်
ဖတ်ပြီးသည်အထိ အကြိမ်
ကြိမ်လုပ်ပါ။ လူတိုင်းကျမ်း
ချက် ကျက်မှတ်ပြီးသည်
အထိ ထပ်ခါထပ်ခါ
လုပ်ဆောင်ပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ပုံမှန်အားဖြင့် ကလေးများသည် အရောင်ခြယ်ရာတွင် သူတို့စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိကြ
သည်။ သို့သော် ယခုတစ်ကြိမ်တွင် ဆရာကဲ့သို့ စာမျက်နှာကို အတိအကျ အရောင်ခြယ်စေ
ပါ။ လုပ်ဆောင်ပုံမှာ - ဆရာကသူ (သို့) သူမ၏စာရွက်ကို ၅ စက္ကန့်မျှပြပါ။ ထို့နောက်
ကလေးများက ဆရာ၏ပုံနှင့် မည်မျှဆင်တူဆွဲနိုင်ကြောင်းကို ယှဉ်တွဲကြည့်ပါ။ သင်ပြီးသည့်
အခါ မူလနမူနာကို ယူလာပြီး သင့်ပုံနှင့် သူတို့ပုံကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု အရောင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
“နှိုင်းယှဉ်ကြပါစို့”
- အတန်းထဲတွင်

မေးခွန်း - “ကျွန်ုပ်ပုံနှင့် တစ်ထပ်တည်းကျအောင် အရောင်ခြယ်ရန် မည်သည့်အရာက လွယ်

ကလေးတစ်ဦးချင်းစီ

ကူစေသနည်း။” သိသာသည့်အဖြေ - “ကျွန်ုပ်တို့သည် မူလပုံကိုကြည့်ပြီး လေ့လာနိုင်ရန်

အတွက် မိတ္တူထုတ်ပါ။

လိုအပ်ပါသည်။ အဓိကအချက်မှာ - ဘုရားသခင်နောက်လိုက်ခြင်းနှင့် သူ့ကိုစိတ်ကျေနပ်

အချ ိန်ယူပြီး နမူနာပြရန်

စေခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ခဲ့သည့်အရာနှင့် ဆင်တူသည်။ ဘုရားသခင် မျှော်လင့်ထားသည့်

တစ်ရွက်ကို အရောင်ခြယ်

အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်လိုပါက သူ့စကားတော်ထဲတွင် ပေးထားသောအရာနှင့် ကျွန်ုပ်

ထားပါ။ အရောင်ခြယ်

တို့ ကိုယ်တိုင်နှိုင်းယှဉ်ရန် လိုပါသည်။ သောဒုံနှင့်ဂေါမောရမှ ပြဿနာမှာ သင်နေထိုင်ရာ

စာရွက်များကို

…......... နိုင်ငံ (သင့်မြို့(သို့)နိုင်ငံ) သည် သူတို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် မှားယွင်းသောစံနှုန်း

ကလေးများအား မဝေခင်

ဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုယ်နှိုင်းယှဉ်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆွေများ ဘာလုပ်နေသည်ကို ကျွန်ုပ်

“ယနေ့ အရောင်ခြယ်သည့်

တို့ ကြည့်ကြသည်။ လူတိုင်းလုပ်နေသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့မှန်သည်ဟု ထင်ကြသည်။

စာရွက်ဖြင့် အနည်းငယ်

တစ်ခါတစ်ရံ

ကစားကြပါစို့။”

နာမည်ကြီးသောသူ(သို့)

ရုပ်ရှင်ထဲမှ

လူ

(သို့)

တီဗီ၊

စသည်တို့ကို

ကြည့်ပြီး သူတို့၏နမူနာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်မည်ကို ဆုံးဖြတ်တတ်ကြသည်။ ဤသို့
လုပ်ခြင်းမှာ အလွန်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ကျမ်းစာထဲတွင် ဘုရားသခင်ကို စိတ်ကျေနပ်စေခဲ့
ကြသည့် အာဗြဟံ၊ နောဧ၊ ရှေသ၊ အာဗေလကဲ့သို့သော သူများအကြောင်းကို စဉ်းစားကြည့်
ပါ။ သူတို့ မပြည့်စုံကြပါ။ သို့သော် သူတို့တွင် တူညီသောအရာတစ်ခုရှိသည် - သူတို့ညွှန်ကြား
ခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်ကို ကြည့်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဘေးနားရှိ ကမ္ဘာကြီးကို မကြည့်ခဲ့ပါ။
ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ဖြစ်သည့် ကျမ်းစာကို မျှော်ကြည့်ရန် အချ ိန်မယူပါက ဘုရား
သခင်၏ နည်းလမ်းများသည် သင့်အတွက် လွယ်ကူမည် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဘဝအား
ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဌာန်ကောင်းများအဖြစ် လုပ်ဆောင်ကြပါစို့။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ဇာတ်လမ်း
¼¼

အာဗြဟံနှင့် လောတတို့သည် သူတို့ဒေသတွင် အစာခေါင်းပါးသောကြောင့် အီတလီ
သို့ သွားခဲ့ကြသည်။ (မှား)

¼¼

အစာခေါင်းပါးပြီးသောအခါ အာဗြဟံနှင့် လောတတို့သည် အစ္စရေးတောင်ပိုင်းသို့
ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ (မှန်)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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¼¼

အာဗြဟံသည် အီတလီတွင် အပန်းဖြေခရီးသွားခဲ့သည်။ (ပုံပြင်ထဲတွင် မပါဝင်ပါ)

¼¼

လောတသည် အာဗြဟံ၏တူ ဖြစ်သည်။ (မှန်)

¼¼

လောတတွင် သမီးသုံးယောက် ရှိသည်။ (မှား)

¼¼

လောတနှင့် အာဗြဟံတို့သည် အလွန်ချမ်းသာကြသည်။ (မှန်)

¼¼

လောတသည် တရားသူကြီးဖြစ်ခဲ့ပေမည်။ (မှန်)

¼¼

လောတသည်

အလွန်တော်သော

ဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်သည်

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု -

(ပုံပြင်ထဲမှ

မဟုတ်ပါ)
¼¼

အာဗြဟံသည် အကောင်းဆုံးသော နယ်မြေကို လိုချင်ခဲ့ပြီး လောတကို မရွေးချယ်
စေပါ။ (မှား)

¼¼

လောတ၏မိန်းမသည် ကျောက်တုံးကျောက်တိုင်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်။(မှား)

¼¼

လောတ၏မိန်းမသည် ကွတ်ကီးများဖုတ်ရသည်ကို နှစ်သက်သည်။ (ပုံပြင်ထဲတွင်
မပါဝင်ပါ)

¼¼

လောတသည် အလွန်အပြေးမြန်သူဖြစ်ရမည်။ (ပုံပြင်ထဲတွင် မပါဝင်ပါ)

¼¼

အာဗြဟံ၏သိုးထိန်းများ နှင့် လောတ၏သိုးထိန်းများသည် အငြင်းပွားကြသည်။
(မှန်)

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အပြစ်တရားကို အစဉ်စီရင်သည်။ (မှန်)

¼¼

ဘုရားသခင်သည် လူများကိုဖျက်ဆီးရသည်ကို နှစ်သက်သည်။ (မှား)

ဆရာအကူ

မှန်၊ မှား၊ ((သို့))
ပုံပြင်ထဲတွင် မပါဝင်ပါ
ကလေးများအား
အဖွဲ့လိုက်ယှဉ်ပြိုင်သည့်
အဖွဲ့တွင် နေစေပါ။
အောက်ပါဖြစ်စဉ်ကို
ဖတ်ပြီး ကလေးများကို
မှန်၊မှား(သို့) ပုံပြင်ထဲ
တွင် မပါဝင်ပါဟု ဖြေစေ
ပါ။ စာလုံးကြီးဖြင့် မှန်၊မှား၊
ပုံပြင်ထဲတွင် မပါဝင်ပါ
ဟူသော စကားလုံးကို
အဖွဲ့များမှ သုံးပေခန့်
အကွာတွင် ထားပါ။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

အဖွဲ့ထဲမှရှေ့ဆုံးတွင်
နေသောသူသည် ပြေးပြီး
အဖြေမှန် - မှန်၊မှား၊

သောဒုံသည် အလွန်ကြောက်စရာ ကောင်းသည်။ ကောင်းသောအရာမရှိပဲ အလွန်ဆိုးသော
နေရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်သည် ထိုနေရာ (သို့) ထိုကဲ့သို့သော နေရာသို့ရောက်သွားပါက

ပုံပြင်ထဲတွင် မပါဝင်ပါ ကို
ထိရမည်။

သင်မည်သို့ခံစားရမည်ကို ဖော်ပြပါ။
သင်သည် ကြောက်စရာကောင်းပြီး မကောင်းသောနေရာသို့ ရောက်သွားသောအခါ စုံစမ်း
နှောင့်ယှက်ခြင်းကို သင်မည်သို့ ခုခံမည်ကို ပြောပြပါ။ အတိအကျဖြစ်ပါစေ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် သောဒုံမြို့ကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည်
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူသားများသည် အလွန်ဆိုးညစ်ကြလေသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၁၉)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၅:၁-၄၊ ၁၆:၁-၁၆၊ နှင့် ၁၇:၂၀

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - စာရဲသည် ဘုရားသခင်၏ကတိတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်
မတုံ့ပြန်ခဲ့ပါ။ အာဗြဟံမူကား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

¼¼

သောဒုံဘုရင်က အာဗြံကို မြို့၏ အပျက်အစီးကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ အာဗြံက သူ၏ကမ်း
လှမ်းမှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ရှင်ဘုရင်မှ အငြိုးထားကာရန်ပြုမည်ကို ကြောက်
ခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က အာဗြံအား “ငါသည် သင်၏အကွယ်အကာဖြစ်၏။
သင်၏ အကျ ိုးသည် အလွန်ကြီးလှ၏” ဟု (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၅:၁) တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။

¼¼

အာဗြံက ရုတ်တရက် စကားအပြန်အလှန်ပြောခြင်းကို လှည့်လိုက်သည်။ ပြဿနာတစ်ခု
ရှိခဲ့သည်။ ပြဿနာမှာ အာဗြံတွင် သားသမီးမရှိသေးပေ။ သူသည်အသက် (၇၅) နှစ်
ရှိသည်။ လူ့စကားအရပြောရသော် စာရဲသည် သားမဖွားနိုင်တော့သည့်အတွက် သူ
သည် သားသမီးရှိစရာအကြောင်း မရှိတော့ပေ။

¼¼

ဘုရားသခင်က သူ၏ကတိတော်ဖြစ်သည့် “သင်၏ကိုယ်ထဲက ထွက်သောသူသည် သင်
၏အမွေခံဖြစ်လိမ့်မည်” ဟု (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၅:၄) တွင် သတိပေးသည်။ ထိုအချက်
ကို ပိုမိုဆိုရသော် ဘုရားသခင်က အာဗြံအားအိမ်ပြင်သို့ ခေါ်ထုတ်လာကာ ကြယ်များကို
ရေတွက်စေခဲ့သည်။ သူရေတွက်နိုင်ပါက သူရှိလာမည့် မျ ိုးဆက်အရေအတွက်ကို သူသိ
နိုင်ပေမည်။ ထိုအရာမှာ အံ့သြစရာကောင်းသော ကတိတော်ဖြစ်ပြီး အာဗြံတွင် ကလေး
ရှိလာမည်၊ သူတို့၏မျ ိုးဆက်သည် များပြားလိမ့်မည်ကို မျက်မြင်သတိပေးခြင်း ဖြစ်

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

သည်။ အာဗြံသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခဲ့သည်။ ထိုယုံကြည်ခြင်းအား ဖြောင့်မတ်

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

ခြင်း၊ ရိုးရှင်းသောယုံကြည်ခြင်းဟု သတ်မှတ်ခံရသည်။

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

စာရဲ၏တုံ့ပြန်မှုမှာ ကွဲပြားခြားနားသည်။ အာဗြံနှင့်စာရဲတိုသည် အိမ်ထောင်သက် (၅၀)

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

ကျော်ရှိခဲ့မည်ဖြစ်သော်လည်း သားသမီးမရနိုင်ပေ။ စာရဲက သူမသည် အသက် (၅၀) တွင်

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

ပင်သားသမီးမမွေးပါက ယခုတွင်လည်း သူတို့သားသမီးရမည်မဟုတ်ဟု စဉ်းစားသည်။

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

ထို့ကြောင့် သူမသည် ဘုရားသခင်ကိုကူညီရန် အစီအစဉ်ဆွဲသည်။ အာဗြံသည် သူမ၏

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

အစေခံဟာဂရနှင့် အိပ်ရမည်။ အာဗြံနှင့်ဟာဂရသည် ဣရှမေလကို ရခဲ့သည်။

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

ဘုရားသခင်က ဣရှမေလအား ကတိတော်သားအဖြစ် အသုံးမပြုပါ။ သို့သော် အာဗြံ

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

သည် သူ၏သားကိုချစ်ပြီး ဘုရားသခင်က သူ့ကိုစောင့်ရှောက်မည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

ဘုရားသခင်သည် သူ၏အခြားသော ကတိတော်ကိုလည်း တည်မည်ဖြစ်ပြီး သူ၏ မူလ

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

ကတိတော်ဖြစ်သည့် သားတစ်ယောက်ကိုလည်း ပေးခဲ့သည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
¼¼

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁ - အစအဦး၌ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ဖန်
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ဆင်းတော်မူ၏။
¼¼

ကောလောသဲ ၁:၁၆ - အကြောင်းမူကား၊ ထိုသားတော်သည် ကောင်းကင်ပေါ် မြေကြီး
ပေါ်မှာရှိသမျှသော ရူပအရာ၊ အရူပအရာ၊ ရာဇပလ္လင်ဖြစ်စေ၊ အစိုးရခြင်းတန်ခိုးဖြစ်စေ၊
အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်စေ၊ အာဏာစက်ဖြစ်စေ၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ
၏။ ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်း၊ ထိုသခင်အဘို့အလို့ငှါ၎င်း၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် ဖန်
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၂ - သတ္တမနေ့ ရောက်လျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် ဖန်ဆင်းသောအမှုကို
လက်စသတ်တော်မူခဲ့ပြီးသည်ဖြစ်၍၊ ဖန်ဆင်းသမျှသော အမူအရာတို့သည် ပြီးစီးပြီးမှ
ထိုသတ္တမနေ့၌ ငြိမ်ဝပ်စွာ နေတော်မူ၏။

¼¼

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၈ - ထာဝရအရှင် ဘုရားသခင်သည်လည်း အရှေ့မျက်နှာ၊ ဧဒင်
အရပ်၌ ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျ ိုးပြီးလျှင်၊ ဖန်ဆင်းတော်မူသော လူကို ထိုဥယျာဉ်၌ နေရာချ
တော်မူ၏။

¼¼

¼¼

¼¼

¼¼

အရင်ကျက်မှတ်ခဲ့သည့်
ကျမ်းချက်ကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
အရက်ကျက်မှတ်ခဲ့သည့်

ဆင်းလျက်ဖြစ်ကြ၏။
¼¼

လှုပ်ရှားမှု -

ကျမ်းချက်များကို
ပြန်လည်နွေးရန် ဆရာက
ကလေးများအား မေးသင့်
ပါသည်။ ကျမ်းချက်
အားလုံးကို ဤစာမျက်နှာ
တွင် မဖော်ပြထားပါ။
သို့သော် အချ ိန်ရပါက

ဟေရှာယ ၁၄:၁၂ - အိုနံနက်သား၊ မိုးသောက်ကြယ်၊ သင်သည် ကောင်းကင်က ကျလေ

ဆရာမှ ကျမ်းချက်ပေါင်း

ပြီတကား။ အပြည်ပြည်တို့ကို နှိပ်စက်သောသင်သည် မြေတိုင်အောင်ခုတ်လှဲခြင်းကို

၁၈ ပုဒ်ကို ပြန်လည်

ခံရလေပြီတကား။

မှတ်မိအောင် မေးသင့်ပါ

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၆ - ထိုအပင်သည် စားဖွယ်ကောင်းခြင်း၊ အဆင်းလည်းလှခြင်း၊ ပညာ

သည်။ လုပ်ဆောင်လိုသူကို

တိုးပွားစေလိုသောငှါ၊ နှစ်လိုဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကို မိန်းမသည်မြင်လျှင်၊ အသီးကို

ခေါ်ပြီး အကူအညီ

ယူ၍စား၏။ မိမိခင်ပွန်းအားလည်း ပေး၍ သူသည်လည်း စား၏။

အနည်းငယ်ပေးပါ။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၅ - သင်နှင့်မိန်းမကိုလည်းကောင်း၊ သင်၏အမျ ိုးအနွယ်နှင့် မိန်းမ၏

အဖွဲ့များခွဲပြီး

အမျ ိုးအနွယ်ကိုလည်းကောင်း ငါသည် ရန်ငြိုးဖွဲ့စေမည်။ သူသည် သင်၏ခေါင်းကို

ကျမ်းချက်များစွာ

ကြိတ်လိမ့်မည်၊ သင်သည်သူ၏ဖနောင့်ကိုကြိတ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

မှတ်မိသည့်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့ပါ။

ရောမသြဝါဒစာ ၈:၂၀ - ဘုရားသခင်သားတို့၏ ထူးမြတ်သော လွှတ်ခြင်းချမ်းသာတည်း
ဟူသော ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်း အနှောင်အဖွဲ့မှ ကယ်လွှတ်ခြင်းချမ်းသာကို ဝင်စားမည်
ဟု မျှော်လင့်ရသော အခွင့်ကိုပေး၍ အနိစ္စနိုင်ငံသို့ လိုက်စေတော်မူသော သူ၏အလို
တော်ကြောင့်သာ လိုက်ရ၏။

¼¼

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၃ - သင့်ကို ကောင်းကြီးပေးသောသူကို ငါကောင်းကြီးပေးမည်။
သင့်ကိုကျ ိန်ဆဲသောသူကို ငါကျ ိန်ဆဲမည်။ သင့်အားဖြင့်လည်း လူမျ ိုးအပေါင်းတို့သည်
ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံရကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ။

သင်ခန်းစာသင်ကြားပးပါ
လှုပ်ရှားမှု - ကောင်းကင်

¼¼

ကောင်းကင်တမန် (သတင်းပို့သူ) မှအာဗြံသို့ - “ဘုရာားသခင်မှ သင့်အား သူသည်
သင်၏အကွယ်အကာနှင့် အကျ ိုးဖြစ်သည်ဟု ပြောလာသောအခါ သူဘာကိုဆိုလိုသည်
ဟု သင်ထင်ပါသနည်း။”

¼¼

ကလေးတစ်ဦးအား
ကောင်းကင်တမန် လုပ်စေ

ကောင်းကင်တမန် (သတင်းပို့သူ) မှ စာရဲသို့ - “သင်သည် ကလေးတစ်ဦးရမည်ဟု
ဘုရားသခင် သင့်ကိုပြောသောအခါ အဘယ်ကြောင့် ရယ်မောသနည်း။”

¼¼

တမန် မေးမြန်းခြင်း

ကောင်းကင်တမန် (သတင်းပို့သူ) မှ အာဗြံသို့ - “သင်သည် လကိုကိုးကွယ်သောလူ
မိသားစုမှကြီးပြင်းခဲ့သည်။ လကိုကိုးကွယ်ခြင်းမှထွက်ပြီး ဘုရားသခင်အား စတင်ကိုး
ကွယ်ခြင်းသည် မည်သည့်အရာနှင့်တူသနည်း။”

ပါ။ တစ်ဦးကအာဗြံလုပ်ပြီး
နောက်တစ်ဦးက စာရဲလုပ်
စေပါ။ ကောင်းကင်
တမန်က အာဗြံနှင့်စာရဲ
တို့အား မေးခွန်းများဖြင့်
တွေ့ဆုံမေးမြန်းပါ။
ဆရာက ကောင်းကင်
တမန် မေးမြန်းမည့်

ပုံပြင်ပြောပြပါ

မေးခွန်းများကို
ထပ်မံစဉ်းစားသင့်ပါသည်။

သောဒုံမြို့ဘုရင်သည် အာဗြံနှင့် သဘောတူညီမှု တစ်ခုလုပ်လိုခဲ့သည်။ ဗေရမင်းကြီးသည်
အာဗြံအား သူ၏မဟာမိတ်ဖြစ်စေလိုသည်။ အာဗြံသည် တန်ခိုးသြဇာရှိပြီး အလွန်လွှမ်းမိုး
သောသူဖြစ်သောကြောင့်

ဗေရမင်းကြီးက

သူတို့သည်

မိတ်ဆွေများဖြစ်ပြီး

လုပ်ဖော်

ဆောင်ဖက်များ ဖြစ်လာသင့်သည်ဟု ထင်လေသည်။ အာဗြံသည် ဘုရင်မဟုတ်ပါ သို့သော်
သူ၌တန်ခိုးရှိပြီး ဖြောင့်မတ်သောလူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု ကျွန်ုပ်၏အမြင်မှ
စာရဲ၏ယုံကြည်ခြင်း ကင်းမဲ့
ခြင်းက အောက်ပါလူများကို
မည်သို့ ထိခိုက်စေခဲ့ကြောင်း

အာဗြံသည် သောဒုံမြို့ ဘုရင်ဗေရမင်းနှင့် ဘာမှမလိုချင်ခဲ့ပါ။ ဗေရမင်းလုပ်ဆောင်သည့်
သဘောတူညီမှုကို သူငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ အာဗြံက သောဒုံမြို့၏သမိုင်းကို သိသည်… သူတို့
သည် အလွန်ဆိုးညစ်သော လူများဖြစ်သောကြောင့် အာဗြံက ထိုကဲ့သို့သောလူမျ ိုးနှင့် ဝေး
ဝေးရှောင်သည်။ သူ၏တူဖြစ်သော လောတသည် ထိုမြို့တွင်နေထိုင်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သော်
လည်း အာဗြံကမရွေးချယ်ပါ။ အာဗြံက ဘုရင်ဗေရနှင့် သဘောတူညီမှုကို ငြင်းပယ်လိုက်
သည့်အခါ စိတ်ပူပန်ခဲ့ပေမည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်က အာဗြံအားစကားပြောပြီး သူသည်

ကလေးများကိုမေးပါ -

. အာဗြံ
. စာရဲ
. ဟာဂရ
. ဣရှမေလ

ဤလေးဦး၏အမြင်မှ သူတို့

အာဗြံ၏ အကွယ်အကာဖြစ်ပြီး မဟာကောင်းကျ ိုးရမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ အာဗြံအား ထိုအရာ

သည် တစ်စုံတစ်ဦး၏

သည် မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို ဘုရားသခင်က သူ့ကိုကာကွယ်မည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။

ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့ခြင်းမှ

အာဗြံသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားသောကြောင့် သူ့အတွက် အဓိပ္ပါယ်များစွာ ရှိခဲ့

မည်သို့ ထိခိုက်ခဲ့ကြသနည်း။

သည်။ ဘုရားသခင်စကားပြောသောအခါ အာဗြံကနားထောင်ပြီး နာခံခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ

ဖြစ်နိုင်သည့်အဖြေများ -

သူ၏ပုံမှန်အလေ့အကျင့် ဖြစ်သည်။
တစ်နေ့လျှင် ဘုရားသခင်က အာဗြံအား အရာအားလုံးကို ဆက်ခံမည့်အမွေခံသားတစ်ဦးကို
ပေးမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က သူ့ကိုအပြင်သို့ပင် ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ကြယ်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

. အာဗြံ - သူ၏သား

ထွက်ခွာသွားသည်ကို
ကြည့်ရန် မုန်းတီးခဲ့သည်
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များကို ရေတွက်စေခဲ့သည်။ အာဗြဟံရေတွက်နိုင်ပါက သူ၌ရှိလာမည့် မျ ိုးဆက်များအရေ

ဆရာအကူ

အတွက်ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ ထိုသားတော်မွေးလာရန် နောက်ဆယ်နှစ်ပင်ကြာခဲ့သော်
လည်း အာဗြံသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခဲ့ပြီး

ထိုယုံကြည်ခြင်း သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း

အနေဖြင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ခံရသည်။
စာရဲတွင် မတူညီသောအမြင် ရှိခဲ့သည်။ ယုံကြည်ခြင်း မရှိသောကြောင့် အာဗြံနှင့်သူမ၏
အစေခံဟာဂရတို့အား ကလေးတစ်ဦးမွေးဖွားစေရန် အကြံအစည်ဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ကူညီ
ရန်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုအတိုင်း သူတို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ထိုကလေးကို ဣရှမေလဟု အမည်
ပေးခဲ့သည်။ ပြဿနာမှာ ဣရှမေလသည်ကတိတော်သားဖြစ်လာမည် မဟုတ်ပါ။ ဟာဂရက
စာရဲအား ဘဝပျက်အောင် လုပ်ဆောင်သည်။ သူတို့နှစ်ဦးလည်း တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးစိတ်
သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ခြင်းကြောင်း စာရဲက ထိုအတွက် အာဗြံကိုပင် အပြစ်တင်သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ (အဆက်)

. စာရဲ - ဟာဂရအပေါ်
ခါးသီးခြင်း

. ဟာဂရ - စာရဲအပေါ်
ခါးသီးခြင်း

. ဣရှမေလ - သူ့ကို
ပျ ိုးထောင်ပေးမည့်
ဖခင်မရှိခြင်း

စာရဲ၏ယုံကြည်ခြင်းမရှိခြင်းက အာဗြံအတွက်ပင် ပြဿနာကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ယခုတွင်
သူမသည် စာရဲနှင့်မိတ်ဆွေမဖြစ်တော့ပါ။ စာရဲ၏ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့ခြင်းက သူမကိုယ်တိုင်

ကျမ်းစာကျက်မှတ်ခြင်း

အတွက်ပင် မဟာပြဿနာဖြစ်လာသည်။ ထို့အပြင် စာရဲ၏ယုံကြည်ခြင်း ကင်းမဲ့ခြင်းက

လှုပ်ရှားမှု

ဣရှမေလအတွက်လည်း ပြဿနာကြီးဖြစ်စေခဲ့သည်။ သူသည် အချစ်ခံခဲ့ရပေမည် သို့သော်

ကျမ်းချက်ကို အကြိမ်အနည်း

အာဗြံ၏အိမ်မှ သူထွက်ခွာရတော့သည်။

ငယ် ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

ဘုရားသခင်က သူ၏ကတိတော်အတိုင်း ဣရှမေလကိုစောင့်ရှောက်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်
ဣရှမေလတွင် သူ့ညီနှင့်မတူညီသည့် သေးငယ်သည့်အချက်တစ်ချက်ရှိခဲ့သည် သို့သော် သူ

ထို့နောက် ကလေးများကို
နှစ်ဖွဲ့ (သို့) အဖွဲ့များစွာ
ခွဲပါ။ အဖွဲ့များအား မြေဖြူ

တို့ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးကြားတွင် အခြားပြဿနာရှိခဲ့သည့်မှတ်တမ်း မရှိပေ။ ဘုရားသခင်သည်

(သို့) သင်ပုန်း (သို့)

ဣရှမေလအား ကောင်းသည့်အချ ိန်နှင့် မကောင်းသည့်အချ ိန်များတစ်လျှောက် စောင့်ကြည့်

စာရွက်ငယ်အား ထိုင်ခုံပေါ်

ပေးသည်။ အာဗြံက သူပြောသမျှကို ဘုရားသခင်အသိအမှတ်ပြုမည်ကို သူသိသည်။ ထို့
ကြောင့်ပင် အာဗြံသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားခဲ့သည်။

တွင် တင်စေပြီး တန်းစီစေပါ။
တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ၏ ရှေ့တွင်
သင်ပုန်းပေါ်တွင် ရေးစရာ
တစ်ခုခုချထားပေးပါ။ တစ်ဖွဲ့

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ချင်းစီမှ ပထမဆုံးကလေး
ကို ရှေ့ထွက်လာစေပြီး
ကျမ်းချက် ပထမစားလုံးက

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၅:၆ - အာဗြံသည် ထာဝရဘုရားကို ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍ သူ၏ယုံကြည်
ခြင်းကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့ မှတ်လေ၏။

ရေးစေပြီး ပြန်လည်တန်းစီ
စေပါ။ တစ်ဖွဲ့စီမှ ဒုတိယ
ကလေးသည်ရှေ့ထွက်လာပြီး
ဒုတိယကျမ်းချက် စကားလုံး

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကို ရေးရမည်ဖြစ်သည်။
အဖွဲ့ထဲမှ ကလေးအားလုံး
သည် နောက်စကားလုံးကို

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ခြင်း ပုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကွဲပြားသည်။ အသင့်တော်ဆုံး
ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

ရေးပြီး ကျမ်းချက်ပြီးသည်
အထိ ဆက်လက်ကစားရမည်
ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်
မကစားမီ အသင်းအားလုံးကို
ပြီးစီးစေပါ။
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သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ဆရာအကူ

“သူကောင်းမြတ်သည် He is Good” ဟူသည့် Steve Green သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာ
အတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ဖော်ပြချက်များသည် အာဗြံ၊ စာရဲ၊ ဟာဂရနှင့် ဣရှမေလတို့ပါဝင်သည့် ယနေ့ကျမ်းစာပုံပြင်
Today’s Bible story မှ ဖြစ်သည်။ ကလေးများက “သေချာပေါက်သိသည်” ဟုဖြေသောအခါ
ဘုရားသခင်က ထိုကတိတော်ကိုပြောခဲ့ကြောင်း သူတို့သေချာပေါက်အဘယ်ကြောင့် သိ
သည်ကို တစ်ယောက်ယောက်အား ဖိတ်ခေါ်ကာပြောစေပါ။
၁။ အာဗြံနှင့်

စာရဲတို့သည်

ကလေးတစ်ဦးချင်းစီအတွက်
ကဒ်နှစ်စုံစီနှင့် စာရွက်နှစ်စုံ
လုပ်ပါ။ ကဒ်အချ ို့တွင်
“ကျွန်ုပ်တို့ သေချာပေါက်သိ

ကလေးတစ်ဦးရလာမည်

(သေချာပေါက်သိသည်)၊

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၈:၁၀
၂။ ကလေးရလာမည့် အချ ိန်အတိအကျသည် မည်သည့်အချ ိန်တွင်နည်း။ (ယုံကြည်
ခြင်းဖြင့်)
၃။ အာဗြဟံသည် လူအများ၏ ဖခင်ဖြစ်လာမည် (သေချာပေါက်သိသည်)၊ ကမ္ဘာဦး
ကျမ်း ၁၅:၅
၄။ “ကတိတော်သားကို

အချ ိန်မကျမီ သင့်အတန်းထဲမှ

သည်” ဟူသော စကားလုံးကို
ရေးထားပြီး အချ ို့က
“ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်” ဟု
ပြောမည်။
သင့်ဘဝတွင် သင်သေချာ
ပေါက်သိသည့်အရာနှင့်
ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဘုရား

အာဗြံနှင့်စာရဲတို့မှ

ဖြစ်လာမည်

(သေချာပေါက်သိသည်)

(ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၈:၁၄)

သခင်အား ကိုးစားရန် သင်
လိုအပ်သည့် အကြောင်းအရာ

၅။ ကလေးရရန် အလွန်အိုမင်းနေသည့် လူအိုနှစ်ဦးနှင့် ဘုရားသခင် မည်သို့လုပ်မည်
နည်း။ (ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်)
၆။ ဣရှမေလသည် ကတိတော်သားမဟုတ်သော်လည်း ဘုရားသခင်ကသူ့ကို ချစ်ဆဲ
ဖြစ်သည် (သေချာပေါက်သိသည်။)
၇။ ဟာဂရနှင့် ဣရှမေလတို့သည် မိသားစုထဲတွင် အခွင့်အာဏာမရှိသောအခါ ဘုရား
သခင်မည်သို့ကြည့်ရှုသနည်း။ (ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်)

များကို ပြောကြပါစို့။
ဤအခန်းတွင် သင့်ကလေး
များ ရင်ဆိုင်နေရသည့်
လိုအပ်ချက်များနှင့်
အခြေအနေများဖြင့်
ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါသည်။
ဤညွှန်ကြားချက်များကို

ယခုတွင် ကျမ်းစာထဲမှ လူအချ ို့ကို နယ်မြေတစ်ခုစီတွင် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ကို

ကလေးများအားပေးပါ ကျွန်ုပ်ကဖော်ပြချက်ကို ဖတ်

ကိုးစားရန် ခေါ်ယူခဲ့သည့် လူများအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ကျမ်းစာထဲတွင် ကြည့်ခဲ့ကြပေ

မည် သင်တို့က “ကျွန်ုပ်တို့

သည်။ သို့သော် ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သင့်သည့်အရာ တစ်ခုရှိသည်။

သေချာပေါက်သိသည်”

၁။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်ကိုချစ်ပြီး ကျွန်ုပ်ဘဝကို အလွန်ဂရုစိုက်ပါသည်။ (သေချာ
ပေါက်သိသည်) (ရှင်မဿဲ ၁ဝး၂၉-၃၁)
၂။ ဘုရားသခင်သည်

လူသားသည် ဘုရားသခင်ကို
ယုံကြည်ရန်လိုအပ်သေးသည်

ကျွန်ုပ်၏လိုအပ်ချက်များကို

မည်သို့ထောက်ပံ့မည်နည်း။

(ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ဟူသောအခန်း (သို့)

“ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်” ဟူသော
အခန်းနှင့် သင့်တော်မည်ကို
ဆုံးဖြတ်ပေးပါ။

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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၃။ ဘုရားသခင်က သူ့အား နာခံသည့်အသက်တာဖြင့် ကျွန်ုပ်ကို အသက်ရှင်ရန်
မျှော်လင့်သည်။ (သေချာပေါက်သိသည်) (၁ ရာ၊ ၁၅:၂၂)
၄။ ကျွန်ုပ်တစ်ဦးတည်းရှိစဉ် မှန်ကန်သောအရာကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ရပ်တည်
သည့်အတွက် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်ကို မည်သို့ဆုပေးမည်နည်း။ (ယုံကြည်ခြင်း
ဖြင့်)

ဆရာအကူ
ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု(အဆက်)
သင်ရွေးချယ်သည့် ကဒ်ကို
မြှောက်ပြပြီး ကဒ်ပေါ်တွင်
ရေးထားသည့် စာကို
ဖတ်ပြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့က

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ဖော်ပြချက် တစ်ခုချင်းစီကို
လုပ်ဆောင်ပြီးသောအခါ
“သေချာပေါက်သိသည်”
ဟူသော ကဒ်ကို ခြေတစ်

ဤသင်ခန်းစာတွင် အဓိကအချက် နှစ်ချက်အား ဝန်းရံထားပါသည်။

ဖက်ဖြင့် တစ်ဖက်တွင် ထား
ပြီး “ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်”

၁။ အာဗြံသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်သည်။

ဟူသည့် ကဒ်ကို

၂။ စာရဲသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် မတုံ့ပြန်ပါ။

နောက်တစ်ဖက်တွင် ထားပါ။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ကျမ်းစာထဲမှ မဟာပုံပြင်ကို နားလည်ရန်အတွက် ယုံကြည်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုသည် မရှိမဖြစ်

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု
ဤသင်ခန်းစာမှ သူတို့လေ့
လာခဲ့သည့် အဓိကတစ်ချက်

လိုအပ်ပါသည်။ လူတစ်ဦးက ဘုရားသခင်ပြောထားသည ့်စကားကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်

ကို ကလေးများအား ချရေး

သည်။ ဤသည်မှာ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်ခြင်း

ရန် ပြောပါ။ ထို့နောက် သူတို့

သည် မည်သူ့ထံမှမဆို (အမျ ိုးသား၊ အမျ ိုးသမီး၊ ယောက်ျား၊ မိန်းမ) မှ ဘုရားသခင်ပြောထား

လေ့လာမိသည့် အရာကို

သည့်စကားကို တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ပြောထားသည့် စကားကို ယုံကြည်ခြင်း
ဖြင့် သင်တုံ့ပြန်မည်လား။ ဤတစ်ပတ်အတွင်း သင့်ဘဝတွင် ဘာနှင့်တူညီနေသနည်း။

အတန်းထဲတွင် ကလေးများ
အား အခြားသူများနှင့် ဝေမျှ
စေပါ။ အတန်းထဲမှ အခြား
သူများ ဝေမျှသည့်သင်ခန်းစာ
ကိုလည်း သူတို့အတွက်
အသစ်ဖြစ်ပါက ပေါင်းမှတ်
ထားရမည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကို
ကြိမ်ဖန်များစွာ လုပ်ဆောင်
ပါ။ ထို့နောက် သင်ခန်းစာမှ

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - စာရဲသည် ဘုရားသခင်၏ကတိတော်ကို
ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် မတုံ့ပြန်ခဲ့ပါ။ အာဗြံမူကား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

ကလေးများ လေ့လာမိသည့်
အဓိကအချက်များကို
စာရင်းပြုစုပါ။
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၂၀)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၂:၁-၁၈

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအားဣဇက်ကို ယဇ်ပူဇော်ရန်
စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က ထိုအစားသိုးထီးတစ်ကောင်ကို ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။

သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

¼¼

ဘုရားသခင်က အာဗြံအား နာမည်သစ်အဖြစ် အာဗြဟံဟု ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က
အာဗြဟံအား သူ၏ယုံကြည်ခြင်းစစ်မစစ်ကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ အာဗြဟံသည် သူ၏သား
အသက်ရှင်ရန် အပြည့်အဝမျှော်လင့်ခဲ့သည်။

¼¼

မောရိဟူသည်မှာ “ယေဟောဝါယိရေ ကြိုတင်မြင်ခဲ့ပြီ” ဟု ဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်
မရှိခဲ့ပါ။ ၎င်းကို ဘုရားသခင်က ကြိုတင်မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
အာဗြဟံအား ယဇ်ပူဇော်ရန် ဘုရားသခင်၏စေခိုင်းချက်သည် အလွန်ကျ ိုးကြောင်း မဆီ
လျော်သကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ သို့သော် အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်အား အစဉ်နာခံခဲ့သည်။

¼¼

အာဗြဟံက ဘုရားသခင်သည် သူ၏သားကို ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဟု လုံးဝမမျှော်လင့်ခဲ့
ပါ။ ဣဇာက်သေဆုံးသွားပါက ဘုရားသခင်မှ သူ့ကိုတဖန်အသက်ရှင်စေမည်။ အာဗြဟံ
သည် မေးခွန်းမမေးပဲ ဤအကြောင်းကိုသိပြီး ဘုရားသခင်သည် ဣဇာက်ကို အန္တရာယ်
(သို့) အစဉ်ထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးမည်ကို သေချာပေါက်သိသည်။

¼¼

ဣဇာက်၏မေးခွန်းဖြစ်သည့်

“သိုးသူငယ်ဘယ်မှာနည်း”

ကို

အာဗြဟံ၏အဖြေက

ဘုရားသခင်သည် ဣဇာက်ကို ဂရုစိုက်မည်ဟု ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့
သည်။ အာဗြဟံက “ဘုရားသခင်က သိုးသူငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မည်” ဟုဆိုသည်။
(ကမ္ဘာ ၂၂:၈၊၁၄)
¼¼

“ဘုရားသခင်၏တောင်ပေါ်တွင် ပြင်ဆင်ထောက်ပံ့မှုများရှိသည်” (“Jehovah Jiren,”
ကို ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ ကလေးတစ်ဦး မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် ကလေးသူငယ်
များကို နာကျင်အောင်မလုပ်ပါ။
အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင််အား အလွန်ကြီးမြတ်သောယဇ်ဖြင့် ကိုးကွယ်သည့်နာခံမှုရှိ
ခရီးစဉ်အဆုံးတွင် ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

ဗေရရှေဘမှ မောရိတောင်ပေါ်သို့ မိုင် ၅၀ ခန့်ရှိပြီး သုံးရက်တာခရီးဖြစ်သည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

သည့် အစေခံတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သုံးရက်တာ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်နှင့် အထူးသဖြင့်
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

verse 14) ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်က သိုးထီးတစ်ကောင်အသွင်ဖြင့် ယဇ်တစ်ကောင်

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

က အာဒံ၏ကျဆုံးခြင်း (သို့) လူသားမျ ိုးနွယ်၏ အပြစ်ဇာတ်လမ်းကို အံ့သြခြင်း
¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

တစ်စတ
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၁၇) - အာဗြဟံအတွက်ကတိတော်များ
၁။ ဘုရားသခင်သည် အာဗြံနှင့် မည်သည့်နေရာတွင် ကတိတော်ကို ပေးခဲ့သနည်း။
၂။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၃ ကို ဖတ်ပါ။

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - မေးပါ၊ ဖတ်ပါ၊

၃။ ရှိခင်နှင့် ဗေသလ

ဆွေးနွေးပါ၊ ပြောပါ။

၄။ ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်များအတွက် ချ ီးမွမ်းပါ။

ပြီးခဲ့သည့် သင်ခန်းစာမှ

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၁၈) - သောဒုံနှင့်ဂေါမောရ

နည်းစနစ်များကို

၁။ ဘုရားသခင်သည် သောဒုံနှင့်ဂေါမောရမှ လူများကို အဘယ်ကြောင့် သေစေသနည်း။

ကောင်းမွန်စွာ ပြန်လည်

၂။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၉:၂၉ ကို ဖတ်ပါ။

သုံးသပ်ခြင်းက အဓိက

၃။ လူသားများသည် အလွန်ဆိုးညစ်ခဲ့ကြသည်။

အချက်လေးချက်ကို

၄။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆိုးညစ်မှုများမှ ရှောင်လွဲကြရန် ဆုတောင်းပါ။

အာရုံစိုက်စေပါသည်။

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၁၉) - အာဗြံ၏သားဣရှမေလ

၁) မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ

၁။ ဘုရားသခင်ပြောခဲသ
့ ည့အ
် ရာကို အာဗြံက ယုကံ ြည်ခြင်းဖြင့် မည်သတ
့ုိ ပ့ံု ြန်ခသ
့ဲ နည်း။
၂။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၅:၆ ကို ဖတ်ပါ။

၂) ကျမ်းစာဖတ်ပါ။
၃) ထိုအကြောင်း

၃။ အာဗြံသည် ဘုရားသခင်၏ကတိတော်ကို ကိုးစားခဲ့သည်။
၄။ ဘုရားသခင်ပြောထားသည့် စကားများကို ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်နိုင်သောကြောင့်

ဆွေးနွေးပါ။
၄) ဘုရားသခင်အား

ချ ီးမွမ်းပါ။

စကားပြောပါ။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
သင့်အတန်းကိုမေးပါ - “သင်သည် ခရီးရှည်သွားဖူးပါသလား” သွားဖူးသူရှိပါက ခရီးရှည်
သွားသောအခါ သူတို့ဘာယူဆောင်သွားကြသည်ကို မေးပါ။ ခရီးရှည်မသွားဖူးပါက ခရီးရှည်
သွားလျှင် သူတို့ဘာများ ယူဆောင်သွားပြီး မည်သည့်အရာများ လုပ်ဆောင်မည်နည်းဟု
မေးပါ။ အာဗြံသည် အလွန်အရေးကြီးသော အကြောင်းရင်းအတွက် ခရီးရှည်သွားခဲ့သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
အာဗြဟံသည် သူ၏သားနှစ်ယောက်စလုံးကို ချစ်ခဲ့သည် သို့သော် သူသည် ဣဇာက်ကို
အလွန်ချစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ဣဇာက်အတွက် ကြီးမြတ်သည့်အရာများကို ကတိပေးခဲ့
သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဣဇာက်ကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကိုအာဗြဟံက သိထားသည်။
အာဗြဟံသည်

အလွန်အသက်ကြီးနေပြီး

ဖခင်ကောင်းတစ်ဦးကဲ့သို့

ဣဇာက်ကိုလည်း

ကာကွယ်ပေးချင်ခဲ့မည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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တစ်နေ့သောအခါ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံအား ဣဇာက်ကိုခေါ်ပြီး သူ့ကိုယဇ်ပူဇော်မည့်
မောရိတောင်ပေါ်သို့ သွားရန် ပြောခဲ့သည်။ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် အသစ်မဟုတ်ပါ သို့သော်
သင်၏သားကို ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် အသစ်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ဖခင်တစ်ဦးအားသူ
၏သားကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်အောင်လုပ်မည်ကို လုံးဝမနှစ်သက်ပါ သို့သော် အာဗြဟံ၏
ယုံကြည်ခြင်းကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။

- ပြဇာတ်
ဤသည်မှာ ကလေးများ

ထို့ကြောင့် နောက်တစ်မနက်… မနက်စောစောတွင် အာဗြဟံသည် ယဇ်ပူဇော်ရန်အတွက်
ထင်းများကိုယူပြီး သူ၏ငယ်သားနှစ်ဦးကိုလည်း ခရီးအတွက်ပြင်ဆင်စေသည်။ မြင်းများကို
ပြင်ဆင်ပြီး ဣဇာက်ကိုလည်း ယဇ်ပူဇော်ရန်အတွက် ခရီးရှည်သွားမည်ဟု ပြောခဲ့ပေမည်။ သူ
တို့အားလုံးထွက်ခွာရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြသည် သို့သော် ခရီးရှည်ဖြစ်ပြီး သုံးရက်ခရီးသွား
ရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့တစ်ရက်ခရီးသွားခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယရက်သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက်
တတိယတစ်ရက် သွားကြသည်။ အာဗြဟံက သူတို့ကိုးကွယ်မည့်နေရာကို တွေ့ခဲ့သည်။ ၎င်း
မှာ မောရိတောင်ဖြစ်ပြီး ယေရုရှလင်နှင့် မဝေးပါ။ အာဗြဟံက သူနှင့်ဣဇာက်တို့ ကိုး
ကွယ်ရန် သွားနေစဉ်တွင် ငယ်သားနှစ်ဦးအား နေခဲ့ရန် မှာကြားသည်။

နှင့်အတူ သရုပ်ဆောင်ရန်
အတွက် ကောင်းမွန်သည့်
သင်ခန်းစာဖြစ်လိမ့်မည်။
၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့က
ပြဇာတ်ဟုခေါ်သည်။
သင်က ပုံပြင်ပြောသော
အခါ ကလေးများအား
ဇာတ်လမ်းကို ပြန်လည်
သရုပ်ဆောင်စေပါ။

အာဗြဟံနှင့်ဣဇာက်တို့ ကိုးကွယ်သည့် နေရာသို့ရောက်သောအခါ သူက ၎င်းဣဇာက်ကိုကြိုး
နှင့် ချည်ပြီးပလ္လင်ပေါ်တွင် တင်လိုက်သည်။ ဣဇာက်က သူမျှော်လင့်ထားသည့် သိုးသူငယ်
ဘယ်မှာနည်းဟူသည်ကို သိလိုခဲ့သည်။ ဣဇာက်က ယဇ်ပူဇော်ရန် သိုးကိုအသုံးပြုပြီး သား
ကို ယဇ်မပူဇော်ဟု သိထားသည်။ အာဗြဟံက ဣဇာက်အားသတ်ရန် ဓါးကိုမြှောက်သော
အခါ ကောင်းကင်တမန်က ရပ်လိုက်ရန်ပြောသည်။ ထိုစကားကို ကောင်းကင်တမန်ထံမှ
အာဗြဟံကြားသောအခါ သူ့အတွက် မဟာစိတ်သက်သာရာ ရသွားခဲ့သည်။ သူကြည့်လိုက်
သောအခါ သိုးထီးတစ်ကောင်သည် ချုံဖုတ်၌ချ ိုညှိနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ အာဗြဟံ
က သူ၏သားကို ကြိုးဖြည်ပေးပြီး ညှိနေသည့်သိုးထီးကို ဖမ်းလိုက်သည်။ ထို့နောက်
သိုးထီးကိုကြိုးချည်ကာ ဘုရားသခင်အား ယဇ်ပူဇော်လေသည်။ အတူတကွပင် သူတို့သား
အဖသည် ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်ခဲ့သည်မှာ အရင်နေ့က သူ၏ငယ်သားနှစ်ဦးကို ပြော
ခဲ့သည့်အတိုင်းပင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့လုပ်ခဲ့သည့်ပုံစံအတိုင်း ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ခဲ့
ကြသည်။

သင့်အနေဖြင့် အောက်ပါ
အခန်းကဏ္ဍများအား
သရုပ်ဆောင်မည့် ကလေး
များ လိုအပ်ပေမည် ၁) အာဗြဟံ
၂) ဣဇာက်
၃) အစေခံနှစ်ဦး
၄) မြည်းများ
၅) သိုးထီး
အာဗြဟံက မြည်းကျော
ပေါ်တွင် ထင်းများကိုတင်
ရမည် (ထင်းအနည်းငယ်
ဖြင့်)

အာဗြဟံက ထိုနေရာကို အလွန်ထူးခြားသည့် အမည်တစ်ခုပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူကထို
နေရာကို

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

“ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးမည်”

ဟုခေါ်လေသည်။

ထိုနေရာသည်အာဗြဟံနှင့်

ဣဇာက်အတွက် အလွန်အဓိပ္ပါယ်ရှိခဲ့ပေမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူ့သားအား ယဇ်ပူ

တစ်ဖွဲ့လုံးက ခရီးစဉ် တစ်
ရက်စီတိုင်းကို အတန်းထဲ
တွင် လမ်းလျှောက်ရမည်။

ဖော်ရန် ဘုရားသခင်ပြောသည့် တစ်ကြိမ်တည်းတွင် ဘုရားသခင်က ယဇ်အဖြစ် တိရစ္ဆာန်

တစ်ရက်ချင်းစီ၏ အဆုံး

တစ်ကောင်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ယဇ်အတွက်ဘုရားသခင်က နောက်

တွင် ပင်ပန်းနေကြရမည်။

ရွေးချယ်မှု တစ်ခုလုပ်ခဲ့သည့်အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသွာကြမည် သို့သော် နောက်မှ

အာဗြဟံသည် ဣဇာက်

ဖြစ်သည်။

သို့သော်

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်

ယခုအတွက်မူ

မောရိတောင်အား

ဘုရားသခင်သည်

အမည်သစ်တစ်ခုပေးခဲ့သည်

အာဗြဟံလိုအပ်သည့်အရာနှင့်

လိုအပ်နေသောအခါ ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

အာဗြဟံ

အား ကြိုးဖြင့် ချည်ဟန်
ဆောင်ရမည်။ ထို့နောက်
သူ့ကိုပူဇော်သည့်
ပလ္လင်တွင်တင်ရမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၂:၁၄ - ထိုအရပ်ကို ယေဟောဝါရိရေဟု အာဗြဟံသမုတ်လေ၏။ ထိုသို့
နှင့်အညီ တောင်ပေါ်မှာ ထာဝရဘုရားပြင်ဆင်တော်မူမည်ဟု ယနေ့တိုင်အောင် ဆိုလေ့ရှိ

ကျက်မှတ်ရန်
ကျမ်းချက်လှုပ်ရှားမှု ခုန်ပါ

သတည်း။

စာလုံးကြီးဖြင့် စာရွက်ငယ်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

များ ပေါ်တွင် စကားစုများ
ရေးပါ။ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုး
ကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့
နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

စာရွက်များကို ရောနှောပြီး
ကပ်ပါ။ သို့သော် တစ်လှမ်း
ချင်းစီတွင် စကားလုံးများ
အောင်မြင်စွာ ရှာဖွေနိုင်ရန်
အလုံအလောက် နီးကပ်
စေပါ။ ကလေးငယ်များက
ကျမ်းချက်ကို ကိုးကားရန်

“ပြောပါ အိုသခင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီချင်းကို ဤသင်
ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သင့်လျော်သည့် အမိန့်
အတိုင်း တစ်ကြိမ်လျှင်
ခြေတစ်လှမ်းလှမ်းရမည်။
ကလေးအားလုံးကို

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ကျမ်းချက်အားလုံး
ခုန်စေပါ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် လမ်းလျှောက်သွားကြမည်။ သို့သော် သာမန်လမ်းလျှောက်ခြင်းမျ ိုး မဟုတ်
ပါ ‘ကိုးစားလမ်းလျှောက်ခြင်း” ဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြပါ။ ကလေးတစ်ဦးချင်းစီတွင် အဖော်တစ်
ယောက်စီပါပြီး တစ်ဦးကမျက်လုံးကို စည်းထားရမည် သင်ဘယ်သို့သွားနေသည်ကို သင်
မမြင်ရပါ။ သင်ခြေချော်ပြီး မနာကျင်သွားအောင် သင့်အဖော်ကသင့်ကို တစ်ပတ်ခေါ်ဆောင်
သွားမည်။ သင့်အဖော်အတွက် သင်သည် ယုံကြည်စိတ်ချထိုက်သောသူဖြစ်ရန် အလွန်
အရေးကြီးပါသည်။ သင်သည်မျက်လုံးကိုစည်းထားပါက သင်ကသင့်အဖော်ကို ယုံကြည်ရ
သည်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် မျက်လုံးစည်းကို နောက်တစ်ဦးအားစည်းစေပြီး
လမ်းအနည်းငယ်လျှောက်စေပါ။ ကလေးများအား အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြင့်တွဲစေပါ။ ကလေးတစ်တွဲစီ
ကို မျက်စည်းတစ်ခုစီပေးပါ။ ထို့နောက် သူတို့၏အခြားသူငယ်ချင်းများကိုလည်း မျက်လုံး
စည်းကူစေပါ။ ကလေးများအား ယုံကြည်စိတ်ချထိုက်သည့် မိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် အားပေးပါ။
လှုပ်ရှားမှုပြီးနောက်

မိမိရှေ့ကိုမမြင်ရသောအချ ိန်တွင်

တစ်စုံတစ်ဦးကိုးစားရခြင်းသည်

မည်သို့ခံစားရသည့်အကြောင်းကို ပြောကြပါ။ အာဗြဟံနှင့်ဣဇာက်တို့သည် ခက်ခဲသော
အခြေအနေတွင် ဘုရားသခင်အား ကိုးစားခဲ့ရသည့်အကြောင်းကို ပြောပါ။ ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိ
တွင် မမြင်ရသော်လည်း ဘုရားသခင်သည် အစဉ်ကောင်းမြတ်သည် အစဉ်မှန်ကန်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ကျွန်ုပ်တို့မမြင်သည့်အခါ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက ကျွန်ုပ်တို့ကိုဦးဆောင်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့

ဆရာအကူ

ဘဝကို ဘုရားသခင်အား ဦးဆောင်ရန် ကိုးစားခြင်းသည် မည်မျှကောင်းလိမ့်မည်နည်း။
သူက ကျွန်ုပ်တို့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သည် စကြဝဠာကြီး၏သခင် ဖြစ်သည်။ သူ့ကို အစဉ်ကိုးစား
နိုင်သည်။
ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု ကိုးစားလမ်းလျှောက်

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ
- အတန်းထဲတွင်ရှိသည့်

သဘောတူသည်၊ သဘောမတူပါ ဖော်ပြချက်များ (သင်သဘောမတူပါက အဘယ်ကြောင့်
သဘောမတူသနည်း။)
၁။ အာဗြဟံနှင့်

ကလေးအရေအတွက်
အတိုင်း မျက်လုံးစည်း
၁ခု၂ ခုယူလာပါ

ဣဇာက်တို့သည်

မောရိတောင်သို့

သုံးရက်ခရီးသွားခဲ့ကြသည်။

(သဘောတူသည်)

(လုံလောက်စေရန်
အပိုယူလာပါ)

၂။ အာဗြဟံက ဘုရားသခင်သည် သူ၏သားဣဇာက်အား အသက်ချမ်းသာပေးမည်ကို
ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိခဲ့ပါ။ (သဘောတူသည်)
၃။ အာဗြဟံသည် ထိုတောင်ကို အမည်ပေးပြီး “မောရိတောင်” ဟု ခေါ်ခဲ့သည်။
(သဘောမတူပါ၊ “ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မည်” ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။)
၄။ စာရာက ၎င်းသည် အကြံကောင်းဖြစ်မည်ဟု မထင်ခဲ့ပါ။ (သဘောမတူပါ၊ ကျမ်းစာ
ထဲတွင် စာရာသည် မောရိတောင်ခရီးစဉ်အား သိသည့်အကြောင်း မဖော်ပြထားပါ။)
၅။ ကျမ်းစာထဲတွင် တိရစ္ဆာန်အား ယဇ်အဖြစ်ပူဇော်ခြင်းသည် ဤတစ်ကြိမ်သည်
ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်သည်။ (သဘောမတူပါ၊ ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့
အတွက် တိရစ္ဆာန်၏အရေခွံဖြင့် အဝတ်အစားလုပ်ပေးသည်)

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - သဘောတူ
သည်နှင့် သဘောမတူပါ
ဖော်ပြချက်များ
ကလေးများက ဖော်ပြချက်
ခုနှစ်ခုဖြင့် သဘောတူ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

သည် သဘောမတူ မတူပါ
ဟူသည့် ကစားနည်းဖြင့်
ပျော်ကြမည်ဖြစ်သည်။

ကျမ်းစာထဲမှ

မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်

ဖြစ်စဉ်များကို

တွေ့ရှိသည်။

ထိုအရာများမှာ

၁။ ဘုရားသခင် ၂။ လူသား ၃။ အပြစ်တရား ၄။ သေခြင်းတရား ၅။ ခရစ်တော် ၆။ ကားတိုင်

သဘောတူသည် သဘော
မတူပါ ဟူသည့်အချက်များ

၇။ ယုံကြည်ခြင်း ၈။ အသက်

အတွက် သင့်အနေဖြင့်

အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုးစားခဲ့သည်။ ယခုတွင် သူသည်ခက်ခဲ

လုပ်ဆောင်နိုင်ပေသည်။

သည့် အခြေအနေနှင့်ကြုံလာသည်။ ဘုရားသခင်ကိုသူထပ်မံကိုးစားသည်။ ဘုရားသခင်
တတ်နိုင်ပြီးသင့်အတွက် ပြင်ဆင်ပေးမည့်အရာအတွက် သူ့ကိုသင်ကိုးစားမည့် နည်းလမ်း
တစ်ခု (သို့) နှစ်ခုကို အမည်ဖော်ပြပါ။ ဤသင်ခန်းစာသည် ကိုးစားခြင်း (သို့) ယုံကြည်ခြင်းကို
အဓိကထားသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

လည်း ဖော်ပြချက်အချ ို့ကို
သူတို့ကအတန်း၏
တစ်ဖက် (သို့)
အခြားတစ်ဖက်သို့
ရွှေ့နိုင်ပါသည်။
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၂၁)

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၂:၂၄-၂၉

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယာကုပ်သည် ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးနှင့်

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်

နပန်းလုံးယှဉ်ပြိုင်ရာမှ အမည်သစ်ရခဲ့သည်။

အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

¼¼

ဣဇာက်သည် မောရိတောင်ပေါ်တွင် တွေ့ကြုံခဲ့ပြီးနောက် သူသည် ခါနန်ပြည် တောင်
ပိုင်းတွင် ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က သူ့အား မေဆိုပိုတေးမီးယားမှ ဇနီးတစ်
ယောက်ပေးခဲ့သည်။ ယခုခေတ် အီရတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူမ၏အမည်မှာ ရေဗက္ကာ ဖြစ်
သည်။ ရေဗက္ကာသည် ဆာရာကဲ့သို့ ကလေးမရနိုင်ပေ သို့သော် သူ၏ဖခင်နှင့်မတူ
ဣဇာက်သည် ဆုတောင်းသောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုပေးကာ ရေဗက္ကာတွင်

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

ဧသောသည် သူ၏မွေးဖွားခြင်း အရိုက်အရာနှင့်ကောင်းကြီးကို ယာကုပ်မှလိမ်ယူခြင်း

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၈:၄ တွင် ဣဇာက်သည် ယာကုပ်ကို တစ်ဖန်ကောင်းကြီးပေးသည်ကို
ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာကြသည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် သူ၏ရွေးချယ်မှုမှာ ရှင်းသည်။ အကြီး
သည် အငယ်ကိုအစေခံရမည်။ ဧသောသည် ယာကုပ်ကို အစေခံရမည် ဣရှမေလသည်
ဣဇာက်ကို အစေခံခဲ့သကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။
ယာကုပ်သည် ဇနီးနှစ်ယောက်ဖြစ်သော လေအာနှင့် ရာခေလကို ရသည့်ဒေသ မေဆိုပိုတေးမီးယားသို့ ထွက်ခွာခဲ့သည်။ သူသည် လေအာထက် ရာခေလကိုပိုချစ်သည်။
ယာကုပ်နှင့်

သူ၏ယောက္ခထီးလာဗန်ကြားတွင်

တင်းမာမှုများဖြစ်လာခဲ့သည်။

ထို့

ကြောင့် ယာကုက်သည် နောက်တစ်ကြိမ်ပြောင်းရွှေ့ရန်ဖြစ်လာသည် ယခုတစ်ကြိမ်တွင်
သူ၏နေရင်းပြည်သို့သွားရန် ဖြစ်သည်။ ဧသောက ယာကုပ်ပြန်လာမည်ကိုကြားသော
အခါ သူ့ကိုတွေ့ဆုံရန် ထွက်လာခဲ့သည်။

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

ယာကုပ်၏ဘဝတွင် ဝိညာဉ်ရေးရာအကြပ်အတည်းအကြောင်းအား ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိ
လာကြပေပြီ။ ဗေသလတွင် လှေကားတစ်ခုကို သူတွေ့သည်။ လှေကားထိပ်တွင် ထာဝရ

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

ဧသောထံမှ ထွက်ပြေးခဲ့သည်။

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ဘုရားသခင်သည် ဒုတိယသားယာကုပ်ကို သူ၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ သယ်ဆောင်သူ

ခံရသည်။ ယာကုပ်သည် ဤအဖြစ်အပျက်များဖြစ်သောအခါ ဒေါသထွက်နေသော

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

“ခြေဖနောင့်ကိုစွဲခြင်း” ဟုဆိုလိုသည်။

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

အမွှာသား ယာကုပ်နှင့်ဧသောကို ရခဲ့သည်။
ဖြစ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ယာကုပ်ကို လိမ်ညာသူအဖြစ်သိခဲ့ပြီး သူ့နာမည်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ
¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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ဘုရားကို သူတွေ့သည်။ ဗေသလတွင် သူသည် ယုံကြည်သောလူတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်
ထိုနေရာတွင် သူသည် ကျ ိုးပဲ့သောလူတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဗေသလတွင် သူသည်

ဆရာအကူ

ဘုရား၏သားတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသူတစ်ဦး
ဖြစ်လာခဲ့သည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
သတင်းဆိုးတင်ပြသူ
သင်ခန်းစာစတင်ခြင်း

¼¼

လူစီဖာသည် ဘုရားသခင်ကို တော်လှန်ခဲ့သည်။

¼¼

လူစီဖာသည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို ဘုရားသခင်အား ဆန့်ကျင်ရန် သွေးဆောင်ခဲ့သည်။

¼¼

ကာဣနသည် အာဗေလကို သတ်ခဲ့သည်။

သတင်းကောင်းနှင့်

¼¼

နောဧခေတ်မှ လူသားများသည် အလွန်ဆိုးညစ်ကြသည်။

သတင်းဆိုးတင်ပြသူ

¼¼

လူအချ ို့သည် ဘုရားများဆီသို့သွားရန် ရဲတိုက်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြ
သည်။

¼¼

စာရာသည် ပထမတွင် ဘုရားသခင်အား မယုံကြည်ခဲ့ပါ။

လှုပ်ရှားမှု -

ကျမ်းစာပုံပြင်များထဲမှ
မှတ်မိနိုင်သမျှ ဆိုးသည့်
အရာများကို ကလေးများ
တစ်ဖွဲ့အား စာရင်းပြုစု

သတင်းကောင်းတင်ပြသူ

စေပါ။ ထိုသူများသည်

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အလွန်သန်မာသည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့အတွက် အဝတ်များကိုပြင်ဆင်ပေးသည်။

¼¼

ရှေသသည် အာဗေလအတွက် ဘုရားသိသည့် အစားထိုး လူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။

¼¼

နောဧသည် ဖြောင့်မတ်သော လူတစ်ဦးဖြစ်သည်။

¼¼

အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခဲ့သည်။

သင်၏ သတင်းဆိုးတင်ပြ
သူများ ဖြစ်သည်။ ကလေး
တစ်ဖွဲ့ကို ကျမ်းစာ
ပုံပြင်များထဲမှ မှတ်မိနိုင်
သမျှ ကောင်းသည့် အရာ
များကို စာရင်းပြုစုစေပါ။

ကလေးများကို သူတို့၏မှတ်တမ်းတွင် ဖြစ်နိုင်သမျှအများဆုံး တင်ပြနိုင်ရန်ပြောပါ။ ကလေး
များကို ကောင်းသည်ဆိုးသည် မကန့်သတ်ပေးပါနှင့်။ ထိုအစား သူတို့သည် သတင်းကောင်း
နှင့် သတင်းဆိုးကို တင်ပြသူများ ဖြစ်သည်။

ထိုသူများသည် သင်၏
သတင်းကောင်း တင်ပြသူ
များ ဖြစ်ကြသည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ကလေးများအနေဖြင့် သူတို့အလိမ်ခံရသည့် အချ ိန်ရှိပါသလား မေးပါ။ ယနေ့ပုံပြင်ထဲမှ
အဓိက သရုပ်ဆောင်ဖြစ်သော ယာကုပ်တွင် လိမ်ညာခြင်းနှင့် အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းဟူသော
သမိုင်းရှိခဲ့သည်။ အမှန်တွင် သူ့အမည်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ “လိမ်ညာသူ” ဖြစ်သည်။ ကလေးများ
အား သူတို့အနေဖြင့် ဘာအလိမ်ခံရကြောင်း ပြောပြစေပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ဣဇာက်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ “ရယ်မောခြင်း” ဟုဆိုလိုသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ အာဗြဟံနှင့် စာရာ
တို့ နှစ်ယောက်လုံးသည် သူတို့အသက်ကြီးသည့်အချ ိန်တွင် ကလေးရမည်ဟူသည့် အတွေး

ပုံပြင်ပြောပြပါ

ကို ရယ်မောခဲ့ကြသောကြောင့် ဖြစ်မည်။ ယခုတွင် ဣဇာက်၏ဇနီးရေဗက္ကာသည် အမွှာ

လှုပ်ရှားမှု - ယာကုပ်၏

ညီအစ်ကိုဖြစ်သော ဧသောနှင့်ယာကုပ်တို့ကို မွေးဖွားခဲ့သောကြောင့် ဖခင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့

လှည့်စားခြင်းနှင့်

သည်။ ဧသောသည် သားဦးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အထူးသောကောင်းကြီးများနှင့် အမွေ

ဘုရားသခင်၏

ဆက်ခံသူဖြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ယာကုပ်အား ဒုတိယမွေးဖွားလာသောအခါ သူ၏

ကြားဝင်ခြင်း

မိဘများက သူ့ကို “လိမ်ညာသူ” ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ သမရိုးကျမဟုတ်သည့်အပြင်
ယာကုပ်သည် သူ၏အမည်အတိုင်း သူ၏မိသားစုဖြစ်သော သူ၏ဖခင်နှင့်အစ်ကိုကိုပင် လိမ်
ညာခဲ့သည်။ သားနှစ်ဦးကြီးပြင်းလာသည့်အလျောက် ဧသောသည် အမဲလိုက်မုဆိုးတစ်ဦး
ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ယာကုပ်မှာအိမ်တွင်သာ အနေများသည်။ ဧသောသည် ဣဇာက်၏အချစ်ဆုံး
သားဖြစ်သကဲ့သို့ ယာကုပ်သည် ရေဗက္ကာ၏အချစ်ဆုံးသားဖြစ်သည်။ ဣဇာက်ကအသက်
အိုမင်းသောအခါ ဧသောမှသတ်ဖြတ်ပြီး ပြင်ဆင်ထားသည့် ဟင်းလျာကို စားလိုခဲ့သည်။
ဧသောက အပြင်ထွက်ပြီး အမဲလိုက်နေသည့်အခါ ရေဗက္ကာနှင့် ယာကုပ်တို့က မျက်စိ
ကောင်းစွာမမြင်ရသည့် ဣဇာက်ကို လှည့်စားရန် အစီအစဉ်ဆွဲကြသည်။ ဧသောအိမ်ပြန်
မရောက်မီ ယာကုပ်သည် သူ၏ဖခင်ကိုလှည့်စားပြီး သူသည် ဧသောဖြစ်ပြီး သူ့အတွက်
အစားအစာ ပြင်ဆင်လာခဲ့သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ အစီအစဉ်အတိုင်းဖြစ်ခဲ့သည် …. ဣဇာက်
က သူ့ကိုအထူးကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီး ဧသောမှာနောက်ကျပြီး ပြန်လာသည်။ ဧသောအလွန်
ဒေါသထွက်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်ချ ိန်တွင် ဧသောက အမဲလိုက်ရာမှ ဗိုက်ဆာပြီး အိမ်ပြန်
ရောက်လာသည်။ ယာကုပ်က ညစာကောင်းကိုပြင်ဆင်ပြီး သူ၏အရိုက်အရာကို အရောင်း
အဝယ်လုပ်ခဲ့သည်။

နောက်တစ်ကြိမ်

ယာကုပ်၏လှည့်စားခြင်းမှာ

အောင်မြင်ခဲ့သည်။

ဧသောသည် အလွန်စိတ်ဆိုးကာ သူ့ညီ၏အသက်ကို နုတ်လိုခဲ့သည်။

ထိုဒေသမှ

ဦးလေးလာဗန်၏သမီးနှစ်ဦးဖြစ်သော

လေအာနှင့်ရာခေလကို

တွေ့ဆုံကာလက်ထပ်ခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းစွာ လာဗန်က လှည့်စားသူ ယာကုပ်
အား လေအာကိုဦးစွာ လက်ထပ်ပေးခြင်းဖြင့် လှည့်စားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ယာကုပ်အား
လာဗန်ကသိုးများနှင့်ဆိတ်များဖြင့် လှည့်စားပြန်သည်။ ယာကုပ်သည် ခါရန်အရပ်မှ ထွက်
ခွာရန် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဤတစ်ကြိမ်တွင် အိမ်ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူ၌ပြဿနာ
ကြီးတစ်ခုရှိသည် - ဧသောဖြစ်သည်။ ဧသောကဘာကို စဉ်းစားနေမည်နည်း ဘာလုပ်မည်
နည်း။
ညီအစ်ကိုနှစ်ဦး

ပြန်လည်မတွေ့ဆုံမိညတွင်

ဘုရားသခင်၏

အခါ ယာကုပ်က တစ်စုံ
တစ်ယောက်ကို အကြိမ်
မည်မျှ လှည့်စားခဲ့သည်ကို
ရေတွက်စေပါ။ ထို့နောက်
ပြောပါ - “ဤသည်မှာ
ကျွန်ုပ်တို့သိသည့် အချ ိန်၊
အခြားအချ ိန်လည်း ရှိခဲ့ပေ
မည်”
ဆရာက ယာကုပ်
လှည့်စားခဲ့သည့် လူများ
စာရင်းကိုလည်း လုပ်ထား
သင့်ပါသည်။ သူလှည့်စား
ခဲ့သော လူအရေအတွက်
ရှိပါသည်။

ထို့ကြောင့် ယာကုပ်သည် ခါရန်တွင် ဦးလေးလာဗန်နေသည့်မြောက်ပိုင်း မိုင် ၄၀၀ ခရီးသို့
သွားခဲ့သည်။

သင်က ပုံပြင်ပြောသော

ဘုရားသခင်၏ ကြားဝင်
ခြင်း - ယာကုပ်သည်
လိမ်လည်လှည့်ဖြားသော
အသက်တာဖြင့် မနေထိုင်
တော့ပါ။ ယာကုပ်၏
ဘဝပြောင်းလဲအောင်
ဘာဖြစ်ခဲ့သနည်း။

ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါး

သည်ပေါ်လာပြီး လှည့်စားသူယာကုပ်နှင့် နပန်းလုံးကြသည်။ ယာကုပ်သည် အပြစ်တရား

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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များပြည့်နှက်နေလျက် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ဆိုင်လာရပြီး ကောင်းကင်တမန်လုပ်ခဲ့သကဲ့သို့

ဆရာအကူ

သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကောင်းကင်တမန်က သူ့ကိုအမည်သစ်တစ်ခု
ပေးခဲ့သည်။

ယာကုပ်သည်

လှည့်စားသူ

မဟုတ်တော့ပါ။

သူ့ကို

ဣသရေလ

(သို့)

“ဘုရားသခင်နှင့် နပန်းလုံးသူ” ဟုခေါ်သည်။ ယခုတွင် ဘုရားသခင်ကယာကုပ်အတွက်
တိုက်ခိုက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယာကုပ်သည် သူ၏ကိုယ်ကျင့်တရား
ဖြင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ဆိုင်ခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူ့ကို အစ်ကိုဧသောနှင့် မိသားစုက
မည်သို့ တုံ့ပြန်ကြမည်ကို ကြောက်ရွံ့နေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က သူ့ထံပေါ်လာသောအခါ
သူနှင့်ပင် နပန်းလုံးခဲ့သည်၊ ယာကုပ် ((သို့) ဣသရေလ) က ဘုရားသခင်သည် သူ၏
မိသားစုကဲ့သို့ သူ့ကို အသုံးချမည်မဟုတ်ကြောင်း သိခဲ့သည်။ ယာကုပ်က သမ္မာတရား
အတိုင်းတုံ့ပြန်ရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ ဘုရားသခင်သည်သူ့အတွက် တိုက်ခိုက်မည်ဖြစ်သည်။
ယာကုပ်နှင့်ဧသောတို့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြသောအခါ အလွန်အံ့သြဖွယ်ရာမြင်ကွင်း ဖြစ်
သည်။ လူတိုင်းပျော်ရွှင်ကြသည်။ ဘုရားသခင်က ဧသောအား သူ့ညီကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်
အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ထိုနည်းတူ ဘုရားသခင်က ယာကုပ်အတွက် ဘုရားသခင်
ကတိပေးခဲ့သည့် မိသားစုကောင်းကြီးကို ထမ်းဆောင်နိုင်စေခဲ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - စကားလုံးများ

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၂:၃၀ - ထိုအရပ်ကို ပေညေလဟူ၍ ယာကုပ်သည် သမုတ်လေ၏။

ရောထားခြင်း

အကြောင်းမူကား ငါသည် ဘုရားသခင်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်၍ ဖူးမြင်ရသော်လည်း အသက်

စာရွက် အသေးလေးများ

ချမ်းသာပြီဟု ဆိုသတည်း။

ပေါ်တွင် စကားလုံး
တစ်လုံးချင်းစီကို
ရေးထားပြီး စာရွက်များကို

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ရောထားပါ။ ကလေးမျာ
အား စကားလုံးများကို

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်းသီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ရည်

ပြန်စီစေကာ
အစဉ်လိုက်ထားစေပါ။

ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ပြောပါ အိုသခင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီချင်းကို ဤသင်
ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
“သမ္မာတရားနှင့်

ပြည့်စုံသော”

ဟူသည့်

စကားကို အတန်းထဲရှိ ကလေးများအားလုံး
မြင်အောင်

သင်ပုန်း

(သို့)

စာရွက်ကြီး

တစ်ရွက်တွင် စာလုံးကြီးဖြင့်ရေးပါ။
ယာကုပ်ကို သူ၏မိသားစု၊ သူကိုယ်တိုင်နှင့်
ဘုရားသခင်အား လှည့်စားသူဟု အစဉ်သိ
ထားကြသည်။

ယခုတွင်

သူ၏အမည်မှာ

ဣသရေလဟု ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး အကျင့်စရိုက်
လည်း ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ “သမ္မာတရားနှင့်
ပြည့်စုံသော” ဟူသည့် စကားလုံးနှင့်မည်မျှ
ယှဉ်တွဲနိုင်မည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ကြပါစို့။
ဆရာအနေဖြင့် သင့်ကလေးများစတင်လုပ်
ဆောင်နိုင်ရန် စကားလုံးအချ ို့ သင့်ထံတွင်

T – Trust (သင်မှန်ကန်နေသောအခါ လူများ
က သင့်ကိုယုံကြည်နိုင်သည်)
R – Right (မှန်ကန်စွာနေခြင်းသည် မှန်ကန်
သော လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်
ကို စိတ်ကျေနပ်စေသည်။)
U – Unreserved (မတင်းကြပ်ထားခြင်း)
T – Truth – Telling (သင့်နှုတ်မှ မှန်ကန်
သော စကားများထွက်လာခြင်း၊ မလိမ်
မညာခြင်း)
H – Habitually

(ပုံမှန်ဖြစ်သော

အကျင့်ဖြစ်လာရန် အမှန်အတိုင်း စကား
ပြောခြင်း)
F – Factual

(အချက်အလက်

အပေါ်

အခြေခံခြင်း)
U – Unreserved

ရှိပေမည်။

အလေ့

(အပြည့်အဝနှင့်

လုံးဝ

မှန်ကန်ခြင်း)

ဥပမာ။ ။

L – Like it is (အမှန်တကယ်ဖြစ်နေသည်ကို
မဖုံးမကွယ်ပဲ)

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု Charades ကိုယ်ဟန်
အမူအရာဖြင့်

၄) သင်ခန်းစာအားပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

အဓိပ္ပါယ်ခန့်မှန်းခြင်း
ကစားနည်း
ယာကုပ်သည် မည်သည့်
လှည့်စားခြင်းနည်းကို

ယာကုပ်၏လှည့်စားမှုများ ၁) ယာကုပ်သည် ကောင်းကြီးများရရန် ဧသောကို လှည့်စားခဲ့သည်။
၂) ယာကုပ်သည် အရိုက်အရာကိုရရှိရန် ဧသောကို လှည့်စားခဲ့သည်။
၃) ယာကုပ်သည် လာဗန်ကို လှည့်စားခဲ့သည်။

အသုံးပြုနေသည်ကို
ကလေးများက
သင့်အားကြည့်ခြင်းဖြင့်
ခန်းမှန်းသည့်

၄) လာဗန်သည် ယာကုပ်ကို လှည့်စားခဲ့သည်။

ကစားနည်းဖြင့်
ပျော်ရွှင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
မည်သည့် စကားလုံးကိုမျှ
မပြောပါနှင့်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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ဆရာအကူ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
¼¼

လှည့်စားခြင်း - သင်မှတစ်စုံတစ်ဦးအား လှည့်စားဖူးသည့်နည်းလမ်း ၂ ခု ၃ခုကို စာရင်း
ရေးပါ။

¼¼

မှန်ကန်ခြင်း - ယခုတွင် မှန်ကန်ခြင်းကိုဖော်ပြရန် ထိုအခြေအနေတစ်ခုချင်းစီတွင်
မည်သို့ သင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သင့်ကြောင်းကို ပြောပါ။

¼¼

ရွေးချယ်မှု - ယာကုပ်သည် ဘုရားသခင် (ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်) နှင့် တွေ့
ဆုံပြီးနောက်ပိုင်း မှန်ကုန်ခြင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ လိမ်ညာခြင်းနှင့်လှည့်စားခြင်းဖြင့့်
ပြည့်နေသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်ပြီးနောက် ယာကုပ်၏အသက်တာ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်မှ တစ်စုံတစ်ယောက်၏ဘဝကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် အကြောင်းကို
ကျမ်းစာထဲတွင် တွေ့ရသည်။ ဘုရားသခင်အား သင့်အသက်တာပြောင်းလဲရန် ခွင့်ပြု
မည်လား။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယာကုပ်သည် ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးနှင့်
နပန်းလုံးယှဉ်ပြိုင်ရာမှ အမည်သစ်ရခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၂၂)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၇:၃-၄၊ ၂၃-၂၈၊ ၃၉:၁-၄၊ ၄၅:၄-၁၃၊ ၄၇:၅-၆

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - လူသားများမကောင်းသည့်အရာများကို
လုပ်ဆောင်သောအခါတွင်ပင် ဘုရားသခင်က ဖြစ်လာစေနိုင်သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ကမ္ဘာဦးကျမ်း တစ်အုပ်လုံး၏ လေးပုံတစ်ပုံသည် ယောသပ်၏ ဘဝအကြောင်းကို
အများဆုံးဖော်ပြထားသည်။ ဘုရားသခင်က စကြဝဠာကြီး၏ဖန်ဆင်းခြင်းကို စကား
လုံးငါးလုံးဖြင့် ဆက်စပ်ပေးထားသည်။ “သူသည် ကြယ်များကိုလည်း ဖန်ဆင်းတော်မူ
သည်”။ ကိုယ်တော်သည် မေရှိယမျ ိုးမဟုတ်သည့် လူသားပုံပြင်ကိုပင် တစ်ခန်းပြီး
နောက်တစ်ခန်း အလေးထားသည်။

¼¼

ယာကုပ်တွင် ဇနီးလေးယောက်မှ သားတစ်ဆယ့်နှစ်ဦး ရှိခဲ့သည်။ အာဗြဟံနှင့်သူ၏
ကြီးဖြစ်မည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် ယာကုပ်၏ သားများသည် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်း
ဖြစ်ဟန် မတူပါ။
ယာကုပ်တွင် သားဆယ့်နှစ်ယောက်ရှိပြီး ဆယ့်တစ်ယောက်မြောက်သားမှာ ယောသပ်
သည် ယောသပ်အား နည်းလမ်းများစွာဖြင့် မျက်နှာသာပေးခဲ့သည်။ မှတ်သားလောက်
စရာပင် ယာကုပ်သည် ယောသပ်အား ထူးခြားသောအစင်းရှိသည့် ဝတ်လုံကို ပေးခဲ့
သည်။ ထိုဝတ်လုံမှာ သားဦးအတွက်သာ ဖြစ်သင့်သည်။
ညီအစ်ကိုဆယ်ဦးမှာ ယောသပ်အား မနာလိုဖြစ်လာကြသည်။ ယုဒဦးဆောင်ပြီး သူ့ကို
ရောင်းစားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အခြားညီအစ်ကိုများက ယောသပ်ကိုသတ်လိုကြ
သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က ယောသပ်၏အသက်ကို ချမ်းသာပေးရန် ယုဒကိုအသုံး
ပြုခဲ့သည်။ ယောသပ်ကို အီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်သွားမည့် ကျွန်ကုန်သည်များမှ ခေါ်ဆောင်
အီဂျစ်ပြည်တွင် ယောသပ်သည် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်လာသည်။ သို့သော် ဖာရော
ဘုရင်၏မိန်းမသည် ယောသပ်အား ကာမယှက်စပ်ရန် သွေးဆောင်သည်။ သူမက
သူ့အား မသမာမှုပြုသည်ဟုပင် စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ပေါတိဖာက ထိုအမှုကြောင့် ယောသပ်
အား ထောင်ချလိုက်သည်။ ထောင်ထဲတွင် ယောသပ်သည် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လာ
ခဲ့ပြီး အိပ်မက်များကို အနက်ပြန်ပေးသည်။ သူသည် အခြားထောင်သားများ၏ အကြီး
အကဲ ဖြစ်လာသည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

သွားတော့သည်။
¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

ဖြစ်သည်။ ယောသပ်သည် သူအချစ်ဆုံးသော ဇနီးရာခေလ၏သားဦးဖြစ်သည်။ ယာကုပ်

¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

မျ ိုးဆက်များအား ဘုရားသခင်၏ကတိတော်မှာ သူသည် လူမျ ိုးအားလုံးအတွက်ကောင်း

¼¼

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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¼¼

အစာခေါင်းပါးခြင်းဖြစ်လာပြီး ယာကုပ်၏မိသားစုက အီဂျစ်ပြည်တွင် အစာရှိသည်ဟု
ကြားထားသည်။ ယာကုပ်၏သားများသည် ယောသပ်ထံမှ ရရှိသောအစားအစာကို ရရှိ

ဆရာအကူ

ရန် သွားခဲ့ကြသည်။ ယောသပ်သည် ရန်ငြိုးမထားပဲ သူ့အစ်ကိုများကို ခွင့်လွှတ်ခဲ့သည်။
¼¼

ယာကုပ်၏မိသားစုများသည် အီဂျစ်ပြည်တွင် နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
သင်သည်ကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်တစ်ခုအားလေ့လာနေသည်ဖြစ်ကြောင်း
သတိပေးပါ။

ကျမ်းစာထဲတွင်ပုံပြင်များစွာရှိနေသည့်အတိုင်း

သင့်အတန်းအား

သူတို့သည်ကျမ်းစာထဲမှအ

ဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခု(သို့)ပုံပြင်တစ်ပုဒ်နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ၎င်းမှာမျှော်လင့်ခြင်း
ပုံပြင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အတန်းအားထိုပုံပြင်ကိုသိရန်နှင့် သင်ခန်းစာအားလုံးကို

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု အဓိကဖြစ်စဉ်များ

အတူတကွစုစည်းနိုင်ရန်အတွက် သင်ခဲ့သည့်သင်ခန်းစာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြမည်ဖြစ်

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

သည်။ မေးပါ - “ကျမ်းစာထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည့် အဓိကဖြစ်စဉ်မှာ ဘာဖြစ်

သည် လေ့လာသင်ယူခြင်း

သနည်း။”

၏ ထင်ရှားသောအပိုင်း

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အစဉ်တည်ရှိပြီး အလွန်တန်ခိုးကြီးသည်။

ဖြစ်သည်။ ဖြစ်စဉ်ဆယ့်

¼¼

ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး ထိုထဲရှိ အရာအားလုံးကိုလည်း

နှစ်ခုကို ဤနေရာတွင်

ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။

စာရင်းပြုစုထားပါသည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် လူသားများအား သူ၏အထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။

ထိုဖြစ်စဉ်များကို

¼¼

လူစီဖာသည် ဘုရားသခင်အား ဆန့်ကျင်သည့်အဖွဲ့အား ဦးဆောင်ပြီး ကောင်းကင်

စာရွက် ((သို့)) ပိုစတာ

တမန် သုံးပုံတစ်ပုံမှာ သူ့နောက်လိုက်ခဲ့ကြသည်။

သင်ပုန်းပေါ်တွင်

လူစီဖာ (သို့) စာတန်သည် ဧဝကို လှည့်စားခဲ့သည်။ သူတို့က ဘုရားသခင်

ရေးပြီး ကလေးများကို

အား မနာခံခြင်းဖြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။

အချ ိန်ကာလ အစီအစဉ်

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို တိရစ္ဆာန်အရေခွံဖြင့် အဝတ်လုပ်ပေးခဲ့သည်။

အတိုင်း စီစေပါ။ သူတို့ကို

¼¼

ကာဣနသည် အာဗေလကို သတ်ခဲ့သည်။

အဖွဲ့ငယ်လေးဖြင့်

¼¼

ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားအားလုံးနီးပါးကို သေစေရန် တစ်ကမ္ဘာလုံး

အဖွဲ့လိုက် လုပ်ဆောင်

ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က နောဧနှင့် သူ၏မိသားစုကို

စေပါ (၂ သို့ ၃)

အသက်ချမ်းသာပေးခဲ့သည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နောဧသည် ဖြောင့်မတ်သော

မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ်

သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။

အတိုင်းဖြစ်ရန် အချ ိန်

ဘုရားသခင်သည် လူသားများ၏ဘာသာစကားကို ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။ အဘယ်

မည်မျှပေးသည်ကို သတ်

ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့၏မနာခံမှုနှင့် မှားယွင်းသောဘုရားများကို ကိုးကွယ်သော

မှတ်ပေးပါ။ အနိုင်ရသူက

ကြောင့်ဖြစ်သည်။

လက်ဆောင်ရမည်။

¼¼

¼¼

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား ထူးခြားသော ကတိတော်များကို ပေးခဲ့သည်။

¼¼

အာဗြဟံအား သူ၏သား ဣဇာက်ကိုယ်စား မောရိတောင်ပေါ်တွင် သိုးထီးတစ်
ကောင်ကို ပေးခဲ့သည်။

¼¼

ယာကုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့် နပန်းလုံးရာမှ နာမည်သစ်
ဖြစ်သော ဣသရေလဟူသည့် အမည်သစ်ကို ရခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

ဆရာအကူ

တိုင်းတပါးတွင် နေထိုင်ခြင်းသည် တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသည်။ ဤအခြေအနေအတိုင်း ဣသ
ရေလလူမျ ိုးများ ကြုံခဲ့ရသည်။ သူတို့သည်အီဂျစ်ပြည်တွင် နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ နေထိုင်ခဲ့ကြ
သည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် မတူညီသည့်ယဉ်ကျေးမှုရှိသည့်တိုင်းတပါးတွင် ကာလ
ကြာရှညနေ
် ထိင
ု ခ
် ရ
့ဲ ာတွင် မည်သည့ခ
် က်ခမ
ဲ မ
ှု ျား ရင်ဆင
ုိ က် ြုံတွေ့ရမည်ဟု သင်ထင်ပါသနည်း။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ကျွန်ုပ်၏အမည်မှာ ယောသပ်ဖြစ်ပါသည် ကျွန်ုပ်အကြောင်းကို သင်တို့အား ပြောပြချင်ပါ

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

သည်။ ကျွန်တော်သည် ညီအစ်ကို ၁၁ ဦးနှင့်အတူ ခါနန်ပြည်တွင် ကြီးပြင်းခဲ့ပါသည်။ ညီအစ်

- ယောသပ်ပုံပြင်

ကို ဆယ့်နှစ်ယောက်ထဲမှ ကျွန်တော်သည် အငယ်ဆုံး၏အထက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အမေ

ဆရာက ယောသပ်၏

မှာ ရာခေလဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်သည် သူမ၏အချစ်ဆုံးသားဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ခါ

ပုံပြင်ကို ပြောပြမည့်

တစ်ရံ ကျွန်တော့်ညီအစ်ကိုများ မရနိုင်သည့် အထူးလက်ဆောင်မျ ိုးကို မိဘများက ကျွန်တော့်

ဧည့်သည်တစ်ဦး ရှာထား

ကိုပေးကြသည်။ ညီအစ်ကိုအချ ို့ကကျွန်တော့်ကို မုန်းကြသည်။ ကျွန်တော့်အစ်ကိုများက

သင့်သည်။ ယောသပ်အား

ကျွန်တော့်ကို မနာလိုဖြစ်ကြသည်။ တစ်နေ့သောအခါ သူတို့က ကျွန်တော့်ကို ဖယ်ရှားရန်

ဖြစ်နိုင်ပါက ဝတ်လုံ

အစီအစဉ်ဆွဲကြသည်။ သူတို့၏မနာလိုမှုမှာ အလွန်အားပြင်းလာပြီး ကျွန်တော်တို့လယ်ကွင်း

ဝတ်စေပါ။ ထိုဧည့်သည်

ထဲတွင် ရှိနေကြသည့်အချ ိန်တွင် ကျွန်တော့်ကို ရေတွင်းဟောင်းထဲသို့ချရန် ဝတ်လုံကိုချွတ်ယူ

သည် လွန်ခဲ့သော အချ ိန်

ကြသည်။ ကျွန်တော့်ဖခင်ကိုလည်း ကျွန်တော့်ကိုသားရဲကိုက်စားသွားသည်ဟု ပြောကြ

ကတည်းက နေထိုင်

သည်။ အလိမ်အညာဖြစ်သည် သို့သော် သူတို့အားလုံးသဘောတူကြသည်။ ထို့နောက် ကျွန်

အသက်ရှင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး

တော့်အစ်ကိုများက ကျွန်ကုန်သည်များကို တွေ့ခဲ့ပြီး ကျွန်တော့်ကို ကျွန်အဖြစ်ရောင်းစား

ယနေ့ ကျွန်တော်တို့

လိုက်ကြသည်။ သူတို့၏စိတ်ထဲတွင် ကျွန်တော့်ကို နောက်တစ်ဖန် မတွေ့ရတော့ဟု ထင်

အတွက် အလွန်အရေး

ကြသည်။

ကြီးသော သတင်းစကား

တစ်ဖြည်းဖြည်းနှင့် ကျွန်တော်သည် အီဂျစ်ပြည်တွင် အဆုံးသတ်လာပြီး နန်းတော်အစောင့်
များ၏ ခေါင်းဆောင်အတွက် ကျွန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်အလုပ်ကောင်း
မွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အခွင့်ပေးခဲ့သည်။ အမှန်တွင် သူသည် ကျွန်တော်အလုပ်ကောင်း
စွာ လုပ်ရန်ခွန်အားပေးခဲ့သည် ကျွန်တစ်ယောက်ဖြစ်နေသော်လည်း ပေါတိဖာသည် ကျွန်
တော့်ကို အရာအားလုံးကို ကြီးကြပ်စေသည်။ သူသည် ကျွန်တော့်ကိုအလွန်ယုံကြည်သည်။
သို့သော် သူ၏မိန်းမသည် အလွန်ထူးဆန်းပြီး ကျွန်တော့်ကို အမြတ်ထုတ်ရန် ကြိုးစားလေ
သည်။ ကျွန်တော်သူမကို ငြင်းခဲ့သည်။ သို့သော် သူမကို ကျွန်တော်တစ်ခုခုလုပ်သကဲ့သို့
အော်သည်။ အကြောင်းရင်းတစ်ချ ို့ကြောင့် ပေါတိဖာသည် သူမ၏စကားကိုနားထောင်ခဲ့ပြီး
ကျွန်တော့်ကို ထောင်ထဲထည့်လိုက်ကြသည်။ ထောင်ထဲတွင် ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ကို
လူတိုင်းကြည်ဖြူအောင် မျက်နှာသာရစေပြီး ထောင်ထဲတွင် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

ကို ယူဆောင်လာကြောင်း
ပြောပြပါ။ ဤပုံပြင်မှာ
ယောသပ်၏ အသက်တာ
နှင့် သူ့အနီးအနားရှိ လူ
များအကြောင်းအား ပြော
မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်
တစ်ခြား တစ်နည်းအား
ဖြင့် ဆိုရသော် ကျမ်းစာ၏
မဟာပုံပြင်အား ထိုပုံပြင်
က ပြောပြနေသည်။
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ဘုရားသခင်သည် အောက်ပါအိပ်မက်များကို အသုံးပြုပြီး ကျွန်တော်၏အနက်ပြန်ခြင်းကို

ဆရာအကူ

အသုံးပြုခဲ့သည်။
တစ်ညတွင် အီဂျစ်ဘုရင်သည် အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုတည်းရှိသော အိပ်မက်နှစ်ခုကို မက်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်သည် အိပ်မက်များကို အနက်ပြန်နိုင်သော တစ်ဦးတည်းသောသူအဖြစ် ဘုရင်က
သိခဲ့သည်။ ထိုအိပ်မက်များမှာ ဘုရားသခင်ထံမှဖြစ်ပြီး အစာခေါင်းပါးခြင်း ခုနှစ်နှစ်ဖြစ်မည်
ကို ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ရှင်ဘုရင်က ကျွန်တော်အနက်ပြန်သည်ကို နားထောင်ပြီး သူ့လက်
အောက်ရှိ အရာအာလုံးကိုကြီးကြပ်ရန် တာဝန်ပေးခဲ့လေသည်။ ကျွန်တော်သည် ဝပြော
သည့် ခုနှစ်နှစ်အတွင်း အစာရေစာများကို သိုလှောင်သည်။ သို့သော် အစာခေါင်းပါးခြင်း
ခုနှစ်နှစ်ဖြစ်လာသောအခါ ကျွန်တော့်ညီအစ်ကိုများ အပါအဝင်လူတိုင်း ကျွန်တော့်ထံရောက်
လာကြသည်။ သူတို့သည် အစားအစာကို လိုချင်သည် သို့သော် ကျွန်တော့်ကို သူတို့သတိ
မပြုကြပါ။
ကျွန်တော့်အစ်ကိုများက ကျွန်တော်မည်သူဖြစ်သည်ကို သတိပြုမိလာသည့်အခါ သူတို့ကို
လက်တုံ့ပြန်မည်ကို သူတို့ကြောက်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်အလွန်သြဇာရှိသည်ကို သူတို့သိ
ကြသည်။ သို့သော် တစ်ခါက ကျွန်တော့်အစ်ကိုများသည် ကျွန်တော့်ကို မုန်းတီးခဲ့သော်လည်း
ကျွန်တော်သူတို့ကို ချစ်လျက်နှင့် ကူညီလိုခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဖခင်နှင့်အီဂျစ်ပြည်တွင် အတူ
ပြန်လည်ဆုံဆည်းကြသောအခါ အလွန်အံ့သြဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဖခင်သည်
အီဂျစ်ပြည်တွင် ၁၇ နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီး သေဆုံးခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်မိသားစုအားလုံးသည်
အီဂျစ်ပြည်တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ အမှန်တွင် ကျွန်တော်တို့၏မျ ိုးဆက်များသည် အီဂျစ်
ပြည်တွင် နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
ဘုရားသခင်ကကျွန်တော့်ကို

အခြားလူမျ ိုးများကောင်းကြီးခံစားရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။

ဤ

သည်မှာ ဘုရားသခင်မှအာဗြဟံနှင့်ကျွန်တော်နှင့်သက်ဆိုင်သောမိသားစုအား ပေးခဲ့သည့်
ကတိဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်အား ကျွန်တော့်ညီအစ်ကိုများ၊ ကျွန်တော့်မိသား
စု၊ကျွန်တော့်လူမျ ိုးနှင့် လူမျ ိုးအားလုံးအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေခဲ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
ကမ္ဘာဉီးကျမ်း ၃၉:၂ - ထာဝရဘုရားသည် ယောသပ်ဘက်၌ ရှိတော်မူသဖြင့် သူသည်
အကြံထမြောက်တတ်၏။ အဲဂုတ္တုအမျ ိုးသား မိမိသခင်၏အိမ်၌ နေရလေ၏။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကျက်မှတ်ရန်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ကျမ်းချက်လှုပ်ရှားမှု -  
ပဲအိတ်မြေက်ခြင်း
ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ၃၆
လက်မခန့် စတုရန်းပုံ
တစ်ပုံကို တိတ်ဖြင့်ကပ်ပါ။
စတုရန်း အတွင်းထဲရှိ
ထောင့်များမှ အင်္ဂလိပ်

“ပြောပါ အိုသခင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီချင်းကို ဤသင်

စာလုံး X သဏ္ဍာန်ဆက်ပါ။

ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

နေရာကျယ်ဝန်းပြီး
ကျောင်းသားများစွာ
ရှိပါက ဒုတိယစတုရန်းပုံ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

လုပ်ပါ။ တစ်ကွက်ချင်း
စီကို (၁၊၂၊၃၊၄) ဟူသည့်
တန်ဖိုးပေးပါ။ ထိုနေရမှ

အတန်းကို နှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။ တစ်ဖွဲ့သည်လူ အား

ကလေးတစ်ယောက်

လုံး၏အမည်နှင့် ယောသပ်ကို စိတ်ပျက်ပြီး

အား ကဒ်တစ်ခုချင်းစီကိုဖတ်ရန် ရွေးချယ်

ကျောင်းသားများ ရပ်ပြီး

နာကျင်စေခဲ့သောအခြေအနေများကို ပြောရ

ပါ။ တစ်ကဒ်ချင်းစီကိုဖတ်ပြီးနောက် အခြား

ပစ်မည့် အမှတ်အသား

မည်။ နောက်တစ်ဖွဲ့မှာ သူတို့အား “သို့သော်

အဖွဲ့က “သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ယော

နေရာကိုတိတ်ဖြင့် ကပ်ပါ။

ဘုရားသခင်သည် ယောသပ်အပေါ် သစ္စာ

သပ်အပေါ်သစ္စာရှိခဲ့သည်” ဟု ပြောရမည်။

ရှိခဲ့သည်” ဟုတုံ့ပြန်ရမည်။

ပျော်စရာကောင်းသောအပိုင်းဖြစ်သည် - သူ

ဤအခြေအနေများနှင့် နာကျင်စေပြီး စိတ်
ပျက်စေသော

အခြေအနေ

(သို့)

ယော

သပ်ကို မေ့လျော့ခဲ့သော အခြေအနေများကို
စာရွက်ပေါ်တွင် ရေးပါ။

(သို့)

အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့

တို့ထိုစကားပုဒ်ကိုပြောသည့်အခါတိုင်း အသံ
အနည်းငယ်ကျယ်လာရမည်။

နောက်ဆုံး

ကဒ်ကိုဖတ်သည့်အခါ တစ်ဖွဲ့လုံးကနောက်
တစ်ကြိမ်

“ဘုရားသခင်သည်

ယောသပ်

အပေါ်သစ္စာရှိခဲ့သည်” ဟု အတူတကွဆိုရ

၁။ သူ၏အစ်ကိုများ

မည်။ မည်သို့ဖြစ်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မမြင်

၂။ ကျွန်ဖြစ်ခြင်း

ရသော်လည်း ကျွန်တော်တို့အပေါ်တွင်လည်း

၃။ တိုင်းတပါးတွင် တစ်ယောက်တည်း

ဘုရားသခင်
အနက်ထားပါ။

ဖြစ်ခြင်း

သစ္စာရှိနေသည်ကို

အလေး

ကျွန်တော်တို့၏အလုပ်မှာ

အနည်းငယ်ခွာပြီး

အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။ ကျောင်း
သား တစ်ဦးချင်းစီသည်
တစ်ကွက်ချင်းထဲသို့ပဲ
အိတ်ကိုပစ်ရန် အလှည့်ရ
မည် ဖြစ်သည်။ (သင့်အနေ
ဖြင့် ခြေအိတ်ထဲတွင် ပဲစေ့
များထည့်ပြီး သာရေကွင်း
ဖြင့် တင်းကြပ်စွာ
ချည်နှောင်ကာ ပြုလုပ်နိုင်
ပါသည်။ ခြေအိတ် အရှည်
ဘက်ပိုင်းကို ယူပြီး ပဲထည့်
ထားသည့် ဘက်သို့ခေါက်

၄။ 	ပေါတိဖာ၏ဇနီး

မိမိ၏အခြေအနေသည် မည်သို့ပင်ဖြစ်နေစေ

၅။ 	ပေါတိဖာ

ကာမူ ဘုရားသခင်အပေါ် တည့်တည့်ကြည့်

မှန်ကန်စွာ ပြောနိုင်ပါက

နေရန်နှင့် သူ၏သစ္စာရှိခြင်းကိုသာ ကြည့်

ပဲအိတ်ကျသည့် နေရာမှ

နေရန်ဖြစ်သည်။ ယောသပ်သည် ဤနည်း

ဂဏာန်းတန်ဖိုး အတိုင်း

စနစ်၏ စံပြတစ်ဦးဖြစ်သည်။

အမှတ်ရမည် ဖြစ်သည်။

၆။ သူအမှား

မကျူးလွန်သော်လည်း

ထောင်ထဲတွင် ချခံရခြင်း

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

ပါ)။ သူတို့ကျမ်းချက်ကို
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၄) သင်ခန်းစာပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

အတန်းကိုနှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။ ထိုနှစ်ဖွဲ့အား သူတို့မှတ်မိသမျှ ယောသပ်အကြောင်း၊ သူ၏မိသားစုနှင့်
သူတို့၏အီဂျစ်ပြည်မှ အချ ိန်ကာလအကြောင်းကို ချရေးစေပါ။

လှုပ်ရှားမှု တစ်မိနစ်စာစာရင်း

¼¼

ညီအစ်ကို ၁၁ ယောက်

အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အား သင်ခန်းစာ

¼¼

အီဂျစ်ပြည်တွင်အနှစ် ၄၀၀

နှင့် ပတ်သက်ပြီး အချက်

¼¼

ကြွယ်ဝသောနှစ် ၇ နှစ် နှင့် အစာခေါင်းပါးသည့် ၇ နှစ်

အလက်များကို မှတ်မိသမျှ

¼¼

ယောသပ်၏ဖခင်သည် အီဂျစ်ပြည်တွင် ၁၇ နှစ်နေထိုင်ခဲ့သည်။

စာရင်းပြုစုရန် အချ ိန်
တစ်မိနစ်ပေးပါ။
တစ်မိနစ်ကျော်သွားသော
အခါ စာရင်းများကို

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

နှိုင်းယှဉ်ပြီး မည်သူက
အချက်အလက် ပိုများ
သည်ကို ကြည့်ပါ။

သင့်အား

စကားလုံးအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း

အပြုအမူအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း

သင်သည် အချက်အလက်

ထိခိုက်နာကျင်စေခဲ့သည့် လူများ၏အမည်ကို စာရွက်ပေါ်တွင် ချရေးပါ။ စာမျက်နှာ၏နောက်

များကို ပိုမိုရှာဖွေသည်ကို

တစ်ဖက်တွင် သင်၏စကားလုံးနှင့် အပြုအမူအားဖြင့် ထိခိုက်နာကျင်စေခဲ့သည့် လူများ၏

ကလေးများအား

အမည်စာရင်းကိုရေးပါ။

သတိရစေပါ။

ယောသပ်ကဲ့သို့ သူတို့အား ခွင့်လွှတ်ပေးလိုပါသလား။ သူသည် တစ်စုံတစ်ဦးအား ထိခိုက်နာ
ကျင်စေခဲ့ပါက သူတို့ထံသို့သွားပြီး ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို တောင်းခံရမည်။ သင်၏ရွေးချယ်မှုမှာ
နာကျင်ခြင်း (သို့) ခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟူသည်မှာ ဘုရားသခင်အစဉ်
လုပ်ဆောင်သည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သော အပြုအမူဖြစ်သည်။
ခါးသီးခြင်းဟူသည်မှာ မချစ်သည့် အပြုအမူဖြစ်သည်။ စာတန်က ကျွန်ုပ်တို့အား ခါးသီး
စေပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား နာကျင်စေသူကို ခွင့်မလွှတ်စေလိုပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - လူသားများမကောင်းသည့်အရာများကို
လုပ်ဆောင်သောအခါတွင်ပင် ဘုရားသခင်က ဖြစ်လာစေနိုင်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၂၃)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၁:၁-၁၄

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ကြီးမားသည့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး
ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများကို ကြီးမားစွာ ကောင်းကြီးပေးခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ဘီစီ ၁၈၇၆ ခန့်တွင် ယောသပ်သည် သူ၏ဖခင်နှင့် မိသားစုများကို အီဂျစ်ပြည်တွင်
ကြိုဆိုသောအခါ လူပေါင်း ၇၀ ရှိခဲ့သည်။ ယောသပ်၏အချ ိန်ကာလနှင့် ထွက်မြောက်
ရာကျမ်း ၁ ကြားတွင် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ခန့်ကျော်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဣသရေလအမျ ိုး

¼¼

ယခုအချ ိန်တွင် အီဂျစ်ပြည်ဂေါရှန် ဟူသောနယ်မြေတွင် ဣသရေလလူမျ ိုး ၂ မီလီယန်

ဣသရေလနှင့် အီဂျစ်ပြည်၏ယဉ်ကျေးမှုမှာ အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဣသရေလ
လူမျ ိုးများသည် ဘုရားများစွာ (ပိုလီတီယက်စ်တစ်) ကို ကိုးကွယ်သည်။ ဣသရေလ
လူမျ ိုးများသည် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများဖြစ်ပြီး သွားလာနေထိုင်ကြသော်လည်း အီဂျစ်

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

လူမျ ိုးများက တစ်နေရာတည်းတွင် အမြစ်တွယ်နေထိုင်ကြသည်။ ဣသရေလလူမျ ိုး

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

များသည် သိုးထိန်းကြသူများဖြစ်သော်လည်း အီဂျစ်လူမျ ိုးများသည် ဆောက်လုပ်ရေး

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

လုပ်သားများဖြစ်ကြသည်။
ရှေးခေတ် အီဂျစ်ယဉ်ကျေးမှုသည် ဘုရား (သို့) ဘုရားမပေါင်း ၁၅၀၀ လောက်နှင့်
ဘုရားများစွာကို ကိုးကွယ်သည့် ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သည်။ ရာ (Ra)၊အေမွန် (Amon)၊ ထ
(Ptah) ဘုရားများကို အခြားဘုရားများထက် ချ ီးမြှင့်ထားသည်။
ကျမ်းစာထဲတွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ ဘုရားတစ်ပါးတည်းရှိပြီး ထိုဘုရားသည် ထာဝရ
ဘုရားဖြစ်သည်။ အီဂျစ်ပြည်မှဘုရားများသည် ထာဝရမဟုတ်ပဲ သေဆုံးသွားနိုင်သည်။
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

လူမျ ိုးများသည် တစ်ဆူတည်းသောဘုရား (မိုနိုတီယက်စ်တစ်) ကိုးကွယ်သည်။ အီဂျစ်

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် အီဂျစ်ပြည်သို့ နှစ်ပေါင်း ၄၃၀ ကြာပြီးနောက် အီဂျစ်ပြည်

(ကမ္ဘာဉီးကျမ်း ၁၂း၁-၃)။ သို့သော် ဣသရေလလူမျ ိုးတို့တွင် ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေ မရှိပါ။

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ခန့်နေထိုင်ကြသည်။ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံအား ပေးထားသော ကတိတည်သည်
¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

သားတိုးပွားနှုန်းမှာ ထိုအချ ိန်တွင် ၇၀ မှ ၆၀၀ ၀၀၀ အထိ တိုးပွားလာခဲ့သည်။
မှ ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။
¼¼

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

အီဂျစ်လူမျ ိုးများ၏ယဉ်ကျေးမှုတွင် သူတို့၏ဘာသာရေးအစိတ်အပိုင်းတွင် မှော်ပညာ

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

သည် အရေးပါသည ့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်နေသည်။ တွေးခေါ်ပညာအရ

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

သူတို့၏ဘုရားများသည် ကျ ိန်ခြင်းများနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး မှော်အစွမ်းရှိသည့်စကားများ
ကိုရွတ်ဆိုကြသည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

pmrsufESm 121

¼¼

ဤအချက်အထိ ကျမ်းစာထဲရိှ ဘုရားသခင်သည် သူမတ
ှ ပါး အခြားသောဘုရားများမရှဟ
ိ ု

ဆရာအကူ

မခုခထ
ံ ားပါ။ သိသေ
့ု
ာ် ဤကိစန
္စ င
ှ ပ
့် တ်သက်ပြီး ကြာရှညစ
် ာွ တိတဆ
် တ
ိ နေ
် မည် မဟုတပ
် ါ။

သင်ခန်းစာစတင်ပါ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာဘေးအန္တရာယ်

အောက်ပါဇယားနှင့်တူညီသည့် ကစားနည်းသင်ပုန်းကို ထုတ်ပါ။
အချ ိန်ကာလ

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း 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

အတန်းကို နှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။
အဖွဲ့များက -

. ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လ

အထိ မွေးနေ့ကျသော
သူမည်သူ မဆို

. ဇွန်လိုင်မှ ဒီဇင်ဘာလ

နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာ (၁၀) ခုသို့ပြန်သွားပြီး ကလေးများအား သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီ
အတွက် (၁ဝဝမှတ်) အချ ိန်ကာလကို အမည်ပြောစေပါ၊ သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီအတွက်
ပုံပြင်ဇာတ်လမ်း (၂၀၀)၊ သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် သီချင်း (၃၀၀ မှတ်)၊နှင့် သင်ခန်း
စာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်မှာ (၄၀၀) မှတ်ဖြစ်သည်။

အထိ မွေးနေ့ကျသောသူ
မည်သူမဆို
ဤကစားနည်းကို
သင်ခန်းစာ၏ အဆုံးတွင်
ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်

ဆုကိုအနိုင်ရသည့် အဖွဲ့အား ပေးရပါမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည် ကလေးများ

ဆက်လက် ကစားကြမည်

အတွက် ပျော်စရာကောင်းသည်။ အားလုံးကိုပါဝင်စေပါ။ သင့်အတန်းအရွယ်အစားပေါ်

ဖြစ်သည်။

မူတည်ပြီး ကလေးတစ်ဦးလျှင် အဖြေ ၁ ခု (သို့) ၂ ခုဟု သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။ ဤသို့
လုပ်ဆောင်ရသည့်

အကြောင်းရင်းမှာ

သင်ကအားလုံးဖြေဆိုခိုင်းမည်ဆိုပါက

ကလေး

အနည်းငယ်ကသာ အဖြေကို ဖြေကြမည် ဖြစ်သည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
မတူညီသည့် ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတွင် သွားရောက်နေထိုင်သည့် ကောင်လေးတစ်ယောက်က
သူသည် ဘာသာစကားအသစ်ကို မလေ့လာလိုကြောင်း ပြောပြသည်။ မိတ်ဆွေအသစ်
လည်း မဖွဲ့လိုပါ၊ ကျောင်းလည်း မသွားချင်ပါ။ အစားအသောက်သစ်ကိုလည်း မစားလိုပါ။
ဤသို့ဖြစ် နေလေသည်။
ယခုတွင် သင်နှင့်မတူသော ယဉ်ကျေးမှုအသစ်တွင် သင်နေထိုင်သည် သင်သည်ဘာမှ
မဟုတ်သကဲ့သို့

သင့်ကိုဆက်ဆံသည်ဟု

မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ။

သင်မည်သို့ခံစားရ

မည်နည်း။ သင်မည်သို့တုန့်ပြန်မည်နည်း။ သင့်မိဘများကို သင်မည်သို့ ပြောပြမည်နည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ယာကုပ်သည် အီဂျစ်ပြည်သို့ လာသောအခါ အခြားလူ (၇၀) ပါသည်။ သို့သော် နှစ်ပေါင်း
တစ်ရာခန့်ကြာသောအခါ လူပေါင်း ၆၀၀၀၀၀ ဖြစ်လာသည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးမိသားစု

ပုံပြင်ပြောပြပါ

အများစုမှာ အီဂျစ်ပြည်၏ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် နေထိုင်ကြသည်။ ဘုရားသခင်က

လှုပ်ရှားမှု - ဣသရေလ

အာဗြဟံ၏အမျ ိုးအနွယ်သည် သဲသောင်ပြင်မှ သဲပွင့်များကဲ့သို့ များပြားစေမည်ဟု ကတိပေး

လူမျ ိုးများအတွက်

ခဲ့သည်။ ဣသရေလ လူမျ ိုးများစွာရှိသည် ၂ သန်းမျှ ရှိလောက်သည်။
ဤသည်မှာ အီဂျစ်ပြည်၏ဘုရင်ကို စိုးရိမ်စေသည်။ ဘုရင်သစ်သည် ယောသပ်ကိုမသိပါ။
ယောသပ်သည် ယခုအချ ိန်တွင်သေဆုံးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ယောသပ်သည် သူအသက်ရှင်နေစဉ်
အီဂျစ်ပြည်တွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော်လည်း ၎င်းမှာအချ ိန်ကြာသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အီဂျစ်
ဘုရင်မှာ ဣသရေလလူမျ ိုးများအတွက်သာ စိုးရိမ်သည်သာမက လျှင်မြန်စွာ မပွားများစေရန်
ကြီးမားသောဝန်ကိုထမ်းစေသည်။ ဘုရင်ကြီးသတိမပြုမိသည့်အချက်မှာ ဘုရားသခင်သည်
အာဗြဟံ၏အမျ ိုးအားကမ်းစပ်မှ သဲများပမာများပြာစေမည်ဟူသော ကတိတော်ဖြစ်သည်။
ဘုရင်ကြီးမှာ

ဘုရားသခင်၏ကတိတော်ကို

လုံးဝမသိပါ။

ဘုရားသခင်၏ကတိတော်ကို

ခွန်အား
ကလေးများအား ပုံပြင်
နားထောင်စေပါ။ သင်
ပုံပြင်ပြောသည့်အခါ
ကလေးများက
“ဣသရေလ လူမျ ိုးများ”
“ဘုရားသခင်”
“ကောင်းကြီး” ဟူသော

သူသည် လုံးဝဂရုမစိုက်ခဲ့ပါ။ အရာအားလုံးသည် ကွဲပြားခြားနားခဲ့ပေမည်။

စကားလုံးများကို

ဘုရင်ကြီးမှ ဣသရေလလူမျ ိုးများအပေါ် ကြီးမားသောဝန်ကို ထမ်းစေသောအခါ စိတ်ဝင်စား

တီးစေပါ။

ဖွယ်ကောင်းသောအမှုတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဘုရင်ကြီးက သူတို့အား ပင်ပန်းစွာ
အလုပ်လုပ်စေလေလေ ဣသရေလလူမျ ိုးများ များပြားစွာ မွေးဖွားလာလေလေ ဖြစ်သည်။
အလွန်တိုးပွားလာသည်။ ဤအချက်သည် ရှင်ဘုရင်အား အလွန်စိတ်ညစ်သွားစေသည်။
ဘုရင်ကြီးဘာလုပ်မည်နည်း။ ဣသရေလလူမျ ိုများ မတိုးပွားလာအောင် တတ်နိုင်သည့်
နည်းလမ်းဖြင့် သူတို့ကိုဒုက္ခရောက်အောင် ဖိနှိပ်သည်။ သို့သော် ဖြစ်နေသည်မှာ သူ၏
အကြံအစည်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများကို ကျွန်ကဲ့သို့ ယခုဆက်ဆံ
ကြသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကသာ သူတို့အား တော်ဝင်မျ ိုးနွယ်ကဲ့သို့ ဆက်ဆံ
သည်။ သို့သော် ယခုမဟုတ်တော့ပါ။ သူတို့အား တော်ဝင်မျ ိုးနွယ်ကဲ့သို့ မဆက်ဆံသည်
သာမက အီဂျစ်လူမျ ိုးများက ဣသရေလလူမျ ိုးများကို ခြောက်လန့်နေကြသည်။ ဣသရေလ

ကြားသည့်အခါ လက်ခုပ်
ထိုစကားလုံးများအတွက်
ခွန်အားရခြင်းကို အဓိက
ထားပါ - ဘုရားသခင်
သည် ဣသရေလ
လူမျ ိုးများ၏ ခက်ခဲဆင်းရဲ
ခြင်း ကြားတွင်ပင်
သူတို့ကို ကောင်းကြီး
ပေးမည် ဖြစ်သည်။

လူမျ ိုးများကို ဝန်ပိစေပြီးရှုတ်ချကြသည်။ အီဂျစ်ဘုရင်မှ ဣသရေလလူမျ ိုးများကို ဆက်ဆံ
သည့်အပြုအမူမှာ ရက်စက်လှသည်။
ဘုရားသခင်က သူ၏လူမျ ိုးများအပေါ် ဖြစ်ပျက်နေသည့် အရာအားလုံးကို မြင်ခဲ့သည်။ သူ၏
လူများကိုအခြားသူများက ပြင်းထန်စွာဆက်ဆံနေသောအခါ ၎င်းကဘုရားသခင်ကို အလွန်
စိတ်ဆင်းရဲစေသည်။ သို့သော် စာရဲသည် သားမဖွားနိုင်သောအခါ ဘုရားသခင်မြင်သကဲ့သို့
ထိုနည်းတူ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျ ိုးများ ဆိုးညစ်စွာ ဆက်ဆံခံရသောအခါ သူမြင်
ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က သူတို့အားမြင်တော်မူခဲ့ပြီး ဣသရေလလူမျ ိုးများအတွက် ထူးခြား
သောအရာ တစ်ခုခုလုပ်ပေးသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏လူမျ ိုးများ၏ နာကျင်ခြင်းနှင့်ဒုက္ခ

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆင်းရဲခြင်းအတွက် တိတ်ဆိတ်နေမည် မဟုတ်ပါ။ သူတို့၏အသနားခံခြင်းကို နားထောင်ပြီး

ဆရာအကူ

တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ကတိတော်များသည် မှန်ကန်လာသည် အချ ိန်တိုကာလ
အတွင်း ဣသရေလလူမျ ိုးများ တိုးပွားလာသည်။ သို့သော် သူတို့သည် ကိုယ်ပိုင်မြေနေရာကို
လိုအပ်ဆဲဖြစ်ပြီး လူမျ ိုးတကာအတွက် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ မည်သို့ဖြစ်မည်ဟူသော အချက်
ကို သူတို့မရှင်းလင်းကြပါ။ သူတို့သည် ကျွန်များကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြရသည်။ ထို့အပြင်
သူတို့၏ အလုပ်ကြိုးစားမှုနှင့်မဆိုင်ပဲ ကလေးများပို၍ ပို၍ရလာကြသည်။ သူတို့၏ခက်ခဲ
ခြင်းများကြားတွင်ပင် ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးနေသည်။
ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

လှုပ်ရှားမှု - တယ်လီဖုန်း
ကစားနည်း

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၁:၁၂ - ၁၃ - သို့သော်လည်း နှိပ်စက်ခြင်းခံရသည်အတိုင်း၊ တိုးပွား
များပြားလျက်ရှိကြ၏။ သူတို့ကြောင့် အဲဂုတ္တုလူတို့သည် စိတ်ညစ်၍ အလွန်ကြမ်းတမ်းစွာ
ညှဉ်းဆဲကြ၏။

တယ်လီဖုန်း ကစားနည်း
ကို အသုံးပြုပြီး ကျမ်းချက်
ကို ကျက်မှတ်ပါ။ ကလေး
များကို အတန်းတစ်တန်း
စီစေပြီး ကျမ်းချက်ထဲမှ

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပထမစကားစုကို
ပထမဆုံး ကလေးအား

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို

တိုးတိုးလေးပြောပါ။
ထိုကလေးက နောက်တစ်
ယောက်ကို လက်ဆင့်
ကမ်းပြီး ပြောရမည်။
ပထမ စကားစုအားလုံးကို

လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ပြောပြီးသည်အထိ

“ပြောပါ အိုသခင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီချင်းကို ဤသင်

ဒုတိယစကားစုတွင်လည်း

ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

လုပ်ဆောင်ပါ။ ထို့နောက်
ထိုနည်းတူစွာ လုပ်ဆောင်
ပြီး ကျမ်းချက် အားလုံး
ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ
လုပ်ဆောင်ရန် ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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ဆရာအကူ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
သင်သည် ချ ိန်းကြိုးကိုလုပ်ပြီး ကျွန်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်း၏ ခက်ခဲခြင်းများအကြောင်းကို ပြောပါ။
ဘုရားသခင်က သူ၏လူမျ ိုးကို ကျွန်ဖြစ်စေလိုပါသလား။ မဖြစ်စေလိုပါ။ သူတို့အား လွှတ်
မြောက်စေရန် သူ၌ အကြံအစည်ရှိခဲ့သည် သို့သော် ယခုတစ်ကြိမ်တွင် သူတို့အတွက်
အသက်ရှင်ရေးသည် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ကလေးများအား အရင်တစ်ပတ်မှ သင်ခန်းစာ
အကြောင်းကို ပြန်လည်သတိပေးပြီး ယောသပ်သည် သူ၏အဆုံးသတ်အား မည်သို့ဖြစ်လာ
မည်ကို မသိခဲ့သော်လည်း သူ့အပေါ် ဘုရားသခင်သစ္စာရှိခဲ့ပုံကို သတိရစေပါ။
ကလေးများကိုပြောပါ - ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင် နားမလည်သည့်အရာအချ ို့သည် အစဉ်ရှိ
တတ်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သေချာပေါက်သိသည့်အရာများလည်း ရှိသည်။ ထိုအကြောင်း
အရာများမှာ ကျမ်းစာထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည့် ဘုရားသခင်အကြောင်း ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သေချာပေါက်သိသည့် ဘုရားသခင်အကြောင်းကို အမည်ပြောကြပါစို့။
¼¼

ချစ်ခြင်းမေတ္တာ

¼¼

သစ္စာရှိခြင်း

¼¼

တရားမျှတခြင်း

¼¼

ကြင်နာခြင်း

¼¼

သန့်ရှင်းခြင်း

¼¼

ဖြောင့်မတ်ခြင်း

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သင်ခန်းစာကို

သင်ခန်းစာအစတွင်

သင်စတင်ခဲ့သည့် အမှတ်များအတွက် ကစားနည်းကို ပြန်လည်သုံး

လှုပ်ရှားမှု - ကျမ်းစာထဲမှ

သပ်ပါ။
¼¼

၁၀၀ မှတ်အတွက် - ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် နှစ်ပေါင်းမည်မျှကြာ အီဂျစ်ပြည်
တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသနည်း။ (၄၃၀)

¼¼

၂၀၀ မှတ်အတွက် - ယာကုပ်နှင့်အတူ လူမည်မျှသည် အီဂျစ်ပြည်သို့ သွားခဲ့ကြ
သနည်း။ (၇၀)

¼¼

၃၀၀ မှတ်အတွက် - ဤပုံပြင် ဖြစ်ပျက်သည့်အခါ ယောသပ်သေဆုံးခဲ့သည်မှာ
နှစ်ပေါင်းမည်မျှကြာပြီ ဖြစ်သနည်း။ (၁၀၀ ခန့်)

¼¼

ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

၄၀၀ မှတ်အတွက် - အီဂျစ်လူမျ ိုးများသည် တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားကိုကိုးကွယ်
ခဲ့သလား (သို့) ဘုရားများစွာကို ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသလား။ (ဘုရားများစွာ)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

ဆင်းရဲဒုက္ခ
ဤပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှုသည် သင်ခန်း
စာအစတွင် စတင်ခဲ့သည့်
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ကစားနည်းအား
ဆက်လက်ကစာခြင်း
ဖြစ်သည်။
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¼¼

အပိုမေးခွန်း ၅၀၀ မှတ် - ဤသင်ခန်းစာ၏ အဓိကအကြောင်းအရာမှာ ဘာဖြစ်
သနည်း။ (ကြီးမားသည့် ညှင်းပန်းခြင်းကိုမဆိုပဲ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလ

ဆရာအကူ

လူမျ ိုးများကိုကြီးမားစွာ ကောင်းကြီးပေးခဲ့သည်။)

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ဘုရားသခင်က ဆန်းပြားသည့် အရာများအားလုံးကို ဆန့်ကျင်ပြီး ညှင်းဆဲခံရသည့် ဣသ
ရေလလူမျ ိုးများကို ကလေးများစွာ ပေးခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြစ်လာခြင်းမှာ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၁-၃
တွင် ဘုရားသခင်မှ အာဗြဟံအားပေးခဲ့သည့် ကတိတော်ပြည့်စုံလာခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျမ်းစာထဲတွင် သင်သိသည့်မှန်ကန်ခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်အား ကျေးဇူးတင်နိုင်သည့်အခြား
သော ကတိတော်နှစ်မျ ိုးသုံးမျ ိုးရှိသည်။
¼¼

ခွင့်လွှတ်ခြင်း စိတ်ချမှု (၁ ယောဟန် ၁:၉)

¼¼

ဆုတောင်းခြင်းကို အဖြေပေးခြင်းသေချာမှု (ယောဟန် ၁၅:ရ)

¼¼

စောင်မခြင်းစိတ်ချမှု (သုတ္တံ ၃:၄-၅)

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ကြီးမားသည့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး
ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများကို ကြီးမားစွာ ကောင်းကြီးပေးခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၂၄)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၁:၁-၁၄ နှင့်
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၃:၁-၁၇

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ထူးခြားသောနည်းလမ်းဖြင့်
မောရှေအား ခေါ်ခဲ့သည်။ မောရှေသည် ဘုရားသခင်ကိုနာခံခဲ့သည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) ကျမ်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

မောရှေသည် ကန္တာရထဲတွင် နှစ်ပေါင်း ၄၀ သိုးထိန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုတွင်
ဘုရားသခင်က သူ့အား အာဗြဟံ၏မျ ိုးဆက်များကို အီဂျစ်ပြည်မှခေါ်ထုတ်ရန် သူ့ကို

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ဘုရားသခင်က မောရှေအား လောင်နေသည့် ချုံပုတ်ထဲမှ စကားပြောသည့်အခါ သိန

ရာကျမ်း ၁၉:၁-၂ဝး၂၁)

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ဘုရားသခင်က မောရှေအား မထင်မှတ်ထားသည့်နေရာမှ စကားပြောခဲ့ပြီး မောရှေက

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

နားထောင်ခဲ့သည်။

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

မောရှေသည် သူ၏ဖိနပ်အားချွတ်သောအခါ ၎င်းမှာကိုးကွယ်ခြင်း အပြုအမူဖြစ်သည်။

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

ဘုရားသခင်အား လေးစားမှုကိုပြခြင်း ဖြစ်သည်။ မောရှေသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တွင်
မထိုက်တန်သူဖြစ်သည်ကို ပြသခြင်းဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်သည် သူ၏ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

သိုးထိန်းတစ်ယောက်အနေဖြင့် မောရှေသည် သူ့အတွက် အရာအားလုံးကို ကိုယ်တိုင်

တွင်ပင် ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား ပညတ်တော်ဆယ်ပါးပေးခဲ့သည် (ထွက်မြောက်

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

တောင်ပေါ်တွင် မောရှေအား ပထမဆုံးစကားပြောခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုတောင်ပေါ်

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

ခေါ်လေသည်။
လုပ်ဆောင်သည်။ ယခုတွင် သူသည် ဘုရားသခင်အပေါ် လေးလံစွာ မှီခိုရမည်ဖြစ်သည်။
¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

အရိုအသေပေးခြင်းကို ထိုက်တန်ကြောင်းပြသသည်။

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

မောရှေက ဘုရားသခင်အား ဆင်ခြေပေးသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

သူ့ကိုပေးသော အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန် သူမတတ်နိုင်ဟုခံစားရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
မောရှေသည် တစ်ဦးတည်းလုပ်ဆောင်ရမည်ဟု ခံစားရသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်တွင်
မောရှေအား ကူညီရန် အခြားအရင်းအမြစ်များစွာ ရှိစေခဲ့သည်။ ဥပမာ နိမိတ်လက္ခဏာ
များ၊ မောရှေ၏ အစ်ကိုအာရုန်၊ မောရှေက ဘုရားသခင်၏အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု
သောအခါ သူသည် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့် အလွန်ထိရောက်ခဲ့သည်။ မောရှေ
သည် ဘုရားသခင်၏ အရင်းအမြစ်များကို အသုံးမပြုသည့်အခါ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး
အနေဖြင့် သူမထိရောက်တော့ပါ။

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်
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¼¼

မောရှေသည် ဘုရားသခင်၏ စေစားချက်ကို ချက်ချင်းငြင်းပယ်လိုက်သည် အဘယ်

ဆရာအကူ

ကြောင့်ဆိုသော် သူကိုယ်တိုင် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည် မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် (ထွက်
မြောက်ရာ ၃:၁၁) ထို့အပြင် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အာဏာ မရှိသောကြောင့့်ဖြစ်သည် (ထွက်
မြောက်ရာ ၃:၁၃)။ ဘုရားသခင်သည် ကတိတော်နှစ်ခုဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့သည် - သူက
မျက်မှောက်တော် ကတိတော်နှင့် (ထွက်မြောက်ရာ ၃:၁၄) ဟောရပ်တောင်သို့ တဖန်
ပြန်လာမည့်ကတိတော်ဖြစ်သည်။
¼¼

ဘုရားများနှင့်

ယာဝေဘုရားကြားစစ်ပွဲမှာ

စတင်တော့မည်ဖြစ်သည်

လွန်ခဲ့သော

နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ကတည်းက ပြောခဲ့ကြသည့် ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက် ပန်းတိုင်တစ်ခုမှာ ကလေးများသည် ကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်
ကို တွေ့မြင်ကြရန်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ထိုပုံပြင်ထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ကြသည့် အဖန်တလဲလဲ
ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာအချ ို့ကိုပေးရန် ကလေးများအား မေးလိုပါသည်။ ဥပမာ ကလေး
များကို စိတ်ကြိုက်ဖြေစေပါ သို့သော် ကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲတွင် အဖန်တလဲလဲဖြစ်ပျက်

လှုပ်ရှားမှု မဟာပုံပြင်တစ်ပုဒ်
ဆရာက အတန်းအား
ခေါင်းစဉ်များ ပေးနိုင်ပါ

နေသည့်အကြောင်းအရာအဖြစ် အောက်ပါဥပမာများကို သင်သုံးနိုင်ပါသည်။

သည် ဥပမာ ။ ။ ဘုရား

ဘုရားသခင်၏အံ့သြဖွယ်ရာ တန်ခိုးတော်

တန်ခိုးတော်၊ တိရစ္ဆာန်

¼¼

ဖန်ဆင်းခြင်း

¼¼

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရေလွှမ်းမိုးခြင်း

¼¼

တိရစ္ဆာန် အစားထိုးခြင်း

¼¼

အာဒံနှင့်ဧဝ

¼¼

အာဗေလ

¼¼

မောရိတောင်ပေါ်တွင် အာဗြဟံနှင့်ဣဇာက်

အစားထိုးခြင်း၊ ဘုရား
သခင်ကို ကျေနပ်စေသည့်
ယုံကြည်ခြင်း နှင့် ဘုရား
သခင်သည် အပြစ်ကို
စီရင်သည်စသဖြင့်။
ထို့နောက် ထိုပုံပြင်ထဲမှ
ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာခဲ့ကြ

ဘုရားသခင်ကို စိတ်ကျေနပ်စေသည့် ယုံကြည်ခြင်း
¼¼

အာဗေလ

¼¼

နောဧ

¼¼

အာဗြဟံ

သည့် ကျမ်းစာဆိုင်ရာ
ဥပမာများကို ကလေးများ
အား ပြောစေပါ။
ဤလှုပ်ရှားမှု၏ ရည်ရွယ်
ချက်မှာ ကျမ်းစာထဲရှိ

ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကို စီရင်သည်
¼¼

အာဒံနှင့်ဧဝ

¼¼

ကာဣန

¼¼

သောဒုံနှင့်ဂေါမောရ

¼¼

ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

သခင်၏ အံ့သြဖွယ်ရာ

မဟာပုံပြင် တစ်ပုဒ်ဖြစ်
သည့် အဖန်တလဲလဲ
ပါဝင်သည့် အကြောင်း
အရာကို ကလေးများ
မြင်တွေ့စေရန် ဖြစ်သည်။
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ဆရာအကူ

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ချုံပုတ်သည် မီးလောင်နေပြီး သင့်အား စကားပြောသည်ဟူသည်မှာ ဖြစ်လေ့မရှိပါ။ သို့သော်
ထိုသို့ဖြစ်လာပါက သင့်အား စကားပြောနေသည့် လောင်နေသည့် ချုံပုတ်ထံမှ သင်မည်သည့်
အရာကို သိလိုမည်နည်း။ (သင်မည်သူနည်း အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်ကို သင်စကားပြော

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

သနည်းစသဖြင့်)

- အကြောင်းပြချက်များ
ဘုရားသခင်က သင့်အား

ပုံပြင်ပြောပြပါ

သူ့အတွက် အလုပ်ကြီး
တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ပေး

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ကျွန်အဖြစ်ဆက်ဆံခံရဆဲဖြစ်ပြီး သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံဟု ခေါ်
ရမည့် ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေမရှိသေးပါ။ သူတို့အတွက် အလွန်စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းသောအခြေ
အနေဖြစ်ခဲ့မည်။ သူတို့သွားစရာ နေရာမရှိသကဲ့သို့ သူတို့နေထိုင်နိုင်သည့်နေရာမှာ သူတို့
အားကြမ်းတမ်းစွာ ဆက်ဆံသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဖြစ်ရပ်များကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်မှာ
အီဂျစ်ဘုရင်သည် ဣသရေလ ကလေးယောက်ျားလေးများ မွေးလာပါက အားလုံးကို
နိုင်းမြစ်ထဲသို့ပစ်ချရန် အမိန့်ချထားသည်။
မောရှေ၏မိခင်သည် ရေမဝင်နိုင်သည့် ခြင်းတောင်းတစ်ခုထဲတွင် ကလေးလေးမောရှေအား
ထည့်ပြီး နိုင်းမြစ်သို့ကမ်းနား ကိုင်းတော၌ထားလေ၏။ သူ၏မိခင်က ဖာရောဘုရင်၏သမီး
တော်ရေချ ိုးဆင်းမည့်နေရာကို သိသည်။ အသေအချာပင် ဖာရော၏သမီးသည် ကလေးလေး
ကို တွေ့မြင်ခဲ့ပြီး ရေထဲမှခေါ်ထုတ်ခဲ့သည်။ သူမက သူ့ကိုမောရှေဟု အမည်ပေးပြီး အီဂျစ်
လူမျ ိုးတို့၏အမည်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဖာရော၏သမီးသည် မောရှေအား ကာလတစ်ခုအထိ
ထိန်းစေသည်။ ထို့နောက် ဖာရောဘုရင်၏သမီးတော်သည် မောရှေအား နန်းတော်ထဲတွင်

ရန် ပြောလာပါက သင်ပေး
နိုင်သည့် အကြောင်းပြ
ချက်များမှာ ဘာဖြစ်မည်
နည်း။

. အလွန်ငယ်သေးသည်
. ဘာမှမသိပါ
. မည်သူ့ကိုမှမသိပါ
. ဘာလုပ်ရမည်ကို မသိပါ
. သိပ်မတော်ပါ
. သိပ်မသန်မာပါ
. ခေါင်းဆောင်ကောင်း

ပြုစုပျ ိုးထောင်ခဲ့သည်။ မောရှေသည် သူ၏စစ်မှန်သော အမွေအနှစ်ကိုမမေ့ပါ။ နှစ်ပေါင်း

တစ်ဦးမဟုတ်ပါ

၄၀ ခန့်ကြာပြီးနောက် အီဂျစ်အမျ ိုးသားတစ်ဦးသည် ဣသရေလအမျ ိုးသားကို ရိုက်နှက်နေ

ကလေးများကို သူတို့၏

သည်ကို မောရှေတွေ့ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မောရှေသည် အီဂျစ်အမျ ိုးသားအား သတ်လိုက်

စိတ်ကြိုက်ဖြေစေပါ။

သည်။ နောက်တစ်ရက်တွင် မောရှေက တစ်စုံတစ်ယောက်သည် သူ့ကိုမြင်ပြီဟု သိခဲ့ပြီး

ထို့နောက် သူတို့၏

ကန္တာရထဲသို့ ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ သူက ထိုနေရာတွင် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံကာ

အကြောင်းပြချက်များ

လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ကန္တာရတွင် နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကြာနေခဲ့သည်။

((သို့))ဆင်ခြေများကို

မောရှေသည် ကန္တာရထဲတွင် နေထိုင်စဉ် သူသည် လောင်နေသောချုံပုတ်ဘေးနားတွင် ရှိနေ
ခဲ့သည်။ သို့သော် မီးမှာ လောင်ကျွမ်းမသွားပေ။ မီးမကျွမ်းပဲ လောင်နေသည်ကို သူတွေ့သွား
သောအခါ ချုံပုတ်ထဲမှ အသံတော်ဖြင့် သူ့ကိုစကားပြောလေသည်။ ၎င်းမှာ မောရှေအတွက်
ထူးဆန်းသောခံစားချက်ကို ဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။ မောရှေက ဘုရားသခင်ထံမှ ကောင်းကင်
တမန်တပါး၏ အသံတော်ဖြင့်စကားပြောခဲ့သည်။ မောရှေက ၎င်းကိုယုံကြည်သည်။ ထို့

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

ဆွေးနွေးပါ။ သူတို့၏
အကြောင်းပြချက်
များသည် မောရှေ၏
အကြောင်းပြချက်နှင့်
တူညီပါသလား။
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ကယ်ထုတ်မည့်သူဖြစ်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ မောရှေသည်တွေဝေပြီး … တွန့်ဆုတ်ခဲ့သည်။
သူသည် ထိုအလုပ်အတွက် မှန်ကန်သောသူမဟုတ်ဟု စဉ်းစားခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ်ဦးက
ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ

လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု

ထင်ခဲ့သည်။

သူ၏အစ်ကိုအာရုန်

((သို့))

တစ်ယောက်ယောက်ဟု သူထင်ခဲ့သည်။
မောရှေက ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသခင်က သူ့ကိုစေခိုင်းလျက် အီဂျစ်ပြည်မှ
ကယ်ထုတ်စေသည်ကို မယုံကြည်မည်ကို စိုးရိမ်သည်။ ဘုရားသခင်က မောရှေ၏စိုးရိမ်စိတ်
ကိုနားလည်ပြီး သူ့အပေါ် စိတ်ရှည်ခဲ့သည်။ သူ၏ဦးဆောင်မှုကို လက်တွေ့ထင်ရှားစေရန်
သူ၏လက်ထဲတွင် ဘာရှိသနည်းဟု မေးခဲ့သည်…. ၎င်းမှာ တောင်ဝှေးတစ်ချောင်းဖြစ်သည်။
သူက မြွေတစ်ကောင်ကို ကောက်ကိုင်လိုက်သောအခါ၊ ဘုရားသခင်က မောရှေအား သူ၏
လက်ကို ဝတ်လုံထဲတွင် ထည့်စေသောအခါ၊ သူလုပ်ခဲ့သည်။ သူ၏လက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်
သောအခါ သူ၏လက်မှာ အနူလက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများက မောရှေအား
ယုံကြည်ပြီး အသက်ရှင်သောဘုရားကို ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ အတူပါရှိခြင်းဖြင့်
လက်နက်ယူတင်လျက်၊

ဘုရားသခင်၏

စေစားချက်ကို

နားလည်ခြင်းနှင့်

အားရုန်၏

အကူအညီဖြင့် မောရှေအား ဣသရေလလူမျ ိုးများကို အီဂျစ်ပြည်မှကယ်ထုတ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့
သည်။ အာဗြဟံ၏ဘုရားသည် အီဂျစ်ပြည်၏ဘုရားများကို ဆန့်ကျင်ကာ စစ်ပွဲလုပ်ခဲ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု -

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၃:၁၄ - ဘုရားသခင်ကလည်း ငါဖြစ်သည်အတိုင်းငါဖြစ်၏ဟူ၍လည်း
ကောင်း၊ ငါဖြစ်သည်ဟု အမည်ရှိသောသူသည် ငါ့ကိုသင်တို့ရှိရာသို့ စေလွှတ်တော်မူပြီဟု
ဣသရေလအမျ ိုးသားတို့အား ပြန်ပြောလော ဟူ၍လည်းကောင်း မောရှေအား မိန့်တော်မူ၏။

ဂရပ်ဖီးတီ ကစားနည်း
ဂရပ်ဖီးတီ ကစားနည်း
သည် ကလေးများအား
ကျမ်းချက်ရစေရန်
အထောက်အကူဖြစ်စေ

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

နိုင်သည်။ ကျမ်းချက်
စကားလုံးများကို စာရွက်

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ထို့နောက် ကလေးများကို
အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့၃ဖွဲ့ခွဲပြီး အစဉ်
လိုက်စီစေပါ။ တစ်ဖွဲ့စီ
တိုင်းက ကျမ်းချက်ကို
အစဉ်လိုက်ထားနိုင်သော
အခါ သူတို့က

“ပြောပါ အိုသခင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီချင်းကို ဤသင်
ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

များပေါ်တွင် ရေးထားပါ။

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

ဤကျမ်းချက်ကို
ရသွားပေလိမ့်မည်။
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ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၃:၁-၁၇ ကို နှစ်ကြိမ်ဖတ်ပါ။ မောရှေသည် ဘုရားသခင်ခိုင်းထား
သည့် အထူးလုပ်ငန်းကို ဘုရားသခင်နှင့် အငြင်းပွားခဲ့သည်။ မောရှေဘာပြောခဲ့သနည်း။
ဘုရားသခင်မည်သို့ ဖြေသနည်း။

- ဘုရားသခင်နှင့်
ဆွေးနွေးခြင်း
ထပ်ပေးသည့်အိမ်စာ
(အရွယ်ပိုကြီးသည့်

# ၁ - (အရိပ်အမြွက် - အခန်းငယ် ၁၁ ကို ကြည့်ပါ) - မောရှေသည် ကာကွယ်လျက်ပြောခဲ့သည်
မှာ - “ကျွန်ုပ်မည်သူနည်း” ဘုရားသခင်မည်သို့ဖြေသနည်း (အရိပ်အမြွက် - အခန်းငယ် ၁၂)
– “ငါသည်သင်နှင့်အတူရှိမည်”

ကလေးများအတွက်)။
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း
၄:၁-၁၇ ကို အိမ်တွင်
ဖတ်ပါ။ ဤအလုပ်နှင့်

# ၂ - (အခန်းငယ် ၁၃) - မောရှေ - ကျွန်ုပ်၏ဖခင်များ၏ဘုရားက ကျွန်ုပ်ကိုစေလွှတ်သည်
ဟုပြောပါက သူတို့က “သူ၏အမည်မှာ ဘာဖြစ်သနည်း” ဟုမေးကြမည်။ ဘုရားသခင်၏

ပတ်သက်ပြီး မောရှေသည်
ဘုရားသခင်နှင့်သုံးကြိမ်

အဖြေ (အခန်းငယ် ၁၄) “ငါဖြစ်သည်ဟု အမည်ရှိသော သူသည် သင့်ကိုစေလွှတ်သည်”

ငြင်းခုံခဲ့သည်ကို ရှာပါ

ဤအပြန်အလှန်စကားပြောဆိုခြင်းမှ

ပေးသည့် ဘုရားသခင်၏

ဘုရားသခင်သည်

သူ၏သားသမီးများနှင့်မည်သို့

ထို့အပြင် မောရှေအား

ဆက်ဆံသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သည့်သင်ခန်းစာ လေ့လာမိသနည်း။ (စိတ်ရှည်ခြင်း၊ အတည်

အဖြေကိုရှာပါ။ နောက်

ပြုပေးခြင်း၊ ခွန်အားပေးခြင်း) ကျွန်ုပ်တို့က ပေးနိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်များမှာ ဘာဖြစ်

တစ်ပတ် သင်ခန်းစာ

သနည်း။ သင့်အတန်းထဲတွင် ပြောသည့်အကြောင်းပြချက်များကို စာရင်းပြုစုပါ။ ဘုရား

အချ ိန်တွင် ဤအကြောင်း

သခင် ဆင်ခြေသောသူနှင့် အငြင်းပွားခြင်းနှင့် ခွင့်ပြုခြင်းကို မည်သို့ထင်သနည်း။

ကို သင်ရှင်းပြနိုင်ပေမည်။
သင်ဆန္ဒရှိပါက စိတ်ခွန်
အား ဖြစ်စေရန် လက်

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ဤသင်ခန်းစာသည် အဓိကအချက်အလက်ကို အခြေခံထားသည်။
၁။ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျ ိုးများအား ကျွန်အဖြစ်ဆက်ဆံခံနေရသည်ကို
မြင်ခဲ့သည်။ သူတို့အပေါ် သူကရုဏာရှိခဲ့သည်။
၂။ ဘုရားသခင်သည် မောရှေကို စကားပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က သူမည်သူဖြစ်
ကြောင်းနှင့် မောရှေအား သူဘာလုပ်စေချင်သည့်အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့သည်။
၃။	မောရှေသည် ဘုရားသခင်အား နာခံရန် တွန့်တိုခဲ့သည်။ သို့သော် နောက်တွင်
မောရှေသည် နာခံခဲ့ပြီး ဣသရေလလူမျ ိုးများကို အီဂျစ်ပြည်မှ ကယ်ထုတ်ခဲ့သည်။

ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - အဓိက
အချက်အလက် ၃ ခု
ဤသင်ခန်းစာမှ ကလေး
များ လေ့လာမိသည့်
အဓိက အချက်တစ်ချက်
ကို ချရေးစေပါ။ ထို့နောက်
သူတို့လေ့လာမိသည့်
အရာကို အတန်းထဲရှိ
အခြားသူတစ်ဦးအား
ဝေမျှစေပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
နာခံခြင်းအဖွဲ့အားဖိတ်ခေါ်ပါ။ မောရှေသည် နာခံခြင်းအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သည်။ အာဗြဟံသည်
နာခံခြင်းအတန်းဖြစ်သည်။ အာဗေလနှင့်နောဧတို့လည်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် သင်
မဖြစ်ရမည်နည်း။ သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ ဘုရားသခင်အားနားထောင်ရန်နှင့် သူပြော
သည့်အရာကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။

ထို့နောက်

သင်သည်နာခံခြင်းအတန်းတွင်ပါဝင်

မည်ဖြစ်သည်။

သင်ခန်းစာကို အား
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - အဓိက
အချက်အလက် ၃ ခု
(အဆက်)
တစ်စုံတစ်ဦးက
လေ့လာမိသည့်

ယနေ့ဖြည့်စွက်လိုက်ပါ။

သင်ခန်းစာ အသစ်ကို

¼¼

ကြင်နာတတ်သည့် လူတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းတွင် နာခံခြင်း

¼¼

မှန်ကန်သည့် ဖော်ပြချက်များ ပြောဆိုရာတွင် နာခံခြင်း

¼¼

အခြားသူများအား ဦးစားပေးရာတွင် နာခံခြင်း

¼¼

ဘုရားသခင်အား နားထောင်ရာတွင် နာခံခြင်း

¼¼

မိဘများအား နားထောင်ရာတွင် နာခံခြင်း

လည်း ထပ်ပေါင်းပြီး
ချရေးစေပါ။ ဤဖြစ်စဉ်ကို
ကြိမ်ဖန်များစွာ
လုပ်ဆောင်ပါ။ ထို့နောက်
သင်ခန်းစာမှ ကလေးများ
လေ့လာမိသည့်
အဓိကအချက်များကို

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ထူးခြားသောနည်းလမ်းဖြင့်

စာရင်းပြုစုပါ။

မောရှေအား ခေါ်ခဲ့သည်။ မောရှေသည် ဘုရားသခင်ကိုနာခံခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၇း၂၀-၉:၂၂

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများအား

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်

လွတ်မြောက်စေရန် အီဂျစ်ပြည်သို့ ကပ်ရောဂါများ စေလွှတ်ခဲ့သည်။

အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

ဘုရားသခင်က သူ၏လူများကို ကျွန်အဖြစ်မှလွှတ်မြောက်စေလိုခဲ့သည် ထို့ကြောင့် သူ
မည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့် သူမည်သူနှင့်တူကြောင်းကို ဖော်ပြရန် ကပ်ဘေးကြီး ၁၀ ခုကို
စေလွှတ်ခဲ့သည်။

¼¼

ကပ်ဘေးကြီး # ၁ - နိုင်းမြစ်အား သွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခြင်း (ထွက်မြောက်ရာကျမ်း
လူမျ ိုးတို့၏ နိုင်းမြစ်ဘုရားဖြစ်သည်။
ကပ်ဘေးကြီး # ၂ - ဖားများ (ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၈)။ Khnum ၏ဇနီး Heket ကို
ချေမှုန်းခဲ့သည်။ ထိုနတ်ဘုရားမသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုပြီး ကလေး
မီးဖွားသည့် အမျ ိုးသမီးများကို ကူညီသည်။

¼¼

¼¼

ကပ်ဘေးကြီး # ၃ - ခြင်များ (ထွက်မြောက်ရာ ၈)။ အီဂျစ်နတ်ဘုရား Geb

အား

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

ကပ်ဘေးကြီး # ၅ - အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ (ထွက်မြောက်ရာ ၉) - နွားသူငယ်ကိုးကွယ်

ကပ်ဘေးကြီး # ၆ - အနာဆိုးများ (ထွက်မြောက်ရာ ၉) - အီဂျစ်ဘုရားများဖြစ်သော
ကပ်ဘေးကြီး # ၇ - မိုးသီးများ (ထွက်မြောက်ရာ ၉) – Osiris သီးနှံဖြစ်ထွန်းစေသည့်
အီဂျစ်ပြည်သားများ၏ ဘုရားသည် အကူအညီမပေးနိုင်ခဲ့ပေ။
ကပ်ဘေးကြီး # ၈ - ကျ ိုင်းကောင်များ (ထွက်မြောက်ရာ ၁၀) - နောက်တစ်ဖန် Osiris
နတ်ဘုရားကို ချေမှုန်းခဲ့သည်။

¼¼

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

Kheper ကို ချေမှုန်းခြင်းဖြစ်သည်။

(Serapsis, Isis နှင့် Imhotep) များမှာ အကူအညီမဖြစ်သည်မှာ ရှင်းလင်းသည်။

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

မေတ္တာကိုကိုယ်စားပြုသည့် Hathor နတ်ဘုရားမကို အပြင်းအထန်ချေမှုန်းခဲ့သည်။

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ကပ်ဘေးကြီး # ၄ - ယင်ကောင်များ (ထွက်မြောက်ရာ ၈)။ အီဂျစ်ယင်ကောင်နတ်ဘုရား

ခြင်းသည် အီဂျစ်ပြည်တွင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည်။ ဤသည်မှာ နွားရုပ်ပုံဖြင့် ချစ်ခြင်း
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

ချေမှုန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုဘုရားသည် မြေကြီးဘုရားဖြစ်သည်။
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

၇)။ အီဂျစ်လူမျ ိုးများ၏ဘုရား Khnum ကို ချေမှုန်းခဲ့သည်။ Khnum သည် အီဂျစ်
¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ကပ်ဘေးကြီး # ၉ - မှောင်မိုက်ခြင်း (ထွက်မြောက်ရာ ၁၀) – Ra ဟုခေါ်သော အီဂျစ်ပြည်
၏ နေနတ်ဘုရားကို ချေမှုန်းခဲ့သည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကလေးများအား အရင်ကျက်မှတ်ခဲ့သည့်ကျမ်းချက်ကို မေးပါ။ တစ်ခုခု ဥပမာ “မည်သည့်
(ကျမ်းချက်) ကဘာပြောသည်ကိုမည်သူမှတ်မိသနည်း” ဟုမေးနိုင်ပါသည်။

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု -

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၁ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၁၄ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၅:၁

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၂ - ကောလောသဲ ၁:၁၆

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၁၅ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၆:၈

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၃ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၂

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၁၆ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၁:၉

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၄ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၂၇

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၁၇ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၃

ဤကျမ်းချက် အချ ို့

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၅ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၈

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၁၈ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၉:၂၉

အတွက် ကလေးအများစု

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၆ - ဟေရှာယ ၁၄:၁၂

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၁၉ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၅:၆

က အကူအညီလိုအပ်

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၇ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၆

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၂၀ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၂:၁၄

ပေမည်။ ကလေးတစ်ဦး

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၈ - ရောမသြဝါဒစာ ၅:၁၂

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၂၁ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၂:၃၀

သည် အကူအညီ

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၉ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၅

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၂၂ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၉:၂

လိုအပ်ပါက ကလေးကို

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၁၀ - ရောမသြဝါဒစာ ၈:၂၀

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၂၃ - ထွက်မြောက်ရာကျမ်း

စတင်စေရန် ပထမ

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၁၁ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၂၁

၁:၁၂

စကားလုံးသုံးလုံးကို

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၁၂ - ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၉:၂

စွန့်စားခြင်း ၂၄ - ထွက်မြောက်ရာကျမ်း

ဖော်ပြပေးပါ။ သူတို့သည်

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၁၃ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄:၇

၃:၁၄

ပထမစကားလုံးသုံးလုံးကို

¼¼

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ရသွားပါက သူတို့သည်
ကောင်းမွန်စွာစတင်နိုင်ပြီး

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

ကျန်သည့် စကားလုံး
များကို လွယ်ကူစွာ
တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်သည့်ဌာန (စီဒီစီ) သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရောဂါများနှင့် ကပ်ဆိုး
များကို စောင့်ကြပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ စီဒီစီ က “ကပ်ဆိုး” ကို လူသားများနှင့်
နို့တိုက်သတ္တဝါများကို ထိခိုက်စေသည့် ရောဂါအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ကျမ်းစာထဲမှ
အဖြစ်အပျက်ဖြစ်နေစဉ်တွင် ထိုအဖွဲ့အစည်းမရှိသေးပါ။ သို့သော် အီဂျစ်ပြည်မှ ကပ်ဆိုး ၁၀ ခု
ကြောင့် စီဒီစီအား ဖုန်းခေါ်ကြမည်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့သည်ဟု သင်
ထင်ပါသနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုံပြင်မှာ ဤသို့အဆုံးသတ်သည် - “အာဗြဟံ၏ဘုရားသည် အီဂျစ်ပြည်၏ဘုရား
များကို ဆန့်ကျင်ကာ စစ်ပွဲလုပ်လိမ့်မည်” စစ်ပွဲမှာ စတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ အီဂျစ်ပြည်မှ
ဘုရားများသည် ကျမ်းစာ၏ဘုရားကို အောင်နိုင်မည်လား။ မည်သူမှမနိုင်နိုင်သလား။ တစ်
ဖက်စီမှ စစ်ပွဲအချ ို့ကိုနိုင်ခဲ့လျှင် ဘာဖြစ်မည်နည်း။ စစ်ပွဲကိုစတင်တော့မည်။ ဘုရားများစွာ
ဖြင့် အီဂျစ်သည် ကျမ်းစာထဲရှိဘုရားနှင့် ရင်ဆိုင်ရတော့မည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
ကျမ်းစာ၏ဘုရားသည် သူ၏လူများကို ကျွန်ဖြစ်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်စေခဲ့သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ရမှတ်သင်ပုန်း
ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်
တွေ့ရသည့်
ရမှတ်သင်ပုန်းနှင့်တူသည့်
သင်ပုန်းတစ်ခု
ပြုလုပ်ပါ။ တစ်ဖက်တွင်

ပထမဆုံးစစ်ပွဲကို အီဂျစ်ပြည်၏နတ်ဘုရား Khnum ဟူသည့် နိုင်းမြစ်ဝှမ်းကို ကာကွယ်

“ဘုရားသခင်” ဟုရေးပြီး

ပေးသည့် သူအားချေမှုန်းခဲ့သည်။ နိုင်းမြစ်မှသွေးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသောအခါ ဘုရား

လက်ရှိအမှတ်နေရာတွင်

သခင်သည် Khnum အပေါ် အောင်နိုင်ခဲ့သည်။

ဗလာထားပါ။

ဒုတိယစစ်ပွဲမှာ Heket နှင့် ဘုရားရင်ဆိုင်ကြသည်။ Heket သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏
အီဂျစ်ပြည်နတ်ဘုရားဖြစ်သည်။ သို့သော် နိုင်းမြစ်အား ဖားများမှဝိုင်းရံထားသောအခါ Heket
သည် ချေမှုန်းခံရသည်။ ရမှတ်အနေဖြင့် ဘုရားသခင် -၂ မှတ်နှင့် အီဂျစ်ဘုရား - ၀။

နောက်တစ်ဖက်တွင်
“အီဂျစ်နတ်ဘုရားများ”
ဟုရေးပြီး လက်ရှိရမှတ်
နေရာတွင် ဗလာထားပါ။

တတိယစစ်ပွဲမှာ Geb ဟူသည့် မြေဆီလွှာဘုရားနှင့် ဘုရားသခင်ကြားဖြစ်သည်။ Geb နတ်

ဤသင်ခန်းစာမှ

ဘုရားသည် ခြင်အုံများလူများနှင့် တိရစ္ဆာန်များအား ဝန်းရံလာသောအခါ ချေမှုန်းခံရသည်။

ကပ်ဆိုးကြီး ၉ ခုကို

နောက်တစ်ဖန် ဘုရားသခင်သည် နောက်တစ်ကြိမ်အောင်ပြီး အီဂျစ်ဘုရားများမှာ နောက်

သင်ပြောပြသည့်အခါ

တစ်ကြိမ်ရှုံးနှိမ့်ခဲ့သည်။

ကလေးများကို ရမှတ်များ

စတုတ္ထစစ်ပွဲမှာ အီဂျစ်ပြည်၏ ယင်ကောင်နတ်ဘုရား Kheper အား ချေမှုန်းခဲ့သည်။

မှတ်ထားစေပါ။
ရမှတ်ပြောင်း

ပဉ္စမစစ်ပွဲမှာ အီဂျစ်ပြည်၏ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အားလုံးသေသည်။ နောက်တစ်ဖန် ကျမ်းစာ၏

သွားသောအခါ

ဘုရားသည် အီဂျစ်ပြည်၏နတ်ဘုရားများကို အောင်နိုင်ခဲ့သည်။

ကလေးနောက်တစ်ဦးကို

ခြောက်ခုမြောက်စစ်ပွဲမှာ Skirmish နတ်ဘုရားအား လူသားများနှင့် တိရစ္ဆာန်များအပေါ်
အနာစိမ်းပေါက်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကျမ်းစာ၏ဘုရားက အနာစိမ်းဖြင့်စစ်ခင်းသည့်
အခါ အီဂျစ်နတ်ဘုရားသည် ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ရမှတ် - ဘုရားသခင် - ၆ နှင့် အီဂျစ်နတ်

ထွက်လာစေပြီး
ရမှတ်ကိုပေါင်းစေပါ။
ပြိုင်ဘက်များသည်

ဘုရားများ - ၀။

မောရှေနှင့် ဖာရောဘုရင်

ခုနှစ်ခုမြောက် (မိုးသီး)၊ ရှစ်ခုမြောက် (ကျ ိုင်းကောင်)၊ ကိုးခုမြောက် (မှောင်မိုက်ခြင်း) ကဒ်

အီဂျစ်နတ်ဘုရားများ

ဆိုးများသည် တူညီသောရလဒ်ကိုသာ မြင်တွေ့စေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် အီဂျစ်နတ်
ဘုရားများကို အပြည့်အဝအောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုမျှအစွမ်း၂ ရှိသည့် ကပ်ဆိုးများကိုဆန့်ကျင်
၍ ဖာရောဘုရင်သည် ဣသရေလလူမျ ိုးများကို မစေလွှတ်သကဲ့သို့ ယဇ်လည်းမပူဇော်စေပါ။

မဟုတ်ပဲ ဘုရားသခင်နှင့်
ဖြစ်သည်ကို ကလေးများ
အားသေချာစွာ သိစေပါ။

အီဂျစ်လူများသည် နောက်ကပ်ဆိုးတစ်ခုကို အလွန်စိုးရိမ်ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်
က သူ၏လူများကို လွှတ်မြောက်စေလိုပြီး အီဂျစ်လူမျ ိုး၏ခေါင်းဆောင်သည် ဘုရားသခင်၏

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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အကြားစစ်ပွဲကဲ့သို့ ထင်ရသည်။ သို့သော် အမှန်တွင် ကျမ်းစာထဲရှိဘုရားနှင့် အီဂျစ်နတ်
ဘုရားများတို့ကြား စစ်ပွဲဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်သည် အီဂျစ်ပြည်နတ်ဘုရား
များအပေါ် ပြီးပြတ်စေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရန် နောက်ထပ် ကပ်ဆိုးတစ်ခုရှိသေးသည်
သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့အတူ ဆုံတွေ့သည့် နောက်တစ်ကြိမ်တွင် ထိုအကြောင်းကို ပြောကြမည်
ဖြစ်သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်
ကျမ်းချက်လှုပ်ရှားမှု -

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၁၂:၁၂ - အဲဂုတ္တုပြည်တို့၏ ဘုရားတို့ကို တရားစီရင်မည်။ ငါသည်

ရုပ်ပုံများ
ကျမ်းချက်ထဲရှိ စကာလုံး

ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။

အတွက် ရုပ်ပုံများကို
အသုံးပြုပြီး ကလေးများ

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကို ကျက်မှတ်စေပါ။
ဥပမာ။ ။ ဆရာက

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

အီဂျစ်ပြည်ကို ကိုယ်စားပြု
သည့် အီဂျစ်ပြည်မြေပုံကို
အသုံးထားနိုင်ပါသည်။
စီရင်ခြင်းကို ယဇ်ပလ္လင်နှင့်
စီရင်ချက်ချသည့် တူက
ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါသည်။

“ပြောပါ အိုသခင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီချင်းကို ဤသင်
ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကပ်တစ်ခုချင်းစီတွင် ကပ်ဆိုးဘေးတစ်ခုစီ၏အမည်ကို ရေးပါ။ ဒုတိယကပ်တွဲကိုလည်း
ပြုလုပ်ပြီး ကပ်ဘေးကြီးတစ်ခုချင်းစီနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အီဂျစ်နတ်ဘုရား၏အမည်ကို
ရေးပါ။ ဖြစ်နိုင်ပါက ကပ်ဆိုးဘေးအတွက် စာရွက်အရောင်တစ်ရောင်ကိုအသုံးပြုပြီး မှား
ယွင်းသော ဘုရားများအတွက် စာရွက်အရောင်တစ်ရောင်ကို သုံးပါ။ ကပ်ဆိုးဘေးနှင့် နတ်
ဘုရားများကို ကလေးများအား ယှဉ်တွဲစေပါ။ မည်သူအမြန်ဆုံးတွဲနိုင်သည်ကို ကြည့်ပါ။
စာသင်ခန်း၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ အဖွဲ့လိုက်သော်လည်းကောင်း တစ်ဦးချင်းစီသော်
လည်းကောင်း လုပ်စေနိုင်ပါသည်။ တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြား
သူများထက် တန်ခိုးကြီးသည်ကို အလေးအနက်ထားပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ကလေးများအား သင်ခန်းစာကို စကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) ၁၀ လုံးထက်နည်းပြီး သူ
တို့၏ ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးဖြင့် အတိုချုပ်စေပါ။ သူတို့၏အဖြေမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။ ကလေး
များက စကားလုံးအနည်းငယ်ဖြင့် သင်ခန်းစာကို အတိုချုပ်သောအခါ သူတို့၏အဖြေမှာ
အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသည် ¼¼

ကျမ်းစာထဲရှိ ဘုရားသခင်သည် အီဂျစ်လူမျ ိုးများ၏ နတ်ဘုရားများကို ချေမှုန်းခဲ့
သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်က သူ၏လူမျ ိုးများကို ကျွန်အဖြစ်မှ လွှတ်မြောက်စေလိုသည်။

¼¼

ဘုရားသခင်က သူ၏တန်ခိုးတော်ကို ကပ်ဆိုးဘေးများတွင် ပြသခဲ့သည်။

¼¼

ဖာရောဘုရင်သည် အလွန်ခေါင်းမာသည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အလွန်သန်မာသည်။

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - ရိုးရှင်းစေခြင်း
ရိုးရှင်းစေခြင်း ဟူသည်မှာ
ကလေးများအတွက်
အသုံးဝင်သော
ကစားနည်းတစ်ခု
ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဆရာက
တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကို ၂ ယောက်
၃ ယောက်ဖွဲ့ပေးပြီး
သင်ခန်းစာ၏ ထူးခြား
သော စကားလုံး ၁၀

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

လုံးကို ရှာဖွေရန် အချ ိန်
၁-၂ မိနစ်ပေးနိုင်ပါသည်။

အစွန်းတန်ခိုးအသင်းနှင့် ချ ိတ်ဆက်ပါ။ လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်က ကျွန်ုပ်တို့သည် နာခံခြင်း
အသင်းနှင့် ချ ိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့တွင် အစွမ်းတန်ခိုးအသင်းသည် ဘုရားသခင်အား
အမှုပြုစေလျက် သူ့အားဝန်ခံသော သူနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဖာရောဘုရင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သကဲ့
သို့မခုခံပါနှင့်။ မောရှေကဲ့သို့ သူ့ကိုဝန်ခံပါ။
ယနေ့လျှောက်ပါ။
¼¼

ခရစ်ယာန်နေ့စဉ် အသက်ရှင်ခြင်းအတွက် အစွမ်းတန်ခိုး

¼¼

စာတန်၏ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းအား ခုခံရန် အစွမ်းတန်ခိုး

¼¼

သတင်းကောင်းအား ဝေမျှရန်အတွက် အစွမ်းတန်ခိုး

¼¼

ဘုရားသခင်အား နာခံရန်အစွမ်းတန်ခိုး

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများအား
လွတ်မြောက်စေရန် အီဂျစ်ပြည်သို့ ကပ်ရောဂါများ စေလွှတ်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၂၆)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၁၂:၁-၃၂

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုကိုးစားသောသူများကို
ကာကွယ်ပေးခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် အီဂျစ်ပြည်တွင် နေထိုင်ကြစဉ် ဘုရားသခင်သည် ကပ်ဆိုး
ကြီးဆယ်ခုကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဖာရောဘုရင်က ဣသရေလလူမျ ိုးများကို သူ

¼¼

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။

နောက်ဆုံးကပ်ဆိုးမှာ ပထမဆုံးမွေးဖွားသည့် ကလေးများနှင့် တိရစ္ဆာန်သေဆုံးမှု ပါဝင်

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

သည်။

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

အီဂျစ်ပြည်မှ အနောက်ဆုံးကပ်ဆိုးမှာ အိမ်တိုင်းမှ ပထမဆုံးကလေးသေဆုံးခဲ့သည်။

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

အကောင်၏အသွေးကို

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

ယုံကြည်သူအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ညနေပိုင်းမိုးမချုပ်မီ သိုးသူငယ်တစ်ကောင်ကိုသတ်ပြီး
သတ်လိုက်သည့်

အိမ်တံခါး၏ထပ်နှင့်ဘေးဘက်များတွင်

သုတ်ထားရန်ဖြစ်သည်။

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

ဘုရားသခင်က ပထမဆုံးကလေးများ သူ့အားဆက်ကပ်သည်ကို လိုချင်သည်။ အဘယ်
ကြောင့်ဆိုသော် ထိုခေတ်ကာလက ပထမဆုံးမွေးသောကလေးသည် တန်ဖိုးအရှိဆုံး
နှင့် မိသားစုအတွင်း အချစ်ခံရဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့၏ပထမဆုံးကလေးကို ဘုရားသခင်
အား ဆက်ကပ်သောအခါ သူတို့၏အကောင်းဆုံးသောအရာကို ဘုရားအားပေးခြင်း

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

ဖြစ်သည်။
¼¼

သိုးသူငယ်သည် ယဇ်ဖြစ်သည်။ သူ၏အပြစ်မရှိသော အသွေးသည် ယိုစီးရမည်။

¼¼

ဘုရားသခင်၏လူများက သူတို့သည်သေခြင်းမှ အသက်ချမ်းသာရာရရန် သူတို့၏နေရာ

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ဘုရားသခင်သည် သူ၏လူများကို အကူအညီမဲ့ခြင်းနှင့် မျှော်လင့်ချက်မဲ့သော ဝန်မှ

ဘုရား၏သားတစ်ပါး” ဖြစ်သည်။

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ဖာရောဘုရင်အား နတ်ဘုရားဟု သတ်မှတ်ကြသည့်အတိုင်း သူ၏သားသည် “နတ်
¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

တို့၏ဘုရားအား ယဇ်ပူဇော်ရန် မထွက်ခွာစေပါ။
ကယ်တင်မည့်သူ ဖြစ်သည်။
¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

တွင် အပြစ်မရှိသောအသက်ကို ယဇ်ပူဇော်ရမည်ဟု သိထားကြသည်။

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

သိုးသူငယ်ကိုသတ်ရာတွင် ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် အပြစ်မရှိသောအသွေးကို သွန်း

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

ကြသည်။ သိုးသူငယ်သည် ယဇ်ဖြစ်သည်။ ကပ်ဘေးကြီးဖြစ်သောအခါ လူတစ်ဦး၏

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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အသက်သေရမည့်နေရာတွင် အစားထိုးအသေခံခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအချက်မှစတင်ပြီး

ဆရာအကူ

ဟေဗြဲလူမျ ိုးများသည် သူတို့၏အသက်မှချမ်းသာရရန် သူတို့၏နေရာတွင် အပြစ်မရှိ
သည့် အသက်ကို ယဇ်ပူဇော်ရမည်ဟု သိနားလည်ခဲ့ကြသည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည့် စွန့်စားခြင်း (၂၅) ခန်းကို နောက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြီး ထို
စွန့်စားခြင်းအခန်းများကို အစဉ်လိုက်စီနိုင်သလား ကြည့်ကြပါစို့။ အောက်တွင် ပထမဆုံး

လှုပ်ရှားမှု -

စွန့်စားခြင်း ၂၅ ခန်း၏ အဓိကအကြောင်းအရာများကို ပေးထားပါသည်။

အဓိကအကြောင်းအရာ

၁) ဘုရားသခင်သည် အလွန်ခွန်အားကြီးသောသူ ဖြစ်သည်။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

၂) ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန်များကို ဖန်ဆင်းသည်။

ဆရာက ထိုဖော်ပြချက်

၃) ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းသည်။
၄) ဘုရားသခင်သည် လူအမျ ိုးသားနှင ့်လူအမျ ိုးသမီးကို သူ၏အထူးမိတ်ဆွေများ
ဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
၆) စာတန်သည် ဘုရားသခင်၏ရန်သူဖြစ်သည်။ စာတန်သည် မာနထောင်လွှားသည်။
ဘုရားသခင်က စာတန်အား ကောင်းကင်မှနှင်ထုတ်ခဲ့သည်။
၇) စာတန်သည် အာဒံနှင့်သူ၏မိန်းမကို သွေးဆောင်ခဲ့သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည်
ဘုရားသခင်ကို မနာခံခဲ့ကြပါ။
၈) အပြစ်တရားသည် အာဒံနှင့်အမျ ိုးသမီးအား ဘုရားသခင်ထံမှ ဝေးကွာစေခဲ့သည်။
၉) ဘုရားသခင်က စာတန်ကို ချေမှုန်းမည့် အထူးပုဂ္ဂိုလ်အား စေလွှတ်မည်ဟု ကတိ
ပေးခဲ့သည်။
၁၀) အပြစ်တရားသည် ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် မကောင်း
သည့်ဘက်မှထိခိုက်စေခဲ့သည်။
၁၁) ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်သူ၏ဇနီးကိုအဝတ်လုပ်ပေးရန် အပြစ်မရှိသည့်တိရစ္ဆာန်
တစ်ကောင်ကို သတ်ခဲ့သည်။
အပြစ်ကိုမုန်းသည်။

ဘုရားသခင်သည်

များကို စာရွက်ပေါ်တွင်
ချရေးပြီး ရောထားပါ။
သင်ခန်းစာနံပါတ်ကိုမူ

၅) ဥယျာဉ်ထဲမှဘဝသည် ပျော်ရွှင်မှုများဖြင့် ပြည့်နေသည်။

၁၂) ဘုရားသခင်သည်

သင်ခန်းစာစတင်ပါ

အာဒံနှင့်ဧဝတို့၏

အပြစ်ကြောင့် ဥယျာဉ်ထဲမှ မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။
၁၃) ကာဣနနှင့် အာဗေလသည် ဘုရားသခင်အား မတူညီသော နည်းလမ်းများဖြင့်
တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။
၁၄)	ရှေသသည် ဘုရားတရားသိသော မိသားစု၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၅) လူသားများသည် အလွန်ဆိုးညစ်ခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်က ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုစေ

စာရွက်ပေါ်တွင် မရေးပါ
နှင့်။ အတန်း၏ အရွယ်
အစားပေါ် မူတည်ပြီး
ကလေးများအား နှစ်ဖွဲ့
((သို့)) သုံးဖွဲ့ခွဲပါ။
တစ်ဖွဲ့ချင်းစီသည်
သင်ခန်းစာအား
အစဉ်လိုက်စီရန် မည်မျှ
အချ ိန်ရမည်ကို သတ်မှတ်
ပေးပါ။ စာရွက်ပေါ်တွင်
သင်ခန်းစာနံပါတ်ကို
မရေးမိရန်သတိထားပါ။
သို့မှသာ ကလေးများသည်
သင်ခန်းစာကို
အချ ိန်ကာလအရ
အစဉ်လိုက်စီရန်စဉ်းစား
ကြမည်ဖြစ်သည်။

လွှတ်ခဲ့သည်။ နောဧသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးစာပြီး ယုံကြည်ခဲ့သည်။
၁၆) ဘုရားသခင်သည် လူသားများ၏ ဘာသာစကားကို ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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၁၇) ဘုရားသခင်သည် အာဗြံကို လူမျ ိုးကြီးဖြစ်ရန်နှင့် လူသားအားလုံး၏ ကောင်းကြီး
ဖြစ်ရန် ခေါ်ထားသည်။
၁၈) ဘုရားသခင်သည်

သောဒုံမြို့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့သည်

ဆရာအကူ

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်

လူသားများ သည် အလွန်ဆိုးညစ်ကြသည်။
၁၉) စာရာသည် ဘုရားသခင်၏ကတိတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် မတုံ့ပြန်ခဲ့ပါ။ အာဗြဟံ
မူကား တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
၂၀) ဘုရားသခင်သည် ဣဇာက်အား ယဇ်ပူဖော်ရန် အာဗြဟံအား ပြောခဲ့သည်။ ဘုရား
သခင်က သိုးထီးတစ်ကောင်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။
၂၁) ယာကုပ်သည် ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးနှင့် နပန်းလုံးရာမှ အမည်သစ်တစ်ခုရခဲ့
သည်။
၂၂) လူသားများသည် မကောင်းသောအရာများ လုပ်နေစဉ်တွင်ပင် ဘုရားသခင်အမှု
ပြုနိုင်သည်။
၂၃) မဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျ ိုးများ
ကို ကြီးမားစွာ ကောင်းကြီးပေးခဲ့သည်။
၂၄) ဘုရားသခင်သည် ထူးခြားသောနည်းလမ်းဖြင့် မောရှေအားခေါ်ခဲ့သည်။ မောရှေက
ဘုရားသခင်အား နာခံခဲ့သည်။
၂၅) ဘုရားသခင်က

ဣသရေလလူမျ ိုးများအား

အီဂျစ်ပြည်မှ

လွှတ်မြောက်စေရန်

ကပ်ဆိုးဘေးများကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ဖြစ်စဉ်သုံးခုတွင် တူညီသည့် အချက်တစ်ချက်မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။
¼¼

ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို အဝတ်အစားများ ပြင်ဆင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား ဣဇာက်အတွက် အစားထိုးယဇ်ကောင်ကို ပြင်ဆင်
ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျ ိုးများ၏ သားဦးများအသက်ကို ချမ်းသာပေး
ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ခြင်းကို ပြင်ဆင်ထောက်ပံ့ပေးသည်။

အဖြေ - ဘုရားသခင်သည် သူတို့တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

ကပ်ဆိုးကိုးခုမှဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီး ဖာရောက အလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်။ ကပ်ဆိုးကိုးခုဖြစ်ပြီး
နောက် သူကမောရှေနှင့် အားရုန်တို့အား သူ၏မျက်မှောက်မှ တားမြစ်ခဲ့သည်။ ကပ်ဆိုးကိုးခု
ထက် ဆယ်ခုမြောက်ကပ်ဆိုးမှာ အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်ကို သူအနည်းငယ်မျှ သတိမထားမိခဲ့ပါ။

- သိုးသူငယ်၏ အရေးပါမှု
ဆရာက ပသခါပွဲ
အကြောင်းကို ပြောသော

နောက်ဆုံးကပ်ဆိုးမှာ သားဦးနှင့် တိရစ္ဆာန်သားဦးသေဆုံးခြင်း ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးမွေး

အခါ ကလေးများအား

သည့်အရာ အားလုံးသေသည်။ ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျ ိုးများနှင့် အီဂျစ်လူမျ ိုးများ

နားထောင်စေ သင့်ပါ

အား အိမ်တံခါးပေါ်တွင် သိုးသူငယ်၏သွေးကို သုတ်လိမ်းထားရန် ပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်

သည်။ ထို့အပြင်

နှင့် သူ့အားကြောက်ရွံ့သူများကြားတွင် ကတိပြုခဲ့သည်။ ကတိတော်မှာ - သိုးသူငယ်အသွေး

သိုးသူငယ်သည် တစ်စုံ

သုတ်ထားသည့် အိမ်ကို ကောင်းကင်တမန်သည် ကျော်ဖြတ်သွားမည်။ ထိုကြေငြာချက်ကို

တစ်ယောက် ကောင်းစား

ကြေငြာသည့် ဘုရားသခင်အား နားထောင်ပြီးနာခံသောသူသည် သေလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။

ရန်အတွက် အသတ်ခံ

ဘုရားသခင်သည် သူမည်မျှခွန်အားကြီးကြောင်း အားလုံးကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ ယခုတွင်

ရသည့်သိုးသူငယ်ဖြစ်

သူ၏ညွှန်ကြားချက်များကို နာခံရန်မှာ သူတို့၏ စိတ်သဘောအရသာဖြစ်သည်။

ကြောင်းကို ဖော်ပြခဲ့သည့်

၎င်းမှာ ညအချ ိန်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သေခြင်းကောင်းကင်တမန်သည် အိမ်တိုင်း၏ တံခါး
ပေါက်ကိုကြည့်ကာ အီဂျစ်နယ်မြေတစ်လျှောက်သွားလာသည်။ ယာဝေဘုရားအား ယုံကြည်
ကြောင်း ဖော်ပြသောသူသည် သူတို့၏အိမ်တံခါးတွင် သိုးသူငယ်၏အသွေးကို သုတ်လိမ်း
ကြသည်။ ယာဝေဘုရား၏ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာသောသူတို့သည် အိမ်ထဲတွင်သာ
နေကြရန်ဖြစ်သည်။ ထိုမှ သူတို့သည် သားဦးသေခြင်းအတွက် အပြစ်တင်မခံရတော့ပေ။
ထိုနည်းတူစွာပင် သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်း တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှကိုလည်း အပြစ်

အရင် သင်ခန်းစာများကို
နွေးပေးပါ။ အတန်းက
မည်သည့်ဥပမာများကို
စဉ်းစားကြသနည်း ဖြစ်နိုင်သည့် အဖြေများမှာ
-

အားရုန်ကို သူတို့နိုင်ငံမှ ချက်ချင်းထွက်သွားရန် ပြောလိုက်သည်။ သူတို့က သူတို့၏လူသား

. အာဒံနှင့်ဧဝ
. ကာဣနနှင့်အာဗေလ
. အာဗြဟံနှင့်ဣဇာက်
. ပသခါပွဲ

များနှင့် သူတို့၏တိရစ္ဆာန်များကို တစ်ပါတည်းခေါ်သွားရန် ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ယာဝေ

ကျမ်းစာ၏

ဘုရားကို ဆုတောင်းပြီး သူ့ကိုအစေခံရန် ဖြစ်သည်။

မဟာပုံပြင်တစ်ပုဒ်သည်

မတင်နိုင်ပါ။ သူတို့သည် မနက်မိုးလင်းသည်အထိ အိမ်ထဲတွင် စောင့်နေကြသည်။ သူတို့
သည် သေခြင်းကောင်းကင်တမန်မှ သေခြင်းကိုကျရောက်စေသောအခါ ဖာရော၏သားပင်
ပါဝင်သည်ကို သိသွားသောအခါ ဘုရားသခင်သည် ကတိတည်ပြီး သူတို့အားကယ်တင်
ခြင်းကို ပြင်ဆင်ထောက်ပံ့မည်ဖြစ်ကြောင်း သူတို့သိခဲ့ကြသည်။ ဖာရောသည် မောရှေနှင့်

သိုးသူငယ်၏ အရေးပါမှုကို
ကျွန်ုပ်တို့အား
သတိပေးသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ခြင်း

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၁၂:၁၃ - သိုးသူငယ်၏ အသွေးသည် သင်တို့နေရာအိမ်၌ သင်တို့၏

လှုပ်ရှားမှု -

လက္ခဏာသက်သေဖြစ်၍ ထိုအသွေးကို ငါမြင်သောအခါ သင်တို့ကို ငါလွန်သွားမည်။ ထို

အတန်းပတ်လည်

အဲဂုတ္တုပြည်ကို ငါသည် ဒဏ်ခတ်သောအခါ ဖျက်ဆီးခြင်း ဘေးဥပဒ်သည် သင်တို့ကို မသင့်
မရောက်ရ။

တေးဂီတ တီးမှုတ်သည့်
အခါ ကလေးများကို
ဝိုင်းထိုင်စေပါ။
ကျမ်းချက်စကားစုကို

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

လက်ဆင့်ကမ်းစေပါ။
တေးဂီတ ရပ်နားသွား

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

သည့်အခါ ကျမ်းချက်ကို

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်

ရသည့်သူသည် ကျမ်းချက်

ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်

ကို ရွတ်ဆိုရမည်။

ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ

ကျမ်းချက်စကားစု

သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို

အားလုံးကို ရွတ်ဆိုမိသည်

လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

အထိ ဆက်ကစားပါ။

“ပြောပါ အိုသခင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီချင်းကို ဤသင်
ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ထို့နောက် ကျမ်းချက်
အားလုံးအတွက် ထိုနည်း
တူ လုပ်ဆောင်ပါ။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကပ်ဆိုးများနှင့် ပသခါ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
- တစေးမပါသည့်

ဖြစ်နိုင်ပါက အတန်းထဲတွင် တစေးမပါသည့် ပေါင်မုန့်ကို အတန်းထဲတွင် ဒီနေ့စားပါ။
ဂျုံမှုန့်၊ သကြားနှင့်ဆားကို စစ်ယူပါ။ အတိုဖြတ်ပါ။ တစ်ကြိမ်လျှင် နို့အနည်းငယ်ထည့်ပြီး
ဂျုံမှုန့်တုံးဖြစ်ရန် ပုံဖော်နိုင်သလောက်ထည့်ပါ။ အိလာသည်အထိနယ်ပါ။ ဂျုံတုံးကို လှိမ့်

မုန့်ဖော်စပ်နည်း
၁။ ဂျုံမှုန့်တစ်ခွက်

တုံးသုံးကာ ၁/၄ လက်မအထူရှိသည့် စတုဂံပုံဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ ဂျုံတုံးကို ၁/၂ လက်မခန့်

၂။ သကြား လက်ဖက်ရည်

ရှိသည့် စတုရန်းပုံဖြတ်ပါ။ ခက်ရင်းဖြင့် ဂျုံတုံးကို ထိုးပါ။ အပူချ ိန် ၃၇၅ ခန့်ဖြင့် ၁၅-၂၀ ခန့်

ဇွန်းတစ်ဇွန်း

အနည်းငယ်ညိုလာသည်အထိ ကင်ပါ။

၃။ ဆား လက်ဖက်ရည်

ပစ္စည်းများကို ကုန်ခြောက်ဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် ((သို့)) ရိုးရှင်းသောအမည်
များဖြင့်

ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

ပေါင်မုန့်သည်

တစေးမပါရသည့်အကြောင်းရင်း

၄။ နို့ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂-၂
၁/၂

နှစ်ချက်ရှိသည်ကို ကလေးများအား ရှင်းပြပါ -

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ဇွန်း ၁/၃
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၁။ သူတို့သည် တစေးထည့်ရန် အချ ိန်မရပါ။ ထို့အပြင် သူတို့သည် အီဂျစ်ပြည်မှအလျင်
အမြန်ထွက်ခွာရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ပေါင်မုန့်ကိုသာ ဖောင်းကြွလာရန် မလုပ်

ဆရာအကူ

ဆောင်နိုင်တော့ပါ။
၂။ တစေးသည် သူတစ်ဦး၏ဘဝတွင် အပြစ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သူတို့ကိုအပြစ်ဖြင့်
စွန်းထင်းအောင် မလုပ်နိုင်ပါ။ သို့သော် ဘုရားသခင်နှင့်မှန်ကန်သော ဆက်ဆံရေး
တွင် ရှိနေခြင်းကသာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

မျှော်လင့်ခြင်းကျမ်းစာ မဟာပုံပြင်မှ အဓိကအကြောင်းအရာနှစ်ချက် ပေါ်ထွက်လာသည်။
ထိုနှစ်ချက်မှာ “ဘုရားသခင်၏ပြင်ဆင်ထောက်ပံ့ခြင်း” နှင့် “လူသားမှ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်
တုံ့ပြန်ရန် လိုအပ်ခြင်း” ဖြစ်သည်။ ပသခါပွဲပုံပြင်တွင် ထိုအဓိကနှစ်ချက်ကို ရှင်းလင်းစွာမြင်
တွေ့ရသည်။ ကျမ်းစာထဲမှ မည်သည့်ပုံပြင်တွင် ထိုအဓိကနှစ်ချက်ကို သင်တွေ့မြင်ရသနည်း။

လှုပ်ရှားမှု - အဓိက
အကြောင်းအရာနှစ်ခု
အဓိက အကြောင်းအရာ
နှစ်ချက်ကို ဖော်ပြသည့်
ကျမ်းစာထဲမှ ဖြစ်စဉ်များ

¼¼

လူသား၏ လိုအပ်ချက်အတွက် ဘုရားသခင်၏ထောက်ပံ့ခြင်း (အာဒံနှင့်ဧဝ)

ကို ဖြစ်နိုင်သမျှ ကလေး

¼¼

ဧဝသည် လူသားအားလုံးအတွက် မိခင်ဖြစ်လာခြင်း

များကို အမည်နာမဖော်

¼¼

နောဧနှင့် သူဆောက်ခဲ့သည့်သင်္ဘော

စေပါ။ အဓိကမေဂျာနှစ်ခု

¼¼

အာဗြဟံနှင့်ဣဇာက်

မှာ - ဘုရားသခင်၏

¼¼

ပသခါ ဘေးဥပဒ်

ပြင်ဆင်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်
လူသား၏ ယုံကြည်ခြင်း
ဖြင့် တုံ့ပြန်ရန် လိုအပ်ခြင်း

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

ဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်၏ပြင်ဆင်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်ခြင်းကို ကျမ်းစာတစ်လျှောက်တွင်
တွေ့မြင်ရသည်။ ထိုအကြောင်းကို နောက်လာမည့်သင်ခန်းစာတွင်လည်း ထပ်မံတွေ့ရှိရမည်။
ဘုရားသခင်မှ သင့်အတွက် ထောက်ပံ့သည့်အရာနှင့် သင့်အားယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်ရန်
မျှော်လင့်သည့် နည်းလမ်းအချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။
¼¼

သူသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော် ကားတိုင်ပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည့် ကယ်တင်
ခြင်းကို ထောက်ပံ့ပြီး သင်သည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်မည်ကို သူမျှော်လင့်သည်။

¼¼

ယေရှုခရစ်တော်မှ ကားတိုင်ပေါ်တွင် သင့်အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည့်အရာ
ကို သင်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်မည်လား။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုကိုးစားသောသူများကို
ကာကွယ်ပေးခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၂၇)

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၁၄:၁-၃၁

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ကယ်တင်ရန် ခွန်အားရှိသည်။
ဘုရားသခင်သည် ပင်လယ်နီကို ခွဲခြားစေခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

စစ်ရထား ၆၀၀ သည် ဣသရေလလူမျ ိုးများကို ခြိမ်းခြောက်ကာ လာနေသည်။ စစ်
ရထား တစ်ခုစီတွင် စစ်သားနှစ်ယောက်ပါသည်။ တစ်ယောက်ကမောင်းပြီး နောက်
တစ်ယောက်က တိုက်ခိုက်သည်။

¼¼

ကြသည်။ သူတို့၏ရှေ့တွင် ပင်လယ်နီရှိပြီး သူတို့၏နောက်တွင် လိုက်လာနေသည့်
သူတို့က

သူတို့၏မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေသည့်

အခြေအနေများ

အတွက် မောရှေနှင့် ဘုရားသခင်ကို အပြစ်တင်ကြသည်။
¼¼
¼¼

လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

ဣသရေလလူမျ ိုးများတွင် အနည်းဆုံး လူ ၆၀၀ ၀၀၀ ရှိသည်။ ဖာရောဘုရင်က စစ်

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

ဘုရားသခင်က မောရှေအား သူ့ကိုအော်ခေါ်နေသည်ကို တိတ်လိုက်ပြီး ဆက်လက်
လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။
ဣသရေလလူမျ ိုးများအတွက် သွားရန်နေရာ ဘာမှမရှိမပါပဲ ဘုရားသခင်က ဣသရေလ
လူမျ ိုးများဖြတ်သွားရန်အတွက် ပင်လယ်နီကို ခြောက်သွေ့စေခဲ့သည်။
ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ပင်လယ်နီကို ဖြတ်သွားကြသောအခါ အီဂျစ်စစ်ရထားက
လည်း ဖြတ်လာရန် ကြိုးစားကြသည်။ နေထွက်လာသည့်အခါ မောရှေသည် သူ၏လက်
ကို မြှောက်လိုက်ပြီး ပင်လယ်နီသည် အီဂျစ်စစ်ရထားများနှင့် သူတို့၏စစ်သားများကို
နှစ်မြုပ်စေခဲ့သည်။

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ညည်းတွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ သူတို့မရပ်နားသည့် ပြဿနာဖြစ်သည်။

ရှေ့ဆက်သွားရန် ပြောခဲ့သည်။ ဆုတောင်းခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ သို့သော်

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

စစ်တပ်မဟာ အင်အားကြောင့် ဣသရေလလူမျ ိုးများကို ညည်းညူစေသည်။

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ဤသည်မှာ ဣသရေလလူမျ ိုးများ ကတိတော်ပြည်သို့ သွားသည့်ခရီးတွင် ပထမဆုံး

ရထား ၆၀၀၊ စစ်သားများနှင့် စစ်တပ်ကို ခေါ်လာသည်။ သို့သော် အီဂျစ်ပြည်၏
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် သူတို့ပိတ်မိနေသည်ကို သိသောကြောင့် အလွန်စိတ်ပျက်
အီဂျစ်စစ်တပ်ရှိသည်။

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ဣသရေလလူမျ ိုးများက အီဂျစ်စစ်တပ်ချေမှုန်းခံရသည်ကို တွေ့သောအခါ သူတို့သည်
အံ့သြပြီးရပ်နေလျက် ဘုရားသခင်ကို ချ ီးမွမ်းကြသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို
ယုံကြည်ကိုးစားပြီး သူ၏အစေခံ မောရှေကိုလည်း ယုံကြည်ကြသည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
¼

အတန်းသားများအား

အရင်ဖြစ်စဉ်များ၏

အစီအစဉ်တကျထားခဲ့သည့်

စာရင်းကို

အမည်ပေးပါ။ သင်ပုန်းရနိုင်ပါက သင်ပုန်းကိုအသုံးပြုပါ။ ဆရာက အချ ိန်ကာလ၏ဖြစ်စဉ်
များကို ထားနိုင်သည်။ သို့မှသာ အားလုံးအတွက် ရနိုင်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
¼ အချ ိန်ကာလပြဖြစ်စဉ်များနှင့်လူများ

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - ထိုဖြစ်စဉ်ကို
အမည်ပြောပါ
ဆရာက ဖြစ်စဉ်များနှင့်

¼¼

ကောင်းကင်တမန်များ၏အစ

လူများအမည်ကို ချေမွ

¼¼

ကမ္ဘာကြီး၏အစ

ထားပြီး ဖြစ်စဉ်များနှင့်

¼¼

လူသားများ၏အစ

လူများကို မှန်ကန်သည့်

¼¼

စာတန်၏ ကျဆုံးခြင်းအစ

အစီအစဉ်အတိုင်း

¼¼

လူများ၏ အပြစ်များအစ

နံရံပေါ်တွင် ထားစေပါ။

¼¼

စာတန်အား နင်းခြေသူ၏ ကတိ

¼¼

ဥယျာဉ်ထဲမှ မောင်းထုတ်ခြင်း

၂ဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ ခွဲကာ အသင်း

¼¼

ကာဣနနှင့် အာဗေလ

¼¼

ရှေသ

¼¼

နောဧနှင့် ရေလွှမ်းမိုးခြင်း

¼¼

သောဒုံနှင့် ဂေါမောရ

¼¼

အာဗြဟံ

¼¼

ဣဇာက်

¼¼

ယာကုပ်

အဖွဲ့လိုက် အချ ိန်ကာလ
ပြဇယားပေါ်တွင် ဖြစ်စဉ်
များကို မှန်ကန်သည့်
အစီအစဉ်ဖန်တီးရန်
အတူတကွ လုပ်ဆောင်ပါ။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
သင့်နိုင်ငံသမိုင်းတွင် အရေးအပါဆုံး ဖြစ်စဉ်သုံးခုမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။
၁)

သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
လှုပ်ရှားမှု - အရေးကြီးဆုံး
ဖြစ်စဉ် ၃ ခု

၂)

ဣသရေလလူမျ ိုးများ၏

၃)

သမိုင်းတွင် ဤဖြစ်စဉ်မှာ
အရေးအကြီးဆုံးထဲမှ
တစ်ခု ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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ပုံပြင်ပြောပြပါ

ပုံပြင်ပြောပါ

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသခင်မှ သူတို့အား ကတိပေးထာသော ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေ

ညည်းတွားခြင်းနှင့်

သို့ သွားသည့်လမ်းတွင် ရှိနေကြသည်။ ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေဖြစ်ပြီး ကျွန်မရှိတော့သည့် နယ်မြေ

ချ ီးမွမ်းခြင်းလှုပ်ရှားမှု

တစ်ခု…. မည်မျှစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချ ိန် ဖြစ်မည်နည်း။ ပိုမိုကောင်းမွန်သည်မှာ ဘုရားသခင်

ယခုတစ်ကြိမ်သည် ဣသ

သည် သူတို့ဘက်တွင် မျက်မြင်ရှိနေခဲ့သည်။ အီဂျစ်နတ်ဘုရားများပေါ်တွင် သူ၏တန်ခိုးကြီး

ရေလလူမျ ိုးများ ညည်းတွား

သောအလုပ်ကို သူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သူတို့၏ဘုရားသည် မည်မျှတန်ခိုးကြီး

သည့် အကြောင်းကို

ကြောင်း သူတို့သတိပြုမိခဲ့ကြသည်။

ကျွန်တော်တို့ သိကြရသည်။

သူတို့သည် လမ်းသို့သွားစဉ်တွင် ပြဿနာအချ ို့ကို ရင်ဆိုင်ကြရသည်။ ပထမအနေဖြင့် အီဂျစ်

ဖြင့် ရရှိသည့် မဟာအောင်မြင်

သူတို့၏ ဘုရားသခင်အား

ဘုရင်က သူအမှားလုပ်ခဲ့သည်ကို သတိပြုမိခဲ့သည်။ သူသည် သူ၏ကျွန်အလုပ်သမားများကို

ခြင်းကို ရရှိပြီးသည်နှင့်

မည်သည့်အဖိုးအခနှင့် ကတိများမပါပဲ ထွက်ခွာခွင့်ပြုလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ရှင်ဘုရင်က

ညည်းတွားမှုပြုခြင်းသည်

သူ၏အကောင်းဆုံးစစ်တပ်နှင့်အတူ လက်နက်မပါသည့် ဣသရေလလူမျ ိုးများနောက်သို့

သူတို့နှင့် အလှမ်းဝေးသည်ဟု

လိုက်သွားကြသည်။ ၎င်းမှာ မလွယ်ကူသည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ လက်နက်တပ်ဆင်

ထင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်

ထားသည့် စစ်ရထားကဲ့သို့ အီဂျစ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံး စစ်ရထားမောင်းသူ ခြောက်ရာမှာ
အကူအညီမဲ့သည့် ဣသရေလလူမျ ိုးများ နောက်သို့ လိုက်ခဲ့သည်။ ထိုထက်ပို၍ အီဂျစ်တွင်
အကောင်းဆုံးစစ်သားများ ရှိသည်။ ဤသည်မှာ အီဂျစ်လူမျ ိုးများအတွက် လွယ်ကူသည့်

ညည်းတွားခြင်းသည် သူတို့၏
နေ့စဉ်အသက်တာ၏ တစ်
စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်လာပါသည်။

အောင်ပွဲဖြစ်ပေလိမ့်မည်။

ဤပုံပြင်ကို သင်ပြောပြပြီး

ထို့အပြင် ၎င်းသည် ဣသရေလလူမျ ိုးများ အမှန်တကယ် စဉ်းစားထားသည့်အရာ ဖြစ်သည်။

တစ်ဖွဲ့ကို ညည်းတွားသူများ

ထိုများပြားလှသော စစ်တပ်သည် သူတို့နောက်လိုက်လာသည်ကို တွေ့သောအခါ သူတို့က

နှင့် ကျန်တစ်ဖွဲ့ကို ချ ီးမွမ်းသူ

မောရှေကို ညည်းညူကြသည်။ သူတို့က ကန္တာရထဲတွင် သေဆုံးရသည်ထက် အီဂျစ်ပြည်တွင်

များ လုပ်စေပါ။ သူတို့အား

နောက် အတန်းကို နှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။

ကျွန်အဖြစ်သေဆုံးရခြင်းသည် ပိုကောင်းသည်ဟု ပြောကြသည်။ လက်ရှိတွင် သူတို့က
အီဂျစ်နတ်ဘုရားများကို ဆန့်ကျင်ပြီးကပ်ဆိုးများကို စေလွှတ်ခြင်းဖြင့် အောင်ပွဲဆယ်ပွဲကို
အောင်နိုင်ခဲ့သူ တန်ခိုးကြီးသည့် ဘုရားသခင်အကြောင်းကို မေ့လျော့သွားကြသည်။

အခြား တစ်ဖွဲ့ကို သူတို့နှင့်
ပူးပေါင်းလာရန် အယုံသွင်း
ခြင်းကို အကောင်းဆုံး
လုပ်ဆောင်စေပါ။

ဘုရားသခင်က မောရှေအား ဆုတောင်းခြင်းကိုရပ်နားပြီး ရှေ့ဆက်သွားရန် ပြောခဲ့သည်။

သင်ခန်းစာ၏ ဤအပိုင်းကို

ဆုတောင်းရန် အချ ိန်ရှိပါသည်။ သို့သော် ယခုမှာ ခရီးသွားရန် အချ ိန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်

ဘုရားသခင်မှ မည်သည့်အရာ

က ဣသရေလလူမျ ိုးများအား သူတို့အရှေ့တွင် အလင်းရောင်ဖြင့် ဦးဆောင်ပြီး သူတို့၏

ကို လုပ်ဆောင်နေကြောင်း

အနောက်တွင် အီဂျစ်လူများ၏ရန်မှ မိုးတိမ်ဖြင့် ကာကွယ်ပေးခဲ့သည်။

နှင့် ထိုအရာအတွက် ကျေးဇူး

ဘုရားသခင်၏ လက်အောက်တွင် အရာအားလုံး ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ယခုချ ိန်သည် ည

စေခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်ပါ။

တော် ချ ီးမွမ်းရမည်ကို ရှာဖွေ

အချ ိန်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်ဘက်မှ မလှုပ်ရှားပါ။ အီဂျစ်လူမျ ိုးများ မတိုက်ခိုက်အောင် ဘုရား

ထိုနည်းတူစွာ ညည်းတွား

သခင်က အသေအချာ လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ မနက်တွင် အရှေ့ဘက်မှလေပြင်းတိုက်ပြီး

သူများ နှင့် ဆက်စပ်နေသည့်

နောက် မောရှေက သူ၏တောင်ဝှေးကို ကိုင်မြှောက်လိုက်သည်။ ပင်လယ်မှာကွဲသွားပြီး

စုံစမ်းခြင်းကိုလည်း

ဣသရေလလူမျ ိုးသန်းချ ီတို့သည် ပင်လယ်နီမှမြေခြောက်ပေါ်တွင် လျှောက်သွားကြရသည်။

ခုခံတွန်းလှန်ရန် အားပေးပါ။

ဘုရားသခင်က သူ၏အစွမ်းတန်ခိုးကို ဣသရေလလူမျ ိုးများအား ပြခဲ့ပြန်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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အီဂျစ်စစ်တပ်သည် သူတို့လည်း မြေခြောက်ပေါ်တွင် လျှောက်သွားနိုင်မည်ဟု ထင်ခဲ့သည်။
မည်မျှကြီးမားသည့်အမှားကို

သူတို့ပြုခဲ့ကြသနည်း။

သူတို့၏စိတ်ထဲတွင်

ဆရာအကူ

ပင်လယ်နီ၏

နှစ်ဖက်နှစ်ချပ်မှ ရေနံရံကြီးသည် ဣသရေလလူမျ ိုးများကို ကာကွယ်ပေးခဲ့သကဲ့သို့ သူတို့ကို
လည်း ကာကွယ်ပေးမည်ဟု ထင်ခဲ့သည်။ ရေကိုမြှောက်တက်စေသူမှာ ဘုရားသခင်ဖြစ်
သည်ကို အီဂျစ်စစ်တပ်က သတိမပြုမိပဲ ဘုရားသခင်က ပင်လယ်နီကို လွှတ်လိုက်သောအခါ
အီဂျစ်စစ်တပ်တစ်ခုလုံး ရေနစ်မြှပ်သွားသည်။ အီဂျစ်စစ်သားတစ်ဦးမျှ အသက်မရှင်ခဲ့ပါ။
မယုံကြည်နိုင်လောက်သည့်မြင်ကွင်း ဖြစ်သည်။
မောရှေက ဘုရားသခင်၏ ရွေးနုတ်ကယ်တင်ခြင်းကြောင်းကို သီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးပြီး ဣသ
ရေလလူမျ ိုးများက ချ ီးမွမ်းခဲ့သည်။ အနည်းဆုံး လက်ရှိအတွက် သူတို့က မောရှေကို ယုံကြည်
ရန်နှင့် မောရှေ၏ဘုရားကို ကိုးစားရန် လေ့လာခဲ့ကြသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၁၄:၂၉ - ဣသရေလအမျ ိုးသားတို့မူကား ပင်လယ်အလယ်၌ မြေ
ပေါ်မှာ လျှောက်သွား၍ ရေသည် သူတို့လက်ယာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်မှာ ကျောက်ထရံကဲ့သို့
ရှိနေ၏။

ကျမ်းစာအလွတ်
ကျက်မှတ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု
- စကားစုများ
စကားစုများ -

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း
၁၄:၂၉ ကို

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

စကားစုသုံးစုဖြင့်ပြောပါ။
အတန်းထဲရှိ
တစ်ပိုင်းချင်းစီကို စကားစု
တစ်စုစီ လေ့လာစေပါ။
စကားစုတစ်စုကို
သူတို့ကျက်မှတ်ပြီးနောက်
ကလေးအားလုံး

“ပြောပါ အိုသခင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီချင်းကို ဤသင်

ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ

ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

လှည့်စေပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

“ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျမ်းစာသင်ခန်းစာတွင် လူများသည် ပင်လယ်နီအား ဖြတ်ကျော်သွား
သည့်အကြောင်းကို လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ပင်လယ်နီအား ဖြတ်ကျော်

ဆရာက ကြိုးနှစ်ခုလို

¼¼

ကလေးများကို အတန်း၏အဆုံးတစ်ဖက်တွင် တန်းစီစေပါ။

¼¼

ကလေးငယ် ၄ ဦး ((သို့)) ဆရာ ၄ဦးက ကြိုးများ၏ အဆုံးကိုကိုင်ပေးရန်
လိုအပ်ပေမည်။
ကြိုးစအား ခြေတစ်ဖက်စာနေရာချန်ပြီး ကြိုးများကို ဆွဲထုတ်ပါ။ ကလေးများသည်
ကြိုးနှစ်ခုလုံးကို ခုန်ရန် ဖြစ်သည်။

¼¼

ကလေးအားလုံးသည် ကြိုးအားတစ်ကြိမ်တည်းတွင် အားလုံးခုန်လိုက်သည့်အခါ
ကြိုးကို အနည်းငယ်ထပ်ခွာပါ။ သူတို့အား နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ခုန်စေပါ။

¼¼

ဖြတ်ကျော်ခြင်း
ဤလှုပ်ရှားမှုအတွက်

ရန် ဟန်ဆောင်သွားကြမည် ဖြစ်သည်။

¼¼

- ပင်လယ်နီကို

ကြိုးအား ကလေးများခုန်ကျော်ရန် အလွန်ဝေးကွာသည်အထိ ထပ်မံကွာစေပြီး

ပေမည် ဤလှုပ်ရှားမှုကို နှစ်ပိုင်းခွဲ
ထားပါသည်။ ပထမ
အပိုင်းမှာ ကြိုးကိုအတူ
ထားပါက လူတိုင်းသည်
ပင်လယ်နီကို ကျော်ဖြတ်
နိုင်သည်။
ဒုတိယအပိုင်းမှာ ကြိုးကို

ကြိုးကို ဆက်လက်ခုန်စေပါ။

ခွာထားပါက မည်သူမျှ
(အီဂျစ်စစ်တပ်)သည်
ပင်လယ်နီကို အောင်မြင်

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

စွာ မကျော်ဖြတ်နိုင်ပါ။

“မည်သူနည်း” မေးခွန်းများ
၁။ ဘုရားသခင်၏ တောင်ဝှေးကို မည်သူမြှောက်ကိုင်ပြီး ပင်လယ်ကွဲသွားသနည်း။
၂။ မည်သူက သူ၏စိတ်တော်ကို ပြောင်းလဲစေသနည်း။
“ဘာဖြစ်သနည်း” မေးခွန်းများ
၁။ ဣသရေလလူမျ ိုးများကို ဘာက ဦးဆောင်ခဲ့သနည်း။
၂။ ဣသရေလလူမျ ိုးများ၏ နောက်တွင် မည်သူလိုက်လာသနည်း။
“မည်သည့်အချ ိန်နည်း” မေးခွန်းများ
၁။ ဣသရေလလူမျ ိုးများသည်

ပင်လယ်နီကို

မည်သည့်အချ ိန်တွင်

ကျော်ဖြတ်ခဲ့

သနည်း။
၂။ 	ဖာရောဘုရင်သည် ဣသရေလလူမျ ိုးများ၏နောက်ကို မည်သည့်အချ ိန်တွင် လိုက်
ခဲ့သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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“မည်သည့်အနေရာနည်း” မေးခွန်းများ
၁။ 	ပင်လယ်နီသည် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိသနည်း။
၂။ ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် သူတို့သွားလိုသည့်အကြောင်းကို မောရှေအား မည်
သည့်နေရာတွင် ပြောခဲ့သနည်း။

ဆရာအကူ
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု စူးစမ်းလေ့လာသည့်ဗူး

မည်သို့နည်းမေးခွန်းများ
၁။ ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကြောင်း မည်သို့ပြသခဲ့သနည်း။

အတန်းကို နှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။

၂။

ဗူး၏တစ်ဖက်ချင်းစီတွင်
လေဘယ်ကဒ်များ
လုပ်ပါ - မည်သူ၊ ဘာ၊

“မည်သို့နည်း” မေးခွန်းများ
၁။ ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် အဘယ်ကြောင့် ညည်းတွားကြသနည်း။

အချ ိန်၊ နေရာ၊ မည်သို့၊

၂။ ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသခင်ကို အဘယ်ကြောင့် ချ ီးမွမ်းကြသနည်း။

အဘယ်ကြောင့်။
ဗူးသည် တစ်ဖွဲ့ဘက်သို့
လှည့်လိုက်သည့်အခါ
သူတို့က သူတို့မျက်နှာ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

ရှေ့တွင်ပါသောမေးခွန်းကို
ဖြေရမည်။ ဥပမာ။ ။
မျက်နှာရှေ့တွင်

သင်ညည်းတွားခြင်းမှ ရပ်နားရမည့် အချက်သုံးချက်ကို ဖော်ပြပါ။
ဘုရားသခင်အား သင်ချ ီးမွမ်းသင့်သည့် အချက်သုံးချက်ကို ဖော်ပြပါ။

အဘယ်ကြောင့် ဟူသည့်
စကားလုံးကျပါလျှင်
အဖွဲ့က အဘယ်ကြောင့်
မေးခွန်းကိုဖြေရမည်။
ဆရာက သင်ခန်းစာနှင့်
ပတ်သက်သည့်

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ကယ်တင်ရန် ခွန်အားရှိသည်။
ဘုရားသခင်သည် ပင်လယ်နီကို ခွဲခြားစေခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

မေးခွန်းများ
ထုတ်နိုင်ပါသည်။
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၂၈
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂ဝး၁-၁၇

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသည်။
ဘုရားသခင်သည် ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကို ပေးခဲ့သည်။
သူ၏ပညတ်များကို မနာခံခြင်းသည် အပြစ်ဖြစ်သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

¼¼

ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကို မောရှေအား ဘုရားသခင်က သိနတောင်ပေါ်တွင် ကျောက်
တုံး နှစ်ပြားဖြင့် ပေးခဲ့သည်။ ထိုတောင်သည် အီဂျစ်ပြည်၏ ကျယ်ပြန့်သောအပိုင်း
ဒေသမှ စူးအက် (Suez) တူးမြောင်းတစ်လျှောက် သိနပင်နီဇွဲလား (Sinai Peninsula)
ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။

¼¼
¼¼

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် သူတို့နှစ်ပေါင်း ၄၃၀ နေထိုင်ခဲ့ရာဒေသ အီဂျစ်လူမျ ိုးများ၏

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

ဘုရားသခင်သည် အကြီးမြတ်ဆုံး အရိုအသေပေးခြင်းနှင့်ထိုက်တန်ပြီး အခြားအရာ

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

မရှိတော့ပါ။ ၎င်းကို ဘုရားသခင်က တားမြစ်ထားပါသည်။
ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျ ိုးများအား ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကို အမှုမဲ့နည်း
လမ်းဖြင့် အသုံးမပြုရန် ပြောထားသည်။ သူသည် သန့်ရှင်းပြီး သူ၏အမည်သည်လည်း

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

သန့်ရှင်းသည်။

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျ ိုးများအား သတ်မှတ်ထားသောတစ်ရက်တွင် ကိုးကွယ်

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

ပြီး အနားယူရန် မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို ဥပုသ်နေ့ဟု ခေါ်သည်။
ဣသရေလလူမျ ိုးများ၏ သားသမီးများသည် သူတို့၏မိဘများစကားကို နားထောင်ရန်
မျှော်လင့်ခဲ့ရသည်။ ၎င်းမှာ ကတိတော်နှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် ပထမဆုံးသော ပညတ်
ဖြစ်သည်။
¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

ရုပ်တုများစွာ ရှိသောနေရာကြားတွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ ယခုတွင် သူတို့ကြားမှာ ရုပ်တု

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ဘုရားများစွာ ရှိသည့်နေရာဖြစ်သော အီဂျစ်နိုင်ငံမှ ထွက်လာခဲ့ကြသည်။

ရုပ်တုမဆို ယာဝေဘုရားအား ကိုးကွယ်ရန် မထိုက်တန်ပါ။ ဣသရေလလူမျ ိုးများသည်

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

များကိုမူ တားမြစ်ထားသည်။ သူတို့မည်မျှ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်သည်ကိုမဆိုပဲ မည်သည့်

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် အပြစ်မရှိသည့် အခြားသူ၏အသက်ကို မယူရန်ဖြစ်သည်။
သူတို့သည် လူသတ်မှုကို မကျူးလွန်ရန် ဖြစ်သည်။

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်
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¼¼

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည်

ကာမဂုဏ်လွန်ကျူးခြင်းကို

ရှောင်ကြဉ်ရန်

ဖြစ်သည်။

ဤသည်မှာ လူတစ်ဦးလျှင် အတူနေထိုင်ပြီး အတူအိပ်ရန် ဇနီးတစ်ယောက်သာ ရှိရ

ဆရာအကူ

သည်။
¼¼

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် သူတို့နှင့်မသက်ဆိုင်သည့် အရာများကို မခိုးမယူရန် ဖြစ်
သည်။

¼¼

သူတို့သည် မမှန်သောသက်သေကို မခံရပေ။ ဤသည်မှာ သူတို့သည် သက်သေခံလို
ပါက အမှန်တရားအတိုင်း အားလုံးပြောရန် ဖြစ်သည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
¼¼

ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည့်

ပထမဆုံးစွန့်စားခြင်းသည်

မည်သည့်အကြောင်းအရာ

ဖြစ်သနည်း။ (ဖန်ဆင်းခြင်း) ဖန်ဆင်းခြင်းဟု ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သည့် အချ ိန်ကာလတွင်
ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်အရာကို လေ့လာခဲ့ကြသနည်း (ဘုရားသခင်သည် သန်မာ
သည်၊ ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းသည်၊ ဘုရားသခင်သည် သူ၏
လူများကို သူ၏အထူး မိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်)။
¼¼

ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားမည်သည့် စွန့်စားခြင်းအကြောင်းကို လေ့လာခဲ့သနည်း။ (ကျဆုံး
ခြင်း) ကျဆုံးခြင်းဟု ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သည့် အကြောင်းအရာထဲမှ မည်သည့်အရာကို
ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာခဲ့ကြသနည်း။ (စာတန်သည် သူ၏အပြစ်ကြောင့် ကောင်းကင်မှပစ်ချ
ခံရသည်၊ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ အပြစ်ပြုခဲ့ကြသည်။ စာတန်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကိုသွေးဆောင်
ခဲ့သည်။)

¼¼

ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားမည်သည့်အကြောင်းကို လေ့လာခဲ့ကြသနည်း။ (ရေလွှမ်းမိုး
ခြင်း)။ ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုသည့် ရေလွှမ်းမိုးခြင်း အချ ိန်ကာလမှ မည်သည့်အရာကို လေ့
လာခဲ့ကြသနည်း။ (ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကို စီရင်သည်)

¼¼

ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားမည်သည့် စွန့်စားခြင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသနည်း (ဗာဗုလုန်)။
ဤအချ ိန်ကာလမှ မည်သည့်အကြောင်းအရာအချ ို့ကို လေ့လာခဲ့ကြသနည်း။ (လူသား
များသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သည့် ကိုယ်ပိုင်နည်းစနစ်ကို တည်ထောင်၍မရပါ။)

¼¼

ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားမည်သည့် စွန့်စားခြင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသနည်း။ (လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး
၏အစ) ဤအချ ိန်ကာလမှ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်အကြောင်းအရာကို လေ့လာခဲ့
ကြသနည်း။ (ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံလူမျ ိုးကြီးဖြစ်စေရန်နှင့် လူမျ ိုးတကာတို့
အတွက် ကောင်းကြီးဖြစ်စေရန် ခေါ်ခဲ့သည်။)

¼¼

ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားမည်သည့် စွန့်စားခြင်းအကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသနည်း။
(မောရှေ) ဤအချ ိန်ကာလမှ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည့် အကြောင်းအရာအချ ို့မှာ မည်
သည့်အရာဖြစ်သနည်း။ (ဘုရားသခင်သည် မောရှေကို ထူးခြားသောနည်းလမ်းဖြင့်
ခေါ်ယူခဲ့ပြီး မောရှေက နာခံခဲ့သည်။)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

pmrsufESm 151

ဆရာအကူ

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု -

သင်နေထိုင်သော နေရာတွင် မည်သည့် ဥပဒေမျ ိုးသည် အရေးကြီးသနည်း။
ဤအချ ိန်အထိ ဣသရေလလူမျ ိုးများ နာခံရမည့် ဥပဒေတွဲ မရှိသေးပါ။ ယခုတွင် ဘုရား
သခင်က သူတို့အား ပညတ်တော်ဆယ်ပါးဟု ခေါ်သော တိကျသည့် ကိုယ်ကျင့်တရား
ဆိုင်ရာကုတ်ကို ပေးတော့မည်ဖြစ်သည်။ လူမျ ိုးတို့သည် ဘုရားသခင်မှ လုပ်ဆောင်ရန်
ပြောသည့်အရာကို နာခံပြီး ဘုရားသခင် မပြောသည့်အရာကို အနီးဆုံးနာခံရန် ဖြစ်သည်။

အများဆုံး လက်ခံထားပြီး
အနည်းဆုံး လက်ခံထား
သည့် ပညတ်တော်များ
ကလေးများအား
ပညတ်တော်ဆယ်ပါး
အကြောင်းကို ပြောပြပါ။
ဆရာက ကလေးများကို
ပညတ်တော်ဆယ်ပါး၏

ပုံပြင်ပြောပြပါ

မိတ္တူကိုလည်းပေးပါ။
သင်က ပညတ်တော်

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ယခုအခါ ခရီးသွားနေကြသည်မှာ နှစ်လရှိပြီဖြစ်သည်။ သူတို့

ဆယ်ပါးအကြောင်းကို

သည် အီဂျစ်ပြည်ကို စွန့်ခွာပြီး ကတိတော်ပြည်သို့သွားသည့် လမ်းတွင် ရှိနေကြသည်။ သူတို့

ပြောသည့်အခါ သူတို့

သည် သိနတောင်သို့ ရောက်လာကြသည် မောရှေအတွက် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောနေရာ ဖြစ်

နေထိုင်ရာ နေရာတွင်

သည်။ ထိုနေရာတွင် ဘုရားသခင်၏အသံတော်ကို လောင်ကျွမ်းနေသောချုံပုတ်မှ မောရှေ

လက်ခံဆုံးဖြစ်သည့်

ကြားခဲ့သည်။ ထိုနေရာမှ မောရှေသည် သူ့အား ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျ ိုးများကို

ပညတ်တော် ဘေးပတ်

အီဂျစ်ပြည်မှ ခေါ်ထုတ်ရန် ဦးဆောင်စေသည်ကို သိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် မောရှေအတွက်

လည်တွင် ကလေးများ

သန့်ရှင်းသောနေရာဖြစ်ပြီး ယခုတွင် ဣသရေလလူမျ ိုးများအတွက် သန့်ရှင်းသောနေရာ

အား စက်ဝိုင်းပုံထိုင်စေပါ။

ဖြစ်လိမ့်မည်။

ထိုနည်းတူ သူတို့

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် သူတို့၏ဘုရားကိုနာခံသည့် ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဆိုင်သော ကုတ်

နေထိုင်ရာ ဒေသမှ

မပါပဲ အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ နတ်ဘုရားများစွာရှိသော အီဂျစ်လူမျ ိုးများကြားတွင် အသက်ရှင်

လက်ခံမှု အနည်းဆုံးဖြစ်

ခြင်းသည် သူတို့အတွက် အကူအညီမဖြစ်စေပါ။ သေချာစွာဖြင့် သူတို့သည် အီဂျစ်လူမျ ိုးများ

သည့် ပညတ်တော်

၏ဘာသာရေးအချ ို့ကို မွေးစားထားသည်။ ယခု ဘုရားသခင်က သူကိုယ်တိုင်ခွဲခြားပေးပြီး

ဘေးတွင် X ပုံကိုထားပါ။

ဣသရေလလူမျ ိုးများနှင့် ပဋိညာဉ်သစ်သို့ ဝင်စားလိုသည်။ ပဋိညာဉ်သည် ဤလူမျ ိုးအဖို့

သင်က ဤပုံပြင်ကို သူတို့

အသစ်မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည် ပဋိညာဉ်ကို နောဧဖြင့် သိခဲ့သည်။ အာဗြဟံနှင့် ပဋိညာဉ်ကို

အား ပြောသည့်အခါ

သူတို့သိသည်။ ယခုတွင် သူတို့သည် မောရှေအားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့်ပဋိညာဉ်ကို ကိုယ်

ကလေးများ၏ ယဉ်ကျေးမှု

ပိုင်ရရှိကြတော့မည်။

တွင် ပညတ်တော်တစ်ခုကို

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် တောင်ပေါ်သို့သွားပြီး ဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ဆုံကာ နာခံခြင်း၏
ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ကုတ်ကို လက်ခံယူရန် မောရှေကို စောင့်ခဲ့ကြသည်။ ဤကုတ်ကို
ပညတ်တော်ဆယ်ပါးဟု ခေါ်သည်။ အောက်တွင် ထိုအချက်များ ပြောဆိုချက်နှင့် အဓိပ္ပါယ်
ကို ဖော်ပြထားသည် -

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

အဘယ်ကြောင့် လက်ခံမှု
အရှိဆုံးနှင့် မည်သည့်
ယဉ်ကျေးမှုသည် အဘယ်
ကြောင့် လက်ခံမှုအနည်း
ဆုံး ဖြစ်သည်ကို မေးပါ။
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၁) “သင်တို့တွင် ငါမှတစ်ပါးအခြားသော ဘုရားမကိုးကွယ်ရ” ဘုရားသခင်က သူ့အပေါ်
သစ္စာရှိခြင်းကို မျှော်လင့်သည်။
၂) “သင်သည် သင့်အတွက် ရုပ်တုဆင်းတုကိုမလုပ်ရ” ယာဝေဘုရား၏ဘုန်းတော်ကို
ကိုယ်စားပြုသည့် သူ၏ပုံရိပ်ကို မတီထွင်ရ။
၃) “သင်သည် သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ အမည်နာမကို အလွဲသုံးစား
မလုပ်ရ” ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကို အမြင့်ဆုံးရိုသေခြင်းနှင့် ဂုဏ်ပြုခြင်းဖြင့်
ဆက်ဆံရန် ဖြစ်သည်။
၄) “ဥပုသ်နေ့ကို သန့်ရှင်းစေရန် စောင့်ထိန်းသတိရပါ” ဘုရားသခင်၏လူမျ ိုးများသည်
သူ့ကိုကိုးကွယ်သော လူမျ ိုးဖြစ်ရမည်။ သူတို့၏ဖန်ဆင်းရှင်မှာ အနားယူပြီး သူတို့
လည်း အနားယူသင့်သည်။
၅) “သင်၏ မိခင်နှင့်ဖခင်ကို ရိုသေလေးစားပါ” ကလေးများနှင့် လူကြီးများသည် သူတို့
၏ မိဘများကို အထူးထောက်ပံ့ပြီး လေးစားရန်ဖြစ်သည်။
၆) “သင်တို့သည် သူတစ်ပါးအသက်ကို မသတ်ရ” အပြစ်မရှိသော သူ၏အသက်
နုတ်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။
၇) “သင်တို့သည် ကာမကျူးလွန်ခြင်းကို မပြုရ” လက်ထပ်ထိမ်းမြှားခြင်း ဆက်ဆံရေး
သည် လူတစ်ဦးနှင့် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် ထူးခြားရမည် ဖြစ်သည်။
၈) “သင်တို့သည်

မခိုးမယူရ”

သင်ပိုင်ဆိုင်သည့်အရာကို

သိမ်းထားပါ

(သို့)

ပေးကမ်းပါ။ သို့သော် တစ်စုံတစ်ဦး ပိုင်ဆိုင်သည့်အရာကို မယူပါနှင့်။
၉) “သင်၏အိမ်နီးချင်းကို ဆန့်ကျင်ပြီး မဟုတ်မမှန်သော သက်သေကိုမခံရ” လိမ်ညာ
မပြောဆိုရ။
၁၀) “သင်တို့သည် မတပ်မက်ရ” သူတို့သည် တစ်စုံတစ်ဦး၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို မယူရသည်

ကျမ်းစာအလွတ်
ကျက်မှတ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု
- ကျမ်းချက်
တစ်ချက် တည်ဆောက်ပါ။

သာမက သူတို့သည် တစ်စုံတစ်ယောက်၌ ရှိသောအရာကို မလိုချင်ပဲ မိမိ၌ရှိသော

အတန်းကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပါ။

အရာဖြင့် ရောင့်ရဲရမည်။

ကျမ်းချက်ကို အောက်ပါ
အတိုင်း ထပ်လုပ်ပါ။
တစ်ဖက်ကိုတွင် အခြား

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

တစ်ဖက်မှ ပြောသည့်
စကားလုံးတစ်လုံးကို

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂ဝး၃ - ငါမှတစ်ပါး အခြားသောဘုရားကို မကိုးကွယ်နှင့်။

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

အဖွဲ့ ၁ - ထွက်၊ ၂ဝး၃

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

အဖွဲ့ ၁ - ထွက်၊
အဖွဲ့ ၂ - ထွက်၊ ၂၀

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ထပ်ပေါင်းပါ။

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

အဖွဲ့ ၂ - ထွက်၊ ၂ဝး၃၊
“သင်’’
အဖွဲ့ ၁ - ထွက်၊ ၂ဝး၃၊
“သင်တို့သည်…”
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သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို

ဆရာအကူ

လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ပြောပါ အိုသခင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီချင်းကို ဤသင်
ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
- စာရေးသားရန်
ပညတ်တော်များ
ပိုစတာ၏ ညာဘက်ခြမ်း

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

တွင် သွားနိုင်သည့်
ဖော်ပြချက် ဥပမာများကို

ပိုစတာကြီးတစ်ခု လုပ်ပါ။ ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် ပညတ်တော်ဆယ်ပါးတစ်ခုချင်းစီကို စာရင်း
လုပ်ပါ။ ညာဘက်ခြမ်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်အကြောင်းပြောသည့် ပညတ်တော်
တစ်ခုချင်းစီကို ပြသပါ။

ပေးထားပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ ဥပဒေများ
သည် ဘဝတွင် ဟာသ
ဖြစ်အောင် ဖျက်ဆီးရန်
မပေးထားပါ။ ထိုပညတ်

၁။ ဘုရားသခင်သည် သီးသန့်ဖြစ်သည် - ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်း
၂။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဘုန်းတော်ကို မည်သူနှင့်မျှ မဝေမျှပါ - သူတစ်ဦးတည်း
ပိုင် ဖြစ်သည်။
၃။ ဘုရားသခင်၏ အမည်နာမသည် အလွန်ထူးခြားသည် - လေးစားပါ။
၄။ ဘုရားသခင်၏ နေ့ရက်သည် အလွန်ထူးခြားသည်။

များသည် ဘုရားသခင်၏
သဘာဝနှင့် အကျင့်စရိုက်
ကို ထင်ဟပ်ပြသနေသည်။
ဘုရားသခင်၏ ပညတ်
တရားများသည် ကျွန်ုပ်တို့

၅။ ဘုရားသခင်သည် မိသားစုကိုထားရှိသည် -လေးစားပါ။
၆။ ဘုရားသခင်သည် ဘဝအတွက် လေးစားမှုပြသသည် - ကျွန်ုပ်တို့လည်း လေးစား
သင့်သည်။

ကို နာကျင်စေသည့်
အရာများမှ နည်းလမ်းများ
စွာဖြင့် ကာကွယ်ပေးနိုင်

၇။ ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းပြီး - မိမိကိုယ်ကိုယ် ထိန်းချုပ်သည်။

ပါသည်။ သင်၌အချ ိန်ရ

၈။ ဘုရားသခင်သည် တရားမျှတသည်။

လျှင် ပညတ်တော်တစ်ပါး

၉။ ဘုရားသခင်သည် သမ္မာတရားဖြစ်သည်။

ချင်းစီက ကျွန်ုပ်တို့ကို

၁၀။ ဘုရားသခင်သည် တင်းတိမ်ကျေနပ်သည်၊ ပိုမိုမလိုချင်ပါ။

မည်သို့ ကာကွယ်ပေးသည်
ကို စဉ်းစားပါ။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ ။
အစောပိုင်းသင်ခန်းစာတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် လက်ခံမှုအနည်းဆုံးဖြစ်သော ပညတ်တော်
အတွက် မဲမေးသူသုံးဦးကို လက်ခံပါ။ သင့်အတန်းနှင့် ဆွေးနွေးပါ ¼¼

ထိုပညတ်တော်များကို သင့်ယဉ်ကျေးမှုတွင် အဘယ်ကြောင့် လက်မခံသနည်း။

¼¼

ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သည့်နေရာနှင့်

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဖြစ်သော

ပညတ်တော်များ

ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးစဉ်တွင် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ဘာကိုမျှော်လင့်
သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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¼¼

ဘုရားသခင်ကို နာခံရန် ပိုမိုအရေးကြီးပါသည် (သို့) လူတိုင်းလုပ်ဆောင်သည့်အရာ
နောက်သို့ လိုက်ရန် ပိုအရေးကြီးပါသလား။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

¼¼

ဆရာအကူ

ဘုရားသခင်က သူ့ကိုအချ ိန်တိုင်း နာခံရန် ကျွန်ုပ်တို့အား မျှော်လင့်ပါသလား။

ပြန်လည်သုံသပ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့ဘေးနားရှိ လူများက သူ့ကိုမနာခံသည့် အချ ိန်တွင်ပင် ကျွန်ုပ်တို့က သူ့ကို

လှုပ်ရှားမှု - မေးခွန်းနှင့်

နာခံရန် မျှော်လင့်ပါသလား။

အဖြေ
ဤမေးခွန်းလေးခုသည်
သင်ခန်းစာ၏ “ပုံပြင်

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

ပြောခြင်း” အစိတ်အပိုင်း
နှင့် စကားဆက်တွင်
အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။

၁။ ဘုရားသခင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်ရှိသည်။
၂။ လူသား - ဘုရားသခင်သည် လူသားအား သူ၏အထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်း
ခဲ့သည်။
၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံခဲ့ကြပါ။
၄။ သေခြင်း - ဘုရားသခင်သည် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာခံမှု
အတွက် ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ သေခြင်းသည် ခွဲခွာခြင်းကို ရည်ညွှန်း
သည်။
၅။ ခရစ်တော် - ဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နေသည့် သူ၏
တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။

ဆရာက သင်နေထိုင်သည့်
နေရာတွင် “လက်ခံမှု
အနည်းဆုံး” ပညတ်တော်
များကို မှတ်သားရမည်။
ထို့အပြင် ကလေးများအား
ဘုရားသခင်၏ ယဉ်ကျေး
မှုဖြင့် နေထိုင်ရန်နှင့်
သူ့အားနာခံခြင်းဖြင့်
အသက်ရှင်ရန် အားပေးပါ။

၆။ ကားတိုင် - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်
တွင် အသေခံခဲ့သည်။
၇။ ယုံကြည်ခြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပါက ဘုရားသခင်
ကြိုဆိုသည်။
၈။ အသက် - ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးသည်။

သင်ခန်းစာကို
လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
လှုပ်ရှားမှု
ကျမ်းစာ၏ မဟာပုံပြင်၏
မရှိမဖြစ် သမ္မာတရား
ရှစ်ခုသည် အလွန်အရေး

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသည်။
ဘုရားသခင်သည် ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကို ပေးခဲ့သည်။
သူ၏ပညတ်တော်များကို မနာခံခြင်းသည် အပြစ်ဖြစ်သည်။

ကြီးသည်။ ထိုရှစ်ခုသည်
ပညတ်တော် ဆယ်ပါးကို
လေးနက်စေပြီး
ဘုရားသခင် ပေးထား
သည့် ကိုယ်ကျင့်တရား
ဆိုင်ရာ ကုတ်ကို
သင်လိုက်နာရန် မည်သို့
လုပ်ဆောင်မည်နည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၂၉)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၃၂:၁-၃၅

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဣသရေလလူမျိုးများသည်
ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး တော်လှန်ပုန်ကန်ခဲ့ကြသည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

မောရှေသည် တောင်ထိပ်ပေါ်တွင် ဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ဆုံရာမှ နောက်တစ်ဖန်ပြန်မလာ
တော့မည်ကို ဣသရေလလူမျ ိုးများက စိတ်ပူကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သူတို့ကအားရုန်
အား သူတို့၏ခရီးစဉ်ကို ဆက်လက်ဦးဆောင်ပေးမည့် “ဘုရားများ” ကို လုပ်ပေးရန်

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ဒုတိယ ပညတ်တော်ကို လျစ်လျူရှုခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် မည်သည့်ရုပ်တုကိုမှ
မလုပ်ရ (သို့) ဘုရားသခင်၏ရုပ်ပွားကို မလုပ်ရ မည်သည့်ရုပ်တု အမျ ိုးအစားမှ
မလုပ်ရပါ။

လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

မောရှေက ဣသရေလလူမျ ိုးများ၏ ကာမဂုဏ်ကို တွေ့သောအခါ ဘုရားသခင်မှသူ့ကို
ပေးထားသည့် ကျောက်ပြားများကို ခွဲလိုက်သည်။

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

အားရုန်သည် လူများ၏အလိုဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး ဘုရားနောက်လိုက်ရင်း (သို့)

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

နတ်ဘုရားများကို ရောနှောလိုက်သည်။ ရလဒ်မှာ လုံးဝကျဆုံးခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

ဤရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့် တစ်ချ ိန်တည်းတွင် ယာဝေဘုရားက အားရုန်နှင့်သူ၏သားများကို
အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်အတွက် ယဇ်ပုရောဟိတ်များအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
ယာဝေဘုရားက တဲတော်တွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာကို မောရှေနှင့်ပြောဆိုခဲ့သည်။

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

စိတ်အလွန်ဆိုးလျက် မောရှေက တောင်ပေါ်မှထွက်လာပြီး ဣသရေလလူမျ ိုးများကို

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

အပြစ်တင်ရန် ဆင်းလာသည်။ အားရုန်အား မောရှေမှမေးမြန်းသည့်အခါ လူများကို

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

အပြစ်တင်ခဲ့သည်။
¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

အီဂျစ်လူမျ ိုးတို့၏ နာမည်ကြီးဘုရားများဖြစ်ကြသော Hapi နှင့် Hathor တို့သည် ကျွဲ

များသည် သူတို့၏ဘေးပတ်လည်ရှိ ဘာသာရေးကို အတုယူပြီး ဘုရားသခင်ပေးခဲ့သည့်

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

သည့် နတ်ဘုရားကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဣသရေလလူမျ ိုး

¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

စေခိုင်းသည်။ ထို့ကြောင့် အားရုန်က ရွှေကိုစုဆောင်းပြီး နွားသူငယ်ရုပ်သွန်းပေးသည်။
နှင့် နွားမတန်းကဲ့သို့ ကိုယ်စားပြုသည်။ ခါနနိလူမျ ိုးများသည် Baal ကျွဲကိုကိုယ်စားပြု

¼¼

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

မောရှေသည် ဘုရားသခင်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ရှာဖွေသည့်တောင်ပေါ်သို့ ပြန်သွားခဲ့
သည်။ သူသည် လူများ၏အပြစ်အတွက် ယဇ်အဖြစ် သူ့ကိုယ်သူ ပူဇော်ခဲ့သည်။ သို့သော်
ကျွန်ုပ်တို့နောက်ပိုင်းတွင် လေ့လာသည့်အခါ ဘုရားသခင်သည် လူသားယဇ်များကို
မနှစ်သက်ကြောင်းတွေ့ရမည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
¼¼

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁:၁ - အစဦး၌ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ဖန်ဆင်း
တော်မူ၏။

¼¼

¼¼

¼¼

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ကောလောသဲ ၁:၁၆ - အကြောင်းမူကား ထိုသားတော်သည် ကောင်းကင်ပေါ် မြေကြီး

လှုပ်ရှားမှု -

ပေါ်မှာရှိသမျှသော ရူပအရာ၊ အရူပအရာ၊ ရာဇပလ္လင်ဖြစ်စေ၊ အစိုးရခြင်းတန်ခိုးဖြစ်စေ၊

အရင်ကျက်မှတ်ခဲ့သည့်

အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်စေ၊ အာဏာစက်ဖြစ်စေ၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်

ကျမ်းချက်များကို

မူ၏။ ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်း၊ ထိုသခင်အဘို့အလိုငှါ၎င်း ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည်

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ဖန်ဆင်းလျက်ဖြစ်ကြ၏။

ဆရာက ကလေးများအား

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၂ - သတ္တမနေ့ရောက်လျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် ဖန်ဆင်းသောအမှုကို

အရင်ကျက်မှတ်ခဲ့သည့်

လက်စသတ်တော်မူခဲ့ပြီးသည် ဖြစ်၍၊ ဖန်ဆင်းသမျှသော အမှုအရာတို့သည် ပြီးစီးပြီးမှ

ကျမ်းချက်များကို

ထိုသတ္တမနေ့၌ ငြိမ်ဝပ်စွာ နေတော်မူ၏။

ပြန်လည်သတိရအောင်

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၈ -ထာဝရအရှင် ဘုရားသခင်သည်လည်း အရှေ့မျက်နှာ၊ ဧဒင်အရပ်၌
ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျ ိုးပြီးလျှင် ဖန်ဆင်းတော်မူသောလူကို ထိုဥယျာဉ်၌ နေရာချတော်မူ၏။

¼¼

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၅ - သင်နှင့်မိန်းမကို၎င်း သင်၏အမျ ိုးအနွယ်နှင့် မိန်းမ၏ အမျ ိုး
အနွယ်ကို၎င်း ငါသည် ရန်ငြိုးဖွဲ့စေမည်။ သူသည် သင်၏ခေါင်းကို ကြိတ်လိမ့်မည်။
သင်သည် သူ၏ဖနောင့်ကို ကြိတ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

¼¼

ရောမသြဝါဒစာ ၈:၂၀ - ၂၁ - ဤလောကသည် အနိစ္စနိုင်ငံသို့ အလိုလိုလိုက်သည်
မဟုတ်။ ဘုရားသခင်သားတို့၏ ထူးမြတ်သော လွှတ်ခြင်းချမ်းသာ တည်းဟူသော
ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်း

အနှောင်အဖွဲ့မှ

ကယ်လွှတ်ခြင်းချမ်းသာကို

ဝင်စားမည်ဟု

မျှော်လင့်ရသောအခွင့်ကိုပေး၍ အနိစ္စနိုင်ငံသို့ လိုက်စေတော်မူသောသူ၏ အလိုတော်
ကြောင့်သာ လိုက်ရ၏။
¼¼

မေးသင့်ပါသည်။
ဤစာမျက်နှာတွင် ကျမ်း
ချက်အားလုံးကိုစာရင်း
မပြုစုထားပါ။ သို့သော်
ဆရာက ကလေးများအား
အရင်ကျက်မှတ်ခဲ့သည့်
ကျမ်းချက် ၂၈ ပုဒ်ကို
မေးနိုင်ပါသည်။
ဖြေလိုသူများကိုမေးပြီး
အရိပ်အမြွက်ပေးကာ
သူတို့ကို ကူညီနိုင်ပါသည်။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၃ - သင့်ကိုကောင်းကြီးပေးသော သူကို ငါကောင်းကြီးပေးမည်။
သင့်ကို ကျ ိန်ဆဲသောသူကို ငါကျ ိန်ဆဲမည်။ သင့်အားဖြင့်လည်း လူမျ ိုးအပေါင်းတို့သည်
ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံရကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

¼¼

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၁၂:၁၃ - သိုးသူငယ်၏အသွေးသည် သင်တို့နေရာအိမ်၌ သင်တို့၏
လက္ခဏာသက်သေဖြစ်၍၊ ထိုအသွေးကိုငါမြင်သောအခါ သင်တို့ကို ငါလွန်သွားမည်။
ထိုသို့အဲဂုတ္တုပြည်ကို ငါသည် ဒဏ်ခတ်သောအခါ၊ ဖျက်ဆီးခြင်းဘေးဥပဒ်သည် သင်တို့
ကို မသင့်မရောက်ရ။

¼¼

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၁၄:၂၉ - ဣသရေလအမျ ိုးသားတို့မူကား ပင်လယ်အလယ်၌
မြေပေါ်မှာ လျှောက်သွား၍၊ ရေသည် သူတို့လက်ယာဘက် လက်ဝဲဘက်မှာ ကျောက်
ထရံကဲ့သို့ရှိနေ၏။

¼¼

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂ဝး၃ - ငါမှတစ်ပါး အခြားသောဘုရားကို မကိုးကွယ်နှင့်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
တစ်စုံတစ်ယောက် အလွန်စိတ်ပျက်သည်ကို သင်မည်သည့်အချ ိန်တွင် နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့
သနည်း။ သူတို့စိတ်ဆိုးနိုင်ပေသည်။ တစ်စုံတစ်ခုက သူတို့အား အလွန်အနှောင့်အယှက်
ဖြစ်စေသည့် အခြေအနေများမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။
ယနေ့သင်ခန်းစာမှာ မောရှေသည် ဣသရေလလူမျ ိုးများကို အလွန်စိတ်ဆိုးသည်။ အဘယ်
ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့တစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းက သူ၏ညီအစ်ကို
မောင်နှမများကိုပင် ထိခိုက်စေခဲ့သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- တည်နေရာများကို
နားထောင်ခြင်း
ကလေးများအား
တည်နေရာမျ ိုးစုံကို
နားထောင်စေပါ။ ၁) မောရှေရှိခဲ့သည့်
တောင်ထိပ်ပေါ်မှ
နားထောင်ပါ။

ပုံပြင်ပြောပြပါ

သူဘာမြင်ခဲ့သနည်း။
သူဘာကြားခဲ့သနည်း။

မောရှေနှင့်ယောရှုတို့သည် ခရီးရှည်ထွက်ရန် ပြင်ဆင်ကြသည်။ ထိုခရီးစဉ်မှာ မောရှေကသာ

သူဘာခံစားခဲ့ရသနည်း။

တောင်ထိပ်ပေါ်တွင်ရောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ယောရှုသည် ခရီးတစ်ဝက်သာ

၂) ယောရှုရှိခဲ့သည့်

သွားပြီးမောရှေသည် ဘုရားသခင်နှင့်စကားပြောရန် တောင်ထိပ်ပေါ်သို့ တက်သွားသည်။
ယောရှုက မောရှေအား စိတ်ရှည်စွာစောင့်ခဲ့သည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများက ဆန့်ကျင်ဘက်
အရာကိုလုပ်ခဲ့သည်။

တောင်၏အလယ်မှ
နားထောင်ပါ။
သူဘာမြင်ခဲ့သနည်း။

သူတို့ထင်သည်မှာ မောရှေသည် ပြန်မလာတော့ပါ သူတို့မျှော်လင့်ချက်မဲ့သည်ဟု ထင်ကြ
သည်။ သူတို့၏အတွေးမှာ အားရုန်သည် သူတို့၏နောက် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လာမည်
ဖြစ်ပြီး တစ်ခုခုလုပ်ဆောင်ရန် သူ့ကိုပြောခဲ့ကြသည်။ တစ်စုံတစ်ခုလုပ်ရန်မှာ…. ကိစ္စမရှိခဲ့ပါ။
အားရုန် ဘာစဉ်းစားသနည်း။ သူတို့ကို ရွှေနားကပ်များမှ နွားသူငယ်ပုံသွင်းရန် ရွှေများ
ယူလာရန်ပြောခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူတို့က ရွှေနွားသူငယ်ကို ကိုးကွယ်စပြုပြီး ပါတီပွဲ
ကျင်းပကြသည်။ သူတို့က ဤရွှေနွားသူငယ်ပုံကို အီဂျစ်ပြည်မှ ကယ်တင်သူအဖြစ် ကြွေး
ကြော်ကြသည်။

သူဘာကြားခဲ့သနည်း။
သူဘာခံစားရသနည်း။
၃) အားရုန်နှင့်
ဣသရေလလူမျ ိုးများ
ရှိခဲ့သည့် တောင်အောက်မှ
နားထောင်ကြည့်ပါ။
သူတို့ဘာမြင်ခဲ့သနည်း။
သူတို့ဘာကြားခဲ့

ဝိုး! ဘုရားသခင် အမှန်တကယ် စိတ်ဆင်းရဲသည်။ သူတို့အား ရုပ်တုဆင်းတုမထုလုပ်ရန်

သနည်း။ သူတို့ဘာ

ပြောခဲ့သည် သို့သော် သူတို့သည်လွန်သွားပြီး ရုပ်ထုသွန်းလုပ်သည်။ ထို့အပြင် အားရုန်သည်

ခံစားခဲ့ကြသနည်း။

သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကို မြင်နိုင်ပြီး ဖြစ်ပျက်

တည်နေရာများကို

နေသည့်အရာကို မောရှေအား ပြာပြခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် အလွန်စိတ်ဆိုးပြီး လူများ

နှိုင်းယှဉ်ပါ။

အားလုံးကို ဖျက်ဆီးမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ မောရှေက တောင်ထိပ်မှဆင်းလာပြီး ယောရှု

တည်နေရာသုံးခုတွင်

နှင့်ပူးပေါင်းသည်။ ယောရှုက ဣသရေလလူမျ ိုးများထံမှ ဆူညံသံကိုကြားပြီး စစ်ပွဲဖြစ်နေ

တစ်ခုစီတိုင်းသည်

သည်ဟု ထင်ခဲ့သည်။ သို့သော် မောရှေက ကောင်းစွာသိသည်။ သူသိသည်မှာ ဘုရားသခင်က

ဘာနှင့်တူသနည်း။

ဣသရေလ လူမျ ိုးများသည် ပါတီပွဲကြီးကိုကျင်းပနေပြီး ထိုပါတီမှာ သူ့ကိုဂုဏ်ပြုသည့်ပါတီ

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

ပညတ်တော်ဆယ်ပါးဖြစ်သော ကျောက်ပြားနှစ်ပြားကို ရိုက်ချ ိုးခဲ့သည်။ ယခုတွင် မောရှေ
သည် အလွန်စိတ်ဆိုးသည်။ အထူးသဖြင့် သူ၏အစ်ကိုအားရုန်ကို ဖြစ်သည်။
မောရှေသည် လူများကို ဆုံးမပြစ်တင်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် အပြစ်ပြုခဲ့သည်။ သူတို့အတွက်
ဆုတောင်းပေးမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်ထံပြန်သွားပြီး သူတို့၏အပြစ်
အတွက် ကိုယ်စားအပြစ်ဖြေခြင်းကို လုပ်ဆောင်ရမည်။ သူတို့သည် ထိုရွှေနွားသူငယ်ပုံကို
ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် ဆုတောင်းခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်သောကြောင့် ဒုက္ခကြီးစွာ
ရောက်ကြတော့မည်။
ဘုရားသခင်က လူသားများ၏ ထိုကဲ့သို့သော အမှားကျူးလွန်ခြင်းကို ခွင့်လွှတ်သည်။
သူက မောရှေအား ဘုရားသခင်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လိုချင်သည့်မည်သူမဆို ဘုရားသခင်၏
စာအုပ်ကို မဖုံမကွယ်ရ ဟုပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က မောရှေအား ဤစိတ်ချမှုကိုပေးပြီး

ကျမ်းစာအလွတ်

သူတို့အား ပညတ်တော်ဆယ်ပါး၏ နောက်ကျောက်ပြားတစ်စုံကို ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်

ကျက်မှတ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု

သည် လူများကို ခွင့်လွှတ်ပေးသည့်အတိုင်း သူ၏ကျေးဇူးတော်သည် အလွန်သိသာထင်ရှား

ကျမ်းချက်ကို အကြိမ်

သည်။ သို့သော် ထိုသို့ ဆိုးညစ်သောအမှုကို ပြုသည့်အတွက် ကပ်ဆိုးကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
အာဒံနှင့်ဧဝတို့အပြစ်ပြုစဉ်နှင့်

ဆင်တူသည်။

ဘုရားသခင်ကသူတို့ကို

ခွင့်လွှတ်ပေးပြီး

အဝတ်အစားပေးခဲ့သည်။ သို့သော် သူတို့ကိုအပြစ်ပေးပြီး ဥယျာဉ်ထဲမှ မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။
ဤအတိုင်း

ဘုရားအလုပ်လုပ်ဆောင်သည်။

သူသည်

ဂရုဏာကြွယ်ဝသည်။

သို့သော်

အပြစ်ကို အစဉ်စီရင်သည်။

အနည်းငယ်မျှ ပြန်လည်
သုံးသပ်ပြီး ကလေးများကို
နှစ်ဖွဲ့ (သို့) သုံးလေး
ဖွဲ့ခွဲပါ။ အဖွဲ့များကို မြေဖြူ
(သို့) သင်ပုန်း
(သို့) စာရွက်စဖြင့်
ထိုင်ခုံပေါ်တွင် မျဉ်းဖြင့်ဆွဲ

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကာ ထားပါ။ တစ်ဖွဲ့စီ၏
ရှေ့တွင် ရေးစရာတစ်ခုခု
ထားပါ။ ပထမဆုံး

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂ဝး၄ - ရုပ်တုဆင်းတုကို ကိုယ်အဖို့မလုပ်နှင့်။

ကလေးကို ကျမ်းချက်၏
ပထမစကားလုံးကို

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ရေးစေပြီး နေရာသို့
ပြန်လာစေပါ။ ထို့နောက်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို

နောက်ကလေးတစ်ဦးက
ထွက်လာပြီးနောက်
စကားလုံးကိုရေးပါ။
ကျမ်းချက် အားလုံးရေး
ပြီးသည်အထိ ဆက်

လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

လုပ်ပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်

“ပြောပါ အိုသခင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီချင်းကို ဤသင်

ပြီးစီးစေပါ။

ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

မကစားမီ အဖွဲ့အားလုံးကို
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ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ဤလှုပ်ရှားမှု၏ပန်းတိုင်မှာ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင် ရုပ်တုဆင်းတုများကို ဖော်ပြရန်
ဖြစ်သည်။ ကလေးများကို ဤမေးခွန်းမေးပါ - “ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အတန်းထဲတွင် ရွှေဖြင့်လုပ်
ထားသည့် နွားသူငယ်ပုံရှိပါက ထိုရုပ်တုကိုဝယ်ပြီး ကိုးကွယ်ရန် သွေးဆောင်ခံရမည်လား”
(မခံရပါ။ ယနေ့သင်ခန်းစာတွင် ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည့်အတိုင်း မှားယွင်းသွားပေမည်)
ကောင်းပြီ ဤသို့အတူတကွရွတ်ဆိုကြပါစို့ “ရုပ်တုမရှိရ” (ဤသို့ ကလေးများနှင့်အတူ လုပ်
ဆောင်ပါ တစ်တန်းလျှင် ကြိမ်ဖန်များစွာ လုပ်ဆောင်ပါ)။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်တုအဖြစ်
ရှိသော အရာအားလုံးအကြောင်းကို စဉ်းစားကြပါစို့။ သင်က ကျွန်ုပ်တွင် ရွှေနွားသူငယ်ပုံ
လည်း မရှိပါရုပ်တုများလည်း မရှိပါဟု စဉ်းစားပေမည်။ သို့သော် ရုပ်တုဟူသည်မှာ အဘယ်
နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘုရားသခင်၏ နေရာတွင်ထားသော မည်သည့်အရာမဆို ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်ထက် သူ၏အချ ိန်နှင့်အာရုံကို ယူထားသည့်အရာရှိပါသလား။ (အချ ိန်မီကြိုပြင်
ဆင်ထားပါ။ သင့်ကလေးများအဖွဲ့တွင် ရုပ်တုဖြစ်နိုင်သည့်အရာကို ယူလာပါ)။ ဗီဒီယိုဂိမ်း
များ၊ တီဗီ၊ အားကစားများသည် မည်သို့နည်း။ သင့်အတန်းနှင့်ဆီလျော်သည့် ရုပ်ပုံ (သို့)
ပစ္စည်းအစစ်ကို ယူလာပါ။) သင်သည်ထိုအရာကိုကြည့်ပြီး ....... “ရုပ်တုမရှိရ” ဟု ပြောလိုပါ
သလား။ နောက်တစ်ကြိမ်ပြောကြပါစို့။ ယခုတစ်ကြိမ်တွင် ကျွန်ုပ်က ရုပ်တုဖြစ်နိုင်သည့်
ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကို မြှောက်ထားမည်။ အတူတကွလုပ်ဆောင်ပါ။ ရုပ်တုများမှ ဘုရား
သခင် စောင့်ထိန်းပေးရန် ဆုတောင်းခံပါ။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု
ကလေးများအား

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ဤသင်ခန်းစာမှ သူတို့
သင်ယူမိသည့် သင်ခန်းစာ
ကို ချရေးစေပါ။ ထို့နောက်

သင်ခန်းစာတွင် အဓိကအချက်နှစ်ချက် စဉ်းစားစရာ ပါသည်။ -

သူတို့လေ့လာမိသည့်
အရာကိုအတန်းထဲရှိ

၁။ 	မောရှေသည် တောင်ထိပ်ပေါ်တွင် ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။

အတန်းဖော်တစ်ဦးနှင့်

၂။ ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် တောင်ခြေရင်းတွင် ရွှေနွားသူငယ်ပုံအား ကိုးကွယ်ခဲ့

ဝေမျှစေပါ။ သူတို့အား
ဝေမျှသည့် အသစ်သော

သည်။

သင်ခန်းစာကိုလည်း
ထပ်ရေးရမည်။ ဤဖြစ်စဉ်
ကို ကြိမ်ဖန်များစွာလုပ်ပါ။
ထို့နောက် သင်ခန်းစာမှ
ကလေးများ လေ့လာမိ
သည့်အရာမှ
မာစတာစာရင်းပြုစုပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
မည်သူ

(သို့)

ဘာကို

သင်ကိုးကွယ်သည်ဟူသည်မှာ

ဤသင်ခန်းစာ၏သင်ခန်းစာ

ဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် မှားယွင်းသောဘုရားကို ကိုးကွယ်ရန်နှင့် ထိုဘုရား
ဘေးနားတွင် ပါတီလုပ်ရန် ရွေးချယ်သည်။ ဘုရားသခင်ကသူတို့အား ကပ်ဘေးဖြင့် စီရင်
ခဲ့သည်။
ဖြောင့်မတ်သော တရားသူကြီးအနေဖြင့် သင်၏အပြုအမူအတွက် မှန်ကန်သောအကျ ိုး
ဆက်ကို သူရွေးချယ်မည်။
ဘုရားသခင်ကို သင်ကိုးကွယ်ရန် သင်ရွေးချယ်နိုင်သည့် ကောင်းသောရွေးချယ်မှုအချ ို့ကို
ဖော်ပြပါ။ (ဆုတောင်းခြင်း၊ ကျမ်းစာဖတ်ခြင်း၊ ဘုရားကျောင်းသွားခြင်း၊ သူ့ကိုနာခံခြင်း)
ဘုရားသခင်ကို မကိုးကွယ်ရန် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။
လူတိုင်းက ဘုရားကို မကိုးကွယ်ရန် ရွေးချယ်သောအခါ ထိုရွေးချယ်မှုအတွက် ဆိုးသည့်
အကျ ိုးဆက်များရှိသည်။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဣသရေလလူမျိုးများသည်
ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး တော်လှန်ပုန်ကန်ခဲ့ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၃၀)
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၄ဝး၁၇-၃၅

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများအား
သူနှင့်တွေ့ဆုံရန်နေရာနှင့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက်
ယဇ်ပူဇော်ရန် နေရာအဖြစ် တဲတော်တစ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ရန် ပြောခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

¼¼

တဲတော်ကို ဣသရေလလူမျ ိုးများ အီဂျစ်ပြည်မှထွက်လာပြီး တစ်နှစ်ကြာပြီးသောအခါ
သိနတောင်အနားတွင် ဆောက်ခဲ့ကြသည်။

¼¼

¼¼

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည်

ရှစ်လခွဲမျှနေခဲ့ကြသည်။

¼¼

¼¼

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် တဲတော်ဆောက်ရန် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများကို ၆ လခန့်

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

စုဆောင်းခဲ့သည်။

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

မောရှေအား ဘုရားသခင်ပြောသည့်အတိုင်း တဲတော်ဆောက်ရန် ထွက်မြောက်ရာကျမ်း

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ဘုရားသခင်ထံမှ မောရှေရရှိထားသည့် ပညတ်တော်ဆယ်ပါး ကျောက်ပြားနှစ်ပြားကို

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

ဘုရားသခင်၏ကတိတော်ဖြစ်သည့် “ဣသရေလလူမျ ိုးတို့တွင် ငါနေ၍သူတို့၏ ဘုရား

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

ဖြစ်မည်” (ထွက်မြောက်ရာ ၂၉:၄၅) သည် တဲတော်တွင် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

ပြည့်ဝလာသည့်အခါ ပြည့်စုံခဲ့သည် (ထွက်မြောက်ရာ ၄ဝး၃၄)။

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

တဲတော်သည် ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ ဘုရားသခင်၏တဲတော် ဖြစ်သည်။ ဤနေရာသည်

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ပြသသည့်နေရာ၊ ယဇ်များကို ပူဇော်သည့်နေရာနှင့် အပြစ်

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

များကို ခွင့်လွှတ်ပေးသည့် နေရာဖြစ်သည်။

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

မီးအိမ်တိုင်များ အဆင်သင့်ဖြစ်သောအခါ မီးညှိထားရသည်။ ထိုမှသာ ကိုးကွယ်သည့်

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

နေရာသည် အမှောင်မဖြစ်ရပါ (အခန်းငယ် ၂၅)။
¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

အနည်းဆုံးရက်ပေါင်း ၈၀ မျှ မောရှေသည် သိနတောင်ပေါ်တွင် နေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်

တဲတော်ထဲတွင် ထားသည်။
¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

တည်နေရာတစ်ခုတည်းတွင်

၄၀ တွင် ခုနှစ်ကြိမ်ပြောခဲ့သည်။
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

တဲတော်၏ညွန်ကြားချက်မှာ လိုက်နာရန်ပုံစံကို အကြံပေးထားသည်။ ပထမအနေဖြင့်
ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်၏ညွှန်ကြားချက်ကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ရမည်။
ဒုတိယအနေဖြင့် ထိုညွန်ကြားချက်များကို အတိအကျလုပ်ဆောင်ရမည်။

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်
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¼¼

တဲတော်သည် အခြေခံကျသောစည်းမျဉ်းနှစ်ခုကိုသင်ကြားပေးသည်။ ပထမတစ်ချက်မှာ
ဘုရားသခင်သည်သူ၏လူများကြားတွင်ကိန်းဝပ်သည်။ ဒုတိယမှာ သူ၏သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်

ဆရာအကူ

သူတို့၏အပြစ်ရှိခြင်းကြောင့် သူ့ကိုမမြင်ရပါ။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၂၇) - ထွက်မြောက်ရာကျမ်း
၁။ ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျ ိုးအား ပင်လယ်နီသို့ မည်သို့ဦးဆောင်ခဲ့သနည်း။
၂။ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၁၄:၁၉-၂၀ ကိုဖတ်ပါ။

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - မေးပါ၊
ဖတ်ပါ၊ စကားပြောပါ၊

၃။ မိုးတိမ်နှင့်မီး

ဆုတောင်းပါ။

၄။ ဘုရားသခင်၏ ဦးဆောင်မှုအတွက် ချ ီးမွမ်းပါ။

အရင်စွန့်စားခြင်း
သုံးခုအား ကောင်းမွန်

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၂၈) - ပညတ်တော်ဆယ်ပါး
၁။ 	ပညတ်တော်ဆယ်ပါးမှ မည်မျှကို သင်ပြောနိုင်သနည်း။
၂။ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂ဝး၁-၁၇ ကိုဖတ်ပါ။
၃။ အသက်ရှင်ခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာကုတ်
၄။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသက်ရှင်ရာတွင် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်များကို လိုက်နာ
မည်ဟု ဆုတောင်းပါ။

သော ပြန်လည်သုံးသပ်
ခြင်း နည်းစနစ်သည်
အဓိက အချက်အလက်
လေးခုကို အာရုံစူးစိုက်
စေသည်။
၁) မေးခွန်းမေးပါ

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၂၉) - ရွှေနွားသူငယ်တော်လှန်ပုန်ကန်ခြင်း
၁။ အားရုန်သည် ဘုရားသခင်အား ဆန့်ကျင်ပြီး ထိုတော်လှန်ခြင်းကို မည်သို့ ဦးဆောင်
နိုင်သနည်း။

၂) ကျမ်းစာဖတ်ပါ။
၃) ထိုအကြောင်းပြောပါ။

၂။ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၃၂:၁-၆ ကိုဖတ်ပါ။

၄) ဘုရားသခင်ထံ

၃။ ဘုရားသခင်အား ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးပါလျက် လိုက်နာခြင်းသည် လုပ်ဆောင်ရန်

ဆုတောင်းပါ။

မလွယ်ကူပါ။
၄။ ကျွန်ုပ်တို့မည်သူမျှ ဘုရားသခင်အား အခြားသူများဆန့်ကျင်အောင် မလုပ်ဆောင်
မိအောင် ဆုတောင်းပါ။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
လူများ ကိုးကွယ်သည့်နေရာကို သင်မြင်ဖူးပါသလား။ ကွဲပြားသည့် ဘာသာရေးများရှိသည့်
နေရာများကို သင်သတိပြုမိသည့် မတူညီသောအရာများမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။
ခရစ်ယာန်များ ကိုးကွယ်သည့်နေရာတွင် သင်မြင်တွေ့ရန် မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများမှာ
ဘာဖြစ်သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ
လှပသော ဣသရေလတောင်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည့် တဲတော်အလည်အပတ်ခရီးစဉ်မှ ကြိုဆို
ပါသည်။ ကျွန်ုပ်က သင်တို့ကို ဘုရားသခင်မှ သူ၏လူများကြားတွင် နေထိုင်ခဲ့သည့် တဲတော်
(သို့) တဲတော်နယ်မြေအား ပြလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ခရီးစဉ်အတွက် သင်တို့လာရောက်
ကြသောကြောင့် ဝမ်းသာပါသည်။ မေးခွန်းများကို လွတ်လပ်စွာ မေးနိုင်ပါသည်။
တဲတော်၏အပြင်ဘက်တွင်

ကျွန်ုပ်တို့ရပ်နေသည့်အခါ

တဲတော်နယ်နိမိတ်တစ်ခုလုံးကို

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ဧည့်လမ်းညွှန်

ဝန်းရံထားသည့် လေးလံသည့် ကုလားကာများကို သင်တို့သတိပြုမိကြမည်။ အမြင့်မှာ ၇ ပေ

ဆရာက ဤသင်ခန်းစာကို

ကျော်၊ တဲတော်၏အလျားမှာ ၁၅၀ ပေခန့် တဲတော်၏အကျယ်မှာ ၇၅ ပေခန့်ရှိသည်။ သင်

ပြောပြခြင်းဖြင့် ဧည့်လမ်း

တို့မြင်ရသည့်အတိုင်း တဲတော်မှာ အတည်ဆောက်ထားသည့် အဆောက်အဉီး မဟုတ်ပါ။

ညွှန် တစ်ယောက်အဖြစ်

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်

လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

ဘုရားသခင်၏လူများသည်

ခရီးသွားနေစဉ်

ဘုရားသခင်က

သူတို့ကြားတွင် ကိန်းဝပ်လိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တဲတော်၏ဂီဟာနှင့် ပစ္စည်း

တဲတော်ကိုဖြတ်ပြီး

များကို တပ်ဆင်သူနှင့်ဖြုတ်သည့် လုပ်သားများစွာ လိုအပ်သည်။

ဧည့်လမ်းညွှန် လုပ်ဆောင်

တဲတော်ထဲသို့ ဝင်လာသည့်အခါ ပထမဆုံးတွေ့မြင်ရသည်မှာ ကြေးပလ္လင်ဖြစ်သည်။ ကြေး
ပလ္လင်သည်

လူများအတွက်

တိရစ္ဆာန်နှင့်

ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာကို

ပူဇော်သည့်နေရာ

ဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်များစွာသည် ဤနေရာတွင်သေသောကြောင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ထို
အရှုပ်များကို ဂရုတစိုက်ရှင်းလင်းရန် လိုပါသည်။

သည့်အခါ ဆရာက
သူ(သို့) သူမဘာမြင်
သည် အဘယ်ကြောင့်
ထိုနေရာတွင် ရှိနေသည်ကို
ရှင်းပြလိမ့်မည်။

တဲတော်ထဲသို့ ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ဝင်သွားပါက ကြေးဝါအင်တုံကို တွေ့ရသည်။ ဤနေရာ
တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်များက သူတို့၏လက်နှင့်ခြေကို ဆေးသည့်နေရာဖြစ်သည်။ သူတို့ဆက်
မသွားမီ ဘုရားသခင်က သူတို့အား သန့်ရှင်းစေလိုသည်။ သူတို့၏အပြစ်များသည် ပလ္လင်ပေါ်
တွင် ယူဆောင်ပေးခဲ့ပြီး သူတို့၏ခန္ခာများသန့်ရှင်းသွားပြီ ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တဲတော်၏မျက်နှာစာကို ကြည့်လိုက်သည့်အခါ အခန်းနှစ်ခန်းကို တွေ့ရ
သည်။ ပထမအခန်းကို သန့်ရှင်းသောဌါနဟုခေါ်ပြီး ပရိဘောဂအပိုင်းအစသုံးခုရှိသည်။ ညာ
ဘက်တွင် စားပွဲပုတစ်ခုကို တွေ့ရမည်။ စားပွဲ၏ထိပ်တွင် ပေါင်မုန့် ၁၂ လုံးကို တွေ့ရမည်။
၎င်းသည် ဣသရေလလမျ ိုးဆယ့်နှစ်မျ ိုးနှင့် မိတ်သဟာရဖွဲ့ခြင်းကို သရုပ်ဖော်ထားသည်။
စားပွဲအားဖြတ်ပြီး ရွှေမီးခုံကို တွေ့ရမည်။ ၎င်းသည်ပုံစံခွက်သစ်ပင်နှင့် တူပြီး ဧဒင်ဥယျာဉ်
ထဲမှ အသက်ပင်ကိုသတိရစေသည်။ ပထမအခန်းထဲမှ နောက်ဆုံးပစ္စည်းမှာ နံ့သာပေါင်းကို
မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ဖြစ်သည်။ နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့ခြင်းသည် ကိုးကွယ်ခြင်း၏ပုံစံဖြစ်သည်။
၎င်းကို ယဇ်ပုရောဟိတ်ကသာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

သင့်ခရီးစဉ်အဆုံးတွင်
ကလေးများအား
မေးခွန်းများမေးစေပါ။
သင့်အနေဖြင့် “လာ
ရောက်သူ” တစ်ဦးချင်းစီ
အတွက် “တဲတော်ခရီးစဉ်
လက်မှတ်” ကိုလည်း
ပုံနှိပ်ထားနိုင်ပါသည်။
သင်က ဧည့်သည်များကို
ပေးသည့်အခါ သင့်အတန်း
သားများ မြင်ရန် တဲတော်
တွင် ရှိသောအရာနှင့်
တူညီသည့် အမျ ိုးအမည်

ဒုတိယအခန်းကို အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနဟု ခေါ်သည်။ ဤအထူးခြားဆုံးနေရာတွင် သေတ္တာ

များ ရှိထားစေပါ။

ရှိပြီး ရွှေဖြင့်ကွပ်ထားသော သေတ္တာရှိသည်။ ထိုနေရာတွင် ဘုရားသခင်မှ မောရှေအားပေး

သူတို့အား မေးခွန်းများ

ထားသည့် ပညတ်တော်မိတ္တူကို ထားသည်။ အဖုံးပေါ်တွင် ရွှေရောင်ခေရုဗိန်နှင့်ကောင်းကင်

မေးစေပါ။

တမန်များရှိသည်ကို သတိပြုပါ။ သေတ္တာသည် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်ကို အဓိက

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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သင်္ကေတဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တားမြစ်နေရာဖြစ်စေသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကသာ ထို

ဆရာအကူ

အခန်းထဲသို့ဝင်နိုင်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်သာ သူဝင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်
သည် သူ၏လူများကြားတွင် နေထိုင်သည်ကို တဲတော်က ပြသနေသည်။ ထိုနည်းတူ ဘုရား
သခင်သည် သန့်ရှင်းပြီး ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ လုပ်ဆောင်မည်ကိုလည်း
ပြသနေပါသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - ခုန်ပါ

ထွက်မြောက်ရာကျမ်းချက် ၄ဝး၃၄ - ထိုအခါမိုးတိမ်သည် ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်ကို
လွှမ်းမိုး၍ ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည် တဲတော်ကို ဖြည့်လေ၏။

စာရွက်များပေါ်
ကျမ်းချက်များကို
စာလုံးကြီးဖြင့် ကပ်ပြီး
ရောမွှေထားပါ။ သို့သော်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

တစ်ဆင့်ချင်းစီတွင်
အောင်မြင်စွာ တွေ့မြင်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

စေရန် ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်
နီးကပ်စွာ ကပ်ထားပါ။
ကလေးများက ကျမ်းချက်
များကို မှန်ကန်သည့်
အစီအစဉ်အတိုင်း
ခုန်ရမည်ဖြစ်သည်။
ကလေးအားလုံးကို

“ပြောပါ အိုသခင် Speak, O Lord” ဟူသည့် Keith နှင့် Kristyn Getty သီချင်းကို ဤသင်

ကျမ်းချက်ခုန်ရန်

ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

အလှည့်ရစေပါ။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကလေးတစ်ဦးချင်းစီကို လမ်းညွှန်သည့်စာရွက်၊ ကျမ်းချက်၊ လက်မှုတုတ်ချောင်းများနှင့်
ကော်များပေးပါ။ ကလေးများအား ကျမ်းချက်ကို စာရွက်ပေါ်တွင် ကပ်စေပါ။ ကလေးများ
ကော်ဖြင့်ကပ်နေစဉ် ကလေးများ၏စာရွက်ပေါ်တွင် ကလေး၏အမည်ကို လှည့်၍ ရေးပေးပါ။
ကလေးများအား ပေးထားသည့် တုတ်ချောင်းများဖြင့် အဆောက်အဦးပုံစံဖြင့် စာရွက်ပေါ်
တွင် မည်သို့ကပ်ရမည်ကို သရုပ်ဖော်ပြပါ။ (ကလေးတစ်ဦးချင်းစီ၏ တည်ဆောက်မှုသည်
ကွဲပြားခြားနားပေမည် - သူတို့၏တီထွင် ဖန်တီးမှုကို အားပေးပါ)။ စာရွက်အပိုင်းအစများကို
တည်ဆောက်ခြင်း စာရွက်ပေါ်တွင် မည်သို့ကပ်ရန်နှင့် သူတို့၏အဆောက်အဦးပေါ်တွင်
မည်သို့ကော်ဖြင့်ကပ်ရန် ကလေးများအား ဖော်ပြပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သဘောတူ၊ မတူဖော်ပြချက်များ (သင်သဘောမတူပါက အဘယ်ကြောင့် သဘောမတူ
သနည်း။)

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ယနေ့ကျမ်းစာပုံပြင်တွင်
ဣသရေလလူမျ ိုးများ
သည် တဲတော်ကို

၁။ တဲတော်သည် ၇၅ ပေကျော် ရှည်သည် (သဘောမတူပါ။ ၇.၅ ပေရှိသည်)
၂။ တဲတော်အင်တုံကို ရွှေဖြင့် လုပ်ထားသည် (သဘောမတူပါ။ ကြေးဖြင့် လုပ်ထား
သည်။)
၃။ တဲတော်သည် ဣသရေလလူမျ ိုးများ၏ အလယ်ဗဟိုတွင် ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်
ဆိုသော် ဘုရားသခင်က သူ၏လူမျ ိုးများကြားတွင် နေထိုင်လိုသည်။ (သဘောတူ
သည်)
၄။	ရှေ့တော်မုန့် ၁၂ လုံးသည် အားကစားအသင်း ၁၂ သင်း၏သင်္ကေတဖြစ်သည်။
(သဘောမတူပါ။ ပေါင်မုန့် ၁၂ လုံးမှာ ဣသရေလလူမျ ိုး ၁၂ မျ ိုးကြားတွင် မိတ်

တည်ဆောက်ကြသည်
(ဘုရားသခင်နှင့် တွေ့ဆုံ
ရန် နေရာ)။ ထိုမှသူတို့
သည် ဘုရားသခင်ကို
ကိုးကွယ်သည့် နေရာရှိ
မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်
ဆောက်ကြပါစို့။

သဟာရပြုခြင်း၏ သင်္ကေတဖြစ်သည်။)
၅။ တဲတော်ထဲသို့ သင်ဝင်သောအခါ ပထမဆုံးမြင်ရသောအရာမှာ သန့်ရှင်းရာဌာန
(သို့) အသန့်ရှင်းဆုံးဌာန ဖြစ်သည်။ (သဘောမတူပါ။ တဲတော်ထဲသို့ ပထမဆုံး
ဝင်သောအခါ မြင်ရသော အရာမှာ ကြေးနီပလ္လင်ဖြစ်သည်။
၆။ တဲတော်ထဲတွင် အခန်းများစွာ ရှိသည်။ (သဘောမတူပါ။ တဲတော်ထဲတွင် အခန်း
နှစ်ခန်းသာရှိသည်။ သန့်ရှင်းသောဌာနနှင့် အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနဖြစ်သည်။)
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

၅။ သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
တဲတော်သည် ကြီးမြတ်သောနေရာဖြစ်ခဲ့မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ဘုရား
သခင်၏ မျက်မှောက်တော်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သင်သည်ယဇ်မပါပဲ ဘုရားသခင်၏ မျက်
မှောက်တော်ထဲသို့ မလာနိုင်ပါ။

လှုပ်ရှားမှု - သဘောတူ၊
မတူ ဖော်ပြချက်များ
ကလေးများက
ဤဖော်ပြချက်များဖြင့်
သဘောတူသည် (သို့)
သဘောမတူပါ

သင်သည် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်ထဲတွင် အမှန်တကယ်ရှိလိုပါက ဘုရားသခင်

ဟူသည့် ဖော်ပြချက်များ

လက်ခံမည့် ယဇ်တစ်ခုကို ပြောပါ။ ဘုရားသခင်လက်မခံဟု သင်သိထားပြီး လူများယူဆောင်

ဖြင့် ပျော်ရွှင်ကြမည်

လာတတ်သော ယဇ်အချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။

ဖြစ်သည်။ သဘောတူမတူ

သင်အနှစ်သက်ဆုံးအရာ (သို့) သင်အနှစ်သက်ဆုံး အတွေးအခေါ်ကို ဘုရားသခင်အား
ပူဇော်ရန် မယူလာပါနှင့်။ ဘုရားသခင်လက်ခံမည့် ယဇ်ကိုသာ ယူလာပါ။ ထိုယဇ်မှာ ဘာဖြစ်
သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ဖော်ပြချက်နှင့် ပတ်သက်
ပြီး ကလေးများအတွက်
သင့်ကိုယ်ပိုင် ဖော်ပြချက်
များ ထုတ်နိုင်ပါသည်။
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၃၁)
ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁:၁-၉

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - သန့်ရှင်းသော ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်ရန်
ယဇ်ကောင် လိုအပ်ပါသည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ယခုတွင် ဣသရေလလူမျ ိုးများတွင် ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်ရန် တဲတော်ရှိပြီ ဖြစ်
သည်။ သူတို့၏အလယ်တွင် ကိန်းဝပ်သော ထိုသန့်ရှင်းသောဘုရားကို မည်သို့ကိုးကွယ်

¼¼

ပထမဆုံးယဇ်ကို မီးရှို့ရာယဇ်ဟု ခေါ်သည်။ ၎င်းကို ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁ တွင် တွေ့ရ

ကွယ်ရန် လူများအား သန့်ရှင်းစေရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
မီးရှို့ရာယဇ်အတွက် တိရစ္ဆာန်အဖြစ် နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ခို၊ ချ ိုးငှက်တို့ကိုသုံးနိုင်သည်။
ခိုနှင့်ချ ိုးငှက်သည် အကောင်ကြီးကြီးမဝယ်နိုင်သော သူအတွက် ဖြစ်သည်။
ပူဇော်သောသူက သူ၏လက်ကို တိရစ္ဆာန်၏ခေါင်းပေါ်တင်ရမည်။ ဤသို့လုပ်ခြင်းမှာ
သူပူဇော်သည်ကို ပြသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်က လုပ်ဆောင်သင့်သည်အတိုင်း ပလ္လင်
ပေါ်တွင် ထင်းများဖြင့် မီးမွေးထားရမည်။ တိရစ္ဆာန်အပိုင်းအစများကို ပလ္လင်ပေါ်မှမီး
ဖြင့် လောင်မြိုက်စေရမည်။

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

တစ်ကောင်လုံး မီးရှို့ရာယဇ်ကို ပူဇော်ခြင်းသည် မိမိကိုယ်တိုင် ယာဝေဘုရားအား
အပြည့်အဝပေးအပ်ခြင်း၏သင်္ကေတ ဖြစ်သည်။
အခြားယဇ်ပူဇော်ခြင်းများနှင့်

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

အကြောင်းနှစ်ခုစလုံးကို ဖော်ပြသည်။ နှစ်ခုလုံးသည် သန့်ရှင်းသော ဘုရားအား ကိုး

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

သည်။ ၎င်းသည် ယာဝေဘုရားအား ဆက်ကပ်ခြင်းနှင့် အပြစ်မှ ဆေးကြောခြင်း

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ဝတ်ပြုရာကျမ်းသည် ဣသရေလလူမျ ိုးများအား သန့်ရှင်းသော ဘုရားသခင်၏ရှေ့

ကို ဖော်ပြထားသည်။

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

၁-၇ သည် ဣသရေလလူမျ ိုးများ ဘုရားသခင်အား ပူဇော်ရမည့် ယဇ်ငါးမျ ိုးအကြောင်း

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ရမည်ကို သူတို့လေ့လာရန် လိုအပ်သည်။
တော်တွင် မည်သို့နေထိုင်အသက်ရှင်ရမည်ကို ညွန်ကြားထားသည်။ ဝတ်ပြုရာကျမ်း

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

ဆန့်ကျင်လျက်

တိရစ္ဆာန်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို

ဘုရားသခင်အတွက် မွှေးကြိုင်သော ယဇ်ဖြစ်ရန် လောင်မြိုက်စေရသည်။

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်
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¼¼

အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်သာလွန်မှုကို ဖော်ပြရန် ဤအရာကို အသုံးပြုခဲ့
သည်။

¼¼

ဆရာအကူ

မောရှေသည် ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်လေ့ရှိခဲ့သည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လွန်ခဲ့သောနှစ်လခန့်မျှ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည့် အချ ိန်ကာလများကို ပြန်လည်သုံးသပ်
ကြည့်ကြပါစို့။
¼¼

ထိုအချ ိန်ကာလများကို အစဉ်လိုက်ထားပါ (အစအဦးများနှင့် လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏ အစအဦး)

¼¼

ကာလတစ်ခုချင်းစီတွင် ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ခဲ့ကြသည့် လူများအချ ို့မှာ မည်သူများ ဖြစ်
သနည်း။

ဘောလုံးလှိမ့်ပစ်ခြင်း
သင့်အတန်းထဲရှိ

၁) အစအဦး - အာဒံနှင့် ဧဝ

ဘောလုံးအသေး တစ်လုံး

၂) အစအဦး - လူစီဖာ၊ ကာဣနနှင့် အာဗေလ

ဖြင့် ကစားရန် စက်ဝိုင်းပုံ

၃) အစအဦး - နောဧ

ထိုင်စေပါ။ ကလေးများ

၄) အစအဦး - မှားယွင်းသော နတ်ဘုရားများအား ကိုးကွယ်သူများ

အား တစ်ယောက်ကို

၅) လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏ အစအဦး - အာဗြဟံ၊ စာရာ၊ ဣဇာက်၊ ရေဗက္ကာ၊ ယာကုပ်နှင့်

တစ်ယောက် ဘောလုံးကို
ညှင်သာစွာ လှိမ့်ပစ်စေပါ။

၆) လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏အစ - မောရှေနှင့်ဖာရော

ကလေးက ဘောလုံးကို

ထိုသူများတစ်ဦးချင်းစီမှ အများဆုံးတူညီသည့် အချက်အချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။

ဖမ်းမိသည့်အခါ

၁) အာဒံ၊ အာဗေလ၊ နောဧ၊ အာဗြဟံနှင့်မောရှေတို့သည် ဘုရားသခင်အား အကြွင်းမဲ့
ယုံကြည်သောအခိုက်အတန့် တူညီကြသည်။
၂) ယဇ်ကောင်လိုအပ်သည့် ယဇ်ပူဇော်မှု (အာဒံ၊ အာဗေလ၊ အာဗြဟံနှင့် မောရှေ)
၃) သူတို့သည် စာတန်၏စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် တိုက်ခိုက်မှုများကို ကြုံခဲ့ရသည်
(အာဒံ၊ ဧဝ၊ ကာဣန၊ နောဧကာလမှ လူများ၊ မှားယွင်းသော နတ်ဘုရားများ
အား ကိုးကွယ်သူများ၊ အာဗြဟံ၊ စာရာ၊ မောရှေနှင့် ဖာရော)
¼¼

လှုပ်ရှားမှု -

ကလေးများအား

ယောသပ်
¼¼

သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ဤလူမျ ိုးများအတွက် ဘုရားသခင်က မည်သည့်အရာကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သနည်း။
(ဘုရားသခင်က အာဒံနှင့်ဧဝကို အဝတ်ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် နောဧကိုရေလွှမ်း
မိုးခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်းပေးသည်၊ ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအား မောရိတောင်ပေါ်တွင်
ပူဇော်ရန် သိုးထီးတစ်ကောင်ပေးသည်၊ ဘုရားသခင်သည် မောရှေအတွက် ဖာရော
ဘုရင်၏စစ်တပ်ရန်မှ ကာကွယ်ပေးခဲ့သည်။)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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ထိုကလေးအား
မေးခွန်းတစ်ခု ဖြေစေပါ။
ဤအချက်တွင်
ကလေးများ အဖြေမှား
ပါက မပြင်ပေးပါနှင့်။
ကလေး တစ်ဦးချင်းစီအား
ပါဝင်စေပြီး ဘောလုံးကို
တစ်ယောက်ပြီး
တစ်ယောက်ပစ်စေကာ
နောက်မေးခွန်းကို
ဖြေစေပါ။
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၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
သင်သည် ပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်သည် ဆိုပါစို့ - သင်သည် ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ခိုးလိုက်သည်။
ထို့အပြင် ထိုပြစ်မှုအတွက် ပြစ်ဒဏ်ရှိသည်ဆိုပါစို့ …. သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ထောင်ကျ
သွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခုတွင် တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုယ်စားထောင်ဝင်ပေးပြီး သင့်
အား လွှတ်စေမည်ဆိုပါစို့။ သင်မည်သို့ ခံစားရမည်နည်း။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ကျွန်ုပ်သည် ဆင်းရဲသောမိသားစုမှ လာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် များစွာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့
ဆင်းရဲသည်ကို မသိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘေးနားတွင်ရှိသော သူငယ်ချင်းများနှင့် ဆော့ကစားရ
သည်ကို နှစ်သက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် တောထဲတွင် အစဉ်သွားလာနေကြသည်။
ပူပြင်းပြီး ဆက်သွားရန် မိဘများကို အစစအရာရာ ပြင်ဆင်ပေးရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နောက်

ပုံပြင်ပြောပြပါ
လှုပ်ရှားမှု - ကန္တာရထဲမှ
ပထမဆုံးကလေး

တစ်နေရာ မရောက်ခင်အထိ မိမိအဝတ်အစားများကိုပင် ကိုယ်တိုင်သယ်ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်

ဤပုံပြင်အား

တို့ ဘယ်ကိုသွားနေသည်ကိုမသိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မိဘများ နောက်သာလိုက်ကြပါသည်။

ကလေးငယ်တစ်ဦးသည်

အီဂျစ်ပြည်မှ ကျွန်ုပ်တို့ထွက်လာပြီးနောက် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကြားထဲတွင် နေ
ထိုင်လိုသည်ကို သတိထားမိသည်။ လူသန်းနှင့်ချ ီရှိသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့
တဲများ၏အလယ်တည့်တည့်တွင် နေထိုင်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ လူအချ ို့က ဘုရားသခင်ကို
ကိုးကွယ်ရန် နေရာဆောက်ကြသည်၊ သူတို့က တဲတော်ဟု ခေါ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်က တဲတော်
ထဲသို့မသွားရပါ သို့သော် ကျွန်ုပ်မိဘများ သွားကြပါသည်။ အမှန်တွင် သူတို့သည် အသန့်
ရှင်းဆုံးဌာနတွင် မသွားရပါ ဝင်းခြံအတွင်းတွင်သာ သွားကြသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ဦး
တည်းသာလျှင် အသန့်ရှင်းဆုံးငှါသို့သွားနိုင်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်သာသွားရသည်။
ကျွန်ုပ်မိသားစုများက ဆင်းရဲသောကြောင့် အချ ို့မိသားစုများ ပူဇော်သကဲ့သို့ နွားကိုမပူဇော်

ကန္တာရထဲတွင် ရှိနေသည့်
ကလေးတစ်ဦးက
ပုံပြင် ပြောပြနေသဖွယ်
ရေးဆွဲထားပါသည်။
ဆရာ(သို့)
ကလေးတစ်ဦးအား
ကိုယ်တိုင်ကန္တာရထဲတွင်
ရှိနေသကဲ့သို့ ပုံပြင်ကို
ပြောပြစေပါ။

နိုင်ပါ။ နွားသည် စျေးကြီးပြီး ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုက နွားကိုဝယ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်
သူငယ်ချင်းမိသားစုများ ပူဇော်သကဲ့သို့ မပူဇော်နိုင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်အတွက် ကိစ္စမရှိပါ။
သို့သော် ကျွန်ုပ်မိသားစုမှ ဘုရားသခင်အား ပူဇော်သည့်အကြောင်းမှ အမှန်တကယ်စိတ်လှုပ်
ရှားဖွယ်ကောင်းသည်ကို တွေ့ရှိသောကြောင့် သင့်အား ပြောပြလိုပါသည်။
ဘုရားသခင်ကသည် ကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းဆောင်များကို ဘုရားသခင်အား ပူဇော်ရန် ချ ိုးငှက်
(သို့)

ခိုကိုပူဇော်နိုင်သည်ဟု

ပြောခဲ့သည်။

ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်စျေးကြီးသည့်

ယဇ်ဖြစ်

သော နွား၊ ဆိတ်၊ သိုးတို့ကို ပူဇော်ရန် မလိုတော့ပါ။ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်း
ဆုံးယဇ်ကိုသာ လိုချင်ခဲ့သည်။ စျေးကြီးသည့်ယဇ်ကို ကျွန်ုပ်တို့မတတ်နိုင်လျှင် စျေးမကြီး

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်တောင်းဆိုသည်မှာ ဤမျှသာဖြစ်သည်။
၎င်းမှကျွန်ုပ်သည် ဘုရားသခင်အကြောင်း လေ့လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် သူ၏မျက်မှောက်
တော်ထဲတွင် ရှိနေရန် ချမ်းသာကြွယ်ဝရန် မလိုပါ။ ကျော်ကြားရန် မလိုပါ။ သူသည် ကျွန်ုပ်ကို
အလွန်ချစ်ပါသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်ဖြစ်သည်အတိုင်း ကျွန်ုပ်ကိုနှစ်သက်သည်။ သူ၌တောင်း
ဆိုချက်တစ်ခုသာ ရှိပါသည် - သင်ယူလာနိုင်သည့် အကောင်းဆုံးသောအလှူကို ယူဆောင်
လာပါ။ ထို့အပြင် ဤအတိုင်း ကျွန်ုပ်မိဘများက လုပ်ဆောင်သည် …. သူတို့သည် သူတို့ယူ
လာနိုင်သည့် အကောင်းဆုံးအလှူကို ယူသွားကြသည်။
ယနေ့ညတွင် ကျွန်ုပ်ကိုအိပ်ကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ပေးမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်မိသားစုကို နှစ်သက်သည်။ သူသည် သန့်ရှင်းသည်ကို ကျွန်ုပ်
သိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို သူ့ထံယဇ်ကို ယူဆောင်လာစေလိုသည်။ သို့သော် သူသည်
ကြင်နာတတ်ကြောင်းကိုလည်း သိသည်။ ထိုကြောင့် သင်သည် ကျွန်ုပ်သူငယ်ချင်းများ
ကဲ့သို့ ချမ်းသာပြီး နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်တို့ကို ဝယ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ ခိုသာဝယ်နိုင်
သည့် ဆင်းရဲသားဖြစ်စေ ဘုရားသခင်က ယဇ်ဖြင့် သူ့ကိုကိုးကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို မျှော်လင့်
သည်။ သူသည် လူတိုင်းကို ချစ်ကြောင်းနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို တောင်းခံပါက ကျွန်ုပ်တို့
အပြစ်မှ ခွင့်လွှတ်ပေးသည်ကို တဲတော်မှ ကျွန်ုပ်လေ့လာမိပါသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၇:၁၁ - အကြောင်းမူကား ကိုယ်ခန္ဓာအသက်သည် အသွေး၌တည်၏။
သင်တို့ပြုသောအပြစ်ကို ဖြေစေခြင်းငှါ၊ ထိုအသွေးကိုသင်တို့အား ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ ငါပေးပြီ။
လူအပြစ်ကိုဖြေသောအရာကား၊ အသွေးဖြစ်သတည်း။

ကျမ်းချက်အလွတ်
ကျက်မှတ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - စကားလုံး
ရောနှောထားခြင်း
စကားလုံး တစ်လုံးချင်း

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

စီကို စာရွက်ပေါ်တွင်
ရေးပြီး စာရွက် အပိုင်းအစ

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို

များကို ရောထားပါ။
ထိုစာရွက်များကို
ကလေးများက
အစဉ်လိုက်စီပြီး
ပြန်လည်ထားစေပါ။

လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to
Our God” ဟူသည့် Eric Quiram သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကျွန်ုပ်တို့ ဆုံးဖြတ်ချက်မည်မျှ ချမှတ်နိုင်သည်ကို အတူတကွကြည့်ကြပါစို့။ ပထမဆုံး

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

အဖွဲ့ကို စာရွက်ပေါ်တွင် ဤကဲ့သို့ရေးပြီးပေးပါ။ - ကာဣန၊ အာဗေလ၊ အာဒံနှင့်ဧဝ၊ လူစီဖာ။

သင့်အတန်းကို နှစ်ပိုင်း

ဒုတိယအဖွဲ့ကို ဤနာမည်များပေးပါ - နောဧ၊ အာဗြဟံ၊ မောရှေ။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းကို

ခွဲပါ။ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီအတွက်

ဆုံးဖြတ်ရန် ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုဖြင့် ကလေးများ လာရပါမည်။ ဥပမာ။ ။ ကာဣနနှင့်အာဗေလ

ခေါင်းဆောင်ရွေးပါ။

တို့တွင် ယဇ်တစ်ခုစီရှိခဲ့ကြသည်။ ကာဣနသည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (လူသား၏နည်း

ယနေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည်

လမ်း) ဖြစ်ပြီး အာဗေလသည် သိုးသူငယ် (ဘုရားသခင်၏နည်းလမ်း) ဖြစ်သည်။ သူတို့၏

“ဘုရားသခင်၏

စာရင်းတွင် တစ်ဦးလျှင် အဖြေနှစ်ခုရှိရမည်။ သူတို့ပြီးသောအခါ အဖွဲ့ ၁ မှ အဖွဲ့ ၂ အား

နည်းလမ်း” နှင့်

- ခေါင်းဆောင်က စာရင်းကို ဖတ်သည့်အခါ “လူသားနည်းလမ်း” လား “ဘုရားသခင့်

“လူသားနည်းလမ်း”

နည်းလမ်းလား” ဟု မေးရမည်။ ဥပမာ။ ။ အဖွဲ့ ၁ မှခေါင်းဆောင်က အာဒံနှင့်ဧဝဟု

ဟူသည့် ကစားနည်းကို

ပြောသောအခါ - “သူတို့နှစ်သက်သည့် အပင်၏ အသီးကို စားသည်” ဟုပြောမည်။ အဖွဲ့ ၂ က

ကစားကြမည်။

တုံ့ပြန်ပြီး - “လူသားနည်းလမ်း” ဟု ဖြေမည်။ ထို့နောက်အဖွဲ့ ၁ ခေါင်းဆောင်က - “ကောင်း

ဤသို့ပြောပါ - ကျွန်ုပ်တို့

မကောင်းသိကျွမ်းရာ အပင်၏ အသီးမှတစ်ပါး အခြားနှစ်သက်ရာအပင်မှ အသီးကိုစား

သည် ရွေးချယ်မှုများစွာ

သည်” ဟုပြောသောအခါ အဖွဲ့ ၂ က “ဘုရားသခင်၏နည်းလမ်း” ဟု ဖြေရမည်။ ကျမ်းစာထဲမှ

လုပ်ခဲ့ကြသည့် လူများ

လူသားများသည် ဘုရားသခင်၏မိန့်မှာချက်ကို အမြဲနားလည်ခဲ့သည် မဟုတ်ကြောင်းကို

အကြောင်းကို ကျမ်းစာ

အလေးထားပါ။ သို့သော် သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏နည်းလမ်းကို နာခံရန်နှင့် လုပ်ဆောင်

ထဲတွင် လေ့လာခဲ့ကြ

ရန် မျှော်လင့်ခံရဆဲဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားရန်နှင့်နာခံရန် (သို့)

သည်။ သူတို့သည်

သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်နောက်သို့ ဘုရားသခင်အား မနာခံရသည်ပင် လုပ်ဆောင်

ဘုရားသခင်၏ နည်းလမ်း

ရန် ဟူ၍ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို အစဉ်ကိုးစားနိုင်ပါသည်။ သူသည် ချစ်တတ်

အတိုင်း လုပ်ကြသလား

ပြီး

လူသား နည်းလမ်း

ကောင်းမြတ်သည်။

သူ၏ပညတ်တရားများသည်

ကျွန်ုပ်တို့၏အကွယ်အကာနှင့်

အတိုင်း လုပ်ကြသလား။

ကောင်းကြီးကို ယူဆောင်လာပေးသည်။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ဤသင်ခန်းစာ၏ အဓိကအကြောင်းအရာမှာ - ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်ရန် ကိုယ်စားပြု
ယဇ်ကို လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွုန်ုပ်တို့သည် ကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်
တစ်ပုဒ်ကို

ပြောပြနေသောကြောင့်

အစားထိုးယဇ်ပူဇော်ခြင်းအကြောင်းကို

ပြောသည့်

ကျမ်းစာထဲပုံပြင်မှ အခြားဥပမာတစ်ခုမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။
၁။ အာဒံနှင့် ဧဝ။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် သူတို့၏အရှက်တရားအား ဖုံးကွယ်ရန် အဝတ်
ရရှိနိုင်ရန် တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင် သေခဲ့ရသည်။
၂။ ကာဣနနှင့် အာဗေလ။ အာဗလသည် ဘုရားသခင်ထံ လက်ခံနိုင်သော ယဇ်ကို
ပူဇော်နိုင်ရန် တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင် သေခဲ့ရသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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၃။ အာဗြဟံနှင့် ဣဇာက်။ သိနတောင်ပေါ်တွင် ဣဇာက်သေခြင်းမှလွှတ်ရန် တိရစ္ဆာန်

ဆရာအကူ

တစ်ကောင် သေခဲ့ရသည်။
၄။ ကန္တာရထဲမှ တဲတော်။ ဘုရားသခင်ထံမှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို တောင်းခံရန် လူများ
အတွက် တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင် သေခဲ့ရသည်။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - မဟာပုံပြင်
ဤအချက်အထိ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

ကျမ်းစာထဲတွင်
တွေ့ရသော အစားထိုး
ယဇ်ပူဇော်ခြင်း လေးမျ ိုးကို

ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်ရန် ဘုရားသခင်နှင့်သော်လည်းကောင်း အခြားသူများနှင့်သော်
လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့မှန်ကန်စွာ နေရမည်။ ဘုရားသခင်ထံမှ (သို့) အခြားသူများ
ထံမှ

ခွင့်လွှတ်ခြင်းတောင်းခံရန် လိုအပ်သည့်အမှု တစ်စုံတစ်ရာကို သင်လုပ်ခဲ့ပါသလား။

ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီး
ဖြစ်သည်။ ထိုလေးမျ ိုးကို
ဖော်ပြနိုင်ပါသလား။

စစ်မှန်သောကိုးကွယ်ခြင်းတွင် သန့်ရှင်းသော ဘုရားသခင်၏အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်

ထိုဥပမာ လေးမျ ိုးစလုံးကို

တို့ အပြစ်ပြည့်ခြင်းကို သိမှတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အပြစ်ရှိသောလူများသည် ခွင့်လွှတ်ခြင်း

သင်ဖော်ပြပြီးနောက်

ကို လိုအပ်သည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လိုအပ်ပါက သင်ဘာလုပ်မည်

အစားထိုး ယဇ်ပူဇော်ခြင်း

နည်း။ သင်သည် လူများ၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လိုအပ်ပါက သင်ဘာလုပ်မည်နည်း။ ဘုရား

သည် ဖြစ်ပျက်သည့်ပုံ

သခင်အား ကိုးကွယ်သူများသည် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို တောင်းခံသည်။

ပြင်တစ်ခုစီတိုင်းတွင်
ဘာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို
ကလေးများအား
ပြောစေပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - သန့်ရှင်းသော ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်ရန်
ယဇ်ကောင် လိုအပ်ပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၃၂)
ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၆:၆-၃၄

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်၏လူများ၏ အပြစ်များကို
သူတို့ထံမှ ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

လူသားများသည် ဗီဇအရ မကြာခဏ အပြစ်ပြုကြသည်။ သူတို့၏အပြစ်မှ ခွင့်လွှတ်
ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းကို လိုအပ်သည်။ အသွေးတော်ပူဇော်ခြင်းသည် သန့်စင်ခြင်းနှင့်
ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှစ်မျ ိုးစလုံးအတွက် လိုအပ်သည်။

¼¼

¼¼

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ ဆက်ကပ်ခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ခြင်းတို့အကြောင်း အသေးစိတ်

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ဖော်ပြထားသည်။

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၈-၁၀ တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်များ မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို ဖော်ပြ

¼¼

ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၁-၁၅ တွင် မည်သည့်အခြေအနေများက လူသားများကို မစင်ကြယ်

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ဖြစ်စေသနည်း။

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၆ တွင် သန့်စင်ခြင်းနှင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် နှစ်စဉ်ရက်စွဲကို ဖော်

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၇ တွင် ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းတို့အတွက် အသွေးသည်

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

နှစ်စဉ် အပြစ်ဖြေရာနေ့သည် စက်တင်ဘာလ နောက်ဆုံးပတ်နှင့် အောက်တိုဘာလ

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

ပထမပတ်တွင်ဖြစ်ပြီး Yom Kippur မှ သိရသည်။

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

ကိုယ်စားအပြစ်ဖြေသည့် နေ့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်တစ်ပါးတည်းသာ အသန့်ရှင်းဆုံး

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

ဌာနထဲသို့ ဝင်နိုင်သည့်နေ့ ဖြစ်သည်။ မည်သူကိုမျှအထဲသို့ ပေးမဝင်ခဲ့ဖူးပါ။
¼¼

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်သည်ကို ရှင်းပြထားသည်။
¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ပြထားသည်။
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁-၇ တွင် ကိုယ်စားတောင်းပန်ခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ မိတ်သဟာရဖွဲ့ခြင်း၊

ထားသည်။
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် သူ၏အပြစ်အတွက် ဦးစွာနွားကို ပူဇော်ရသည်။ ထို့နောက်မှ သူ
သည် အသွေးအချ ို့နှင့် အမွှေးနံ့သာကိုယူပြီး တဲတော်ထဲရှိ ပူသောမီးသွေးကို ယူရသည်။
ထို့နောက် သူသည် မီးသွေးကိုရွှေရောင် နံ့သာပလ္လင်ပေါ်တွင် ထားပြီး သူနှင့်ပဋိညာဉ်
သေတ္တာကြားတွင် မိုးတိမ်မီးခိုးများလုပ်ရန် နံ့သာကိုပေါင်းထည့်မည်။ တိမ်သည် သူ့ရှေ့
တွင် ရှိနေသောအခါ သူသည် အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနသို့ဝင်ပြီး ဂရုဏာပလ္လင်ဟု ခေါ်သော

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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အဖုံးပေါ်တွင် နွား၏အသွေးကို ဖြန်းရသည်။ ပြီးနောက် သူ၏မိသားစု အပြစ်များကို
သန့်စင်ရသည်။

ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
သင်ခန်းစာစတင်ပါ

သင်သည် ကျမ်းစာထဲမှ မဟာပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို လေ့လာနေကြောင်းကို သင့်အတန်းသား

လှုပ်ရှားမှု -

များ အားပြောပြပါ။ ကျမ်းစာထဲတွင် ပုံပြင်များစွာရှိနေစဉ်တွင် သူတို့သည်အဓိကအကြောင်း

အဓိကဖြစ်စဉ်များ

အရာတစ်ခု (သို့) ကျမ်းစာပုံပြင်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ၎င်းမှာ မျှော်လင့်ခြင်း ပုံပြင်ဖြစ်
သည်။ သင့်အတန်းအား ပုံပြင်နှင့် သင်ခန်းစာများကို အတူတကွထားရှိတတ်စေရန် ကူညီ
ပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရင်သင်ခန်းစာမှ ပြန်လည်သုံးသပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ မေးပါ “ကျမ်းစာထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည့် အဓိကဖြစ်စဉ်များမှာ ဘာဖြစ်ကြသနည်း။”
ဘုရားသခင်သည် အစဉ်တည်ရှိပြီး အလွန်တန်ခိုးကြီးသည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာကြီးနှင့်ထိုထဲတွင် ရှိသောအရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းသည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် လူသားများကို သူ၏အထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်အောင် ဖန်ဆင်းထား
သည်။

¼¼

၏ ထူးခြားသော
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
စာရင်းပေးထားသည်။
ထိုဖြစ်စဉ်များကို
စာရွက် (သို့)
ပိုစတာသင်ပုန်းပေါ်တွင်

လူစီဖာသည် ဘုရားသခင်အား တော်လှန်ပုန်ကန်ရာတွင် ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး သူ့နောက်

ရေးပြီး ကလေးများအား

လိုက်သည့် ကောင်းကင်တမန်မှာ သုံးပုံတစ်ပုံရှိသည်။

အစဉ်လိုက်စီစေပါ။

လူစီဖာ (သို့) စာတန်သည် ဧဝကို လှည့်စားခဲ့သည်။ သူမနှင့်အာဒံတို့သည် ဘုရား

သူတို့ကို အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့

သခင်အားမနာခံခြင်းဖြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။
¼¼

ဟူသည်မှာ လေ့လာခြင်း

ဖြစ်သည်။ ဖြစ်စဉ်၁၂ခုကို

¼¼

¼¼

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိများကို သေစေရန် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကို စေလွှတ်ခဲ့
သည်။ ဘုရားသခင်သည် နောဧနှင့်သူ၏မိသားစုကို အသက်ချမ်းသာပေးရန် ရွေးချယ်ခဲ့
သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နောဧသည် ဖြောင့်မတ်သောလူတစ်ဦးဖြစ်သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား အထူးကတိတော်ပေးခဲ့သည်။

¼¼

အာဗြဟံသည် သိနတောင်ပေါ်တွင် သားဣဇာက်ကိုယ်စားသိုးထီးကို ပူဇော်ခဲ့သည်။

¼¼

ယာကုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့် နပန်းလုံးရာမှ ဣသရေလဟူသည့်

၃ ဖွဲ့ဖြင့် အတူတကွ
လုပ်ဆောင်စေပါ။
တစ်ဖွဲ့စီတိုင်းသည်
မှန်ကန်စွာစီနိုင်ရန်
အချ ိန်မည်မျှရမည်ကို
သတ်မှတ်ပါ။
အနိုင်ရသူကဆုရမည်။

အမည်သစ်ကို ရခဲ့သည်။
¼¼

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် အီဂျစ်ပြည်တွင် ၄၃၀ နှစ်နေထိုင်ခဲ့သည်။

¼¼

ထူးခြားသော

ကပ်ဆိုးဘေးများနှင့်

လွတ်မြောက်ခြင်းအားဖြင့်

ဘုရားသခင်သည်

ဣသရေလလူမျ ိုးများကို အီဂျစ်ပြည်မှထွက်ရန် ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
¼¼

ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျ ိုးများနာခံရမည့် ပညတ်တော်ဆယ်ပါးဟု ခေါ်သည့်
ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ကုတ်ဥပဒေကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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ဆရာအကူ

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ညစ်ညမ်းခြင်းသည် တစ်စုံတစ်ခုကို နာကျင်စေပြီး အသုံးမဝင်အောင် လုပ်ဆောင်သည်။
၎င်းမှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ အစားအစာရင်းအမြစ်က ရောဂါဖြင့် ညစ်ညမ်းသွားသည့်အခါ အသုံး
မဝင်ဖြစ်စေသည်။ ရေအရင်းအမြစ်သည် ဓါတုများနှင့် ညစ်ညမ်းသွားသည့်အခါ ထိခိုက်
နာကျင်စရာ ဖြစ်လာသည်။
ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ညစ်ညမ်းသည့် ဘဝဖြင့် မနေထိုင်စေလိုပါ။ အပြစ်ရှိသော
ဘဝသည် ညစ်ညမ်းသော ဘဝဖြစ်သည်။ ဤအရာမှ ကာကွယ်ရန် ဘုရားသခင် ဘာလုပ်
ဆောင်ပေးခဲ့သနည်း။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ထူးခြားသောနေ့
ဤပုံပြင်ကို ပြောပြီး
နောက် အပြစ်ဖြေရာနေ့
နှင့်ပတ်သက်ပြီး
အောက်ပါမေးခွန်းများကို
ကလေးများဖြေနိုင်လား

ပုံပြင်ပြောပြပါ

ကြည့်ပါ။

၎င်းသည် ထူးခြားသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်တာလုံးတွင် ဤရက်မျှလောက်သော
ရက်တစ်ရက်မျှ မရှိပါ။ ထိုနေ့တွင် မိသားစုများစွာမှ လာမည့်နှစ်များစွာအတွက် ပွဲကျင်းပ
သည့်နေ့ တစ်နေ့ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့မှာ ကိုယ်စားအပြစ်ဖြေ (Day of atonement)သည့်နေ့
ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာကို ပြောပြရန်အတွက် ဖြစ်ရပ်လွန်ဖြစ်သောကြောင့် နောက်
ခံအကြောင်းအရာ အချက်အလက်အနည်းငယ် လိုအပ်ပါသည်။

. မည်သည့်နေရာတွင်
နည်း။ (တဲတော်)

. မည်သူနည်း။

(ယဇ်ပုရောဟတ်သည်
အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနသို့
ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသာ

ဣသရေလလူမျ ိုးများအား အသက်ရှင်ရန်အတွက် အထူးကိုယ်ကျင့်ဆိုင်ရာကုတ်ကို ပေး
ထားသည်။ ၎င်းကို ပညတ်တော်ဆယ်ပါးဟု ခေါ်သည်။ ယခုမှာ သူတို့သည် ဝတ်ပြုကိုး
ကွယ်ရန် နေရာဖြစ်သော တဲတော်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်ခုကြားတွင် ဘုရားသခင်က သူသည်
သန့်ရှင်းပြီး ထိုလူမျ ိုးများသည် မသန့်ရှင်းပဲ အပြစ်နှင့်ပြည့်နေသူများဖြစ်ကြောင်းကို အခိုင်
အမာ သက်သေထူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က မောရှေအား ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကို တိုက်
ရိုက်ပေးခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဣသရေလလူမျ ိုးများကြားတွင် နေထိုင်လာခြင်းဖြင့်
သော်လည်းကောင်း သူသည် သီးသန့်ဆန်သော ဘုရားဖြစ်ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် နီးကပ်စွာနေပြီး သီးသန့်ဆန်သောကြောင့် လူတိုင်း၏အပြစ်ကို ကိုယ်စား
ဖြေရန်လိုအပ်သည်ဟု တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ပင် အပြစ်ဖြေရသည်။ ဝတ်ပြု
ကိုးကွယ်သည့် နေရာရှိခြင်းက မလုံလောက်ပါ။ လမ်းညွှန်သည့် ကုတ်ရှိခြင်းသည် မလုံ
လောက်ပါ။ သူတို့၏အပြစ်မှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းကို လိုအပ်သည်။ လမ်းညွှန်ကုတ်

ဝင်နိုင်သည်)

. ဘာဖြစ်သနည်း။
(ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်
သန့်စင်ခြင်း)

. မည်သည့်အချ ိန်တွင်
ဖြစ်သနည်း။

(စက်တင်ဘာလ
အကုန်နှင့် အောက်တို
ဘာလ အစောပိုင်း)

. အဘယ်ကြောင့်နည်း။
(လူသားများသည်

ဖြစ်သည့် ပညတ်တော်ဆယ်ပါးသည် ပညတ်တော်တစ်ပါးပါးကို ချ ိုးဖောက်ပါက ခွင့်လွှတ်

အပြစ်ရှိပြီး ဘုရားသခင်မှ

ပေးရန်လိုအပ်သည့်အရာကို အခိုင်အမာ သက်သေထူခဲ့သည်။ တဲတော်က နောင်တသည်

ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းကို

မည်သည့်နေရာနှင့်

လိုအပ်သည်။)

မည်သည့်အချ ိန်တွင်ရပြီး

ခွင့်လွှတ်ခြင်းက

မည်သို့ဖြစ်လာသည်ကို

အခိုင်အမာ သက်သေထူခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

အစော ပိုင်းပတ်လည်တွင် ထိုနေ့၌ ဣသရေလလူမျ ိုးများက ဘုရားသခင်ကို ဂုဏ်ပြုခဲ့
သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် ထိုထူးခြားသောနေ့တွင် အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနသို့ ဝင်သည်။
ထိုနေ့တွင် သူဝင်နိုင်သောနေ့ဖြစ်သည်။ ဤထူးခြားသောနေ့တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် သူ
၏အပြစ်များအတွက်နှင့် သူ့မိသားစုအပြစ်အတွက် ကိုယ်စားအပြစ်ဖြေပေးသည့် နွားတစ်
ကောင်ကို ပေးလှူရသည်။ ၎င်းကိုသူသည် ဤထူးခြားသောနေ့တွင် နှစ်တိုင်းလုပ်ဆောင်
ရသည်။ သူနှင့်ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် မှန်ကန်သောယဇ်ကို မှန်
ကန်သောနေရာတွင် မှန်ကန်သောအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ယူလာသောအခါ သူတို့၏အပြစ်မှ
ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ခံရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ကိုယ်ကျင့်
နှင့်ဆိုင်သောကုတ်ကို ဖောက်ပြန်ခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဤကြီးမြတ်သောနေ့တွင် ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် အပြစ်၏ကျေးဇူးတရားကို ဖော်ပြကြ
သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် ဂရုဏာပြပြီး ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုပြသရန်
ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ကိုယ်စားအပြစ်ဖြေသည့်နေ့မှ ဘုရားသခင်၏
အကျင့်စရိုက်လက္ခဏာ အကြောင်းကိုများစွာ လေ့လာခဲ့ကြသည်။ သူတို့က ဘုရားသခင်
သည် ကြင်နာသည်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသည်၊ မှန်ကန်သောပေးလှူမှုဖြင့် သူ၏နာမကိုခေါ်
သော သူကို ခွင့်လွှတ်ပေးလိုသည့်အကြောင်းကို လေ့လာခဲ့သည်။ အသက်ရှင်ခြင်း၏ကိုယ်
ကျင့်ဆိုင်ရာကုတ်ကို ဖောက်ပြန်သောသူသည် လုံးဝရှင်းလင်းခြင်း (သို့) ဖျက်ဆီးခြင်း
ကိုမခံရပါ။ သူတို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံလိုပါက ခွင့်လွှတ်ခြင်း ရှိသည်။ ဤနေ့ရက်တွင် အပြစ်
ဖြေရာနေ့တွင် အပြစ်များကို ဖယ်ရှားခံရသည်။ ၎င်းမှာ ယာယီဖယ်ရှားခြင်းသာဖြစ်ပြီး
နောက်တစ်နှစ်အထိ ကောင်းသည်။ သို့သော် အပြစ်များကို ဖယ်ရှားခံရပြီး ဣသရေလ
လူမျ ိုးများက ကျေးဇူးတင်ကြသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
ဝတ်ပြုကျမ်း ၁၆:၃၀ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား ရှေ့တော်၌ အပြစ်ရှိ
သမျှတို့နှင့် ကင်းစင်မည်အကြောင်း၊ ထိုနေ့ရက်၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် သင်တို့ကို စင်ကြယ်
စေခြင်းငှါ၊ အပြစ်ဖြေခြင်းကို ပြုရမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု ပဲအိတ်ပစ်ခြင်း
တိတ်ဖြင့် ကြမ်းပြင်ပေါ်
တွင် ၃၆ လက်မခန့်ရှိသည့်
စတုရန်းပုံကြီး တစ်ခု
လုပ်ပါ။ စတုရန်းပုံ၏

“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to
Our God” ဟူသည့် Eric Quiram သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

အထဲတွင် အင်္ဂလိပ်စာလုံး
X ကို ဆန့်ကျင်ဘက်
ထောင့်များမှ ဆက်ပါ။
သင်၌ ကျောင်းသားများစွာ
ရှိပြီး နေရာရှိပါက ဒုတိယ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

စတုရန်းပုံလုပ်ပါ။
ပုံအတွင်း တစ်ခန်းချင်းစီ

ဤလှုပ်ရှားခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အပြစ်ကို အကြွင်းမဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအကြောင်း ကလေးများ
နားလည်စေရန်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ပါက ဤသင်ခန်းစာအတွက် ကမ္ဘာလုံးထုထည်လုံးကို
ယူလာပါ။ ကမ္ဘာလုံးပုံထုထည်လုံးမရှိပါက ကမ္ဘာလုံးကိုကိုယ်စားပြုမည့် ဘောလုံးတစ်လုံး
ယူလာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာဒေသမှ ဖြစ်နိုင်သမျှ မြောက်ဘက်သို့ သွားနေသည်ဟု
ဟန်ဆောင်ပါ။ သင့်မြို့၏တည်နေရာကို ခန့်မှန်းခြေညွှန်ပြပါ။ သင့်လက်ညိုးကို ကမ္ဘာလုံး
ပုံအားထောက်၍ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းသို့ ရောက်သည်အထိ မြောက်ဘက်ခရီးသို့ထောက်ပါ။
ယခုတွင် ဖြစ်နိုင်သမျှ တောင်ပိုင်းသို့ သွားကြပါစို့။ (နောက်တစ်ဖန် သင့်လက်ချောင်းကို
တောင်ပိုင်းဝင်ရိုးစွန်းသို့ ရောက်သည်အထိ လက်ချောင်းဖြင့် ဆက်သွားပါ)။ မြောက်ဘက်သို့

ကို တန်ဖိုး (၁၊၂၊၃၊၄)
စသဖြင့်ပေးပါ။ နည်းနည်း
အကွာမှ ပစ်ရမည့်နေရာ
ကို တိတ်ဖြင့်တားပါ။
နှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။ ကလေးတစ်ဦး
ချင်းစီက ပုံထဲမှ အခန်း
တစ်ခန်းကို ပဲအိတ်ဖြင့်
ပစ်ရန် အလှည့်ရမည်။
(သင့်အနေဖြင့် ပဲအိတ်ကို

ဆက်သွားနိုင်ပါသေးသလား (မသွားနိုင်ပါ) တောင်ပိုင်းသို့ ဆက်သွားနိုင်ပါသေးသလား

ခြေအိတ်ထဲတွင် ပဲများ

(မသွားနိုင်ပါ)။ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ပေးသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့

ထည့်ပြီး သရေကွင်းဖြင့်

အပြစ်များကို မမှတ်မိတော့ပါ။ နားလည်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တစ်စုံ

တင်းကြပ်စွာ စည်းကာ

တစ်ယောက်က ကျွန်ုပ်တို့ကို အမှားလုပ်သည့်အခါ နာကျင်စေသည့်အခါ ခွင့်လွှတ်ရန် ကျွန်ုပ်
တို့အတွက် ခက်ခဲတတ်သည်။ သူတို့အား ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ရန် အမှန်ကြိုးစားရပေမည်။ သို့
သော် ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ ထာဝရခွင့်လွှတ်ပေးရန် ပိုမိုခက်ခဲတတ်သည်။ ဆာလံ ၁၀၃:၁၂ ကို
တစ်ယောက်ယောက်အား ဖတ်စေပါ “အရှေ့မျက်နှာစွန်းသည် အနောက်မျက်နှာစွန်းနှင့်
ဝေးသည်တိုင်အောင် ငါတို့အပြစ်များကို ငါတို့နှင့်ဝေးစေတော်မူ၏။” ကောင်းပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့
အသင်းတော်မှ အရှေ့ဘက်သို့ ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှ ခရီးသွားနိုင်သည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။ သင့်
လက်ချောင်းကို အရှေ့ဘက်သို့ရွှေ့ပါ။ ထို့အပြင် သင်စသည့် နေရာသို့ သင်ပြန်ရောက်သည့်
တိုင် သူသည် အရှေ့ဘက်သို့ ဆက်လက်သွားနေသည်။ ဘုရားသခင်က မြောက်ဘက်
သည် တောင်ဘက်အထိဝေးသည်ဟု မပြောခဲ့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသို့ပြောပါက
ရပ်သွားသည့် နေရာရှိမည်။ သင်သည် အနောက်ဘက်သို့ စတင်သွားရန် အရှေ့ဘက်သို့

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

လုပ်နိုင်ပါသည်။ ခြေအိတ်
ရှည်ဘက်ကို ယူပြီး
ပဲရှိသည့်ဘက်သို့
ခေါက်ထည့်ပါ) သူတို့က
ကျမ်းချက်ကိုမှန်ကန်စွာ
ပြောနိုင်ပါက သူတို့၏
အသင်းရမှတ်သည်
ပဲအိတ်ပစ်၍ ကျသည့်
နေရာမှ အမှတ်အတိုင်း
ရမည် ဖြစ်သည်။
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လုံလောက်စွာ မသွားနိုင်ပါ။ ထို့အပြင် အရှေ့ဘက်သို့စတင်သွားရန် အနောက်ဘက်သို့
လုံလောက်စွာ မသွားနိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းသည် ထာဝရတည်ရှိနေသည်။

ဆရာအကူ
သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု -

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

တစ်မိနစ်စာစာရင်း
ဆရာကအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အား

အတန်းကို

နှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။

အဖွဲ့များအား

အပြစ်ဖြေရာနေ့အကြောင်းကို

သူတို့ချရေးနိုင်

သလောက် ဖော်ပြချက်များစွာကို အချ ိန်တစ်မိနစ်ပေးပြီး ရေးစေပါ။

သင်ခန်းစာအကြောင်းကို
သူတို့ရေးနိုင်သမျှ
တစ်မိနစ်အတွင်း

¼¼

အသန့်ရှင်းဆုံးဌာန အထဲသို့ တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်သာ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။

အချက်အလက်များကို

¼¼

ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်

စာရင်းပြုစုစေပါ။

အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနသို့

ဝင်နိုင်သည့်

တစ်ဦးတည်းသော

သူဖြစ်သည်။
¼¼

ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ပင် လူအားလုံးနှင့်အတူ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိရန် လိုအပ်
သည်။

¼¼

အပြစ်ဖြေရာနေ့သည် စက်တင်ဘာလအကုန်နှင့် အောက်တိုဘာလ အစောပိုင်းတွင်
ဖြစ်ခဲ့သည်။

¼¼

နွား၏အသွေးသည် ဘုရားသခင်အား ကျေနပ်စေသည့်တစ်ခုတည်းသောအရင်း
အမြစ် (သို့) အစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။

¼¼

တဲတော်သည် အပြစ်ဖြေရာ လုပ်ဆောင်မှုအတွက် တည်နေရာဖြစ်သည်။

တစ်မိနစ်ကျော်သွားသော
အခါ စာရင်းများကို
နှိုင်းယှဉ်ပြီး မည်သည့်
အသင်းက အချက်အလက်
ပိုများသည်ကိုကြည့်ပါ။
သင်သည် အချက်အလက်
များကို လိုချင်သည်ကို
ကလေးများအား
သေချာစွာ သိထားစေပါ။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ဘုရားသခင်သည် အပြစ်အားလုံးကို ခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီး ခွင့်လွှတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် အပြစ်
မည်မျှ ဆိုးရွားသည်နှင့်မဆိုင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ သင့်အတန်းထဲရှိတစ်စုံတစ်ဦးသည် ဘုရား
သခင်ထံမှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လိုအပ်နေပေမည်။ ယေရှုခရစ်တော် ကားတိုင်ပေါ်မှ ယဇ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း၏ တစ်ခုတည်းသော မျှော်လင့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ၏
အသွေးတော်ယိုစီးခြင်းမရှိပဲ အပြစ်လွှတ်ခြင်း မရှိပါ။ ဤနေ့ထူးနေ့မြတ်သည် ကျွန်ုပ်တို့
အားလုံးအား ကျွန်ုပ်တို့သည် မသန့်ရှင်းပါ၊ ဘုရားသခင်၌ ကျွန်ုပ်တို့မသန့်ရှင်းခြင်းအတွက်
ဖြေဆေးရှိသည်၊ ယေရှုခရစ်တော်၏ အသွေးတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးမှ
သန့်စင်စေသည် ဟူသောအချက်ကို သတိပေးသည်။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် လူများ၏အပြစ်များကို
သူတို့ထံမှ ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၃၃)

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

တောလည်ရာကျမ်း ၁၃:၂၆-၁၄:၄

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်၏လူများကို နယ်မြေမပေးနိုင်ဟု
ဘုရားသခင်၏လူများက ယုံကြည်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

¼¼

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် သူတို့၏ တစ်နှစ်တာနီးပါး အချ ိန်ကို သိနတောင်နားတွင်
ကုန်ဆုံးခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် သူတို့က ပညတ်တော်ကို ရရှိခဲ့သည်။ သူတို့သည် အီဂျစ်
ပြည်မှ ထွက်လာသည်မှာ နှစ်နှစ်နီးပါး ရှိခဲ့သည်။ ယခုတွင် သူတို့သည် ကတိတော်ပြည်
သို့ အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ဦးတည်နေကြသည်။ အရာအားလုံးသည် အဆင်ပြေနေ
သကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ကတိတော်ပြည်သို့ရောက်ရှိရန် ဘုရားသခင်မှ အာဗြဟံအား ကတိ

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

ပေါများကြွယ်ဝသောနေရာ ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ထိုနယ်မြေကို နို့နှင့်ပျားရည်စီးသော

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

သည်။ ၎င်းမှာအာဗြဟံ၊ ဣဇာက်နှင့် ယာကုပ်တို့အား ဘုရားသခင်ကတိပေးသည့် ပြည်

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

ဖြစ်သည်။

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

သူလျှ ိုဆယ့်နှစ်ဦးအား ထိုနယ်မြေမှ လူများ၏အရေအတွက်၊ သူတို့၏ခွန်အားနှင့် သူတို့

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

ချမ်းသာသလား ဆင်းရဲသလားဟူသည်ကို သုံးသပ်ရန် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က
သူတို့၏ ဘုရားသခင်အပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချမှု ကင်းမဲ့စေလောက်သည့်

ပမာဏနှင့်

ညီသော သတင်းအချက်အလက်ကို ပေးခဲ့သည်။
ထိုမြို့မှ အချ ို့နံရံသည် ၆၀ ပေမျှ မြင့်သည်။ အဓိကလူမျ ိုးကြီးသုံးမျ ိုးဖြစ်သော အာမောရိ
လူမျ ိုး၊ ယေဗုသိလူမျ ိုးနှင့် ဟိတ္တိလူမျ ိုးတို့က ထိုနယ်မြေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ယောရှု
နှင့် ကာလက်တို့မှအပ အခြားသော သူလျှ ိုတို့သည် သူတို့လူမျ ိုးများ ဆူပူလာသည်
အထိ ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
သူလျှ ိုနှစ်ဦးကသာ ယာဝေဘုရားကို ယုံကြည်ကြသည်။ ကျန်သည့် ဣသရေလလူမျ ိုးက
သူလျှ ိုဆယ်ယောက်နောက်သို့ လိုက်ကြသည်။ သူတို့သည် ယာဝေဘုရားကို ညည်းညူ
ပြီး အီဂျစ်ပြည်မှ သူတို့၏ဆင်းရဲဒုက္ခကို မေ့လျော့သွားကြသည်။ ထို့အပြင် သူတို့၏မိန်းမ
များနှင့် ကလေးများသည် အလွဲသုံးစားလုပ်ခံရလိမ့်မည်ဟု ကြိုတင်ပြောဆိုကြသည်။
¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ကတိတော်ပြည်သည် သူလျှ ိုဆယ့်နှစ်ဦးမှ တွေ့ရှိခဲ့သည်အတိုင်း အမှန်တကယ်ပင်

၏တောင်ကုန်းများတွင် သဖန်းပင်၊ စွန်ပလွန်ပင်များ၊ အခွံမာသီးပင်များဖြင့် ဖုံးထား

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

၆၀ မိုင် (၉၇ ကီလိုမီတာ) ကျယ်သည့် နယ်မြေသေးလေးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထိုနယ်မြေ

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ပေးခဲ့သည့် ၆၅၀ နှစ်မှာ အလွန်မြင့်မားခဲ့ပေမည်။

နေရာဟု မကြာခဏခေါ်သည်။ နယ်မြေသည် ၁၅၀ မိုင် (၂၄၁ ကီလိုမီတာ) ရှည်ပြီး

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

သို့ယုံကြည်ခြင်း မရှိခြင်းက ကန္တာရထဲတွင် နောက်ထပ် ၃၈ နှစ် နေရသည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

pmrsufESm 179

ဆရာအကူ

၂။ သင်ခန်းစာစတင်ပါ
အောက်ပါဇယားနှင့် တူညီသည့် ကစားနည်း သင်ပုန်းကို ထုတ်ပါ။
အချ ိန်ကာလ

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း

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

နောက်ဆုံးသော သင်ခန်းစာ ၁၁ ခု ပြန်သွားပြီး ကလေးများအား သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီ
အတွက် (၁၀၀မှတ်) အချ ိန်ကာလာကို အမည်ပြောစေပါ။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက်
ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း (၂၀၀မှတ်)၊ သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် သီချင်း (၃၀၀မှတ်)နှင့်
သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက် (၄၀၀မှတ်) ဖြစ်သည်။
ဆုကို အနိုင်ရသည့် အဖွဲ့အားပေးရပါမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည် ကလေးများ
အတွက် ပျော်စရာကောင်းသည်။ အားလုံးကို ပါဝင်စေပါ။ သင့်အတန်းအရွယ်အစားပေါ်
မူတည်ပြီး ကလေးတစ်ဉီးလျှင် အဖြေ ၁ခု (သို့) ၂ခု ဟု သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။ ဤသို့ လုပ်
ဆောင်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ သင်က ကလေးအားလုံး ဖြေဆိုခိုင်းမည်ဆိုလျှင် ကလေး
အနည်းငယ်ကသာ အဖြေကို ဖြေကြမည် ဖြစ်သည်။
စုစုပေါင်းမှာ ၁၁၀၀၀မှတ် ဖြစ်သည်။ သင်ခန်းစာတစ်ခုစီအတွက် ၁၀၀၀မှတ် ဖြစ်သည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ကွန်ပျူတာအားလုံးတွင် အော်ပရေးတင်းစနစ်ပါ ရှိသည်။ Apple ကွန်ပျူတာတွင် ပါရှိသော
အော်ပရေးတင်းစနစ်မှာ OS ဖြစ်သည်။ PC ကွန်ပျူတာများအတွက် အော်ပရေးတင်းစနစ်
သည် Windows ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ကွန်ပျူတာမှ အလုပ်ကောင်းမွန်စွာ လုပ်သည့်
ကွန်ပျူတာ၏ ဘာသာစကားဖြစ်ကြသည်။
ဘုရားသခင်တွင်လည်း လူသားများအတွက် အော်ပရေးတင်းစနစ် ရှိသည်။ ၎င်းက ဘုရား
သင်လုပ်မည်ဟု ပြောသောအရာကို လူသားများက ယုံကြည်ရန် ဖြစ်သည်။ သူလုပ်ဆောင်
မည်ဟု ပြောသောအရာကို ယုံကြည်နေရန်နှင့် သူလုပ်ဆောင်မည်ဟု ပြောသောအရာကို
ယုံကြည်နေရန် ဖြစ်သည်။ ယခုသင်ခန်းစာသည် သူတို့၏ အော်ပရေးတင်းစနစ်ကို ဘုရား
သခင်၏ ကတိတော်တင
ွ မ
် ထားပဲ ကြောက်ရ့ံွ ခြင်းတွင် ထားသောသူများအကြောင်း ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်က ဘုရားသခင်၏အံ့သြဖွယ်ရာ ကြားဝင်လုပ်ဆောင်ပေး
မှုဖြင့် အီဂျစ်ပြည်မှထွက်လာရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မောရှေအား ဘုရားသခင်မှ ပညတ်

ပုံပြင်ပြောပြပါ

တရား ဆယ်ပါးပေးခဲ့သည့် သိနတောင်ပေါ်တွင် လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်က နေခဲ့ကြသည်။

လှုပ်ရှားမှု - ယောရှုက

ယခုတွင် အာဗြဟံအား လွန်ခဲ့သောနှစ် ၆၀၀ ကျော်က ဘုရားသခင်ကတိပေးခဲ့သည့် ကတိ

ယုံကြည်ခြင်း ပုံပြင် ((သို့))

တော်ပြည်သို့သွားကြရန် အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆယ့်နှစ်ဦးသည်

အကျ ိုးဆက်များကို

နယ်မြေသစ်ကို စူးစမ်းရန် စေလွှတ်ခံရသည်။

ပြောပြသည်။

ကျွန်ုပ်၏အမည်မှာ ယောရှုဖြစ်ပြီး ခါနန်နယ်မြေထဲသို့ စူးစမ်းရန် ရွေးချယ်ခံရသူများထဲမှ

ဆရာက သူကိုယ်တိုင်

တစ်ဦးဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးကောင်းမွန်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ပင်လယ်နီ

သည် ယောရှုဖြစ်သကဲ့သို့

အား အံ့သြဖွယ်ရာ ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြသည်ကို မြင်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကိုယ်ကျင့်ပိုင်း

ပြောပြရမည်။ ဆရာက

ဆိုင်ရာ ကုတ်ကို ဘုရားသခင်ထံမှ ရရှိခဲ့ကြသည်။ ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့က ပညတ်တော်ဆယ်ပါး

ယောရှုကဲ့သို့ ဝတ်ဆင်နိုင်

ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းက ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့အသက်ရှင်ရမည်ကို ပြောပြသည်။ ယခုတွင် ပထမ

သည်။ ယောရှုက ပုံပြင်ကို

ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည့် ယုံကြည်ချက်များနှင့် အပြုအမူများ ရေးထား

ပြောပြသည့်အခါ

သည့်အတွဲကို ရရှိထားကြသည်။ ကတိတော်ပြည်ကို ဝင်စားရရန် မျှော်လင့်ချက်မှာ မြင့်မား

သင့်အတန်းသားများက

သည်။

နားထောင်ရမည်မှာ -

ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ဆယ့်နှစ်ဦးမှာ လူမျ ိုးတစ်မျ ိုးစီမှဖြစ်ပြီး နယ်မြေကိုစူးစမ်းရန် ထွက်

၁) ဘုရားသခင်သည်

လာခဲ့ကြသည်။ ခါနန်ပြည်တွင် ရက်ပေါင်း ၄၀ ကြာနေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကန္တာရထဲ

အာဗြဟံအား ကတိပေး

တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြရသည်။ ထို့ကြောင့် မဟာနယ်မြေတော်ကိုမြင်သောအခါ သီးနှံများစိုက်

ခဲ့သည့် အကြောင်းအရာမှ

ပျ ိုးရန် ကောင်းသည်ကို တွေ့သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး နှစ်သက်သဘောကျကြသည်။

အမှန်တရားသည်

နယ်မြေတော်သည် အလွန်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးပြီး ကြွယ်ဝသောနေရာဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ကြ

ဘာဖြစ်သနည်း။

သည်။ ခါနန်ပြည်မှ စပျစ်သီးများမှာ အလွန်ကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကန္တာရထဲတွင် နေထိုင်

၂) ထိုအမှန်တရားကို

ခဲ့ရပြီး စိုက်ပျ ိုးသီးနှံများ ဖွံ့ဖြိုးသည့်နယ်မြေကို တွေ့သောအခါ အလွန်သဘောကျကြသည်။

မယုံကြည်ခြင်း၏

သို့သော် အခြားသူလျှ ိုဆယ်ဦးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင် ကွဲပြားမှုကြီးရှိလာခဲ့သည်။ ကာလက်

အကျ ိုးဆက်များမှာ

နှင့် ကျွန်ုပ်သည် ဤပြဿနာကို မြင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကြောက်

ဘာဖြစ်သနည်း။

ရွံ့စရာများ အောင်နိုင်ကြောင်းကို ယုံကြည်သည်။ ထိုနယ်မြေအား သူတို့၏မြို့ဖြင့်ကောင်း
စွာကာကွယ်ထားကြပြီး သူတို့၏ လူအချ ို့မှာလည်း အလွန်ခွန်အားရှိကြသည်။ အခြားသူလျှ ို
ဆယ်ဦးက ဤအမှုကို ရပ်နားသင့်သည် သူတို့၏မြို့ရိုးကြီးကို အောင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းမရှိ
ဟုထင်ကြသည်။ ကာလက်နှင့် ကျွန်ုပ်က သဘောမတူပါ။ ဘုရားသခင်သည် အီဂျစ်ပြည်
သားများကို အောင်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီခဲ့သကဲ့သို့ ကတိတော်နယ်မြေတွင် နေထိုင်
သော သူများကိုလည်း အောင်နိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
ထိုနယ်မြေကို ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ပေးမည်ကို သိသည်။ အခြားသူလျှ ိုဆယ်ဦးက
ကျန်သည့် ဣသရေလလူမျ ိုးများအား နယ်မြေကိုယူခြင်းသည် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း အယုံသွင်း
ပြောခဲ့သည်။

သူတို့၏တင်ပြချက်မှာ

ဘုရားသခင်နှင့်သူတို့ကြား

သူတို့နှင့်မောရှေကြား

ကြီးမားသော တော်လှန်မှုကို ရစေခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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ဆရာအကူ

ကျွန်ုပ်တို့သည် ပါရန်တော (Kadesh Barnea) တွင် မယုံကြည်ခဲ့သဖြင့် ကန္တာရထဲတွင်
နောက်ထပ် ၃၈ နှစ်လုံး အချ ိန်ကုန်ခဲ့ရသည်။ ဘုရားသခင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ကိုးစားခဲ့ပါ
လျှင် ကတိတော်ပြည်ကို ပို၍စောပြီးဝင်ကြားကြရပေမည်။ ကာလက်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ
အသက် ၂၀ အောက်ရှိသော သူများကသာ ကတိတော်နယ်မြေကို မြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့သည်။
အခြား သူများက ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခဲ့ပါက သူတို့သည် ကတိတော်ပြည်ကိုမြင်ရပြီး
နေထိုင်ကြရပေမည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
တောလည်ရာကျမ်း ၁၃:၃၁ သူနှင့်အတူ လိုက်သွားသော သူတို့က ထိုပြည်သားတို့ကို ငါတို့
မတိုက်နိုင်။ သူတို့သည် ငါတို့ ထက်သာ၍ အားကြီးကြသည်…

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ကျက်မှတ်ရန်
ကျမ်းချက် လှုပ်ရှားမှု -

“လူ ၁၂ ယောက်သည် ခါနန်ပြည်သို့ စူးစမ်းရန် သွားခဲ့ကြသည်” ဟူသည့် သီချင်း၊ ကဗျာကို
သင်ပေးပါ။ သီချင်းထဲမှ စာသားများသည် အနက်ရောင်ဖြစ်သည်၊ ရွှေ့လျှားမှုများက အနီ
ရောင်ဖြစ်သည်။ သံစဉ်ကို အပြာရောင်ဖြင့် ဖော်ပြထားပြီး ကီးမှာ ဂျ ီ G ဖြစ်သည်။
G

G

G

G

G

D

B

D

E

E

D

D

E

F# G

တယ်လီဖုန်းကစားနည်း
ဤကျမ်းချက်ကို တယ်လီ
ဖုန်း ကစားနည်းဖြင့်
ကျက်မှတ်ပါ။ သင့်အတန်း
ကို တစ်တန်းစီစေပါ

လူ ၁၂ ယောက်သည် ခါနန်ပြည်ကို စူးစမ်းရန် သွားခဲ့သည် ၁၀ ယောက်ဆိုးပြီး ၂ယောက်

ပြီးနောက် ကျမ်းချက်၏

ကောင်းသည်။

စာပုဒ်ကို ပထမဆုံးလူ၏

မျက်လုံးကိုကာပြီး ပတ်လည်ကြည့်ပါ လက်ချောင်း ၁ဝချောင်း ထောင်ပြီး ဆိုးလျှင် လက်

နားထဲသို့ တီးတိုးပြော

မချပါ လက်တစ်ချောင်းချင်းပေါ်တွင် လက်ညိုးထောင်ပြီး ကောင်းလျှင် လက်မထောင်ပါ။
G

G

G

G

G

G

G

D

B

D

E E D D EF# G

လက်ဖဝါးကိုမပြီး မျက်နှာပေါ်တွင် မေးခွန်းရှာ လက်ချောင်း၁ဝချောင်းထောင်ပြီး ဆိုးလျှင်
လက်မချပါ လက်တစ်ချောင်းချင်းပေါ်တွင် လက်ညိုးထောင်ပြီး ကောင်းလျှင် လက်မ
ထောင်ပါ။
G

G

G

D

E

E

D

A

A

A

G

F# E D

တွေ့ခဲ့သည်။
လက်မောင်းမှ ကြွက်သားများကို ကွေးပါ ပြီးလျှင် ဘယ်လက်ဖြင့် စပျစ်ခိုင်ကို မြင်ယောင်ပြီး
ကိုင်မြှောက်ပါ။ စပျစ်ပင်မှ စပျစ်ခိုင်ကို မြင်ယောင်ပါ လမ်းတစ်လျှောက်မှ ကြမ်းပြင်အထိ
G

G

နောက်တစ်ယောက်အား
တီးတိုးပြောပါ။ ပထမ
စကားစုကို အားလုံး
ပြောပြီးသည်အထိ
လုပ်ဆောင်ပါ။ ထို့နောက်

အချ ို့က ကြီးပြီးသန်မာသည့် လူထွားများကို တွေ့ခဲ့သည်။ အချ ို့က စပျစ်များနှင့် စပျစ်ခိုင်ကို

G

ပြပါ။ ထိုစကားစုကို

D

E

E

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

D

E

E

D D E F# G

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

ဒုတိယစကားစုကို
ထိုနည်းတူပြောပါ။
ထိုနည်းအတိုင်းကျမ်းချက်
အားလုံး ကျက်မှတ်ပြီး
သည်အထိ လုပ်ဆောင်
သွားပါ။
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အချ ို့က ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးထဲတွင် ရှိသည်ကို မြင်သည် ၁ဝယောက်ဆိုးပြီး
၂ယောက်ကောင်းသည်။

ဆရာအကူ

ဘုရားဟုဆိုလျှင် လက်ကို ကောင်းကင်သို့ထောင်ပါ လက်ချောင်း ၁ဝချောင်းထောင်ပြီး ဆိုး
သည်ဟူလျှင် လက်မကို အောက်ချထောင်ပါ ၂ ဟု ဆိုလျှင် လက်တစ်ဖက်စီဖြင့် လက်ညိုးကို
ထောင်ပါ ကောင်းသည်ဟု ဆိုလျှင် လက်မကိုထောင်ပါ။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သင်ခန်းစာ၏အစမှ

သင်စတင်သည့်အခါ

အမှတ်များဖြင့်

ကစားနည်းကို

ဆက်လက်

သင်ခန်းစာကို

သုံးသပ်ပါ။

ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

¼¼

၁၀၀ မှတ်အတွက် - သူလျှ ိုမည်မျှကို စေလွှတ်ခဲ့သနည်း။ (၁၂)

¼¼

၂၀၀ မှတ်အတွက် - နယ်မြေထဲတွင် ရက်မည်မျှ ကြာခဲ့သနည်း။ (၄၀)

ကျမ်းစာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း

¼¼

၃၀၀ မှတ်အတွက် - သူတို့သည် မည်သည့်အရပ်မှ ထွက်လာပြီး ပြန်ပြန်သွား

လှုပ်ရှားမှု -

ရသနည်း။ (Kadesh Barnea)
¼¼

၄၀၀ မှတ်အတွက် - ကောင်းသည့်သတင်းကို တင်ပြသည့် သူလျှ ိုနှစ်ဦးမှာ မည်သူ
ဖြစ်သနည်း။ (ယောရှုနှင့်ကာလက်)

¼¼

အမှတ် ၅၀၀ တန်သည့် ဘောနပ်စ် မေးခွန်း - ဤသင်ခန်းစာ၏ အကြောင်းအရာ
မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။ (ဘုရားသခင်၏လူများအား နယ်မြေမပေးဟု ဘုရားသခင်၏
လူများက ယုံကြည်ရန် ရွေးချယ်သည်)

ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှုသည်
သင်ခန်းစာအစမှ
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ကစားနည်းအား
ဆက်လက်ကစားခြင်း
ဖြစ်သည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ဘုရားသခင်အပေါ် ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းသည် လူမျ ိုးတစ်ခုလုံးအပေါ် သက်ရောက်စေ
သည်။ သင်သည် “ယုံကြည်သောသူလျှ ို” (သို့) “မယုံကြည်သောသူလျှ ို” အဖြစ်မည်သို့
ဖြစ်နိုင်သနည်း။
¼¼

အခြေအနေများအကြောင်း ညည်းတွားမည်လား (သို့) အခြေအနေများအတွက်
ဘုရားသခင်ကို ချ ီးမွမ်းမည်လား။

¼¼

ဘုရားသခင်ပြောခဲ့သည်ကို သတိရပြီးနာခံမည်လား (သို့) ဘုရားသခင် ပြောခဲ့
သည်ကို မေ့လျော့မည်လား။

¼¼

ဘုရားသခင်

ဘာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို

အခြားသူများအား

ပြောပြမည်လား

(သို့) ဘုရားသခင်မတတ်နိုင်ဟု အခြားသူများအား ပြောပြမည်လား။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၃၄)
တောလည်ရာကျမ်း ၂၁:၄-၉

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - လူများသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပြီး
ကြေးဝါမြွေကို ကြည့်သောအခါ ကျန်းမာခြင်း ရရှိကြသည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

ဆာလံ ၇၈ မှ ဣသရေလလူမျ ိုးများ ညည်းတွားကြသည့်အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ လေ့
လာခဲ့ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့သည် ဘုရားသခင်အပေါ် သစ္စာမရှိကြပါ၊
ဘုရားသခင်ကို မနာခံကြပါ၊ သူတို့အတွက် ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည့် မဟာ
နိမိတ်လက္ခဏာကို မေ့လျော့ခဲ့ကြသည်။
တရားဟောရာကျမ်း ၂၁ တွင် ရွေးနုတ်ကယ်တင်ခြင်း သမိုင်းအခန်းသစ် စတင်ခဲ့သည်။

¼¼

သူတို့တွင် စားရန် ပေါင်မုန့်အလုံအလောက်ရှိသည်။ သို့သော် သူတို့တွင် မုန့်မရှိဟု
ညည်းတွားသည်။ သူတို့အား ဘုရားပေးသနားသည့် မုန့်ကို အီကြသည်။
ဣသရေလလူမျ ိုးများ ယခုရောက်ရှိနေသည့် ကန္တာရ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ Akaba
ဟူသည့် အစိတ်အပိုင်းတွင်ဖြစ်ပြီး ထိုဒေသတွင် အဆိပ်ပြင်းသည့် တွားသွားသတ္တဝါများ
အထူးသဖြင့် ပုတ်သင်ညိုများသည် လေထဲတွင် ကြီးပြင်းလာပြီး သစ်ကိုင်းများတွင်
ကပ်တွယ်နေတတ်သည်။ ထို့အပြင် ကင်းခြေများသည် မြက်ပင်ရှည်များတွင် ကပ်နေ
တတ်သည့် အလေ့အကျင့်ရှိပြီး ခြေဗလာလျှောက်သူများနှင့် အရှေ့ဘက်မှ ကြိုးသိုင်း
ဖိနပ်စီးတတ်သော လူများအဖို့ အန္တရာယ်ရှိသည်။

¼¼

မောရှေအား ကြေးဝါမြွေကို တိုင်ပေါ်တွင်ထားရန် ပြောခဲ့သည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများ
သူတို့ကို ကျန်းမာစေသည်မှာ ကြေးဝါမြွေ မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ကြွေးဝါမြွေကို သူတို့
ကြည့်ခြင်းကသာ သူတို့ကို ကျန်းမာစေသည်။ ၎င်းက သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏
စကားတော်ကို ယုံကြည်ကြောင်း သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။

¼¼

သူတို့သည် မြွေရုပ်ကို ကြည့်ရန် ငြင်းဆန်ပါက သူတို့သည် အဆိပ်ပြင်းသော မြွေကိုက်
ခံရပြီး သေဆုံးကြရမည်။

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

သည် ကြေးဝါမြွေကို ကြည့်လိုက်သောအခါ သူတို့ကျန်းမာခြင်း ရရှိကြသည်။
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

¼¼

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

ဣသရေလတို့သည် သူတို့၏အပြစ်ကို သတိပြုမိပြီး သူတို့၏အပြစ်ကို ဘုရားသခင်ထံ
ဝန်ချတောင်းပန်ကြသည်။

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်
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¼¼

ဘုရားသခင်နှင့် အချင်းများသော သူသည် ဘုရားသခင်အား သူတို့၏အကောင်းဆုံး
မိတ်ဆွေ မဖြစ်စေလိုသောသူများ ဖြစ်ကြသည်။

¼¼

ဆရာအကူ

ဘုရားသခင်က သူ၏လူများအတွက် ထောက်ပံ့ခြင်းကို ပြုသည်။ ထိုမှ သူတို့သည် သူ၏
တရားစီရင်ခြင်းမှ သက်သာရာရမည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက် ပန်းတိုင်တစ်ခုမှာ ကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ကို ကလေးများ
မြင်တွေ့ကြရန် ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ထိုပုံပြင်မှ ကျွန်ုပ်တို့အဖန်တလဲလဲတွေ့ရသည့်အကြောင်း
အရာများကို ကလေးများအား မေးပါ။ ဥပမာ ကလေးများကို သူတို့၏အဖြေများ ဖြေစေပါ။
သို့သော် သင့်အနေဖြင့် အောက်ပါဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာများကို ထပ်မံတလဲလဲ
တွေ့ရသည့် အကြောင်းအရာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ဖန်ဆင်းခြင်း

¼¼

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရေလွှမ်းမိုးခြင်း

¼¼

ပင်လယ်နီဖြတ်ကျော်ခြင်း

တိရစ္ဆာန်အစာထိုးခြင်း၊
ဘုရားသခင်ကို ကျေနပ်စေ
သည့် ယုံကြည်ခြင်းနှင့်
ဘုရားသခင်သည်

အာဒံနှင့်ဧဝ

¼¼

အာဗြဟံနှင့် ဣဇာက်တို့မှ မောရိတောင်ပေါ်တွင်

အာဗြဟံ

¼¼

ပသခါပွဲ

အာဒံနှင့်ဧဝ

¼¼

Kadesh Barnea မှ မယုံကြည်ခြင်း

ထို့နောက် ကလေးများ
လေ့လာခဲ့ကြသည့်
ကျမ်းစာထဲမှ ဥပမာများကို
ပြောစေပါ။
ဤလှုပ်ရှားမှု၏ ရည်ရွယ်
ချက်မှာ ကျမ်းစာထဲမှ

ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကိုစီရင်သည်
¼¼

အပြစ်ကိုစီရင်ခြင်း။
အား အရင်သင်ခန်းစာတွင်

ဘုရားသခင်အား ကျေနပ်စေသည့် ယုံကြည်ခြင်း
¼¼

ဆရာက ကလေးများအား

အံ့သြဖွယ်ရာ တန်ခိုးတော်၊

¼¼

နောဧ

မဟာပုံပြင်တစ်ပုဒ်

ဥပမာ။ ။ ဘုရားသခင်၏

တိရစ္ဆာန်အစားထိုးခြင်း

¼¼

လှုပ်ရှားခြင်း -

ခေါင်းစဉ်များပေးပါ

ဘုရားသခင်၏အံ့သြဖွယ်ရာ တန်ခိုးတော်
¼¼

သင်ခန်းစာစတင်ပါး

မဟာပုံပြင်ထဲတွင်
အဖန်တလဲလဲ ပါနေသည့်
အကြောင်း အရာများကို
ကလေးများ မြင်တွေ့
စေရန် ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

ဆရာအကူ

ညည်းတွားခြင်းနှင့် အငြင်းပွားခြင်းသည် ဘုရားသခင် လုံးဝအလိုမရှိသည့် အရာနှစ်မျ ိုး
ဖြစ်သည်။ လူအများစုသည် သူတို့၏အခြေအနေအား ညည်းတွားရန် စိတ်အားထက်သန်
ကြသည်။ သူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်အရာနှင့် မတူညီစွာဖြစ်လာပါက သူတို့ညည်းတွားကြ
သည်။
ဤသင်ခန်းစာသည် ညည်းတွားသူများအကြောင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် မတူညီသော အ
ရာသုံးမျ ိုးဖြင့် အပြစ်တင်ရှိကြသည်။ သင်ညည်းတွားချင်ဆုံး အရာအချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
၎င်းမှာ အစီအစဉ်၏ နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲဖြစ်သည်။ မောရှေသည် အရှေ့ဘက်မှ
ကတိတော်ပြည်သို့ဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တောင်ဘက်မှမဟုတ်ပါ။ ဣသရေလလူမျ ိုးများ

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

သည် သူတို့၏ဌာနေသစ်ကို ဝင်စားရန် နှောင့်နှေးနေသောကြောင့် စိတ်ပျက်နေပြီး ဖြစ်သည်။

- ညည်းတွားခြင်း

ယခုတွင် မောရှေ၏ အစီအစဉ်သစ်မှာ သူတို့အား ညည်းတွားခြင်း၊ ကတောက်ကဆဖြစ်ပြီး

ပုံပြင်မပြောမီ ညည်းတွား

ရန်များခြင်းနှင့် အငြင်းပွားခြင်းကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်နောက်သို့ လိုက်သည့် သူ
တို့၏ ခေါင်းဆောင်နောက်သို့ လိုက်မည့်အစား သူတို့သည် နောက်ထပ်လူမျ ိုးတစ်ခုလုံး
တော်လှန်မှုကို ဖြစ်စေခဲ့ပြန်သည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် သူတို့၏ပုန်ကန်မှုမှာ ဤသို့ဖြစ်သည်
- သူတို့သည် ရေကိုမနှစ်သက်ပါ၊ အစားအစာကို မနှစ်သက်ပါ… ထို့အပြင် ကန္တာရထဲတွင်
လှည့်လည်နေရသည်ကို မကြိုက်ပါ။ ညည်းတွားခြင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး မကြာမီ လူတိုင်းတွင်
“မကောင်းသည့်အစားအစာ၊ မကောင်းသည့် ရေနှင့်မကောင်းသည့် နယ်မြေဟူသည့်စိတ်”
ရှိသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။

နိုင်သည့် အရာများစွာကို
ဖြစ်နိုင်သလောက်များများ
ရှာစေပါ။ ထို့နောက်
သင့်အတန်းသားများသည်
အခြားသူများက
မည်သည့်အရာကို
ညည်းတွားကြောင်း

ယခုတွင် ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကို နောက်တစ်ဖန်စီရင်ရမည့်အချ ိန် ဖြစ်သည်။ ယခု တစ်

ပြောပြစေပါ။

ကြိမ်တွင် သူသည် အဆိပ်ရှိသော မြွေကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထိုအဆိပ်ရှိသောမြွေများသည်

တိုင်ရှည် (သို့)

သေစေနိုင်သည်။ မြေကိုက်ခံရသောကြောင့် လူများစွာ သေဆုံးခဲ့သည်။ လူများသေသော

တိုင်ရှည်ပေါ်တွင်

အခါ အသက်ရှင်နေသေးသော သူများ၏စိတ်ထဲတွင် သူတို့အမှား ကျူးလွန်ခဲ့သည့်အရာ ရှိ

မြွေရှိသည်ကို

သည်ကို ခံစားလာကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် မောရှေထံသို့ သွားပြီး သူတို့အတွက်

မြင်ယောင်ရန်ရနိုင်ပါက

ဆုတောင်းပေးရန် တောင်းဆိုကြသည်။ မောရှေက သူတို့အတွက် ဆုတောင်းပေးပြီး ဘုရား

ယူလာပါ။ မောရှေသည်

သခင်က သူတို့၏ပြဿနာအတွက် ထူးခြားသော အဖြေကို ပေးခဲ့သည်။

ကြေးဝါမြွေကို

ညည်းတွားခြင်း၏ အပြစ်အတွက် ဖြေဆေးမှာ သူတို့မျှော်လင့်ထားသည်ထက် များစွာ ကွဲ
ပြား ခြားနားသည်။ ဘုရားသခင်က မောရှေအား ကြေးဝါမြွေကိုလုပ်ပြီး တိုင်ရှည်တွင်ထားရန်

ကိုင်မြှောက်ရာတွင်
သုံးသည်။

ပြောသည်။ တိုင်တွင် ထောင်ထားသော ကြေးဝါမြွေကို ကြည့်သောသူ မည်သူမဆိုသေစေ
လောက်သည့် မြွေကိုက်ခံခြင်းမှ ကျန်းမာခြင်းကို ရသည်။ သူသည် ကြွေးဝါမြွေကို တိုင်တွင်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ကို နားထောင်ပြီး လုပ်ဆောင်ကြမည်လား။
လူမည်မျှသည် ဘုရားသခင်၏အသံတော်ကို ကြားပြီး နားထောင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မသိ
ကြပါ။ သို့သော် မောရှေသည် ဘုရားသခင်၏အသံတော်ကို နားထောင်ပြီး နာခံခဲ့သည်ကိုမူ
ကျွန်ုပ်တို့အသေအချာ သိကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အခြေအနေများသည် သူတို့နှစ်သက်
သည့် ကတိတော်ကဲ့သို့ မဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားရန် ဘုရားသခင်
က မျှော်လင့်သည်။ သူတို့သည် ကန္တာရထဲတွင် မောပန်းကြသည်၊ အစားအစာကို စိတ်ပျက်
ကြသည်၊ ရေမရှိသည်ကို စိတ်ပျက်ကြသည်။ မောရှေက သူတို့၏ နယ်မြေသစ်သို့ ဝင်စားရန်
အစီအစဉ်ကို ပြောင်းလိုက်သည့်အခါ သူတို့ညည်းတွားကြသည်။ အမှန်ပင် ၎င်းမှာ အတွေး
ကောင်းမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏ညည်းတွားမှုအတွက် အပြစ်ပေးခဲ့သည်။
ယခုတွင် လူအများသည် အရေးကြီးသည့် သင်ခန်းစာကို လေ့လာခဲ့ကြပေမည်… သူတို့သည်
အရေးကြီးသည့် သင်ခန်းစာများစွာကို လေ့လာခဲ့ကြပေမည်။ ဘုရားသခင်သည် ညည်းတွား
ခြင်းကို မနှစ်သက်ကြောင်း လေ့လာမိကြမည်။ သူတို့က ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည်ခြင်း
ကို သဘောကျသည်ကို လေ့လာမိကြသည်။ ဤကဲ့သို့သော ယုံကြည်ခြင်းမျ ိုးဖြင့် သူ့ကို
ယုံကြည်သည်ကို ဘုရားသခင်နှစ်သက်သည် - သူပြောခဲ့သည့်အရာမှာ သူလုပ်မည့်အရာ
ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်စကားကို လေးစားသည်။ ထို့အပြင် ဣသရေလ
လူမျ ိုးသည်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းဖြစ်ရန် သူမျှော်လင့်သည်။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - ဂရပ်ဖီးတီ

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဂရပ်ဖီးတီက ကလေးများ
ကျမ်းချက်ကို ကျက်မှတ်

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၃:၁၄ - မောရှေသည် တော၌မြွေကို မြှောက်ထားသကဲ့သို့ လူသား

ရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။

သည် မြှောက်ထားခြင်းကို ခံရမည်။

ကျမ်းချက်ထဲမှ စကားလုံး
များကို စာရွက်များ

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ပေါ်တွင် ခွဲရေးပါ။
ထို့နောက် ကလေးများကို

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ခွဲပြီး
စကားလုံးများကို မှန်ကန်
သည့် အစီအစဉ်အတိုင်း
ထားစေပါ။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့
စီက ကျမ်းချက်ကို
အတူတကွ ထားနိုင်သော
အခါ သူတို့သည်

“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our

ထိုကျမ်းချက်ကို

God” ဟူသည့် Eric Quiram သီဆိုထားသည့် သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြု

ရသွားပေမည်။

ထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကလေးတစ်ဦးချင်းစီကို

ကဒ်တစ်ခုစီ

(သို့)

စာရွက်အပိုင်းစတစ်ခုစီပေးပြီး

ကလေး

များအား ကျေးဇူးတင်ရမည့်အရာများကို သူတို့စဉ်းစားနိုင်သမျှ ချရေးစေပါ။ ကလေးများကို
အချ ိန် ၅ မိနစ်ပေးပါ။ ၅ မိနစ်ပြည့်သောအခါ ကလေးများ၏စာရင်းမှ အချက်အနည်းငယ်ကို
ဝေမျှစေပါ။ မေးပါ - “ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးတွင် သင်၌မရှိသည့်အရာ တစ်ခုအား သင်လိုချင်
သည့်အရာ တစ်ခုခုရှိပါသလား။ ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရှိချင်သောအရာများစွာ
ရှိသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးထားသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအတွက်

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု ကျေးဇူးတင်ခြင်း
ကျေးဇူးတင်ခြင်းလှုပ်ရှားမှု
- မေးခွန်းများပေးပြီး
စတင်ပါ - “တစ်ချ ိန်လုံး

စဉ်းစားရင်း ကျေးဇူးတင်ရင်းဖြင့် ကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။”

ညည်းတွား နေတတ်သည့်

ဣသရေလလူမျ ိုးများ၏ ကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတင်ခြင်းသည် တိုတောင်းသည်။

ပါသလား။ ထိုသို့သော

သူတို့တွင် ကျေးဇူးတင်ရမည့်အရာများ ရှိပါသလား။ (ကျောက်ထဲမှရေ၊ အီဂျစ်ပြည်မှကယ်
တင်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်မှမန္နမုန့်)

လူအနားတွင် သင်ရှိခဲ့ဖူး
လူမျ ိုးနှင့် အချ ိန်ကုန်ရ
သည်ကိုသင်နှစ်သက်ပါ

မြွေများသည်လူများကို စတင်ကိုက်ပြီး သေစေလာသောအခါ သူတို့သည် မည်သို့ ခံစားကြရ

သလား။ ထိုသူများသည်

သနည်း။ (ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ရှက်ခြင်း)

ကျေးဇူးတင်စရာ ဘာမှမရှိ

ဘုရားသခင်သည် သူတို့အားလုံး ထိုက်တန်သည့်အရာကို ပေးခဲ့ပါသလား။ (မပေးခဲ့ပါ။

ထို့ကြောင့် သူတို့ ညည်း

သူတို့၏အပြစ် အကျ ိုးဆက်များမှ လွှတ်မြောက်ရန် နည်းလမ်းကို ပေးခဲ့သည်။)
သူတို့အားလုံး ခွင့်လွှတ်ခြင်း ခံရပါသလား။ (မခံရပါ။ သူတို့၏အပြစ်မှ ပြောင်းလဲပြီး ကြေးဝါ
မြွေကို ကြည့်ကာ ဘုရားသခင်ကို နာခံသောသူ သာလျှင်)

သော သူမျ ိုးလား။
တွားခြင်းလား။ မဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် … ယနေ့တွင်
ကောင်းကြီးမည်မျှကို
ကျွန်ုပ်တို့ ရေတွက်နိုင်
သည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး သင်မည်မျှ ရှာဖွေနိုင်သည်ကို ကြည့်ပါ။
¼¼

မယုံကြည်ခြင်းနှင့် တော်လှန်ပုန်ကန်ခြင်း၏ အပြစ်

¼¼

ဘုရားသခင်ထံမှ တရားစီရင်ခြင်း

¼¼

အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်း

¼¼

လွတ်မြောက်ခြင်းအတွက် ဆုတောင်းခြင်း

¼¼

ဘုရားသခင်၏ ထောက်ပံ့ခြင်း

¼¼

ယုံကြည်ခြင်း

¼¼

အသက်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ညည်းတွားမည်လား (သို့) ကျေးဇူးတင်မည်လား - သင်ရွေးချယ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ခြင်း
သည် ဘုရားသခင်မှ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် အလိုတော်ရှိပါသည်။ အောက်ပါနယ်ပယ်များတွင်
သင်ဘာလုပ်မည်နည်း။ သင်ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင်ကကျေးဇူးတင်ရန် ရွေးချယ်
မည်လား (သို့) ညည်းတွားရန် ရွေးချယ်မည်လား။

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာရှာဖွေခြင်း
ဆရာက အတန်းကို ၂ ဖွဲ့

¼¼

ကျောင်း

၃ ဖွဲ့ခွဲပါ။ သင့်ဘယ်ဘက်

¼¼

မိဘ

တွင် ရှိနေသည့်စာရင်းထဲမှ

¼¼

သူငယ်ချင်းများ

သင်ခန်းစာ၏ အဓိက

¼¼

သင်၏အစ်ကို၊ အစ်မများ

အကြံပေးချက် ၇ ခုကို

¼¼

အခြားတစ်ခုခု

ရှာစေပါ။ ကလေးငယ်များ
အတွက် (သို့)
စာမဖတ်သူများအတွက်

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - လူများသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပြီး
ကြေးဝါမြွေကို ကြည့်သောအခါ ကျန်းမာခြင်း ရရှိကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

ဆရာက ကျမ်းချက်များကို
ရှာကူပေးပါ။
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၃၅)
တရားဟောရာကျမ်း ၆:၁-၁၀
ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်နောက်သို့ လိုက်သောသူများသည်
သူ့အပေါ် အကြွင်းမဲ့သစ္စာရှိပြီး အပြည့်အဝနာခံရကြမည်။

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

¼¼

နှစ်ပေါင်း ၄၀ နီးပါး ခရီးသွားလာပြီးနောက် ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် အာဗြဟံအား
ကတိပေးခဲ့သည့် နယ်မြေသို့ ဝင်စားရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြသည်။ Kadesh အရပ်တွင်
မောရှေ၊ ကာလက်၊ ယောရှုတို့နှင့်အတူ တွေ့ကြုံခဲ့ကြသူများထဲမှ အသက်နှစ်ဆယ်
အထက်ရှိသော သူများသည် သေဆုံးခဲ့ကြသည်။

¼¼

မောရှေမသေမီ ထိုထူးခြားသော နေရာသို့ဝင်ရန် နောက်မျ ိုးဆက်အတွက် ပြင်ဆင်ပေး
နောက်ကို မည်သို့လိုက်ရကြောင်း ညွှန်ကြားချက်များကို မျ ိုးဆက်သစ်အား အသစ်ပေး
ခဲ့သည်။
တရားဟောရာကျမ်းသည် မျ ိုးဆက်သစ်အား မောရှေမှ တရားဟောခဲ့သည့် အတွဲဖြစ်
သည်။ မောရှေက ယာဝေဘုရား မည်သည့်အမှုပြုခဲ့သည် (တရားဟောရာကျမ်း ၁-၄)
ဟူသည့် နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကို ပြောပြပြီးစတင်ထားသည်။ သူသည် လွန်ခဲ့သော
နှစ်ပေါင်း ၄၀ နီးပါးက သိနတောင်ပေါ်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကို
ပြန်လည်ပြောဆိုပြီး ဆက်ပြောပြခဲ့သည် (တရားဟောရာကျမ်း ၅)။ ထို့နောက် မောရှေက
ဣသရေလလူမျ ိုးများအပေါ် ပညတ်တော်ဆယ်ပါး၏ သက်ရောက်မှုကို အလေးထား

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

ဣသရေလလူမျ ိုးသည် ယခုအခါ နို့နှင့်ပျားရည်စီးသောနယ်မြေအတွက် အဆင်သင့်

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

တွင် မောရှေသည် နယ်မြေသို့ဝင်စားရန် မည်သို့ပြင်ဆင်ရန် သူတို့အား သတိပေးသည်။
တောလည်ရာကျမ်း ၁၃ နှင့် ၁၄ က သူတို့မှားသည့်နေရာကိုထောက်ပြထားသည်။
သူတို့က ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် သန့်ရှင်းသည့် တစ်ပါးတည်းသော ဘုရား
ဖြစ်သည်ကို သိသင့်သည်။ အခြားမည်သည့် နတ်ဘုရားမျှသူ့ကို အောင်မြင်စွာ မစိန်
ခေါ်နိုင်ခဲ့ပါ။
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ဖော်ပြခဲ့သည် (တရားဟောရာကျမ်း ၆-၁၁)။
ဖြစ်နေကြသည်။ သူတို့၏အခွင့်အရေးကို လွန်ခဲ့သော နှစ် ၄၀ ကလွဲချော်ခဲ့ရသည်။ ယခု

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

လိုခဲ့သည်။ သူတို့မည်သူမျှ သိနတောင်ကို မမှတ်မိတော့သောကြောင့် ထာဝရဘုရား၏

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ဤသမ္မာတရားအပေါ် ဣသရေလလူမျ ိုးတို့၏ တုံ့ပြန်ချက်မှာ ရိုးရှင်းသည် - သင်၏

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကို သင်၌ရှိသည့် အရာရာတိုင်းဖြင့် ချစ်ပါ။ သင်ဖြစ်သည့်

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

အရာရာအတိုင်းချစ်ပါ။ ယာဝေဘုရားအပေါ် အကြွင်းမဲ့သစ္စာရှိခြင်းကို မျှော်လင့်သည်။

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
အရင်ကျက်မှတ်ခဲ့သည့် ကျမ်းချက်များဖြင့် သင့်အားကူညီရန် ကလေးများကို မေးပါ။
ဥပမာ။ ။ “မည်သည့်(ကျမ်းပိုဒ်) က ပြောသည်ကို မည်သူမှတ်မိသနည်း” စသဖြင့်ပြောနိုင်
ပါသည်။
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၅ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂:၈

¼¼ စွန့်စားခြင်း ၂၃ - ထွက်မြောရာကျမ်း ၁:၁၂

¼¼ စွန့်စားခြင်း ၆ - ဟေရှာယ ၁၄:၁၂

¼¼ စွန့်စားခြင်း ၂၄ - ထွက်မြောက်ရာကျမ်း

¼¼ စွန့်စားခြင်း ၇- ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၆
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၈ - ရောမသြဝါဒစာ ၅:၁၂
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၉ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၅
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၁၀ - ရောမ ၈:၂၀
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၁၁ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၂၁
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၁၂ - ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၉:၂
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၁၃ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄:၇
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၁၄ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၅:၁
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၁၅ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၆:၈
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၁၆ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၁:၉
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၁၇ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၃
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၁၈ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၉:၂၉
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၁၉ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၅:၆
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၂၀ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၂:၁၄
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၂၁ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၂:၃၀
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၂၂ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၉:၂

၃:၁၄
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၂၅ - ထွက်မြောက်ရာကျမ်း
၁၂:၁၂
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၂၆ - ထွက်မြောက်ရာကျမ်း
၁၂:၁၃
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၂၇ - ထွက်မြောက်ရာကျမ်း
၁၄:၂၉
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၂၈ - ထွက်မြောက်ရာကျမ်း

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်
ပြန်လည််သုံးသပ်ခြင်း
သင်ခန်းစာ ၃၀ ခုမှ
ကျမ်းချက်များကို
ပေးထားပါသည်။
ကလေးများကို
နှစ်သင်းခွဲပြီး မည်သည့်
အသင်းသည် အလွတ်ရ
သည့် ကျမ်းချက်အများဆုံး
ဆိုနိုင်သည်ကို ကြည့်ပါ။
အဖွဲ့များအား ငါးမိနစ်
အချ ိန်ပေးပြီး သူတို့သည်

၂ဝး၃
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၂၉ - ထွက်မြောက်ရာကျမ်း
၂ဝး၄
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၃၀ - ထွက်မြောက်ရာကျမ်း
၄ဝး၃၄
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၃၁ - ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၇:၁၁

အတူတကွ လုပ်ဆောင်ရ
မည်။
ဆရာကအကူအညီ
အနည်းငယ်ပေးနိုင်ပါ
သည်။

¼¼ စွန့်စားခြင်း ၃၂ - ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၆:၃၀
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၃၃ - တောလည်ရာကျမ်း
၁၃:၃၁
¼¼ စွန့်စားခြင်း ၃၄ - ယောဟန် ၃:၁၄

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ဤလူများအားဖြင့် သင့်အား ပြောပြခဲ့သည့်အထဲမှ အရေးအကြီးဆုံးအရာများမှာ မည်သည့်
အရာများ ဖြစ်သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

pmrsufESm 191

ဆရာအကူ

¼¼

သင့်မိခင်

¼¼

သင့်ဖခင်

¼¼

သင့်ဆရာများထဲမှ ဆရာတစ်ဦး

¼¼

သင့်သူငယ်ချင်းများထဲမှ တစ်ယောက်

¼¼

မိသားစုဝင်တစ်ဦး

ယနေ့သင်ခန်းစာသည် ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောခဲ့သည့်အရာထဲမှ အရေးအကြီးဆုံး
အရာများကို အနှစ်ချုပ်မည်ဖြစ်သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ခရီးစဉ်မှာ ပြီးဆုံးခါနီးဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ကန္တာရထဲတွင် နှစ်ပါင်း ၄၀ နီး
ပါး လှည့်လည်ခဲ့ရသည်။ ခရီးစဉ်အစတွင် လိုက်ပါလာသူ အများစုမှာ သေဆုံးကုန်သည်။
ကန္တာရထဲတွင် မြှပ်နှံလိုက်ကြသည်။ မောရှေသည် နှစ်များစွာက လိုက်ပါခဲ့သည်။ သို့သော်
သူသည် သန်မာဆဲဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများအား သူတို့၏ နယ်မြေသစ်အတွက်
ပြင်ဆင်ပေးရန် မောရှေသည် တရားဒေသနာတွဲများကို ပေးဝေခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ အကူအညီ
ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နောက်မျ ိုးဆက်သစ်က ဘုရားသခင်အား သိရန်နှင့်
နာခံရန် ကောင်းမွန်စွာ ပြင်ဆင်ပေးလိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးမျ ိုးဆက်က

ပုံပြင်ပြောပြပါ
လှုပ်ရှားမှု - မောရှေ၏
နောက်ဆုံးစကား
မောရှေက မဟာလူမျ ိုး
တော် ဖြစ်သည့်ဣသရေလ
လူမျ ိုးတော်၏

ဆိုးရွားစွာ ကျဆုံးခဲ့သည်။

ခေါင်းဆောင်အဖြစ်

လူမျ ိုးတော်သည် လမ်းဆုံတွင် ရှိနေသည်ကို မောရှေသိသည်။ နောက်ဆုံးမျ ိုးဆက်သည်

ရောက်နေပြီဖြစ်သည့်

ယာဝေဘုရားကို အနည်းငယ်သာအာရုံစိုက်ပြီး အခြေအနေများပေါ်တွင် ပိုမိုအာရုံစိုက်ကာ
ညည်းတွားခဲ့ကြသူများ ဖြစ်သည်။ ထိုအတွက် ဘုရားသခင်က အသက် ၂၀ အထက်ရှိသော
သူအားလုံးကို အပြစ်ပေးခဲ့သည်။ ထိုလူများသည် အာဗြဟံအား ကတိပေးခဲ့သည့် ကတိတော်
ပြည်သို့ဝင်စားရမည် မဟုတ်ပါ။ သူတို့၏ညည်းတွားခြင်းသည် သူတို့ကို အနာကျင်ဆုံးဖြစ်
စေသည်။ ယခုတွင် နောက်မျ ိုးဆက်သည် ကတိတော်ပြည်သို့ဝင်စားရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေ
ကြသည်။ သို့သော် သူတို့သည် အတိတ်က နိမိတ်လက္ခဏာများကို မမြင်ခဲ့ကြပါ။ ကပ်ဘေး
ဆယ်ပါး၊ ပင်လယ်နီကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းနှင့် လူမျ ိုးတော်အတွက် ဘုရားသခင်၏အံ့သြဖွယ်ရာ
ထောက်ပံ့ပြင်ဆင်ပေးခြင်းကဲ့သို့သော နိမိတ်လက္ခဏာများ ဖြစ်သည်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ ...
သူတို့သည် ကန္တာရထဲတွင် နှစ်ပေါင်း ၄၀ လှည့်လည်သွားလာခဲ့ကြပြီး ဖိနပ်တစ်ရံသာ စီးခဲ့
ကြသည်။

အတိုင်း မောရှေက
နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းပြောခဲ့
သည်။ ဤစကားများသည်
သူ၏နောက်ဆုံးစကားများ
ဖြစ်သည်။ သင့်အတွက်
အထူးခြားဆုံးဖြစ်သည့်
လူမျ ိုးတော်အား သူပြောခဲ့
သည့် နောက်ဆုံးစကားမှာ
ဘာဖြစ်သနည်း။ ထိုစကား
များကို ချရေးထားပြီး

နောက်မျ ိုးဆက်သစ်သည် ထိုအကြောင်းအရာ အားလုံးကိုသိရန် လိုအပ်သည်။ နောက်မျ ိုး
ဆက်သစ်သည်

သူ၏ နောက်ဆုံးအချ ိန်

ဘုရားသခင်မည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့်

သူသည်

ဘာနှင့်တူသည်ဟူသော

အကြောင်းကိုသိရန် လိုအပ်သည်။ သူတို့ဖြစ်သင့်သည်အတိုင်း ထိုအကြောင်းအရာများကို

သင်ခန်းစာ၏ အဆုံးတွင်
အတန်းထဲရှိ သူငယ်ချင်း
တစ်ဦးနှင့် ဝေမျှပါ။

သူတို့၏မိဘများထံမှ သိလာခြင်း မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် မောရှေက လူမျ ိုတော်အား တရား
ဒေသနာတွဲကို ပေးခဲ့သည်။ ထိုဒေသနာတွဲက ဣသရေလလူမျ ိုးအား ယာဝေဘုရားကို

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ကိုးကွယ်တတ်အောင် ကူညီပေးသည်။ သင်သိသည့်အတိုင်းပင် သူတို့သည် နတ်ဘုရားများ

ဆရာအကူ

စွာ ကိုးကွယ်သည့် နိုင်ငံများနှင့်ပတ်လည် ဝိုင်းထားသည်။ သို့သော် ထိုနတ်ဘုရားများသည်
စစ်မှန်ပြီးထူးခြားသော ဘုရားမဟုတ်ပါ။ နတ်ဘုရားများစွာရှိသည့် အီဂျစ်ပြည်မှလာကြ
သည်။ သူတို့သည် ခါနန်ပြည်သို့ သွားကြမည် … တူညီသောအချက်မှာ နတ်ဘုရားများစွာ ရှိ
သော နေရာဖြစ်သည်။ သူတို့၏မိဘများသည် တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားအကြောင်းကို
သူတို့အား မညွှန်ပြထားသောကြောင့် မောရှေက ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။
မျ ိုးဆက်သစ်အတွက် ချ ီတက်သော အမိန့်သစ်တစ်ခုကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ချ ီတက်သောအမိန့်
သစ်သည် ကလေးလူကြီးနှင့် လူတိုင်းအတွက် ဖြစ်သည်။ လူကြီးများက သူတို့၏ကလေး
အား ကြီးမြတ်သည့်ဘုရား အကြောင်းပြောပြရန် တာဝန်ရှိသည်။ သူတို့သည် ထိုကြီးမြတ်
သော ဘုရားအကြောင်းကို အချ ိန်တိုင်းပြောပြရန် လိုအပ်သည်။ ညစာစားသောအခါ၊ ခရီး
သွားသောအခါ၊ မနက်မိုးလင်းသောအခါ၊ ညနေခင်းဘက် … အချ ိန်တိုင်းနီးပါးကိုအသုံးပြု
ရမည်။ ထိုကြီးမြတ်သောဘုရားက သူမည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့် သူဘာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို
ကလေးများနှင့်လူကြီးများကို သိစေလိုသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် နယ်မြေသစ်ထဲသို့
ဝင်စားသောအခါ ဣသရေလလူမျ ိုးများက သူတို့အား ထိုနေရာသို့ မည်သူပို့ဆောင်သည်။
ထိုနေရာသို့ ရောက်သောအခါ သူတို့ဘာလုပ်ဆောင်ရမည်ကို သိမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး
တစ်ချက်မှာ ဘုရားသခင်သည် နောက်ထပ်ကြီးမြတ်သည့် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကို ပေးခဲ့
သည်။ သူ၏အမည်မှာ ယောရှုဖြစ်ပြီး နောက်မျ ိုးဆက်အား နယ်မြေသစ်ထဲသို့ချ ီတက်ခြင်း
အမိန့်သစ်ဖြင့် လူမျ ိုးတော်အား ဦးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - ရုပ်ပုံများ

တရားဟောရာကျမ်း ၆:၅ - သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊

ကလေးများအား

အစွမ်းသတ္တိရှိသမျှနှင့် ချစ်လော့။

ကျမ်းချက်ကို ရုပ်ပုံများ
အသုံးပြုပြီး ကျက်မှတ်စေ
ပါ။ ဥပမာ။ ။ ဆရာက

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

တြိဂံပုံကို “ဘုရားသခင်”၊

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

အနီရောင်အသည်း ပုံကို
“ချစ်ခြင်းမေတ္တာ”၊
“ဝိညာဉ်” ကို လူတစ်ဦး၏
ရုပ်ပုံကို အသုံးပြုပြီး
“ခွန်အား” ကိုသန်မာသည့်
လက်မောင်းရုပ်ပုံဖြင့်
ရုပ်ပုံပြသနိုင်ပါသည်။

“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our
God” ဟူသည့် Eric Quiram သီဆိုထားသည့် သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြု
ထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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ဆရာအကူ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
လက်မှု - Phylacteries ပြုလုပ်ခြင်း
စာရွက်ရှည်များ ညှပ်ပါ ၁ လက်မကျယ်ပြီး ၁၂ လက်မခန့် ရှည်စေပါ။ ကလေးတစ်ဦးအတွက်
စာရွက်လိပ် ၃ -၄ ရွက်လိုပေမည်။

စာရွက်တစ်ဖက်တွင် အရောင်ပါခြင်း (သို့) ပုံစံဖြင့်

မိတ္တူကူးထားလျှင်လည်းကောင်းပါသည်။ သို့သော် မလိုအပ်ပါ။ သင်ကစာရွက်ဖြူကို သုံးမည်
ဆိုပါက ကလေးများကို စာရွက်၏တစ်ဖက်ခြမ်းအား အချ ိန်ရပါက အရောင်ခြယ်စေပါက
ပိုပျော်စရာ ကောင်းမည်။ စာရွက်၏ နောက်တစ်ဖက်ခြမ်းတွင် ကျမ်းချက်ရေးစေပါ။ နောက်
စာရွက်လိပ်တွင် သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကျမ်းချက်ရွေးချယ်ပေးပါ။ အကြံပြုချက်အချ ို့မှာ
- ယောရှုမှတ်စာ ၁:၈ (ဤကျမ်းချက်သည် နောက်သင်ခန်းစာ၏ ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်
ဖြစ်သည်) ထို့အပြင် နောက်ကျမ်းချက်နှစ်ချက်ကို သင်ခဲ့ပြီးသည့် ကျမ်းချက်များထဲမှ နှစ်
ချက်။ ကျမ်းချက်များအား စာရွက်များပေါ်တွင် ကူးရေးပြီးသောအခါ စာရွက်အား လုံးရှည်ပုံစံ
ဖြစ်အောင် ခဲတံဖြင့် လိပ်ပါ။ ထို့နောက် ကြိုးစဖြင့် လည်ဆွဲပုံစံဖြစ်အောင် ဆွဲပါ။ ကလေးများ
အားပြောပါ ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို အချ ိန်တိုင်းစောင့်

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
- Phylacteires
ကလေးတစ်ဦးချင်းစီ
အတွက် လိုအပ်သော
ပစ္စည်းများ

. စာရွက်လိပ် ၄ ခု
. ခဲတံ
. ၂၄ လက်မရှိသော
ကြိုးစတစ်စ

. တိတ်

ထိန်းရန် ညွှန်ကြားခံရသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ပညတ်များကို သတိရနေစေရန်
ကျမ်းချက်များကို ထူးခြားသော လက်ဝတ်ရတနာဖြင့် ဝတ်ဆင်ကြသည်။ သူတို့သည် ဘုရား
သခင်၏အကြောင်းကို အချ ိန်တိုင်းပြောရန် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဘုရားသခင်က သူတို့၏
ကလေးများအား ဘုရားသခင်၏နည်းလမ်းများကို သင်ပေးရန် သူတို့အပေါ် အလိုတော်ရှိခဲ့
သည်။ ဘုရားသခင်အား စိတ်ကျေနပ်စေသည့် အသက်တာဖြင့် နေထိုင်ခြင်းသည် မလွယ်
ကူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို မိမိတို့၏အလယ်တွင် ထားရှိရန်
လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျမ်းချက်ကို နောက်တစ်ကြိမ် ဆိုကြပါစို့။

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - ရိုးရှင်းစေခြင်း

၄)သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ရိုးရှင်းစေခြင်း ဟူသည်မှာ
ကလေးများအတွက်
အသုံးဝင်သော ကစား

ကလေးများအား သူတို့၏စကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) စကားလုံးနည်းနည်းဖြင့် သူတို့၏
ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးသုံးကာ သင်ခန်းစာကို ရိုးရှင်းအောင် အနှစ်ချုပ်စေပါ။ သူတို့၏ အဖြေများ
သည် ဘာဖြစ်သနည်း။ ကလေးများသည် သင်ခန်းစာအား စကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့)
အနည်းငယ်သုံးကာ ရိုးရှင်းအောင် ရေးထားသောအခါ သူတို့၏အဖြေမှာ အောက်ပါအတိုင်း
ဖြစ်နိုင်ပါသည် -

ဆရာက ကလေး ၂
ယောက်၃ယောက်
တစ်ဖွဲ့ချင်းစီအား အချ ိန်
၁-၂ မိနစ်ပေးကာ
သင်ခန်းစာ၏

¼¼

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင်သည် တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားဖြစ်သည်။

¼¼

ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ချစ်ပါ။

¼¼

ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား သူ့ကိုအကြွင်းမဲ့ နာခံစေလိုသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

နည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ

အထူးခြားဆုံးစကားလုံး
၁၀ လုံးကို
ယူဆောင်လာစေပါ။
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¼¼

ဘုရားသခင် မည်သူဖြစ်သည်ကို ကလေးများအား သင်ပေးပါ။

¼¼

ဘုရားသခင်အကြောင်း အချ ိန်တိုင်း ပြောပါ။

¼¼

အခြားနတ်ဘုရားများကို မကိုးကွယ်နှင့်။

ဆရာအကူ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည့် သီးသန့်ဆက်ဆံရေး ရှိချင်သည်။
နာခံခြင်းဟူသော ခေါင်းစဉ်သည် တရားဟောရာကျမ်းတွင် အလေးထားဖော်ပြထားသည်။
နေ့စဉ်နာခံခြင်းကို အားပေးပါ။ ကလေးများသည် ဘုရားသခင်အား နာခံနိုင်အောင် လက်
တွေ့ကျသော နည်းလမ်းများဖြင့် ပြောပြပါ။
¼¼

သင့်စိတ်နှလုံးရှိသမျှ (သင်လိုချင်သည့်အရာ)

¼¼

သင့်စိတ်ဝိညာဉ်ရှိသမျှ (သင်စဉ်းစားသည့်အရာ)

¼¼

သင့်ခွန်အားရှိသမျှ (သင်လုပ်ဆောင်သည့်အရာ)

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်နောက်သို့ လိုက်သောသူများသည်
သူ့အပေါ် အကြွင်းမဲ့သစ္စာရှိပြီး အပြည့်အဝနာခံကြရမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
လူမျ ိုး၏အစ
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၃၆)
ယောရှုမှတ်စာ ၁:၁-၇ နှင့် ၂:၈-၁၁
ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်၏အကူအညီဖြင့်
လူများသည် ကတိတော်ပြည်သို့ ဝင်စားကြသည်။

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

¼¼

ယာဝေဘုရားသည် အာဗြဟံအသက် ၇၅ နှစ်ခန့်ရှိသောအခါ ကတိတော်နယ်မြေကို

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ယောရှုမှတ်စာ ၂ တွင် ယေရိခေါမြို့တွင် နေထိုင်သူများသည် ဣသရေလလူမျ ိုးများကို

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ထိုနယ်မြေကို ဣသရေလလူမျ ိုးများအား ပေးသည်ကို သိကြသည်။

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ယာဝေဘုရားက ယောရှုအား ခွန်အားယူရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ရှေ့တွင်ရှိသော စစ်ပွဲအ

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

ယောရှုက နယ်မြေကိုစူးစမ်ရန် သူလျှ ိုနှစ်ဦး စေလွှတ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် ဘုရားများစွာ

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ကိုးကွယ်ရာမှ ယာဝေဘုရားကို ကိုးကွယ်ရန် ပြောင်းလဲခဲ့သည့် ရာခပ်၏အိမ်ထဲသို့ ဝင်

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

သွားကြသည်။ သူလျှ ိုများအား သူမပြောသည်မှာ လွန်ခဲ့သော ၃၈ နှစ်က သူလျှ ိုဆယ်ဦး
ကို ဖော်ပြသည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် အီဂျစ်ပြည်မှလွတ်မြောက်ခြင်းပြီးနောက်
နှစ် ၄၀ ကြာအထိ ခါနနိလူများက ယာဝေဘုရားကို ကြောက်ရွံ့ကြပါလျှင် သူတို့သည်
ထွက်မြောက်ခြင်း ၃ နှစ်ကြာပြီးသည်အထိ ဘုရားကို ကြောက်ရွံ့ကြမည် ဖြစ်သည်။
ယောရှုမှတ်စာ၏ ပထမဆုံး ငါးခန်းမှာ ဣသရေလလူမျ ိုးများမှ ခါနန်ပြည်သို့ ဝင်စား
သည့်အကြောင်းကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ယာဝေဘုရားက သူတို့နှင့်အတူရှိပြီး
သူတို့အား နယ်မြေပေးမည်ဖြစ်သည်။ အခန်းကြီး ၆-၁၂ တွင် ဣသရေလလူမျ ိုးများ
နယ်မြေကို အောင်နိုင်သည့်အကြောင်း ပြောထားသည်။ သူတို့သည် နယ်မြေအတွက်
တိုက်ခိုက်သောအခါ ဘုရားသခင်သည် သူတို့နှင့်အတူ ပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည်
¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

အား ဣသရေလလူမျ ိုးများကို နယ်မြေထဲသို့ ဦးဆောင်ခေါ်သွားရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။

မြင်မှုမှာ ဘုရားသခင်၏သဘောအရ ဖြစ်သည်။ ယောရှုက ကိုးစားပြီးနာခံရန် ဖြစ်သည်။

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

တွက် မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်အား ဂရုတစိုက်နာခံရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ စစ်ပွဲ၏အောင်
¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

ပထမဆုံးပေးခဲ့သည်။ ယခုတွင် နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ကြာသောအခါ ဘုရားသခင်က ယောရှု

ကြောက်ရွံ့သည်ဟု ပြောပြထားသည်။ ယေရိခေါမြို့မှလူများက ယာဝေဘုရားသည်
¼¼

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

နယ်မြေကို အောင်နိုင်ခဲ့သည်။

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

ယောရှုမှတ်စာသည် ယောရှု၏မိန့်ခွန်းနှစ်ခုဖြင့် အဆုံးသတ်ထားသည်။ ဣသရေလ

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

လူမျ ိုးများအား ယာဝေဘုရားအပေါ် သစ္စာရှိရန် အားပေးရန်အတွက် ယောရှုက သူတို့၏
သမိုင်းအကြေား သမိုင်း၏မှတ်သားဖွယ်ရာ ခေါင်းဆောင်နှင့် အထူးလေးမြတ်ခြင်း ခံရ
သည့် အာဗြဟံအကြောင်းကို ပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်အား ဖန်ဆင်း

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
နယ်မြေတော်ကိုသိမ်းပိုက်ခြင်း

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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ရှင် ဘုရားသခင်က အာဗြဟံထံ သူကိုယ်တိုင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယောရှုက ကပ်ဆိုးများ

ဆရာအကူ

အကြောင်း၊ ကျွန်ဘဝမှ ဣသရေလလူမျ ိုးများ လွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်း၊ ပင်လယ်နီ
နှင့်အခြား အဖြစ်အပျက်များကို ပြောခဲ့သည်။ ယာဝေဘုရားက သူ၏လူများသည် သူ့
အပေါ်သစ္စာရှိပြီး နာခံရန် မျှော်လင့်သည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည့် သင်ခန်းစာအားလုံးကို စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့သည်
သင်ခန်းစာကို အစဉ်လိုက်ထားနိုင်သလား ကြည့်ကြပါစို့။ အောက်တွင် သင်ခန်းစာ ၃၅ ခုမှ

လှုပ်ရှားမှု -

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်းများကို ပေးထားပါသည်။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း

၁) ဘုရားသခင်သည် အလွန်သန်မာသည်။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

၃) ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းသည်။

ဆရာက ထိုဖော်ပြချက်

၅) ဥယျာဉ်ထဲရှိဘဝသည် ပျော်စရာနှင့်ပြည့်နေသည်။
၇) စာတန်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို စုံစမ်းခဲ့သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် ဘုရားသခင်ကို
မနာခံပါ။
၉) ဘုရားသခင်က စာတန်အား နင်းခြေမည့်သူကို စေလွှတ်မည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။
၁၁) ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို အဝတ်ပေးရန် အပြစ်မရှိသော တိရစ္ဆာန်ကို
သတ်ခဲ့သည်။
၁၃) ကာဣနနှင့် အာဗေလတို့သည် မတူညီသော နည်းလမ်းနှစ်မျ ိုးဖြင့် ဘုရားသခင်အား
တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။
၁၅) လူသားများသည် ဆိုးညစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်က ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကို စေလွှတ်ခဲ့
သည်။ နောဧသည် ယုံကြည်ကိုးစားပြီး နာခံခဲ့သည်။
၁၇) ဘုရားသခင်သည်

အာဗြဟံအား

လူမျ ိုးကြီးဖြစ်ရန်နှင့်

လူမျ ိုးတကာအတွက်

ကောင်းကြီးဖြစ်ရန် ခေါ်ခဲ့သည်။
၁၉) စာရာသည် ဘုရားသခင်၏ကတိတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် မတုံ့ပြန်ခဲ့ပါ။ အာဗြဟံ
မူကား တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
၂၁) ယာကုပ်သည် ကောင်းကင်တမန်နှင့် နပန်းလုံးရာမှ နာမည်သစ်ကိုရခဲ့သည်။
၂၃)

မဟာညှင်းဆဲမှုကို

သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ဆန့်ကျင်ပြီးဘုရားသခင်သည်

များကို စာရွက်အပိုင်းအစ
များဖြင့် ရေးထားပြီး
ရောနှောထားပါ။
စာရွက်များပေါ်တွင်
သင်ခန်းစာ နံပါတ်မတပ်
ပါနှင့်။ အတန်းအရွယ်
အစားပေါ် မူတည်ပြီး
ကလေးများကို ၂ဖွဲ့ ၃
ဖွဲ့ခွဲပါ။ ဖော်ပြချက်များကို
မှန်ကန်သည့်
အစီအစဉ်အတိုင်း ထားရန်
အချ ိန်သတ်မှတ်ပါ။
စာရွက်များပေါ်တွင်
နံပါတ်စဉ် မတပ်ပါနှင့်။

ဣသရေလလူမျ ိုးများကို

ကြီးမြတ်စွာ ကောင်းကြီးပေးခဲ့သည်။
၂၅) ဘုရားသခင်သည် ဣရေလလူမျ ိုးများလွှတ်မြောက်စေရန် အီဂျစ်ပြည်တွင် ကပ်ဆိုး
များကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။
၂၇) ဘုရားသခင်သည် ကယ်တင်ရန် တတ်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ပင်လယ်နီကို
ခွဲခဲ့သည်။ သူ၏ရန်သူများကို ရေနစ်စေခဲ့သည်။
၂၉) ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ပြီးတော်လှန်ခဲ့သည်။
၃၁) အစားထိုးယဇ်သည် သန့်ရှင်းသော ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရာတွင် လိုအပ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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၃၃) ဘုရားသခင်၏ လူမျ ိုးတော်က ယုံကြည်သည်မှာ ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို

ဆရာအကူ

နယ်မြေမပေးနိုင်ဟ ုထင်ကြသည်။
၂၅) ဘုရားသခင်နောက်သို့ လိုက်သော သူတို့သည် သူ့ကိုအကြွင်းမဲ့ သစ္စာရှိရန်ဖြစ်ပြီး
နာခံရမည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
လွန်ခဲ့သောနှစ်တွင် သင်ကြိုးစားကြည့်ခဲ့သည့် အသစ်သောအရာတစ်ခုခုကို ဖော်ပြပါ။ ဘာ
နှင့်တူသနည်း။ မည်သူကူညီပေးခဲ့သနည်း။ သင်ကြောက်ရွံ့ခဲ့ပါသလား။ သင်လုပ်နိုင်မည်
ဟု ထင်ပါသလား။ ယနေ့သင်ခန်းစာသည် အသစ်သောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ချ ီတက်
ခြင်း အမိန့်သစ်နှင့် ခေါင်းဆောင်သစ်ဖြစ်သည်။ သူတို့ မည်သို့လုပ်မည်နည်း။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

နေ့ရက်သစ်တစ်ရက်တွင်

ခေါင်းဆောင်သစ်၊

ချ ီတက်ခြင်းအမိန့်သစ်နှင့်အတူ

နယ်မြေ

သစ်သို့ ဝင်စားသည့် လူမျ ိုးသစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သူတို့အထူးလေးစားသော ခေါင်းဆောင်
အာဗြဟံအား လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ကပေးခဲ့သည့်အတွက် နယ်မြေသစ်ထဲသို့ ဝင်စား
ရသည်မှာ ရင်သပ်လှိုက်မောဖွယ် ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ မျ ိုးဆက်ပေါင်းများစွာကို ယာဝေ
ဘုရားမှပေးခဲ့သည့် မဟာကတိတော်အား သတိပြုမိကြမည့် အဖွဲ့ဖြစ်မည်။
ယခင်ခေါင်းဆောင်မောရှေသည် ယခု သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ လူတိုင်းက မောရှေသည် ကတိ
တော်ပြည်သို့ဝင်စားရန် ဦးဆောင်မည်ဟု ထင်ထားသည်။ သို့သော် သူ၏အမျက်ဒေါသ
ကြောင့် ဘုရားသခင်က မောရှေအား နယ်မြေကိုမြင်စေသည် သို့သော် မဝင်စေခဲ့ပါ။ လူမျ ိုး
တော်က မောရှေ၏ သေဆုံးမှုအတွက် ငိုကြွေးကြသည်။

- ယောရှု၏ပထမဆုံးနှင့်
နောက်ဆုံးစကား
ယောရှုသည်
ဣသရေလလူမျ ိုး၏
ခေါင်းဆောင်အဖြစ်
လက်ဝယ်ရှိသည့်အရာနှင့်
ခေါင်းဆောင်မှုကို
စတင်ခဲ့သည့်အကြောင်း
ကျွန်ုပ်တို့အား မီးမောင်း
ထိုးပြသည်။ ဤအရာမှာ

ယာဝေဘုရားတွင် ခေါင်းဆောင်သစ်အတွက် အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များ ရှိထားသည်။

သူ၏ပထမဆုံး စကားများ

ယောရှုသည် ဘုရားသခင်ကို ဂရုတစိုက်နာခံရန် လိုအပ်ပြီး လူမျ ိုးတော်ကိုနာခံခြင်းတွင် ဦး

ဖြစ်သည်။ သူပြောခဲ့သည့်

ဆောင်ရမည်။ အမှန်တွင် ဘုရားသခင်က သူတို့ကိုနယ်မြေပေးရန်မှာ သူ၏တာဝန်ဖြစ်သည်။

ပထမဆုံးစကားထဲမှ

ခေါင်းဆောင်၏တာဝန်နှင့် လူထု၏တာဝန်မှာ နာခံခြင်းဖြစ်သည် ... အထူးသဖြင့် ဘုရားသခင်

သင့်အတွက် အထူးခြား

၏ စကားတော်ကိုနာခံခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူမျ ိုးတော်သည် နယ်မြေထဲသို့ဝင်သော

ဆုံးစကားမှာ မည်သည့်

အခါ သူတို့သည် နံရံမြင့်များနှင့် လူရှည်ကြီးများကို တွေ့ကြမည်။ သို့သော် သူတို့မကြောက်

စကားဖြစ်သနည်း။

ရပါ။ ယာဝေဘုရားက သူတို့သည် ရဲရင့်သင့်ကြောင်းကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြောထားသည်။

ချရေးပြီးသင်ခန်းစာ၏

၎င်းမှာ ယောရှုအသက်ဆုံးခါနီး နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းပြောသောအခါ သတိပေးချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။

အဆုံးတွင် သူငယ်ချင်း

၎င်းသည် သူ့အပေါ် ကြာရှည်တည်တံ့သည့် သက်ရောက်မှုနှင့် အခြားလူများစွာကို သက်

တစ်ဦးဦးနှင့် ဝေမျှပါ။

ရောက်စေခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ခေါင်းဆောင်သစ်က သူလျှ ိုနှစ်ဦးကို စေလွှတ်ခဲ့ပြီး ပြောင်းလဲသူသစ်ကို အလျှင်အမြန်တွေ့

ဆရာအကူ

ခဲ့ကြသည်။ သူမ၏အမည်မှာ ရာခပ်ဖြစ်သည်။ သူမ၏ဘဝသည် ကြမ်းတမ်းခဲ့ပြီး ယခုအခါ
သူမသည် ယာဝေဘုရားကို ယုံကြည်ရန် တွေ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သူလျှ ိုနှစ်ဦးအတွက် မဟာ
အကူအညီဖြစ်ခဲ့သည်။ အမှန်တွင် ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် သူမ၏မြို့ယေရိခေါကို တိုက်
ခိုက်ခဲ့ပြီး သူမ၏အသက်ကို ချမ်းသာပေးခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းကျမ်းစာထဲတွင် သူမအား
လူမျ ိုး၏သူရဲကောင်းအဖြစ် ဖော်ပြခံရသည်။ သူမသည် သတ္တိရှိသည်။ ဘုရားသခင်က သူမ
၏ယုံကြည်ခြင်းအတွက် ဆုပေးခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော ၃၈ နှစ်က သူလျှ ို ၁၀ ဦးတို့မှာ မှားသည်။ ခါနနိလူမျ ိုးတို့သည် ဣသရေလ
လူမျ ိုးကိုကြောက်ကြသည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးတို့သည် လွန်ခဲ့သော ၃၈ နှစ်က သူလျှ ို ၁၀ ဦး
မှမကောင်းသည့် သတင်းကိုမတင်ပြခဲ့လျှင် ဤနေရာတွင်ရှိနေကြတော့မည်။ ယခု ယောရှု
နှင့် ကာလက်တို့သည် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ဆုပေးခံရပြီး ကတိတော်ပြည်ကို
ကြည့်မြင်ရုံသာမက သူတို့ဝင်စားကြမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်မှ အာဗြဟံအား လွန်ခဲ့သော
နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ကကတိပေးခဲ့သည့်အရာသည် ယခုပြည့်စုံလာသည်။ သူအစဉ်လုပ်ဆောင်
သည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်သည် သူ၏စကားတည်သည်။
ဘုရားသခင်သည် သူ၏လူမျ ိုးအပေါ် သစ္စာရှိပြီး သူတို့ထံမှ သစ္စာရှိခြင်းကို မျှော်လင့်သည်။
ထို့ကြောင့် ယောရှုသည် သူ၏ဘဝအဆုံးတွင် သူတို့သည် မည်သူကို အစေခံသင့်သည်ကို
လူများအားပြောခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ ယောရှုအတွက် ရှင်းလင်းသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်ခဲ့သည် သူနှင့်သူ၏မိသားစုသည် ဘေးပတ်လည်မှ လူမျ ိုးတို့၏နတ်ဘုရားများကို အစေမခံပါ သူတို့သည် ယာဝေဘုရားကိုသာ အစေခံမည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်
ကျမ်းချက် လှုပ်ရှားမှု -

ယောရှုမှတ်စာ ၁:၈ - ထိုပညတ္တိကျမ်းစာ၌ ရေးထားသမျှအတိုင်း ကျင့်မည်ဟု စောင့်ရှောက်
ခြင်းအလိုငှါ ကျမ်းစာကို မဖတ်မရွတ်ပဲမနေ၊ နေ့ညမပြတ် ကြည့်ရှုဖတ်ရွတ်ရမည်။ သို့ပြု
လျှင် သင်သည် အကြံထမြောက်၍ အောင်မြင်လိမ့်မည်။

ဆုတောင်းခြင်း
ကလေးများအား
ဤကျမ်းချက်ကို
ဆုတောင်းရန် အားပေးပါ။
“ကိုယ်တော် ကိုယ်တော်၏

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

စကားတော်ကို ကျွန်ုပ်
သည် နေ့ည ဆင်ခြင်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

အောက်မေ့တတ်ရန်

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်

သွန်သင်တော်မူပါ။

ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်

ထိုမှ ပြောထားသမျှကို

ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ

ကျွန်ုပ်သည် ဂရုတစိုက်

သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို

လုပ်ဆောင်တတ်ပါမည်။

လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our
God” ဟူသည့် Eric Quiram သီဆိုထားသည့် သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြု

ဆရာအကူ

ထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
- မှန်ကန်သော
လမ်းတွင်နေပါ

ဣသရေလ၏ ကလေးများသည် ဘုရားသခင်ပေးထားသော ခေါင်းဆောင်များ နောက်သို့
နီးကပ်စွာ လိုက်ရမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ယောရှုက သူတို့အား ကတိတော်ပြည်သို့ဝင်သော
အခါ လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာကို အတိအကျပြောခဲ့သည်။ သူ၏ဘဝအဆုံး နှစ်များစွာ ကြာ
ပြီးနောက် ဘုရားသခင်နောက်သို့ သူတို့အားလုံး ဆက်လက်လိုက်ရန် တူညီသော ညွှန်ကြား
ချက်ကိုထပ်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုပညာရှိသောအကြံကို ယနေ့လိုက်နာသင့်သည်။
ယောရှုမှတ်စာ ၃:၃-၄ (နယ်မြေထဲသို့ သွားသည့် ညွှန်ကြားချက်များ) နှင့် ယောရှုမှတ်စာ
၂၃:၁-၁၆ (ယောရှု၏နောက်ဆုံးအချ ိန်) ကို ဖတ်ခြင်းဖြင့် စတင်ပါ။ တန်းစီပြီးခေါင်းဆောင်
သွားမည့်နေရာ နောက်သို့ လိုက်ပါ။ ညွှန်ကြားချက်များကို သတိရကြပါစို့။
ယောရှုမှတ်စာ ၃:၃-၄ တွင် “သင်တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို၎င်း၊
သေတ္တာကိုထမ်းသော ယဇ်ပုရောဟိတ် လေဝိသားတို့ကိုလည်းကောင်း မြင်လျှင်၊ သင်တို့
သည် နေရာပြောင်း၍ လိုက်ရကြမည်။ ... ဤလမ်းသို့ သင်တို့တစ်ခါမျှ မလိုက်ကြသေးဟု
လူအပေါင်းတို့အား

မှာထားကြ၏။”

သင်လျှောက်လှမ်းသည့်အတိုင်း သင့်ခေါင်းဆောင်

နောက်သို့လိုက်ပါ အသံဆိုးအချ ို့က သင့်ကိုအော်ခေါ်ကြမည် ဘုရားသခင်ပြသည့် လမ်းမှ
သင့်ကို လွဲချော်စေကြမည်။ ထိုအသံကို နားမထောင်ပါနှင့်။ သမ္မာတရား၏အသံကို နား
ထောင်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်အာရုံကို ဆွဲဆောင်သောအခါတိုင်း သင်တို့အတူတကွ

ပဋိညာဉ် သေတ္တာတော်ကို
ထမ်းမည့် ခေါင်းဆောင်
တစ်ဦးအဖြစ် ကလေး
တစ်ဦးကို ရွေးပါ။ ကလေး
၄ ဦးကို နောက်ဆွဲသူ
အဖြစ် ရွေးပြီး တစ်ဦးချင်း
စီကို ကဒ်တစ်ခုစီပေးပါ။
စုံစမ်းခြင်းအချ ို့ကို
အကြံပြုထားသည်မှာ ၁။ ကျွန်ုပ်နှင့် ညစ်ညင်း
သည့် ရုပ်ရှငလာကြည့်ပါ။
အားလုံးအပြင်သွားကြပြီ။
၂။ သင့်မိဘများ၏
စကားကို နားမထောင်နှင့်။
သူတို့သည် ရှေးခေတ်

ပြောရမည်မှာ - “ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် နောက်သို့ လိုက်ကြမည်” ဟု

ဆန်ကြသည်။

ပြောပါ။ သင်လမ်းလျှောက်သည့်အခါ ကျမ်းစာက ပြောသည်ကို သတိပေးပါ - “ဘယ်ဘက်

၃။ ယနေ့ဘုရားကျောင်း

နှင့် ညာဘက်သို့မပြေးနှင့်” ထိုအခါ ကလေးများက သင့်စကားများကို “လုပ်ဆောင်ပါ” ဟု

မသွားပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့

အော်သည်။ လူတိုင်းသည် ဘယ်ဘက်သိုမှီမည် ထို့နောက် ညာဘက်သို့မှီမည်။ ကဒ်ကို

အားလုံး ပန်းခြံသို့သွားပြီး

သင်က ဖတ်စေချင်သည့်အခါ ယိမ်းယိုင်သွားသည့်နေရာကို ညွှန်ပြပါ။ ပဋိညာဉ် သေတ္တာ

ပျော်ပွဲစားသွားကာ

နောက်သို့လိုက်ခြင်းတွင် အဖွဲ့အား ဦးဆောင်ပြီး အတူတကွ “ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိ၏ဘုရား

ဂိမ်းကစားကြမည်။

သခင် ထာဝရဘုရားနောက်သို့ လိုက်မည်” ဟုပြောပါ။

၄။ ကျမ်းစာဖတ်ပြီး
သင့်အချ ိန်ကို မဖြုန်းပါနှင့်။
အချ ိန်အတော်ကြာကြာ
သင်အိပ်နေသင့်ပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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ဆရာအကူ

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ဆရာက အတန်းအား သင်တို့အိမ်ပြန်ယူသွားချင်သည့် သင်ခန်းစာ၏ အဓိကအရာများကို
စဉ်းစားစေပါ။ ထို့နောက် သူတို့သည် နံပါတ် ၁ မှ ၅ အထိ ရေတွက်ရမည်။ နံပါတ် ၁ ကလေး
က သူ (သို့) သူမသည် သင်ခန်းစာမှ လေ့လာသင်ယူမိသည့် အဓိကအကြောင်းအရာကို
ပြောရမည်။ အဖွဲ့ငါးဖွဲ့လုံးက သင်ခန်းစာမှ လေ့လာခဲ့သည့် အဓိကအကြောင်းအရာကို

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - ထပ်ပြောခြင်း
ကလေးများ လေ့လာခဲ့

ဝေမျှရန် အခွင့်အရေးရရမည်။

သည့်အရာမှ အဓိက

အကြံဉာဏ်များတွင် ပါဝင်နိုင်သည်မှာ -

အချက်ကို ကလေးများ

¼¼

ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို နာခံခြင်း

¼¼

ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို ကျက်မှတ်ခြင်း

¼¼

ဘုရားသခင်အပေါ် သစ္စာရှိခြင်း

¼¼

ဘုရားသခင်အား မိမိ၏မိသားစုနှင့်အတူ အစေခံခြင်း

အား ဝေမျှရန်အချ ိန်
၅ မိနစ်ပေးပါ။ အတန်းထဲ
တွင် ကလေး ၅ ဦးထက်
ပိုရှိပါက အဖွဲ့လိုက်အခြား
သူများနှင့် ဝေမျှစေပါ။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်

ဘုရားသခင်နှင့်

သီးသန့်ဆက်ဆံရေးကို

လုပ်ဆောင်ရန်

ဝိညာဉ်စစ်ပွဲ

အတွက် ပြင်ဆင်ရသည်။
ဘုရားသခင်၏ စကားတော်သည် ယုံကြည်ခြင်းကို တိုးပွားစေပြီး ဘုရားသခင်၏စကား
တော်ကို နာခံရန် မျှော်လင့်သည်။ အောက်ပါအထဲမှ မည်သည့်နယ်ပယ်တွင် ဘုရားသခင်၏
စကားတော်ကို နာခံရန် သင်လိုအပ်နေသနည်း။
¼¼

သင့်အား မနှစ်သက်သည့် အခြားကလေးများကို ကြင်နာခြင်း

¼¼

သင်သည် လိမ်ညာခြင်းအကြောင်းကို စဉ်းစားနေသောအခါ အမှန်တရားကို ပြော
ဆိုခြင်း

¼¼

သင်နားထောင်နိုင်သော ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို ဆင်ခြင်အာရုံပြုခြင်း

¼¼

အခြားတစ်ခုခု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်၏အကူအညီဖြင့်
လူများသည် ကတိတော်ပြည်သို့ ဝင်စားကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၃၇)
တရားသူကြီးမှတ်စာ ၂:၁-၂၃

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဣသရေလလူမျိုးများသည် ဘုရားသခင်အပေါ်သစ္စာရှိရန်
ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ထိုအတွက် ဘုရားသခင်က အပြစ်ပေးခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

¼¼

ယောရှု၏ ဆုံးခါနီး အချ ိန်တွင် ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ယာဝေဘုရားအပေါ် သစ္စာ

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

များကို နှင်ထုတ်မည့်အစား သူတို့နှင့်အတူ ရောယှက်နေထိုင်ကာ အိမ်ထောင်ပင်

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ပြုကြသည်။

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ထိုလူမျ ိုးများ၏ နေထိုင်မှုပုံစံသည် ကျင့်ဝတ်တရားနှင့် မညီပေ။ သူတို့နှင့် ဣသရေလ

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

ယာဝေဘုရားက ထိုနယ်ပယ်ဒေသတွင် နေထိုင်သည့် လူမျ ိုးစုများအား ဣသရေလ
လူမျ ိုးများကို နှိပ်စက်စေသည် သို့မှသာ သူတို့သည် ထာဝရဘုရားကို ခေါ်မည်ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ကြိမ် ဤအခြေအနေများထဲတွင် တရားသူကြီးဟုခေါ်သည့် စစ်ခေါင်းဆောင်
ကို ဘုရားသခင် ထွက်ပေါ်လာစေသည်။ တရားသူကြီးတစ်ဦးတည်းက စစ်ခေါင်း
ဆောင် မဟုတ်ပါ။ ဒေဗောရသည် အငြင်းပွားမှုကို ငြိမ်စေခဲ့သည်။
ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသခင်ထံမှ ထွက်သွားကြသောအခါ သူတို့သည် ခါနန်
ပြည်မှ နတ်ဘုရားများကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ထိုနယ်မြေသည် “နို့နှင့် ပျားရည်စီးသော
ပြည်” ဖြစ်သောကြောင့် ထိုနယ်မြေကို ခါနန်ပြည်မှ နတ်ဘုရားများက သီးနှံဖြစ်ထွန်း
စေသည်ဟု ယူဆကြသည်။ ဣသရေလ လူမျ ိုးများသည်ပင် ယုံကြည်ကြသည်။

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ဖြစ်သည်။

¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

စောင့်ထိန်းမည်ဟု သူမယုံကြည်ခဲ့ပါ။ ခါနနိလူမျ ိုး၊ အာမောရိလူမျ ိုးနှင့် အခြားလူမျ ိုး

လူမျ ိုးများ စုံဖက်လေ ယာဝေဘုရားအပေါ် သူတို့၏သစ္စာစောင့်ထိန်းမှု ဆုတ်ယုတ်လေ
¼¼

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ယာဝေဘုရားထံမှ အဝေးသို့ထွက်သွားသောအခါ သူတို့၏
ဆုတ်ယုတ်မှုအတွက် ဘုရားသခင်၏သတင်းပေးပို့သူက လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။ ထို့
နောက် သူတို့၏စီရင်မှုကို သူကြေငြာသည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် အပြစ်နှင့်ပြည့်

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

နေသည့် အချ ိန်ကာလထဲသို့ ဝင်ရောက်သွားကြသည်။ သူတို့ဘုရားသခင်ကိုအော်ခေါ်

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

ကြသည်။ သူသည် ကယ်တင်သူ (သို့) တရားသူကြီးကို စေလွှတ်လိမ့်မည်။ တရား

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

သူကြီးသေသည်အထိ သူတို့သည် အနားယူ (သို့) ငြိမ်းချမ်းကြမည်။ ထို့နောက် သူတို့
သည် ယာဝေဘုရားထံမှ လမ်းလွဲကြမည်။

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
နယ်မြေတော်ကိုသိမ်းပိုက်ခြင်း
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¼¼

တရားသူကြီး ၉ ဦး ရှိသည်။ ထိုထဲမှ ၇ ဦးမှာ ပထမတန်းစားဖြစ်ပြီး ၂ ဦးမှာ ဒုတိယတန်း
စားဖြစ်သည်။ ဂိဒေါင်အား သူ၏ငြင်းဆိုချက်များကို မဆိုပဲ လူသိများသည်။ ရှံဆုန်သည်

ဆရာအကူ

လည်း လူသိများသည် သို့သော် ရှံဆုန်သည် ယာဝေဘုရားအား သစ္စာရှိခြင်း အကြောင်း
ကို အလေးအနက်မထားပါ။ ထို့အပြင် သူသည် မည်သည်ကိုမျှ ဦးမဆောင်သည့် ပထမ
ဆုံး တရားသူကြီးဖြစ်သည်။

သင်ခန်းစာစတင်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု အချ ိန်ကာလပြဇယားအား

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့

လေ့လာခဲ့သည့်အရာမှ

အချ ိန်ကာလတစ်ခုချင်းစီ၊

ရောထွေးခြင်းနှင့်

ထူးခြားသောလူအချ ို့နှင့်

အဖြစ်အပျက်များကို အမည်ပြောကြည့်ကြပါစို့။
၁။ ဖန်ဆင်းခြင်း - ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
သူသည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို သူ၏ထူးခြားသော မိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
၂။ ကျဆုံးခြင်း - လူစီဖာသည် အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ ဖြစ်လိုသည်ဟု ဆုံး
ဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဘုရားသခင်အား ဆန့်ကျင်ပြီး ကောင်းကင်တမန်များ၏
တော်လှန်ပုန်ကန်ခြင်းကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုကောင်းကင်မှ မောင်းထုတ်ခဲ့
သည်။ ထို့နောက် သူသည် အာဒံနှင့်ဧဝတို့အား ဘုရားစကားကို နားမထောင်အောင်
သွေးဆောင်ခဲ့သည်။ သူတို့အပြစ် ကျူးလွန်ကြသည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို ဧဒင်
ဥယျာဉ်မှ မောင်းထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်က သူတို့အား ထူးခြားသော အဝတ်
များ ပေးခဲ့သည်။
၃။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း - ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆူပူမှုများစွာ ရှိလာသောကြောင့် ဘုရားသခင်က
တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ရေလွှမ်းမိုးစေရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် နောဧသည် ဘုရား

ယှဉ်တွဲခြင်း
ဆရာက စာရွက်တစ်ရွက်
ပေါ်တွင် ကာလတစ်ခုကို
ထားရမည်။
ထို့နောက် ဆရာက
အချ ိန်ကာလ တစ်ခုချင်း
စီအတွက် အခြားစာရွက်
ပေါ်တွင် အမည်များ
ရေးရမည်။ ဥပမာ အာဒံ
နှင့်ဧဝကို စာရင်းနှစ်ခါ
ထားပါ၊ တစ်ကြိမ်တွင်
ဖန်ဆင်းခြင်းအတွက် နှင့်
တစ်ကြိမ်ကို ကျဆုံးခြင်း

သခင်၏အမြင်တွင် ကျေးဇူးတော်ခံစားရသည်။ ဘုရားသခင်သည် နောဧနှင့်သူ၏

အတွက်။

မိသားစုများနှင့်အတူ တိရစ္ဆာန်အစုံလိုက် အသက်ချမ်းသာပေးခဲ့သည်။

ထို့နောက် နောက်ထပ်

၄။ ဗာဗုလုန်ရဲတိုက် - လူသားများသည် နတ်ဘုရားများထံသွားသည့် ဂိတ်တံခါးရှိရန်

စာရွက်များပေါ်တွင်

ရဲတိုက်တစ်ခုကို ဆောက်ချင်ခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူ

ဆရာက အချ ိန်ကာလ

တို့၏ဘာသာစကားကို ရှုပ်ထွေးစေခဲ့ပြီး ထိုအဆောက်အအုံ ရပ်တန့်စေခဲ့သည်။

တစ်ခုချင်းစီတွင် ဖြစ်ပျက်

၅။ ဘိုးဘေးများ - အာဗြဟံသည် လူသိများသည့် ဘိုးဘေးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကြီးမြတ်

ခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်

သည့် ကတိတော်ကို ယာဝေဘုရားက အာဗြဟံအား ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က

များကို ထားရမည်။

အာဗြဟံ၏မျ ိုးဆက်အား နယ်မြေတစ်ခုပေးမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်

စာရွက်များ အားလုံးကို

အာဗြဟံ၏မျ ိုးဆက်အား ကောင်းကြီးပေးသောသူသည် ကောင်းကြီးကိုခံစားရမည်။
၆။ မောရှေ - မောရှေသည် ထူးခြားသော အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန် ဘုရားသခင်မှ
အထူးခေါ်ခြင်းကို ခံရသည်။ မောရှေသည် ဣသရေလလူမျ ိုးများအား အီဂျစ်ပြည်
တွင် ကျွန်ခံနေရသည့်အဖြစ်မှ ဦးဆောင်ခေါ်ထုတ်ရန် တာဝန်ပေးခံရသည်။ သူသည်
သိနတောင်ပေါ်တွင် ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကိုလည်း လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ဣသရေလ
လူမျ ိုးများကို ကန္တာရထဲတွင် နှစ်ပေါင်း ၄၀ ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သူ၏အမျက်ဒေါသ

ရောလိုက်ပါ။ တစ်ဖွဲ့လျှင်
၃-၄ ယောက်ဖြင့်
အဖွဲ့ခွဲပါ။ အချ ိန်ကာလ
နှင့် လူများ၊ အဖြစ်အပျက်
များကို ယှဉ်တွဲပါ။

ကြောင့် သူသည် ကတိတော်ပြည်သို့ မဝင်ရပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
နယ်မြေတော်ကိုသိမ်းပိုက်ခြင်း
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ဆရာအကူ

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
သင်ပြန်လာသင့် (နောင်တရ) သင့်သည့် အပြစ်တစ်ခုမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။ ဘုရားသခင်ထံ
ဝန်ခံမှုကိုပြုပြီး ထိုအပြစ်မှ ပြောင်းလဲလာသည့် စိတ်သဘောရှိလိုကြောင်း ပြောပြပါ။ ဣသ
ရေလလူမျ ိုးများကဲ့သို့ အမှောင်ထဲတွင် ဆက်လက်မကျင်လည်ပါနှင့်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ဘုရားသခင်သည် လူမျ ိုးတော်အား အံ့သြစရာကောင်းသည့် ခေါင်းဆောင်များကို ပေးခဲ့
သည်။ မောရှေနောက်သို့ ယောရှုလိုက်သည်။ မောရှေသည် အောင်မြင်သူ ဖြစ်ခဲ့သကဲ့သို့
ယောရှုသည်လည်း ဦးဆောင်ခြင်းတွင် အောင်မြင်သူဖြစ်မည်ဟု ဣသရေလလူမျ ိုးများက

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

ယူဆကြသည်။ ထိုအတိုင်းမဖြစ်ခဲ့ပါ။ ယောရှုသေဆုံးပြီးနောက် လျှ ို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သည့်

- အမူအရာပြခြင်း

အရာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။

ဣသရေလတွင်

ဘုရားသခင်ကို

သိသည့်ခေါင်းဆောင်

(သို့)

ဘုရားသခင် ဘာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို သိသည့် ခေါင်းဆောင်မရှိပါ။

တရားသူကြီး ၉ ဦးရှိသည်။

မောရှေခေတ်တွင် မိဘများသည် သူတို့၏ညည်းတွားမှုကြောင့် ကန္တာရထဲတွင် သေဆုံးခဲ့
ကြသည်။ မည်သူကမှ သူတို့၏ကလေးများကို ဘုရားသခင်အကြောင်း မသင်ကြားခဲ့ပါ။
ထို့ကြောင့် မောရှေ၏ ဘဝအဆုံးတွင် လူမျ ိုးတော်အား ဘုရားသခင်အကြောင်းကို ခွန်အား
ရှိသည့် သင်ခန်းစာများဖြင့် သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ယောရှုက ထိုအရာကို ထောက်ထားသည်။
သူ၏ပထမဆုံးစကားနှင့်

နောက်ဆုံးစကားများက

ဘုရားသခင်အား

တရားသူကြီးမှတ်စာတွင်

နားထောင်ရန်နှင့်

သူ့ကိုအစေခံရန် လူမျ ိုးတော်အား ခွန်အားပေးသည်။ တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်သည်
ကိုးကွယ်န်နှင့် အစေခံခြင်းကို ထိုက်တန်သည်။ ယောရှုက လူမျ ိုးတော်အား သူ၏မိသားစု
တစ်ခုလုံးသည် ဘုရားသခင်ကိုသာ အစေခံမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုတွင် ယောရှု
မရှိတော့ပါ။ သူ၏နေရာကို ယူရန် မည်သူမျှ မရှိပါ။
ဣသရေလလူမျ ိုးများက ယခုတွင် ဘုရားသခင်မှ အာဗြဟံအား ကတိပေးခဲ့သည့် နယ်မြေကို
ပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများတွင် ဘုရားသခင်မှ အာဗြဟံအား ပေးခဲ့သည့်
ချ ီတက်ခြင်း အမိန့်တော်သစ်လည်း ရှိထားပြီဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်မှယောရှုအား ပေး
ထားသည့် ရဲရင့်သော ခေါင်းဆောင်မှုပြုခြင်းလည်း ဣသရေလလူမျ ိုးတွင် ရှိသည်။ သူတို့
ရှေ့ဆက်ကြည့်ရန် အရာအားလုံးရှိသည်။ အားလုံးသည် သူတို့၏ပိုင်နက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်
တစ်ခုခုမှားသွားခဲ့သည်။

တရားသူကြီး တစ်ဦး
(သို့) နှစ်ဦးကို ထုတ်ယူပြီး
သင့်အတန်း
ထဲရှိ ကလေးအချ ို့ကို
သရုပ်ဖော်စေပါ။ အခြား
ကလေးများအား
သူတို့သည် မည်သည့်
တရားသူကြီးကို ပုံဖော်နေ
သည်ကို ခန့်မှန်းစေပါ။
ဆရာက ကလေးများ
သရုပ်ဖော်ရန် ဂိဒေါင်
(သို့) ရှံဆုန်ကို
ရွေးပေးနိုင်ပါသည်။ သူတို့
သည် အကျော်ကြားဆုံးနှင့်
သရုပ်ဆောင်ရန် အလွယ်
ကူဆုံး ဖြစ်ပေမည်။

ယောရှုပြီးနောက် ယာဝေနောက်သို့ လိုက်သော ဦးဆောင်မှုပြုခြင်း၊

ယာဝေကိုဝတ်ပြုပြီး

ယာဝေဘုရားကို အစေခံသည့်ခေါင်းဆောင်မှုပြုခြင်း ကင်းမဲ့နေခဲ့သည်။ လူတိုင်းက သူတို့၏
မျက်လုံးတွင် မှန်ကန်သည်ဟု ထင်သောအရာကိုသာ လုပ်ကြသည်။ ဤသည်မှာ ဝိညာဉ်ရေး

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
နယ်မြေတော်ကိုသိမ်းပိုက်ခြင်း
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ဘုရားများကို စတင်လက်ခံလာကြသည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် အခြားလူမျ ိုးများကို
နယ်မြေတော်မှ မနှင်ထုတ်သောကြောင့် သူတို့သည် အတူတကွ နေထိုင်ကြသည်။ တဖြည်း
ဖြည်းနှင့် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး လက်ထပ်ထိမ်းမြားကြသည်။ သူတို့ထိုသို့ မလုပ်သင့်ပါ။ ဣသ
ရေလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်သည့် စိတ်ပျောက်သွားပြီး ခါနနိဘုရားများကို
ချစ်ကြသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲ ဘုရားသခင်က သူတို့အား ဤအရာအတွက် အပြစ်ပေးခဲ့
သည်။ ထို့နောက် ဘုရားသခင်က အံ့သြဖွယ်ရာ ကယ်တင်မည့်သူများ ပေးခဲ့သည်။ ထိုကယ်
တင်သူများကို တရားသူကြီးများဟု ခေါ်သည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရ
ခြင်းမှ ကယ်တင်ပေးမည့် တရားသူကြီး ၉ ဦး ရှိခဲ့သည်။ သူတို့ထဲမှ အများစုမှာ စစ်ဘက်ဆိုင်
ရာ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပြီး အချ ို့မှာ ယာဝေဘုရားအား နက်နဲသည့်ဆက်ကပ်မှု ရှိကြသည်။
ဘုရားသခင်က တရားသူကြီးကိုပေးသည့်အခါ လူများသည် ဘုရားသခင်နောက်သို့ လိုက်
ကြပြီး နယ်မြေသည် ငြိမ်းချမ်းလာသည်။ တရားသူကြီးသေသောအခါ လူမျ ိုးတို့သည် သူတို့
၏ လမ်းဟောင်းကျင့်စဉ်များသို့ ပြန်လှည့်သွားကြသည်။ သူတို့ဘေးနားရှိ လူမျ ိုးများ၏နတ်
ဘုရားများအား မွေးစားကြသည်။ အချ ိန်တိုင်း ဤသို့ဖြစ်နေသည်။
၎င်းမှာ ဣသရေလလူမျ ိုးများအတွက် ဒုက္ခအလွန်ရောက်သည့် အချ ိန်ဖြစ်သည် အဘယ်
ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့တွင် အားလုံးရှိခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့နှင့်အတူပါရှိခဲ့ပြီး
အခြားလူမျ ိုးများက သူတို့ကိုကြောက်ကြသည်။ သို့သော် သူတို့သည် ထိုအရာအားလုံးကို
စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီး ယာဝေဘုရား၏ အမြင်အတိုင်းမဟုတ်ပဲ သူတို့၏မျက်လုံးအမြင်အတိုင်း
လုပ်ဆောင်ကြသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
တရားသူကြီးမှတ်စာ ၂၁:၂၅ - ထိုကာလ၌ …. လူတိုင်း မိမိစိတ်အလိုရှိသည်အတိုင်း
ပြုသတည်း။

ကျက်မှတ်ရန်
ကျမ်းချက် လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာကဒ်စစ်ပွဲ
သင့်အတန်းအား ၂ ဖွဲ့ (သို့)
၃ဖွဲ့ခွဲပါ။ တစ်ဖွဲ့

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ချင်းစီကို ကဒ်တစ်စုံစီ
ပေးပါ။ ကဒ်တစ်ခုတွင်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
နယ်မြေတော်ကိုသိမ်းပိုက်ခြင်း

ကျက်မှတ်ထားသည့်
ကျမ်းပိုဒ်မှ စကားလုံး
တစ်လုံး ပါဝင်မည်။
အသင်းလိုက်ဖြင့်
ကျမ်းချက်ကိုမှန်ကန်သည့်
အစီအစဉ်ဖြင့်စီရမည်။
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“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our
God” ဟူသည့် Eric Quiram သီဆိုထားသည့် သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြု

ဆရာအကူ

ထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ဘုရားသခင်၏စည်းမျဉ်း တစ်ခုကို လေ့လာကြပါစို့။
¼¼

¼¼

“လိမ်ညာမပြောရ” မည်သည့်နေရာတွင် ဖော်ပြထားသနည်း။ (ပညတ်တော်ဆယ်ပါး

ထီးတစ်လက် ကိုင်ထားပါ။

တွင်) ဘုရားသခင်သည် သမ္မာတရားဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။ သူသည် မည်

မေးရန် - “ဤအရာက

သည့်အခါမှ မလိမ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့လိမ်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်တိုင်ခက်ခဲ

ဘာလဲ” (သေချာသည်

သော အခြေအနေသို့ ရောက်စေလိမ့်မည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏

ထီးတစ်ချောင်း ဖြစ်သည်။)

စည်းမျဉ်းကို ဆန့်ကျင်ကြသည်။ လိမ်ညာခြင်းကြောင့် မည်သည့်ဆိုးကျ ိုးများရှိသနည်း။

ထီး၏ ရည်ရွယ်ချက်က

(ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘုရားသခင်က စည်းကမ်းရှိစေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လိမ်ညာတတ်သည့်

ဘာလဲ (မိုးထဲတွင် သင့်

အလေ့အကျင့်ရလာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိမ်ညာလိုက်သည့် လူထံမှ လေးစားမှုကို

အားမစိုစေရန်၊ နေပူဒဏ်မှ

ကျွန်ုပ်တို့ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။)

ကာကွယ်ပေးရန်)။

ဘုရားသခင်၏ နောက်စည်းမျဉ်းတစ်ခုမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။ “မခိုးမယူရ” ခိုးယူခြင်းဖြင့်
ကျွန်ုပ်တို့ ဘာကိုရရန် မျှော်လင့်သနည်း။ (အလုပ်မလုပ်ပဲ လိုချင်သည့်အရာကို ကျွန်ုပ်
တို့ရသည်။ ပိုက်ဆံခိုးခြင်းဖြင့် ချမ်းသာလာသည်၊ စသဖြင့်) ခိုးယူခြင်းဖြင့် မည်သည့်
ဆိုးကျ ိုးများရှိသနည်း။ (ကျွန်ုပ်တို့ ခိုးယူခံရသည့် ပစ္စည်းပိုင်ရှင်မှ ကျွန်ုပ်တို့နောက်
လိုက်လာမည်။ သိက္ခာကျမည်။ အပြစ်ရှိသည်ဟူသော အသိစိတ်ရှိခြင်း၊ စသဖြင့်)

¼¼

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု - ထီး

သင်သိသည့်အတိုင်းပင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းကျ ိုးအတွက် စည်းမျဉ်း
များကိုထားရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုမကောင်းသောအရာများမှ ကာကွယ်ပေးရန်၊ ထီးကဲ့သို့
ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောအချ ိန်က ဣသရေလလူမျ ိုးများကဲ့သို့ မဖြစ်ပါနှင့်။ သင်သည်
တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ပြီး နာခံပါက သင်ဘယ်တော့မှ ဝမ်းနည်း
ရမည် မဟုတ်ပါ။

မှန်ပါသည်။ သင့်အား
တစ်စုံတစ်ခုမှ ကာကွယ်
ပေးရန် ဖြစ်သည်။ မိုးထဲ
တွင် သင်ထီးယူရန် လိုပါ
သလား။ (မလိုပါ။ သို့သော်
သင်မိုးရေစိုသွားမည်။)
ဘုရားသခင်၏ စည်းမျဉ်း
သည် ထီးကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ထိုအရာများသည် ကျွန်ုပ်
တို့ကို အဓိကပစ်မှတ်
မထားပါ သို့သော် ကျွန်ုပ်
တို့ အသက်ရှင်ရာတွင်
ထိုအရာများကို လမ်းညွှန်
အဖြစ် အသုံးပြုပါက
ကျွန်ုပ်တို့အား မကောင်း
သည့် အကျ ိုးဆက်များစွာ
မှ ကာကွယ်ပေးသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
မည်သူနည်း မေးခွန်းများ
၁။ ခါနနိလူမျ ိုးများသည် မည်သူများဖြစ်ကြသနည်း။
၂။ တရားသူကြီးများထဲမှ တစ်ဦးသည်မည်သူဖြစ်သနည်း။
ဘာဖြစ်သနည်း မေးခွန်းများ
၁။ ဣသရေလလူမျ ိုးများက မည်သည့် ဘာကိုကျုးလွန်ခဲ့သနည်း။
၂။ ယောရှုသေဆုံးသောအခါ ဘာဖြစ်ခဲ့သနည်း။
မည်သည့်အချ ိန်မေးခွန််းများ
၁။ ဘုရားသခင်သည် တရားသူကြီးတစ်ဦးကို မည်သည့်အချ ိန်တွင် စေလွှတ်ခဲ့သနည်း။
၂။ လူသားများက မည်သည့်အချ ိန်တွင် ဘုရားသခင်ကို အော်ဟစ်ခဲ့ကြသနည်း။
မည်သည့်နေရာမေးခွန်းများ
၁။ ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ယခုအခါ မည်သည့်နေရာတွင် နေထိုင်ကြသနည်း။
၂။ ခါနနိလူမျ ိုးများသည် မည်သည့် နေရာတွင ်နေထိုင်ကြသနည်း။
အဘယ်ကြောင့်နည်းမေးခွန်းများ
၁။ ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် အခြားလူမျ ိုးများ၏ ဘုရားကို အဘယ်ကြောင့် ယူ
ဆောင် ကိုးကွယ်ကြသနည်း။
၂။ ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် သူတို့၏မျက်စိတွင် မှန်ကန်သောအရာကို အဘယ်
ကြောင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသနည်း။

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.

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဣသရေလလူမျိုးများသည် ဘုရားသခင်အပေါ်သစ္စာရှိရန်
ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ထိုအတွက် ဘုရားသခင်က အပြစ်ပေးခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၃၈)
ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာစောင် ၃:၁၉- ၄:၁ နှင့်
ရုသဝတ္ထု ၁-၂
ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ညအချိန်ပိုမှောင်မိုက်လေ ကြယ်များတောက်ပလေ

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ရုသနှင့် ရှမွေလနှစ်ဦးတို့သည် တရားသူကြီးခေတ်ကာလက အသက်ရှင်ခဲ့သည့် အံ့သြ
ဖွယ်ရာ လူသားနှစ်ဦးဖြစ်ကြသည်။

¼¼

ရုသသည် မောဘပြည်မှဖြစ်ပြီး ဣသရေလလူမျ ိုး မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ဣသရေလ
ခဲ့သောအခါ ရုသကသူမ၏ယောက္ခမ နောမိနှင့်အတူ နေထိုင်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ရုသသည် သူမ၏ လူမျ ိုးတို့ထံပြန်ပြီး မုဆိုးဖိုတစ်ဦးကို ပြန်လည်လက်ထပ်နိုင်သည်။
သို့သော် သူမသည် နောမိနှင့်အတူနေထိုင်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

¼¼

ရုသသည် ယာဝေဘုရားကို ကိုးကွယ်ရန် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ဆက်ကပ်သည့် ယုံကြည်သူ

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

ရုသသည် ပြန်လည်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ယခုတစ်ကြိမ်တွင် ဗောဇအား လက်ထပ်ခဲ့သည်။

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

ကြီးပေးခဲ့ပြီး ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်၏ မိဘများ၏အဖွား ဖြစ်ခဲ့သည်။

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

ကျမ်းစာထဲမှ သူရဲကောင်းအချ ို့၏ ငယ်ဘဝအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အနည်းငယ်သာ

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

သိရသည်။ ချွင်းချက်တစ်ယောက်မှာ ရှမွေလဖြစ်သည်။ ရှမွေလသည် ဟန္န၏သား
ဖြစ်ပြီး မကြာခဏ ဆုတောင်းသောကြောင့် အဖြေရခဲ့သည့် ဧလာကာန ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ငယ်ရွယ်သော ရှမွေလ၏နှလုံးသားကို ပုံသွင်းခဲ့သည်။ ဟန္နသည်
သူမ၏သားအား ဘုရားသခင်အတွက် ပေးခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရှမွေလသည် ယဇ်ပု
ရောဟိတ်ဧလိနှင့် အတူနေထိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဧလိသည် စံပြမိဘတစ်ဦး မဟုတ်
ခဲ့ပါ။ ဧလိ၏သားများဖြစ်သော ဟောဖနိနှင့် ဖိနဟတ်တို့သည် အလွန်ဆိုးမိုက်ကြသည်။
သို့သော် ရှမွေလသည် ဘုရားသခင်အား ကြောက်ရွံ့၍အသက်ရှင်ကာ ကြီးပြင်းလာခဲ့
သည်။ ထို့အပြင် မှောင်မိုက်သောအချ ိန်တွင် တောက်ပသောအလင်းရောင် ဖြစ်ခဲ့သည်။
¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

ကွယ်ပေးခြင်းတို့ဖြင့် ကျော်ကြားသောသူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ရုသကို ကောင်း

¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ရုသက သူမ၏ဇာတိမြို့မှ နတ်ဘုရားများကို စွန့်ခွာခဲ့သည်။
ရုသ၏သစ္စာရှိမှု၊ သူမ၏ကြင်နာမှု၊ သူမ၏သိက္ခာရှိခြင်း၊ သူမ၏ယောက္ခမအပေါ်ကာ

¼¼

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

လူမျ ိုးကို လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ရုသ၏အမျ ိုးသားသည် အသက်ငယ်စဉ်တွင်ပင် သေဆုံး

¼¼

သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

ဣသရေလလူမျ ိုးများအားလုံးသည် ရှမွေလအား သူတို့၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ် အသိ
အမှတ်ပြုကြသည်။ ထိုအချ ိန်တွင် တရားသူကြီးအများစုမှာ မမှန်ကန်သောအရာ တစ်ခုခု
ရှိနေခဲ့သည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
နယ်မြေတော်ကိုသိမ်းပိုက်ခြင်း

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ဆရာက ကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်စွန့်စားခြင်းများတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် သီချင်းများအားလုံးကို
စုစည်းပါ။ ထိုသီချင်းများကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ဖွင့်ပါ။
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် အရင်ကလေ့လာခဲ့သည့် သီချင်းများကို ဆရာနှင့်အတူ ကျောင်းသား
များ ဆိုစေပါ။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - ထိုသံစဉ်
ဆရာက အရင်သင်ခန်းစာ
များတွင် လေ့လာခဲ့သည့်

ဆရာကကြိမ်ဖန်များစွာ တီးပြီးဆိုပြီးသည့်အခါ “သံစဉ်ကိုပြောပါ” ဟူသည့်ကစားနည်းကို

သီချင်းများကို ဖွင့်ရမည်။

ကစားပါ။ “သံစဉ်ကိုပြောပါ” ဟူသည့် ကစားနည်းမှာ ကျမ်းစာစွန့်စားခြင်းနှင့် သီချင်းများကို

ကျောင်းသားများက

ကျောင်းသားများက ယှဉ်တွဲရသည့် ကစားနည်း ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများအဖြေကို

ဖွင့်ခဲ့သည့်သီချင်းသို့

ဆရာက အားပေးရန် အလွန်အမင်း ရက်ရောရမည်ဖြစ်သည်။

မဟုတ်ဆိုခဲ့သည့် သီချင်း

ဤသင်ခန်းစာ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျမ်းစာထဲမှ အဖြစ်အပျက်များနှင့်သီချင်းကို ကလေး
များ ယှဉ်တွဲတတ်စေရန် ဖြစ်သည်။ ဆရာက ဤအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကို အဓိကထား
သင့်ပါသည်။

သည် စွန့်စားခြင်း၏
မည်သည့်နံပါတ်မှ
သီချင်းဖြစ်သည်ကို
ခန့်မှန်းရမည်။ အချ ိန်ရပါ
က ဆရာအနေဖြင့် သီချင်း
ထဲတွင် ကလေးများ

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

နားမလည်သည့်စကားလုံး
(သို့) စကားစုများ

ရုရှားလူမျ ိုးတို့၏ သုတ္တံစကားတစ်ခုတွင် - “ညအချ ိန်မှောင်မိုက်လေ၊ ကြယ်များ တောက်ပ
လေ” ဟု ဆိုသည်။ ကလေးများအား သင့်လူမျ ိုးသမိုင်း (သို့) နိုင်ငံတကာသမိုင်းတွင်
ရပ်တည်ခဲ့သည့်

နိုင်ငံ၏သူရဲကောင်း

(သို့)

နိုင်ငံတကာသူရဲကောင်းကို

ပါသလားဟူသည်ကို
မေးပါ။

သင့်အား

ပြောပြစေပါ။
၁။
၂။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
နယ်မြေတော်ကိုသိမ်းပိုက်ခြင်း
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
ရှမွေလသည် ဣသရေလလူမျ ိုးအတွက် တရားသူကြီးတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူက ဒိုင်ယာရီမရေး
ခဲ့ပါ။ သို့သော် သူ၏ဘဝအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။ အကယ်၍ သူကဒိုင်ယာရီ
ရေးခဲ့ပါက သူပြောခဲ့မည့် စကားများမှာ ¼¼

ယနေ့ ကျွန်ုပ်၏ မိခင်နှင့်ဖခင်တို့က ကျွန်ုပ်အား ယဇ်ပုရောဟိတ်ဧလိနှင့်အတူ နေထိုင်
ရန် ခေါ်သွားကြသည်။ အရင်က ကျွန်ုပ်၏မိခင်သည် ကလေးမရသောကြောင့် ဘုရား
သခင်ထံ ကလေးပေးရန် တောင်းခံခဲ့သည်။ သူမ၏မကြာခဏ ဆုတောင်းမှုကြောင့်
ကျွန်ုပ်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်မိခင်က သူမအား ကလေးရစေပါက ထိုကလေးကို ဘုရား
သခင်အတွက် ပေးမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏မိခင်နှင့်ဖခင်ကို
သတိရနေမည်မှာ သေချာပါသည်။ သူတို့က ကျွန်ုပ်အား ဘုရားတရားရိုသေလေးစား
သည့် ဘဝအတွက် ခိုင်မာသည့်အခြေခံကို ပေးထားပြီးဖြစ်သည်။

¼¼

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ရှမွေလ၏ဒိုင်ယာရီ
ရှမွေလ၏ဒိုင်ယာရီမှ
မတူညီသည့်အဖြစ်အပျက်
ခြောက်ခု (သို့)
ဖော်ပြချက် ခြောက်ခုကို
ပေးထားသည်။ ဆရာက
ကလေးများအားရှမွေလ၏
ဒိုင်ယာရီကို
နားထောင်စေရမည်။

ယနေ့ည ကျွန်ုပ်အိပ်ယာဝင်သောအခါ ကျွန်ုပ်၏အမည်ဖြင့် ခေါ်သည့်အသံကိုကြား

စာတမ်းတစ်ခုကို

လိုက်ရသည်။ ထိုအသံသည် ဧလိ၏အသံဖြစ်မည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ကဧလိ

ယူပြီး အဘယ်ကြောင့်

ထံသွားပြီးမေးသောအခါ ဧလိကသူမဟုတ်ဟု ပြောသည်။ ထိုအတိုင်းထပ်ခါထပ်ခါ

ရှမွေလ၏ဒိုင်ယာရီသည်

ကြားခဲ့ရသည်။ တတိယအကြိမ်တွင် ဧလိက၎င်းသည် ထာဝရဘုရား၏အသံတော်ဖြစ်

သူတို့ထံရှိနေသည်ကို

မည်ဟု ပြောပြသောအခါ ကျွန်ုပ်နားထောင်နေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်

ရှင်းပြပါ။

ခဲ့သည့်အရာမှာ ဘုရားသခင်၏စကားသံကို နားထောင်ပြီး နာခံရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်၏စကားသံတော်သည် ကျွန်ုပ်အတွက် အလွန်အဖိုးထိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်၏
တစ်ဘဝလုံး ဘုရားသခင်အားနာခံခြင်းဖြင့် ကုန်ဆုံးသွားလိုပါသည်။
¼¼

ကျွန်ုပ်သည် ဧလိ၏တဲတော် စားပွဲတော်အလုပ်များကို လုပ်ကူပါသည်။ ကျွန်ုပ်က ၎င်းကို
အမှန်နှစ်သက်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဘုရားသခင်ကလည်း ထိုအတိုင်းကျွန်ုပ်ကို လုပ်ဆောင်
စေလိုသည်ဟုထင်ပါသည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးတစ်မျ ိုးလုံးက ကျွန်ုပ်အား ဘုရားသခင်
၏ပရောဖက်တစ််ပါးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြသည်။

¼¼

ဧလိတွင် သားနှစ်ဦးရှိသည်။ ဟောဖနိနှင့်ဖိနဟတ်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်လည်း ဧလိ
ကဲ့သို ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူတို့သည် ဆိုးညစ်ကြသည်။ သူတို့သည်
ဘုရားသခင်၏ယဇ်ကို ယူလာပြီး သူတို့အတွက် သုံးကြသည်။ သူတို့သည် အမျ ိုးသမီး
များနှင့်လည်း မကောင်းသည့် ဆက်ဆံရေးများ ရှိကြသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်
အကြောင်း မည်သို့ပြောတတ်ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်မသိသကဲ့သို့ သူတို့လုပ်ဆောင်သည့်
နည်းလမ်းကိုလည်း မသိပါ။

¼¼

ဣသရေလလူမျ ိုးများက သူတို့အား အုပ်စိုးမည့် ဘုရင်တစ်ပါးလိုချင်သည်။ ကျွန်ုပ်က
ထိုအကြောင်းကို ဘုရားသခင်အား ပြောပြသည်။ ဘုရားသခင်က သူတို့ငြင်းပယ်သည့်
သူမှာကျွန်ုပ်မဟုတ်ပါ ဘုရားသခင်အား သူတို့ငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောပြခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
နယ်မြေတော်ကိုသိမ်းပိုက်ခြင်း
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ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်အား ဣသရေလလူမျ ိုးကို အုပ်ချုပ်ရန် ရှောလုအား ဘိသိက်
ပေးရန်ပြောခဲ့သည်။ ယခုရှောလုသည် ဣသရေလလူမျ ိုးတို့၏ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်။
¼¼

ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်အား ယေရှဲ၏သားများကို ရှာဖွေပြီး ထိုသားများထဲမှတစ်ဦးကို
ဒုတိယရှင်ဘုရင်အဖြစ်ခန့်အပ်စေခဲ့သည်။ ရှောလုကရှင်ဘုရင်တစ်ပါးအဖြစ် ရှုပ်ထွေးမှု
ရှိပြီး ထာဝရဘုရားက ဣသရေလလူမျ ိုးအတွက် ရှင်ဘုရင်သစ်တစ်ပါး လိုချင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်က ယေရှဲ၏သားများကို ကြည့်ရှုရန် သွားခဲ့သည် သားများအားလုံးကိုကြည့်ခဲ့သော်
လည်း ဘုရားသခင်က တစ်ဦးကိုမျှ မရွေးချယ်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်က ယေရှဲအား
နောက်ထပ်သားရှိမရှိမေးသောအခါ အငယ်ဆုံးသားသည် တောတွင်ရှိသည်ကို ပြောခဲ့

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

သည်။ သူသည် ဒါဝိဒ်ဖြစ်သည်။ ထိုသူမှာ ဘုရားသခင်မှ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်စေလိုသူ ဖြစ်သည်။

လှုပ်ရှားမှု - ကျမ်းစာ
ရောနှောမွှေနှောက်ခြင်း
ဤစကားလုံးများကို

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

စာရွက်ပေါ်တွင် ရေးပါ။
စာရွက်အောက်တွင်

၁ ရာ ၃:၁၉ - ရှမွေလသည် အစဉ်အတိုင်းကြီး၍ ထာဝရဘုရားသည် သူနှင့်အတူရှိသဖြင့်
သူ၏စကားတစ်ခွန်းမျှ ပျက်စေခြင်းငှါ အခွင့်ပေးတော်မမူ။

နံပါစဉ်ရေးပါ ကျမ်းချက်
ထဲမှ စကားလုံး တစ်လုံး
ချင်းစီအတွက် နံပါတ်
တစ်ခု ဖြစ်သည်။ နံပါတ်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

များ၏ဘေးတွင်ကျမ်းချက်
စကားလုံးများကို ရောနှော

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ

ထားပါ။ ကလေးများအား
ကျမ်းချက်ကို မှန်ကန်
သည့် အစီအစဉ်
အတိုင်းထားရန် စိန်ခေါ်ပါ။

သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို

ဥပမာ -

လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

၁။ င့်နှ		

နှင့်

“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our

၂။ လမွေရှ

ရှမွေလ

God” ဟူသည့် Eric Quiram သီဆိုထားသည့် သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြု

၃။ ပြင်းကြီး

ကြီးပြင်း

ထားပါသည်။

၄။ င့်နှ		

နှင့်

၅။ het		

the

၆။ ခင်သ

သခင်

၇။ သည်ခဲ့	ခဲ့သည်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
နယ်မြေတော်ကိုသိမ်းပိုက်ခြင်း

၈။ တူအနှင့်

နှင့်အတူ

၉။ ကိုသူ့

သူ့ကို
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ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ရုသ၏ခရီးစဉ် - ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှမွေလအကြောင်းကို လေ့လာခဲ့ကြသည်။ သူသည် မှောင်
မိုက်သောအချ ိန်တွင် ဘုရားသခင်အတွက် ရပ်တည်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ မှောင်မိုက်သောအခါ
အလင်းဖြစ်ခဲ့သည့်သူ နောက်တစ်ယောက်ရှိသည်။ ထိုသူမှာ ငယ်ရွယ်သောအမျ ိုးသမီးဖြစ်သူ
ရုသဖြစ်သည် (ပုံပြင်ကိုပြင်ဆင်ပြီး ရုသ ၁:၁-၅ အား ဖတ်ခြင်းနှင့်ရှင်းပြခြင်းဖြင့် ပြင်ဆင်ပါ)
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်မှာ ရုသသည် သူမ၏ဇာတိမြေ မောဘပြည်မှ ထွက်ခွာသောအခါ
သူမရေးထားခဲ့မည့်အရာကို ခရီးစဉ်တစ်ခုလုပ်ရန် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
ရုသမှ စာရင်းရေးထားသည့် စာပိုဒ်တစ်ခုချင်းစီသည် ခရီးစဉ်တစ်ခုအဝင်ဖြစ်သည်။ သင်၏
ကလေးများသည် သူတို့ကိုယ်တိုင်စာဖတ်နိုင်ပါက တစ်ဦးလျှင် တစ်ပိုဒ်စီဖတ်စေနိုင်ပါသည်။
(သို့)

အဖွဲ့ငယ်လေးဖြင့်

ဖတ်စေနိုင်ပါသည်။

ဤနည်းစနစ်အတွက်

သူတို့အလွန်ငယ်

ရွယ်သေးပါက စာပုဒ်များကို အတူတကွဖတ်ပါ (သို့) အတိုချုပ်ပါ။ ထို့နောက် မည်သည့်
အရာရေးသင့်သည်ကို သူတို့အားဆုံးဖြတ်စေပါ။ ထို့နောက် ဆရာကချရေးမည်။ အားလုံးပြီး
သွားသောအခါ ထိုစာများကို တစ်တန်းလုံး အတူတကွ ဖတ်ပါ။
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 တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားအကြောင်းကို ကြားသောအခါ သူမက သူ့နောက်သို့
လိုက်ရန်

ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

မောဘပြည်မှ

နတ်ဘုရားများ

နောက်(သို့)ပါ။

ဘုရား

သခင်က သူမ၏ယုံကြည်ခြင်းကို ဂုဏ်ပြုပြီး သူမသည် ခရစ်တော်၏မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်မှ ဒါဝိဒ်
ဘုရင်၏ အဖွား-အဖွားဖြစ်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
နယ်မြေတော်ကိုသိမ်းပိုက်ခြင်း
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၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ရှမွေလ၏ဘဝနှင့် ရုသ၏ဘဝကို အခြေခံလျက် အောက်ပါအကွက်ထဲတွင် သင်ကိုယ်တိုင်
တိုင်းထွာပါ။

လှုပ်ရှားမှု - ကြီးထွားခြင်း
အတွက် အကွက်
ဆရာကအတန်းထဲရှိ

¼¼

ဘုရားသခင်အား နားထောင်ခြင်း အရည်အသွေး ၁

၂

၃

၄

၅

၆

ကလေးများအား

¼¼

မိဘများကို နာခံခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

ရှမွေလနှင့်ရုသတို့၏

¼¼

မကြာခဏ ဆုတောင်းခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

ပုံဥပမာကို သင်ကြားပေး

¼¼

ဘုရားသခင်အား အစေခံခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

သင့်ပြီး မိမိအသက်တာ

¼¼

ဘုရားသခင်အတွက် စကားပြောခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

အတွက် ပြန်လည်

¼¼

မကောင်းသည့် ဆက်ဆံရေးမှ ကင်းကွာခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

သုံးသပ်ရပါမည်။

¼¼

ဘုရားသခင်၏ဦးဆောင်မှုအား တုံ့ပြန်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ဘုရားသခင်အား အားလုံးဆက်ကပ်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

ကလေးများက
ဤဇယားကို ဖြည့်ရမည်။
(၁= အနှိမ့်၊ ၂ = အမြင့်)

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
အထက်ပါအရည်အသွေး ရှစ်ခုထဲမှ တစ်ခုကိုရွေးပြီး တိုးတက်စေရန် ဆုတောင်းခြင်းနှင့်
တာဝန်ယူခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ပါ။ ၎င်းကို နေ့စဉ်အလုပ်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပြီး
“တောက်ပသောအလင်းများ” အရည်အသွေးများမှ တစ်ခုကို နေ့စဉ်ဆုတောင်းပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ညအချိန်မှောင်မိုက်လေ ကြယ်များပိုတောက်ပလေ

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
နယ်မြေတော်ကိုသိမ်းပိုက်ခြင်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၃၉)
ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာစောင် ၁၃ နှင့် ၁၅

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဣသရေလလူမျိုးများသည်
ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးတောင်းသောကြောင့် ဘုရားသခင်က ရှောလုကိုပေးခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျ ိုးများအား အခြားလူမျ ိုးများကဲ့သို့ မဖြစ်စေလိုပါ။ သို့
သော် ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် အခြားလူမျ ိုးများကဲ့သို့ ဖြစ်ချင်ကြသည်။ သူတို့
အတွက် ခေါင်းဆောင်လိုချင်ကြသည်။ ဤအချက်အထိ ဣသရေလတို့သည် ထာဝရ
ဘုရား အုပ်စိုးခြင်းကိုခံယူကြသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်
အုပ်စိုးသည့် သီအိုကရေစီ (Theocracy) စနစ်ဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများက
စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်လိုအပ်သောအခါ ဘုရားသခင်က ဂိဒေါင်နှင့် Othniel တို့ကဲ့သို့
သော စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကို ထွက်ပေါ်လာစေခဲ့သည်။

¼¼

ယခင်တော်လှန်မှုအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည် - နွားသူငယ်တော်လှန်
ပုန်ကန်မှု၊ Kadesh Barnea အရပ်တွင် တော်လှန်ပုန်ကန်မှု၊ အဆိပ်ရှိသည့် မြွေကို
စေလွှတ်စေခဲ့သည့် တော်လှန်ပုန်ကန်မှုတို့ ဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများအပေါ်
အုပ်စိုးသူ ရှင်ဘုရင်ရှိစေခြင်းသည် ဘုရားသခင်အား ပုန်ကန်ခြင်းဖြစ်သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်က ရှမွေလအား နောက်ဆုံးတရားသူကြီးအဖြစ်နှင့် ရှောလုကို ပထမဆုံး
ဘုရင်အဖြစ် ပြောခဲ့သည်။ သီးသန့်ကျင်းပခြင်းကို ဦးစွာလုပ်ပြီး လူထုရှေ့ရွေးကောက်
တင်မြှောက်ခြင်းကို နောက်မှလုပ်သည်။

¼¼

ရှောလုသည် ဘုရားသခင်ကိုဦးစွာ အမှီပြုခဲ့သည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် သူသည်
ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ အခွင့်အာဏာကို ကျူးကျော်ခဲ့သည်။ (၁ရာ ၁၃:၉-၁၃)။ ရှမွေလက
ရှောလုကို ထိုအတွက် ပြစ်တင်ဆုံးမခဲ့သည်။ နောင်တရမည့်အစား ရှောလု၏တော်လှန်
ပုန်ကန်မှုမှာ ပိုမိုများလာခဲ့သည်။ သူသည် ထာဝရဘုရားသခင် ညွှန်ကြားထားသည့်
အတိုင်း အာမလက်လူအားလုံးကို ဖယ်ရှားရန် ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဘုရားသခင်
က ရှမွေလအား ရှောလုသည် ဣသရေလလူမျ ိုးကို ဦးဆောင်ရန် မသင့်လျော်တော့

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ရှောလုသည် ဒုက္ခပေးသည့် လူတစ်ဦးဖြစ်လာသည်။ ရှောလု

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

သည် ဣသရေလလူမျ ိုးတော်ကို ဆက်လက်အုပ်စိုးနေသော်လည်း ဒါဝိဒ်သည် ဣသ

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

ရေလလူမျ ိုးကို အုပ်ချုပ်မည့် နောက်ဘုရင်သစ်ဖြစ်လာမည်။

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်
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¼¼

ပထမတွင် ရှောလုသည် သူ၏သတ္တိနှင့် ရက်ရောမှုကြောင့် ကျော်ကြားသည်။ သူသည်

ဆရာအကူ

အရပ်ရှည်ပြီး ခန့်ညားသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူသည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အား
အတင်းအဓမ္မဆန်သောသူ၊ မနာလိုသောသူနှင့် တော်လှန်ပုန်ကန်သောသူ ဖြစ်လာခဲ့
သည်။
¼¼

ဘုရားသခင်သည် ယာဝေဘုရားအား ဖြောင့်မတ်သောနှလုံးသားဖြင့် ဣသရေလလူမျ ိုး
ကို ဦးဆောင်မည့်သူအား ရှာဖွေသည်။ သူများစွာ ဦးဆောင်ပြီးနောက် ရှမွေလသည်
ထိုနှလုံးသားမရှိတော့ပါ သို့သော် ဣသရေလလူမျ ိုးများမှ သူ့အား လေးစားရန်သာ
လိုချင်ခဲ့သည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျမ်းစာတစ်လျှောက်တွင် အလေးအနက်ဖော်ပြထားသည့် အခြေခံဖြစ်စဉ် ရှစ်ချက်ရှိပါ
သည်။ ထိုသမ္မာတရားကို အရင်သင်ခန်းစာတွင် လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ကလေးများသည်
ထိုသမ္မာတရား၏ အမည်များကို ပြောနိုင်သလားဆိုသည်ကို ကြည့်ပါ။ တစ်ချက်ချင်းစီ
အကြောင်း အနည်းငယ်ပြောပါ။ ထိုအချက်များမှာ -

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားခြင်း - အခြေခံကျ
သည့် သမ္မာတရားရှစ်ခု
- ပြီးပြည့်စုံသည့့်
ပုံပြင်တစ်ပုဒ်
ဆရာက ကျမ်းစာထဲရှိ
ထိုသမ္မာတရားရှစ်ခုကို

၁။ ဘုရားသခင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်ရှိသည်။

အလေးထားသင့်ပါသည်။

၂။ လူသား - ဘုရားသခင်သည် လူသားအား အထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်းခဲ့

ထိုအချက်များသည်
ကျမ်းစာထဲရှိ ရွေးနုတ်

သည်။
၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံခဲ့ကြပါ။

ကယ်တင်ခြင်း အကြောင်း

၄။ 	သေခြင်း - ဘုရားသခင်သည် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာခံမှု

များဖြစ်ပြီး ကလေးများကို

အတွက် ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ သေခြင်းသည် ခွဲခွာခြင်းကို ရည်ညွှန်း

ပြောပြရန် အခြေခံကျ

သည်။

သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်

၅။	ခရစ်တော် - ဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နေသည့် သူ၏
တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့ သည်။
၆။ ကားတိုင် - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်
တွင် အသေခံခဲ့သည်။
၇။ ယုံကြည်ခြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါက ဘုရားသခင်
ကြိုဆိုသည်။
၈။ အသက် - ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးသည်။

ထိုသမ္မာတရားများကို
အလေးထားဖော်ပြမည်
ဖြစ်သည်။
ကလေးများအား လေ့လာ
ခဲ့သည့် ပထမသင်ခန်း
စာ ၃၈ ခုမှ အလေးထား
ခဲ့သည့် သမ္မာတရား
ရှစ်ချက်ကို မည်သို့
အလေးထား ဖော်ပြခဲ့
ကြောင်း ကလေးများ
မည်သို့ စဉ်းစားသည်ကို
မေးပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ပုံပြင်ပြောခြင်း

လူအချ ို့သည် အခြားသူများကိုကြည့်ပြီး သူတို့နှင့်အဆင်ပြေမည်ဟု ထင်ကြသည်။ သူတို့
တွင် ကောင်းသောအရာ အားလုံးရှိသည်။ ဣသရေလတို့သည် သူတို့ဘေးနားရှိ ဘုရင်ရှိသည့်
အခြားလူမျ ိုးများကိုကြည့်ကြသည်။ ဣသရေလတို့သည် အခြားသူများနှင့် တူချင်ကြသည်
ဘုရားသခင်ကို

သူတို့၏ရှင်ဘုရင်အဖြစ်

မလိုချင်ကြပါ။

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည်

အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ခံစားလာသည်ကို သင်နားလည်သည့် နည်းလမ်းအချ ို့ကို ဖော်ပြပါ။

လှုပ်ရှားခြင်း - လိုင်းများ
နှင့် လိုင်းများစည်းကမ်း

. သင်သင်ကြားနေသည့်

နေရာမှ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်
ကြိုးများဖြင့် အပိုင်းအစ
များစွာ ထားပါ။ အား
ကစားကွင်း (သို့)

ပုံပြင်ပြောပြပါ

ဘောလုံးကွင်းမှ မျဉ်းကဲ့သို့
ကြိုးများဖြင့် မျဉ်းတားပါ။

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် သူတို့ဘေးပတ်လည်တွင်ရှိသည့် အခြားလူမျ ိုးများကို ကြည့်လို
ကြသည်။ သူတို့၏နည်းလမ်းများကို လိုက်တုကြသည်။ သူတို့၏အမျ ိုးသမီးများကို လက်
ထပ်ကြသည်။ သူတို့၏နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားကြသည်။ ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျ ိုး
အား သူ့အား ကိုးကွယ်သည့်ထူးခြားသော လူမျ ိုးဖြစ်စေလိုသည် သို့သော် သူတို့အား လွှတ်
မြောက်စေခဲ့သည့် ဘုရားသခင်ထက် အခြားလူမျ ိုးနှင့် ပိုမိုသဏ္ဍာန်တူရန်သာ ရွေးချယ်ကြ
သည်။
ထိုအရာမှာ ခေါင်းဆောင်လိုချင်သည့်အမှု ဖြစ်သည်။ သူတို့ဘေးနားရှိ တိုင်းပြည်အများစုတွင်
ဘုရင်ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဣသရေလလူမျ ိုးမျာက သူတို့တွင်လည်း
ဘုရင်ရှိပါက ကောင်းမည်ဟု စဉ်းစားကြသည်။ သူတို့တွင် ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်သော ရှမွေလ
ရှိပြီး ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏ ရှင်ဘုရင်အစစ်ဖြစ်သော်လည်း သူတို့သည် အခြားလူမျ ိုး
ကဲ့သို့ လူသားဘုရင်လိုချင်ခဲ့သည်။
၎င်းက ဘုရားသခင်ကို စိတ်ကြေကွဲစေသကဲ့သို့ ရှမွေလကိုလည်း ကြေကွဲစေသည်။ ဘုရား
သခင်က ထိုကိစ္စကို ရှမွေလနှင့်ဆွေးနွေးသောအခါ သူတို့သည် သူ့ကိုငြင်းပယ်နေခြင်း ဖြစ်
သည်ဟု ရှမွေလအား ပြောပြခဲ့သည်။ ရှမွေလသည် ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခြင်းကို တည်ထောင်ရန်
ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်က ရှောလုအား ဣသရေလတို့၏ပထမဆုံး ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ရန် ရွေးချယ်
ခဲ့သည်။
ပထမတွင် ရှောလုသည် ကောင်းမွန်စွာ စတင်ခဲ့သည်။ သူသည် အရပ်ရှည်သည်၊ ခန့်ညား
သည်၊ နှိမ့်ချသည်။ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့သည်။ သို့သော် သိပ်မကြာမီ သူသည် တစ်ဇွတ်
ထိုးဆန်လာပြီး သူသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မဟုတ်သော်လည်း ယဇ်ပုရောဟိတ်နေရာသို့ဝင်
ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ရှမွေလကရှောလုအား ထိုအတွက် အပြစ်တင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ရှောလု
လုပ်ဆောင်သမျှသည်

ပြောင်းလဲခဲ့ပုံမပေါ်ပါ။

သူ၌ပြောင်းလဲလိုသည့်

နှလုံးသားမရှိပါ။

နောက်ပိုင်းတွင် ရှောလုနှင့် သူ၏အုပ်စုများသည် သူတို့အားနှစ်ပေါင်း ၃၀၀ နှောင့်ယှက်ခဲ့ကြ
သည့် အာမလက်လူမျ ိုးကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ရှောလုသည် အပြည့်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
စည်းလုံးသည့်နိုင်ငံတော်

. တစ်ဖက်၏အဆုံးတွင်
“သုတ္တံကျမ်းများစည်း”

ထားပြီး အခြားတစ်ဖက်
တွင် “စည်းကမ်းမျဉ်း”
ထားပါ

. ဘုရားသခင်အား ရှုမြင်ပုံ
ကို ကလေးများအား
သူတို့အမြင်မေးပါ။
သူသည် တရားသူကြီး
(စည်းကမ်း) နှင့်ပိုတူပါ
သလား။ (သို့)
ထောက်ပံ့သူနှင့် ပိုတူပါ
သလား။ (သို့)
ကြားတွင်ရှိပါသလား။

. ကလေးများအား

ကွင်းတစ်နေရာရာတွင်
သူတို့ကိုယ်သူတို့ နေရာ
ယူစေပါ။ ထို့အပြင်
ထိုနေရာတွင် အဘယ်
ကြောင့် ရပ်နေကြသည်ကို
သူတို့အားဖြေရန်
ပြင်ဆင်စေပါ။

. ယခု ပုံပြင်ပြောပြပါ။
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အဝ မနာခံခဲ့ပါ။ ဤအချက်ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ရှောလုအား ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးအနေ

ဆရာအကူ

ဖြင့် ကြီးမြတ်သည့်တိုင်းပြည်တွင် ရရှိမည့်အရာမရှိဟု ဘုရားသခင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူ၏
ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခြင်းသည် သူ၏မိသားစုအား လက်ဆင့်မကမ်းတော့ပါ။ ထိုအစား လူငယ်
တစ်ဦးဖြစ်သော ဒါဝိဒ်သည် နောက်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်မည်။
ဒါဝိဒ်အတွက် ဘုရင်ဖြစ်လာရန် အချ ိန်အချ ို့လိုသည်။ ရှောလုသည် နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကြာ ဣသ
ရေလလူမျ ိုးများကို အုပ်စိုးခဲ့သည်။ ထိုအချ ိန်ကာလအများစုတွင် ဒါဝိဒ်သည် ဘုရားသခင်
အား မနာခံပဲ မှားယွင်းခဲ့သောကြောင့် နောင်တရခဲ့သည့်အရာဖြင့် ခါးသီးနာကျင်နေခဲ့သော
သူဖြစ်သည်။ သူသည် နောက်ဘုရင်တစ်ပါးရရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်သည် အနည်းဆုံး
အခြေအနေနှစ်ခုတွင် သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။

ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ခြင်း

ရှောလု၏အသက်တာသည် ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းစွာဖြင့် စစ်ပွဲတွင် သူ၏သားသုံးဦးနှင့်

လှုပ်ရှားမှု -

အတူ သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ ဖိလိတ္တိလူတို့ကို ရှုံးခဲ့သည့် စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်

ကျမ်းစာမှတ်တမ်း

ဖွယ် စစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဒါဝိဒ်သည် ဣသရေလလူမျ ိုး၏ရှင်ဘုရင် ဖြစ်လာ
ခဲ့သည်။ သူ၌ဘုရားသခင်အတွက် နှလုံးသားရှိပြီး ဒါဝိဒ်သည် အမှားလုပ်ခဲ့သော်လည်း
သူ၏အပြစ်အတွက် နောင်တရခဲ့သည်။ ရှောလုမှာ လုံးဝနောင်တမရခဲ့ပေ။ ဘုရားသခင်က
သူ၏လူမျ ိုးတော်ကို ဦးဆောင်ရန် တစ်စုံတစ်ဦးကို လိုချင်သောအခါ ထိုသူသည် နှိမ့်ချပြီး
နောင်တရသည့် နှလုံးသားရှိသည်ကို လိုချင်သည်။

ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်
စာရင်းများကို ချမှတ်ပေး
ပါ - တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊
အင်္ဂ ါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပ
တေး၊ သောကြာနှင့်စနေ။
ထိပ်တွင် လေ့ကျင့်ရန်

ကျမ်းစာကျက်မှတ်ခြင်း

အချ ိန်နှင့် ပြန်လည်သုံး
သပ်ရန် အချ ိန်ကိုထားပါ။

ဓမ္မရာဇဝင်ကျမ်း ပထမစာစောင် ၁၆:ရ - ထာဝရဘုရားက သူ၏မျက်နှာသူ၏ အရပ်ကို

ကလေးများသည်

မကြည့်မရှုနှင့်။ သူ့ကိုငါပယ်ပြီ။ ထာဝရဘုရားသည် လူမြင်သကဲ့သို့မြင်တော်မူသည် မဟုတ်။

ကျမ်းချက် ကျက်မှတ်ခြင်း

လူသည် အဆင်းသဏ္ဍာန်ကို ကြည့်ရှုတတ်၏။ ထာဝရဘုရားမူကား နှလုံးကိုကြည့်ရှုတတ်

ကို နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ပြီး

သည်ဟု ရှမွေလအား မိန့်တော်မူ၏။

မည်သည့်အချ ိန်တွင်
ကျမ်းချက် ကျက်မှတ်ခဲ့

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

သည်ကို သူတို့၏မှတ်တမ်း
တွင် ရေးမှတ်ရမည်။

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our
God” ဟူသည့် Eric Quiram သီဆိုထားသည့် သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြု
ထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
စည်းလုံးသည့်နိုင်ငံတော်

နောက်တစ်ပတ်တွင်
ထိုမှတ်တမ်းကို အတန်းထဲ
သို့ယူလာပါ။
ဤလှုပ်ရှားမှုမျ ိုးသည်
ကျမ်းစာကျက်မှတ်ခြင်းနှင့်
တစ်ပတ်တာလုံး နာခံခြင်း
ကို အားပေးသည်။
သင်ခန်းစာ၏ အစိတ်
အပိုင်းမျှသာ မဟုတ်ပါ။
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ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
တော်သည့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ရွေးချယ်ကြပါစို့။ သင့်ကလေးများနှင့် ရင်းနှီးသည့် အားကစား
သမားပုံ ၁၀ ပုံကို အတန်းထဲသို့ ယူလာပါ။ သူတို့အားပြောပါ - “ထိုကျော်ကြားသော အား
ကစားသမားများသည် သင့်ကျောင်းသို့လာကာ ကစားကြမည်ဟု ဟန်ဆောင်ပါ။ သင့်
ကလေးများကျောင်းတွင် ကစားမည့်ကစားနည်းကို ရွေးချယ်ပါ။ ဥပမာ ဘောလုံးကန်ခြင်း။
သင်သည် သင့်အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါက သင်မည်သူ့ကိုအရင် ရွေးချယ်မည်နည်း။
ကျောင်းသား အနည်းငယ်ကို ရွေးချယ်စေပါ။ ထို့အပြင် သူတို့အမည်ပြောသည့်သူကိုအဘယ်
ကြောင့် ရွေးချယ်သည်ကို သူတို့အားမေးပါ။ ဥပမာ - သူတို့က သူတို့၏အားကစားသမားသည်
အကောင်းဆုံးအပြေးသမားဖြစ်သောကြောင့်၊

(သို့)

အတော်ဆုံးဂိုးဖမ်းသမားဖြစ်သော

ကြောင့်၊ အမှတ်ယူရာတွင် အတော်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ဟု သူတို့ပြောတတ်သည်။ ထို့နောက်
မေးပါ - “အကယ်၍ဘုရားသခင်က သူ့အတွက် အထူးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ရန် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့
ရွေးချယ်ပါက မည်သူကိုရွေးချယ်မည်ဟု ထင်ပါသနည်း။ အကြီးဆုံးကိုရွေးမည်လား။ အမြန်
ဆုံးကိုလား။ (သို့) အလှဆုံးလူများကိုလား။ မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် လူသားများ
၏အပြင်ပိုင်းကို ဂရုမစိုက်ပါ။ (သို့) မည်မျှအရည်အချင်းရှိသည်ကို မကြည့့်ပါ။ သူသည်
လူတစ်ယောက်၏နှလုံးသားကိုသာ ဂရုစိုက်သည်။ သူ့အပေါ်မည်မျှ ချစ်ပြီး နာခံသည်ကို
ဂရုစိုက်သည်။ တစ်စုံတစ်ဦးက အမှားကျူးလွန်ခဲ့သောအခါ နောင်တရလိုသည့် နှလုံးသား
သည် ဘုရားသခင်က ပိုမိုစိတ်ဝင်စားသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်ကို ဣသရေလလူမျ ိုး၏
နောက်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးချယ်သောအခါ သူသည် ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုကို လုပ်ဆောင်
ခဲ့သည်ဟု မည်သူမျှမထင်ခဲ့ပါ။”
“သူသည် သိုးထိန်းသည့် ကောင်လေးတစ်ဦးဖြစ်သည်။” ဟူသည်မှာ ဒါဝိဒ်၏ဖခင်ပြောခဲ့
သည့် စကားဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် အပြင်ပိုင်းကို ကျော်လိုက်ပြီး ဒါဝိဒ်တွင်
သန်မာပြီး မှန်ကန်သည့်နှလုံးသားရှိသည်ကို သိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားကို ကြည့်
မြင်ရန် အချ ိန်အနည်းငယ်ယူကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင် ရွေးချယ်မည့်သူမျ ိုးဖြစ်
သလား ဟူသည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
စည်းလုံးသည့်နိုင်ငံတော်
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၄) သင်ခန်းစာအားပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု -

ဆရာက အတန်းအား နှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။
¼¼

အသင်းနှစ်သင်း

တစ်ဖွဲ့က “အနီ” အသင်းနှင့် အနီရောင်ကဒ်များနှင့် စာရွက်များကို လက်ခံပါ။
အခြားအဖွဲ့က “အဝါရောင်” အသင်းဖြစ်ပြီး အဝါရောင်ကဒ်များနှင့် စာရွက်ငယ်
များကို လက်ခံပါ။

¼¼

တစ်ဖွဲ့စီသည် သူတို့မှ အခြားအဖွဲ့အားဖြေစေလိုသည့် မေးခွန်း ၃-၅ ခုကို ချရေး
ရမည့် တာဝန်ရှိသည်။

¼¼

မေးခွန်းတစ်ခုစီသည် ယနေ့သင်ခန်းစာနှင့် ဆက်စပ်နေရန် လိုပါသည်။

¼¼

မေးခွန်းများကို ချရေးပြီးနောက် အခြားအဖွဲ့က မေးခွန်းများကို ဖြေရန် ၅-၇ မိနစ်
ရမည်။ “အဝါရောင်” အဖွဲ့က “အနီရောင်” အသင်းမှမေးသည့် မေးခွန်းကို ဖြေရမည်။
“အနီရောင်” အသင်းက “အဝါရောင်” အသင်း၏မေးခွန်းကို ဖြေရမည်။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
သင့်လျော်သောအချ ိန်တွင်
ဆရာက ကဒ်များနှင့်
စာရွက်များကိုစုစည်းပါ။
အသင်းထဲမှ အကောင်းဆုံး
မေးခွန်း မေးသူများနှင့်
အကောင်းဆုံး ဖြေနိုင်သူ
များကို ဆုချပါ။
ကလေးများအတွက်
အတန်းတိုင်းတွင် ဆရာ
နှစ်ဦးရှိရန် အထူးအကြံ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ဘုရင်ရှောလုသည် အစောပိုင်းကာလတွင် အောင်မြင်ခြင်းရခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်
စကားကိုနာခံရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏စကားကို နားထောင်ရန် ပျက်

ပေးလိုပါသည်။ ဆရာ
နှစ်ဦးရှိပါက အသင်းနှစ်
သင်း၏ ခေါင်းဆောင်
လုပ်ရမည်။

ကွက်သောအခါ ဘုရားသခင်က သူ့အား ဣသရေလလူမျ ိုး၏ဘုရင်အဖြစ်မှ ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
သင်ဘုရားသခင်၏ စကားကိုနားထောင်လေ့ရှိခဲ့ပြီး ယခုမနာခံတော့သည့် နည်းလမ်းများကို
ဖော်ပြပါ။ တစ်ချက်နှစ်ချက်ကိုသာ စာရင်းရေးပြီး ဆုတောင်းကြိုးစားခြင်းနှင့် ထိုနယ်ပယ်
များတွင် ဘုရားစကားကိုနားထောင်ရန် လုပ်ဆောင်ပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဣသရေလလူမျိုးများသည်
ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးတောင်းသောကြောင့် ဘုရားသခင်က ရှောလုကိုပေးခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
စည်းလုံးသည့်နိုင်ငံတော်
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၄၀)

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာစောင် ၇:၁-၁၆

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်အား ဘုရင်ဖြစ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် တစ်နေ့သောအခါ

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း

ထာဝရဘုရင်ဖြစ်မည့်သူကို စေလွှတ်မည်ဖြစ်သည်။

သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ဒါဝိဒ်သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်လာပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကာလတွင် ပျော်မွေ့နေခဲ့သည်။

ပရောဖက်နာသန်ပေါ်လာသည်မှာ ဤတစ်ကြိမ်သည် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်သည်။

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည်

အီဂျစ်ပြည်မှထွက်လာသောကြောင့်

ဘုရားသခင်သည်

သို့သော် ဘုရားသခင်သည် သူ့အတွက် အိမ်တော် တည်ဆောက်မည်ကို သိခဲ့ရသည်။
၎င်းမှာ ဒါဝိဒ်နှင့်စတင်ခဲ့ပြီး အဆုံးရှိမည် မဟုတ်ပါ။

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

¼¼

နိုင်ငံတော်နှင့်ပလ္လင်များသည် ဒါဝိဒ်၏သားတော်မှ ထာဝရအုပ်စိုးမည့်နေရာ ဖြစ်သည်။

¼¼

ဒါဝိဒ်က မေရှိယသည် သူ့နောက်တွင် ပေါ်လာပြီး တစ်နေ့လျှင် ထာဝရဘုရင်ဖြစ်မည်ကို
သူသတိပြုမိခဲ့သည်။

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

ဗိမာန်တော်အတွက်ဖြစ်သော်လည်း

ဒါဝိဒ်အား

ဆောက်ခွင့်မပေးပါ။

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

သို့သော် သူ၏သား ရှောလမုန်က ဆောက်ရမည်။

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

ဒါဝိဒ်မှ ဘုရားသခင်အား တုံ့ပြန်သည်မှာ ဘုရားသခင်၏နှိုင်း၍ မမှီနိုင်သော ဂုဏ်ကျက်

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

သရေကြီးမြတ်ခြင်းကို ဖော်ပြချ ီးမွမ်းခဲ့သည်။
¼¼

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

သို့သော် ဒါဝိဒ်က သူသည် ဘုရားအတွက် အိမ်တော်ကို တည်ဆောက်မည် မဟုတ်ပါ။

ကိုးကွယ်ရန်

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

ပြောင်းလဲရန် မလိုပါ။

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

သယ်ဆောင်သွားနိုင်သော တဲတော်တွင် သူ၏နေထိုင်ရာကို လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအရာကို

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ကိုးကွယ်ရန် နေရာအတည်တကျရှိလျှင် ကောင်းသည်ဟူသော အတွေးကို စဉ်းစား

ရန် သူ၏ရည်ရွယ်ချက်များသည် စောနေကြေားကို သိခဲ့ရသည်။

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ဒါဝိဒ်က ဖရောဖက်နာသန်ဆီမှ ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်သည့်နေရာကို ဆောက်လုပ်
¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

သူသည် စစ်ပွဲများစွာကို တိုက်ခဲ့သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကာလတွင် ဘုရားသခင်အား
ခဲ့သည်။ ရွှေ့ပြောင်းရသော တဲတော်သည် မသင့်လျော်တော့ပါ။
¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

သူကိုယ်တိုင်သည်လည်း အစေခံတစ်ဦးကဲ့သို့ ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုစကားလုံးကို အခန်း
ငယ် ၁၉-၂၉ အထိ ဆယ်ကြိမ်သုံးထားသည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

ကာလပြမျဉ်း
စည်းလုံးသည့်နိုင်ငံတော်

pmrsufESm 220

ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၃၇
၁။

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသခင်အပေါ် သစ္စာရှိရန် ပျက်ကွက်သောအခါ

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - မေးပါ၊ ဖတ်ပါ၊

ဘုရားသခင် ဘာလုပ်သနည်း။

ပြောပါ၊ ဆုတောင်းပါ။

၂။ တရားသူကြီးမှတ်စာ ၂:၁-၂၃ ကိုဖတ်ပါ။
၃။ ဘုရားသခင်သည် မနာခံခြင်းကို အစဉ်အပြစ်ပေးသည်။
၄။ ဘုရားသခင်အား သစ္စာရှိရန်ဆုတောင်းပြီး သူ့ထံအပြစ်များကို ဝန်ချတောင်းပန်ပါ။

အရင်သင်ခန်းစာ ၃ ခုအား
ကောင်းမွန်စွာ ပြန်လည်
သုံးသပ်သည့် နည်းစနစ်

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၃၈
၁။ တရားသူကြီခေတ်ကာလတွင် တောက်ပခဲ့သည့် သူရဲကောင်းနှစ်ဦးမှာ မည်သူများ
ဖြစ်သနည်း။

သည် အဓိက အချက်လေး
ချက်ကို အာရုံပြုစေသည်။

၂။ ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာစောင် ၃ နှင့် ရုသဝတ္ထု ၁ ကိုဖတ်ပါ။

၁) မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ။

၃။ ရုသနှင့်ရှမွေလ

၂) ကျမ်းစာဖတ်ပါ။

၄။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆိုးညစ်သော ကမ္ဘာလောကတွင် ခရစ်တော်အတွက် တောက်ပမည်
အကြောင်း ဆုတောင်းပါ။

၃) ထိုအကြောင်းပြောပါ။
၄) ဘုရားသခင်ထံ

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၃၉
၁။ ရှောလုသည် ဘုရင်တစ်ပါးအနေဖြင့် ကောင်းသောစတင်ခြင်းကို စတင်ခဲ့သည်။

ဆုတောင်းပါ။

ဘာက မှားယွင်းခဲ့သနည်း။
၂။ ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာစောင် ၁၃ နှင့် ၁၅ ကိုဖတ်ပါ။
၃။ 	ရှောလုသည် ဘုရားသခင်အား နာခံသည့်နှလုံးသား မရှိခဲ့ပါ။
၄။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သစ္စာရှိပြီး သူ့ကိုနာခံမည့် နှလုံးသားပေးရန်
ဆုတောင်းပါ။

၃) သင်ခန်းစားသင်ကြားပါ။
လောကကြီးတွင် သူတို့သည် ဘာမှမဟုတ်ပါ၊ ဘာမှမရှိပါဟု ထင်နေကြသည့် လူများစွာ
ရှိသည်။ သူတို့ဘာမျှ မလုပ်ဆောင်နိုင်ဟု ထင်ကြသည်။ သူတို့တွင် စွမ်းဆောင်မှုများ
အကန့်အသတ်ရှိသည်။ အရင်းအမြစ် အကန့်အသတ်ရှိသည်။ အရေးပါသည့် သူကိုလည်း
သူတို့မသိကြပါ။
ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်မျ ိုးသည်

ယနေ့သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာ

ဖြစ်သည်။

သူသည်

မှေးမှိန်သည့် မိသားစုမှ အငယ်ဆုံးသားဖြစ်သည်။ ထိုအခြေအနေမှ သင့်ကိုယ်သင်မျှော်လင့်
ချက် တစ်စုံတစ်ရာမြင်ပါသလား။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
ဒါဝိဒ်သည် ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးအနေဖြင့် ဣသရေတွင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သည်။
ဣသရေလတစ်မျ ိုးလုံးသည် လူ့ဘီလူးဂေါလျတ်ကြီးအား ကြောက်ရွံ့နေကြသောအခါ ဒါဝိဒ်

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

သည် သူ၏သိုးထိန်းဘဝက အတွေ့အကြုံအရ ဂေါလျတ်ကြီးအား ချေမှုန်းနိုင်မည်ကို သိ

- ဒါဝိဒ်၏ဘဝ  

သည်။ ဘုရားသခင်၏အကူအညီဖြင့် သူသည် လူ့ဘီလူးကြီးကို သတ်ခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်သည်

အခန်းကြီး ၄၀

ဣသေရေလလူမျ ိုးကြားတွင်သာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည်။ ၎င်းမှာ ဒါဝိဒ်အတွက် ပိုမိုအရေး
ကြီးပါသည်။ သီးသန့်တွေ့ဆုံပွဲတွင် ရှောလုသည် ဒါဝိဒ်အား ဆီဖြင့် ဘိသိက်ပေးခဲ့သည်။ သူ့
ကို ဣသရေလ၏နောက်ရှင်ဘုရင် ဖြစ်စေခဲ့သည်။ သို့သော် ဒါဝိဒ်သည် ရှောလု၏အမျက်
ဒေါသကို နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ရှောင်ကြဉ်ခဲ့ရသည်။ ဒါဝိဒ်တွင် ရှောလုအားသေစေ
ရန် အနည်းဆုံးအခွင့်အရေးနှစ်ခါရခဲ့သည်။ သို့သော် သူအခွင့်အရေးယူရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်ဘိသိက်ပေးထားသည့် ဘုရင်ကို သူမသတ်လိုပါ။

. ကျမ်းစာထဲမှ အခန်းကြီး
၄၀ မှာ ဒါဝိဒ်၏ အသက်

တာကို ဖော်ပြထားသည်။

. ဆရာက ကလေးများကို
ပြောပြသည့်အခါ ဒါဝိဒ်၏
အသက်တာမှ ထင်ရှား

ရှောလုနှင့် သူ၏သားသုံးယောက်တို့သည် တိုက်ပွဲတွင်ကျဆုံးခဲ့ပြီးနောက် ဒါဝိဒ်သည် ယုဒ၏

သည့် အဖြစ်အပျက်များကို

ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဣသရေလတစ်မျ ိုးလုံး၏ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာသည်။ ဣသ

ချရေးစေပါ။ အချ ို့က

ရေလမျ ိုးနွယ်များက ဒါဝိဒ်အား သူတို့၏ဘုရင်အဖြစ် ဘိသိက်ပေးပြီးနောက် ဒါဝိဒ်သည်

ဤသင်ခန်းစာထဲမှ ဖြစ်

ယေရုရှလင်သို့သွားပြီး ယေဗုသိလူတို့ကို ချေမှုန်းခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုမြို့ကို ဒါဝိဒ်၏

သည်။ အချ ို့မှာ သင်ခန်း

မြို့တော်ဟု ခေါ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဒါဝိဒ်အတွက် အရေးအပါဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ သူက ဘုရား

စာထဲတွင် မပါဝင်ပါ။

သခင်၏ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကို ယေရုရှလင်မြို့ထဲတွင် ရှိစေလိုသောကြောင့် အရေးပါ
သည်။ ထို့ကြောင့် ဒါဝိဒ်သည် သြဗဒေဒုံအိမ်မှ ယေရုရှလင်သို့ယူဆောင်လာရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။
သေတ္တာတော်ရောက်သောအခါ အလွန်ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်သည်။

. ဒါဝိဒ်၏ အသက်တာထဲ
မှ ထင်ရှားသည့် အဖြစ်

အပျက်များကို အတန်းထဲ

သေတ္တာတော်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက် ဒါဝိဒ်က သူသည် ဘုရင်၏အိမ်တွင်နေပြီး ပဋိညာဉ်

တွင် ဆွေးနွေးပါ။

သေတ္တာတော်သည် တဲအိမ်တွင် နေသည်ကို သူမနှစ်သက်ခဲ့ပေ။ သူက ဘုရားသခင်အတွက်

မည်သည့်အရာက

ကောင်းမွန်သည့် အိမ်တစ်အိမ်ကိုဆောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဒါဝိဒ်၏မိတ်ဆွေ

ဒါဝိဒ်ကို ဘုရားသခင်၏

နာသန်က ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်မဟုတ်ပဲ အခြားတစ်ယောက်ကို ဆောက်စေမည်ဟု

လူဖြစ်စေသနည်း။

ပြောခဲ့သည်။ ထိုတစ်စုံတစ်ယောက်မှာ သူ၏သား ရှောလမုန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒါဝိဒ်

မည်သူမျှမဟုတ်သည့်

သည် ဗိမာန်တော်အတွက် ပြင်ဆင်စရာများကို ဆောင်ရွက်သည်။ သို့မှသာ ရှောလမုန်သည်

သူ့ကို ဘုရားသခင်က

အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးရှိမည် ဖြစ်သည်။

ဘုရင်အဖြစ်မည်သို့

သို့သော် ဘုရားသခင်သည် အိမ်နှင့်မတူသည့် အဆောက်အဦးကို ဆောက်ရန် စိတ်ဝင်စားခဲ့

ချ ီးမြှောက်ခဲ့သနည်း။

သည်။ ဒါဝ်ဒ်နှင့်ရှောလမုန်တို့သည် သေတ္တာတော်အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်ကို ဆောက်
လိုခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က သူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီး နာခံမည့်သူများ၏ ကံကြမ္မာနှင့် အမွေ
အနှစ်ကို တည်ဆောက်လိုခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်၏ဥပမာနောက်လိုက်ပြီး သူ့
အတွက် နှလုံးသားရှိသည့် အမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုးသမီးများကို ရှာသည်။
ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်နှင့် ပဋိညာဉ်ပြုသောအခါ အာဗြဟံအားပေးခဲ့သည့် ကတိတော်နှင့်
ဆက်စပ်နေသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့်က ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား နယ်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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မြေတစ်ခု၊ မျ ိုးဆက်များစွာနှင့် လူမျ ိုးတကာတို့အတွက် ကောင်းကြီးကို ကတိပေးခဲ့သည်။

ဆရာအကူ

ယခုတွင် နယ်မြေတော်နှင့် မျ ိုးဆက်ကတိတော်များသည် ဒါဝိဒ်အားဖြင့် ပြည့်စုံလာခဲ့သည်။
နောက်တစ်ဖန် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ကတိတော်ကို ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - ခုန်ပါ

ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင် ၇:၁၆ - သင်၏အမျ ိုးအနွယ်နှင့် သင်၏နိုင်ငံသည် ငါ့ရှေ့မှာ အစဉ်
အမြဲတည်လိမ့်မည်။ သင်၏ရာဇပလ္လင်သည်လည်း အစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်ဟု ငါ့ကျွန်
ဒါဝိဒ်အား ပြောလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။

စာလုံးကြီးများဖြင့်
စာရွက်ငယ်များပေါ်တွင်
စကားစုများ ချရေးပါ။
ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် စာရွက်
များကို ရောနှောထားသည့်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံဖြင့် ကပ်ထားပါ။
သို့သော် ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

နီးကပ်စွာထားပါ။

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်

ကလေးများက တစ်ကြိမ်

ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်

လျှင် သင့်လျော်သည့်

ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ

စကားလုံးတစ်လုံးကို

သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို

ခုန်ပြီး ကျမ်းချက်ဆိုရမည်။

လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ကလေးတစ်ဦးချင်းစီကို

“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our
God” ဟူသည့် Eric Quiram သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းချက်ခုန်ရန်
အလှည့်ရစေပါ။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကဒ်ထူပြားဖြင့် ဒါဝိဒ်တီးမှုတ်ခဲ့သည့် စောင်းကောက်တစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ ထိုစောင်းကောက်
တွင် ကြိုး (သို့) အပ်ချည်ကြိုးတပ်ကာ သင်က “ဘုရင်၏သီချင်း” ဟူသည်ကို တီးခတ်
နေပုံကို သရုပ်ဆောင်ပါ။
“ဘုရင်၏သီချင်း” သည် ပွဲတော်သီချင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ရှမွေလ၏ပထမဆုံး ရှင်ဘုရင်အား
ကြွေးကြော်သည့်အခါ ဣသရေလလူမျ ိုးများ တုံ့ပြန်ရာတွင် သီဆိုသည်၊ သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်
ဖြင့် ဖြတ်သန်းလာလျက် ဒါဝိဒ်၏မျ ိုးဆက်မှ ထာဝရဘုရင်ပေးမည့် ကတိတော်ကို သူတို့
စောင့်စားရင်းဖြင့် ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်းသို့ ပြောင်းသွားသည်။ သို့သော် နောက်ဆုံးတွင် ယေရှု
သည် ကတိပေးခဲ့သည့် ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ကို သတိပြုမိရာမှ အထူးအားရခဲ့တော့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
သဘောတူ၊ မတူ ဖော်ပြချက်များ (သင်သဘောမတူပါက အဘယ်ကြောင့် သဘောမတူ
သနည်း။)
၁။ ဒါဝိဒ်က သူသည် ဂေါလျတ်ကို သတ်နိုင်မည့်သူကိုသိသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
သူသည်အရင်က အခြားဘီလူးများကို သတ်ခဲ့ဖူးသည်။ (သဘောမတူပါ။ သူသည်
ခြင်္သေ့နှင့်ဝက်ဝံများကို သတ်ခဲ့သည်။)
၂။ 	မောရှေသည် ဒါဝိဒ်အား ဣသရေလလူမျ ိုး၏နောက် ရှင်ဘုရင်အဖြစ် သီးသန့်ရွေး
ထုတ်ထားသည်။ (သဘောမတူပါ။ ရှမွေလသည် ဒါဝိဒ်အား ဘိသိက်ပေးခဲ့သည်။)
၃။	ယေရုရှလင်မြို့ကို တစ်ခါတစ်ရံ ဒါဝိဒ်၏မြို့ဟုခေါ်သည်။ (သဘောတူသည်)
၄။ နာသန်က ဒါဝိဒ်အား အဘရှလုံသည် ဘုရားသခင်အတွက် ဗိမာန်တော်ကိုဆောက်
သင့်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ (သဘောမတူပါ။ နာသန်က ဒါဝိဒ်အား ရှောလမုန်သည်
ဆောက်သင့်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။)
၅။ ဘုရားသခင်မှ အာဗြဟံအား ပေးခဲ့သည့် ကတိတော်များမှာ ဒါဝိဒ်အားဖြင့်တစ်စိတ်

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - သဘောတူ၊
မတူဖော်ပြချက်များ
ကလေးများက သဘော
တူ၊ မတူဖော်ပြချက်
များဖြင့် ပျော်ရွှင်ကြမည်
ဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့်
လည်း သဘောတူ၊ မတူ
ဖော်ပြချက်အတွက်
ကိုယ်ပိုင်ဖော်ပြချက်
များကို ထုတ်နိုင်ပါသည်။

တစ်ပိုင်းပြည့်စုံလာခဲ့သည်။ (သဘောတူသည်။)

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

သင်ခန်းစာကို
လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

ဘုရင်ဒါဝိဒ်တွင် ဘုရားသခင်အတွက် အစေခံလိုသည့် နှလုံးသားရှိခဲ့သည်။ သူသည် အမှား
အချ ို့ကို လုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူ၏အသက်တာအများစုတွင် သူသည်။

ဘုရားသခင်ကို

လှုပ်ရှားမှု - ကြည့်ပါ၊
လုပ်ပါ၊ ပြောပါ
ကလေးများက ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့

ချစ်ရန်နှင့် ဂုဏ်ပြုရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
သင့်ကို ဤအကြောင်းသတိပေးသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို သင်သိပါသလား။
သင်သည် ဤသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကို သင်ကအခြားသူကိုမည်သို့ ပြောပြမည်နည်း။

သော နှလုံးသားရှိသူ
တစ်ဦးဦးအကြောင်းကို
ပြောလျှင် သော်လည်း
ကောင်း သူတို့လည်း
မည်ကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည်ကို
ပြောခြင်းဖြင့် သော်လည်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်အား ဘုရင်ဖြစ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် တစ်နေ့သောအခါ
ထာဝရဘုရင်ဖြစ်မည့်သူကို စေလွှတ်မည်ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
စည်းလုံးသည့်နိုင်ငံတော်

ကောင်း ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့သော
နှလုံးသားရှိရန်
လေ့လာကြလိမ့်မည်။
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၄၁)
ဆာလံကျမ်း ၂ နှင့် ၂၂
ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဒါဝိဒ်သည် ကမ္ဘာကြီးကိုအုပ်စိုးမည့်
အနာဂတ်ရှင်ဘုရင်အကြောင်းကို ရေးသားခဲ့သည်။

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

¼¼

စာတန်အား အနာဂတ်တွင် အောင်နိုင်သူ လာမည်ဟူသောဖြစ်စဉ်သည် အသစ်သော

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ဘုရားသခင်မှ အာဗြဟံအားပေးသည့် ကတိတော်မှာ သူ၏ မျ ိုးဆက်အားဖြင့် လူမျ ိုး

သူအုပ်စိုးစဉ်ကာလနှင့် သူအုပ်စိုးစဉ်ကာလမတိုင်မီ ဒါဝိဒ်သည် ဆာလံများစွာကို ရေးခဲ့
သည်။ ထိုဆာလံကျမ်းများကို ရာစုနှစ်များစွာတိုင်အောင် ဘုရားသခင်၏လူများက
အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဆာလံ ၇၀ ကျော်ကို ဒါဝိဒ်က ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ပဋိညာဉ်တရားအကြောင်းကို ပြောသည်။

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

ဆာလံများသည် ယာဝေဘုရားမှ ဒါဝိဒ်အား သူ၏ရန်သူလက်မှ ရွေးနုတ်ကယ်တင်ခဲ့
လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည့်အရာများကို ပြောထားပြီး အံ့သြစရာမရှိပါ။ ဆာလံကျမ်းထဲမှ
အချက်အလက်သစ်မှာ ဒါဝိဒ်ထံမှလာမည့် သူ၏အနာဂတ်မျ ိုးဆက်သည် ဒုက္ခဝေဒနာခံ
နေပြီး ယာဝေဘုရား၏ အကူအညီလိုအပ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။
ဆာလံကျမ်းများကို မေရှိယနှင့်ဆိုင်သည်ဟု စဉ်းစားကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
ထိုဆာလံကျမ်းများသည် ခရစ်တော်၏ဘဝ၊ သေခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် အနာ
ဂါတ်အုပ်စိုးခြင်းအကြောင်းကို ပြောသည်။ ဆာလံ ၃ တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ လူမျ ိုးတို့
၏ပုန်ကန်မှုနှင့် ယေရှုခရစ်တော်လာခြင်းသည် သူ၏ထာဝရအုပ်စိုးခြင်းကို တည်ထောင်
ရန် ဖြစ်သည်။ ဆာလံ ၂ က ဓမ္မသစ်ကျမ်း (တမန်တော်ဝတ္ထု ၄ နှင့် ၁၃၊ ဟေဗြဲ ၁ နှင့်
ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၊၁၂၊ နှင့် ၁၉) ကို မကြာခဏ ကိုးကားရန် ရည်ညွှန်းထားသည်။

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

အနည်းဆုံး ဆာလံဆရာနှစ်ဦးက ဒုက္ခဝေဒနာဖြင့် ရောက်လာမည့် ဘုရားသခင်၏

သည်ကို ဖော်ပြထားပြီး အံ့သြစရာမရှိပါ။ ဆာလံများက ယာဝေဘုရားမှ ဒါဝိဒ်အတွက်

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ကပင် ဤအနာဂတ်အကြောင်းကို လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

၄၉:၁၀)။ ဤသည်မှာ အုပ်စိုးသူတစ်ဦးသည် ယုဒမျ ိုးဆက်မှ ပေါ်လာမည်ဟု ဆိုသည်။

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

တို့ လေ့လာမိသည်မှာ “ရာဇလှံတံသည် ယုဒထံမှ … မရွေ့ရ။” (ကမ္ဘာဦးကျမ်း

¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

အကြောင်းအရာ မဟုတ်ပါ။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့က ဒါဝိဒ်မတိုင်မီ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ

တကာတို့သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံစားကြမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်

¼¼

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

ဆာလံ ၂၂ ၏အသေးစိတ်မှာ ပြီးမြောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဖျားနာခြင်းမဟုတ်ပါ။ မည်သည့်
သိပြီးသားဖြစ်စဉ်ကမှ ဒါဝိဒ်၏အသက်တာနှင့် မကိုက်ညီပါ။ ထိုထက် ဤဆာလံကျမ်း

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

က ဒါဝိဒ်၏အနာဂတ်မျ ိုးဆက်များဖြစ်သော ယေရှုခရစ်တော် ၏သေခြင်းကို ကြိုတင်

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

ပြောဆိုထားသည်။

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
စည်းလုံးသည့်နိုင်ငံတော်
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လွန်ခဲ့သောနှစ်လက ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည့် အချ ိန်ကာလများအကြောင်းကို ပြန်လည်
သုံးသပ်ကြပါစို့။
¼¼

အစီအစဉ်လိုက်ဖြင့်

အချ ိန်ကာလများမှာ

ဘာဖြစ်သနည်း။

(ကမ္ဘာကြီး၏အစအဦး၊

လူမျ ိုတော်၏အစ၊ နယ်မြေတော်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့် စည်းလုံးသောနိုင်ငံတော်)
¼¼

အချ ိန်ကာလတစ်ခုချင်းစီတွင် တွေ့ဆုံခဲ့သည့်လူအချ ို့မှာ မည်သူများဖြစ်ကြသနည်း။
၁) ကမ္ဘာကြီး၏အစအဦး - အာဒံနှင့်ဧဝ၊ လူစီဖာ၊ ကာဣန၊ နောဧနှင့် တပါးဘုရားကို
ကိုးကွယ်သူများ
၂) လူမျ ိုးတော်၏အစ - အာဗြဟံ၊ စာရာ၊ ဣဇာက်၊ ရေဗက္ကာ၊ ယာကုပ်၊ ယောသပ်၊
မောရှေနှင့် ဖာရော
၃) နယ်မြေတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်း - ယောရှု၊ ဂိဒေါင်နှင့် ရှမွေလ
၄) စည်းလုံးသောနိုင်ငံတော် - ရှောလုနှင့် ဒါဝိဒ်

¼¼

အချ ိန်ကာလတစ်ခုချင်းစီမှ အဓိကအကြောင်းအရာအချ ို့ကို ဖော်ပြပါ။
၁) ကမ္ဘာကြီး၏အစအဦး - ဘုရားသခင်သည် တန်ခိုးကြီးသည်။ လူသားများသည် သူ
၏ထူးခြားသော မိတ်ဆွေများရန် ဖန်းဆင်းသည်။ အပြစ်တရားသည် လောကကြီး
ထဲတွင် ဝင်ရောက်လာသည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်တရားကို အပြစ်ပေးသည်။
ဘုရားသခင်သည် အပြစ်တရားကို စီရင်သည်။
၂) လူမျ ိုးတော်၏အစ - ဘုရားသခင်သည် ထူးခြားသောကတိတော်များကို ပေးခဲ့
သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏လူများကို ကျွန်ဘဝမှလွှတ်မြောက်အောင် ကယ်
တင်ခဲ့သည်။

သင်ခန်းစာစတင်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု ဘောလုံးပစ်ပေးခြင်း
သင့်အတန်းရှိ ကလေးများ
ကို စက်ဝိုင်းပုံစုစေပါ။
ကလေးများအား အလှည့်
စီဖြင့် ညင်သာစွာဘောလုံး
အား ပစ်ပေးစေပါ။
ကလေးတစ်ဦးက
ဘောလုံးကိုဖမ်းမိပါက
ကလေးတစ်ဦးအား
မေးခွန်းတစ်ခုကို
ဖြေစေပါ။ ဤအချက်တွင်
ကလေးများ အဖြေမှား
ပါက မပြင်ပေးပါနှင့်။
နောက်မေးခွန်းအတွက်
ကလေးများအား ဘောလုံး
ကို နောက်ကလေး
တစ်ဦးထံ ပေးစေပါ။

၃) နယ်မြေတော်ပိုင်ဆိုင်ခြင်း - ဘုရားသခင်သည် နယ်မြေတော်အားဝင်စားရန်သူ၏
ကတိတော်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကို အပြစ်ပေးခဲ့သည်။
၄) စည်းလုံးသောနိုင်ငံတော် - ဘုရားသခင်သည် သူ၏လူမျ ိုးတော်အတွက် ထူးခြား
သောစည်းမျဉ်းများကိုပေးခဲ့သည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ဒါဝိဒ်သည် စစ်သူရဲတစ်ဦး၊ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၊ ဘုရင်တစ်ပါးနှင့် သီချင်းရေးသူဖြစ်သည်။
သူသည် ဘုရားသခင်အားဖြင့် ထိုအရာများအားလုံးကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်
သည် ဒါဝိဒ်အား အထူးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ထူးခြားသော အရည်အချင်းများ ပေးခဲ့
သည်။
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ဒါဝိဒ်၏အသက်တာကို သင်စဉ်းစားကြည့်သည့်အခါ ထူးခြားသော အရည်အချင်းများနှင့်

ဆရာအကူ

ထူးခြားသော လုပ်ငန်းများအချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
စောင်းကောက်သည် ဒါဝိဒ်အတွက် ထူးခြားသော တေးဂီတဆိုင်ရာ ကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ငယ်ရွယ်သောသူဖြစ်သည့်အတိုင်း သူသည် စောင်းကောက်ကို တီးတတ်အောင် လေ့လာခဲ့
သည်။ သူ၏ညီအစ်ကိုများသည် ဣသရေလလူမျ ိုးကို ကာကွယ်ပေးရန် စစ်ပွဲသို့သွားရသည့်
စစ်သူရဲများနှင့် စစ်သားများဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒါဝိဒ်သည် စောင်းကောက်ကိုတီးပြီး သိုး
ထိန်းသည်။ ထိုအရာက အရေးပါသကဲ့သို့ မထင်ရပါ။ သိုးထိန်းများကိုခေါင်းဆောင်ဟု
မသတ်မှတ်ကြပါ။ လူတိုင်းလုပ်တတ်သည့် အလုပ်ဟုသာ သတ်မှတ်ကြသည်။ စောင်း
ကောက်တီးခြင်းသည် ကောင်းသည် သို့သော် တန်ဖိုးမရှိပါ။ နောက်ဆုံးတွင် ဒါဝိဒ်သည်
ငယ်ရွယ်သည်ဟု လူတိုင်းက ထိုသို့ထင်ကြသည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- အနှစ်သက်ဆုံး
ဆာလံများ
. ဆာလံ ၇၀ ကျော်ကို
ဒါဝိဒ်ကဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
ဆာလံ ၂၃ ထက်
ဒါဝိဒ်၏ဆာလံများကို
သင်အမည်

ဒါဝိဒ်ကြီးပြင်းလာသည့်အခါ ရှောလုဘုရင်ဘေးနားတွင် နေသောသူများက ဘုရင်အတွက်

ဖော်နိုင်ပါသလား။

စောင်းကောက်ကို တီးစေလိုခဲ့သည်။ ယခု ဒါဝိဒ်၏ တေးဂီတဆိုင်ရာ အစွမ်းအစများကို

. ကလေးများကို

ဘုရားသခင်က အသုံးပြုနေပေမည်။ ဒါဝိဒ်၏တေးသံသည် ဘုရင်ရှောလုကို ခွန်အားပေးပြီး
ဆိုးညစ်သည့်ခံစားချက်မှ လွှတ်မြောက်စေသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ ဒါဝိဒ်သည် သူ၏တေး
ဂီတဆိုင်ရာ အရည်အသွေးများကို ဘုရားသခင်က စတင်အသုံးပြုနေသည်ကို မြင်လာပေ
မည်။ သင့်အနေဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်အား သူ၏ထူးခြားသော တာဝန်များ လုပ်
ဆောင်ရန် ဘိသိက်ပေးသည်ဟု ပြောနိုင်ပါသည်။ ဒါဝိဒ်အား ဘုရားသခင်၏ထူးခြားသော
အလုပ်များလုပ်စေရန် ထူးခြားသော အရည်အသွေးများလုပ်စေရန် ဘိသိက်ပေးခဲ့သည်ကို
မြင်ရသည်မှာ နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ် မဟုတ်ပါ။

ဆာလံကျမ်းထဲမှ
အနှစ်သက်ဆုံး
တစ်ကျမ်းကို ပြောစေပါ။
အဘယ်ကြောင့်
အနှစ်သက်ဆုံး
ဖြစ်သည်ကိုပြောစေပါ။

ဒါဝိဒ်သည် ရှင်ဘုရင်မဖြစ်လာမီ သူသည် ကိုးကွယ်ရန်အတွက် သီချင်းများကို စတင်ရေးသား
ခဲ့သည်။ ထိုသီချင်းများကို ဆာလံသီချင်းများဟု ခေါ်သည်။ ဘုရင်ဖြစ်လာသောအခါ ဆာလံ
များစွာကို ထပ်ရေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိရသလောက်ဆိုရလျှင် ဒါဝိဒ်သည် ဆာလံ ၇၀ ကျော်
ကို ရေးခဲ့သည်။ ထိုထဲမှ အချ ို့မှာ ဘုရားသခင်၏ဖြစ်တည်ခြင်းအတွက် ချ ီးမွမ်းသည်။ အချ ို့
ငိုညည်းသည့် ဆာလံကျမ်းများမှာ ဘုရားသခင်အား စိတ်ကျေနပ်စေရန် ဣသရေလလူမျ ိုး
များ၏ ကျဆုံးခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်၏ဆာလံအချ ို့က သူ၏အပြစ်အကြောင်းကို
ပြောပြထားပြီး ဘုရားသခင်၏ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းကို ပြောပြထားသည်။ ဒါဝိဒ်သည် အကြောင်း
အရာများစွာကို ရေးသားခဲ့သည်။ သူ၏ဘုရားသခင်ကို ချစ်သောချစ်ခြင်းကို ဆာလံကျမ်းများ
ဖြင့် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဆာလံကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသော ခေါင်းစဉ်များမှတစ်ခုမှာ နောက်ရှိလာမည့် ခေါင်းဆောင်
အကြောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဣသရေလလူမျ ိုးကို အံ့သြစေလောက်သည့်သူ၊ ထိုအနာ
ဂါတ်ခေါင်းဆောင်သည် ဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံရမည်။ သို့သော် ၎င်းမှာ ဒါဝိဒ်၏ဆာလံကျမ်းတွင်
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များသောအားဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ ထိုဆာလံများကို မေရှိယနှင့်စပ်ဆိုင်သော ဆာလံများ
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ဟု ခေါ်သည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့သည် လာမည့်မေရှိယအကြောင်း၊ အသက်
ရှင်ခြင်း၊ သေခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် အနာဂတ်အုပ်စိုးခြင်း အကြောင်းကို ပြော
ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းများသည် မေရှိယအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပရော
ဖက်ပြုထားသည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများက အုပ်စိုးမည့် မေရှိယကို မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။
ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားသည့် မေရှိယကို မမျှော်လင့်ပါ။ နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာကြာသောအခါ ဟေရှာယ
သည် ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားသည့် မေရှိယအကြောင်းကို ရေးခဲ့သည်။
မေရှိယနှင့်ဆိုင်သော ဆာလံကျမ်းများသည် အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထို
ကျမ်းများသည် ဘုရားသခင်၏မဟာပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို ဖော်ပြသည်။ ထိုပုံပြင်များထဲတွင်
မေရှိယ၏ဘေးနားရှိ လူအကြောင်းပါဝင်ထားသည်။ မေရှိယသည် ဓမ္မဟောင်းထဲတွင် ဖော်
ပြထားသည့်အတိုင်း ရောက်လာပြီး ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားရမည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှ စာရေးဆရာ
များသည် ထိုဆာလံကျမ်းများအာ ပုံမှန်ကိုးကားကြသည်။ မေရှိယသည် ယုဒ၏မိသားစုမှ
လာမည် ဖြစ်သည်။ မေရှိယသည် ဝေဒနာခံစားမည့်သူဖြစ်သည်။ ထိုမေရှိယသည် ယုံကြည်
သူများအား ကမ္ဘာကြီးကိုအုပ်စိုးရန် စွမ်းဆောင်ပေးသည်။ ဒါဝိဒ်ရေးသားခဲ့သော မေရှိယ
အကြောင်းမှ အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသည် ကမ္ဘာကြီးအုပ်စိုးမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား
သိစေခဲ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
ဆာလံ ၂၂:၁ - အကျွန်ုပ်ဘုရား အကျွန်ုပ်ဘုရား အဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်တော်
မူသနည်း။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our
Eric Quiram သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။
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ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ဒါဝိဒ်၏ ဆာလံများထဲမှ တစ်ပုဒ်ကိုရွေးပြီး သင့်ကလေးများကို ထိုစကားလုံးများအတွက်
သံစဉ်ထည့်စေပါ။ ဆာလံ ၂၃ သည် ရွေးချယ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဆာလံကျမ်းကို

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု -

အတူတကွဖတ်ပါ၊ အသုံးပြုနိုင်သည့် သံစဉ်ဖြင့် တီးခတ်ပါ။ အိုင်ဒီယာ - သင့်အတန်းမှသိ

အတန်းပတ်လည်

သည့် သံစဉ်ကိုအသုံးပြုပါ။ ဤလှုပ်ရှားခြင်းအတွက် ပြင်ဆင်ရာတွင် ဆာလံစာအုပ်အားဖြင့်

သီချင်းဖွင့်ထားသည့်အခါ

ရှာဖွေပါ။ သင်သိထားပြီးသည့် သံစဉ်ကိုမှတ်စုမှတ်ပါ။ ဤအချ ိန်တွင် ထိုကျမ်းများကို ညွှန်ပြ

ကလေးများကို စက်ဝိုင်း

ပါ။ သင့်အတန်းနှင့်အတူ တီထွင်ဖန်တီးထားသည့် သံစဉ်များအပြင် စိတ်ထဲတွင်ထားပါ။

ပုံစံထိုင်စေပါ။ ကျက်မှတ်

သူတို့၏ကြိုးစား အားထုတ်မှုများကို အားပေးပါ။ အစတွင် ဤအရာမှာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ

ရန် ကျမ်းချက်ကို

ဖြစ်သော်လည်း သင်အစပြုသည့်အခါ ပျော်စရာကောင်းပေမည်။

လက်ဆင့်ကမ်းစေပါ။
သီချင်းနားထောင်လိုက်
သည့်အခါ ကျမ်းချက်ကို

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ကိုင်ထားသူမည်သူမဆို
ကျမ်းချက်ကို ဆိုရမည်။
စကားစုများအားလုံးကို

သင့်အတန်းထဲမှ ဆန္ဒရှိသူများကို သင်ခန်းစာမှ သိရန်အရေးအကြီးဆုံး ၅ ချက်ကို လူတိုင်း
မြင်နိုင်သည့်သင်ပုန်းပေါ်တွင် စာရင်းရေးပါ (သို့) စာရွက်ကြီးပေါ်တွင်ရေးစေပါ။
ဥပမာ -

ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ
လုပ်ဆောင်ပါ။ ထို့နောက်
ကျမ်းချက်တစ်ခုလုံးကို
လည်း ထိုနည်းတူ

၁။ ဒါဝိဒ်သည် ဆာလံ ၇၀ ကျော်ကိုရေးခဲ့သည်။

လုပ်ဆောင်ပါ။

၂။ အချ ို့ဆာလံများသည် ဒုက္ခဆင်းရဲခံသည့် မေရှိယအကြောင်းကို ကြိုပြောထားသည်။
၃။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည် မေရှိယနှင့်ဆိုင်သော ဆာလံများကို ရည်ညွှန်းထားသည်။
၄။ 	ယေရှုသည်

ကားတိုင်ပေါ်တွင်

လုပ်ဆောင်မည့်အမှုကို

ဓမ္မဟောင်းကာလ

ကတည်းက ကိုးကားခဲ့ သည်။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

၅။ ဒါဝိဒ်သည် ဘိသိက်ခံရသည်။ ဘုရားသခင်က သူ့အားထူးခြားသော အလုပ်လုပ်
စေရန် ထူးခြားသော အစွမ်းအစများပေးခဲ့သည်။

လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းတတ် ၅ဉီး
ဤသင်ခန်းစာမှ
အရေးအကြီးဆုံးအချက်

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ဘုရားသခင်က ဒါဝိဒ်အား ထူးခြားသော အလုပ်လုပ်စေရန် ထူးခြားသော အစွမ်းအစများ
ပေးခဲ့သည်။

အတန်းရှေ့တွင်
ထွက်လာပြီး ချရေးရန်
ကလေးငါးယောက်ကို
ထွက်လာစေပါ။ အဘယ်

သင့်အတွက် ဘုရားသခင်မှ အထူးလုပ်ဆောင်စေလိုသည့် အထူးအလုပ်များသည် ဘာဖြစ်
မည်နည်း။ ထိုအလုပ်များ လုပ်ဆောင်ရန် ဘုရားသခင်က သင့်ကိုမည်သို့ပြင်ဆင်ပေးသနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

၅ ချက်မှ တစ်ချက်ကို

ကာလပြမျဉ်း
စည်းလုံးသည့်နိုင်ငံတော်

ကြောင့် ထိုအချက်များ
အရေးကြီးသည်ကို မေးပါ။
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် (၄၂)

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာစောင် ၆

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ရှောလမုန်သည် ဘုရားသခင်အတွက်
ဗိမာန်တော်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။

သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

¼¼

ရှောလမုန်သည် ဣသရေလလူမျ ိုး၏ တတိယဘုရင် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သူသည်

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

အသက်ရှင်ခဲ့သူများထဲမှ ပညာအရှိဆုံးလူဖြစ်သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်အား ဉာဏ်

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ပညာကို တောင်းလျှောက်သောအခါ သူသည် ဣသရေလလူမျ ိုးများအပေါ် အုပ်စိုးမည့်
အလေ့အကျင့်ကို စတင်နေမည်ဖြစ်သည်။ သူသည် တပါးဇနီးနှင့်ယောက်ျားကိုစတင်
လက်ထပ်ယူသည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ရှောလမုန်သည် သူ့ဖခင်၏နောက်ဆုံး
စကားကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ ထိုမိန်းမများသည် ဘုရားသခင်ထံမှ သူ၏နှလုံးသားကို
¼¼

လာကြမည် ဖြစ်သည်။
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

သူ၏ဖခင်ကဲ့သို့ ရှောလမုန်သည် ကြီးမြတ်သောစာရေးသူဖြစ်ပြီး သုတ္တံကျမ်းထဲတွင်

အဆုံးတွင် ဒေသနာကျမ်းကို ရေးခဲ့သည်။

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

ရှောလမုန်၏ အကြီးမြတ်ဆုံး လုပ်ဆောင်ပြီးစီးမှု တစ်ခုမှာ ဘုရားသခင်အတွက် ဗိမာန်
တော် တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် ဣသရေလလူမျ ိုးများအပေါ် အုပ်စိုးသည့်
၄နှစ်တာတွင် ဗိမာန်တော်၏ညွှန်ကြားချက်ကို စတင်ခဲ့သည်။ ဤအံ့သြဖွယ်ရာ ပုံစံကို
တည်ဆောက်ရန် ၇ နှစ်နှင့် တစ်ဝက်ကြာခဲ့သည်။
ဘုရင်ရှောလုကဲ့သို့

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

သည်။ သူ၏အုပ်စိုးခြင်း အစတွင် ရှောလမုန်သီချင်းကိုလည်း ရေးခဲ့ပြီး သူ၏အုပ်စိုးခြင်း

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ရှောလမုန် အုပ်စိုးခဲ့သည့် နောက်ဆုံး ဆယ်နှစ်အကြောင်းကို များစွာ မမှတ်ထားပါ။

သုတ္တံပေါင်း ၃၀၀၀ ခန့်ကို ရေးခဲ့သည်။ သူသည် သီချင်းပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ကို ရေးခဲ့

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

ဘဝအား ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ပြောင်းစေခဲ့သည်။
အဆုံးထိတိုင် သူနောင်တမရခဲ့ပါ။ သူ၏သီးသန့်ဆန်သော ဘဝသည် သူ၏လူထုရှေ့
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ရှောလမုန်၏ဘုရားသခင်ထံ

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

ဆက်ကပ်မှုသည်

နတ်ဘုရားများ

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

အားကိုးကွယ်ခြင်းကို ထောက်ပံ့ရာမှ ပြောင်းလဲရန်စတင်ခဲ့သည်။

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

ဘုရားသခင်က ရှောလမုန်သည် သူ့အပေါ် သစ္စာရှိမည်ဆိုပါက ရှောလမုန်အားဖြင့် ဒါဝိဒ်

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

၏ပလ္လင်တော်ကို တည်ထောင်မည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။ သို့သော် ရှောလမုန်သည်
ဘုရားသခင်ထံမှ စွန့်ခွာသွားခြင်းသည် လူမျ ိုးတော်အပေါ် အပြည့်အဝ လုံခြုံမှုနှင့်
ကာကွယ်ခြင်းကို မပေးအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ကတိတော်
ကို လေးစားသည် သို့သော် ရှောလမုန်သည် သစ္စာမရှိခဲ့ပါ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
စည်းလုံးသည့်နိုင်ငံတော်

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
သင်တို့သည် ကျမ်းစာ၏ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို လေ့လာနေကြောင်း သင့်အတန်းအား ပြောပြပါ။
ကျမ်းစာထဲတွင်

ပုံပြင်များစွာရှိသောအခါ

ကျမ်းစာထဲရှိ

အဓိကအကြောင်းအရာ

(သို့)

ပုံပြင်နှင့် ဆက်နွယ်နေသည်။ ၎င်းမှာ မျှော်လင့်ချက်ပုံပြင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အတန်း
အား ထိုပုံပြင်ကိုသိစေရန်နှင့် သင်ခန်းစာများကို အတူတကွစုစည်းရန် အတိတ်မှသင်ခန်း

သင်ခန်းစာစတင်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု အဓိကဖြစ်စဉ်များ

စာများအား ပြန်လည်သုံးသပ်သွားကြမည် ဖြစ်သည်။ မေးရန် - “ကျမ်းစာထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

လေ့လာခဲ့ကြသည့် အဓိကဖြစ်စဉ်များကို ဖော်ပြပါ။”

သည် လေ့လာသင်ကြား
ခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်း

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အစဉ်တည်ရှိနေပြီး အလွန်တန်ခိုးကြီးသည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး အရာအားလုံးကိုလည်း ဖန်ဆင်းခဲ့
သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် လူသားများကို သူ၏ထူးခြားသော မိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်း
ခဲ့သည်။

¼¼

လူစီဖာ (သို့) စာတန်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို လှည့်စားခဲ့သည်။ သူတို့သည် ဘုရား
သခင်အား မနာခံခြင်းဖြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူတိုင်းအား ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြင့် သတ်ခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် နောဧ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့် နောဧ နှင့် သူ၏မိသားစုကို
အသက်ချမ်းသာပေးခဲ့သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား အထူးကတိတော်များ ပေးခဲ့သည်။

¼¼

အာဗြဟံသည် သူ၏သားဣဇာက်ကိုယ်စား သိုးထီးကို ပူဇော်ခဲ့သည်။

¼¼

ယာကုပ်သည်

ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်

နပန်းလုံးပြီး

ဆယ့်နှစ်ခုကို ပေးထားပါ
သည်။ ထိုဆယ့်နှစ်ခုကို
သင်ပုန်း(သို့)
စာရွက်ကြီးပေါ်တွင်
ရေးပြီးကလေးများကို
ကာလအလိုက် မှန်ကန်စွာ
စီစေပါ။ သူတို့အား ၂ဖွဲ့၃ဖွဲ့
ခွဲကာ အတူတကွ လုပ်
ဆောင်စေပါ။ ထိုဖြစ်စဉ်
များအား မှန်ကန်သည့်

ဣသရေလ

ဟူသည့် အမည်သစ်ကို ရခဲ့သည်။
¼¼

တစ်ခု ဖြစ်သည်။ စာရင်း

ထူးခြားသော ကပ်ဆိုးများနှင့် ရွေးနုတ်ကယ်တင်ခြင်းများအားဖြင့် ဘုရားသခင်

အစီအစဉ်အတိုင်း စီရန်
အချ ိန်သတ်မှတ်ပေးပါ။
အနိုင်ရသူက ဆုရမည်။

သည် ဣသရေလလူမျ ိုးများကို အီဂျစ်ပြည်မှ ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
¼¼

ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျ ိုးများ နားထောင်ရမည့် ပညတ်တော်ဆယ်ပါး
ဟုခေါ်သော ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ကုတ်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်၏အကူအညီဖြင့် ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ကတိတော်နယ်မြေသို့
ဝင်စားခဲ့ရသည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်ကိုဘုရင်ဖြစ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူသည် တစ်နေ့သော
အခါ တစ်စုံတစ်ဦးအား ထာဝရဘုရင်ဖြစ်ရန် စေလွှတ်မည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
စည်းလုံးသည့်နိုင်ငံတော်
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၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
သင်ကိုယ်တိုင်၏ “ဆန္ဒစာရင်း” ကို စဉ်းစားပါ။ သင်လိုချင်သည့်အရာကို သင်ရပါက ထိုဆန္ဒ
စာရင်းထဲတွင် သင်ဘာထည့်မည်နည်း။
ယခု သင်သည် ဘုရားသခင်အား တစ်ခုခုတောင်းဆိုသည့်အခါ သင်သည် ထိုဆန္ဒစာရင်းတွင်
အမည်ဖော်ပြမည်လား (သို့) အခြားတစ်ခုခုကို တောင်းမည်လား။ အခြားတစ်ခုခုတောင်း
မည်ဆိုပါက ဘုရားသခင်အား ဘာတောင်းမည်နည်း။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ကောင်းသော
စတင်ခြင်းနှင့်
အဆုံးသတ်မကောင်းခြင်း
ကျမ်းစာထဲမှ လူအချ ို့
သည် ကောင်းစွာ စတင်ခဲ့
ပြီး အဆုံးသတ်မကောင်း

ပုံပြင်ပြောပြပါ

ခဲ့သည့် သူအကြောင်းကို
ကလေးများအား မေးပါ။

၎င်းမှာ မည်သည့်လူသားမျှ မရှိနိုင်သည့် ရာထူးဖြစ်သည် - တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ပညာအရှိဆုံး
ဖြစ်သည်။ မည်သူမျှ မရှိနိုင်သည့် ရာထူးဖြစ်သည် - အကြီးမြတ်ဆုံး ဘုရင်၏သားတော်။
မည်သူမျှမလုပ်နိုင်သည့် အလုပ်ဖြစ်သည် - ဘုရားသခင်အတွက် ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်
ပါ။ မည်မျှကြီးမြတ်သည့် အစအဦးနှင့် မယုံကြည်နိုင်လောက်သည့် အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်
သနည်း။ ရှောလမုန်သည် ကြီးမြတ်သည့်ဘုရင်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်စရာများစွာ ရှိသည်။
ထိုအရာ၏ထိပ်တွင် ဘုရားသခင်သည် သူ့အား အရာအားလုံးကို တောင်းဆိုစေသည်။ သူ
သည် ဘုရားသခင်ထံမှ ဆုလက်ဆောင်အဖြစ် ဉာဏ်ပညာကိုတောင်းသောအခါ ကောင်း

အကြံပေးချက် အချ ို့တွင်
ပါဝင်သည်မှာ -

. ကာဣန
. လောတ
. စာတန်
. ကန္တာရထဲမှ ဣသရေလ

သော ရွေးချယ်မှုကို ပြုခဲ့သည်။ ရှောလမုန် - ကြီးမြတ်သည့်မိဘများနှင့် ပညာရှိသော ဘုရင်

လူမျ ိုးများ

ဖြစ်ပြီး ကြီးမြတ်သော အလုပ်လုပ်ရန် ပြင်ဆင်ခံရသည်။ ရှောလမုန်နှင့် ဣသရေလလူမျ ိုး

ရှောလမုန်သည် အဘယ်

အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော အချ ိန်များသည် ရှေ့တွင် ရှိနေသည်။

ကြောင့် ထိုအရာများကို

ရှောလမုန်သည် ဘုရင်ဖြစ်လာပြီးနောက် ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ကို စတင်တည်ဆောက်
သည်။ ဆောက်လုပ်ရန် ခုနှစ်နှစ်ကျော်ကြာသည့် ထူးခြားသည့် တည်ဆောက်ပုံဖြစ်သည်။
တိကျသောညွှန်ကြားချက်များကို ဘုရားသခင်မှပေးခဲ့သည်။ အမြင့်ဆုံးသောအရည်အသွေး

လုပ်ခဲ့ပြီး သူ၏ဘဝ
တစ်သက်တာလုံး ဘုရား
သခင်အား မချစ်ခဲ့သနည်း။

ရှိသည့် ပစ္စည်းကိရိယာများကို သုံးသည်။ ဗိမာန်တော်ကို တည်ဆောက်မှုပြီးသောအခါ
ရှောလမုန်သည် သူဆုတောင်းပြီး ဗိမာန်တော်သစ်ကို ယာဝေဘုရားအား ဆက်ကပ်မည့်
အပြင်ဘက်ခန်း၏အလယ်တွင် ကြေးဝါစင်တစ်ခုကို ဆောက်ခဲ့သည်။ ရှောလမုန်က မည်မျှ
ပင် လှပစေကာမူ စကြဝဠာ၏ဘုရားသည် လူဆောက်ထားသော အဆောက်အဦးတွင် မနေ
ကြောင်းကို သိခဲ့သည်။ ရှောလမုန်က သူ့ဖခင်ဒါဝိဒ်မင်း တည်ဆောက်လိုခဲ့သော ဗိမာန်
တော်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ သူ၏ဘုရင်ဖြစ်ခြင်း ဆယ့်နှစ်နှစ်နီးပါးကာလတွင်
ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့သည်။
ဤအချက်မှ ရှောလမုန်ရှင်ဘုရင်သည် မှားယွင်းသည့်အရာကို အစပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
သူက ယာဝေဘုရားမနှစ်သက်သည့် နိုင်ငံခြားသားများနှင့်အပေးအယူလုပ်ခြင်းနှင့်၊ နိုင်ငံရေး

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
စည်းလုံးသည့်နိုင်ငံတော်
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သမီးများစွာကို သူလက်ထပ်ခဲ့သည်။ အမှန်တွင် ထိုနိုင်ငံခြားသူ အမျ ိုးသမီးများသည်ပင် သူ
၏ နှလုံးသားကို ဘုရားသခင်ထံမှ ဝေးကွာစေခဲ့သည်။ ထိုနိုင်ငံခြားသူ အမျ ိုးသမီးများသည်
အခြားနတ်ဘုရားများကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ယာဝေဘုရားကို မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ၎င်းက
ရှောလမုန်အတွက် အရေးမကြီးသကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ရှောလမုန်က သုတ္တံစကားထောင်ပေါင်းများစွာနှင့် ယာဝေဘုရားသည် တစ်ဆူတည်းသော
ဘုရားဖြစ်ကြောင်း သီချင်းထောင်ပေါင်းများစွာကို ရေးခဲ့သည်။ သူက အိမ်ထောင်တွင်း ချစ်
ခြင်း မေတ္တာအကြောင်းကို စာအုပ်တစ်အုပ်ရေးခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုအရာများသည် သူ၏
ဘဝ နောက်ဆုံးအချ ိန်တွင် ပျောက်ကွယ်သွားပြီး သူ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးနီးပါး ဘုရား
သခင်အပေါ် သစ္စာမတည်ခဲ့ပါ။ မှန်ပါသည်။ ဒါဝိဒ်သည် သူ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအချ ိန်
တွင် ဘုရားသခင်အပေါ် သစ္စာရှိသော နှလုံးသားရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ရှောလမုန်သည် သူ၏
ဘဝအဆုံးတွင် ယာဝေဘုရားအပေါ် သစ္စာရှိရန် ပျက်ကွက်လာခဲ့သည်။

ကျမ်းချက်အလွတ်
ကျမ်းမှတ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု
- လက်ဆင့်ကမ်းပြိုင်ပွဲ

အမှန်တွင် သူ၏ဘဝအဆုံးတွင် ဘဝသည် မည်မျှအဓိပ္ပါယ်မဲ့သည့်အကြောင်းကို ရေးသားခဲ့

အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပါ။ ကျမ်းပိုဒ်

သည်။ သူ၏နှလုံးသားသည် အေးတိအေးစက်ဖြစ်လာသည်။ သူသည် ယာဝေဘုရားကို

ကို ကလေးများနှင့် ၃ပေ

မချစ်တော့ပါ။ သူဘုရင်ဖြစ်စအချ ိန်တွင် ထိုမျှစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ခြင်းသည် အဆုံးတွင် ထိုမျှ

အကွာတွင် စာလုံးကြီးဖြင့်

စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှောလမုန်အတွက် ဘုရားသခင်ထားသည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်

ရေးကာထားပါ။ ကလေး

သည် ခိုင်မြဲခဲ့သည်။ သို့သော် ရှောလမုန်မှ ဘုရားသခင်အပေါ်ထားသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ

များကို ကျမ်းချက်ထံ

သည် မခိုင်မြဲခဲ့ပါ။

ပြေးလာစေပြီး ကျမ်းချက်
၏ နောက်စကားလုံးကို
တစ်တန်း လုံးကြားအောင်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

အော်ဆိုစေပါ။ ကလေး
တစ်ဦးချင်းစီက သူ၏

ရာဇဝင်ချုပ် ဒုတိယစာစောင် ရး၁၄ - ငါ့နာမဖြင့်သမုတ်သော ငါ့လူတို့သည် ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချ

စကားလုံး တစ်လုံးကို

သဖြင့်၊ ငါ့မျက်နှာကိုရှာလျက် ဆုတောင်းပဌနာပြု၍ အဓမ္မလမ်းကို လွဲရှောင်လျှင် ငါသည်

ဖတ်ပြီးသောအခါ အတန်း

ကောင်းကင်ဘုံ၌ နားထောင်မည်။ သူတို့အပြစ်ကို ဖြေ၍ သူတို့ပြည်ကို ချမ်းသာပေးမည်။

ဆီသို့ ပြန်သွားပြီး တန်းစီ
ထားသည့် သူထံမှ နောက်
တစ်ဦးကိုထိပါ။ ကျမ်းချက်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ထဲမှ စကားလုံးအားလုံး
ပြီးသည်အထိ ဤဖြစ်စဉ်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ကို ထပ်ခါတလဲလဲ

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်

လုပ်ဆောင်ပါ။

ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်

လူတိုင်းသည် ကျမ်းချက်

ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကို ကျက်မှတ်ပြီးသည်
အထိ ထပ်တလဲလဲ
လုပ်ဆောင်ပါ။
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“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our

ဆရာအကူ

Eric Quiram သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
“တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ဖြိုဖျက်ခြင်း” သင့်ကလေးများကို ဤမေးခွန်းမေးပါ။ “မည်သည်က
ပိုလွယ်ကူသနည်း။ တည်ဆောက်ခြင်းလား ဖြိုဖျက်ခြင်းလား” (ဖြိုဖျက်ခြင်း) အဘယ်
ကြောင့် ထိုအရာမှန်ကန်သနည်း။ (သင်၌တည်ဆောက်ခြင်း အရည်အသွေး၊ အစီအစဉ်
တစ်ခုနှင့်၊ မှန်ကန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ရှည်ခြင်း ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။) ဖြိုဖျက်ရန်
အဘယ်ကြောင့် လွယ်ကူသနည်း။ (သူသည် ဂရုစိုက်ရန်မလို၊ အရည်အသွေးမလို၊ စိတ်ရှည်
ခြင်းမလို)။ အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့သော အားတစ်ခုသာလိုပါသည်။
ဖြစ်နိုင်ပါက ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မည့် အတုံးများ (သို့) ပစ္စည်း
များ ယူလာပါ။ သင်သည် ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာစောင် ၆ မှ ရှောလမုန် ဗိမာန်တည်ဆောက်
ခြင်းကို ဖော်ပြပြီး ထိုပုံစံကို ကလေးများအား တည်ဆောက်စေပါ။ သင့်အနေဖြင့် အရောင်
ပါသည့် အထည်များ၊ အခန်းငယ် ၂၁ မှ ရွှေချ ိန်းကြိုးကို ကိုယ်စားပြုသည့် လည်ဆွဲ၊ အမွှေး
နံ့သာကို ကိုယ်စားပြုသည့် အပိုင်းအစများ၊ စသဖြင့်။ သင်သည် တည်ဆောက်မှုပြည့်စုံ
သွားသည့်အခါ တစ်ယောက်ယောက်ကို သုတ္တံကျမ်း ၄:၂၃ အားဖတ်စေပါ - “နှလုံးသည်
အသက်၏အခြေအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့် သင်၏နှလုံးကို အထူးသဖြင့် စောင့်ရှောက်လော့။”
ဤသည်မှာ ရှောလမုန်လုပ်ခဲ့သည့် အမှားကြီး ဖြစ်သည်။ သူ၏နှလုံးကို မစောင့်ထိန်းပါ။
ရလဒ်အနေဖြင့် သူသည် မှားသောလမ်းဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး ထိုလမ်းသည် သူနှင့်ဘုရား
သခင်အား ဝေးကွာစေပြီး ဣသရေလလူမျ ိုးကို ပျက်စီးစေခဲ့သည်။ ဤကျမ်းချက်ကိုရှော
လမုန်ဖတ်ခဲ့ပါလျှင် ပိုကောင်းသည့် ရွေးချယ်မှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့မည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။
ဘာဖြစ်မည်နည်းခန့်မှန်းပါ။ ရှောလမုန်က ထိုကျမ်းပိုဒ်ကိုရေးခဲ့သည်။ မှန်ပါသည်။ သင်သိ
သည့်အတိုင်း မှန်ကန်သောအရာကို သိသာလျှင် သိခြင်းသည် မလုံလောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့
သည် ဘုရားသခင်၏စကားကို နာခံရမည်။ ယောက်ျားလေးများနှင့် မိန်းကလေးများ ဘုရား
သခင်အား ကျွှန်ုပ်တို့၏ဘဝတစ်သက်တာဖြင့် အကြွင်းမဲ့နာခံရန် ဆက်ကပ်ကြပါစို့။ ၎င်းက
သင်၏နှလုံးသားကို စောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် အစပြုပြီး တစ်ကြိမ်လျှင် တစ်ရက်ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
စည်းလုံးသည့်နိုင်ငံတော်

pmrsufESm 234

ဆရာအကူ

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
အတန်းကို နှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။ သူတို့အား ရှောလမုန်၏ ဘဝအကြောင်းကို ဖော်ပြချက်များစွာ
ရေးနိုင်သလောက်ရေးစေရန် တစ်မိနစ်အချ ိန်ပေးပါ။ ဤတွင် အချက်အလက် အနည်းငယ်
ပေးထားသည်။
ရှောလမုန်သည် သုတ္တံကျမ်း ၃၀၀၀ ကိုရေးသားခဲ့သည်။

¼¼

ရှောလမုန်သည် ချ ီးမွမ်းသည့် သီချင်း ၁၀၀၀ ကျော်ကို ရေးသားခဲ့သည်။

¼¼

ရှောလမုန်သည် သူ၏နှလုံးသားကို ဘုရားသခင်ထံမှ ဝေးကွာစေသည့် တစ်ပါး
အမျ ိုးသမီးများစွာကို လက်ထပ်ခဲ့သည်။
ရှောလမုန်သည် သူ၏ဘုရင်ဖြစ်သည့် လေးနှစ်တာကာလတွင် ဗိမာန်တော်တည်
ဆောက်ခြင်းကို စတင်ခဲ့သည်။

¼¼

ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု -

¼¼

¼¼

သင်ခန်းစာကို

ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ရန် ရှောလမုန်က ၇ နှစ်နှင့် နှစ်တစ်ဝက် အချ ိန်ယူခဲ့သည်။

တစ်မိနစ်စာစာရင်း
ဆရာက သင်ခန်းစာ
အကြောင်းကို တစ်မိနစ်
အတွင်း အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အား
စာရင်း ပြုစုစေပါ။
တစ်မိနစ်ပြီးသောအခါ
စာရင်းများကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး
မည်သူက အချက်အလက်
ပိုများသည်ကိုကြည့်ပါ။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

သင်သည် အချက်အလက်
များကို ရှာနေကြောင်း
ကလေးများအား

ကလေးတစ်ဦးချင်းစီကို ပုံနှစ်ပုံစီ ဆွဲစေပါ။

သေချာစွာ သိစေပါ။

¼¼

ရုပ်ပုံနံပါတ် ၁ - သင့်အနေဖြင့် ရှောလမုန်ကဲ့သို့ နည်းလမ်းတစ်ခုကို ဆွဲပါ။

¼¼

ရုပ်ပုံနံပါတ် ၂ - သင်သည် ရှောလမုန်ကဲ့သို့မဟုတ်ပဲ သင်ဆွဲလိုသည့်ပုံကို ဆွဲပါ။

¼¼

ထိုနှစ်ပုံထဲမှ တစ်ပုံကိုရွေးပြီး ဤတစ်ပတ်တွင် မှန်ကန်သော အရာတစ်ခုကို
ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ရှောလမုန်သည် ဘုရားသခင်အတွက်
ဗိမာန်တော်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
စည်းလုံးသည့်နိုင်ငံတော်
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၃

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် ၁၁-၁၄

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ််ကြောင်း - ရှောလမုန်၏အပြစ်များသည်

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်

နိုင်ငံတော်ကို  ကွဲပြားစေခဲ့သည်။

အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

ဘုရင်အား ဘုရားသခင်မှ သူ၏မြင်း အရေအတွက် တိုးပွားစေခြင်းကို တားမြစ်ထားသည့်
အပြင် (တရားဟောရာကျမ်း ၁ရး၁၆)၊ ရှင်ဘုရင်သည် မိန်းမများစွာ ယူခြင်းကိုလည်း
ဘုရားသခင်က တားမြစ်ထားသည် “သင်၏စိတ်နှလုံးသည် ဖောက်ပြန်ခြင်းနှင့် ကင်း
လွတ်မည်အကြောင်း မယားများစွာ မယူရ”။ ဤသည်မှာ ရှောလမုန်မင်းကြီးအားဖြစ်
ခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ရှောလမုန်သည် ယာဝေဘုရားကို မစွန့်ခွာပါ။ သို့သော် သူသည်
အခြားသော နတ်ဘုရားများကိုလည်း ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ သူ၏နှလုံးသားသည် ဘုရား
သခင်အား အပြည့်အဝမဆက်ကပ်ထားပါ။ သူ၏ခံစားချက်များကို ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။

¼¼

ရောဗောင် တည်ဆောက်ခြင်း အစီအစဉ်အတွက် အထူးအကြံပေးဖြစ်သည်။ ပရောဖက်
အဟိယသည် ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို ဖော်ထုတ်ရန် ရောဗောင်ထံ ရောက်လာ
သည်။ အဟိယကရောဗောင်အား သူသည် ဣသရေလအမျ ိုးကို ကွဲပြားစေမည်ဟု ပြော
ခဲ့သည်။ မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်တွင် လူမျ ိုးဆယ်မျ ိုးပါဝင်ပြီး ဗိင်္ယာမိန်နှင့် ယုဒတို့၏
မြောက်ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းဖြစ်ပြီး တောင်ပိုင်းလူမျ ိုးတော်အများဆုံး ဖြစ်သည်။

¼¼

အဟိယက ဝတ်လုံတစ်ထည်ကို တောင်းပြီး ဆယ့်နှစ်စခွဲခဲ့သည်။ ယေရောဗောင်သည်
လူမျ ိုးဆယ်မျ ိုးကို

ဦးဆောင်လိမ့်မည်ကိုပြသရန်

ထိုဝတ်လုံအပိုင်းအစ

ဆယ်ခုကို

ယေရောဗောင်အား ကမ်းပေးခဲ့သည်။ ရှောလမုန်၏သားတော် ရောဗောင်သည် လူမျ ိုး
နှစ်မျ ိုးကို ဦးဆောင်မည်။ အဟိယက ယေရောဗောင်အား သူသည် ယာဝေဘုရားအား
သစ္စာရှိပါက သူ၏အုပ်စိုးမှုသည် မျ ိုးဆက်များစွာ တိုင်အောင်တည်မည်ဟု ကတိပေးခဲ့
သည်။ ယေရောဗောင်က မကြာမီဖော်ပြသည်မှာ သူသည် ယာဝေဘုရားအပေါ် သစ္စာရှိ
ခြင်းထက် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတန်ခိုးကိုသာ ပိုမိုစိတ်ပါဝင်စားခဲ့သည်။ သူ၏ယာဝေဘုရား
အပေါ် သစ္စာမဲ့ခြင်းသည် နောက်လာမည့်ဘုရင်များက သူ၏ဥပမာနောက်သို့ လိုက်ပြီး

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

ပိုမိုဆိုးရွားသွားကြသည်။ လူအများစုမှာ ထိုဘုရင်များ၏ ဦးဆောင်မှုနောက်သို့ လိုက်

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

ကြသည်။

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

တောင်ပိုင်းနိုင်ငံတော်တွင် ရောဗောင်သည် ယာဝေဘုရားအား သုံးနှစ်ကိုးကွယ်ခဲ့ပြီး

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

တောင်ပိုင်းနိုင်ငံတော်အား ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းသို့ ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ရောဗောင်၏

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
နိုင်ငံတော်ကွဲပြားခြင်း

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် သူတို့သည် ကိုးကွယ်ရန် မြင့်သောနေရာများကို တစ်ခါတစ်ရံ
ယာဝေဘုရားအတွက်ဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံအခြားသော နတ်ဘုရားများအတွက် ဖြစ်ခဲ့

ဆရာအကူ

သည်။ ရောဗောင်၏အုပ်ချုပ်မှုသည် ၁၇ နှစ်သာ ကြာရှည်တည်တံ့ခဲ့သည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
အောက်ပါဇယားနှင့်တူသည့် သင်ပုန်းတစ်ခုကိုရေးဆွဲပါ သင်ခန်းစာစတင်ပါ

အချ ိန်ကာလပြ

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း

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

အတန်းကိုနှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။

၁၀၀ မှတ်

၂၀၀ မှတ်

၃၀၀ မှတ်

၄၀၀ မှတ်

အသင်းများက -

၁၀၀ မှတ်

၂၀၀ မှတ်

၃၀၀ မှတ်

၄၀၀ မှတ်

၁) အစ်ကိုအများဆုံးနှင့်

ကလေးများအား နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာ ၁၀ ခုကို ပြန်သွားစေပြီး သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီ
အတွက် အချ ိန်ကာလ (၁၀၀ မှတ်) ကို အမည်ပြောစေပါ။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက်

လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာဆင်းရဲဒုက္ခ

အစ်မအများဆုံးရှိသူ
မည်သူမဆို

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း (၂၀၀ မှတ်)၊ သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် သီချင်း (၃၀၀ မှတ်) နှင့်

၂) အစ်ကိုငါးဦးနှင့်

သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ခြင်း (၄၀၀ မှတ်)။

အစ်မများရှိသူ

ဆုကို အနိုင်ရသည့် အသင်းအား ပေးရမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည် ကလေး
များအတွက် ပျော်စရာကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့် အားလုံးကို ပါဝင်စေပါ။ သင့်အတန်း၏
အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီး ကလေးတစ်ဦးလျှင် အဖြေ ၁ ခု ၂ ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးပါ။
အကြောင်းရင်းမှာ သင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါက ကလေးအနည်းငယ်သာ ဖြေကြားမည်ကို စိုးရိမ်
သည်။

ဤကစားနည်းသည်
သင်ခန်းစာ၏ အဆုံးတွင်
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်
ဆက်လက်ကစားမည်
ဖြစ်သည်။

စုစုပေါင်းအမှတ် ၁၀ဝဝဝဖြစ်မည်။ (၁ဝဝမှတ်သည် အချ ိန်ကာအတွက်၊ ၂၀၀ မှတ်သည် ပုံပြင်
ဇာတ်ကြောင်းအတွက်၊ ၃၀၀ မှတ်သည် သီချင်းအတွက်နှင့် ၄၀၀ မှတ်သည် ကျမ်းချက်
ကျက်မှတ်ခြင်းအတွက်) သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီ ၁၀၀၀ မှတ်ဖြစ်သည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
သင့်ဥစ္စာဟု ထင်ထားသည့်အရာကို သင့်ထံမှ တစ်စုံတစ်ခု ယူဆောင်သွားခြင်းသည် ပျော်
စရာ မကောင်းပါ။ သင့်ထံမှ တစ်ခုခုယူသွားခြင်းသည် သင်ဆုံးရှုံးသွားသည်ဟု မဆိုလိုပါ။
ဆိုလိုသည်မှာ တစ်စုံတစ်ဦးက သင့်ဥစ္စာကို ရသွားသည်။ အနည်းဆုံး ဤသို့စဉ်းစားသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
နိုင်ငံတော်ကွဲပြားခြင်း
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ယနေ့သင်ခန်းစာသည် ယူဆောင်သွားသည့် တစ်စုံတစ်ခုအကြောင်း ပြောကြမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ထံမှ တစ်စုံတစ်ခုကို ယူသွားခြင်းခံရပြီး ထိုသို့ယူဆောင်သွားသောကြောင့် သင်စိတ်

ဆရာအကူ

မပျော်ဖြစ်ခဲ့သည့်အရာမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။ အဘယ်ကြောင့် ယူဆောင်ခြင်းခံရသည်ကို
သိပါသနည်း။ သင်မည်သို့ တုံ့ပြန်ခဲ့သနည်း။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ရှောလမုန်၏ဘဝသည် ဆင်းရဲစွာ အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး ဘဝအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီးအဆုံး
သတ်ထားသည်မှာ နေအောက်တွင်ရှိသော အရာအားလုံးသည် အဓိပ္ပါယ်မဲ့သည် အနန္တဖြစ်
သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်ထံမှ ဝေးကွာသွားသောကြောင့် ယာဝေဘုရားက
နိုင်ငံတော်နှစ်ပိုင်းကွဲပြားစေခြင်းဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ကိုပေးခဲ့သည်။
ယေရောဗောင်သည် မုဆိုးမ၏သားဖြစ်ပြီး တည်ဆောက်ခြင်းတွင် အကြံပေးဖြစ်သည်။
အဟိယသည် ပရောဖကတစ်ပါးဖြစ်ပြီး မေ့ရန်ခက်ခဲသည့် အမြင်အကူအညီဖြင့် ယေရော
ဗောင်ထံ ဘုရားသခင်၏စကားကို ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ ထိုအမြင်ဆိုင်ရာ အကူအညီသည်
ယေရောဗောင်အပေါ် ကြည်ရှည်အထင်ကြီးစေမည်ဟု ထင်ကြမည်။ အဟိယက ယေရော

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ကောင်းသော
စတင်ခြင်းနှင့်
အဆုံးသတ်မကောင်းခြင်း

ဗောင်အား ဝတ်လုံသစ်ကိုယူလာပြီး အဝတ်စများကို ပြသခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူသည် ထို

ကျမ်းစာထဲမှ လူအချ ို့

အဝတ်ကို အပိုင်းစဆယ့်နှစ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး လူမျ ိုးနွယ်ဆယ်မျ ိုးသည် သူနှင့်သက်ဆိုင်မည်

သည် ကောင်းစွာ

ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကိုးကားချက်မှာ ရှင်းလင်းသည် - အဝတ်အစင်းတစ်ခုချင်းစီသည်

စတင်ခဲ့ပြီး အဆုံးသတ်

ဣသရေလဆယ့်နှစ်မျ ိုးကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ယာဝေဘုရားအပေါ် သူတို့၏သစ္စာမရှိခြင်း

မကောင်းခဲ့သည့်

ကြောင့်နှင့် အခြားသော နတ်ဘုရားများနောက်သို့ လိုက်စားသောကြောင့် နိုင်ငံတော်သည်

သူအကြောင်းကို

နှစ်ခြမ်းကွဲလာမည်။ လူမျ ိုးဆယ်မျ ိုးသည် ယေရောဗောင်နောက်သို့ လိုက်ကြမည်။ ယေရော

ကလေးများအား မေးပါ။

ဗောင်အား အဟိယမှ ရှင်းလင်းသော အလုပ်ကိုပေးခဲ့သည်။ အဟိယအားယေဟောဝါဘုရား

အကြံပေးချက်အချ ို့တွင်

၏ညွှန်ကြားချက်မှာ ရှင်းလင်းသည်။ ယေရောဗောင်သည် မြောက်ပိုင်းဣသရေလကို ယာဝေ

ပါဝင်သည်မှာ -

ဘုရားအား ကိုးကွယ်ရာတွင် ဦးဆောင်ရန် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ သူလုပ်ဆောင်လျှင် ယေရော
ဗောင်သည် သူ၏ဘိုးဘေး ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်မည်။ ယေရောဗောင်လုပ်ဆောင်ရမည့် အရာမှာ
ယာဝေဘုရား၏ ပညတ်များကို နာခံရန်သာဖြစ်သည်။ ရှောလမုန်က ထိုစည်းဝေးခြင်း
အကြောင်းကို ကြားသောအခါ ယေရောဗောင်ကိုသတ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ထို့
ကြောင့် ယေရောဗောင်က ရှောလမုန်မင်းကြီး သေဆုံးသည်အထိ အီဂျစ်ပြည်တွင် ပုန်း
အောင်းနေခဲ့ရသည်။ ယေရောဗောင်တွင် အဟိယမှ အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည့် ဝတ်ရုံသစ်
အကြောင်းကိုစဉ်းစားရန် အချ ိန်များစွာ ရခဲ့သည်။ သူက အဝတ်စဆယ်ခု၏ထူးခြားချက်ကို
သိခဲ့ပြီး အဝတ်စနှစ်ခု၏ထူးခြားချက်ကိုလည်း သိခဲ့သည်။ ယာဝေဘုရားအား နာခံခြင်းသည်
မဟာဆုလဒ်ရှိသည်သို့သော် ယာဝေဘုရားမှ လှည့်ထွက်ခြင်းသည် ဆုတ်ယုတ်ဖွယ်အကျ ိုး
ဆက်များရှိသည်။

. ကာဣန
. လောတ
. စာတန်
. ကန္တာရထဲမှ ဣသရေလ
လူမျ ိုးများ

ရှောလမုန်သည် အဘယ်
ကြောင့် ထိုအရာများကို
လုပ်ခဲ့ပြီး သူ၏ဘဝ တစ်
သက်တာလုံး ဘုရားသခင်
အား မချစ်ခဲ့သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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ရှောလမုန်မင်းကြီးသေသောအခါ ရောဗောင်က တာဝန်ယူပြီး သူသည် လူမျ ိုးတစ်ခုလုံး၏

ဆရာအကူ

ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမည်ဟု ထင်ခဲ့ကြသည်။ သူ၏ပထမဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မှာ အခွန်များကို
သတ်မှတ်ရန်နှင့် ရှောလမုန်မင်းကြီးက သူ၏ဘဝအဆုံးသတ်တွင် လုပ်ဆောင်စေခဲ့သည့်
အလုပ်များကို

ပိုမိုဆိုးရွားအောင်

ဖိအားပေးခဲ့သည်။

ထိုစဉ်တွင်

ယေရောဗောင်သည်

အီဂျစ်ပြည်မှ ပြန်လာပြီး တောင်ပိုင်းမှလူမျ ိုးဆယ်မျ ိုးက သူ့ကို သူတို့၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်
ထောက်ခံကြသည်။ သူတို့က အခွန်များစွာ ပေးခြင်းနှင့် အတင်းအဓမ္မစေခိုင်းခြင်းကို အလို
မရှိကြပါ။ ရောဗောင်သည် ယုဒလူမျ ိုး၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး ဣသရေလ၏ခေါင်းဆာင်
ယေရောဗောင်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး စစ်ခင်းလိုသည်။ သူက ဘုရားသခင်ထံမှ ထိုသို့မလုပ်ဆောင်
ရန် ရှင်းလင်းသော သတိပေးချက်ကို မျှော်လင့်ခဲ့ပေမည်။
ဣသရေလရှင်ဘုရင် ယေရောဗောင်သည် ကောင်းသောအစပြုခြင်းဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ သို့
သော် ရုပ်တုများကိုကိုးကွယ်ရန် ဆောက်ခဲ့သည်။ သူကယာဝေဘုရားမှ မောရှေအားပေးခဲ့
သည့် ပထမပညတ်နှင့် ဒုတိယပညတ်ကို ချ ိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ယုဒဘုရင်ယေရောဗောင်သည်
ကောင်းမွန်စွာ စတင်ခဲ့ပြီး တစ်ခါတစ်ရ ယာဝေဘုရားအတွက်အသုံးပြုရန်နေရာများနှင့်
တစ်ခါတစ်ရံ အခြားဘုရားများအတွက် နေရာများကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူသည် ယာဝေ
ဘုရားမှ မောရှေအားပေးခဲ့သည့် ပထမပညတ်ကို ချ ိုးဖောက်ခဲ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု -

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် ၁၁:၃၈ - သင်သည် ငါမှာထားသမျှကို နားထောင်၍၊ ငါ့ကျွန်

ကျမ်းချက် ကဒ်တိုက်ပွဲ

ဒါဝိဒ်ပြုသကဲ့သို့ ငါ၏လမ်းတို့သို့လိုက်လျက် ငါ့ရှေ၌မှန်သောတရား၊ ငါစီရင်ချက်ပညတ်များ

သင့်အတန်းကို ၂ဖွဲ့ ခွဲ့ပါ။

ကို စောင့်ရှောက်လျှင်၊ သင်နှင့်အတူ ငါရှိ၍ ဒါဝိဒ်အဖို့မြဲမြံသောအိမ်ကို ဆောက်သည်

တစ်ဖွဲ့ချင်းကို ကဒ်တစ်ခုစီ

နည်းတူ သင့်အဖို့ဆောက်၍ ဣသရေလနိုင်ငံကို ငါပေးမည်။

ပေးပါ။ ကဒ်များတွင်
ကျက်မှတ်ထားသည့်
ကျမ်းချက်မှ စကားလုံး

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

တစ်လုံး ပါသည်။ အသင်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ

များက ထိုကျမ်းချက်
စကားလုံးများကို
မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ်
အတိုင်း စီရမည်။

သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our
Eric Quiram သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
နိုင်ငံတော်ကွဲပြားခြင်း
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ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
“ကျွန်ုပ်မည်သူနည်း ခန့်မှန်းပါ” “ပုံပြင်ပြောပြပါ” စာမျက်နှာမှ ကျမ်းစာထဲတွင် အစကောင်း
ပြီး အဆုံးသတ်မလှခဲ့သည့် လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို “သရုပ်ဆောင်” ရန် ဆန္ဒရှိသူကို
ဖိတ်ခေါ်ပါ။ သူတို့သည် ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းကို စကားမပြောပဲ သရုပ်ဆောင်ရမည်။
ထိုသူမည်သူဖြစ်ကြောင်းကို အတန်းသားများက ခန့်မှန်းရမည်။
ဥပမာ။ ။ ကာဣနသည် ယဇ်ကို ပူဇော်သည့်ပုံစံဖြင့် လက်ကို ဆန့်တန်းနေနိုင်ပါသည်။
သူ၏ယဇ်ကို လက်မခံသည့်အခါ သူ့မျက်နှာတွင် စိတ်ဆိုးသည့်ပုံ ပေါက်နေပေမည်။ သူသည်
အာဗေလကိုပင် ရုက်ပုတ်သည့်ပမာ ဟန်ဆောင်နိုင်ပါသည် (အာဗေလကို မမြင်ရပါ။ သို့
မဟုတ် ကလေးနှစ်ဦးက သရုပ်ဆောင်နိုင်သည်) သင်၌ရနိုင်သည့် အချ ိန်ပေါ်မူတည်၍ ဥပမာ
၆ ခုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဖြေမှန်ကို ပထမဆုံးခန့်မှန်းနိုင်သောသူ မည်သူကိုမဆို
လက်ဆောင်ငယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ သင်ကဆုပေးသည့်အခါ အဖြေကိုခန့်မှန်းရန် စနစ်ကျ
သည့် စနစ်ကိုရှိထားပါ။ သင့်အတန်းများက ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါလျှင် ဆရာသည် လူပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးအကြောင်းကိုသာ သရုပ်ဆောင်ပြီး ကလေးများအား ခန့်မှန်းဖော်ထုတ်စေပါ။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သင်ခန်းစာ၏ အစတွင် သင်စတင်ခဲ့သည့် အမှတ်များဖြင့် ကစားခဲ့သည့် ပြန်လည်သုံးသပ်
သင်ခန်းစာကို

ခြင်းနည်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
¼¼

၁၀၀ မှတ်အတွက် - ဣသရေလမျ ိုးနွယ်စ ုမည်မျှသည် ထိုနေရာတွင် ရှိခဲ့ကြ
သနည်း။ (၁၂)

¼¼

၂၀၀ မှတ်အတွက် - မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ကို မည်သူဦးဆောင်ခဲ့သနည်း။
(ယေရောဗောင်)

¼¼

၃၀၀ မှတ်အတွက် - တောင်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ကို မည်သူဦးဆောင်ခဲ့သနည်း။
(ယေရောဗောင်)

¼¼

၄၀၀ မှတ်အတွက် - ပရောဖက်အဟိယက ယေရောဗောင်အား ဘာလုပ်ဆောင်ရန်
ပြောခဲ့သနည်း။ (ဘုရားသခင်အားနာခံရန်)

¼¼

အပိုမေးခွန်း အမှတ် ၅၀၀ တန် - ဤသင်ခန်းစာ၏ အဓိကအကြောင်းအရာသည်

ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာစိန်ခေါ်ခြင်း
ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှုသည်
သင်ခန်းစာအစတွင်
ကစားခဲ့သည့်အရာကို
ဆက်လက်ကစားခြင်း
ဖြစ်သည်။

ဘာဖြစ်သနည်း။ (ရှောလမုန်၏အပြစ်များသည် နိုင်ငံတော်ကွဲပြားခြင်းကို ဦးတည်
စေခဲ့သည်။)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ကျမ်းစာထဲတွင် တစ်ခုခုလုပ်ဆောင်ရန် ရှင်းလင်းစွာ ပညတ်ခံရသော်လည်း မလုပ်ဆောင်
ခဲ့သည့် လူများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်။ အတ္တဆန်ခြင်း၊ ခေါင်းမာခြင်းနှင့်မာန်မာနများက
သူတို့အား ဘုရားသခင်ကို စွန့်ခွာစေခဲ့သည်။
ယနေ့ သင့်အား ဘုရားနောက်သို့လိုက်ရန် သတိပေးခံရပါက ကြီးမားသောဆုလဒ်ရှိပေ
မည်။ သင့်စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့နောက်လိုက်မည်လား။
ယနေ့ သင့်အား မှားယွင်းသည့် နတ်ဘုရားများနောက် သို့မလိုက်ရန် သတိပေးထားသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆိုးရွားသည့် အကျ ိုးဆက်များရလာခြင်း ဖြစ်သည်။ သင်ထိုနတ်
ဘုရားများကို ရှောင်ရှားမည်လား။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ရှောလမုန်၏အပြစ်များသည် နိုင်ငံတော်ကိုကွဲပြားစေခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၄

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် ၁၆-၁၈

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲတို့သည် မှောင်မိုက်သော
အချိန်ကာလတွင် တောက်ပသောအလင်းများ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲတို့၏သာသနာသည် အလွန်ထူးခြားသောသာသနာဖြစ်သည်။ သူတို့၏
အလုပ်သည် ဗာလ၏ကိုးကွယ်ခြင်းကို ခုခံတွန်းလှန်သောကြောင့် ကြောက်မက်ဖွယ်
ကောင်းသည်။

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ရပ်တန့်စေပြီး မိုးခေါင်းခြင်းကိုဖြစ်စေခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်းအဆုံးတွင် ဆုတောင်းခြင်း

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

နှင့် မိုးကိုယူဆောင်လာခြင်း၊ ရှင်းလင်းနေသည့် မိုးကောင်းကင်မှ မကြာခဏလျှပ်စီးကို

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

အထိ ထပ်ဖြည့်စေခြင်း၊ ခရားထဲမှဆီကိုပွားများစေခြင်း၊ အစားအစာကိုပွားများစေ
ခြင်း၊

မြစ်စီးဆင်းနေသည်ကို

ရပ်တန့်စေခြင်းနှင့်

မြစ်ကိုရုတ်တရက်ခမ်းစေခြင်း၊

အသက်မသေပဲ ဘုရားနှင့်တွေ့ဆုံရန် ကမ္ဘာမြေကိုစွန့်ခွာခြင်း၊ အစာနှင့်ရေမှအဆိပ်ကို
ဖယ်ရှားခြင်း၊ မပျောက်နိုင်သည့် အရေပြားရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေခြင်း၊ ရန်သူများ
ကို ဖမ်းဆီးရသည်အထိ သူတို့၏မျက်လုံးများကိုကွယ်စေခြင်း၊ သံပုဆိန်ကို ရေပေါ်တွင်
ပေါ်စေခြင်းနှင့် အဝေးရှိဘုရင်၏ လျှ ို့ဝှက်သည့် အစီအစဉ်များကို ထုတ်ဖော်ခြင်း
တို့ဖြစ်သည်။
ဗာလသည် မိုးနှင့်ဆီးနှင်းနတ်ဘုရား ဖြစ်သည်။ မိုးလေဝသကို ထိန်းချုပ်သည့် မုန်တိုင်း
နတ်ဘုရားလည်း ဖြစ်သည်။ ဧလိယသည် အာဟပ်အားယှဉ်ပြိုင်ကြရန် စိန်ခေါ်ခဲ့ကြ
သည်။ ၎င်းမှာ လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၆၀၀ တွင် မောရှေမှ ဖာရောဘုရင်အား ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့်
အကြောင်းအရာဖြင့်

အီဂျစ်နတ်ဘုရားများအား

ယာဝေဘုရားမှ

ချေမှုန်းခဲ့သည်ကို

သတိရစေသည်။ အမှန်တွင် ဗာလဘုရားသည် တန်ခိုးမဲ့ပြီး ယာဝေဘုရားသည် သူဘုရား
ဖြစ်ကြောင်းကို ပြသခဲ့သည်။
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲတို့သည် အောက်ပါနိမိတ်လက္ခဏာများကို ပြသခဲ့ကြသည် - မိုးကို

ခေါ်ခြင်း၊ သေသောသူကို ရှင်ပြန်စေခြင်း၊ အစာအနည်းငယ်အား နှစ်များစွာကြာသည်

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

ယာဝေဘုရားသည် ဧလိယအား သူ့လက်အောက်တွင် ပညာသင်နေသည့်ဧလိရှဲကို
ကြီးကြပ်ရန် စေခိုင်းခဲ့သည်။ ဧလိရှဲက ဧလိယ၏သာသနာကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လို
သည့်အတွက် ဧလိယဝိညာဉ်၏ ဝေစုနှစ်ဆကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်
ကောင်းသည်မှာ ဧလိရှဲသည် ဧလိယကဲ့သို့ နိမိတ်လက္ခဏာနှစ်ဆကို ပြသခဲ့သည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

ကာလပြမျဉ်း
နိုင်ငံတော်ကွဲပြားခြင်း

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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¼¼

ဘီစီ ၈၅၀ ပတ်လည်ခန့်မှ ၅၀ နှစ်အထိ ဧလိရှဲသည် ယာဝေဘုရားနှင့် ဣသရေလလူမျ ိုး
ကို အစေခံခဲ့သည်။ သို့သော် လူမျ ိုးသည် ယာဝေဘုရားကို ဆက်လက်တော်လှန်နေခဲ့

ဆရာအကူ

သည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏ ပန်းတိုင်တစ်ခုမှာ ကလေးများမှ ကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို
တွေ့မြင်စေရန် ဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင် ထိုပုံပြင်ထဲမှ ထပ်ခါတလဲလဲ ပါဝင်နေသည့်အကြောင်း
အရာကို ကျွန်ုပ်တို့အားပေးရန် ကလေးများကိုမေးပါ။ ဥပမာ။ ။ ကလေးများကို သူတို့၏
အဖြေများ စိတ်ကြိုက်ဖြေစေပါ။ သို့သော် ကျမ်းစာထဲရှိ မဟာပုံပြင်ထဲတွင် ထပ်ခါတလဲလဲ
ပါဝင်နေသည့် အကြောင်းအရာအဖြစ် အောက်ပါ ဥပမာများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏အံ့သြဖွယ်ရာ တန်ခိုးတော်

ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကို ပြစ်ဒဏ်ပေး
သည်

¼¼

ဖန်ဆင်းခြင်း

¼¼

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရေလွှမ်းမိုးခြင်း

¼¼

အာဒံနှင့်ဧဝ

¼¼

ပင်လယ်နီကို ဖြတ်ကျော်ခြင်း

¼¼

Kadesh Barnea တွင် မယုကံ ြည်ခြင်း

¼¼

ကတိတော်ပြည်ထဲသို့ ဝင်စားခြင်း

¼¼

ဣသရေလ၏ ပထမဆုံးဘုရင် ရှောလု

¼¼

တိရစ္ဆာန်အစားထိုးခြင်း

¼¼

ရှောလမုန်ဘုရင်ကြီး

¼¼

အာဒံနှင့်ဧဝ

¼¼

နိုင်ငံတော်ကွဲပြားခြင်း

¼¼

မောရိတောင်ပေါ်တွင် အာဗြဟံ နှင့်

¼¼

အာဗြဟံ

¼¼

ပသခါပွဲ

¼¼

ရုသနှင့် ရှမွေလ

¼¼

ဒါဝိဒ်မင်းကြီး

သော ခေါင်းစဉ်များကို
အတန်းအား ပေးလိုပေ
မည် - ဘုရားသခင်၏
အံ့သြဖွယ်ရာ တန်ခိုးတော်၊
တိရစ္ဆာန်အစားထိုးခြင်း၊
ဘုရားသခင်အား စိတ်
ကျေနပ်စေသည့် ယုံကြည်

သည့် ပုံပြင်များမှ ကျမ်းစာ
ဆိုင်ရာ ဥပမာများကို
ကလေးများအား

ယုံကြည်ခြင်း
နောဧ

အောက်ပါ ဥပမာကဲ့သို့

များအား အရင်လေ့လာခဲ့

စိတ်ကျေနပ်စေသည့်

¼¼

ဆရာက အတန်းအား

သည်။ ထို့နောက် ကလေး

အပြစ်ဖြေရာနေ့

ဘုရားသခင်အား

မဟာပုံပြင်တစ်ပုဒ်

အပြစ်ကို ပြစ်ဒဏ်ပေး

ခွင့်လွှတ်ခြင်းအား ဘုရားသခင်
ထောက်ပံ့ခြင်း

¼¼

လှုပ်ရှားမှု -

ခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်သည်

ဣဇာက်
¼¼

သင်ခန်းစာစတင်ခြင်း

ပြောစေပါ။
ဤလှုပ်ရှားမှု၏ ရည်ရွယ်
ချက်မှာ ကျမ်းစာထဲရှိ
မဟာပုံပြင်တစ်ပုဒ်တွင်
ထပ်ခါတလဲလဲ ပါဝင်နေ
သည့် အကြောင်းအရာ
များအား ကလေးများ
မြင်တွေ့စေရန် ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
နိုင်ငံတော်ကွဲပြားခြင်း
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ဆရာအကူ

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
သင်တွေ့ဖူးခဲ့သည့် အကြီးမြတ်ဆုံးစိန်ခေါ်မှု တစ်ခုမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။ လူတစ်ယောက်သည်
အင်အားနည်းပြီး

နောက်တစ်ယောက်မှာ

ကြီးလေးစွာ

မျက်နှာသာပေးခံရပါသလား။

တစ်သင်းက အနိုင်ရပြီး နောက်တစ်သင်းက ရှုံးသင့်ပါသလား။
ယနေ့သင်ခန်းစာတွင် အကြီးမြတ်ဆုံးစိန်ခေါ်မှု တစ်ခုအကြောင်းကို လေ့လာကြမည်။ သူ
သည် စိန်ခေါ်သူ ၄၅၀ ကို ရင်ဆိုင်သောအခါ ဘုရားသခင်၏ ပရောဖက်တစ်ယောက်ထံမှ
ဖြစ်လာသည်။ ဘုရားသခင်၏ ပရောဖက်တစ်ယောက်ကို သင်သိပါသလား။ သူဘာလုပ်ခဲ့
သနည်း။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ပရောဖက်နှစ်မျ ိုးအား
နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
ယနေ့တွင် သင်နှင့်အတူ
ပစ္စည်းနှစ်မျ ိုး ယူလာပါ။

ပုံပြင်ပြောပြပါ

၁) သင့်အတန်းထဲတွင်
သင်နှင့်အတူ သယ်နိုင်

ယေရောဗောင်က အရည်အချင်းများစွာ ပြသခဲ့သည်။ သူသည် ရှောလမုန်မင်းကြီးလုပ်ဆောင်
လိုခဲ့သည့် အလုပ်အချ ို့အတွက် တည်ဆောက်ခြင်း အကြံပေးအဖြစ် ထိရောက်စွာ လုပ်
ဆောင်ခဲ့သည်။ ယာဝေဘုရားက အဟိယအားဖြင့် သူသည် မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်၏နောက်
ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မည်ကို ကြွေးကြော်စေခြင်းဖြင့် ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မြောက်
ပိုင်းနိုင်ငံတော်တွင် ဘုရင်တစ်ပါးမှ မရှိခဲ့ဖူးသည့်အတွက် ယာဝေဘုရားကကောင်းသည်
ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ တောင်ပိုင်းနိုင်ငံတော်တွင် ကောင်းသော ဘုရင်ရှစ်ပါးရှိသည်။ သို့သော်
မြောက်ပိုင်းမှာ မူကွဲပြားသည်။ မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံမှ ရှင်ဘုရင်များကြားတွင် ဝိညာဉ်ရေးရာ
ခေါင်းဆောင်မှုလစ်ဟာ နေခဲ့သည်။
သို့သော် ၎င်းသည် ယာဝေဘုရားမှ မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ကို သက်သေမရှိပဲ ထားခဲ့သည်ဟု
မဆိုလိုပါ။

အတိအကျဆိုရသော်

ယာဝေဘုရားသည်

သူကိုယ်တိုင်အလွန်ထူးခြားသော

သက်သေများကို ပေါ်ထွက်စေခဲ့သည်။ ပထမသက်သေမှာ ဧလိရှိမှ အမွေဆက်ခံခဲ့သည့်
ဧလိယဖြစ်သည်။ သူတို့သည် အံ့သြဖွယ်ရာ နိမိတ်လက္ခဏာများကြောင့် လူသိများသည်။

သည့်အရာ တစ်ခုယူလာ
ပါ။ (ထိုင်ခုံလည်း ဖြစ်နိုင်
ပါသည်)
၂) သင်နှင့်အတူ အဆင်
မပြေနိုင်သည့် အရာ
တစ်ခုကိုသယ်လာပါ
(ကျ ိုးပဲ့နေသည့် ပစ္စည်း
တစ်ခုခု)
ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကို ဖော်
ပြပြီးနောက် မည်သည့်
တစ်ခုကို သင်ပိုမိုယုံကြည်
ကြောင်း ပြောစေပါ။
အဘယ်ကြောင့်နည်း။

ထိုအံ့သြဖွယ်ရာ နိမိတ်လက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခု၏ပုံစံမှာ ဘုရားသခင်၏လူဧလိယမှ စိန်

ထိုကဲ့သို့သော ဖြစ်စဉ်မျ ိုး

ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ သူသည် အာဟပ်ဘုရင်နှင့် ယေဇဗေလဘုရင်မကြီး၏ပရောဖက်များကို စိန်

သည် ဘုရားသခင်၏

ခေါ်ခဲ့သည်။ အာဟပ်တွင် ဗာလပရောဖက် ၄၅၀ နှင့် အာရှရပရောဖက် ၄၀၀ ရှိခဲ့သည်။

ပရောဖက်ကို

စုစုပေါင်းပရောဖက် ၈၅၀ ရှိသည်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ချ ို့အတွက် ယေဇဗေလသည်

ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဗာလ၏

သူမ၏ပရောဖက် ၄၀၀ ကို သူမ၏ယှဉ်ပြိုင်မှုတွင် မပါဝင်စေပါ။ ဧလိယသည် ထိုယှဉ်ပြိုင်မှု

ပရောဖက်များကို

အတွက် စည်းမျဉ်းများကို ပေးသည်။ ပထမအနေဖြင့် အာဟပ်၏ပရောဖက်များနှင့် ဧလိယ

ရွေးချယ်ခြင်းတွင်လည်း

တို့သည် တိရစ္ဆာန်ကို တစ်ကောင်စီသတ်ပြီး ပလ္လင်တစ်ခုစီတွင်ထားမည်။ ထို့နောက် အာဟပ်

ဖြစ်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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မည်။ မီးဖြင့်တုံ့ပြန်သည့် မည်သည့်ဘုရားမဆို ဘုရားစစ်မှန်သည်။ ဗာလ၏ပရောဖက်များ
သည် ပထမဆုံးလုပ်ကြသည်။ နာရီပေါင်းများစွာထိ ဘာမှဖြစ်မလာသောအခါ ဧလိယက
အာဟပ်၏ပရောဖက်များကို လှောင်ပြောင်သည်။ သူတို့၏ဘုရားသည် အိပ်ပျော်နေပေမည်။
အလုပ်များနေပေမည်။ သူသည် ခရီးသွားနေမည် (သို့) အလုပ်လုပ်နေမည်။ ဘာမှဖြစ်
မလာခဲ့ပါ။ ထို့နောက် ဧလိယ၏အလှည့် ရောက်လာသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သည့် လှုပ်ရှားမှု
တစ်ခုအနေဖြင့် ဧလိယသည် ပလ္လင်ဘေးပတ်လည်တွင် မြောင်းတူးပြီးယဇ်၊ ပလ္လင်နှင့်ထင်း
ပေါ်တွင် ရေလောင်းစေသည်။ ဧလိယက ဘုရားစစ်သည် မည်သူဖြစ်ကြောင်းကို သံသယမရှိ
အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဧလိယသည် ၃၄ ခွန်းစကားဖြင့် ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက်
ဧလိယဆုတောင်းပြီး သိပ်မကြာမီတွင် ကောင်းကင်ပေါ်မှ လျှပ်စီးလျှပ်လာပြီး ယဇ်၊ ပလ္လင်
နှင့်ထင်းကိုလောင်ကျွမ်းစေခဲ့သည်။ လူများက အလွန်အထင်ကြီးပြီး “ထာဝရဘုရားသည်
ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏” ဟုပင် ကြွေး
ကြော်ကြ၏။ ၎င်းမှာ ခင်းကျင်းပြသထားသည့်မြင်ကွင်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုနောက် များမကြာမီ ယာဝေဘုရားသည် ဧလိယအား ငယ်ရွယ်သူဖြစ်သည့် နောက်ထပ်
ပရောဖက်တစ်ပါးကို သွန်သင်ပေးရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ သူ၏အမည်မှာ ဧလိရှဲဖြစ်သည်။
ဧလိယသည် ဧလိယစတင်ခဲ့သည့် ကောင်းသောအရာများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုပြီး
ဧလိယ၏နှစ်ဆသော ဝိညာဉ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူသည် သူ၏ခေါင်းဆောင် ဧလိယကဲ့သို့
ဖြစ်လိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဧလိယစတင်ခဲ့သည့် အလုပ်ကို ဧလိရှဲအား စွမ်းဆောင်စေ
ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ကြာသည်အထိ ဧလိရှဲသည် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်
မရှိသည့် နယ်မြေတွင် ပရောဖက်အလုပ်ကို လုပ်ခဲ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - ဂရပ်ဖီးတီ

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

(Graffiti)
ဂရပ်ဖီးတီကို ကလေးများ
ကျမ်းချက် ကျက်မှတ်ရာ

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာစောင် ၁၈:၃၉ - လူအပေါင်းတို့သည် မြင်လျှင်ပြပ်ဝပ်၍ ထာဝရ

တွင် အသုံးပြုပါသည်။

ဘုရားသည် ဘုရားခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟု

ထိုကျမ်းပိုဒ်ကို စာရွက်များ

ဝန်ခံကြ၏။

ပေါ်တွင် ချရေးပါ။
ထို့နောက် ကလေးများကို
၂ဖွဲ့၃ဖွဲ့ ခွဲကာ စကားလုံး
များကို အစီအစဉ်အတိုင်း
စီစေပါ။ ကလေးများက
စာလုံးများကို အစီအစဉ်
အရ ထားသောအခါ
ထိုကျမ်းချက်ကို
ကျက်မှတ်ပြီး ဖြစ်မည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our
Eric Quiram သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ပြဇာတ်ပုံစံ သရုပ်ဆောင်ခြင်း - ဘုရားသခင်သည် ပရောဖက်ဧလိယအားဖြင့် ဣသရေလ
လူမျ ိုးများကို သူမည်သူဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ထိုနေရာ
တွင် လွန်ခဲ့သောအချ ိန်ကာလက ရှိနေခဲ့သည်ဟု ဟန်ဆောင်သဘောထားကြပါစို့။ ဆရာက
“ပုံပြင်ပြောသူ” ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားများက ကဏ္ဍအသီးသီးရှိကြမည်။ ကလေးတစ်ဦးကို
ဧလိယလုပ်စေပါ။ ကလေးအများစုကို ဗာလ၏ပရောဖက်များအား လှောင်ပြောင်သူများ
လုပ်စေပါ။ ကျန်သောသူများက “ထာဝရဘုရားသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏” ဟုအော်
ရမည်။

အချ ိန်မတိုင်မီ

ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာစောင်

၁၈:၂၇

မှ

လှောင်ပြောင်သူများ

ပြောရမည့်စကားကို ပေးပါ။ ကျယ်လောင်စွာ အော်ပါ။ “ဗာလသည် ဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။
ဆင်ခြင်လျက်နေတော်မူ၏။ (သို့) တစ်စုံတစ်ခုကို လိုက်၍ ရှာတော်မူ၏။ (သို့) ခရီးသွား
တော်မူ၏။ (သို့) ကျ ိန်းစက်တော်မူသောကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်သော သူသည် နှိုးရ
မည်” ကျန်သည့်ကလေးများအား အတူတကွလေ့ကျင့်ဆိုစေပါ - “ထာဝရဘုရားသည်
ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏”
ပုံပြင်ကို ထပ်ပြောပါ။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် ပုံပြင်ပြောသူအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရမည်။ ကလေး
များသည် သတ်မှတ်ထားသည့် တာဝန်ကိုသရုပ်ဆောင်စေပါ။ သင်သည်ပုံပြင်ကို ထပ်ခါ
တလဲလဲ ပြောပြသည့်အခါ ကလေးများအား ဤအံ့သြဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက်ကို တစ်စိတ်
တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ခံစားစေပါ။ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးကြီးသော ခွန်အားနှင့် သူ၏လုပ်ငန်းကို
ပြီးမြောက်စေရန် ပရောဖက်ဧလိယအား သူမည်သို့အသုံးပြုခဲ့သည် ဟူသော နိမိတ်လက္ခ
ဏာဆန်သည့် နည်းလမ်းကို အလေးအနက်ထားပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သင်ခန်းစာအားပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး မည်သည့်အရာကိုသင်ရှာဖွေနိုင်ကြောင်းကြည့်ပါ။
¼¼

အရည်အချင်းများစွာရှိသည့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အမည်ပြောပါ။ (ရောဗောင်)

¼¼

ဘုရင်များမရှိသည့် နိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုအမည်ဖော်ပြပါ။ (ဣသရေလ)

¼¼

ကောင်းသောဘုရင်ရှစ်ပါးရှိသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုဖော်ပြပါ။ (ယုဒ)

¼¼

ဘုရားသခင်၏အောင်မြင်သောပရောဖက်နှစ်ပါးကို ဖော်ပြပါ။ (ဧလိယနှင့်ဧလိရှဲ)

¼¼

ဗာလဘုရားတွင် ပရောဖက်မည်မျှရှိသနည်း။ (၄၅၀)

¼¼

ယေဇဗေလတွင် ပရောဖက်မည်မျှရှိသနည်း။ (၄၀၀)

¼¼

ဧလိယသည် ဘုရားသခင်အတွက် နှစ်မည်မျှအလုပ်လုပ်ခဲ့သနည်း။ (၅၀ နှစ်)

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာရှာဖွေခြင်း
ဆရာက အတန်းအား
၂ဖွဲ့ ၃ဖွဲ့ခွဲစေပါ။
သင့်ဘယ်ဘက်တွင်
စာရင်းရေးထားသည့်
သင်ခန်းစာထဲမှ အဓိက
အကြောင်းအရာ ၇ ခု

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

ကိုရှာပါ။ ငယ်ရွယ်သော
ကလေးများအတွက်နှင့်
စာမဖတ်တတ် သူများ

ဘုရားသခင်သည် အလွန်ထူးခြားသောနည်းလမ်းဖြင့် အလွန်ခက်ခဲသောအချ ိန်တွင် သာမန်

အတွက် ဆရာကသူတို့ကို

လူနှစ်ဦးကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲတို့သည် လူအများလုပ်ဆောင်ခဲ့သကဲ့သို့

ကူညီပေးသင့်ပါသည်။

ဘုရားသခင်ကို အတူတူဂုဏ်ပြုရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
သင့်အား ဘုရားသခင်ကို ချ ီးမြှောက်ရန် အားပေးသည့် မိတ်ဆွေတစ်ဦးကို ရှာပါ။ ထိုသူမှာ
သင့်မိဘများထဲမှတစ်ဦး၊ ကျောင်းမှသူငယ်ချင်းများမှ တစ်ဦးနှင့် အဖိုးအဖွားတို့ဖြစ်နိုင်ပါ
သည်။ ထိုသူသည် မည်သူနည်း။
ယခု ဘုရားတရားသိသိသည် မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုရှာပြီး ဘုရားသခင်ကို အတူတကွအစေခံပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဧလိယနှင့်ဧလိရှဲတို့သည် မှောင်မိုက်သော
အချိန်ကာလတွင် တောက်ပသောအလင်းများဖြစ်ခဲ့ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
နိုင်ငံတော်ကွဲပြားခြင်း
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စွန့်စာခြင်းနံပါတ် (၄၅)

ဆရာအကူ

ဟေရှာယ ရး၁၄၊၉:၁-၇၊၅၃၊နှင့်မိက္ခာ ၅:၂

ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောကသို့မလာမီ နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ခန့်ကပင်
သူလာမည့်အကြောင်းကို ပရောဖက်ပြုခဲ့ကြသည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

အာဟပ်သည် လက္ခဏာတစ်ခုကို မလိုချင်သော်လည်း ဘုရားသခင်က ပရောဖက်
ဟေရှာယအားဖြင့် တစ်ခုပေးခဲ့သည်။ လက္ခဏာမှာ ကလေးတစ်ဦးသည် အပျ ိုကညာ
မှ မွေးဖွားလာမည်။ (ဟေရှာယ ၇:၁၄)။ သူသည် လူမျ ိုးမှဒုက္ခရောက်နေစဉ် ပေါ်လာသည်
(ဟေရှာယ ရး၁၄)၊ သူသည် ကလေးအရွယ်ကပင် ဘုရင်နှစ်ပါး၏မဟာမိတ်မှာ ကွဲပျက်
သွားမည်။ (အခန်းငယ် ၁၆)

¼¼

ဟေဗြဲဘာသာတွင် လက်မထပ်ထားသည့် အမျ ိုးသမီးဟု ပြောထားသည်။ သို့သော် ဓမ္မ
“အပျ ိုစင်” ဟု သုံးထားသည်။
ကြွလာမည့်မေရှိယသည် ဘုရားသခင်၏ လူများအပေါ် အုပ်စိုးမည်။ (“ထိုသူသည်
ကြွလာမည့်မေရှိယသည် သူ၏အကျင့်စရိုက်နှင့် သူမည်သူဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြသည့်
နာမရှိသည်။ နာမများမှာ “အံ့သြဖွယ်” ဆိုလိုသည်မှာ သူသည် ထူးခြားသောသူဖြစ်မည်။
“တိုင်ပင်ဖက်” ဆိုလိုသည်မှာ သူသည် အာဏာရှိလိမ့်မည်။ သူသည် “တန်ခိုးကြီးသော
ဘုရားသခင်” ဆိုလိုသည်မှာ သူသည် တန်ခိုးကြီးသောဘုရား ဖြစ်မည်။ သူသည်

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

“ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်” ဆိုလိုသည်မှာ ငြိမ်သက်ခြင်းကိုယူဆောင်လာမည်။

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

ဤစာအုပ်တွင် ဟေရှာယက မေရှိယသည် လူများအားလုံး၏အပြစ်အတွက် ဝေဒနာ

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

ခံစားလိမ့်မည်ဟု ပြောပြထားသည်။ ဟေရှာယသည် အပြစ်အတွက် ယဇ်အဖြစ်ပူဇော်
ပရောဖက်မိက္ခာက မိက္ခာ ၅:၂ တွင် ကျွန်ုပ်တို့အားပြောသည်မှာ မေရှိယမွေးဖွားသည့်
နေရာသည်

ဗက်သလင်ဧဖရတ်မြို့တွင်

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

မည့် သိုးသူငယ်ဖြစ်သည်။
¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

အုပ်စိုးခြင်း အာဏာစက်ရှိလိမ့်မည်”)
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

သစ်ကျမ်းမှ ဂရိစကားနှင့် LXX မှ ရာဘိုင်တို့၏ ဘာသာပြန်ချက်တွင် ထိုစကားမှာ
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ဖြစ်မည်။

ထိုမြို့သည်

ယေရှရှလင်မြို့မှ

မဝေးသည့်မြို့ငယ်တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး အလွန်အရေးကြီးသော လူတစ်ဦးသည် ထိုနေရာမှ
မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဧဖရတ်သည် ဗက်သလင်မြို့ထဲတွင် တည်ရှိနေသည့် ရွာဖြစ်သည်။

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
နိုင်ငံတော်ကွဲပြားခြင်း
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကလေးများအား အရင်ကျက်မှတ်ထားသည့် ကျမ်းချက်များကို မေးပါ။ ဥပမာ “ထိုကျမ်း
ချက်သည် ဘာကိုပြောကြောင်း မည်သူသိသနည်း။”
¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၃၁ - ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁ရး၁၁

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၃၂ - ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၆:၃၀

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၃၃ - တောလည်ရာကျမ်း ၁၃:၃၁

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၃၄ - ယာဟန် ၃:၁၄

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၃၅ - တရားဟောရာကျမ်း ၆:၅

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၃၆ - ယောရှုမှတ်စာ ၁:၈

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၃၇ - တရားသူကြီးမှတ်စာ ၂၁:၂၅

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၃၈ - ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာစောင် ၃:၁၉

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၃၉ - ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာစောင် ၁၆:ရ

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပတ် ၄၀ - ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာစောင် ရး၁၆

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၁ - ဆာလံကျမ်း ၂၂:၁

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၂ - ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစာစောင် ရး၁၄

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၃ - ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာစောင် ၁၁:၃၈

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၄ - ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာစောင် ၁၈:၃၉

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု
ကျက်မှတ်ခဲ့သည့် ကျမ်း
ချက် ၁၄ ခုကို ဤနေရာ
တွင် ပေးထားပါသည်။
ကလေးများကို နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး
မည်သည့်အသင်းက
ကျမ်းချက်အများဆုံး
ကျက်မှတ်နိုင်သည်ကို
ကြည့်ပါ။ သူတို့သည်
ကျမ်းချက် ၁၄ ချက်ကို
ကျက်မှတ်နိုင်ပါက
အပိုဆောင်းအနေဖြင့်
အချက်အလက်များကို
လည်း ပေးထားသင့်

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

ပါသည်။
အသင်းများကို ငါးမိနစ်
အချ ိန်ပေးပြီး သူတို့အား

များစွာသိသည့် လူတစ်ယောက်နှင့် သင်တွေ့ဆုံဖူးပါသလား။ အနာဂတ်တွင် ဖြစ်ပျက်မည့်

အတူတကွ လုပ်ဆောင်

အရာကိုများစွာသိသည့် လူတစ်ဦးကိုသင်တွေ့ဖူးပါသလား။ သူ၌အနာဂတ်ကို ပြောနိုင်သည့်

စေပါ။

အရည်အသွေးရှိပါသလား။ ကောင်းပြီ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ပရောဖက်များနှင့် အနာဂတ်

ဆရာက အကူအညီ

ကိုဟောတိုင်း ရာနှုန်းပြည့်မှန်ကန်သည့် ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သော ပရောဖက်များရှိသည်။
ယခု သင်၏မိတ်ဆွေများက များစွာမှန်နေပေမည်။ သို့သော် အချ ိန်တိုင်းမှန်ကန်နေမည်ကိုမူ

အနည်းငယ်ပေးနိုင်ပါ
သည်။

သံသယရှိသည်။ ဤသင်ခန်းစာတွင် ပရောဖက်များစွာသည် ကြွလာမည့်မေရှိယအကြောင်း
ကိုဟောပြောခဲ့ပြီး သူတို့အားလုံးမှန်ကန်ခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသွားကြမည်ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
နိုင်ငံတော်ကွဲပြားခြင်း
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ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်များအား သူတို့နေထိုင်သည့် အချ ိန်ကာလတွင် လူသားများအား
သတိပေးရန်အတွက် ထူးခြားသော အစွမ်းအစများ ပေးထားပါသည်။ သူတို့မှာ ကျွန်ုပ်တို့
လေ့လာခဲ့ကြသည့် ဧလိယနှင့်ဧလိရှဲတို့ကဲ့သို့သော ပရောဖက်များ ဖြစ်ကြသည်။ ပရော
အချ ို့က အနာဂတ်အကြောင်းကို ပြောပေမည်။ အစောဆုံးကာလတွင် ဘုရားသခင်ထံမှ
ထိုကဲ့သို့သော ပရောဖက်များမှာ ဟေရှာယနှင့်မိက္ခာတို့ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်အကြောင်းကို
ရေးသားခဲ့သူစုစုပေါင်း ၁၆ ဦးရှိသည်။ ဟေရှာယနှင့်မိက္ခာတို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်
မမွေးဖွားမီ နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ခန့်က အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူတို့နှစ်ဦးစလုံးက သူ့အ
ကြောင်းကို ပြောခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏စာရေးသားသော ပရောဖက်များ
တွင် အစောဆုံးများဖြစ်ကြသည်။
ခရစ်တော်မမွေးဖွားမီနှစ်ပေါင်း ခုနှစ်ရာတွင် ဟေရှာယက ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာမည့်
ထူးခြားသော နည်းလမ်းအကြောင်းကို ရေးသားခဲ့သည်။ သူက ဒါဝိဒ်၏မျ ိုးဆက်သည် သား
တစ်ဦးကို ဖွားမြင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် အလွန်ထူးခြားလိမ့်မည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
ကလေးတစ်ဦးရရန် အမျ ိုးသမီးသည် အများသားနှင့်အိပ်ရသည်။ သို့သော် ဟေရှာယက
ထိုကိစ္စမဖြစ်လာမီ လွန်ခဲ့သောအချ ိန်ကပင် ဤထူးခြားသည့် မွေးဖွားလာခြင်းအကြောင်းကို
ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ဟေရှာယက

- ပုံပြင်ပြောထိုင်ခုံများ
ကလေးတစ်ဦးမှလွဲပြီး
ကျန်သည့်သူများကို
မကြာခဏ အသုံးပြုသည့်
ပုံပြင်ထဲမှ စကားလုံးကို
ပေးထားပါ။
ကလေးများကို စက်ဝိုင်းပုံ
ထိုင်ထားစေပြီး တစ်ဦး
ချင်းစီကို ပုံပြင်ထဲမှ စကား
လုံးတစ်လုံးစီ ပေးထားပါ။
သင်သည် ပုံပြင်ကို ပြော
သည့်အခါ သင်ပြောသည့်
စကားလုံးကို သူတို့အား
ပေးထားသော စကားလုံး
ဖြင့် ကြားသောသူက
မတ်တပ်ရပ်ပြီး ထိုင်ခုံသစ်

ဤအနာဂတ်မေရှိယသည်

ယေရုရှလင်မြောက်ဘက်ပိုင်းတစ်လျှောက်တွင်

တစ်ခုံကို ရှာရမည်။

နေထိုင်ကြသည့် ဂါလိလဲလူများအား အလင်းကိုယူဆောင်လာပေးမည့် အနာဂတ်မေရှိယ

ဤလှုပ်ရှားမှုသည် “တေး

အား ကြိုတင်ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုနယ်မြေဒေသကို တပါးနိုင်ငံများဖြစ်သော အာစီးရီး

ဂီတဆိုင်ရာ ထိုင်ခုံများ”

ယားက သိမ်းပိုက်ထားသောကြောင့် ဂါလိလဲပြည်သားများက ဝမ်းနည်းကြသည်။

ကဲ့သို့သော ကစားနည်း

ဟေရှာယက ထိုမေရှိယသည် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့် ဒုက္ခဝေဒနာကို ခံစားရမည်ဟု ပရော

ဖြစ်ပြီး ဆရာက ပုံပြင်ကို

ဖက်ပြုခဲ့သည်။ သူသည် နင်းခြေခြင်းကိုပင် ခံရမည်။ သူသည် လူသားများ၏ အပြစ်များ

သာ အသုံးပြုသွားမည်

အတွက် ဒဏ်ချက်များခံစားရမည်။ သူသည် ထိုအကျင့်ဖောက်ပြန်ဆိုးညစ်ခြင်းကို ခံစားရ

ဖြစ်သည်။

မည်။ သို့သော် ထိုအရာများအားလုံးကိုမဆိုပဲ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုအောင်မြင်စေမည်။

ကလေးများအား ပေးထား

ဟေရှာယက မေရှိယ၏ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကို ဟောပြောခဲ့သည်။ အာဏာစက်

သည့် စကားလုံးများမှာ -

သည် သူ၏ပုခုံးပေါ်တွင် ရှိလိမ့်မည်။ အဆုံးမရှိသောငြိမ်သက်ခြင်း ရှိလိမ့်မည်။ သူ၏ထာဝရ
ပလ္လင်တော်ကို တည်ထောင်လိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် ဟေရှာယက ကြွလာမည့်မေရှိယ၏ မွေးဖွားခြင်း၊ အသက်ရှင်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်၊
သေခြင်းနှင့် အနာဂတ်ဘဝအကြောင်းကို ရေးသားခဲ့သည်။
တစ်ချ ိန်တည်းတွင် မိက္ခာသည်လည်း ဤအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်။ မိက္ခာက မေရှိယ
မွေးဖွားလာမည့်နေရာကို

ရေးသားခဲ့သည်။

ထိုနေရာသည်

ဗက်လင်ဟု

ယေရုရှလင်မြို့၏အပြင်ဘက်မှ ရွာငယ်လေးတစ်ရွာဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
နိုင်ငံတော်ကွဲပြားခြင်း

ခေါ်သည့်

. မေရှိယ
. ၇၀၀ နှစ်
. ပရောဖက်များ
. ပရောဖက်ပြုချက်များ
. မိက္ခာ
. ဟေရှာယ
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ထိုပရောဖက်မည်သူကမှ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးဆန့်ကျင်ပြီး မပြောထားပါ။ သူတို့အား ဘုရား
သခင်မှ ပြောရမည့်စကားကိုပြသခြင်းဖြင့် မေရှိယကြွလာမည့်အကြောင်းကို ပြောခဲ့ကြ
သည်။ ထို့အပြင် မေရှိယအကြောင်းကို သူတို့ပြောခဲ့သည့် အရာတိုင်းသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့်
မှန်ကန်လာသည်။

ဆရာအကူ
ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု
ကျမ်းချက်ကို အကြိမ်အနည်း
ငယ်နွေးပြီး ကလေးများကို

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

နှစ်ဖွဲ့ (သို့) အဖွဲ့များစွာ
ခွဲပါ။ ကလေးများကို မြေဖြူ
(သို့) သင်ပုန်း(သို့)

ဟေရှာယ

၅၃:၆

-

ငါတို့ရှိသမျှသည်

သိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျက်၊

ကိုယ်လမ်းသို့အသီး

အသီး လိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ ထာဝရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသော ငါတို့၏အပြစ်များကို သူ့
အပေါ်၌ တင်တော်မူ၏။

စာရွက်များကို စာပွဲပေါ်တွင်
ထားပြီး ကလေးများကို
တန်းစီစေပါ။ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ၏
ရှေ့တွင် ရေးစရာတစ်ခုခုထား
ပေးပါ။ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီမှ ပထမ
ဆုံးကလေးကို သင်ပုန်းဆီသို့

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ပြေးလာစေပြီး ကျမ်းချက်၏
ပထမဆုံးစကားလုံးကို

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ရေးပါ။ ထို့နောက် တန်းစီနေ
သည့် နေရာသို့ ပြန်ပြေးစေပါ။
အသင်း၏နောက် ကလေး
တစ်ဦးက နောက်စကားလုံး
က ရေးပြီး ကျမ်းချက်အားလုံး
ရေးပြီးသည်အထိ ထိုသို့
လုပ်ဆောင်ပါ။ နောက်တစ်
ကြိမ်မကစားမီ အဖွဲ့အားလုံး

“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our
Eric Quiram သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကို ပြီးစီးစေပါ။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
အသက်ကြီးသည့် ကလေး
များအတွက် ကျမ်းချက်ကို

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ကဒ်ပေါ်တွင် မိတ္တူကူးပြီး
သူတို့က ကျမ်းချက်ကို သူတို့

“ပရောဖက်ပြုချက် ယှဉ်တွဲခြင်း” အောက်ပါကျမ်းချက်များကို ကဒ်ပေါ်တွင် (သို့) စာရွက်

၏ ကိုယ်ပိုင်ကျမ်းစာအုပ်ထဲ
တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။

ပေါ်တွင် မိတ္တူပွားကာ အတန်းသားများ အားပေးပါ။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှကျမ်းချက် (ပရော

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ကျမ်းချက်

ဖက်ပြုချက်) တွင် ဓမ္မသစ်ကျမ်း (ပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံခြင်း) နှင့် အပြန်အလှန် ကိုက်ညီမှု

အားလုံးကို ဖတ်ပြီးသည့်အခါ

ရှိသည်။

လူများသည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်း

ဓမ္မဟောင်းကျမ်း ပရောဖက်ပြုခြင်း		

ဓမ္မသစ်ကျမ်း ပရောဖက်ပြုချက် ပြည့်စုံခြင်း

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၂:၃		

ရှင်မဿဲ ၁:၁

ဟေရှာယ ၇:၁၄		

ရှင်မဿဲ ၁:၁၈-၂၃

တောလည်ရာကျမ်း ၂၄:၁၇		

ရှင်မဿဲ ၁:၂

မိက္ခာ ၅:၂		

ရှင်လုကာ ၂:၁-၇

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုဖတ်သည့်

ကာလပြမျဉ်း
နိုင်ငံတော်ကွဲပြားခြင်း

ချက်မှ သူတို့နှင့်ကိုက်ညီသည့်
သူ၏ဘေးတွင် မတ်တပ်ရပ်ရ
မည်။ သူတို့က အတူတကွ
လုပ်ဆောင်ပြီး မည်သူက
အကောင်းဆုံးယှဉ်တွဲ
နိုင်သည်ကို ကြည့်ပါ။

pmrsufESm 251

ဟောရှေ ၁၁:၁		

ရှင်မဿဲ ၂:၁၃-၁၅

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄၉:၁၀		

ရှင်လုကာ ၃:၃၃

မာလခိ ၃:၁		

ရှင်လုကာ ၂:၂၅-၂၇

ယေရမိ ၂၃:၅		

ရှင်မဿဲ ၁:၆

ယေရမိ ၃၁:၁၅		

ရှင်မဿဲ ၂:၁၆

ဟေရှာယ ၅၃:၁၀-၁၁		

ရှင်လုကာ ၂၃:၃၃

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ဆရာအကူ

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - ရိုးရှင်းစေခြင်း

သင်ခန်းစာကို စကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) ထိုထက်နည်းသော စကားလုံးများဖြင့် သူတို့၏
ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးသုံးကာ ရိုးရှင်းအောင် ရေးသားစေပါ။ သူတို့၏အဖြေမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။
ကလေးများက သင်ခန်းစာကိုစကားလုံး ၂၀ လုံး(သို့) ထိုထက်နည်းပြီးအကျဉ်းချုပ်ထား
သောအခါ သူတို့၏အဖြေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
¼¼

ပရောဖက်နှစ်ပါးသည် မေရှိယအကြောင်း ပြောခဲ့သည်။

¼¼

မေရှိယမလာမီ နှစ်ပေါင်းခုနှစ်ရာခန့်တွင် ဟေရှာယက ရေးသားခဲ့သည်။

¼¼

မေရှိယမလာမီ နှစ်ပေါင်းခုနှစ်ရာခန့်က မိက္ခာရေးသားခဲ့သည်။

¼¼

ပရောဖက်များက မေရှိယမွေးဖွားမည့်နေရာကို ပြောခဲ့သည်။

¼¼

ပရောဖက်များက မေရှိယဒုက္ခဝေဒနာခံစားမည့်အကြောင်း ပြောခဲ့သည်။

¼¼

ပရောဖက်များက မေရှိယသည် ထာဝရနိုင်ငံတော်ရှိလိမ့်မည်ဟု ပြောခဲ့သည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ကတိတော်ရှာဖွေသူများ- အောက်ပါကျမ်းချက်များမှ ဖြစ်လာသည်ဟု သင်ထင်သော ပရော

ရိုးရှင်းအောင် ရေးသား
ခြင်း ကစားနည်းသည်
ကလေးများအတွက်
အသုံးဝင်ပေမည်။ ဆရာက
ကလေး ၂ ဦး ၃ ဦးလျှင်
တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပေးပြီး အချ ိန်
၁-၂ မိနစ်ပေးကာ သင်ခန်း
စာအား ထူးခြားသော
စကားလုံး ၁၀ လုံးရေးစေ
ရန် ဖြစ်သည်။

သင်ခန်းစာကို
လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
လှုပ်ရှားမှု ကတိတော်ရှာဖွေသူများ

ဖက်များ၏ ကတိတော်ကိုရှာဖွေပါ။ ဘုရားသခင်သည် သစ္စာရှိသော ကတိတော်ပေးသူဖြစ်

“ကတိတော်ရှာဖွေသူများ”

သည်သောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါ။

၏ ပန်းတိုင်မှာ ဘုရား

¼¼

ဟေရှာယ ၇:၁၄

¼¼

ဟေရှာယ ၉:၆-၇

¼¼

ဟေရှာယ ၅၃:၅-၆

¼¼

မိက္ခာ ၅:၂

သခင်မှ ပရောဖက်များ
အား မေရှိယနှင့်ပတ်သက်
သည့် ကတိတော်များကို
ထုတ်ဖော်ရန် ဖြစ်သည်။
အတန်းသားများက

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောကသို့မလာမီ နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ခန့်ကပင်
သူလာမည့်အကြောင်းကို ပရောဖက်ပြုခဲ့ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
နိုင်ငံတော်ကွဲပြားခြင်း

၃ဖွဲ့၄ဖွဲ့ခွဲပြီး အတူတကွ
လုပ်ဆောင်ရန် ဖြစ်သည်။
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ်(၄၆)
ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင် ၁၇ နှင့် ၂၅

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလနှင့်ယုဒကို
သူတို့၏မနာခံမှုကြောင့် အပြစ်ပေးခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

အာစီးရီးယား အင်ပါယာသည် ရှစ်ခုရာစု၏ အလယ်ပိုင်းကာလတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီး
ခဲ့သည်။ ပရောဖက်ဟောရှေသည် ဣသရေလ မြောက်ပိုင်းမှ ဣသရေလကို အစေခံ
နေသောအခါ သူတို့ကိုအာ စီးရီးယားက ၇၂၅ ဘီစီတွင် ကျူးကျော်ကာ သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
ဣသရေလလူမျ ိုး အများစုမှာ မေဆိုပိုတေးမီးယားမြောက်ပိုင်း (အီရစ်မြောက်ပိုင်းနှင့်
အီရန်မြောက်ပိုင်း) သို့ ပို့ခံရသည်။

¼¼

အာမုတ်က ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ပိုမိုတာဝန်ရှိသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော
ဆိုခဲ့သည်။ ယေရောဗောင် ခေတ်ကာလကတည်းကပင် ဣသရေလသည် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀
အထိ ယာဝေဘုရားအား ယုံကြည်ခြင်းကို စွန့်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က
အားစီးရီးယား အင်ပါယာကို အသုံးပြုပြီး နယ်မြေတော်မှ သူတို့ကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။
ဣသရေလလူမျ ိုးတော်ကို မေဆိုပိုတေးမီးယားသို့ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးသောအခါ တောင်
ပိုင်းလူမျ ိုးတော် ယုဒတို့သည် မိက္ခာနှင့် ဟေရှာယတို့၏သတင်းစကားကို ဘုရင်ဟေဇကိ
၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က သူတို့အား ကတိ
ပေးခဲ့သည့် နယ်မြေတော်ထဲတွင် နေစေခဲ့သည်။

¼¼

၇ ရာစု နှစ်ကြားကာလအတွင်း နာဟုံ (တောင်ပိုင်းနိုင်ငံတော်တွင်) သည် နိနဝေမြို့သား
များ၏ ဖောက်ပြန်မှုနှင့် ရုပ်တုဆင်းတုကိုးကွယ်မှုကြောင့် ဆန့်ကျင်ကာ ပရောဖက်ပြု
ခဲ့သည်။

¼¼

တောင်ပိုင်းယုဒနိုင်ငံတွင်လည်း ဟဗက္ကုတ် ဗာဗုလုန်လူမျ ိုးတို့သည် ယုဒလူမျ ိုးကို အပြစ်
ခဲ့သည်။ ၂ နှစ်ကြာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက် ယေရုရှလင်နှင့် ယုဒတို့သည် ဗာဗုလုန်
အင်ပါယာကို စစ်ရှုံးခဲ့ကြသည်။ ယုဒလူအများဆုံးသည် ဗာဗုလုန်သို့ ခေါ်ဆောင်ခံရ
သည်။ အဆင်းရဲဆုံး လူများကိုသာ နယ်မြေတော်ထဲတွင် ချန်ထားခဲ့ကြသည်။
ဘုရားသခင်မှ ဒါဝိဒ်အား ကတိပေးခဲ့သည့် ပဋိညာဉ်တော်မှာ အချည်းနှီးမဖြစ်ပါ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

ပေးရန်လာကြောင်းကို ကြိုတင်ဟောပြောခဲ့သည်။ ၅၈၈ ဘီစီတွင် အတိအကျဖြစ်ပျက်

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

သူတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ပဋိညာဉ်ပြုခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည် (အာမုတ် ၃:၂) ဟု

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်မှခေါ်ဆောင်ခြင်း

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည့် သင်ခန်းစာများကို နောက်တစ်ဖန်ပြန်လည်စဉ်းစားပြီး သင်ခန်း
စာများကို အစီအစဉ်အတိုင်း စီနိုင်သလားကြည့်ကြပါစို့။ သင်ခန်းစာများ၏အဓိအကြောင်း
အရာများမှာ -

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်းအား

၁) ဘုရားသခင်သည် အလွန်ခွန်အားကြီးသောသူ ဖြစ်သည်။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

၄) ဘုရားသခင်သည် လူအမျ ိုးသားနှင့် လူအမျ ိုးသမီးကို သူ၏အထူးမိတ်ဆွေများ
ဖြစ်အောင် ဖန်ဆင်းထားသည်။
၇) စာတန်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို လှည့်စားခဲ့သည်။ သူမနှင့်အာဒံတို့သည် ဘုရားသခင်
အားမနာခံခဲ့ပါ။
၁၂) ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကို မုန်းတီးသည်။ ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်ဧဝကို
သူတို့၏အပြစ်ကြောင့် ဥယျာဉ်ထဲမှမောင်းထုတ်ခဲ့သည်။
၁၅) လူသားများသည် အလွန်ဆိုးညစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်က ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကို
စေလွှတ်ခဲ့သည်။ နောဧသည် ဘုရားသခင်အား ကိုးစားကာနာခံခဲ့သည်။
၁၈) လူသားများ အလွန်ဆိုးညစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်က သောဒုံမြို့ကို ဖျက်ဆီး
ခဲ့သည်။
၂၁) ယာကုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့် နပန်းလုံးရာမှ ဣသရေလ
ဟူသည့် အမည်သစ်ကိုရခဲ့သည်။
၂၄) ဘုရားသခင်သည် မောရှေကို အလွန်ထူးခြားသောနည်းလမ်းဖြင့် ခေါ်ဆောင်ခဲ့
သည်။ မောရှေကဘုရားသခင်ကို နာခံခဲ့သည်။

ဆရာက ထိုဖော်ပြချက်
များအား စာရွက်များပေါ်
တွင် ရေးပြီး ရောနှောထား
ပါ။ စာရွက်များပေါ်တွင်
သင်ခန်းစာ နံပါတ်များကို
မတပ်ပါနှင့်။ အတန်း၏
အရွယ်အစားပေါ် မူတည်
ပြီး ကလေးများကို ၂ ဖွဲ့
၃ ဖွဲ့ ခွဲပါ။ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ၏
ဖော်ပြချက်များကို
မှန်သော အစီအစဉ်
အတိုင်းထားရန်
အချ ိန်သတ်မှတ်ပေးပါ။

၂၇) ဘုရားသခင်သည် ကယ်တင်ရန်တတ်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ပင်လယ်နီကို
ကွဲစေခဲ့သည်။ သူ၏ရန်သူများကို ရေနစ်စေခဲ့သည်။
၃၀) ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျ ိုးများအား သူ့ကိုဆုံတွေ့နိုင်ပြီး ယဇ်ပူဇော်နိုင်ရန်
တဲတော်ကို ဆောက်စေခဲ့သည်။
၃၃) ဘုရားသခင်၏လူများက

ဘုရားသခင်သည်

သူတို့ကိုနယ်မြေတော်မပေးနိုင်ဟု

ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။
၃၆) ဘုရားသခင်၏အကူအညီဖြင့် လူများသည် ကတိတော်ပြည်သို့ဝင်စားရသည်။
၃၉) ဣသရေလတို့သည်

ရှင်ဘုရင်တစ်ပါး

တောင်းခံသောကြောင့်

ဘုရားသခင်က

ရှောလုကို ပေးခဲ့သည်။
၄၂)	ရှောလမုန်သည် ဘုရားသခင်အတွက် ဗိမာန်တော်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
၄၅)	ပရောဖက်များက ယေရှုမလာမီ နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ကပင် လောကသို့ကြွလာမည်ကို
ပြောခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်မှခေါ်ဆောင်ခြင်း

pmrsufESm 254

ဆရာအကူ

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ဘုရားသခင်တရားပါသလား။ ဘုရားသခင်မျှတပါသလား။ ဘုရားသခင်သန့်ရှင်းပါသလား။
ဘုရားသခင်ဂရုဏာရှိပါသလား။ ဘုရားသခင်စိတ်ရှည်သလား။ ဘုရားသခင်ချစ်ပါသလား။
ဘုရားသခင်ကြင်နာပါသလား။
ထိုမေးခွန်းများ အားလုံး၏အဖြေမှာ “ဟုတ်ကဲ့” သာဖြစ်သည်။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံ
မဖြစ်သကဲ့သို့ ထင်ရသည်။ ယနေ့သင်ခန်းစာတွင် ဘုရားသခင်သည် လူနှစ်မျ ိုး (ဣသရေလ

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- အချ ိန်ကာလ ပြဇယား
ဖြင့် သင်ကြားခြင်း
နိုင်ငံတစ်ခု (ဣသရေလသည်
နိုင်ငံနှစ်ခု (ဣသရေလနှင့်
ယုဒ) ဖြစ်လာပုံကို ဆရာက

နှင့်ယုဒ) စလုံးကို စည်းကမ်းပေးသည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ဘုရား

ကျောင်းသားများအား

သခင်ကိုစွန့်စားသော သူတို့၏ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်သည်။

သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အချ ိန်
ကာလ ပြဇယားတစ်ခုကို
လုပ်ဆောင်စေနိုင်သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ

စည်းလုံးသော ဣသရေလ
နိုင်ငံတော်

ဣသရေလလူမျ ိုးတို့သည် ဘုရားသခင်အားနာခံခြင်းဖြင့် နှစ်ပါင်း ၂ဝဝနီးပါး နေထိုင်ခဲ့ကြ
သည်။ ဘုရားသခင်က သူတို့အပေါ်စိတ်ရှည်ပြီး သူတို့၏ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် တပါးဘုရား
အားကိုးကွယ်ခြင်းမှ လှည့်ပြန်လာရန်အချ ိန်များစွာ ပေးခဲ့သည်။ လူအချ ို့က ထိုပုံပြင်များကို
ကြည့်ပြီး ဘုရားသခင်သည် ဂရုဏာမရှိ၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိဟု ထင်ကြသည်။ အမှန်တွင်
ဆန့်ကျင်ဘက်သည်သာ မှန်ကန်သည်။

. ရှောလု (၁၀၅၀ ဘီစီ)
. ဒါဝိဒ် (၁၀၀၀ ဘီစီ)
. ရှောလမုန် (၉၃၀ ဘီစီ)
ကွဲပြားသော နိုင်ငံတော် -

. ဣသရေလ (မြောက်ပိုင်း)

ယေရောဗောင်မှ (၉၃၀ ဘီစီ)
ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ၇၂၂ ဘီစီ

ဘုရားသခင်က လူမျ ိုးတော်ကိုသတိပေးရန် ပရောဖက်များကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ပရောဖက်

တွင် မေဆိုပိုတေးမီးယားသို့

များက လူများကို သူတို့၏ထာဝရဘုရားအား မစွန့်လွှတ်ရန် ပြောပြခဲ့သည်။ ပရောဖက်မိက္ခာ

. ယုဒ (တောင်ပိုင်း)

နှင့် ဟေရှာယတို့သည် ဘီစီ ၇၀၀ ပတ်လည်ခန့်တွင် ဘုရားသခင်၏လူသားများအပေါ် ကျ
ရောက်မည့်စီရင်ခြင်းကို ပြောပြခဲ့သည်။ အာမုတ်သည် မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်တွင် ဣသ
ရေလများအားပြောသည်မှာ သူတို့သည် ယာဝေဘုရားနှင့် ပဋိညာဉ်ပြုခဲ့သောကြောင့် ပိုမို
တာဝန်ရှိသည်ဟု ပြောခဲ့သည်။

ပြည်နှင်ဒဏ်ခံခဲ့ရသည်။
ရောဗောင်မှ (၉၃၀ ဘီစီ) တွင်
ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ၅၈၆ ဘီစီ
တွင် ဗာဗုလုန်သို့ ပြည်နှင်ခံရ
သည်။

မြောက်ပိုင်းဣသရေတို့သည် ဘုရားသခင်ထံမှ ပရောဖက်များ၏စကားကို နားမထောင်သော
ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် အားစီးရီးယားလူမျ ိုးကို အသုံးပြုပြီး ဣသရေလတို့ကို ချေမှုန်းစေ
ခဲ့သည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးအများစုမှာ နယ်မြေတော်မှထွက်ခွာပြီး တပါးနိုင်ငံသို့ နေထိုင်ခဲ့
ရသည်။ သူတို့အား မေဆိုပိုတေးမီးယားဟု ခေါ်သည့်နေရာ (အီရန်မြောက်ပိုင်းနှင့် အီရန်
မြောက်ပိုင်း) သို့ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရသည်။

ပရောဖက်တစ်ပါးကို ဖော်ပြ
သောအခါ ဆရာကပရောဖက်
၏အမည်ကို အချ ိန်ကာလ
ပြဇယားတွင် ထားရမည်။
သူသည် တောင်ပိုင်းမှလား
မြောက်ပိုင်းမှလား။ သူသည်

အခြားတစ်ဖက်တွင် ယုဒလူအများစုသည် မိက္ခာနှင့်ဟေရှာယတို့၏ ပရောဖက်ပြုချက်များ
ကို နားထောင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က ယုဒနှင့် သူတို့၏ကောင်းသော ဘုရင်ရှစ်ပါးကို ခေါ်

မည်သည့် အချ ိန်ကာလတွင်
နေထိုင်ခဲ့ပြီး ပရောဖက်ပြု
ခဲ့သနည်း။

ခဲ့သည်။ ထိုဘုရင်ထဲမှ နှစ်ပါးမှာ သူတို့ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် ယုဒဘုရင်ဖြစ်လာသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ယောရှိမင်းသည် အသက်ရှစ်နှစ်တွင် ဘုရင်ဖြစ်လာပြီး ယောရှမင်းသည် အသကခုနှစ်နှစ်

ဆရာအကူ

တွင် ဘုရင်ဖြစ်လာသည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ မျက်စိထဲတွင် ကောင်းသော
ဘုရင်များဖြစ်ကြသည်။
သို့သော် ယုဒလူမျ ိုးများ၏ ယာဝေဘုရားအပေါ် ဆက်ကပ်မှုသည် လွဲချော်လာပြီး ဘုရားသခင်
က သူတို့ကိုလည်း အပြစ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တောင်ပိုင်းတွင် ဟဗ္ဗကုတ်မှယုဒအား
သူတို့၏ယာဝေဘုရားအပေါ် ယုံကြည်ခြင်းကို ဆက်ကပ်ခြင်းမှ စွန့်ခွာသွားသောကြောင့်
ဗာဗုလုန်လူမျ ိုးတို့ကို ဘုရားသခင်အသုံးပြုပြီး ပြစ်ဒဏ်ပေးမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ဤတစ်ကြိမ်
တွင် ဗာဗုလုန်တို့သည်အာစီးရီးယား (သို့) မီဆိုပိုတေးမီးယားတို့ကို အောင်နိုင်ခဲ့သည်။
ဗာဗုလုန်သည် ယခုအခါ အလွန်အားကြီးသောနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သည်။ ဗာဗုလုန်သည် ယုဒနှင့်တိုက်
ပွဲဆင်နွဲပြီး နှစ်နှစ်ကြာသောအခါ ယုဒတို့ ရှုံးခဲ့သည်။ ယုဒသည် ဗာဗုလုန်အင်ပါယာကြီး၏
အလိုရှိသည်အတိုင်း သူတို့ဦးဆောင်သော မည်သည့်အရာကိုမဆို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် နှစ်ပေါင်း ၁၃၆ နှစ်ကြာအောင် မေဆိုပိုတေးမီးယား
တွင် ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရပြီးနောက် ယုဒလူအများစုကို ဗာဗုလုန်သို့ ပို့ခဲ့ကြသည်။ သူတို့မသွား
ချင်သော်လည်း သွားရသည်။ ယုဒပြည်တွင် အဆင်းရဲဆုံးသူများကိုသာ ချန်ထားခဲ့ကြ
သည်။ သူတို့သည် မြောက်ပိုင်းအိမ်နီးချင်းများဖြစ်သော ဣသရေလတို့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို
ကြည့်ခဲ့သင့်သည် သို့သော် သူတို့မလုပ်ခဲ့ပါ။
ဘုရားသခင်က ယုဒလူမျ ိုးနှင့် ဣသရေလလူမျ ိုးများကို ကောင်းသောအရာများစွာကတိပေး
ခဲ့သသည်။ သို့သော် သူတို့၏မနာခံမှုကြောင့် ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုအပြစ်ပေးခဲ့သည်။ သူ
ချစ်နေပါသေးသလား။ ချစ်နေပါသေးသည်။ ကြင်နာပါသေးသလား။ ကြင်နာပါသေးသည်။
သူသည်အပြစ်တရားကိုစီရင်ပြီး အပြစ်ပေးသလား။ ပေးပါသည်။
ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

လှုပ်ရှားမှု - ဆုတောင်းပါ
ကလေးများအား ထိုကျမ်း

ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင် ၁၇:၁၉ - ယုဒအမျ ိုးမူကား၊ မိမိတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏

ချက်ကို ဆုတောင်းရန်

ပညတ်တရားတော်ကိုမစောင့်၊ ဣသရေလအမျ ိုးလိုက်သော ထုံးစံဓလေ့သို့ လိုက်ကြ၏။

အားပေးပါ။ ဥပမာ “ကိုယ်
တော် ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်
တော်၏ ပညတ်တော်များ

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကို ထိန်းသိမ်းပြီး
ကိုယ်တော့်ကို သစ္စာရှိနိုင်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ရန် ဆုတောင်းလိုပါသည်။

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်

ကိုယ်တော့်ကို မချ ီး

ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်

မြှောက်သော အရာများ

ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ

မလုပ်ဆောင်မိအောင်

သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို

ကူညီမစတော်မူပါ။”

လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our

ဆရာအကူ

Eric Quiram သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
အဆင့် (၁) – “ရွေးချယ်မှုများကို စဉ်းစားတွေးတောပါ” (သင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဖက်စီတွင် လက်
များကို ဆန့်ထုတ်ပြီး အရာဝတ္ထုနှစ်မျ ိုးကို သင်ချ ိန်ခွင်တွင် ချ ိန်ကြည့်သောအခါ အပေါ်

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

အောက် ရွှေ့ရှားပါ။ ကလေးများကိုလည်း ထိုသို့ လိုက်လုပ်ရန် ညွှန်ကြားပါ) ရိုးရှင်းပါသည်။

ဣသရေလ လူမျ ိုးများ

သင်ရွေးချယ်ထားသည့် နှစ်မျ ိုးမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။ (ဥပမာ။ ။ သင်သည်လိမ်ညာပြောဆို
နိုင်ပြီး သင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာအတွက် ဒုက္ခမရောက်ခြင်း (သို့) အမှန်ကို ပြောဆိုပြီး
ရိုးသားခြင်း)

သည် လုပ်ဆောင်မှုနှင့်
ပတ်သက်ပြီး ကောင်း
သောရွေးချယ်မှု (သို့)

အဆင့် (၂) – “ဘုရားသခင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ” (သင့်ရင်ဘတ်ရှေ့ဘက်သို့ လက်ခုပ်တီးပြီး
ကောင်းကင်သို့ ညွှန်ပြပါ။ သင့်ကလေးများကိုလည်း လုပ်စေပါ) သင့်အားမှန်ကန်သောအရာ
ကို လုပ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်စေသည့် ဘုရားသခင်အကြောင်းကို ဘာသိသနည်း။ (ဘုရား
သခင်သည် သမ္မာတရားဖြစ်သည်။ သူသည် လုံးဝမလိမ်ပါ)

ဆိုးသောရွေးချယ်မှုကို
လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။
အချ ို့ကကောင်းသော
ရွေးချယ်မှုလုပ်ခဲ့ပြီး
အများစုမှာ ဆိုးသော

အဆင့် (၃) – “ဘုရားသခင်၏နည်းလမ်းအား ဆည်းကပ်ပါ” (လက်မထောင်သည့် ပုံပြပါ

ရွေးချယ်မှုကို လုပ်ခဲ့သည်။

(သို့) ဆင်တူသည့်အရာလုပ်ပါ) သင်သည် ရွေးချယ်မှုနှင့်ကြုံရသည့်အခါ သင်သည် ဘုရား

အခြေအနေတစ်ခုတွင်

သခင်အား အကောင်းဆုံးနာခံပြီး သူ့ကိုစိတ်ကျေနပ်စေမည့်အရာ၊ သူ၏အထက်တွင် မည်သူ့

မည်သည့်အရာက ကောင်း

ကိုမှ မထားသည့်အရာကိုသာ လုပ်ဆောင်မည်ဟု ယခုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။

သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မည်ကဲ့

အဆင့် (၄) – “ဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာမစခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့ခြင်းကို ရေတွက်ပါ” (သင့်ဦး
ခေါင်းပေါ်မှ မိုးရေမှကာပေးသည့် ထီးသဖွယ် စက်ဝိုင်းပြတ်ပုံတစ်ခုလုပ်ပါ။) သင်သည် ဘုရား
သခင်ကို နာခံသောအခါ သူကကောင်းကြီးများစွာကို ကတိပေးခဲ့သည်။ သို့သော် လွယ်ကူ
သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သို့သော် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြစ်လျှင် မည်သူသည်ကျွန်ုပ်
တို့အား ဆန့်ကျင်နိုင်မည်နည်း။ (မည်သူမျှ)

သို့ ဆုံးဖြတ်ကြမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့ ဘေးပတ်လည်ရှိ
လများသည် မကောင်း
သော ရွေးချယ်မှုကို လုပ်
သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့
အတွက် အထူးသဖြင့်
ခက်ခဲပါသည်။ ယနေ့တွင်
ကျွန်ုပ်တို့သည် မှန်ကန်
သော ရွေးချယ်မှုကို လုပ်
ဆောင်နိုင်သည့် ဖြစ်စဉ်
၄ ဆင့်ကို လေ့လာသွား
ကြမည် ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ကလေးများအား အိမ်စာယူသွားလိုသည့် သင်ခန်းစာထဲမှ အဓိကအကြောင်းအရာများကို

လှုပ်ရှားမှု -

စဉ်းစားစေပါ။ ထို့နောက် ကလေးများအား နံပါတ် ၁-၅ဟု ရေပါ။ နံပါတ် ၁ ကျသောအဖွဲ့များ

ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခြင်း

သည် သင်ခန်းစာမှ လေ့လာသင်ယူမိသည့် အဓိကအကြောင်းအရာကို ပြောရမည်။ ငါးဖွဲ့
လုံးသည် သင်ခန်းစာမှ လေ့လာမိသည့်အရာကို ဝေမျှရန် အခွင့်အရေးပေးရမည်။

ကလေးများအား အချ ိန်
၅ မိနစ်ပေးပြီး သူတို့
လေ့လာမိသည့်

အကြောင်းအရာများတွင် ပါဝင်သည်မှာ -

သင်ခန်းစာကို ဝေမျှစေပါ။

¼¼

နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်တွင် ဆက်ကပ်ခြင်း

¼¼

ဘုရားသခင်ပြောသည့်အရာကို နားထောင်ခြင်း

¼¼

ဘုရားသခင်အားသစ္စာရှိစွာ နာခံခြင်း

¼¼

ဘုရားသခင်၏ သစ္စာရှိသောချင်းခြင်း ကြင်နာခြင်းများအတွက် ချ ီးမွမ်းခြင်း

ကလေး ၅ ဦးအထက်
ရှိပါက တစ်ဦးကိုတစ်ဦး
ဝေမျှရန် တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကို
အချ ိန်ပေးပါ။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
¼¼

ကလေးများအတွက် အိမ်စာလုပ်ပါ။ ပထမသင်ခန်းစာ ၄၆ ခုမှ ကျက်မှတ်ထားသည့်
ကျမ်းချက်များအားလုံးကို ပြန်လည်သုံးသပ်စေပါ။

¼¼

ကျမ်းချက်တစ်ဝက်သာ ကျက်မှတ်နိုင်သည့် ကလေးများသည်လည်း လက်ဆောင်ရ
သင့်သည်။

¼¼

ကျမ်းချက်၏ သုံးပုံနှစ်ပုံကိုဆိုနိုင်သော ကလေးသည် ပိုကောင်းသောဆုရသင့်သည်။

¼¼

ကျမ်းချက်အားလုံးရွတ်ဆိုနိုင်သော ကလေးသည် ဆရာ၏အကူလုပ်ရမည်။

သင်ခန်းစာကို
လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
လှုပ်ရှားမှု - အိမ်စာ
ဆရာက ကလေးများအား
သူတို့၏ ကျမ်းချက်များ
ရွတ်ဆိုရန် အချ ိန်စောစွာ
လေ့လာသင့်ကြောင်း
ပြောပါ။ (သို့) မိဘ

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလနှင့်ယုဒကို
သူတို့၏မနာခံမှုကြောင့် အပြစ်ပေးခဲ့သည်။

များက ပူးပေါင်းပါဝင်
မည်ဆိုပါက ကလေးများ
အား ကျမ်းချက်အားလုံး
ရွတ်ဆိုပြီးကြောင်း
လက်မှတ်ထိုးထားသည့်
မှတ်စုကို ယူလာစေပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၇
ယေရမိ ၂၃၊၂၅၊၂၉ နှင့် ၃၁

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ယုဒလူမျိုးများအား
သူတို့၏မနာခံမှုကြောင့် အပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

¼¼

ယေရမိသည် ယေရုရှလင်နှင် ၃မိုင် ခရီးရှိသည့် အာနသုတ်မြို့တွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ သူ

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ယုဒလူမျ ိုးတို့ ဝန်ခံခဲ့ပါက အသက်ချမ်းသာမည့် အခွင့်အရေး ရခဲ့မည်။

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ဗာဗုလုန်တို့သည် ယုဒအားကျူးကျော်ပြီး ၅၈၆ ဘီစီ တွင် ယေရုရှလင်အား အောင်နိုင်

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

အစောပိုင်းကာလတွင် ဘုရားသခင်ကမောရှေ (၁၄၀၆ ဘီစီခန့်က) ကို မတော်လှန်ရန်နှင့်
တော်လှန်ပါက ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရမည်ကိုသတိပေးရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ယာဝေဘုရား
သည် ရှောလမုန် (၉၀၆ ဘီစီ) အား သတိပေးချက်ကို ထပ်မံလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၅၉၇

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

ဘီစီတွင် ယာဝေဘုရားက ပြည်နှင်ဒဏ်သည် ၇၀ နှစ် (ယေရမိ ၂၉:၁၀ နှင့် ၂၅:၁၂) ကြာ

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

မည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

ပြည်နှင်ဒဏ်သည် သူတို့၏အပြစ်နှင့်တော်လှန်မှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူတို့အား ဘုရား

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

သခင်မချစ်တော့သောကြောင့် မဟုတ်ပါ။

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

ပရောဖက်ဟဗက္ကုတ်၊ တစ်ချ ိန်တည်း ပရောဖက်ဖြစ်သူ ယေရမိတို့က ဗာဗုလုန်တို့သည်
လည်း ယာဝေဘုရားကို ဆန့်ကျင်ကြသည်ကို ညည်းတွားခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ယာဝေ
ဘုရားက ဟဗက္ကုတ်အား ဗာဗုလုန်သားတို့သည်လည်း ယာဝေဘုရား၏စည်းကမ်းပေး
ခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုအရာမှာ ပြည်နှင်ခြင်း အဆုံးသတ်သောအခါတွင်သာ

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ဗာဗုလုန်ပြည်သားများ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မည့်အရေးကို ဝန်ခံရန်သတိပေးခဲ့သည်။

ဘက်ရှိဗာဗုလုန်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ယုဒလူအများစုကိုမူ သူတို့၏အိမ်မှထွက်ခွာစေခဲ့ပြီး အတင်းအဓမ္မစေခိုင်းခံရမည့် အရှေ့

¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

သည် ယုဒပြည်တွင် နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကြာ ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်။ သူက ယုဒလူမျ ိုးများအား

သောအခါ နေဗုခနေဇာမင်းသည် ယေရမိအား ယုဒပြည်တွင် နေစေခဲ့သည်။ သို့သော်

¼¼

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

ဖြစ်ပျက်မည်ကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ ယာဝေဘုရားသည် အခြားလူမျ ိုးကိုလည်း အပြစ်ပေး

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

သည်။ ဗာဗုလုန် (ယေရမိ ၄၆-၅၁) ကိုသာ မဟုတ်ပါ။ ဟေရှာယက အခြားလူမျ ိုးများ

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

အား ဘုရားသခင်အပြစ်ပေးခြင်းကို ရေးသားခဲ့သည် (ဟေရှာယ ၁၃-၂၃)

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

ယေရမိက ယာဝေဘုရားတည်ထောင်မည့် ပဋိညာဉ်သစ်ကို (ယေရမိ ၃၁ ) ကို ရေးသားခဲ့

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

သည်။ ယာဝေဘုရား၏ဥပဒေသများကို ကျောက်တုံးပေါ်တွင် ရေးသားမည့်အစား သူတို့

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်မှခေါ်ဆောင်ခြင်း

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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ကို နှလုံးသားထဲတွင် ရေးသားလိမ့်မည်။ ဤပဋိညာဉ်သည် အာဗြဟံ (သို့) ဒါဝိဒ်နှင့်
ပြုသော ပဋိညာဉ်အား အစားထိုးခြင်း မဟုတ်ပါ။ သို့သော် မောရှေ၏ပဋိညာဉ်ကို
အစားထိုးခြင်း ဖြစ်သည်။

သင်ခန်းစာစတင်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - အချ ိန်ကာလ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ပြဇယားအား ရောနှော
ခြင်းနှင့် ယှဉ်တွဲခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည့် ထူးခြားသောလူများနှင့် ကာလတစ်ခုချင်းစီတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့
သည့် ဖြစ်စဉ်များအချ ို့ကို အမည်နှင့်တကွ ဖော်ထုတ်ကြပါစို့။
၁။ ကမ္ဘာကြီး၏အစအဦး - ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ဖန်ဆင်း
ခဲ့သည်။ သူသည် အာဒံနှင့် ဧဝတို့ကို သူ၏ထူးခြားသော မိတ်ဆွေများဖြစ်ရန်
ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
၂။ ကမ္ဘာကြီး၏အစအဦး - လူစီဖာကသူသည် အမြင့်ဆုံးသော ထာဝရဘုရားကဲ့သို့

ပြန်လည်သုံးသပ်မှု
ဆရာက စာရွက်များပေါ်
တွင် အချ ိန်ကာလ တစ်ခု
ချင်းစီကို ရေးထားသင့်
သည်။
ထို့နောက်ဆရာက အခြား

ဖြစ်ရန် ဆန္ဒရှိသည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ကောင်းကင်တမန်များကို ဦးဆောင်ကာ

စာရွက်ပေါ်တွင် အချ ိန်

ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းသို့ ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုကောင်းကင်မှ နှင်ထုတ်

ကာလ တစ်ခုချင်းစီ

ခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူသည် အာဒံနှင့်ဧဝကို ဘုရားသခင်အားမနာခံရန် သွေးဆောင်

အတွက် အမည်များကို

သောကြောင့် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့သည်။

ရေးထားသင့်သည်။

၃။ ကမ္ဘာကြီး၏အစအဦး - ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆူပူမှုများစွာရှိသောကြောင့် ဘုရားသခင်

ဥပမာ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို

သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ရေလွှမ်းမိုးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သို့သော် နောဧသည်

နှစ်ကြိမ်ရေးနိုင်သည် -

ဘုရားသခင်၏အမြင်တွင် ကျေးဇူးတော်ခံစားရသည်။

တစ်ကြိမ်လျှင် ဖန်ဆင်း

၄။ ကမ္ဘာကြီး၏အစအဦး

-

လူသားများက

ဘုရားသခင်ဆီသို့ရဲတိုက်တစ်ခုတည်

ခြင်းအတွက်နှင့် နောက်

ဆောက်လိုကြသည်။ သို့မှသာ သူတို့သည် ဘုရားများထံသွားသည့် ဂိတ်တံခါးရှိ

တစ်ကြိမ်မှာ ကျရှုံးခြင်း

မည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏ဘာသာစကားများကို

အတွက်တို့ ဖြစ်သည်။

ရှုပ်ထွေးစေခဲ့ပြီး ရဲတိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်းကို ရပ်နားစေခဲ့သည်။

ထို့နောက် စာရွက်များ

၅။ လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏အစအဦး - မဟာကတိတော်ကို ယာဝေဘုရားမှ အာဗြဟံအား
ပေးခဲ့သည်။
၆။ လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏အစ - မောရှေသည် ဘုရားသခင်ပေးသည့် ထူးခြားသောအလုပ်ကို
လုပ်ဆောင်ရန် ထူးခြားစွာ ခေါ်ယူခြင်းခံရသည်။ သူသည် သိနတောင်ပေါ်မှ ပညတ်
တော်ဆယ်ပါးကိုလည်း လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
၇။ နယ်မြေတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်း - ယောရှုသည် ဣသရေလလူမျ ိုးများကို ကတိတော်
ပြည်သို့ ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
၈။ နယ်မြေတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်း - ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသခင်အား သစ္စာ
ရှိရန် ကျရှုံးခဲ့ကြသည်။ ထိုအတွက် သူတို့အား ပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။
၉။ စည်းလုံးသောနိုင်ငံတော် - ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျ ိုးအား ဘုရင်တစ်ပါး
ပေးခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်သည် ထိုဘုရင်များထဲမှ အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်။
၁၀။ ကွဲပြားသောနိုင်ငံတော် - ရှောလမုန်သည် ယာဝေဘုရားကို သူ၏ဖခင်ကဲ့သို့သစ္စာ
ရှိရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သောကြောင့် ယာဝေဘုရားသည် နိုင်ငံတော်ကိုကွဲပြားစေခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်မှခေါ်ဆောင်ခြင်း

ပေါ်တွင် ဆရာက အချ ိန်
ကာလ တစ်ခုချင်းစီပေါ်
တွင် ဖြစ်ပျက်သည့် အဖြစ်
အပျက်များကို ထားသင့်
သည်။
စာရွက်များကို
ရောနှောပါ ထို့နောက်
ကျောင်းသားအဖွဲ့များ
(တစ်ဖွဲ့လျှင် ၃-၄ဦး) ကို
အချ ိန်ကာလမှ လူများနှင့်
အဖြစ်အပျက်များကို
ယှဉ်တွဲစေပါ။
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၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများထံမှ ဒုက္ခဖြစ်စေသည့် သတင်းစကားသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုအစဉ်
နှောင့်ယှက်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ သင့်မိတ်ဆွေများမှ သင့်အားပြောခဲ့သည့် အနှောင့်အယှက်
ပေးသည့် စကားမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။
ယနေ့သင်ခန်းစာတွင် ကျွန်ုပ်တို့က သူတို့၏မနာခံမှုအားဖြင့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်
သတင်းစကားအကြောင်းကို လေ့လာကြမည်ဖြစ်သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ယုဒလူမျ ိုးများအပေါ်တွင် သတိပေးချက်မှာ ထပ်မံတလဲလဲ ရောက်လာသည်။ သူတို့သည်
ဆက်လက်တော်လှန်နေပါက သူတို့ကို အဝေးသို့ပို့ခြင်း ခံရမည်။ ဘုရားသခင်ကတိပေးထား

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

သည့် နယ်မြေတော်ထဲတွင် သူတို့မနေရတော့ပါ အနည်းဆုံး အချ ိန်ကာလတစ်ခုသာဖြစ်

- ဘုရားသခင်ထံမှ

သည်။ မောရှေက နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက သတိပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်

သတင်းစကား

သည် ရှောလမုနကိုလည်း သတိပေးခဲ့ပြီး ယခုမိက္ခာက သူတို့ကိုသတိပေးသည်။ သို့သော်
သူတို့၏ဘဝမှ ယာဝေဘုရားကို ဆက်လက်တွန်းထုတ်နေခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် သူပြောခဲ့သည့်အရာနှင့် လုပ်ဆောင်မည့်အရာကို အစဉ်လေးစားသော
ကြောင့် သူသည် ဗာဗုလုန်လူမျ ိုးတို့ကိုစေလွှတ်ပြီး ယုဒလူမျ ိုးကိုအောင်နိုင်စေကာ သူတို့
အား အရှေ့ဘက်သို့ပြည်နှင်လိုက်သည်။ တောင်ပိုင်းဣသရေလနိုင်ငံတော်သည် ထွက်ခွာ
ခြင်းကို ကြုံတွေ့ဖူးသည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၃၆ နှစ်ကဖြစ်မည်။ ယုဒသည် ၎င်းကိုသင်ခန်းစာရခဲ့
သင့်သည်။ သို့သော် သူတို့မရခဲ့ပါ။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်အား ဆန့်ကျင်ရန် ကြိုးစားကြ
သည်။ ဟဗက္ကုတ်နှင့်ယေရမိတို့သည် တစ်ချ ိန်တည်း ပေါ်ထွန်းသောခေတ်ပြိုင်များ ဖြစ်ကြ
သည်။ သူတို့သည် အချ ိန်ကာလတစ်ခုတည်းတွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဟဗက္ကုတ်သည် ဗာဗု
လုန် ပြည်နှင်ခြင်းဖြစ်လာမည်ကို သိသောအခါ ဗာဗုလုန်တို့သည်လည်း ယာဝေဘုရားကို
ဆန့်ကျင်ကြကြောင်းကို ညည်းတွားပြောဆိုခဲ့သည်။ ယာဝေဘုရားက ဗာဗုလုန်လူမျ ိုးတို့ကို

ဆရာက ပြန်ပြောသည့်
အခါ ကလေးများက
ဘုရားသခင်၏ မည်သည့်
စကားသည် စိတ်ဒုက္ခ
ဖြစ်စေပြီး မည်သည့်
စကားက မျှော်လင့်ချက်
ပေးသည့် သတင်းစကား
ဖြစ်သည်ကို ညွှန်ပြရမည်။
လက်မှုတုတ်ချောင်းဖြင့်
တစ်ဖက်တွင် ပျော်ရွှင်
သည့် မျက်နှာနှင့် နောက်

လည်း အပြစ်ပေးလိမ့်မည်။ သို့သော် ယုဒလူမျ ိုးတို့ကိုဦးစွာ ပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးမှဖြစ်သည်။

တစ်ဖက်တွင် ဝမ်းနည်း

ဗာဗုလုန်လူမျ ိုးတို့သည် ယုဒလူမျ ိုးတို့ကို သိမ်းပိုက်ရန် လာကြသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်

ညွှန်ပြနိုင်ပါသည်။

နှစ်နှစ်ကြာခဲ့သည် သို့သော် နောက်ဆုံးတွင် ယုဒကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ ယုဒလူမျ ိုးများအဖို့

သည့် မျက်နှာကပ်ကာ

မိမိတို့၏အိမ်များကိုထားခဲ့ကာ တပါးနိုင်ငံသို့ အတင်းအဓမ္မခေါ်ယူခြင်းခံရသောအခါ အလွန်
ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းသောနေ့ဖြစ်မည်။ ယုဒတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့ရန် လူအနည်းငယ်သာရှိသည်။
သို့သော် များစွာမဟုတ်ပါ။ ယုဒပြည်တွင် နေရစ်ခဲ့ရသော သူများထဲတွင် ပရောဖက်ယေရမိ
လည်းပါသည်။ ယေရမိသည် အလွန်ဝမ်းနည်းပြီး ယုဒလူမျ ိုးတို့၏တော်လှန်မှုနှင့် ဗာဗုလုန်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်မှခေါ်ဆောင်ခြင်း

pmrsufESm 261

သို့ ပြည်နှင်ခြင်းခံရမှုအပေါ် ငိုကြွေးခဲ့သည်။ သူက ယုဒလူမျ ိုးများအား သူတို့၏တော်လှန်

ဆရာအကူ

ပုန်ကန်မှုကို ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ရန် သတိပေးခဲ့သည် သို့သော် သူ၏အကြံကို မနာခံ
ခဲ့ကြပါ။
သို့သော် သတင်းကောင်းတစ်ခုသည် ယာဝေဘုရားထံမှ ရောက်လာသည်။ ပြည်နှင်ဒဏ်
သည် နှစ်ပေါင်း ၇၀ သာ ကြာမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏တော်လှန်ပုန်ကန်မှုသည် နှစ်ပေါင်း
ရာချ ီကြာသော်လည်း

သူတို့၏တုံ့ပန်းဘဝမှာ

မကြာရှည်စေပါ။

သတင်းကောင်းများစွာ

ရောက်လာသည် - ယာဝေဘုရားသည် ဒါဝိဒ်၏မျ ိုးဆက်မှ တရားမျှတခြင်းနှင့် ဖြောင့်မတ်
ခြင်းကို ယူဆောင်လာပေးမည့်သူကို စေလွှတ်မည်။ အစောပိုင်းကာလက ဟေရှာယက ထို
ဒါဝိဒ်၏မျ ိုးဆက်သည် ဒုက္ခဝေဒနာ ခံစားမည့်အစေခံဟု တင်စားခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်က အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို အပြစ်ပေးလျက်နှင့် သူတို့ကိုအဝတ်သစ်ပေးသောအခါ
မျှော်လင့်ခြင်းလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က နောဧခေတ်က လူများကိုအပြစ်ပေးသော
အခါ ကတိတော်သက်တံ့နှင့် နောက်တစ်ဖန်မြေကြီးအား ရေမလွှမ်းမိုးစေဟူသော ကတိ
တော်ဖြင့် မျှော်လင့်ချက်ကိုပေးခဲ့သည်။ ယခု ထိုအရာများကဲ့သို့ ဘုရားသခင်က သူတို့၏
တော်လှန်ပုန်ကန်မှုအတွက် ယုဒလူမျ ိုးတို့ကို အပြစ်ပေးတော့မည်။ သို့သော် သူတို့ကိုလည်း
မျှော်လင့်ချက်ပေးခဲ့သည်။ ယုဒလူမျ ိုးတို့ကို နယ်မြေတော်သို့ ပြန်ခွင့်ပေးမည်ဟူသည်မှာ
သူတို့အား မျှော်လင့်ချက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ကယ်တင်မည့်သူကို စေလွှတ်
လိမ့်မည် ထို့နောက် မျှော်လင့်ချက်ပေးမည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်း ၃၁:၃၃ - နောင်ကာလအခါ ဣသရေလအမျ ိုးသားတို့၌ ငါပေးအံ့
သောပဋိညာဉ်တရား ဟူမူကား ငါထာဝရဘုရားသည် ငါ၏ပညတ်တရားကို သူတို့အတွင်း
ထဲသို့ သွင်းမည်။ သူတို့နှလုံးပေါ်မှာ ရေးထားမည်။ ငါသည်သူတို့၏ ဘုရားဖြစ်သည်။ သူတို့
သည်လည်း ငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းချက်ကဒ်တိုက်ပွဲ
သင့်အတန်းကို ၂ ဖွဲ့၊
၃ဖွဲ့ခွဲပါ။ တစ်ဖွဲ့ချင်းကို

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကဒ်တစ်ခုစီပေးပါ။
တစ်ကဒ်တွင် ကျက်မှတ်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်မှခေါ်ဆောင်ခြင်း

ထားသည့် ကျမ်းချက်မှ
စကားလုံးတစ်လုံးပါသည်။
အသင်းများက ထိုကျမ်း
ချက် စကားလုံးများကို
မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ်
အတိုင်းစီရမည်။
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“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our

ဆရာအကူ

Eric Quiram သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
“သတင်းကောင်း၊ သတင်းဆိုး” - သင့်အတန်းကို နှစ်ပိုင်းခွဲပါ။ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီတွင် ခေါင်းဆောင်
တစ်ဦးရွေးပါ။ ထိုခေါင်းဆောင်သည် အသက်ပိုကြီးပြီး တာဝန်ယူတတ်သည့်သူဖြစ်ရမည်။
ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကို “သတင်းကောင်း” ဟူသည့်ခေါင်းစဉ်ပေးပြီး နောက်ခေါင်းဆောင်
တစ်ဦးကို “သတင်းဆိုး” ဟု ခေါင်းစဉ်တာဝန်ပေးပါ။ သင်က သတင်းဆိုးပါသည့် ဖော်ပြချက်
ကိုပြုလုပ်တိုင်း “သတင်းဆိုး” အဖွဲ့က အသံပြုရမည်။ ခေါင်းဆောင်က အထူးနားထောင်ထား

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ပြီး အဖွဲ့များ၏အလှည့်တွင် အော်ရန် လက္ခဏာပြရမည်။ ဆရာက အတန်းထဲရှိကလေးငယ်

လှုပ်ရှားမှု - စူးစမ်းလေ့

များ၏ အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီး အနည်းငယ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

လာသော ကုဗတုံးရှည်
အတန်းသားများကို နှစ်ဖွဲ့
ခွဲပါ။ ကုဗတုံးရှည်၏

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

တစ်ဖက်ချင်းစီတွင်
လေဘယ်ကဒ်များကို
မည်သူ၊ ဘာ၊ မည်သည့်
အချ ိန်၊ မည်သည့်နေရာ၊

“မည်သူနည်း” မေးခွန်းများ

အဘယ်ကြောင့် ဟူသော

၁။	ယေရမိဟူသည်မှာမည်သူနည်း။
၂။ 	ယေရမိနှင့်ခေတ်ပြိုင်ပရောဖက်မှာမည်သူဖြစ်သနည်း။
“ဘာဖြစ်သနည်း” မေးခွန်းများ

မေးခွန်းများကပ်ပါ။
ကုဗတုံးရှည်သည် တစ်ဖွဲ့
ဘက်သို့ လှည့်သည့်အခါ

၁။ ယုဒလူမျ ိုးများဘာဖြစ်မည်ဟုယေရမိကပြောခဲ့သနည်း။

ကုဗတုံးရှည်မှ မျက်နှာ

၂။ ယုဒလူမျ ိုးများထံမည်သည့်သတိပေးစကားရောက်လာသနည်း။

ချင်းဆိုင်ကျသည့် မေးခွန်း
ကို ဖြေရမည်။ ဥပမာ။

“မည်သည့်အချ ိန်နည်း” မေးခွန်းများ
၁။ ဗာဗုလုန်တို့သည် မည်သည့်အချ ိန်တွင်ယုဒသို့ကျူးကျော်ခဲ့သနည်း။
၂။ ပြည်နှင်ဒဏ်သည်နှစ်ပေါင်းမည်မျှကြာသနည်း။

ကုဗတုံးရှည်တွင် “အဘယ်
ကြောင့်” ဟူသော မေးခွန်း
ကျပါက အသင်းက
အဘယ်ကြောင့် ဟူသော

“မည်သည့်နေရာနည်း” မေးခွန်းများ
၁။ ဗာဗုလုန်ဟူသည်မှာမည်သည့်နေရာတွင်ရှိသနည်း။

မေးခွန်းကို ဖြေရမည်။

၂။ ယုဒသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသနည်း။

ဆရာများက သင်ခန်းစာ
မှ မေးခွန်းများ ထုတ်နိုင်

“အဘယ်ကြောင့်နည်း” မေးခွန်းများ
၁။ ဘုရားသခင်က သူ၏လူများကို အဘယ်ကြောင့် ဗာဗုလုန်သို့ ပို့လိုက်သနည်း။
၂။ ယုဒလူမျ ိုးများသည် အဘယ်ကြောင့် ပရောဖက်များထံမှ သတိပေးစကားများကို
လျစ်လျူရှုခဲ့သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်မှခေါ်ဆောင်ခြင်း

သည်။ သင်ခန်းစာနှင့်
ဆက်နွယ်နေရန်သာ
လိုအပ်သည်။
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၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ဘုရားသခင်၏စကားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားထဲတွင် သက်ဆိုင်နေသည်။ ကျက်မှတ်
ထားသည့် ကျမ်းပိုဒ်များ (သို့) အရင်ကျမ်းစာပုံပြင်များမှ သင်နေထိုင်သည့်ပုံစံအား ဘုရား
သခင်၏မည်သည့်ပုံပြင်က အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားပါ။
ကလေးများသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ပုံပြင်များကို နားထောင်ပြီး သူတို့၏အသက်တာ
မည်သို့

ပြောင်းလဲသွားသည်ကို

ပြန်လည်စဉ်းစားသင့်သည်။

အတိအကျဖြစ်နိုင်အောင်

ကြိုးစားပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ယုဒလူမျိုးများအား
သူတို့၏မနာခံမှုကြောင့် အပြစ်ပေးခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်မှခေါ်ဆောင်ခြင်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၈
ယေဇကျေလအနာဂတ္တိကျမ်း ၃၄-၃၆ နှင့်
ဒံယေလအနာဂတ္တိကျမ်း ၂

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဒံယေလနှင့် ယေဇကျေလတို့သည်

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်

ဗာဗုလုန်တွင် ဘုရားသခင်အတွက် သစ္စာရှိစွာ ဟောပြောခဲ့ကြသည်။

အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

¼¼

ဗာဗုလုန်၏ ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာသည် ယေရုရှလင်ကို ၅၉၇ ဘီစီတွင် အောင်နိုင်ခဲ့သည်။

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

သူက လူပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကို ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ထိုသူများထဲမှတစ်ဦးမှာ ယဇ်ပရော

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ဟိတ်မျ ိုးမှလာသည့် ၂၅ နှစ်အရွယ် ယေဇကျေလ ဖြစ်သည်။ သူသည် လေဝိအမျ ိုး
အနွယ်မှဖြစ်သည်။ သူသည် အသက် ၃၀ မရှိသေးသည့်အတွက် ဗိမာန်တော်ထဲတွင်
အစေမခံသေးပါ။
¼¼

ယေဇကျေလက ယာဝေဘုရားသည် သူ၏တရားစီရင်ခြင်းတွင် တရားကြောင်း ရှင်းပြ
ခဲ့သည်။ စာအုပ်၏ပထမဆုံး ၂၄ခန်းသည် သူ၏တရားစီရင်ခြင်းကို ရှင်းပြထားသည်။
ယေဇကျေလက ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းကို တပါးအမျ ိုးသားများကိုလည်း ဖော်

¼¼

လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ထောင်ခြင်းကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့သည် (အခန်းကြီး ၃၃-၄၈)။

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

ယုဒနှင့် ယေရုရှလင်မြို့ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းအပေါ် စိုးရိမ်ပေးလျက် ယေဇကျေလက
ရန် ရေးသားခဲ့သည်။ သူတို့၏အတွင်းနှလုံးသား ပြောင်းလဲခြင်းက ဘုရားသခင်အား
တုံ့ပြန်စေမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိရှိနေသောနှလုံးသားနှင့် မတူညီပါ။ ရလဒ်မှာ ယေရမိ၏
ပဋိညာဉ်သစ်နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ (ယေရမိ ၃၁:၃၁-၃၄)
ဗာဗုလုန်ပြည်သားများသည် သူတို့၏လူငယ်များကိုလည်း ခေါ်ဆောင်သွားကာ ပညာ
သင်ပေးသည်။ ဗာဗုလုန်များက ထိုသို့ခေါ်ဆောင်သွားသောအခါ လူငယ်လေးဦးကိုသာ
ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည် - ဒံယေလ၊ ရှာဒရက်၊ မေရှက်၊ အဗေဒနေဂေါတို့ဖြစ်သည်။ လူငယ်
များကို သုံးနှစ်တာ ပညာသင်ကြားစေပြီးနှစ်အဆုံးတွင် ဘုရားသခင်က ဒံယေလမှ
တစ်ပါးအခြားမည်သူမျှ အနက်မဖွင့်နိုင်သည့် အိပ်မက်ကိုဘုရင်အား မက်စေခဲ့သည်။

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ပြခဲ့သည် (အခန်းကြီး ၂၅-၃၂)။ ထို့အပြင် ယုဒလူမျ ိုးနှင့် ယေရုရှလင်မြို့ပြန်လည်ထူ

ဘုရားသခင်သည် သူတို့အား အသစ်သောနှလုံးသားနှင့် အသစ်သောဝိညာဉ်ကို ပေးပါ

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

အိပ်မက်ကိုရှင်ဘုရင်အား အနက်ဖော်ပြခဲ့သည် - ရွှေဦးခေါင်းသည် နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကို
ကိုယ်စားပြုသည်။ သူ့နေရာကို ငွေ (ရင်ဘတ်နှင့် လက်မောင်း) ဟူသည့်နှိမ့်ကျသည့်
ပါရှားနိုင်ငံက နေရာယူမည်။ တတိယနိုင်ငံတော်ကို ကြေးဝါ (ဝမ်းဗိုက်နှင့်တင်) ကဂရိကို
ကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ စတုတ္ထအင်ပါယာက သံဟူသည့် (ခြေထောက်) နှင့်

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်မှခေါ်ဆောင်ခြင်း

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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ဆရာအကူ

ရွှံ့ (ခြေထောက်) အားဖြင့်ကိုယ်စားပြုပြီး အခြားနိုင်ငံကိုချေဖျက်မည်။ ၎င်းမှာ ရောမ
အင်ပါယာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအင်ပါယာသည် ကျောက်တုံးဖြင့်ကိုယ်စားပြုဖော်
ပြပြီး ချေမွပျက်စီးခြင်းလုံးဝမရှိသည့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - ကဒ်များ

¼¼

ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည့် သင်ခန်းစာထဲတွင် ပထမဆုံးအချ ိန်
ကာလသည် မည်သည့် အချ ိန်ဖြစ်သနည်း။

¼¼

နောက်အချ ိန်ကာလတစ်ခုသည် မည်သည့်အချ ိန် ဖြစ်သနည်း။
(လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏ အစအဦး) ထိုအချ ိန်ကာလမှ ကျွန်ုပ်တို့သင်
ယူခဲ့သည့် သင်ခန်းစာအချ ို့ကို ဖော်ပြပါ။

¼¼

နောက်အချ ိန်ကာလတစ်မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။ (နယ်မြေတော်
ပိုင်ဆိုင်ခြင်း) ထိုအချ ိန်ကာလမှ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည့် သင်
ခန်းစာအချ ို့ကိုဖော်ပြပါ။

¼¼

နောက်အချ ိန်ကာလတစ်ခုကို ဖော်ပြပါ။ (စည်းလုံးသောနိုင်ငံ
တော်) ထိုအချ ိန်ကာလမှ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည့် သင်ခန်း
စာအချ ို့ကိုဖော်ပြပါ။

¼¼

နောက်အချ ိန်ကာလတစ်ခုကို ဖော်ပြပါ။ (နိုင်ငံတော်ကွဲပြားခြင်း)
ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည့် အချ ိန်ကာလမှရရှိသည့် သင်ခန်းစာ

ဆရာက စာရွက်အပိုင်း
အစများ (သို့) ကဒ် ၃-၅
ကဒ်ထားပါ။ အချ ိန်ကာလ
တစ်ခုကို ကဒ်တစ်ခုနှင့်
ပုံပြင် ဇာတ်ကြောင်းကို
နောက် ကဒ်တစ်ခုတွင်
ရေးပါ။
ကျောင်းသားများက
ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်းကို
အချ ိန်ကာလ ပြဇယားဖြင့်
ယှဉ်တွဲခြင်းဖြင့်
ဆရာကိုကူညီစေပါ။

အချ ို့ကိုဖော်ပြပါ။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ယနေ့သင်ခန်းစာသည် တပါးအမျ ိုးသားနိုင်ငံတွင် ဘုရားသခင်အား ချ ီးမြှောက်ခဲ့သည့် လူ
ငယ်နှစ်ဦးအကြောင်း ဖြစ်သည်။ ထိုထဲမှတစ်ဦးမှာ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ် (ဒံယေလ) နှင့်
နောက်တစ်ဦးမှာ လူငယ် (ယေဇကျေလ) ဖြစ်သည်။
သင်သည် ဘုရားသခင်အား ချ ီးမြှောက်လိုလျှင် ယနေ့ခေတ်ကာလယဉ်ကျေးမှုတွင် သင်
မည်သည့်ရင်ဆိုင်မှုကို တွေ့ကြုံရသနည်း။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနှင့် ပရောဖက်ဟူသည်မှာ သူတို့၏ဖြစ်တည်မှု ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်
ဒံယေလ (ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ) နှင့် ယေဇကျေလ (ပရောဖက်) အကြောင်း ပြောကြမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်မှခေါ်ဆောင်ခြင်း
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သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ငယ်ရွယ်သောသူများဖြစ်ပြီး နှစ်ဦးစလုံးက သူတို့ပြောသည့်စကား၊

ဆရာအကူ

သူတို့အသက်ရှင်ပုံဖြင့် ဘုရားသခင်အား ချ ီးမြှောက်ခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်ထံမှ သတင်းစကားကို
ယူလာခဲ့ကြသည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

ဗာဗုလုန်တို့မှ ယေရုရှလင်အား သိမ်းပိုက်အောင်မြင်ခဲ့သောကြောင့် ယေဇကျေလသည်

- ဘုရားသခင်ထံမှ

လည်း ယေရုရှလင်မှ ထွက်ခွာရန် ဖိအားပေးခံရသည်။ ယေဇကျေလသည် အသက်၂၅ နှစ်ခန့်

သတင်းစကားပြောသူများ

ရှိမည်။ သူသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မိသားစုမှ လာသည်။ ထို့ကြောင့် ယေဇကျေလနှင့် ထောင်

အတန်းသားတစ်ဝက်ကို

ပေါင်းများစွာသော လူတို့သည် အိမ်မှစွန့်ခွာလျက် အရှေ့ဘက်ရှိဗာဗုလုန်သို့ ခရီးသွားခဲ့ကြ
သည်။ သူတို့၏ နောက်တွင်အရာအားလုံးကို ထားခဲ့သည်။ ယေဇကျေလမှ နောက်တွင်မချန်
ထားခဲ့သည့်အရာတစ်ခုမှာ ဘုရားသခင်အား ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရုရှလင်
တွင် သူသည်ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခဲ့သည်။ ယခု ဗာဗုလုန်တွင် ထိုယုံကြည်ခြင်း တိုးပွား
လာပြီး ဘုရားသခင်ကိုသာ မှီခိုအားကိုးခဲ့သည်။

“ဒံယေလအကြောင်း
တင်ပြသူ” လုပ်စေပြီး
ကျန်တစ်ဝက်ကို
“ယေဇကျေလအကြောင်း
တင်ပြသူ” လုပ်စေပါ။

ယေဇကျေလသည် လူမျ ိုးများနှင့် သူတို့အပေါ်ကျရောက်သည့် တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်း
ကို ရေးသားသူဖြစ်သည်။ သူက ပြည်နှင်ခြင်းမှယေရုရှလင်မြို့သို့ ပြန်လာမည့်အကြောင်း
နှင့် ဘုရားသခင်သည် သူ၏စည်းမျဉ်းဥပဒေသများကို လူများနှလုံးသားထဲတွင် ရေးသား
မည့်ပုံတို့ကို ရေးသားခဲ့သည်။ ယေဇကျေလ၏ သတင်းစကားအများစုမှာ လူသားများ၏
အပြစ်များကြောင့် ယာဝေဘုရား၏တရားစီရင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ သို့သော် ယေဇ
ကျေလက ယာဝေဘုရားသည် သူ၏လူများနှလုံးသားထဲတွင် ပညတ်တရားများကို ပေး
ကြောင်းရေးသည့်အခါ မျှော်လင့်ခြင်းကိုလည်း ပေးခဲ့သည်။ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်
ဖြစ်သည်။

သတင်းတင်ပြသူများက
ထိုသူနှစ်ယောက်ထဲမှ
တစ်ဦးချင်းစီ အကြောင်း
ကို မေးလိုသည့် မေးခွန်း
မေးရမည်။ ဆရာက
ပုံပြင်ပြောသောအခါ
ကလေးများအား မေးခွန်း
မေးရန် အားပေးပါ။

ဗာဗုလုန်တွင် ယေဇကျေလနှင့် ခေတ်ပြိုင်ပရောဖက်မှာ ဒံယေလဖြစ်သည်။ ဒံယေလသည်
ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဗာဗုလုန်ပညာရေးစနစ်ဖြင့် ပညာတတ်ဖြစ်သည်။ သူနှင့်
သူ၏ဘုရားကြောက်သော မိတ်ဆွေသုံးဦးတို့သည် ဗာဗုလုန်တွင် ယာဝေဘုရားအား ကိုး
ကွယ်ပြီး ယာဝေဘုရားအတွက် အသက်ရှင်ရန် ရွေးထုတ်ခံရသည်။

ဆရာက သင်၏သတင်း
တင်ပြသူများမှမေးသည့်
မေးခွန်းများကို ကျမ်းစာ
အမြင်ရှုထောင့်မှ

တစ်နေ့သောအခါ ဗာဗုလုန်ဘုရင်က မည်သူမျှအနက်မဖွင့်နိုင်သည့် အိပ်မက်မက်ခဲ့သည်။

အကောင်းဆုံး ဖြေကြား

ထိုအိပ်မက်က ဘုရင်ကိုအလွန်စိတ်ရှုပ်စေပြီး အိပ်မက်အနက်ပြန်သူများကို သေစေရန်အထိ

မည် ဖြစ်သည်။

ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က ထိုအိပ်မက်၏အဓိပ္ပါယ်ကို ဒံယေလအားဖော်ပြခဲ့သည်။ အလွန်
ထူးခြားသောအိပ်မက်ဖြစ်သည်။
အိပ်မက်မှာ ဤသို့ဖြစ်သည် - သတ္ထုများစွာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ခန္ဓာတစ်ခုဖြင့်ရုပ်တုတစ်ခု
ဖြစ်သည်။ ခေါင်းမှာရွှေဖြစ်သည်။ ၎င်းက ဗာဗုလုန်ဘုရင်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ရင်ဘတ်နှင့်
လက်မောင်းများသည် ငွေဖြစ်ပြီး ၎င်းက ရွှေထက်နှိမ့်ကျသည်။ ငွေရင်ဘတ်နှင့်လက်မောင်း
များက ဗာဗုလုန်ပြီးနောက် အုပ်စိုးမည့်ပါရှားအင်ပါယာကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ခန္ဓာကိုယ်
နောက်အစိတ်အပိုင်းမှာ ကြေးနီဝမ်းဗိုက်နှင့် တင်ပါးတို့ဖြစ်သည်။ ဤကြေးနီနိုင်ငံတော်သည်
ဂရိကို

ကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်ပြီး

တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုအုပ်စိုးမည်။

နောက်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်း

တစ်ခုမှာ သံခြေထောက်များနှင့် ရွှံ့ခြေထောက်များဖြစ်သည်။ ဤစတုတ္ထနိုင်ငံတော်သည်
အလွန်သန်မာမည်၊ အခြားလူမျ ိုးများအားလုံးကို ချေမှုန်းနိုင်သည်အထိ အလွန်သန်မာမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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ဆရာအကူ

ကျွန်ုပ်တို့ခံယူကြသည်မှာ ရောမအင်ပါယာဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းမှာကွဲပြားသွား
မည်။ နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်မှာ ကျောက်တုံးနိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်။ ကျောက်တုံးနိုင်ငံတော်
သည် လူသားလက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ မပျက်စီးနိုင်သည့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံ
တော်ဖြစ်မည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - ကျမ်းစကား
အရှုပ်အထွေး

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျမ်းချက်တစ်ချက်၏
စကားလုံးများကို စာရွက်

ယေဇကျေလအနာဂတ္တိကျမ်း ၃၆:၂၆ - စိတ်နှလုံးသစ်ကို ငါပေးမည်။ သဘောသစ်ကို

၏ ထိပ်တွင်ရေးပါ။

သွင်းထားမည်။ သင်တို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲက ကျောက်နှလုံးကိုနှုတ်၍ အသားနှလုံးကိုပေးမည်။

ထို့နောက် ကျမ်းချက်ထဲ
တွင် စကားလုံး တစ်လုံး
ချင်းစီအား နံပါတ်တပ်ပါ။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

နံပါတ်များဘေးတွင်

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ကျမ်းချက် အရှုပ်အထွေး
ကို ရေးပါ။ ကလေးများ
အား ထိုရှုပ်ထွေးနေသော
စကားလုံးများ မှန်ကန်
သော အစီအစဉ်အတိုင်း
စီရင်စိန်ခေါ်ပါ။
ဥပမာ

“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our
Eric Quiram သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

၁။ င့်နှ		

နှင့်

၂။ ည်မမ့်လိ

လိမ့်မည်

၃။ ည်သပေး	ပေးသည်

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

၄။ င်သ		

သင်

၅။ လုံးနှ

နှလုံး

၆။ ဉ်ညာဝိ

ဝိညာဉ်

သည့် အသားကိုမူရှောင်သည်။ သူသည် ဘုရင်မှမည်သည့်အမိန့်ကိုချမှတ်ထားသည်ဖြစ်စေ

၇။ ည်သထား

ထားသည်

နေ့စဉ် စစ်မှန်သော တစ်ဆူတည်းသောဘုရားကို ဆုတောင်းသည်။)

၈။ င်းတွအ

အတွင်း

ကြိုတင်၍ ဒံယေလသည် ဗာဗုလုန်တွင်ကြုံတွေ့ရသည့် ရွေးချယ်မှုများကိုစာရင်းပြုစုပါ။ (သူ
သည် အစားအစာတစ်ချ ို့ကိုသာ စားမည်ဟု ဆက်ကပ်ထားသည် သို့သော် ဘုရင်မှကျွေးမွေး

ပြီးခဲ့သောသင်ခန်းစာ ၂ ခုမှ လှုပ်ရှားမှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ကြပါစို့ - မှန်ကန်သော
ရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်အတွက် ဖြစ်စဉ် ၄ ဆင့်။ ထိုဖြစ်စဉ်များကို ဒံယေလမှသုံးသပ်ပြီး
သူရင်ဆိုင်ရသည့် ရွေးချယ်မှုများကို သင်ခန်းစာယူကြပါစို့။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်သောအခါ
ဒံယေလသည် ရှင်ဘုရင်၏အမိန့်အတိုင်းမလုပ်ပဲ ဘုရားသခင်၏နည်းလမ်းအတိုင်း လုပ်
ဆောင်သောကြောင့် ဒုက္ခကြီးစွာရောက်တော့မည်ကို ကလေးများအား သတိပေးပါ။ လမ်းမှား
သို့သွားရန်မှာ ပိုမိုလွယ်ကူသည် သို့သော် အဆုံးတွင် မှန်ကန်သောအရာကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း
သည်သာ ဘုရားသခင်၏ကွယ်ကာခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့ခြင်းကိုရသည်။ ယခု သင့်အကြောင်း

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

စဉ်းစားကြပါစို့။ သင်သည် မလွယ်ကူသည့် ရွေးချယ်မှုကိုလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်လာသည့်
နေရာတွင် သင်တွေ့ကြုံနိုင်သည့်အခြေအနေမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။ ကလေးများရင်ဆိုင်ရသည့်
အခြေအနေကို အကြံပြုစေပါ သို့သော် မည်သူမျှဝေမျှရန်အဖြေမရှိပါက သူတို့နှင့်သင့်လျော်
သည့် အခြေအနေတစ်ခုခုကို စိတ်ထဲတွင် စဉ်းစားထားပါ။ သူတို့၏ရွေးချယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေ
သည့် ဖြစ်စဉ် အဆင့် ၄ ခုဖြင့်သွားပါ။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု ကျက်မှတ်ထားသည့်
ကျမ်းချက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး

၄) သင်ခန်းစာကို  ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်သော်လည်း
တစ်ဦးရေးသည့်အရာကို

အရင်ကျမ်းချက်နှစ်ချက်ကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး တူညီသည့်အရာ ဘာရှိသည်ကိုကြည့်ပါ။ ထိုကျမ်း
ချက်များတွင် တူညီသောအရာများကို စာရင်းပြုစုပါ။
¼¼

ယေဇကျေလ ၃၆:၂၆ - စိတ်နှလုံးသစ်ကို ငါပေးမည်။ သဘောသစ်ကိုသွင်းထား
မည်။ သင်တို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲက ကျောက်နှလုံးကိုနှုတ်၍ အသားနှလုံးကိုပေးမည်။

¼¼

ယေရမိ ၃၁:၃၃ - နောင်ကာလအခါ ဣသရေလအမျ ိုးသားတို့၌ ငါပေးအံ့သော
ပဋိညာဉ်တရားဟူမူကား၊

ငါထာဝရဘုရားသည်

ငါ၏ပညတ်တရားကို

သူတို့

အတွင်းထဲသို့ သွင်းမည်။ သူတို့နှလုံးပေါ်မှာ ရေးထားမည်။ ငါသည် သူတို့၏ဘုရား
ဖြစ်မည်။ သူတိုသည်လည်း ငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ်မည်။

နောက်တစ်ဦးက မသိပဲ
နေရာဒေသချင်းလည်း
မတူညီပဲ ရေးသားခဲ့သည့်
ကျမ်းချက်နှစ်ချက်ကို
နှိုင်းယှဉ်ပြီး သတိရစေပါ။
ယေရမိသည် ယုဒပြည်မှ
နေထိုင်ကာရေးသားခဲ့ပြီး
ယေဇကျေလသည်
ဗာဗုလုန်တွင် ရေးသားခဲ့

တူညီသောအရာမှာ -

သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် ၎င်းကိုရေးသားလိမ့်မည်။

¼¼

အသစ်သောနှလုံး

ဘုရားသခင်၏ စကား

¼¼

ဆုလက်ဆောင်နှင့်အတွင်းထဲသို့သွင်းမည်

¼¼

သူ၏စကားတော်

တော်သည် ထိုလူများအား
ဘုရားသခင်မှ မှုတ်သွင်း
ပေးကာ ဘုရားသခင်
ပြောသမျှကို သူတို့ချရေးခဲ့
သည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ငယ်ရွယ်ပြီးသတ္တိရှိသည့် လူငယ်နှစ်ဦးသည် ဘုရားသခင်အတွက် ရပ်တည်ခဲ့သည်။ သူတို့
သည် တပါးအမျ ိုးသား နယ်မြေတွင်နေသောအခါ ဘုရားသခင်အား ကိုးကွယ်ပြီး နာခံခဲ့သည်။
ယောက်ျားလေးတစ်ဦး (သို့) မိန်းကလေးတစ်ဦးအနေဖြင့် ဘုရားသခင်အား ချ ီးမြှောက်နိုင်
သည့် နည်းလမ်းများကို အတိအကျဖော်ပြပါ။ အိမ်တွင်လား။ ကျောင်းတွင်လား။ မိသားစု
နှင့်လား။ သူငယ်ချင်းများနှင့်လား။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၉

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

ဧဇရ ၁-၄ နှင့် ဟေရှာယ ၄၄:၂၈

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဂျူးလူမျိုးများသည် သူတို့၏ဗိမာန်တော်
ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ပြန်လာခဲ့ကြသည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ယုဒပြည်မှ ဗာဗုလုန်သို့ ၆၀၅ ဘီစီမှ ၅၈၆ ဘီစီအထိ
စွန့်ခွာခဲ့ရသည်။ ယေရမိနှင့် ယေဇကျေလတို့ သေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း ဒံယေလအသက်
၈၀ ခန့်ရှိသောအခါ ပရောဖက်ဟေရှာယ၏အနာဂတ္တိကျမ်းကို ပြည့်စုံခဲ့သည်။

¼¼

ဟေရှာယ ၄၀-၄၈ တွင် ဟေရှာယက တပါးအမျ ိုးဘုရင်ဖြစ်သော ယေရုရှလင်မြို့ကို

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

ယေရမိက ယုဒသည် ဗာဗုလုန်တွင် နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကြာပြည်နှင်ဒဏ်ခံရမည်အကြောင်း

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ဟောခဲ့သည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများက ဆုတောင်းပြီး ဘုရားသခင်ကသူတို့အားကတိ

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

ပေးခဲ့သည့်နယ်မြေသို့ ပြန်လည်ထူထောင်စေမည်ဖြစ်သည်။ (ယေရမိ ၂၉:၁၀-၁၄)

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

ခြောက်ဆယ့်ခုနှစ်ခုနှစ်ကြာ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရပြီးနောက် ဒံယေလက ထိုပရောဖက်ပြု

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

ချက်ကိုဖတ်ပြီး ပြည်နှင်ဒဏ်သည်ပြီးဆုံးတော့မည့်အကြောင်းကို သတိပြုမိခဲ့သည်။ ထို့

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

ကြောင့် သူကယေရမိပြောခဲ့သည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူကဣသရေလလူမျ ိုး

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

(ဒံယေလ ၉:၃-၁၉)။ ဘီစီ ၅၃၆ တွင် ဂျူးလူမျ ိုး ၅၀၀၀၀ သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်ရန်
ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

ကုရုမင်းမှချမှတ်သောအမိန့်အရ ဗိမာန်တော်မှ ခိုးယူထားသည့် ပစ္စည်းအားလုံးကို
ပြန်ပေးရမည်။ ဧဇရ ၃ တွင် ယေရုရှလင်မြို့တွင် တည်ဆောက်မည့်ဒုတိယဗိမာန်တော်
တည်ဆောက်ခြင်းကို ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းမှာ ၅၃၆ ဘီစီခန့်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

သည် ယာဝေဘုရားကို ကိုးကွယ်သူမဟုတ်ပါ။ ထိုပရောဖက်ပြုချက်သည် ဘီစီ ၇၀၀ ခန့်

များ၏အပြစ်ကို ဝန်ချတောင်းပန်စေပြီး ဘုရားသခင်၏မျက်နှာသာကိုတောင်းခံခဲ့သည်

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ရာစုနှစ်တစ်ခုခန့်အကြာမှ မွေးဖွားခဲ့သည်။

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ခွင့်ပြုမည့် ကုရုမင်းအကြောင်းကို ပြောခဲ့သည်။ ကုရုမင်း
တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ကုရုမင်းသည် ဟေရှာယမှ ထိုပရောဖက်ပြုချက်ကို ရေးပြီးနောက်
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

ဧဇရ ၄ တွင် စာဖတ်သူက ရှမာရိလူမျ ိုးများသည် ဗိမာန်တော်ပြန်လည်တည်ဆောက်

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

ခြင်းတွင် ပူးပေါင်းလိုသည်ကို တွေ့ရသည်။ ရှမာရိလူမျ ိုးများသည် ယာဝေဘုရားကို

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

ကိုးကွယ်ကြသည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

သို့သော်

အခြားနတ်ဘုရားများကိုလည်း

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်သို့ပြန်ခြင်း

ကိုးကွယ်ကြသည်။

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၄ ရာဇဝင် ၁၇ ကို ရေးသားသူက ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည်မှာ ရှမာရိလူမျ ိုးများသည်

ဆရာအကူ

ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ကြသည်။ သို့သော် အခြားဘုရားများကိုလည်း အစေခံသည်။
သူတို့ကို တည်ဆောက်ခြင်းအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန်ခွင့်မပြုပါ။
¼¼

၅၁၅ ဘီစီတွင် ဆောက်လုပ်ခြင်းအစီအစဉ်ကို ရပ်နားခဲ့သည်။ သို့သော် ပရောဖက်များ
ဖြစ်သော ဟဂ္ဂဲနှင့်ဇာခရိတို့က သူတို့၏ဦးစားပေးအရာများနှင့် ကြိုးစားခြင်းများကို
ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ဂျူးလူမျ ိုးများကို အားပေးထားသည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျမ်းစာတစ်လျှောက်လုံးတွင် အလေးထားဖော်ပြထားသည့် အခြေခံအချက်အလက် ရှစ်
ချက်ရှိပါသည်။ အရင်သင်ခန်းစာများတွင် ထိုအချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည်။
ကလေးများကို သူတို့ဖော်ပြနိုင်သလားမေးပြီး တစ်ချက်ချင်းစီကို အနည်းငယ်စီပြောပါ။
ထိုအချက်များမှာ -

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - သမ္မာတရား
၏ အခြေခံရှစ်ချက် -

၁။ ဘုရားသခင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်ရှိသည်။ (သင်
ခန်းစာ ၁ - ထာဝရဘုရား၊ သင်ခန်းစာ ၂၇ - ထွက်မြောက်ရာ၊ သင်ခန်းစာ ၄၀ - ဒါဝိဒ်
မင်းအုပ်ချုပ်ခြင်း)
၂။ လူသား - ဘုရားသခင်သည် အရာများစွာကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ လူသားအားသူအထူး
မိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ (သင်ခန်းစာ ၃ - စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းခြင်း၊
သင်ခန်းစာ ၄ - လူသားများကို ဖန်ဆင်းခြင်း၊ သင်ခန်းစာ ၂၄ - မောရှေသည်
သူ၏လူများကို ဦးဆောင်သည်)
၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုမနာခံခဲ့ကြပါ။ သူတို့
အား ဘုရားသခင်ပြောထားသည့်အရာကို မလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါ (သင်ခန်းစာ ၇ လူသားများ၏အပြစ်ကနဦး၊ သင်ခန်းစာ ၃၃ - Kadesh အရပ်တွင်မယုံကြည်ခြင်း၊
သင်ခန်းစာ ၄၃ - နိုင်ငံတော်ကွဲပြားခြင်း)
၄။ သေခြင်း - ဘုရားသခင်သည် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာခံမှုအတွက်
ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှသေခြင်းသည် ခွဲခွာခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
(သင်ခန်းစာ ၈ - သေခြင်း၏မူလအစ၊ သင်ခန်းစာ ၁၆ - ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်၊ သင်ခန်းစာ
၄၆ - ဣသရေလနှင့်ယုဒတို့၏ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရခြင်း)
၅။ ခရစ်တော် - ဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နေသည့် သူ၏
တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ (သင်ခန်းစာ ၉ - စာတန်အပေါ်
အောင်နိုင်ခြင်းကတိတော်၊ သင်ခန်းစာ ၄၅ - ကြွလာမည့် မေရှိယအကြောင်း
ပရောဖက်ပြုခြင်း)
၆။ ကားတိုင် - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်

ပြည့်စုံသော ပုံပြင်တစ်ပုဒ်
ဆရာက သမ္မာတရား၏
အခြေခံရှစ်ချက်ကို
အလေးအနက်ထား
သင့်ပါသည်။ ထိုရှစ်ချက်
သည် ကလေးများအား
ပြောပြမည့် ကျမ်းစာထဲရှိ
ရွေးနုတ်ကယ်တင်ခြင်း
အကြောင်းအတွက်
အခြေခံဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုရှစ်ချက်
ကို အလေးထား ဖော်ပြ
သွားမည် ဖြစ်သည်။
ကလေးများအား
ထိုရှစ်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့
လေ့လာခဲ့ကြသည့် ပထမ
သင်ခန်းစာ ၄၈ ခု
တွင် မည်သို့ အလေးထား
ခဲ့သည်ကို စဉ်းစားစေပါ။

တွင် အသေခံခဲ့သည်။ (သင်ခန်းစာ ၁၁- ဖုံးအုပ်ခြင်းအား ထောက်ပံ့ခြင်း၊ သင်ခန်းစာ
၃၂ - ကြေးဝါမြွေ)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်သို့ပြန်ခြင်း
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၇။ ယုံကြည်ခြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပါက ဘုရာသခင်ကြိုဆို

ဆရာအကူ

သည်။ (သင်ခန်းစာ ၁၃ - ကာဣနနှင့် အာဗေလ၊ သင်ခန်းစာ ၃၄ - ကြေးဝါမြွေ)
၈။ အသက် - ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား ထာဝရအသက်ကိုပေးသည်။
(သင်ခန်းစာ ၅ - ပါရာဒိသုဘုံတွင် အသက်ရှင်ခြင်း၊ သင်ခန်းစာ ၃၈ - မှောင်မိုက်
သောကာလတွင် ထွန်းလင်းသောအလင်း)

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
အိမ်ပြန်ခြင်းမှာ လုပ်ဆောင်ဖွယ်ကောင်းသည့် အမှုအရာဖြစ်သည်။ သင်သည် အိမ်မှအချ ိန်
ကာလတိုဖြင့်

အဝေးသို့ရောက်ဖူးပါသလား။

အချ ိန်ကာလကြာရှည်စွာ

အိမ်မှအဝေးသို့

ရောက်ဖူးပါသလား။ သင်အိမ်ပြန်လာသောအခါ မည်သို့ခံစားရသနည်း။
ယနေ့သင်ခန်းစာမှာ အိမ်သို့ပြန်လာသည့် လူပေါင်း ၅၀၀၀၀ အကြောင်းကို ပြောကြမည်
ဖြစ်သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
၎င်းမှာ ကျွန်တော့်ဘဝ၏အဆုံးနှင့် နီးနေပေပြီ။ ဗာဗုလုန်မှ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တစ်ဦး
အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေသုံးဦးနှင့် ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပြီး အစေခံ
ခဲ့ကြသည်။ ဘုရင်ကြီးက ဘုရားသခင်ကို မကိုးကွယ်ရဟု အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည့်အချ ိန်တွင်
ပင် ကျွန်တော်ကဆက်လက်ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်သောကြောင့် ကျွန်တော့်
အသက်ပါသွားခါနီးဖြစ်ခဲ့သော်လည်း

ဘုရားသခင်က

ချမ်းသာပေးခဲ့သည်။

ဘုရင်က

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ဒံယေလမှ တစ်ဦးတည်း
စကားပြောခြင်း
သင်သည် ဒံယေလအဖြစ်

ကျွန်တော့်ကို ခြင်္သေ့တွင်းထဲသို့ချခဲ့သည်။ ထိုခြင်္သေ့များမှာ ဆာလောင်နေကြသည်။ ဘုရား

ဤပုံပြင်ကိုပြောပါ။

သခင်က ကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေခဲ့ပြီး ယနေ့ကျွန်တော် ဤနေရာတွင် ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။

ဖြစ်နိုင်ပါက ဝတ်စုံဝတ်ပါ။

ဘုရင်က ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းသုံးဦးကိုလည်း သူတို့၏ယာဝေဘုရားကို ယုံကြည်ခြင်း

ဒံယေလသည်ပုံပြင်ကို

ကြောင့် မီးလောင်နေသည့်ကန်ထဲသို့ ထည့်ခဲ့သည်။ ယခု ကျွန်တော့်၏ဘဝကုန်ဆုံးခါနီးတွင်

ပြောပြနေသကဲ့သို့

ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ကို အခြားနည်းလမ်းဖြင့် သူ၏ကြီးမြတ်သော အလုပ်လုပ်ရန်

ရေးထားပါသည်။

ပါဝင်စေသည်။

ပုံပြင်များအားလုံးသည်

ကျွန်တော်သည် ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ကျမ်းကို ဖတ်နေသည်။ ကျွန်တော်ဖတ်နေစဉ် ကျွန်
တော့်၏မြို့သားများနှင့် ကျွန်တော်တို့သည် သုံ့ပန်းအဖြစ်နေရသည်မှာ ၇၀ နှစ်ကြာဖြစ်သည်
ကို သတိပြုမိသည်။ ယခု ခြောက်ဆယ့်နှစ်နှစ်ရှိပေပြီ။ ယေရမိ၏အရေးအသားမှန်ကန်ပါက
-မှန်ကန်မည်ကိုလည်းကျွန်တော်သိသည် - ကျွန်တော်တို့သည် ဗာဗုလုန်တွင် နောက်ထပ်
သုံးနှစ်သာ နေရတော့မည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော်တို့သည် ယေရုရှလင်သို့ ပြန်နိုင်ပေပြီ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်သို့ပြန်ခြင်း

ကျမ်းစာထဲမှ ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့် ပရောဖက်
ဒံယေလ၊ ဟေရှာယနှင့်
ယေရမိကျမ်းတို့မှ
ဖြစ်သည်။

pmrsufESm 272

ကျွန်တော်က မိမိ၏မြို့သားများအပြစ်ကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ဝန်ချတောင်းပန်ပြီး ဘုရား

ဆရာအကူ

သခင်၏ မျက်နှာသာသည် ကျွန်တော်တို့အပေါ်သက်ရောက်ရန် ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ယာဝေ
ဘုရားသည်

ကျွန်တော့်၏ဆုတောင်းကို

နားညောင်းပေးခဲ့သည်။ သုံးနှစ်ကြာသောအခါ

ကုရုမင်းက ဂျူးလူမျ ိုးများသည် အိမ်ပြန်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဗိမာန်တော်မှခိုးယူထားသည့်
ပစ္စည်းများကိုလည်း ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကို အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ပထမဗိမာန်တော်မှ
ခိုးယူခဲ့သည့် ရွှေ၊ငွေ ပစ္စည်းအမျ ိုးပေါင်း ၅၄၀၀ ကိုပြန်ပေးခဲ့ရာ ၎င်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်
မည်ဖြစ်သည်။
ယာဝေဘုရား၏ ပရောဖက်ဟေရှာယသည် ကုရုမင်း အမိန့်မချမှတ်ခင် နှစ်ပေါင်း ၁၇၀
အစောပိုင်းကပင် ထိုစာကို ရေးသားခဲ့သည်။ သူက ကုရုမင်းကို အမည်နှင့်တကွဖော်ပြခဲ့
သည်။ ကျွန်တော့်၏ကြီးမြတ်သောဘုရင်က ဟေရှာယကိုဖော်ပြခဲ့ပြီး ၎င်းမှာအမှန်တကယ်
ဖြစ်လာသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကတိပေးသောဘုရားဖြစ်ပြီး သူ၏ကတိကို အစဉ်တည်
သောဘုရားဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့်၏မြို့သားများသည် ဗိမာန်တော်ကို ၅၃၆ ဘီစီတွင် စတင်ဆောက်လုပ်ကြသည်။
သူတို့သည် ကောင်းမွန်စွာအစပြုကြသော်လည်း အချ ို့ဆန့်ကျင်သောကြောင့် နှေးကွေး
လာကာ တဖြည်းဖြည်းရပ်နားသွားကြသည်။ သူတို့သည် ဗိမာန်တော်ပြန်လည်တည်ဆောက်
ခြင်းကို
ဖြစ်သော

မပြီးစီးစေခဲ့ကြပါ။

ဆန့်ကျင်ဘက်အနေအထားမှာ

ရှမာရိလူမျ ိုးထံမှရောက်လာသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းများ

ရှမာရိလူမျ ိုးများသည်

ယာဝေဘုရားကို

ကိုးကွယ်ကြပြီး သူ့ကိုအစေခံကြသည်။ သို့သော် သူတို့သည် အခြားနတ်ဘုရားများကိုလည်း
ကိုးကွယ်အစေခံကြသည်။ ထိုအရာကို ကျွန်တော်တို့က သည်းမခံနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆို
သော် ဘုရားသခင်က သူ၏ဘုန်းတော်ကို အခြားနတ်ဘုရားများနှင့်မဝေမျှပါ။
နှေးကွေးမှုကြာရှည်ပြီးနောက် ကျွန်တော်တို့သည် ဗိမာန်တော်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း
ကို ၅၁၅ ဘီစီတွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဟဂ္ဂဲနှင့်ဇာခရိတို့၏ ဟောပြောမှုက
လူများကို နောက်တဖန်လှုပ်ရှားလာစေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဗိမာန်တော်ဆောက်လုပ်ခြင်း
ပြီးစီးသွားသည်။ အလွန်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်နှင့် အောင်ပွဲခံရာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည်
အာဗြဟံအား ကတိပေးခဲ့သည့်ပြည်တော်သို့ ပြန်လာခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဒါဝိဒ်၏
မြို့တည်းဟူသော ယေရုရှလင်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ ဤအရာအားလုံးမှာ ဘုရားသခင်မှ
သူ၏လူမျ ိုးများအပေါ် သစ္စာရှိစွာချစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယာဝေဘုရားကိုချ ီးမွမ်းပါ၏။
သူ၏နာမတော်အား ချ ီးမြှောက်ကြပါစေသော်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
ဧဇရမှတ်စာ ၆:၁၆ - ဣသရေ… အမျ ိုးသားချင်းရှိသမျှတို့သည် ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်ကို
ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့် အနုမောဒနာပွဲခံကြ၏။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်သို့ပြန်ခြင်း
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ဆရာအကူ

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်
ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်
ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ
သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာမှတ်တမ်း
စာရွက်၏ ဘယ်ဘက်
ပေါ်တွင် - တနင်္ဂနွေ၊
တနင်္လာ၊ အင်္ဂ ါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊
ကြာသပတေး၊ သောကြာ၊

“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our
Eric Quiram သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

စနေ ဟူ၍ အစဉ်လိုက်ချ
ရေးထားသည့် စာရွက်ကို
ပြုလုပ်ပါ။
ညာဘက်ထိပ်တွင် လေ့

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ကျင့်သည့် အကြိမ်ရေနှင့်
ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်
အချ ိန်ကို ထားပါ။

ဒံယေလ၏ သစ္စာရှိသာအသက်တာ
“ဒံယေလသည် အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပြီး တစ်ခါတစ်ရံကြောက်စရာ ကောင်းသောဘဝကို
ရခဲ့သည်။ ဒံယေလ၏ဘဝအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှမှတ်မိသည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။ ထို့
နောက် ကျွန်ုပ်တို့ကစားနည်းတစ်ခုကို စကားကြမည်။” ဒံယေလ၏အသက်တာမှ ဖြစ်စဉ်
များကို ကလေးများအား စဉ်းစားစေပြီး တစ်ဦးချင်းစီကို ကဒ်တစ်ခုစီတွင် ရေးစေပါ။ အကြံ
ပေးချက်အချ ို့မှာ -

ကလေးများက ကျမ်းချက်
ကျက်မှတ်ခြင်းကို နေ့စဉ်
လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး
သူတို့လေ့ကျင့်သည့်
အချ ိန်နှင့် ကျမ်းချက်ကို
ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်

၁။ ငယ်ရွယ်သော ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးအနေဖြင့် သူ၏အိမ်ယုဒပြည်မှ ဗာဗုလုန်သို့
ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရခြင်း
၂။ ဘုရားသခင်အား ဆုတောင်းသောကြောင့် ခြင်္သေ့တွင်းထဲသို့ ပစ်ချခြင်းကိုခံရခြင်း
၃။ သူ၏မိတ်ဆွေသုံးဦးကို မီးလောင်နေသောကန်ထဲသို့ ပစ်ချခံရခြင်း

အချ ိန်ကိုမှတ်ရမည်။
ထိုမှတ်တမ်းကို နောက်
တစ်ပတ်တွင် သင်နှင့်အတူ
ယူဆောင်လာစေပါ။

၄။ သူ၏အသက်ကို စွန့်စားပြီး ဘုရင်၏အိပ်မက်ကို အနက်ဖွင့်ခဲ့သည်။
၅။ ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်း ပရောဖက်ပြုခဲ့ခြင်း
၆။ သူ၏မြို့သားများအပြစ်ကို ဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့ခြင်း

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု ဒံယေလ၏ သစ္စာရှိသော
အသက်တာ

ကဒ်တစ်ခုကိုရေးပြီးသည်နှင့် နောက်လှည့်ပြီးရောလိုက်ပါ။ မည်သူကအချ ိန်ကာလရ အစဉ်

လိုအပ်သောပစ္စည်းများ -

လိုက်ဖြင့်အမြန်ဆုံးထားနိုင်သည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။ ကလေးများသည် တစ်ဦးတည်းဖြင့်

၃x၅ (သို့) ၄x၆ ခန့်

သော်လည်းကောင်း အသင်းအဖွဲ့လိုက်သော်လည်းကောင်း ကစားနိုင်ပါသည်။

ကဒ်များ၊ ကဒ်ပေါ်တွင်
ရေးရန် ဘောပင်တစ်
ချောင်း (သို့)
မာကာတစ်ချောင်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်သို့ပြန်ခြင်း
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ဆရာအကူ

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု -

ဆရာက အတန်းကိုနှစ်ဖွဲ့ခွဲရမည်။
¼¼

အသင်းနှစ်သင်း

တစ်ဖွဲ့ကို အနီသင်းဟု သတ်မှတ်ပြီး အနီကဒ်များနှင့် စာရွက်များကိုပေးပါ။ အခြား
တစ်ဖွဲ့မှာ အဝါသင်းဟု သတ်မှတ်ပြီး အဝါကဒ်များနှင့် စာရွက်များကိုပေးပါ။

¼¼

တစ်ဖွဲ့ချင်းစီက အခြားတစ်ဖွဲ့အား မေးလိုသည့်မေးခွန်း ၃-၅ ခုကို ရေးရန် တာဝန်
ရှိသည်။

¼¼

မေးခွန်းတစ်ခုချင်းစီသည် ယနေ့သင်ခန်းစာနှင့် ဆက်စပ်နေရမည်။

¼¼

မေးခွန်းများကိုရေးပြီးနောက် အခြားအသင်းက ဖြေရန် ၅-၇ မိနစ်ရမည်။ အဝါ
သင်းက အနီသင်း၏မေးခွန်းများကို ဖြေရမည်ဖြစ်ပြီး အနီသင်းက အဝါးသင်း
မေးခွန်းများကို ဖြေရမည်။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
သင့်လျော်သော
အချ ိန်ပြီးသောအခါ
ဆရာက ကဒ်များ နှင့်
စာရွက်များကိုစုပြီး
တစ်ဖွဲ့ချင်းစီမှ
အကောင်းဆုံး မေးခွန်းများ
အတွက်နှင့် အကောင်းဆုံး
အဖြေများကို ဆုပေးပါ။
ကလေးများအတန်း

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

တစ်ခန်းတွင် ဆရာ ၂
ဦးထားရန်မှာ အလွန်အကြံ
ပေးထားပါသည်။ လူကြီး

ဂျူးလူမျ ိုးများက ယေရုရှလင်သို့ ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြသည်။
သူတို့သည် ဗိမာန်တော်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ကြမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မူလအဖွဲ့က
ရပ်နားခဲ့ပြီး မပြီးစီးခဲ့ပါ။

နှစ်ဦးရှိပါက တစ်ဦးချင်း
သည် အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့၏
ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မည်။

သင်၏ယုံကြည်ခြင်း ခရီးစဉ်အား နှောင့်နှေးပြီးရပ်နားခဲ့ရသည့် နည်းလမ်းတစ်ခု (သို့)
နှစ်ခုကို ဖော်ပြပါ။ မည်သည့်အရာက သင့်ကိုနှောင့်နှေးစေပြီး ရပ်နားစေသနည်း။ ၎င်းကို
သင်မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။ ထိုအရာကို သင်မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဂျူးလူမျိုးများသည် သူတို့၏ဗိမာန်တော်
ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်လာခဲ့ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၀

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

နေဟမိမှတ်စာ ၁-၈

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဂျူးလူမျိုးတို့သည် မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်
ယေရုရှလင်မြို့သို့ ပြန်သွားခဲ့ကြသည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

ဂျူးလူမျ ိုးများ ဗိမာန်တော်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ကြိုးစားခြင်းနှင့် ယေရုရှလင်
မြို့ရိုးတည်ဆောက်ရာတွင်

ကုရုမင်းအုပ်စိုးစဉ်ကာအတွင်း

ဆန့်ကျင်သူများရှိသည်။

၅၃၀ ဘီစီ ပတ်လည်တွင်ဖြစ်သည်။ ၅၁၅ ဘီစီတွင် ဂျူးလူမျ ိုးများသည် ဗိမာန်တော်ကို
ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့သော်လည်း မြို့ရိုးကိုမပြီးခဲ့ပါ။
¼¼

ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

နောက်တစ်ဖန်

ဆန့်ကျင်သူများရှိခဲ့သည်။

ဆုများစွာ

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

နေဟမိနှင့်အဖွဲ့ငယ်တို့သည် ယေရုရှလင်သို့သွားပြီး ပျက်စီးသာမြို့ရိုးကို

ကြည့်ရှု

စစ်ဆေးကြသည်။ စိတ်အားထက်သန်ခြင်းများစွာဖြင့် သူတို့သည် ယေရုရှလင်မှ လုပ်
သားများကိုသာမက ယုဒပြည်မှလည်း လုပ်သားများကို စုစည်းခဲ့သည်။

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

ဆန့်ကျင်မှုများစွာ ရှိနေစဉ်တွင်ပင် နေဟမိနှင့် သူ၏မိတ်ဆွေများက အလုပ်ဆက်လုပ်

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

ခဲ့သည်။ ၅၂ ရက်တွင် ၉ပေအထူရှိသော နံရံကိုပြန်လည်ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

နေဟမိနှင့်ခေတ်ပြိုင်မှာ ဧဇရဖြစ်ပြီး သူတို့က ဘုရားသခင်၏လူများကို ဘုရားသခင်၏

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

စကားတော်ကို သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် နာခံခြင်းတွင် သစ္စာရှိရန် အားပေးခဲ့သည်။ သူတို့

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

သည် ယေရုရှလင်မြို့တွင် မနက်မိုးလင်းသည့်အချ ိန်မှစပြီး ဂိတ်တံခါးဝများတွင် ငါးနာရီ

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

ကြာ စုဝေးကြသည်။ ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို ဟေဗြဲဘာသာဖြင့် ရွတ်ဖတ်ပြီး

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

လက်ရှိလူအများပြောဆိုသည့်

အာရမိဘာသာစကားဖြင့်

ရှင်းပြသည်။

နေဟမိက

လူများကို သခင်၌ဝမ်းမြောက်ရန်နှင့် သူ၏မျက်မှောက်တော်တွင် သန့်ရှင်းသောလူမျ ိုး
အဖြစ်ဆက်လက် နေထိုင်ရန် အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့သည်။
¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။

လိုက်လျောခဲ့သည်။

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

အာတဇေရဇ်မင်းကြီး (၄၆၅ ဘီစီ - ၄၃၄ ဘီစီ) အုပ်စိုးစဉ် ဂျူးလူမျ ိုးများက မြို့ရိုးကို

တည်ဆောက်ခွင့်ပြုရန် တောင်းလျှောက်ခဲ့သည်။ ဘုရင်က နေဟမိ၏တောင်းဆိုမှုကို

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

တောင်းပြီးနောက် နေဟမိက ဘုရင်ထံချည်းကပ်ပြီး ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကို ပြန်လည်

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ခန့်မှန်းခြေအရ လွန်ခဲ့သော နှစ် ၈၀ ခန့်တွင် ဟဂ္ဂဲက အခြားလူမျ ိုးတို့သည် ဗိမာန်တော်
အတွက် အဖိုးတန်လက်ဆောင်များ ယူလာလိမ့်မည်ဟု ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်။ ဇာခရိနှင့်

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်သို့ပြန်ခြင်း

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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ခေတ်ပြိုင်ဟဂ္ဂဲတို့က

ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးသည်

ယေရုရှလင်သို့

နှိမ့်ချစွာဝင်လာမည့်

ဆရာအကူ

အကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။
¼¼

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းက ပရောဖက်သုံးပါးဖြစ်သော - ဟဂ္ဂဲ၊ ဇာခရိနှင့် မာလခိတို့မှ မျှော်လင့်
ခြင်း သတင်းစကားဖြင့် အဆုံးသတ်ထားသည်။ ထိုပရောဖက်တစ်ပါးစီသည် ယာဝေ
ဘုရားမှ သူ၏လူများအားပေးခဲ့သည့် ကတိတော်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အံ့သြစရာ ကောင်း
သောအရာ တစ်ခုခုကြွေးကြော်ထားကြသည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၇ - ယုဒပြည်မှ ပရောဖက်ပြုချက်များ
၁။ ဘုရားသခင်က သူ၏ကတိတော်များကို မည်သည့်အချ ိန်တွင် ရေးသားရန် ကတိ

သင်ခန်းစာစတင်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - မေးပါ၊ ဖတ်ပါ၊

ပေးခဲ့သနည်း။

ပြောပါ၊ ဆုတောင်းပါ။

၂။	ယေရမိ ၃၁:၃၄ ကို ဖတ်ပါ။
၃။ ဘုရားသခင်၏ကတိတော်များသည် ယုံကြည်ကိုးစားထိုက်သည်။
၄။ ဘုရားသခင်၏ကတိတော်များကို သင်၏နှလုံးသားတွင် ရေးသားပေးရန် ဆုတောင်း
ပါ။

ယခင်သင်ခန်းစာ ၃ ခုမှ
ကောင်းမွန်သောပြန်လည်
သုံးသပ်ခြင်း နည်းစနစ်

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၈ - ဗာဗုလုန်မှ ပရောဖက်ပြုချက်များ
၁။ ဗာဗုလုန်တွင် ဘုရားသခင်အတွက် ဟောပြောခဲ့သည့် ပရောဖက်နှစ်ပါးမှာ မည်သူ
များ ဖြစ်ကြသနည်း။

သည် အဓိကအချက်
အလက်လေးခုကို
အာရုံစိုက်စေသည်။
၁) မေးခွန်းမေးပါ

၂။ 	ယေဇကျေလ ၃၄ နှင့် ဒံယေလ ၂ ကိုဖတ်ပါ။
၃။	ယေဇကျေလ နှင့်ဒံယေလတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုချ ီးမြှောက်ခဲ့သည့် လူငယ်များ
ဖြစ်ကြသည်။

၂) ကျမ်းစာဖတ်ပါ
၃) ထိုအကြောင်းပြောပါ

၄။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာဖြင့် ဘုရားသခင်အား ချ ီးမြှောက်ရန်ဆုတောင်းပါ။
စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၉ - ဂျူးလူမျ ိုးများသည် ယေရုရှလင်သို့ပြန်လာခဲ့ကြသည်။

၄) ဘုရားသခင်ထံ
ဆုတောင်းပါ

၁။ ဗိမာန်တော်အား ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ဆန့်ကျင်သူများသည် မည်သည့်
အရပ်မှ လာသနည်း။
၂။ ဧဇရ ၄ ကိုဖတ်ပါ။
၃။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဘုရားသခင်အတွက် နေထိုင်ရန် ဆန့်ကျင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏
မိတ်ဆွေများမှ လာသည်။
၄။ မိတ်ဆွေများထံမှ ဆန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်လာသော်လည်း ဘုရားသခင်အတွက် နေထိုင်
ရန် ဆုတောင်းပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်သို့ပြန်ခြင်း
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၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
သင်၌ ဝိညာဉ်ရေးရာ နိုးထခြင်းရှိဖူးမည် (သို့) မတွေ့ကြုံဖူးသေးသည်မှာလည်း ဖြစ်နိုင်
သည်။ သင်မတွေ့ကြုံဖူးသေးပါက ဝိညာဉ်ရေးရာနိုးထမှုရှိရန် လာလိုအပ်သည်ဟု သင်
ထင်ပါသနည်း။ ယနေ့သင်ခန်းစာတွင် ဘုရားသခင်၏လူများတွင် နိုးထမှုမည်သို့ဖြစ်ခဲ့သည့်
အကြောင်းကို လေ့လာသွားကြမည်ဖြစ်သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ဣသရေလလူမျ ိုးများ
အတွက် အားပေးခြင်း
ကလေးများအား ပုံပြင်

ပုံပြင်ပြောပြပါ

နားထောင်စေပါ။ ပုံပြင်
ပြောသောအခါ “ယေရုရှ
လင်” “ဗိမာန်တော်”

ဤသည်မှာ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းသမိုင်း၏ နောက်ဆုံးအခန်းဖြစ်ပြီး မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အကောင်း

“နံရံများ” ဟူသည့်

မြင်ခြင်းမှတ်စုဖြင့်အဆုံးသတ်ထားသည်။ နိုးထခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ထားသည်။ ဘုရားသခင်

စကားလုံးကြားပါက

၏လူများသည်ဗိမာန်တော်နှင့် မြို့ရိုးတည်ဆောက်ရန် ယေရုရှလင်သို့ပြန်လာခဲ့ကြသည်။

ကလေးများအား

ဆန့်ကျင်မှုများဖြင့် သူတို့သည် ဗိမာန်တော်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သော်လည်း သူတို့

လက်ခုပ်တီး (သို့)

သည် မြို့ရိုးကို မဆောက်လုပ်ခဲ့ပါ။ ၎င်းက ဗိမာန်တော်နှင့် ယေရုရှလင်မှလူများကို မလုံခြုံ

အားရစေပါ။

စေပါ။ ထိုနေ့ခေတ်ကာလက မြို့ပတ်လည်မှနံရံများသည် ကာကွယ်ရန်အတွက်ဆောက်ခြင်း

ဤစကားလုံးသုံးလုံး -

ဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ထားသည့်နံရံမရှိပဲ အပြင်ဘက်ရှိလူများ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူတိုင်း
က ထိခိုက်နာကျင်သွားနိုင်သည်။

ယေရုရှလင်၏ ဗိမာန်
တော်နှင့် မြို့ရိုးကို

နေဟမိသည် သူကိုယ်တိုင်ကြီးမားစွာ စွန့်စားလျက် ပါရှေား၏ဘုရင် အာတဇေရဒ်မင်းထံ

ပြန်လည်တည်ဆောက်

ချည်းကပ်ခဲ့သည်။ နေဟမိသည်မြို့အတွက်နှင့် မတည်ဆောက်ရသေးသည့် နံရံများအတွက်

သောအခါ ဘုရားသခင်

များစွာဆုတောင်းခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က နေဟမိ၏ဆုတောင်းကို နားညောင်းပေးခဲ့သည်။

သည် ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်

ဘုရင်က နေဟမိတောင်းဆိုသည့် နံရံများကိုတည်ဆောက်ရန် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်သာမက

အောင်ပွဲများဖြင့်

တည်ဆောက်နိုင်အောင် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများကိုလည်း ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။

ဣသရေလ လူမျ ိုးများကို

ထို့ကြောင့် နေဟမိနှင့် သူ၏မိတ်ဆွေများသည် မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်

ကောင်းကြီးပေးမည်

ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့်အရာများကို ကြည့်ရန်သွားခဲ့သည်။ လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများကို
ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးနောက် သူတို့သည် စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး မြို့ရိုးတည်ဆောက်ရန် ကူညီသူများကို
စုဆောင်းခဲ့သည်။

ဘုရားသခင်အမှုပြုခြင်းနှင့်

ဆုတောင်းခြင်းများကို

အဖြေပေးခဲ့ပုံမှာ

ဟူသည့် စကားများကို
အာရုံစိုက်ရသည့်
အကြောင်းရင်း။

အံ့သြစရာကောင်းခဲ့သည်။
သို့သော် ဆန့်ကျင်သူများသည် တည်ဆောက်သူများထံ ရောက်လာပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သည့်
အရာများ ဖြစ်လာသည်။ ဆန့်ကျင်ခြင်းသည် တည်ဆောက်သူများ၏မိတ်ဆွေများမှ ဖြစ်

ဟဂ္ဂဲ ၂:၇-၉

လာသည်။ သမ္ဘာလတ်နှင့်တော်ဘိတို့သည် တည်ဆောက်သူများထဲမှ လူအချ ို့၏မိတ်ဆွေ

ဇာခရိ ၉:၉

များဖြစ်ကြပြီး အချ ို့တည်ဆောက်သူများနှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်မှုရှိနေစဉ်တွင်

မာလခိ ၃:၁

ပင် မြို့ရိုးတည်ဆောက်မှုသည် နှစ်လမကြာမီပြီးစီးသွားသည်။ ကြီးမြတ်သော ဝမ်းမြောက်
ခြင်းနှင့် အောင်ပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အိမ်သို့ပြန်ခြင်း

မာလခိ ၄:၂-၅
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၏လူများကို သခင်၏ စကားတော်သွန်သင်ပေးသည်။ မနက်တိုင်းတွင် သူတို့သည် ဘုရား
သခင်၏စကားတော်ကို ငါးနာရီကြာဖတ်ခဲ့ကြသည်။ ရှင်းပြချက်များလည်းပေးပြီး လူများ
ကယုံကြည်ခြင်းနှင့် နာခံခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် နံရံကိုသာ ဆောက်လုပ်သည်
သာမက လူများကိုလည်း တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။
မြို့ရိုးများမြင့်တက်လာပြီး လူများလည်း ကြီးထွားလာသည်။ လူများက ယာဝေဘုရား
အကြောင့် သူ့ကိုနာခံရန် လေ့လာရာတွင်ကြီးထွားခဲ့သည်။ နေဟမိသည် လူများအား ဘုရား
သခင်ကသူတို့ကို ခွန်အားပေးသောကြောင့် ဝမ်းမြောက်ရန် အားပေးခဲ့သည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ နောက်ဆုံးအခန်းတွင် ဟဂ္ဂဲ၊ ဇာခရိနှင့်မာလခိတို့မှ မျှော်လင့်ချက်ပြည့်ဝ
သော သတင်းစကားကို မြင်တွေ့ရသည်။ ဟဂ္ဂဲက ဤနေရာတွင် ဘုရားသခင်ပေးမည့် ငြိမ်
သက်ခြင်းကိုရေးသားခဲ့သည်။ ဇာခရိသည် ယေရုရှလင်မြို့သို့နှိမ့်ချခြင်းဖြင့်ဝင်လာမည့် ဘုရင်
တစ်ပါးအကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။ မာလခိသည် ကြွလာမည့် မဟာသတင်းပြောကြားသူ
အကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတစ်လျှောက်တွင် ပေးခဲ့သည့် ကတိတော်
များသည် မကြာမီရောက်လာတော့မည်ဖြစ်သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

နေဟမိမှတ်စာ ၈:၁၀ - …ဝမ်းမနည်းကြနှင့်၊ ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသော အခွင့်နှင့်
အားယူ၍ ဝမ်းမြောက်ကြလော့။

လှုပ်ရှားမှု - ခုန်ပါ
စာလုံးကြီးများဖြင့်
ကျမ်းချက် စကားလုံးစု
များကို စာရွက်ပေါ်တွင်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ရေးပါ။ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်
စာရွက်များကို ရောပြီး

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ကပ်ထားပါ။ သို့သော်

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ ရည်

တစ်ဆင့်ချင်း နီးသော

ရွယ်ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်

အခါ အနီးစပ်ဆုံး မှန်ကန်

ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင် တွေ့နိုင်ပါ

အောင် ထားရမည်။

သည်။ သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသော ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို

ကလေးများက တစ်ကြိမ်

လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

လျှင် မှန်ကန်သည့်

“ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် ပိုင်ဆိုင်သည် Salvation Belongs to Our
Eric Quiram သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

အစီအစဉ်အတိုင်း
စကားလုံးတစ်လုံး
ခုန်ရမည်။ ကလေးများကို
ကျမ်းချက်ခုန်ရန်
အခွင့်အရေးရစေပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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အိမ်သို့ပြန်ခြင်း
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ဆရာအကူ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
“အနီရောင်အလင်း၊ အစိမ်းရောင်အလင်း” လှုပ်ရှားမှု
စက်ဝိုင်းပုံ စာရွက် နှစ်ရွက်ပြင်ဆင်ပါ။ တစ်ရွက်ကို အစိမ်းရင်ရောင်နှင့် နောက်တစ်ရောင်ကို
အနီရင့်ရောင်။ ကလေးများကိုပြောပြပါ - “ကျွန်ုပ်က ဘုရားသခင်ကို စိတ်ကျေနပ်စေမည့်
လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို ပြောမည် (ဥပမာ ကြမ်းပြင်လှည်းခြင်း၊ ဥယျာဉ်တွင် မြက်ပင်နုတ်ခြင်း၊
လဲကျနေသူကိုဆွဲထူခြင်း၊ စသဖြင့်) ကျွန်ုပ်က အစိမ်းရောင်အလင်းကိုကိုင်ပြီး “သွား” ဟု
ပြောသောအခါ သူလူတိုင်းက ကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကို လုပ်သကဲ့သို့ဟန်ဆောင်
ရမည်။ ကျွန်ုပ်က အနီရောင်မီးကိုကိုင်ပြီး “ရပ်” ဟု ပြောသောအခါ ကောင်းသောအရာကို
လုပ်ဆောင်သောနေရာမှ ရပ်ရမည်။”
အနည်းငယ်ကြာသည့်အခါ

သူတို့အားပြောရမည်မှာ

-

“ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကို

ကောင်းသောအရာများ လုပ်ဆောင်စေလိုသည် သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံ လူများက ကျွန်ုပ်တို့ကို
ရပ်စေသည်။ သူတို့သည် အနီရောင်အလင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်။” နေဟမိနှင့်ဣသရေလ
လူမျ ိုးများလည်း ထိုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် မှန်ကန်သောအရာကို လုပ်ဆောင်ပြီး ဘုရား
သခင်ကို နာခံလိုကြသည်။ သို့သော် သူတို့၏ ရန်သူများက ရပ်အောင်ကြိုးစားကြသည်။
ကောင်းသောအရာကို သင်လုပ်ဆောင်လိုသည့်အရာ အချ ို့မှာဘာဖြစ်သနည်း။ တစ်ခါတစ်ရံ
အခြားသူများက သင့်ကိုရပ်သွားအောင် မည်သို့ကြိုးစားကြသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီနိုင်
သည့် နေဟမိ၏ဥပမာထဲမှ မည်သည့်အရာကို ကျွန်ုပ်တို့သင်ယူမိသနည်း။

၄) သင်ခန်းစာကို  ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - သဘောတူ၊

သဘောတူ၊ မတူဖော်ပြချက်များ (သင်သဘောမတူပါက အဘယ်ကြောင့် သဘောမတူ
သနည်း။)

ကလေးများက

၁။	ဟေရှာယနှင့် မိက္ခာတို့သည် နေဟမိနှင့် တစ်ချ ိန်တည်းတွင် နေထိုင်အသက်ရှင်ခဲ့
သည်။ (သဘောမတူပါ။ သူတို့သည် နေဟမိမတိုင်မီ နှစ်ပေါင်း ၁၇၀ ခန့်တွင်
အသက်ရှင်ခဲ့ကြသည်။)
၂။	နေဟမိနှင့်ဧဇရတို့က ယေရုရှလင်တွင် နေထိုင်သောသူများကို ဘုရားသခင်၏
စကားတော်အကြောင်း အတူတကွ သင်ပေးခဲ့ကြသည်။ (သဘောတူသည်။)
၃။	နေဟမိနှင့်

မတူဖော်ပြချက်များ

အာတဇေရဇ်ဘုရင်တို့သည်

ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကို

ဆောက်ခဲ့သည်။ (သဘောတူသည်။)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ပြန်လည်တည်

သဘောတူ၊ မတူ
ဖော်ပြချက်များကို
လုပ်ဆောင်ကြမည်။
သဘောတူ၊ မတူဖော်ပြ
ချက်များ အတွက်
သင့်အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်
ဖော်ပြချက်များကို
လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
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၄။	နေဟမိသည် ဘုရင်ထံသွားရန် ဆုမတောင်းခဲ့ပါ။ (သဘောမတူပါ။ သူဆုတောင်း

ဆရာအကူ

ခဲ့သည်။)
၅။	ယေရုရှလင် မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ၆ လကြာခဲ့သည်။ (သဘောမတူပါ။
၂ လသာကြာခဲ့သည်။)

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
လူများသည် ကျမ်းစာဖတ်သောအခါ နိုးထမှုဖြစ်လာပြီး သူ၏သင်ကြားမှုလည်း လိုက်
လာသည်။ ဘုရားသခင်၏ဝ မ်းမြောက်ခြင်းသည် သူတို့၏ခွန်အား ဖြစ်လာသည်။
သင်သည် ကျမ်းစာကိုမည်မျှ ဖတ်ရှုနေသနည်း။ သင်နေ့တိုင်းဖတ်မည်လား။
ကျမ်းစာ၏သင်ကြားမှုကို မည်မျှကောင်းအောင် လိုက်နာသနည်း။ ဘုရားသခင်အား စိတ်
မကျေနပ်စေသည့်အရာများမှ အဝေးသို့ရှောင်ပြေးမည်လား။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဂျူးလူမျိုးတို့သည် မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်
ယေရုရှလင်မြို့သို့ ပြန်သွားခဲ့ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၁

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

ဒံယေလအနာဂတ္တိကျမ်း ၂

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

အချိန်ကာလပြမျဉ်း - ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကြားတွင်

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်

များစွာပြောင်းလဲသွားသည်။

အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့်

ဓမ္မသစ်ကျမ်းကြားတွင်

ဒေသန္တရဘုရားကျောင်းများ

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

များစွာ

တိုးပွားလာခဲ့သည်။
¼¼

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကြားတွင် ဘာသာစကားပြောင်းလဲသွားသည်။ ဂျူး
အာရမိစကားကိုပြောကြသည်။

¼¼

ဟောင်းကို ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဂရိဘာသာစာအုပ်ကို Septuagint ဟေဗြဲဟု ခေါ်သည်။

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကြားတွင် အလွန်စည်းကမ်းတင်းကြပ်သည့် ဂျူး

ဓမ္မဟောင်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကြားတွင် အခြားသော ဂျူးတစ်ဖွဲ့က ကျော်ကြားလာ
နှင့် ရောမယဉ်ကျေးမှုကို အနည်းငယ်သာ လက်ခံကြသည်။ သူတို့ကို Sadducees

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

ဇတ္တုကဲဟု ခေါ်သည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကြားတွင် ရောမအား အခွန်ပေးဆောင်ရန် ငြင်းပယ်
သည့် ဂျူးလူမျ ိုးမျ ိုးချစ်အဖွဲ့ ပေါ်ထွက်လာသည်။ သူတို့အား ဇေလုတ်များဟု ခေါ်သည်။
အများစုမှာဆူပူလာပြီး ရောမအား သစ္စာခံသည့်ဂျူးလူမျ ိုးများကို သတ်ခဲ့ကြသည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကြား စက်ဟေဒရင်ဟုခေါ်သော ကောင်စီတစ်ခုသည်
ဂျူးမဟုတ်သည့် သူများခွင့်ပြုသလောက် ဂျူးလူမျ ိုးများကို အုပ်ချုပ်သည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကြားတွင် ရောမအစိုးရအောက်တွင် ကားစင်သတ်
ခြင်းသည် ကွပ်မျက်ခြင်းပုံစံသဘောဖြင့် ခေတ်စားခဲ့သည်။ အခြားလူမျ ိုးများက ကား
စင်သတ်ခြင်းကို သုံးကြသည်။ သို့သော် ယခု ရောမအင်ပါယာတွင် ၎င်းကို ကြီးမားစွာ
သုံးကြသည်။

ကာလပြမျဉ်း
@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

သည်။ သူတို့သည် မောရှေ၏ကျမ်းကိုသာ အခွင့်အာဏာပြည့်သည်ဟု လက်ခံပြီး ဂရိ

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

နှုတ်တိုက်ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်း လက်ခံကြသည်။

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ဓမ္မဟောင်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကြားတွင် ဂရိဘာသာဖြင့် ဘာသာပြန်ထားသည့် ဓမ္မ

ဟု ခေါ်သည်။ သူတို့က ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ အခွင့်အာဏာကို လက်ခံကြပြီး သူတို့၏

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

လူမျ ိုးတစ်ဖွဲ့က ဂရိနှင့်ရောမ ယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးမှုကို ခုခံခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကိုဖာရိရှဲများ

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

လူမျ ိုးများက သူတို့၏ဘာသာစကားဟောင်းဖြစ်သည့် ဟေဗြဲဘာသာနှင့် ဆင်တူသည့်
¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ အချ ိန်ကာလပြမျဉ်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြပါစို့။
¼¼

အစီအစဉ်အရ အချ ိန်ကာလများမှာ ဘာဖြစ်ကြသနည်း။ (ကမ္ဘာကြီး၏အစအဦး၊ လူမျ ိုး
တစ်မျ ိုး၏အစအဦး၊ နယ်မြေတော်ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ စည်းလုံးသောနိုင်ငံတော်၊ ကွဲပြားသော
နိုင်ငံတော်၊ အိမ်မှခေါ်ဆောင်ခံရခြင်း၊ အိမ်သို့ပြန်လာခြင်း)

¼¼

အချ ိန်ကာလတစ်ခုစီတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသောသူများမှာ မည်သူများ ဖြစ်ကြသနည်း။
၁) ကမ္ဘာလောကကြီး၏အစ - အာဒံနှင့်ဧဝ၊ လူစီဖာ၊ ကာဣန၊ နှင့်အာဗေလ၊ နောဧ၊နှင့်
တပါးဘုရားကိုးကွယ်သူများ
၂) လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏အစ - အာဗြဟံ၊ စာရာ၊ ဣဇာက်၊ ရေဗက္ကာ၊ ယာကုပ်၊ ယောသပ်၊
မောရှေနှင့် ဖာရောဘုရင်

လှုပ်ရှားမှု ဘောလုံးပေးခြင်း
အတန်းထဲရှိ ကလေးများ
ကို ဘောလုံးငယ်ဖြင့်
ကစားရန်စက်ဝိုင်းပုံ
ထိုင်စေပါ။ ကလေးများ
အား ဘောလုံးကို ညင်သာ
စွာ ပေးရန် အလှည့်ရစေ

၃) နယ်မြေတော်ပိုင်ဆိုင်ခြင်း - ယောရှု၊ ဂိဒေါင်၊ နှင့်ရှမွေလ

ပါ။ ကလေးတစ်ဦးက

၄) စည်းလုံးသောနိုင်ငံတော် - ရှောလုနှင့် ဒါဝိဒ်

ဘောလုံးကို ဖမ်းမိသော

၅) ကွဲပြားသောနိုင်ငံတော် - ယေရောဗောင်၊ ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲ
၆) အိမ်မှခေါ်ဆောင်ခံရခြင်း - ယေရမိ၊ ဒံယေလနှင ့်ယေဇကျေလ
၇) အိမ်သို့ပြန်လာခြင်း - ဧဇရနှင့် နေဟမိ
¼¼

သင်ခန်းစာစတင်ခြင်း

အခါ ကလေးအား မေးခွန်း
၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို
ဖြေစေပါ။ ထိုသို့ လုပ်

အချ ိန်ကာလ တစ်ခုချင်းစီမှ အဓိက အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြပါ။
၁) ကမ္ဘာကြီး၏အစအဦး - ဘုရားသခင်သည် အလွန်တန်ခိုးရှိသည်။ လူသားများ
သည် သူ၏ထူးခြားသော မိတ်ဆွေများ ဖြစ်ကြသည်။ အပြစ်တရားသည် လောက
ထဲသို့ဝင်လာသည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကို အပြစ်ပေးသည်။
၂) လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏အစ - ဘုရားသခင်သည် ထူးခြားသော ကတိတော်များပေးခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် သူ၏လူများကို ကျွန်အဖြစ်မှ ကယ်တင်ခဲ့သည်။
၃) နယ်မြေတော်ပိုင်ဆိုင်ခြင်း - ဘုရားသခင်၏အကူအညီဖြင့် ဂျူးလူမျ ိုးများသည်
ကတိတော်နယ်မြေသို့ ဝင်စားခဲ့ကြသည်။ ဣသရေလသည် ဘုရားသခင်အပေါ်

ဆောင်ရာတွင် ကလေးက
အဖြေမှားခဲ့လျှင်လည်း
မပြင်ပေးပါနှင့်။ ပါဝင်လို
သော သူများကို ပါဝင်စေ
ပြီး နောက်မေးခွန်း
အတွက် ဘောလုံးကို
နောက်ကလေးအား
ပေးစေပါ။

သစ္စာရှိရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်က သူတို့ကိုအပြစ်ပေးခဲ့သည်။
၄) စည်းလုံးသောနိုင်ငံတော် - ဘုရားသခင်က ဒါဝိဒ်ကို ထူးခြားသောဘုရင်ဖြစ်ရန်
ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

ဘုရားသခင်သည်

တစ်နေ့သောအခါ

ထာဝရဘုရင်ဖြစ်ရန်

လူသားကို ခန့်အပ်မည်။
၅) ကွဲပြားသောနိုင်ငံတော် - ရှောလမုန်၏အပြစ်သည် နိုင်ငံတော်ကိုကွဲပြာစေခဲ့သည်။
၆) အိမ်မှခေါ်ဆောင်ခံရခြင်း - ဘုရားသခင်သည် ဂျူးလူမျ ိုးများကို သူတို့၏မနာခံမှု
ကြောင့် အားစီးရီးယားနှင့် ဗာဗုလုန်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။
၇) အိမ်သို့ပြန်လာခြင်း - ဂျူးလူမျ ိုးများသည် ဗိမာန်တော်နှင့် မြို့ရိုးတည်ဆောက်ရန်
ယေရုရှလင်သို့ပြန်လာခဲ့ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ
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၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
သင့်နိုင်ငံတွင်လွန်ခဲ့သောနှစ် ၁၀၀ ကျော်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အပြောင်းအလဲအချ ို့မှာ
ဘာဖြစ်သနည်း။
သင့်နိုင်ငံတွင်လွန်ခဲ့သော နှစ် ၄၀၀ ကျော်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် ပြောင်းအလဲအချ ို့မှာ ဘာဖြစ်
သနည်း။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ဂျူးလူမျ ိုးများသည် ယခုအခါ သူတို့၏ဇာတိမြေသို့ ပြန်သွားကြပြီ ဖြစ်သည်။ သူတို့၏ ကိုယ်
ပိုင်အိမ်တွင် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်နေကြသည်။ တပါးအမျ ိုးသားများ၏ နိုင်ငံအောက်မှ
အခြားလူမျ ိုးများ၏ ထုံးတမ်းများအောက်တွင် နေထိုင်ရန်မလိုတော့ပါ။ ဗိမာန်တော်ကို
သူတို့၏တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားအား ကိုးကွယ်နိုင်ရန် တည်ဆောက်ကြသည်။ ယေရုရှလင်

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- သမိုင်းအကြောင်း
အချက်အလက်များ

မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ကျူးကျော်သူများမှ အကာအကွယ်ရပြီဖြစ်သည်။ ကတိ

ဆရာထံတွင် သမိုင်း

တော်ဘုရင် မေရှိကြွလာမည့် ကြိုတင်ဟောပြောချက်လည်း သူတို့တွင်ရှိသည်။ လူအများက

စာအုပ်များ ရနိုင်ပါက

သူသည် အောင်မြင်ခြင်းဖြင့်ကြွလာမည့် ဘုရင်တစ်ပါးဟု ထင်ကြသည် နှိမ့်ချသည့်အစေခံ

သူတို့က ဤပုံပြင်၏

ဟုမထင်ခဲ့ကြပါ။

ဖြစ်စဉ်များကို စစ်ဆေးကြ

သို့သော် နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ကြာသွားသော်လည်း ဘုရင်မလာခဲ့ပါ။ ပြောင်းလဲမှုများစွာရှိခဲ့သည်
သို့သော် ဘုရင်မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ဤအချ ိန်ကာလပြီးနောက်တွင် ဘာသာစကားပြောင်းလဲခဲ့
သည်၊ အုပ်ချုပ်သူပြောင်းလဲခဲ့သည်၊ တရားစရပ်တွင် ကိုးကွယ်သည့် နည်းစနစ်ပြောင်းလဲ
သွားသည်၊ ဂျူးလူမျ ိုးအစိုးရလည်း ပြောင်းလဲသွားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာအား အီဂျစ်ဘာသာ
စကားဖြင့် ဘာသာပြန်ထားသည့် မိတ္တူသစ်လည်းရှိပြီး ထိုမှသူတို့၏ဘာသာစကားသစ်ဖြင့်
ဖတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းသည် အဆုံးသတ်သွားပြီး ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည် အ
ပြောင်းအလဲမရှိပဲ ရုတ်တရက် စတင်ခဲ့သည်ဟု မထင်ပါနှင့်။ မှန်သည်။ ပြောင်းလဲမှုများစွာ
ရှိသည် - နိုင်ငံရေးအရ၊ ဘာသာရေးအရနှင့် လူမှုရေးပင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။

မည်။ ဆရာက သမိုင်း
စာအုပ် တစ်အုပ်နှစ်အုပ်ကို
ယူလာပြီး ယေရှုခရစ်တော်
မမွေးဖွားမီ လွန်ခဲ့သော
နှစ်ပေါင်း ၆၀၀ ခန့်က
ဒံယေလမှ ပရောဖက်
ပြုခဲ့သည့် နိုင်ငံတော်
လေးခု၏ အစီအစဉ်ကို
စစ်ဆေးကြရမည်။

ဒံယေလ၏ ခေတ်ကာလတွင် နိုင်ငံတော် ရူပါရုံအကြောင်း ရေးသားခဲ့သည်။ ထိုအိပ်မက်ကို
ဘုရားသခင်က

နေဗုခဒ်နေဇာမင်းအားပေးခဲ့ပြီး

ဒံယေလက

အနက်ပြန်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။

ပထမနိုင်ငံတော်သည် ရွှေဦးခေါင်းဖြစ်ပြီး ဗာဗုလုန်နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဒုတိယ
နိုင်ငံတော်မှာ ငွေလက်မောင်းနှင့် ရင်ဘတ်များဖြစ်ပြီး မီဒို-ပါရှန်းအင်ပါယာကို ကိုယ်စားပြု
သည်။ တတိယနိုင်ငံတော်မှာ ဂရိအင်ပါယာကို ဖော်ဆောင်ထားသည့် ကြေးနီဝမ်းဗိုက်နှင့်
တင်ပါးတို့ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်မှာ ရောမအင်ပါယာဖြစ်ပြီး သံခြေထောက်နှင့်
ရွှံ့ခြေထောက်ဖြင့် ပြသခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ

pmrsufESm 284

လက်ရှိ အုပ်စိုးနေသော ရောမအင်ပါယာမှတစ်ပါး ထိုအင်ပါယာ အားလုံးတို့သည် ပေါ်လာပြီး

ဆရာအကူ

ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၆၀၀ ခန့်ကဘုရားသခင်မှ ဒံယေလအား
ပေးခဲ့သော ကတိတော်မှာ ပြည့်စုံလာသည်။ ဗာဗုလုန်တို့သည် ၆၁၂ ဘီစီမှ ၅၃၉ ဘီစီ
အထိအုပ်စိုးခဲ့သည်။ မီဒို-ပါရှန်းတို့သည် ၅၃၉ ဘီစီမှ ၃၃၂ ဘီစီအထိအုပ်စိုးခဲ့သည်။ ဂရိ
အင်ပါယာက ၃၃၂ ဘီစီမှ ၆၃ ဘီစီအထိ အုပ်စိုးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ရောမအင်ပါယာ
သည် ဂရိအင်ပါယာကို ၆၃ ဘီစီတွင် အောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ၄၇၆ အေဒီအထိ တည်တံ့ခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်မှ နေဗုခဒ်နေဇာမင်းအားပေးခဲ့သည့် အိပ်မက်မှာ အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။ ဘုရား
သခင်သည် သူ၏စကားကိုတည်ပြီး အစဉ်လည်းတည်သည်။ ရောမအင်ပါယာသည် ဂျူးလူမျ ိုး
ကို အုပ်ချုပ်နေပြီး သူတို့၏ဘုရင်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့သည်။ ရောမဘုရင်ကိုစောင့်မျှော်နေ
ခြင်း မဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာကြီးကိုအုပ်ချုပ်မည့် ဂျူးလူမျ ိုးတို့၏ဘုရင်ကို စောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည်။
ယခုတွင် ဘုရားသခင်သည် ကြီးမားသောအခြားအရာ တစ်ခုကို လုပ်လိမ့်မည်။ သူသည်
ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးအား လူမျ ိုးတော်ထံ ခေါ်ဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - အတန်း

ဒံယေလအနာဂတ္တိကျမ်း ၂:၄၄ -၄၅

… ပျက်စီးခြင်းသို့ မရောက်နိုင်သော နိုင်ငံတစ်ခုကို

ဘေးပတ်လည်တွင်

ထိုမင်းကြီးများလက်ထက်၌ ကောင်းကင်ဘုံရှင် ဘုရားသခင်သည် တည်ထောင်စေတော်

သီချင်းဖွင့်ထားပြီး

မူမည်။

ကလေးများကို စက်ဝိုင်း
ပုံထိုင်စေပါ။ ကျက်မှတ်
ထားသည့် ကျမ်းချက်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

စကားစုကို လက်ဆင့်ကမ်း
စေပါ။ သီချင်း ရပ်သွား

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

သောအခါ ကျမ်းချက်

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏

ကိုင်ထားသော သူသည်

ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ကျမ်းချက် ရွတ်ဆိုရမည်။

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်

စကားစုများ အားလုံး

တွေ့နိုင်ပါသည်။

ကျက်မှတ်ပြီးသည် အထိ

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ပါ။

“ယေရှုပေးပါ Give me Jesus” ဟူသည့် Fernando Ortega သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာ
အတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ထို့နောက် ကျမ်းချက်
တစ်ခုလုံးအတွက်
ထိုအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။

ကာလပြမျဉ်း
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ဆရာအကူ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
သင်မည်မျှကောင်းစွာ မြင်နိုင်သနည်း။
အတန်းထဲတွင် ကလေးများမမြင်ဖူးသည့် ရုပ်ပုံတစ်ပုံကို ပိုစတာကြီးဖြင့် ယူလာပါ။ နောက်
ထပ်စာရွက်တစ်ရွက် (သို့)အဝတ်စလည်း ယူလာပြီး ပိုစတာကိုဖုံးနိုင်ပါစေ။ ဖုံးအုပ်ထား
သည့် ရုပ်ပုံကို အတန်းသားများအားပြပါ။ ကလေးများကိုမေးပါ - “ရုပ်ပုံသည် ဘာပုံ
ဖြစ်သည်ဟု ထင်ပါနည်း” သူတို့ကိုခန့်မှန်းစေပါ။
ထို့နောက် ကပ်ကြေးတစ်လက်ကိုင်ပြီး အဖုံးစာရွက်ကို အပေါက်ငယ်ဖောက်ပါ။ တစ်လက်မ
ခန့် စက်ဝိုင်းအချင်းတွင်ညှပ်ပါ။ နောက်တစ်ဖန်မေးပါ - “ရုပ်ပုံသည်ဘာပုံဖြစ်သည်ဟု ထင်
ပါနည်း” သူတို့ကိုခန့်မှန်းစေပါ။
နောက်အမှတ်အသားတစ်ခုတွင် အပေါက်ငယ်နောက်တစ်ခုဖြတ်ပါ။ နောက်တစ်ဖန်မေးပါ “ရုပ်ပုံသည် ဘာပုံဖြစ်သည်ဟု ထင်ပါသနည်း” သူတို့ကိုခန့်မှန်းစေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရုပ်ပုံ၏
အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ကိုသာ တွေ့ရသောအခါ ဘာရုပ်ပုံဖြစ်သည်ကိုပြောရန် လွယ်ကူပါ
သလား ခက်ခဲပါသလား။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၄၀၀ တွင် ဘုရားသခင်၏လူများလည်း ဤ
အတိုင်းဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ အဆုံးသတ်တွင်ပင် ရုပ်ပုံကြီး ၏အစိတ်အပိုင်းလေးကိုသာ သူတို့
မြင်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သေချာပေါက်သိသောအရာများပေါ်တွင်သာ မှီခိုရသော အချ ိန်
တွင်ဖြစ်သည်။
သူ၏စကားတော်ထဲတွင် ဘုရားသခင်မှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘာလုပ်စေလိုသည် သူ၏အကြံအစည်
များမှာ ဘာရှိသည်ကို ပြောပြထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ
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ဆရာအကူ

၄) သင်ခန်းစာပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ဆန္ဒရှိသူများသည် အတန်းရှေ့သို့ ထွက်လာပြီး အားလုံးမြင်ရသည့်သင်ပုန်း (သို့) စာရွက်
ပေါ်တွင် ဤသင်ခန်းစာမှ သိရန် အရေးအကြီးဆုံး ၅ ချက်ကို ရေးပါ။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု-

ဥပမာ
၁။ 	ယေရှုခရစ်တော်မမွေးဖွားမီ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၆၀၀ ခန့်တွင် ဒံယေလသည်
နေဗုခဒ်နေဇာမင်း၏အိပ်မက်ကို အနက်ပြန်ခဲ့သည်။
၂။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏

နောက်ဆုံးပရောဖက်နှင့်

ကျမ်းတတ် ၅ဉီး
ကလေးငါးဦးကို အတန်း

ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာခြင်း

ကြားကာလတွင် တိတ်ဆိတ်သည့်ကာလ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ရှိခဲ့သည်။

ရှေ့တွင် ထွက်လာစေ
လျက် သင်ခန်းစာတွင်

၃။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအဆုံးနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းအစကြားကာလတွင် နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာ
ရေးနှင့် လူမှုရေး အပြောင်းအလဲများစွာ ရှိခဲ့သည်။

အရေးအကြီးဆုံး ၅ ချက်
ကို ရေးစေပါ။ ထိုအချက်

၄။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ကတိများ အစဉ်တည်သည်။

များသည် အဘယ်ကြောင့်

၅။ 	ဂျူးလူမျ ိုးများသည် အောင်မြင်သောဘုရင်ကို မျှော်လင့်သည် နှိမ့်ချသောအစေခံကို

အရေးကြီးသည်ကို

မမျှော်လင့်ပါ။

အတန်းသားများ
အားမေးပါ။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
စောင့်မျှော်ခြင်းဟူသည်မှာ သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့် အရာအတွက် စောင့်နေရသည်
နှင့်တူသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ သင်သည် အချ ိန်ကြာကြာစောင့်နေရမည်။ ဂျူးလူမျ ိုးများသည်
ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးကို အချ ိန်ကြာရှည်စွာ စောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်မှသင့်အတွက်
ထူးခြားသောအရာကိုပေးရန်

စောင့်နေစဉ်

သင်လုပ်ဆောင်နေသင့်သည့်

အရာများကို

စာရင်းပြုစုပါ။

အချိန်ကာလပြမျဉ်း - ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကြားတွင်
များစွာပြောင်းလဲသွားသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၂
ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂:၁-၁၄
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၁:၁-၂ နှင့် ၁၈-၂၅

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်၏သားတော် မွေးဖွားခဲ့သည်။
သူ၏အမည်မှာ ယေရှုဖြစ်သည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

¼¼

ရှင်လုကာက ယေရှုမွေးဖွားသည့်အချ ိန်ကို အတိအကျပြောပြထားသည်။ ၎င်းမှာ ကဲသာ

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ဘုရင်သြဂုတ္တုအုပ်စိုးစဉ်ကာလတွင် ဖြစ်သည်။ ရောမအင်ပါယာပြည့်ရှင်များကို နတ်

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ဘုရားများဟုထင်ကြသည် ထိုအရာက ကဲသာသြဂုတ္တုနှင့် ဘုရင်ဖြစ်ရန်မွေးလာသည့်
ယေရှုကြားတွင် ကြီးမားသောကွဲပြားမှုရှိသည်။
¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ယေရှုခရစ်တော်သည် ရှင်မဿဲ၏တင်ဆက်မှုတွင် အဓိကဇာတ်ဆောင်ဖြစ်သည်။ အဖွင့်
ကျမ်းသည် ဂျူးလူမျ ိုးသမိုင်းတွင် မဟာပဋိညာဉ်နှစ်ခုနှင့် သူ့ကိုဆက်စပ်ထားသည်။
ဒါဝိဒ်နှင့်ပြုသည့်ပဋိညာဉ် (၂ရာ ၇) နှင့်အာဗြဟံနှင့်ပြုသည့်ပဋိညာဉ် (ကမ္ဘာ ၁၂ နှင့် ၁၅)

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

¼¼

ယောသပ်နှင့် မာရိနှစ်ဦးစလုံးသည် ဘိုးဘေးဘီဘင်တို့၏တော်ဝင်မျ ိုးဖြစ်ကြသည်။

¼¼

ယေရှုကို နွားစားခွက်ထဲတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ (သို့) တိရစ္ဆာန်များကိုထားသည့်နေရာ

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

တည်းခိုခန်းတွင် မာရိနှင့်ယောသပ်တို့အတွက် အခန်းမရှိသောကြောင့် ယေရှုကို ဂူထဲ

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

¼¼

တွင် (သို့) တိရစ္ဆာန်များကို ထားသောနေရာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။
¼¼

ကောင်းကင်တမန်များ၏ပုံသဏ္ဌာန်သည် သိုးထိန်းများကို ထိတ်လန့်စေသည်။ ကောင်း
ကင်တမန်က တည်ငြိမ်သောသတင်းစကားဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီး သူတို့ကိုမကြောက်ရန်
ပြောခဲ့သည်။ အလွန်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်သခင်ကို မွေး
ဖွားခဲ့ပြီ။

¼¼

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

ယေရှုခရစ်တော်၏ မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက် အသေးစိတ်သည် ဂျူးလူမျ ိုးပရိသတ်တို့အဖို့ စိတ်ဝင်
စားစရာ အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦး၏မိသားစုမျ ိုးရိုးက သူ (သို့) သူမ
သည် ဘုရားသခင် ရွေးချယ်ထားသည့် လူတစ်ဦးအဖြစ်ရပ်တည်နေသည်ကို သက်
သေပြသည်။ ရှင်မဿဲက အာဗြဟံ၏မျ ိုးဆက်၊ ဂျူးလူမျ ိုးအားလုံး၏ဖခင်၊ ဒါဝိဒ်မျ ိုးနွယ်

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

မှတိုက်ရိုက်ဆင်းသက်လာသူ၊ မေရှိယမျ ိုးရိုးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဓမ္မဟောင်းပရောဖက်ပြု

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

ချက်များပြည့်စုံလာခြင်းကိုပြသခြင်းဖြင့် မေရှိယအကြောင်းကို စတင်ထားသည်။ ဤ

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

ကာလပြမျဉ်း
@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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ဘိုးဘေး၏

အချက်အလက်များကို

ဂရုတစိုက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။

ဤသည်မှာ

ဆရာအကူ

မဿဲမှ ယေရှုသည် စစ်မှန်သောမေရှိယဖြစ်သည်ကို သက်သေများစွာပြထားသည့် မှတ်
တမ်းများဖြစ်သည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
သင်တို့သည်

ကျမ်းစာ၏ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို

လေ့လာနေကြောင်း

သင့်အတန်းသားများကို

သတိပေးပါ။ ကျမ်းစာထဲတွင် ပုံပြင်များစွာရှိသောအခါ ထိုပုံပြင်များသည် အဓိကအကြောင်း
အရာ(သို့) ကျမ်းစာထဲရှိ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်နှင ့်ဆက်စပ်နေသည်။ မျှော်လင့်ခြင်းပုံပြင် ဖြစ်
သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုပုံပြင်နှင့်သင်ခန်းစာများကို အတူတကွစုစည်းရန် သင်ခန်းစာအစမှ
ပြန်လည်သုံးသပ်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်းကို

သင့်အတန်းသားများအားသိစေပါ။

မေးပါ

-

“ကျမ်းစာထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည့် အဓိကဖြစ်စဉ်များမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။”

သင်ခန်းစာစတင်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု အဓိကဖြစ်စဉ်များ
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အစဉ်တည်ရှိပြီး အလွန်တန်ခိုးကြီးသည်။

ဟူသည်မှာ လေ့လာ

¼¼

ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာကြီးနှင့်ထိုထဲတွင်ရှိသော အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်း သည်။

သင်ယူခြင်း၏ ထူးခြား

¼¼

လူစီဖာ (သို့) စာတန်သည် အာဒံနှင့် ဧဝကိုလှည့်စားခဲ့သည်။ သူတို့သည် ဘုရား

သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု

သခင်အား မနာခံခြင်းဖြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။

ဖြစ်သည်။ ဖြစ်စဉ်ဆယ့်

ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိများအားလုံးကို ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြင့် သတ်ခဲ့

နှစ်ခုကို ဤနေရာတွင်

သည်။ ဘုရားသခင်သည် နောဧနှင့် သူ၏မိသားစုကို အသက်ချမ်းသာပေးရန်

ပေးထားပါသည်။

ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နောဧသည် ဖြောင့်မတ်သော လူတစ်ဦး

ဖြစ်စဉ်တစ်ခုချင်းစီကို

ဖြစ်သည်။

စာရွက်တစ်ခုစီ (သို့)

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား အထူးကတိတော်ပေးခဲ့သည်။

ပိုစတာ သင်ပုန်းပေါ်တွင်

¼¼

ယာကုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်နှင့် နပန်းလုံးရာမှ ဣသရေလ

ရေးထားပြီး ကလေးများ

ဟူသည့်အမည်သစ်ကိုရခဲ့သည်။

ကို အချ ိန်ကာလ

ထူးခြားသောကပ်ဆိုးဘေးများနှင့် လွတ်မြောက်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည်

အစီအစဉ်အရစီစေပါ။

ဣသရေလလူမျ ိုးများကို အီဂျစ်ပြည်မှထွက်ရန ်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။

၂ဖွဲ့၃ဖွဲ့ခွဲကာ အတူတကွ

ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျ ိုးများနာခံရမည့် ပညတ်တော်ဆယ်ပါးဟု ခေါ်

လုပ်ဆောင်စေပါ။

သည့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ကုတ်ဥပဒေကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။

ထိုဖြစ်စဉ်များကို

ဘုရားသခင်၏အကူအညီဖြင့် ဣသရေလတို့သည် ကတိတော်ပြည်သို့ ဝင်စားခဲ့

မှန်ကန်သော အစီအစဉ်

ကြသည်။

အတိုင်းစီရန် အချ ိန်ကို

ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်ကို ဘုရင်ဖြစ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူသည် ထာဝရဘုရင်

သတ်မှတ်ပေးပါ။ အနိုင်ရ

ဖြစ်ရန် တစ်စုံတစ်ဦးကိုစေလွှတ်လိမ့်မည်။

သူများက ဆုရမည်။

¼¼

¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼

နိုင်ငံတော်သည် ရှောလမုန်၏အပြစ်ကြောင့် နှစ်ခြမ်းကွဲသွားသည်။

¼¼

ဣသရေလနှင့်ယုဒတို့သည် အာစီးရီးယားနှင့်ဗ ာဗုလုန်သို့ ပြည်နှင်ခံရသည်။

¼¼

ဂျူးလူမျ ိုးများသည် ဗိမာန်တော်နှင့် မြို့ရိုးများပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ပြည်နှင်ခံ
ရခြင်းမှ ပြန်လာခဲ့ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ယေရှုခရစ်တော်သည် အလွန်ထူးခြားသော နည်းလမ်းဖြင့် မွေးဖွားလာခဲ့သည်။ ယေရှု
မွေးဖွားလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်သိသည့်အချက်အလက်အချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။
ယေရှုခရစ်တော် မွေးဖွားလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက် အမှားအချ ို့
လည်း ရှိနိုင်ပါသည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
သမိုင်းတွင် လျ ို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဆုံးမွေးဖွားခြင်း၏ ပုံပြင်ဖြစ်သည်။ အစတွင်မာရိ၏ဝမ်းကွဲ
အမ ဧလိရှဗက် မှ အသက်အရွယ် အလွန်အိုမင်းသည့်အချ ိန်တွင် ကိုယ်ဝန်ရှိလာသည်။ ဘုရား
သခင်၏ကောင်းကင်တမန်က မာရိအား ဧလိရှဗက်အကြောင်း ပြောပြပြီး ဘုရားသခင်
အတွင်အရာအားလုံး ဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။ မာရိသည် မြောက်ဘက်
နာဇရက်မှ တောင်ပိုင်းယုဒပြည်သို့ ခရီးသွားခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ ခရီးရှည်ဖြစ်သည် သို့သော်
သူမရောက်ရှိသွားပြီး ကိုယ်ဝန်ခြောက်လရှိနေသည့် သူမ၏ဝမ်းကွဲအစ်မကို တွေ့ခဲ့သည်။ ယခု
အချ ိန်ခန့်တွင် ကောင်းကင်တမန် ဂါဗြေလက မာရိထံပေါ်လာပြီး သူမသည် သားတစ်ဦးကို
မွေးဖွားလိမ့်မည်။ ထိုသားကို ယေရှုဟုမှည့်ရမည်အကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။ သူတို့နှစ်ဦးမှာ
ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကာ ဘုရားသခင်ကို ချ ီးမွမ်းခဲ့သည်။ မာရိသည် သုံးလတာနေထိုင်
ခဲ့ပြီး အိမ်သို့ပြန်သွားသည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ခရစ်ဝင်ကျမ်း
ရေးသူနှစ်ဦး၏
ပုံပြင်ကိုပြောပြပါ
ရှင်မဿဲနှင့် ရှင်လုကာ

ကောင်းပြီ။ မာရိသည် ယောသပ်နှင့် စေ့စပ်ထားသည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ဘုရားတရား

တို့သည် ယေရှုမွေးဖွား

ရိုသေပြီး အလွန်လေးစားဖွယ်ကောင်းသည့် ဆက်ဆံရေးရှိသည်။ ယောသပ်က မာရိတွင်

လာသည့် ပုံပြင်ကို

ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်ကိုသိသောအခါ မာရိကို သိက္ခာမကျစေလိုခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် သူမကိုယ်ဝန်

ပြောကြသည်။ စာပုဒ်နှစ်ခု

ရှိသောကြောင့် လက်မထပ်နိုင်သော်လည်း မာရိကို ကာကွယ်ပေးမည့် အစီအစဉ်ကိုစဉ်းစား

လုံးကို သင့်အတန်းသား

ခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်သည် ယောသပ်အားပြောသည်မှာ မာရိ

များ အားဖတ်ပြပါ။

သည် မည်သူနှင့်မျှမစုံဖက်ခဲ့သော်လည်း သူမကိုယ်ဝန်ရှိသည်။ ၎င်းမှာ အလွန်ထူးခြားသော

ဆွေးနွေးရန် -

နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်တမန်က ယောသပ်အား ဘုရား
သခင်၏သန့်ရှင်းသော

ဝိညာဉ်တော်သည်

မာရိအား

ကိုယ်ဝန်ရှိစေသည်။

ကလေး၏

အမည်ကို ယေရှုဟုမှည့်ရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည်လူသားများကို သူတို့၏
အပြစ်မှကယ်ချွတ်မည့်သူဖြစ်သည်ဟု ပြောပြခဲ့လေသည်။

. ထိုကျမ်းပိုဒ်များတွင်
တူညီသောအရာများ
ဘာပါရှိသနည်း။
. ကျမ်းစာထဲရှိကျမ်းပိုဒ်

မာရိမှ ကလေးမွေးဖွားမည့်အချ ိန် ရောက်လာခဲ့သည်။ သူမသည် အလွန်မသက်မသာ

တစ်ခုချင်းစီတွင် ဘာက

ခံစားရသည်။ ယောသပ်နှင့်မာရိတို့က နာဇရက်မှ ဗက်လင်သို့ ခရီးရှည်ထွက်လာခဲ့ကြသည်။

ထူးခြားသနည်း။

ထိုနေရာတွင် တည်းခိုရန် နေရာမရှိသည်ကို တွေ့ခဲ့ကြသည်။ တည်းခိုခန်းအားလုံးတွင်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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ဆရာအကူ

သည်။ လျှ ို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သည့် မွေးဖွားမှုဖြစ်သည်။ လယ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသာ ထိုနေရာ
တွင် ရှိနေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က အနီးအနားရှိစားကျက်တွင် သိုးထိန်းများကိုပြောပြခဲ့သည်။
ကယ်တင်ရှင်မွေးဖွားလာပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ အလွန်
များပြားသော ကောင်းကင်တမန်များက ဘုရားသခင်အား ချ ီးမွမ်းကြသည်။ သိုးထိန်းများ
သည် ကြောက်ရွံ့ကြသည် သို့သော် ကယ်တင်ရှင်ကိုရှာဖွေရန် ဗက်လင်မြို့ထဲသို့ သွားခဲ့
ကြသည်။ သေချာသည်မှာ ကောင်းကင်တမန်မှ သူတို့အားပြောပြသည့်အတိုင်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
သူတို့က အဝတ်နှင့်ပတ်စည်းပြီး နွားစားခွက်တွင် သိပ်ထားသည့်ကလေးလေးကို တွေ့ခဲ့
သည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် မပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါ။ သူတို့သည် ထိုထူးခြားသည့် ကလေးအကြောင်းကို

ကျမ်းစာအလွတ်

လူတိုင်းအားကြားပြောခဲ့သည်။
အချ ိန်ကာလတစ်ခုကြာသောအခါ အရှေ့ဘက်မှပညာရှိများသည် ဘုရင်ဖြစ်သော ကလေးထံ
လာရောက်ကာ လက်ဆောင်များ ပူဇော်ကြသည်။ ထိုပညာရှိများအား ကြယ်က အရှေ့ဘက်မှ
ကလေးထံသို့ လမ်းပြခဲ့သည်။ သူတို့က ယေရှုအတွက် ဆုလက်ဆောင်များယူလာပြီး သူတို့၏
ကိုးကွယ်မှုကို သရုပ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ မေရှိယဖွားမြင်ပြီ။ ကောင်းကင်တမန်များသိခဲ့သည်။
မာရိနှင့်ယောသပ် သိခဲ့သည်။ သိုးထိန်းများသိကြသည်။ ပညာရှင်များသိကြသည်။ မကြာမီ
လူအများက ထိုထူးခြားသော ကလေးလေးကိုတွေ့ရှိမည်။ အမှန်ပင် ဘုရားသခင်မတတ်နိုင်
သောအမှုမရှိပါ။

ကျက်မှတ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု
- အတန်းလိုက်ယှဉ်ပြိုင်မှု
အသင်းနှစ်သင်းဖွဲ့ပါ။
ကျက်မှတ်ထားသည့်
ကျမ်းချက်ကို အသင်းများ
မှ ၁၀ ကိုက်အကွာမှ
စာလုံးကြီးများဖြင့်
ရေးကာထားပါ။
ကလေးများကို ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရှိသည့်နေရာသို့ပြေးစေပြီး
လူတိုင်းကြားနိုင်အောင်

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂:၁၁ - ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်၏မြို့၌ သခင်ခရစ်တော်တည်းဟူသော ကယ်တင်

နောက်စကားလုံးကို

သောအရှင်သည် သင်တို့အဘို့အလိုငှါ ဖွားမြင်ခြင်းကို ခံတော်မူပြီ။

ဖတ်ပါ။
ကလေးတစ်ဦးချင်းစီက
သူ၏ စကားလုံးတစ်လုံးကို

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ဖတ်ပြီးသည့်အခါ အသင်း
ထံသို့ပြေးပြီး တန်းစီထား

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

သည့် အတန်းမှနောက်

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏

လူကိုထိပါ။

ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ထိုကျမ်းချက်များ အားလုံး

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်

ကျက် ပြီးသွားသည်အထိ

တွေ့နိုင်ပါသည်။

ဖြစ်စဉ်ကိုထပ်မံ

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

လုပ်ဆောင်ပါ။

“ယေရှုပေးပါ Give me Jesus” ဟူသည့် Fernando Ortega သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာ

လူတိုင်းကျမ်းချက်

အတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ပါ။

ကာလပြမျဉ်း
ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ
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ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
အလွန်ထူးခြားသည့် ကြေငြာချက်
လျ ို့ဝှက်ချက်အကြီးဆုံးကို သိခဲ့ဖူးပါသလား။ အမှန်တကယ် ပျော်ရွှင်သည့် လျှ ို့ဝှက်ချက်
လား။ တစ်ခါက ကျွန်တော့်ကို မိသားစုတွင် ကလေးရတော့မည်ဟု ပြောပြကြသည်။ ကျွန်
တော်အလွန် စိတ်လှုပ်ရှားသည်။ ပျော်စရာကောင်းသည့် သတင်းကောင်းကို တစ်စုံတစ်
ယောက်အား ပြောပြရန် ကျွန်တော်မစောင့်နိုင်ပါ။ မည်သူ့ကို ပထမဆုံးသိစေမည်ဟူသော
အရာကို သင်ဆုံးဖြတ်သည်။ မည်သူကိုသင်ခေါ်မည်နည်း။ (ကလေးများကိုဖြေစေပါ) ဘုရား
သခင်က သူ၏ချစ်လှစွာသော သားတော်ယေရှုမွေးဖွားကြောင်းကို ပထမဆုံးမည်သူကိုပြော
မည်ဟု သင်ထင်သနည်း။ နောက်ဘုရင်တပါးကိုလား။ အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များကို
လား။ သူတို့သည် သြဇာအာဏာရှိသောသူများဟု သတ်မှတ်ခံရသလား။ ကမ္ဘာကြီး၏အမြင်
တွင် ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်က သိုးထိန်းများကိုဦးဆုံးပြောပြခဲ့ရာမှ ကျွန်တော်နား
လည်ခဲ့သည်မှာ ဘုရားသခင်အတွက် အရေးပါသောသူများဖြစ်ရန် ကမ္ဘာကြီး၏အမြင်တွင်
ချမ်းသာပြီးသြဇာရှိနေရန် မလိုဟူသည်ကို နားလည်စေသည်။
အတွေးအခေါ်များ - ကလေးများအား ယေရှုမွေးဖွားသည့်အကြောင်း ကြော်ငြာသည့်

သင်ခန်းစာကို

လက္ခဏာများနှင့် ပိုစတာများ လုပ်စေပါ။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု -

၄) သင်ခန်းစာအားပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

တစ်မိနစ်စာစာရင်း
ဆရာက
အသင်းနှစ်သင်း အား

အတန်းကိုနှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။ အဖွဲ့များကို ယေရှုမွေးဖွားသည့် အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖော်ပြ

တစ်မိနစ်စာစာရင်းဖြင့်

ချက်များစွာကို ရေးနိုင်သလောက်ရေးစေပါ။ အချက်အလက်အနည်းငယ်ကို ပေးထားပါ

သင်ခန်းစာအကြောင်း

သည် -

အချက်အလက်များကို

¼¼

ယေရှုသည် ကဲသာဘုရင်သြဂုတ္တုအုပ်ချုပ်စဉ်ကာလတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။

ရေးနိုင်သမျှရေးစေပါ။

¼¼

မဿဲနှင့်လုကာတို့နှစ်ဦးကသာ ယေရှုမွေးဖွားလာသည့်ပုံပြင်ကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့

တစ်မိနစ်ပြည့်သွားသော

ကြသည့် ခရစ်ဝင်ကျမ်းရေးသူနှစ်ဦးဖြစ်သည်။

အခါ မည်သူက အချက်

¼¼

မာရိနှင့် ဧလိရှဗက်တို့သည် တစ်ဝမ်းကွဲမောင်နှမဖြစ်သည်။

အလက်များစွာ ရသည်ကို

¼¼

ယောသပ်နှင့်မာရိတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ရိုသေကြသည်။

နှိုင်းယှဉ်ပါ။ သင်သည်

¼¼

ယောသပ်နှင့်မာရိတို့သည် ဗက်လင်သို့ သန်းခေါင်စာရင်းပေးရန် ခရီးထွက်လာ

အချက်အလက်များကို

ကြသည်။

ရှာဖွေကြောင်း

ယေရှု၏ပထမဆုံးပုခက်မှာ နွားစားခွက်ဖြစ်သည် (မြင်းများ (သို့) ကျွဲနွားများ

ကလေးများကို

စားစရာထည့်ပေးသည့်သေတ္တာ)

သေချာစွာသိစေပါ။

¼¼

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
မျှော်လင့်စောင့်စားခြင်းမှာ ပြီးဆုံးသွားသည်။ မေရှိယရောက်လာခြင်းသည် ယခုဖြစ်သည်။
အရှေ့ဘက်မှ ပညာရှိများလာသောအခါ သူတို့သည် သခင်ယေရှုအတွက် ထူးခြားသော
လက်ဆောင်များ ယူလာခဲ့ကြသည်။
ယခုတစ်ပတ်တွင် သင့်အနေဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပေးနိုင်သည့် ထူးခြားသောလက်
ဆောင်နှစ်မျ ိုးကို ဖော်ပြပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်၏သားတော် မွေးဖွားခဲ့သည်။
သူ၏အမည်မှာ ယေရှုဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၃
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁:၁-၁၆ နှင့်
ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း ၃:၂၃-၂၈
ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှု၏ မိသားစုသမိုင်းတွင် အာဗြဟံနှင့်ဒါဝိဒ်တို့ ပါဝင်သည်။

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

¼¼
¼¼

ဂျူးလူမျ ိုးမိသားစုသမိုင်းတွင် မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်သည် အမျ ိုးသားတစ်ဦးနှင့် အရေးပါသည့်

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ဘိုဘေးများကြားဆက်စပ်မှုကို ပြသသည်။

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်အား ဖွင့်ပြခြင်းသည် မျ ိုးရိုးအဆက်ဆက် ပတ်သက်မှုအတွဲ တစ်ခုလုံးကို

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ပြသသည်။ သို့သော် အချ ို့မျ ိုးဆက်ကိုမူ ချန်ထားသည်။ မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်အားလုံးကို
တင်ဆက်မည်ဆိုပါက မျ ိုးရိုးစဉ်သည် သီးခြားဖြစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
¼¼
¼¼

¼¼

ဖခင်ဟူသော စကားလုံးမှာ တစ်ခါတစ်ရံ အဖိုး၊ အဖိုး-အဖိုးနှင့် အခြားမျ ိုးရိုးထဲမှ မျ ိုးဆက်

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ဟု ဆိုလိုသည်။ သားဟူသောစကားလုံးသည် တစ်ခါတစ်ရံ မျ ိုးဆက်ဟုသာ ဆိုလိုသည်။

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

ရှင်မဿဲက ယောသပ်အားဖြင့် သူ၏တရားဝင်သားဖြစ်သော ယေရှု၏မျ ိုးနွယ်အားခြေ

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

ရာခံရန် ပေးထားခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရှင်လုကာသည် မာရိ၏ရုပ်ပိုင်းအရသားဖြစ်သော

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

ယေရှုကို မာရိအားဖြင့်ခြေရာခံခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်သည် ပဋိညာဉ်ပုံစံဖြင့်ပေးထားသည် (စာချုပ် (သို့) သဘော

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

တူညီမှု)။ ထိုအရာသည် လူသားတစ်ဦးအားဖြင့် ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ ထိုသူသည် အာဗြဟံ

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

၏ မျ ိုးရိုးမှ ဆင်းသက်လာရမည်။ ရှင်မဿဲထဲတွင် ဖော်ပြထားသော မျ ိုးရိုးစဉ်ဆက်

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

သည် ယေရှုသည် ပဋိညာဉ်မျ ိုးရိုးမှဆင်းသက်လာသည်ကို သက်သေပြသည်။ ဒုတိယ

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

အနေဖြင့် ထူးခြားသောမျ ိုးဆက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အမျ ိုးအမည်တစ်ခုမှာ ဒါဝိဒ်နှင့်
ဆက်နွယ်မှုဖြစ်သည်။ ဣသရေ၏နောက်ပိုင်းသမိုင်းတွင် ဘုရားသခင်က ဒါဝိဒ်အား
သူ၏မိသားစုမျ ိုးဆက်မှ မေရှိယဆင်းသက်လာမည်ကို ကတိပေးခဲ့သည်။
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

“ရှင်လုကာသည် အလွန်ဂရုပြုသည်။ သူက လူများ “အထင်အမှတ်” အားဖြင့် ကိုယ်
တော်၏အဘကား ယောသပ်တည်းဟု ဖော်ပြထားသည်” (၃:၂၃)။ သူသည်မည်သည့်
အမျ ိုးအနွယ်မှမဟုတ်ပါ။ သူသည် အချ ိန်ကာလကြာရှည်စွာ စောင့်စားခဲ့ရသည့် အမျ ိုး
သမီး၏မျ ိုးစေ့ (ကမ္ဘာ ၃:၁၄-၁၅၊ ကျမ်းစာ၏ပထမဆုံး ပရောဖက်ပြုချက်) ဖြစ်သည်။
မာရိ၏ခင်ပွန်းယောသပ်သည် ယေရှုအားသူ၏မွေးစားခြင်းသည် ဗိမာန်တော်မှတ်တမ်း

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

တွင် ဦးစွာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပုံရသည်။ ယောသပ်သည် မာရိအား လက်ထပ်လိုက်သော

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

အခါ မင်းမျ ိုးမင်းနွယ် ရှောလမုန်၏မျ ိုးဆက်နှင့် နာသန်၏သာမန်မျ ိုးနွယ်တို့ ပေါင်းသင်း

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

ကြလေသည်။”

ကာလပြမျဉ်း
@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
အောက်ပါဇယားနှင့် တူညီသည့် ကစားသင်ပုန်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက် ထုတ်ပါ။
အချ ိန်ကာလပြမျဉ်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း

သီချင်း

ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ခြင်း

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

နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာ ၁၀ ခုသို့ ပြန်ကြည့်ပြီး သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီ၏ အချ ိန်ကာလပြမျဉ်း
(၁ဝဝမှတ်)၊ သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီမှ ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း (၂ဝဝမှတ်)၊ သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်း
စီအတွက်သီချင်း (၃ဝဝမှတ်)၊နှင့် သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီအတွက် ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ခြင်း
(၄ဝဝမှတ်) ကိုကလေးများအား ပြောစေပါ။
ဆုကို အနိုင်ရသည့် အသင်းအားပေးပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည် ကလေးများ
အတွက် ပျော်စရာကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့် အားလုံးကို ပါဝင်စေပါ။ သင့်အတန်း၏
အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီး ကလေးတစ်ဦးလျှင် မေးခွန်း ၁-၂ ခုဖြင့် ကန့်သတ်နိုင်ပါသည်။
သင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါက အကြောင်းရင်းမှာ ကလေးအနည်းငယ်ကသာ မေးခွန်းအားလုံးကို
ဖြေမည်ဖြစ်သည်။

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာစိန်ခေါ်ခြင်း
အတန်းကို နှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။
အသင်းများက ၁) ညီအစ်ကို မောင်နှမ
အများဆုံးရှိသော သူများ
၂) ညီအစ်ကိုမောင်နှမ
အနည်းဆုံးရှိသော သူများ
ဟု ခွဲနိုင်ပါသည်။
ဤကစားနည်းအား
သင်ခန်းစာ အဆုံးသတ်
တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်
ခြင်းနှင့် အတူ ဆက်လက်
ကစားသွားမည်ဖြစ်သည်။

စုစုပေါင်းအမှတ် (၁၀၀၀၀)မှတ်ရှိမည်။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် ၁ဝဝဝမှတ် (အချ ိန်
ကာလပြအတွက် ၁ဝဝမှတ်၊ ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်းအတွက် ၂၀၀ မှတ်၊ သီချင်းအတွက် ၃၀၀
မှတ်၊ ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ခြင်းအတွက် ၄၀၀ မှတ်)

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
သင့်မိသားစုမျ ိုးဆက်မှ မည်မျှကို သင်အမည်ပြောနိုင်သနည်း။
သင်မည်မျှ ဝေးဝေးသွားနိုင်သနည်း။
ထိုလူများအကြောင်း သင်ဘာသိထားသနည်း။
ယေရှု၏မိသားစုသမိုင်းကို လူသိများပြီး သူ့ကိုလူသားမှ မွေးဖွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယေရှု၏
မိသားစုသမိုင်းအတွက် မှတ်တမ်းသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ က အာဗြဟံသို့ တဖန်
ပြန်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသင်ခန်းစာက ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏မိသားစုသမိုင်းနှင့် အဘယ်
ကြောင့် အလွန်အရေးကြီးသည်ကို အသေးစိတ်ပြောပြမည်ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
၎င်းမှာ ယေရှုမမွေးဖွားမီ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ခန့်ကပင် စတင်ခဲ့သည်။ အာဒံကိုဖန်ဆင်းပြီး
စာတန်ကို နင်းခြေမည့်သူကို ပေးမည်ဟု ကတိပေးသည်။ ဤသည်မှာ ကျမ်းစာ၏ပထမဆုံး

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

ပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်သည်။ နောက်နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ တစ်လျှောက်လုံးတွင် လူများစွာ

- နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

မွေးဖွားခဲ့ပြီး

မျ ိုးဆက်ပေါင်းများစွာ

ပေါ်လာကာပျောက်ကွယ်သွားကြသည်။

သို့သော်

မိသားစုတစ်စုမှာ အောက်ခြေမှ ရပ်တည်လာခဲ့သည်။ ၎င်းမှာယေရှု၏မိသားစုသမိုင်းဖြစ်ပြီး
အာဒံမှ ဆင်းသက်လာသည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် လျှ ို့ဝှက်နက်နဲသောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်စဉ်
သာမက အကြီးမြတ်ဆုံး ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ သမိုင်းဝင်ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။

ရှင်မဿဲ ၁:၁၆ နှင့်
ရှင်လုကာ ၃:၂၃ ကို
နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ထိုကျမ်းချက်
များ အားလုံးက ယေရှု

စူးစမ်းသူနှစ်ဦးက ယေရှုခရစ်တော်၏မိသားစုသမိုင်းကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ သူ

ခရစ်တော်၏ ထူးခြားချက်

တို့မှာ ရှင်မဿဲနှင့် ရှင်လုကာတို့ဖြစ်ကြသည်။ ရှင်မဿဲသည် ယေရှုခရစ်တော်ကို အာဗြဟံမှ

ကို ကျွန်ုပ်တို့အား

တစ်လျှောက်လုံးဖြစ်သောသူ၏

ဘာပြောပြသနည်း။

အမွေအနှစ်မှ

ခြေရာခံထားသည်။

တစ်ချ ိန်တည်းတွင်

ရှင်လုကာ၏ စူးစမ်းရှာဖွေမှုက ယေရှု၏မိသားစုသမိုင်းကို လူသားမူလအစ အာဒံမှတစ်
လျှောက်လုံးခြေရာခံစေသည်။

. ရှင်မဿဲ ၁:၁၆

ရှင်ယာကုပ်မြင်သော

ယေရှု၏မိသားစု သမိုင်းကို ခြေရာခံခြင်းသည် ယေရှု၏ထူးခြားမှုကို ကျွန်ုပ်တို့အား ဖော်ပြ

သားကား၊ မာရိ၏

နေသည်။ သူ့ကို ရှင်လုကာက အာဒံမှခြေရာခံသည်။ လုကာ၏ခြေရာခံချက်တွင် လူသိများ

ခင်ပွန်းယောသပ်တည်း။

သည့် အာဗြဟံနှင့်ဒါဝိဒ်တို့ ပါဝင်သည်။ ရှင်မဿဲသည် ခရစ်တော်၏တရားဝင်အမွေအနှစ်

ထိုမာရိသည် ခရစ်ဟု

ဖြစ်သော ဘုရင်ဖြစ်ခြင်းကို ခြေရာခံထားသည်။ သူသည်လည်း အာဗြဟံနှင့်ဒါဝိဒ်တို့ကို

ခေါ်ဝေါ်သမုတ်သော

ထည့်ထားသည်။ ယေရှုသည် “ဘုရား-လူသား” ဖြစ်ရန် ထူးခြားစွာ အရည်အချင်းရှိသည်။

ယေရှု၏မယ်တော် ဖြစ်၏။

သူသည် ဘုရားအကြွင်းမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးမှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည်
လူသားအကြွင်းမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဖခမည်းတော်မှာ သူ၏စစ်မှန်သောဖခင်ဖြစ်သည်။

. လုကာ ၃:၂၃ - ထိုအခါ
ယေရှုသည် အနှစ်သုံး

နှစ်ပေါင်းများစွာ တစ်လျှောက်တွင် မည်သူကမှ ဤကြွေးကြော်မှုကို မလုပ်ဆောင်နိုင်သေး

ဆယ်ခန့်မျှ ရှိတော်မူ

ပေ။

၏။ လူများ အထင်အမှတ်

ယေရှုခရစ်တော်တွင် မေရှိယဟု မျှော်လင့်ခံထိုက်သည့် တရားဝင်အခွင့်အရေးရှိပြီး

သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုသိစေသည့် လူသားဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်လည်း သူမွေးဖွာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်

အားဖြင့် ကိုယ်တော်၏

သူ့ကို “တစ်ပါးတည်းသော သားတော်” ဟု ခေါ်သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏ထူးခြားသော

အဘကား ယောသပ်

သားတော်ဖြစ်ခဲ့၊ ဖြစ်နေသည်။ သူနှင့်တူသည့် မည်သူမျှမရှိပါ။ သူ့ကဲ့သို့အခြားမည်သူမျှ

တည်း။

မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် သူသည် ထူးခြားသည်… သူနှင့်တူသူအခြားမည်သူမျှမရှိ။ ရှင်မဿဲနှင့်

လုကာသည် အလွန်

ရှင်လုကာနှစ်ဦးစလုံးသည် သူတို့၏ချဲ့ကားစူးစမ်းလေ့လာမှုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ယေရှု
ခရစ်တော်သည် ကမ္ဘာလောကကြီးကိုကယ်တင်မည့် တစ်ပါးတည်းသော ကယ်တင်ရှင်
ဖြစ်သည်ဟူသော နိဂုံးကိုရစေသည်။

ဂရုတစိုက်ဖြင့် ယေရှုသည်
လူများ “အထင်အမှတ်”
ဖြင့် ယောသပ်၏သားဟု

ယေရှုကို “ဒါဝိဒ်၏သားတော်” ဟု ခေါ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သူသည် မေရှိယဖြစ်ရန် ဘုရား

ရေးသားထားသည်။

သခင်မှ ကတိပေးထားသောသူဖြစ်သည်။ “ဒါဝိဒ်၏သားတော်” ဟုခေါ်ခံရခြင်းမှာ သူ၌

မဿဲကသူ့ကို ခရစ်တော်

မေရှိယဖြစ်ရန် တရားဝင်အခွင့်အရေး (သို့) ဂျူးလူမျ ိုးတို့၏ဘုရင်ဖြစ်ရန် ရှိသည်ဟု ဆိုလို

ဟု ခေါ်သည်။

သည်။

သူ၏အခွင့်အာဏာနိုင်ငံတော်ကို

ဖခမည်းတော်ဘုရားမှ

တည်ထောင်ခဲ့သည်။

လူအများက ထို “ဘုရား-လူသား” ကို အပြစ်ရှာကြမည်။ သို့သော် ကောင်းကင်ဘုံမှဖခမည်း

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ
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တော်သည် သူ့ကိုအလွန်နှစ်သက်သည်။ သူမမွေးဖွားမီနှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ကပင် ကတိပေးခဲ့
သည့် ကာလကြာရှည်စွာ စောင့်စားခဲ့ရသည့် “စာတန်ကိုနင်းခြေမည့်သူ” ဖြစ်သည်။ ယေရှု

ဆရာအကူ

ခရစ်တော်၏မိသားစုသမိုင်းသည် အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းကကျွန်ုပ်
တို့ကို နှစ်ပေါင်းများစွာက သူ၏ထူးခြားသော ဆွေမျ ိုးများကိုပြောပြသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၁:၁၆ - ယာကုပ်မြင်သောသားကား မာရိ၏ ခင်ပွန်းယောသပ်တည်း။
ထိုမာရိသည် ခရစ်ဟု ခေါ်ဝေါ်သမုတ်သော ယေရှု၏မယ်တော်ဖြစ်၏။

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

တယ်လီဖုန်း ကစားနည်း
ကို အသုံးပြုပြီး ကျမ်းချက်

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

လှုပ်ရှားမှု တယ်လီဖုန်းကစားနည်း

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ကို ကျက်မှတ်ပါ။ သင့်
အတန်းအား တစ်တန်း
တည်း ဖြစ်အောင်စီခိုင်းပါ
ထို့နောက် အတန်းမှ
ပထမဆုံး လူသည် နောက်
လူကို ကျမ်းချက်၏
စကားစုတစ်စုအား တီးတိုး

“ယေရှုပေးပါ Give me Jesus” ဟူသည့် Fernando Ortega သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာ

ပြောရမည်။ ထိုသူက

အတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကို ထပ်ပြော
ရမည်။ အားလုံး
လုပ်ဆောင်ပြီးသည်

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

အထိစောင့်ပါ။ ထို့နောက်
ဒုတိယစကားစုကို

ယေရှု၏ မိသားစုသမိုင်း

ထိုနည်းတူစွာ လုပ်ဆောင်

အချ ိန်မီကြိုတင်၍ ၁လက်မအကျယ်နှင့် ၈လက်မအရှည်ရှိသည့် စာရွက် ၁၃ ရွက်ကို ပြင်ဆင်

ပါ။ ထိုမှ ကျမ်းချက်

ပါ။ ထိုနာမည်များကို စာရွက်များပေါ်တွင် ရေးပါ (စာရွက်တစ်ရွက်လျှင် နာမည်တစ်ခုစီ)။
အာဒံ၊ အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်၊ ယုဒ၊ ဒါဝိဒ်၊ ယောသပ်။ စာရွက် ၅ ရွက်ပေါ်တွင် သင့်
ကလေးများသိလောက်သည့် လူများ၏အမည်ကိုရေးပါ။ ဥပမာ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ အား

အားလုံးကို ကျက်မှတ်ပြီး
သည်အထိ ထိုသို့
လုပ်ဆောင်ပါ။

ကစားတော်သူများ၊ နာမည်ကြီး (သို့) အခြားထဲမှ။ နောက်ဆုံးစာရွက်ကို “ယေရှုခရစ်တော်”
ဟုရေးပါ။ ကလေးများကို - “ယေရှုခရစ်တော်ထက် နှစ်ပေါင်း ၂ဝဝဝလောက်စောပြီး
အသက်ရှင်ခဲ့သည့် ယေရှုခရစ်တော်၏ဘိုးဘေးများကို ပြန်လည်ဆက်စပ်သည့် ချ ိန်းကြိုး
တစ်ခုကိုလုပ်ကြပါစို့။” ဟု ပြောပါ။
ဤအရာ၏ပန်းတိုင်မှာ ယေရှု၏မျ ိုးဆက်များကို သိမှတ်ရန်ဖြစ်ပြီး တစ်စုတည်းထားရန်
ဖြစ်သည် (ဟုတ်သည်)။ ယေရှု၏မျ ိုးဆက်ထဲတွင် မပါသူများအား အခြားအုပ်စုတွင်ထားရန်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ
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ဖြစ်သည် (မဟုတ်ပါ)။ စာရွက်များကိုရောထားပြီး တစ်ခုပြီးတစ်ခုကောက်ယူပါ။ နာမည်
များကိုဖတ်ပြီး ကလေးမျာအား ဟုတ်သည်၊ မဟုတ်ပါဟု ဖြေစေပါ။ ခွဲခြားပြီးနောက် ကလေး

ဆရာအကူ

များ အစီအစဉ်အလိုက်ထားရန် ကူညီပေးပါ (အထက်မှစာရင်းကို ကြည့်ပါ) စာရွက်များကို
ချ ိန်းကြိုးလုပ်ရန် အကွင်းပုံလုပ်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင် “ယေရှုခရစ်တော်” ဟုရေးထားသည့်
စာရွက်ကို ဆွဲထုတ်ပါ။ ယေရှုသည် နောက်ဆုံးချ ိန်းကြိုးဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် အာဒံနှင့်မည်
သို့ ဆက်စပ်နေသည်ကို ပြောပြပါ။ သင်သိပါသလား။ ဘုရားသခင်တွင် အစအဦးကတည်း
ကပင် လောကသားများကို ကယ်တင်ရန် ခရစ်တော်ကိုစေလွှတ်ရန် အစီအစဉ်ရှိခဲ့သည်။

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

သင်ခန်းစာကို  
ပြန်လည်စတင်သုံးသပ်ပါ

သင်ခန်းစာ အစတွင် သင်စတင်ခဲ့သည့် အမှတ်များဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနည်းကို
ဆက်လက်ကစားပါ။
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼

လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာစိန်ခေါ်ခြင်း

၁၀၀ မှတ်အတွက် - ယေရှု၏ မိသားစုသမိုင်းကို စူးစမ်းလေ့လာသူနှစ်ဦးမှာ

ဤပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်း

မည်သူများဖြစ်ကြသနည်း။ (ရှင်မဿဲနှင့် ရှင်လုကာ)

လှုပ်ရှားမှုသည်

၂၀၀ မှတ်အတွက် - မည်သည့် စာရေးဆရာက ယေရှုသည် မေရှိယဖြစ်ခြင်း တရား

သင်ခန်းစာအစတွင်

ဝင်အခွင့်အရေးကို ခြေရာခံထားသနည်း။ (ရှင်မဿဲ)

ကစားခဲ့သည့် ပြန်လည်

၃၀၀ မှတ်အတွက် - မည်သည့် စာရေးဆရာက မေရှိယဖြစ်ရန် ယေရှုသည် လူသား

သုံးသပ်ခြင်း ကစားနည်း

အခွင့်အရေးကို ခြေရာခံခဲ့သနည်း။ (ရှင်လုကာ)

ကို ဆက်လက်ကစားခြင်း

၄၀၀ မှတ်အတွက် - မည်သည့် ကျမ်းချက်နှစ်ချက်က ယေရှု၏ မိသားစုသမိုင်း

ဖြစ်သည်။

အကြောင်းကို ပြောထားသနည်း။ (ရှင်မဿဲ ၁ နှင့် ရှင်လုကာ ၃)
¼¼

အပိုမေးခွန်း - ၅၀၀ မှတ်တန် - ဤသင်ခန်းစာ၏ အဓိကအကြောင်းအရာမှာ ဘာ
ဖြစ်သနည်း။ (ယေရှု၏မိသားစုသမိုင်းတွင် အာဗြဟံနှင့် ဒါဝိဒ်တို့ပါဝင်သည်)

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ရှင်မဿဲနှင့် ရှင်လုကာတို့သည် စူးစမ်းရှာဖွေသူများ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် ယေရှု၏
မိသားစုသမိုင်းကြောင်းကို ခြေရာခံခဲ့ကြသည်။ ထိုကျမ်းချက်များကို ကလေးများဖတ်ရန်
အိမ်စာပေးပါ။ ထို့နောက် သူတို့စူးစမ်းလေ့လာပြီးနောက် ထိုကျမ်းချက်များသည် မည်သူ
အကြောင်းပြောနေသည်ကို ဆုံးဖြတ်စေပါ။

လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
လှုပ်ရှားမှု - အိမ်စာ
သင့်အတန်းသားများကို
ဤအိမ်စာပေးပါ။ ၎င်းမှာ
နောက်တစ်ကြိမ်သူတို့

¼¼

မိက္ခာ ၅:၂ (မိက္ခာမှ ရေးသားခဲ့သည်)

¼¼

ဟေရှာယ ၅၃ (ဟေရှာယမှ ရေးသားခဲ့သည်)

¼¼

ဆာလံ ၂၂ (ဒါဝိဒ်မှ ရေးသားခဲ့သည်)

¼¼

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၅ (မောရှေမှ ရေးသားခဲ့သည်)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

သင်ခန်းစာကို

တွေ့ဆုံသောအခါ
ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်ရ

ကာလပြမျဉ်း
ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ

မည့်အရာ ဖြစ်သည်။
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၄
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၂:၁-၁၅ နှင့်
ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂:၂၂-၃၈

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှု၏အစောပိုင်း အသက်တာ၏ဖြစ်စဉ်များမှ
သူသည် အလွန်ထူးခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်ကို  မှတ်သာခဲ့သည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

¼¼

ရှုမောင်အား ဘုရားသခင်ပြောသည်မှာ သူသည် ဣသရေလလူမျ ိုးများ၏ နှစ်သိမ့်မှုကို

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

တွေ့သည်ဟု ပြောပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုအသက်အရွယ်ရောက်သောအခါ မာရိနှင့်

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ယောသပ်တို့သည် သူ့ကိုဗိမာန်တော်သို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ရှုမောင်က သူတို့ကို
တွေ့သောအခါ သူကကလေးငယ်ယေရှုကို သူ၏လက်မောင်းပေါ်တွင်တင်ပြီး ကောင်း
ကြီးပေးသည်။ ရှုမောင်က သူသည် ယခုတွင် ထိုအဖြစ်အပျက်ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ
သေနိုင်ပြီဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
¼¼

အန္နသည် အသက် ၈၄ နှစ်အရွယ် မုဆိုးမတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမ၏ဘဝအများဆုံးအချ ိန်
ကိုညွှန်ပြပြီး သူမကိုပရောဖက်ဟု ခေါ်သည်။ သူမသည် ဗိမာန်တော်တွင် ပုံမှန်နေထိုင်
သည်၊ ကိုးကွယ်သည်၊ အစာရှောင်သည်၊ ဘုရားကိုချ ီးမွမ်းသည်။ ရှုမောင်နှင့်တူညီစွာ
အန္နက ခရစ်တော်သည် ဣသရေလလူမျ ိုးကို ကယ်တင်မည့်သူ ဟူသည်ကို သိခဲ့သည်။
သူသည် ကတိပေးထားသည့် မေရှိယဖြစ်သည်။
အန္နနှင့် ရှုမောင်တို့သည် အသက်ကြီးသောသူကို တန်ဖိုးထားသည့် ယဉ်ကျေးမှုတွင်
သည်။
“ပညတ်တရားက တတ်နိုင်သောမိဘများအား နွားသူငယ်ယဇ် (သို့) သိုးသူငယ်ယဇ်
ခွင့်ပြုထားသည်။ ယောသပ်နှင့်မာရိတို့သည် ဆင်းရဲသားများ၏ ယဇ်ကိုသာ ပူဇော်နိုင်
သည်။”

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

နောက်ပိုင်းတွင် ယေရှု အသက် ၁၂ နှစ် ရောက်သောအခါ သူ၏မိခင်နှင့်ဖခင်တို့သည် ဝတ်
ပြုကိုးကွယ်ရန် ဗိမာန်တော်သို့ အခြာသူများနှင့်အတူ နောက်တစ်ဖန်သွားခဲ့ကြသည်။
ဗိမာန်တော်တွင် ထိုခေတ်က ပညာရှင်များနှင့်အတူ အလွန်နက်နဲစွာ ဆွေးနွေးခြင်းကို
စတင်ခဲ့သည်။ သူ၏မိဘများက ဗိမာန်တော်မှထွက်ခွာလာကြသောအခါ ယေရှုသည်

ကာလပြမျဉ်း
@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

ကို တောင်းဆိုသည်။ သို့သော် ဆင်းရဲသားများကိုမူ ငှက်ကလေးနှစ်ကောင်ကို ယူလာရန်

¼¼

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

နေထိုင်ခဲ့သောကြောင့် သူတို့၏ပရောဖက်ပြုချက်များသည် ပိုမိုထူးခြားမှုကို ဖြစ်စေခဲ့
¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

တွင် မုဆိုးမဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည် ဘုရားသခင်နှင့်သာမန်ထက် နီးကပ်စွာနေသည်

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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အဖွဲ့နှင့် မပါလာသည်ကို သတိမပြုမိကြပေ။ ပုံမှန်အားဖြင့် အမျ ိုးသမီးများနှင့်ကလေး
များသည်

အဖွဲ့၏ရှေ့ဘက်မှသွားရပြီး

အမျ ိုးသားများက

ဆရာအကူ

နောက်မှလိုက်ကြသည်။

ယေရှုသည် အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ် ယောက်ျားလေးတစ်ဦးအနေဖြင့် နှစ်သက်ရာဘက်မှ
လိုက်၍ ရသည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု -

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက် ပန်းတိုင်တစ်ခုမှာ ကလေးများသည် ကျမ်းစာ၏ မဟာပုံပြင်
ကို မြင်တွေ့ရန်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုပုံပြင်ထဲမှ ထပ်မံတလဲလဲ ပါဝင်နေသည့်
အဓိကအကြောင်းအရာကို ကလေးများအား မေးလိုပါသည်။ ဥပမာ ကလေးများကို စိတ်
ကြိုက်ဖြေစေပါ။ သို့သော် အောက်ပါအချက်များသည် ကျမ်းစာထဲရှိ မဟာပုံပြင်ထဲတွင်

မဟာပုံပြင်တစ်ပုဒ်
ဆရာက အတန်းသား
များအား ခေါင်းစဉ်
ပေးနိုင်သည်။ ဥပမာ။

ထပ်ခါတလဲလဲ ပါဝင်နေသည့်အကြောင်းအရာအဖြစ် မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။

ဘုရားသခင်၏ အံ့သြဖွယ်

ဘုရားသခင်၏အံ့သြဖွယ်ရာ တန်ခိုးတော်

တော်၊ တိရစ္ဆာန်အစားထိုး

ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကို အပြစ်ပေးသည်

¼¼

ဖန်ဆင်းခြင်း

¼¼

အာဒံနှင့်ဧဝ

¼¼

တစ်ကမ္ဘာလုံး ရေလွှမ်းမိုးခြင်း

¼¼

Kadesh Barnea အရပ်တွင် မယုံ

¼¼

ပင်လယ်နီဖြတ်ကျော်ခြင်း

¼¼

ကတိတော်နယ်မြေသို့ ဝင်စားခြင်း

ကြည်ခြင်း
¼¼

ဣသရေလလူမျ ိုးတို့၏

ပထမဆုံး

ဘုရင်ရှောလု
တိရစ္ဆာန်အစားထိုးခြင်း
¼¼

အာဒံနှင့်ဧဝ

¼¼

မောရိတောင်ပေါ်မှ

ရှောလမုန်ဘုရင်

¼¼

ကွဲပြားသောနိုင်ငံတော်

အာဗြဟံနှင့်

ဣဇက်
¼¼

¼¼

ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်

ထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ် - ယေရှုခရစ်တော်
¼¼

၏ ပြင်ဆင်ထောက်ပံ့ခြင်း
¼¼

အပြစ်ဖြေရာနေ့

ဘုရားသခင်အား စိတ်ကျေနပ်စေသည့်

ယေရှုအကြောင်း ပရောဖက်ပြု
ချက်များ

¼¼

ယေရှုမွေးဖွားခြင်း

¼¼

ယေရှု၏အသက်တာမှ အစောပိုင်း
ဖြစ်စဉ်များ

ယုံကြည်ခြင်း
¼¼

နောဧ

¼¼

အာဗြဟံ

¼¼

ပသခါပွဲ

¼¼

ရုသနှင့် ရှမွေလ

¼¼

ဒါဝိဒ်မင်းကြီး

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကောင်းသော တန်ခိုး
ခြင်း၊ ဘုရားသခင်ကို
စိတ်ကျေနပ်စေသည့်
ယုံကြည်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်
သည် အပြစ်ကို
အပြစ်ဒဏ်ပေးသည်၊
ထူးခြားသော
ပုဂ္ဂိုလ်- သခင်ယေရှု။
ထို့နောက် ကလေးမျာအား
လေ့လာခဲ့သည့် ထိုပုံပြင်
များထဲမှ သမ္မာကျမ်းစာ
နည်းလမ်းကျကျ ဖြစ်သော
ဥပမာများကို ပြောစေပါ။
ဤလှုပ်ရှားမှု၏ ရည်ရွယ်
ချက်မှာ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်
တစ်ပုဒ်ထဲမှ ထပ်မံတလဲ
လဲပါဝင် နေသည့်
အကြောင်းအရာကို
မြင်တွေ့ရန် ဖြစ်သည်။

ကာလပြမျဉ်း
ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ
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ဆရာအကူ

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ရှင်မဿဲနှင့် ရှင်လုကာတို့သည် စူးစမ်းလေ့လာကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် ယေရှု၏
မိသားစုသမိုင်းအကြောင်းကို စူးစမ်းလေ့လာကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်သင်ခန်းစာမှ ပြန်လည်

သင်ခန်းစာ
သင်ကြားပေးပါ လှုပ်ရှားမှု
- အိမ်စာ

သုံးသပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် မိက္ခာ၊ ဟေရှာယ၊ ဒါဝိဒ်နှင့် မောရှေတို့သည် မည်သူ့အကြောင်း

ကလေးများအား

ရေးသားခဲ့ကြသည်ကို မည်သို့တွေ့ရှိကြောင်း မေးပါ။

လွန်ခဲ့သော တစ်ပတ်မှ

¼¼

မိက္ခာ ၅:၂ (မိက္ခာမှ ရေးသားခဲ့သည်)

¼¼

ဟေရှာယ ၅၃ (ဟေရှာယမှ ရေးသားခဲ့သည်။)

¼¼

ဆာလံ ၂၂ (ဒါဝိဒ်မှ ရေးသားခဲ့သည်)

¼¼

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃:၁၅ (မောရှေမှ ရေးသားခဲ့သည်)

သူတို့၏ အိမ်စာအကြောင်း
ကို ပြောရန် အခွင့်အရေး
ပေးပါ။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ယေရှုမွေးဖွားပြီး ၃၃ ရက်ကြာပြီးနောက် အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော အဖြစ်
အပျက် အချ ို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မာရိနှင့်ယောသပ်တို့သည် ဗက်လင်မှ ဗိမာန်တော်တွင်
ယဇ်ပူဇော်သည့် ယေရုရှလင်သို့ ခရီးတိုတစ်ခုသွားခဲ့ကြသည်။ မာရိနှင့်ယောသပ်တို့သည်
သိုးကိုဝယ်ရန်မတတ်နိုင်သောကြောင့် ခိုနှစ်ကောင် (သို့) ချ ိုးငှက်တစ်စုံကို ဝယ်ခဲ့ကြသည်။
ထို့ကြောင့် သူတို့သည် သူငယ်တော်ယေရှုနှင့်အတူ ဗိမာန်တော်ဝန်းသို့ဝင်လာကြစဉ် အဖိုး
ကြီးတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံကြသည်။ သူ၏အမည်မှာ ရူမောင်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဘုရား
သခင်က သူ့အား သူမသေမီ ဣသရေလလူမျ ိုးများ၏ နှစ်သိမ့်မှုကိုမြင်တွေ့ရမည်ဟု ကတိ
ပေးခဲ့သည်။ ဘာဆိုလိုသည်ကို လူတိုင်းသိသည်… ဆိုလိုသည်မှာ သူမသေမီ မေရှိယကို
တွေ့ရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထိုခေတ်က ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည် မေရှိယကို မမျှော်
လင့်ပါ။ သို့သော် ရှုမောင်က မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ သို့သော် ရှုမောင်ကသူ့တို့ကိုတွေ့သောအခါ
အရာ အားလုံးပြောင်းလဲသွားသည်။ ရှုမောင်က ဤလသားကလေးယေရှုသည် မေရှိယဖြစ်
မည်ကို သိခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကိုသိရန် ဘုရားသခင်ထံမှ တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားမှုကို သူ
လိုအပ်သည်။ ရှုမောင်က မေရှိယကိုသိ လိုက်သည်နှင့် သူသည် ဘုရားသခင်အား ချက်ချင်း
ချ ီးမွမ်းလေသည်။ သူက ဤဖြစ်စဉ်ကို သိမှတ်ခြင်းဖြင့် ဆာလံတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့ပြီး ရှုမောင်က
မေရှိယသည် ဂျူးလူမျ ိုးများအတွက်သာမက လူသားမျ ိုးနွယ်အားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်ကို
လည်း သိခဲ့သည်။ မာရိနှင့် ယောသပ်တို့သည် အလွန်အံ့သြကြသည်။ သူတို့သည် ဗိမာန်
တော်ထဲတွင် ယဇ်ပူဇော်ရန်ရောက်လာသော်လည်း သူတို့၏ကလေးသည် စောင့်စားခဲ့ရသော
မေရှိယဖြစ်သည်ကို သူစိမ်းတစ်ဦးက သိနေသည်။ မာရိနှင့်ယောသပ်တို့က ယေရှုမည်သူ
ဖြစ်သည်ကို သိသည်။ သို့သော် အခြားသူများကလည်း ဤသို့သိနေလိမ့်မည်ကို သူတို့

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- စကားလုံးမပါသည့်
ပုံပြင်ပြောပြပါ
ဆရာက အတန်းသားများ
အား ရှုမောင်နှင့် အန္နတို့
သည် အလွန်အသက်ကြီး
ကြပြီး သွားလာရန်ပင်
ခက်ခဲနေခဲ့မည်ကို
ပြောပြပါ။ “ရှုမောင်”
နှင့် “အန္န” တို့၏
အမည်ကို ပြောမည့်အစား
ဆရာကပုံပြင်ကို ပြောပါ။
ဆရာကခါးကို ကုန်းပြီး
(တုတ်ကောက်ကို
အသုံးပြုနိုင်ပါသည်)
ကလေးများအား
“ရှုမောင်” နှင့် “အန္န” ဟု
ပြောစေပါ။

မသိခဲ့ကြပေ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ
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ယောသပ်နှင့် မာရိတို့အတွက် ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည်မှာ အသက်ကြီးနေသည့် အမျ ိုးသမီး
တစ်ဦးဖြစ်သူ အန္နကလည်း ယေရှုမည်သူဖြစ်ကြောင်း မေရှိယ ဖြစ်သည်ကိုသိမှတ်ပြီး ဘုရား

ဆရာအကူ

သခင်အား ထိုဆုကျေးဇူးအတွက် ချ ီးမွမ်းသောအခါ ဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျ ိုးများအတွက်
စိတ်သက်သာရာရခြင်းသည် မေရှိယကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းရာချ ီ စောင့်စားပြီး
နောက် မေရှိယရောက်လာပြီ။
ယေရှုသည် သူ၏ အစောပိုင်းအသက်တာတွင် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဗက်လင်မှ
သူ၏မိသားစုသည် နှစ်ပေါင်းအနည်းငယ်ကြာသည်အထိ အီဂျစ်သို့ ပြောင်းခဲ့သည်။ ထို့
နောက် နာဇရက်သို့ ပြောင်းလာကြသည်။ ယေရှု အသက်ဆယ့်နှစ်နှစ်အထိမတိုင်မီ အချ ိန်
ကာလကိုမူ ကျွန်ုပ်တို့မသိကြပါ။ သူဆယ့်နှစ်နှစ်တွင် သူ၏မိဘများက ဗိမာန်တော်သို့ ပြန်
လာကြသည်။ သိသာထင်ရှားသည်မှာ အလွန်များပြားသောလူများဖြစ်မည်။ ဗိမာန်တော်
ထဲမှ ထွက်မည့်အချ ိန်တွင် ယောသပ်နှင့်မာရိတို့က ယေရှုသည် သူတို့နှင့်အတူရှိသည်ဟု
ထင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနေ့ခေတ်ကာလတွင် အဖွဲ့လိုက်ခရီးသွားပါက အမျ ိုးသမီးများက အရင်
သွားပြီး အမျ ိုးသားများက နောက်မှလိုက်ကြသည်။ အသက်ဆယ့်နှစ်နှစ်အရွယ်ယောက်ျား
လေးတစ်ဦးအနေဖြင့် ယေရှုသည် နှစ်သက်သည့်ဘက်မှလိုက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် မာရိ
နှင့်ယောသပ်တို့သည် သူတို့နှင့်ပါမလာသည်ကို သတိပြုမိကြသည်။ သူတို့သည် ဗိမာန်တော်
သို့ပြန်သွားပြီး ထိုခေတ်က ပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးနေသည်ကို တွေ့ခဲ့ကြသည်။ ပညာရှင်
များက အသက်ဆယ့်နှစ်နှစ်အရွယ်ကောင်လေးကို အလွန်အထင်ကြီးခဲ့ကြသည်။ မာရိက
သူမ၏သားနှင့်အတူ ထိုအစောပိုင်းနေ့ရက်ကာလအကြောင်းကို တွေးတောနေခဲ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - ဂရပ်ဖီးတီ

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂:၅၂ - ယေရှုသည်လည်း အစဉ်အတိုင်းကြီး၍ ပညာတိုးပွားလျက်၊
ဘုရားသခင်ရှေ့၊ လူတို့ရှေ့မှာ မျက်နှာရတော်မူ၏

ဂရပ်ဖီးတီသည် ကလေး
များ ဤကျမ်းချက်ကိုရရန်
အကူအညီပေးသည်။
ဤကျမ်းချက်ကို စာရွက်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

များပေါ်တွင် ရေးပါ။
ထို့နောက် ကလေးများ

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ကို အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့ ၃ဖွဲ့ခွဲပြီး
ကျမ်းချက် စကားလုံးများ
ကို ရေးစေပါ။ တစ်ဖွဲ့ချင်း
စီက ကျမ်းချက်ကို
အားလုံး ရေးနိုင်သောအခါ
သူတို့သည် ကျမ်းချက်ကို
ရပြီ ဖြစ်သည်။

“ယေရှုပေးပါ Give me Jesus” ဟူသည့် Fernando Ortega သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာ
အတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ
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ဆရာအကူ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကျွန်ုပ်ဖခင်၏ လုပ်ငန်း
ဤလှုပ်ရှားမှုကို မေးခွန်းမေးပြီး စတင်ပါ - “သင့်ဖခင်၏လုပ်ငန်းမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။”
သင့်အတန်းမှ မတူညီသည့် အလုပ်အကိုင်မည်မျှကို တင်ဆက်သည်ကို သင်သိလိုကြောင်း
ရှင်းပြပါ။ ကလေး၃ဦး ၄ဦးကို သူတို့၏ ဖခင်လုပ်ငန်းအား “သရုပ်ဆောင်” ပြရန် ထွက်လာစေ
ပါ။ ဥပမာ စားဖိုမှူး၏သားသည် တစ်ခုခု ချက်ပြုတ်နေသည့်အတိုင်း သရုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူသည် ကွန်ပျူတာဖြင့် အလုပ်လုပ်နေသကဲ့သို့ သရုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ကလေးများ၏ သူတို့၏ဖခင်လုပ်ငန်းကို သရုပ်ဖော်သည့်အခါ အခြားကလေးများက ဘာ
အလုပ်ဖြစ်သည်ကို ခန့်မှန်းရမည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က အလုပ်ကိုမှန်ကန်စွာ ခန့်မှန်း
နိုင်ပါက သူတို့ဖခင်၏လုပ်ငန်းအကြောင်းကို မေးခွန်းအနည်းငယ်မေးပါ။ အလုပ်အားလုံး
ကို သိပြီးသောအခါ မေးရမည်မှာ - “ယေရှု၏ဖခမည်းတော် (ဘုရားသခင်) သည်မည်သူဖြစ်
သနည်း။ သူ၏လုပ်ငန်းမှာဘာဖြစ်သနည်း (အခြားသူများကို ကျမ်းစာသင်ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာ
စေခြင်း၊ ချစ်ခြင်း စသည်ဖြင့်)။ ဘုရားသခင်၏အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ရန် သင်မည်သည့်နေရာ
သို့သွားမည်နည်း (အသင်းတော်သို့၊ ဘုရားသခင်အကြောင်း မသိသေးသည့် သူများထံသို့)။
ယေရှုအသက် ၁၂ နှစ်တွင် ကျမ်းစာကိုလေ့လာသည့် လူများနှင့်မေးခွန်းများ မေးမြန်းရန်
ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြသည်။ သူသည် “ဖခမည်းတော်၏ လုပ်ငန်း” ကို အစဉ်စိတ်ဝင်စား
သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကင်ဘုံမှ ဖခမည်းတော်ကို စိတ်ကျေနပ်စေမည့်အရာ အချ ို့ကို
စဉ်းစားစေပြီး အဖြေဖြေစေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကင်အဖ လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ရန်
အစဉ် စိတ်ဝင်စားကြပါစို့။

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု -

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ကျမ်းစာရှာဖွေခြင်း
ဆရာက အတန်းကို ၂ဖွဲ့
၃ဖွဲ့ ခွဲပါ။ ထိုအဖွဲ့များကို

သင်ခန်းစာကို အဖွဲ့လိုက်ဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ဤသင်ခန်းစာမှ အဓိကအကြောင်း

သင်၏ ဘယ်ဘက်တွင်

အရာ ၇ ခုကို ရှာစေပါ။

စာရင်း ရေးထားသည့်

¼¼

ယောသပ်နှင့် မာရိတို့သည် ဗိမာန်တော်သို့ ဝင်လာကြသည်။

¼¼

ယောသပ်နှင့် မာရိတို့သည် ခိုတစ်စုံနှင့် ချ ိုးငှက်တစ်စုံကို ယဇ်ပူဇော်ရန် ယူလာ
ကြသည်။

¼¼

ရှုမောင်သည် သူငယ်တော်ယေရှုအား မေရှိယအဖြစ်သိသည်။

¼¼

ရှုမောင်သည် ဘုရားသခင်အားဆာလံဖြင့် ချ ီးမွမ်းသည်။

¼¼

အန္နသည် သူငယ်တော်ယေရှုကို ဣသရေလတို့၏စိတ်သက်သာရာအဖြစ် သိသည်။

¼¼

ယေရှုသည် ဗိမာန်တော်သို့သွားသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ

သင်ခန်းစာ၏ အဓိက
အကြောင်းအရာ ၇ ခုကို
ချရေးစေပါ။ ကလေးငယ်
များအတွက်နှင့် စာမဖတ်
တတ်သူများအတွက်
ဆရာက သူတို့ကို
ကူညီပေးပါ။
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¼¼

ယေရှုသည် ထိုခေတ်က ပညာရှင်များနှင့် စကားပြောရန် ဗိမာန်တော်ထဲသို့သွား

ဆရာအကူ

သည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ဆရာက အတန်းသားများအား - “သင့်မိသားစုသမိုင်းသည် အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်က
ထိုသို့ထင်မည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် အရေးကြီးသည်။ သခင်ယေရှု၏ မိသားစုသမိုင်းသည်
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၄ဝဝဝနှစ် နှင့် ဆက်နွယ်နေသည်။ ထိုအရာက သင့်အတွက်
ဘာကိုအထင်အကြီးဆုံး ဖြစ်စေသနည်း။”
“ယေရှု၏ မိသားစုသမိုင်းကို မည်သို့သိထားကြောင်း လူတစ်ဦးနှစ်ဦးကို မေးပါ။ လုပ်ဆောင်နိုင်
သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ သင့်သူငယ်ချင်း (သို့) မိသားစုဝင်များကို ဆွေမျ ိုးမည်မျှ၏ အမည်
ကို ပြောနိုင်သည်ကို မေးရန်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ယေရှု၏မိသားစုဝင်မည်မျှကို အမည်
ပြောနိုင်ကြောင်းမေးပါ။”

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှု၏အစောပိုင်း အသက်တာ၏ဖြစ်စဉ်များမှ
သူသည် အလွန်ထူးခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်ကို  မှတ်သာခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ခရစ်တော်၏အစောပိုင်းသက်တော်စဉ်ကာလ
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၅
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၄:၁-၁၁

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - စာတန်သည် ယေရှုကို စုံစမ်းခဲ့သည်။
ယေရှုသည် အပြစ်မလုပ်ခဲ့ပါ။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼
¼¼

ယေရှုသည် ရေနှစ်ခြင်း ခံယူပြီးနောက် ယေရှုကို ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည်

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

တောထဲသို့သွေးဆောင်ကာ ယေရှုရက်ပေါင်း ၄၀ အစာရှောင်ခဲ့သည်။

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ယေရှုသည် ရက်ပေါင်း ၄၀ အစာရှောင်ပြီးသည့်အခါ စာတန်ကသူ့အား အချ ိန်ကာလ

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

သုံးခုဖြင့် စုံစမ်းခဲ့သည်။
¼¼
¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

စုံစမ်းမှုသုံးခုမှ ယေရှုသည် အပြစ်မရှိကြောင်းနှင့် အပြစ်မလုပ်ကြောင်းကို ဖော်ပြ

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ထားသည်။

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

ပထမစုံစမ်းမှုမှာ အခန်းငယ် ၃-၄ တွင် ဖော်ပြထားပြီး သူ၏သားဖြစ်ခြင်းကို စုံစမ်းထား

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

သည်။ သူသည် အလွန်ဆာလောင်ပြီး သူသည် ဘုရား၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်း သက်

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

နေရန် ဘုရားသခင်က သူ့အပေါ်အလိုတော်ရှိခဲ့သည်။ ယေရှုက လူသားသည် မုန့်အား

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

ယေရှုက တရားဟောရာကျမ်းမှ ကိုးကားသောအခါ သူသည် ကျမ်းစာ၏ မမှားယွင်းနိုင်
မှုကို သိမှတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

ဒုတိယစုံစမ်းခြင်းတွင် အခန်းငယ် ၅-၇၊ စာတန်သည် ယေရှုအားကျော်ကြားခြင်းဖြင့်
သွေးဆောင်ခဲ့သည်။ စာတန်သည် ဆာလံ ၉၁:၁၁-၁၂ မှကိုးကားပြီး ထိုကျမ်းချက်ထဲ
တွင် ကောင်းကင်တမန်က သူ့ကိုကာကွယ်ပေးမည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် စာတန်က
“ငါ့နောက်သို့ ဆုတ်လော့” ဟု မောင်းထုတ်ခံရသည်။ ၎င်းမှာစာတန်က ကျမ်းစာဖြင့်
စုံစမ်းခြင်းသည် ပျ ိုးပြက်သည့်အမှားဖြစ်သည်။ တရားဟောရာကျမ်း ၆:၁၆ အား ကိုး
ကားလျက် စာတန်က ဘုရားသခင်အား စုံစမ်းသည်မှာ မမှန်ကန်ဟု ပြောခဲ့သည်။

¼¼

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

သေပြရန် ကျောက်တုံးကို မုန့်ဖြစ်အောင်ပြောခဲ့သည်။ သူတစ်ချ ိန်လုံး ဆာလောင်
ဖြင့်သာ အသက်မွေးရမည်မဟုတ် (တရားဟောရာကျမ်း ၈:၃) ဖြင့်ဖြေထားသည်။

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

တတိယစုံစမ်းခြင်း အခန်းငယ် ၈-၁၁ တွင်၊ ယေရှုအား အခွင့်အာဏာနှင့်စုံစမ်းသည်။
ယေရှုက စာတန်ကို ဦးချကိုးကွယ်ပါလျှင် သူသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင်အစားထိုးအသေခံ
ရမည်မဟုတ်ပါ။ သူသည် စာတန်အလိုသို့ လိုက်ရမည် သို့သော် သူမလုပ်ပါ။ နောက်

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

တစ်ကြိမ် ယေရှုက ကျမ်းစာထဲမှ (တရားဟောရာကျမ်း ၆:၁၃ နှင့် ၁ဝး၂၀)တွင် ဘုရား

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

သခင် တစ်ပါးတည်းကိုသာ ကိုးကွယ်ပြီး အစေခံရမည်ဟု ဖြေခဲ့သည်။

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

ကာလပြမျဉ်း
@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ကလေးများအား အရင်ကျမ်းချက်များ မေးပါ။ “မည်သည့်ကျမ်းချက်က ပြောသည်ကို မည်သူ

လှုပ်ရှားမှု - ကျမ်းချက်

မှတ်မိသနည်း” ဟု မေးနိုင်ပါသည်။

ကျက်မှတ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၁: ဆာလံ၂၂:၁

လွန်ခဲ့သည့် ကျမ်းချက်

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၂: ၆ရာ ၇:၁၄

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၃: ၃ရာ ၁၁:၃၈

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၄: ၃ရာ ၁၈:၃၉

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၅: ဟေရှာယ ၅၃:၆

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၆: ၄ရာ ၁၇:၁၉

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄ရး ယေရမိ ၃၁:၃၄

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၈: ယေဇကျေလ ၃၆:၂၆

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၄၉: ဧဇရ ၆:၁၆

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅ဝး နေဟမိ ၈:၁၀

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၁: ဒံယေလ ၂:၄၄

အပိုမှတ်များ ပေးရမည်။

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၂: လုကာ ၂:၁၁

အသင်းများကို

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၃: မဿဲ ၁:၁၆

ငါးမိနစ်အချ ိန်ပေးပြီး

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၄: လုကာ ၂:၅၂

အတူလုပ်ဆောင်စေပါ။

၁၄ ခုကို ဤနေရာတွင်
ပေးထားသည်။
ကလေးများကို နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး
မည်သည့် အသင်းက
ကျမ်းချက်အများဆုံး
ပြောနိုင်သည်ကို
ကြည့်ပါ။ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီက
ကျမ်းချက် ၁၄ ချက်ထက်
ကျက်မှတ်နိုင်ပါက

ဆရာက အကူအညီ

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

အနည်းငယ်ပေးရမည်။

စာတန်က ကျွန်ုပ်တို့အားနည်းနေသည့်အခါ သိသည်။ သူက ကျွန်ုပ်တို့ကိုစုံစမ်းရန် ကြိုးစား
မည်။ လေ့လာခဲ့သည့် သင်ခန်းစာထဲမှ စာတန်၏ သွေးဆောင်ခံရသည့် လူများ၏ဥပမာကို
အတိအကျဖော်ပြပါ။ ထိုသူများသည် စာတန်၏စုံစမ်းခြင်းကို အလျှော့ပေးခဲ့ကြသည်။ ယနေ့
တွင် စာတန်၏စုံစမ်းခြင်းကို အလျှော့မပေးခဲ့သည့် တစ်စုံတစ်ဦးအကြောင်းကို လေ့လာ
သွားကြမည်ဖြစ်သည်။
¼¼

အာဒံနှင့် ဧဝ (ကမ္ဘာ ၂)

¼¼

ကာဣန (ကမ္ဘာ ၄)

¼¼

နောဧ၏ မျ ိုးဆက် (ကမ္ဘာ ၆)

¼¼

Kadesh Barnea အရပ်တွင် မယုံကြည်ခြင်း (တောလည်ရာကျမ်း ၂၁)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

ဖခမည်းတော်ဘုရားသည် သခင်ယေရှု နှစ်ခြင်းခံသောအခါ အလွန်နှစ်သက်ခဲ့သည်။ ကြား

- စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကို

နိုင်သော အသံတော်ဖြင့် ဖခမည်းတော်ဘုရားသည် ယေရှု နှစ်ခြင်းခံသည့်နေရာတွင် ယေရှု

ခုခံတွန်းလှန်ခြင်း

ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ အလွန်နှစ်သက်မြတ်နိုးသောသူဖြစ်သည်ကို လူတိုင်းအား

ယေရှုက စုံစမ်းနှောင့်ယှက်

ပြောပြခဲ့သည်။ ယခုတွင် ထိုအချ ိန်ကာလပြီးသွားခဲ့သည်။ လူထုရှေ့တွင် ထူးဆန်းသော

ခြင်းကို မည်သို့ တွန်းလှန်

ကြေငြာချက်ကိုပြုပြီးနောက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ယေရှုကိုကန္တာရထဲသို့ ထူး

ရမည်ကို သိသည်။အောက်

ခြားသော စမ်းသပ်မှုကိုလုပ်ရန် ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ယေရှုသည် ထိုစမ်းသပ်မှုအတွက်

ပါမေးခွန်းများကို ရေးပါ။

ရက်ပေါင်း ၄၀ အစာရှောင်ဆုတောင်းပြီး ပြင်ဆင်နေခဲ့သည်။

ဖြေလိုသူများကို ဝေပေးပါ။

ရက်ပေါင်းလေးဆယ်လွန်သောအခါ ယေရှုကို နတ်ဆိုးက စုံးစမ်းသည်။ သင်သိသည့်အတိုင်း

ပြီးနောက် မေးခွန်းများကို

စာတန်မှယေရှုအား ပထမဆုံး စုံစမ်းသည့်အရာမှာ အစားအစာဖြင့်ဖြစ်သည်။ စာတန်သည်
ယေရှုအား ကျောက်တုံးများကို မုန့်ဖြစ်စေပါဟု ဆိုသည်။ ထိုအချက်က အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။
ယေရှုတွင် အစားအစာရှိပါက ပိုမိုအဆင်ပြေမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယေရှုပိုသိသည်။ သူ

ထို့နောက် သင်ပုံပြင်ပြော
ဖြေလိုသူများကို ဖြေစေပါ။

. မည်သူသည် ယေရှုကို

ကန္တာရထဲသို့ စုံစမ်းသွေး

သည် စာတန်၏စကားကို နားထောင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းမှာ မှားသည်ကို သိသည်။ ထိုအစား

ဆောင်ခြင်းကို ခံရန်

သူက မောရှမှ အစောပိုင်းတွင် ရေးထားသည့်အရာကို ကိုးကားခဲ့သည်။ ယေရှုက စာတန်

ဦးဆောင်ခဲ့သနည်း။

အား လူသားသည် မုန့်အားဖြင့်သာ အသက်ရှင်ရသည်မဟုတ်ပါ။ ယေရှုသည် စာတန်၏
စုံစမ်းခြင်းကို မဝန်ခံခြင်းဖြင့် ပထမစမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်ခဲ့သည်။
စာတန်မှ လုပ်ဆောင်သည့် နောက်တစ်ခုမှာ - သူသည် ယေရှုကို ဗိမာန်တော်၏ထိပ်သို့
ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ဒါဝိဒ်မင်းမှရေးသားခဲ့သည့်အရာကို ကိုးကားပြီး ဖခမည်းတော်၏ချစ်ခြင်း
ဖြင့် ဂရုစိုက်မှုကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ ယေရှုက စာတန်သည် ဘုရားသခင်၏စကားတော်
ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး လှည့်ကွက်ဆင်နေသည်ကို သိသည်။ နောက်တဖန် ယေရှုသည်
မောရှေ၏ကျမ်းစကားကိုကိုးကားခဲ့သည်။ သူကစာတန်အား ထာဝရဘုရားကိုမစုံစမ်းသင့်
ဟုပြောခဲ့သည်။ နောက်တစ်ဖန် ယေရှုသည် စုံစမ်းခြင်းကို တွန်းလှန်ခြင်းဖြင့် စာတန်၏
စုံစမ်းမှုကို အောင်မြင်ခဲ့သည်။ စာတန်သည် ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းဖြင့်ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်
ဘုရားသခင်ထံမှ အစားအစာပြင်ဆင်ထောက်ပံ့မှုကို မေးမြန်းခဲ့သည်။ စာတန်သည် ဘုရား
သခင်၏အကျင့်စရိုက် တိုက်ခိုက်နေသည်ကို ယေရှုသိသည်။ ထိုအတိုင်းပင် စာတန်သည်

. အဘယ်ကြောင့် ယေရှု

သည် အစာရှောင်နေသည့်
အချ ိန်တွင် လာရောက်
စုံစမ်းသနည်း။

. စာတန်သည် ယေရှုအား
ပထမအနေဖြင့် မည်သည့်
စုံစမ်းခြင်းကို ပြောခဲ့
သနည်း။ အဘယ်ကြောင့်
နည်း။

. စာတန်သည် ယေရှုကို
ဒုတိယအနေဖြင့် မည်

သည့် စုံစမ်းခြင်းကို ပြောခဲ့

ဥယျာဉ်ထဲတွင် ဧဝကိုစုံစမ်းခဲ့သည်။ စာတန်သည် လှည့်စားသူနှင့် လိမ်ညာသူကြီးဖြစ်သည်။

သနည်း။ အဘယ်ကြောင့်

သူသည် ဧဝကို လှည့်စားခဲ့သည်။ ယေရှုကို စုံစမ်းခဲ့သည်။ သူတစ်ချ ိန်လုံးလုပ်ဆောင်သည့်

နည်း။

အရာမှာ လူများကိုစုံစမ်းသည်။
နောက်ဆုံး စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းမှာ အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။ စာတန်ကယေရှုအား အလွန်
ကြီးမားသည့် တောင်ထိပ်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးက အဝေးဆုံးကို
မြင်နေရသည်။ စာတန်သည်က သူ့ကိုပြပ်ဝပ်ပြီး ကိုးကွယ်လျှင် ထိုနိုင်ငံများ အားလုံးပေးမည်
ဟု ကမ်းလှမ်းသည်။ ယေရှုကစာတန်အား နောက်ဆုတ်ပါဟုပြောခဲ့သည်။ သူကစာတန်

. စာတန်အား ယေရှုအား
တတိယအနေဖြင့် မည်

သည့် စုံစမ်းခြင်းကို ပြုခဲ့
သနည်း။ သူ့ကို မည်သည့်
နေရာတွင်စုံစမ်းခဲ့သနည်း။

အား ဘုရားသခင်ကိုသာ ကိုးကွယ်ပြီးအစေခံရမည်ဟု ပြောလေသည်။ ၎င်းမှာ သူသည်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းကိုသာ ကိုးကွယ်ပြီးအစေခံမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အခြားမည်သည့်
အရာကိုမှ မကိုးကွယ်အစေမခံရပါ။
ယေရှုသည် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်း အားလုံးကို အောင်မြင်ပြီးနောက် ကောင်းကင်တမန်များ
ကလာပြီး သူ့ကိုပြုစုကြသည်။ စာတန်သည် ယေရှုကို တစ်ခဏရှောင်ခွာသွားသည်။ သို့သော်
သူသည် ပြန်လာဦးမည်။ စာတန်သည် ယေရှုကိုစုံစမ်းရန် နောက်တစ်ကြိမ် စောင့်စားနေ
သည်။ ယေရှုသည် သူ၏ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းတွင် ရှုံးသွားမည်ဟု မျှော်လင့်နေသည်။

ဆရာအကူ

. တတိယစုံစမ်း

ခြင်း တွင် စာတန်က
ယေရှုအား မည်သည့်
အရာကမ်းလှမ်းခဲ့သနည်း။

. စုံစမ်းခြင်း ပြီးသွားပြီး

နောက် ယေရှုကို မည်သူ

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဂရုစိုက်ခဲ့သနည်း။

. စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကို

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၄:၄ - ယေရှုကလည်း လူသည် မုန့်အားဖြင့်သာအသက်ကို မွေးရမည်
မဟုတ်။ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသမျှအားဖြင့် အသက်ကိုမွေးရမည် ကျမ်းစာလာသည်ဟု

ခုခံတွန်းလှန်ရန် အတွက်
ယေရှုသည် မည်ကဲ့သို့
ဥပမာဖြစ်သနည်း။

ပြန်ပြောတော်မူ၏။
ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကျမ်းချက်ကို ကြိမ်ဖန်များစွာ

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ကလေး
များကို နှစ်ဖွဲ့(သို့)

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏

အဖွဲ့များ ခွဲပါ။ ဖြေဖြူ (သို့)

ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

သင်ပုန်း(သို့) စာရွက်ကို

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်

ထိုင်ခုံပေါ်တင်ပြီး

တွေ့နိုင်ပါသည်။

အသင်းများကို တန်းစီစေပါ။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

သင်ပုန်းပေါ်တွင် တစ်ခုခု

“ယေရှုပေးပါ Give me Jesus” ဟူသည့် Fernando Ortega သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာ

ရှေ့တွင်တစ်ခုခုထားပါ။

အတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

တစ်တန်းချင်းစီမှ ပထမဆုံး

ရေးရန် အသင်းတစ်သင်းစီ၏

ကလေးသည် ပြေးလာပြီး
သင်ပုန်းပေါ်တွင် ကျမ်းချက်
၏ ပထမစကားလုံးကို
ရေးစေပါ။ ထို့နောက် တန်းစီ
သည့် နေရာသို့ ပြန်ပြေးစေပါ။
နောက် ကလေးတစ်ဦးသည်
နောက်စကားလုံးကိုဆက်ရေး
သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျမ်းချက်ကို
ရေးပြီးသည်အထိ လုပ်ဆောင်
စေပါ။ အသင်းအားလုံးကို
နောက်တစ်ကြိမ် မကစားမီ
ပြီးစေပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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ဆရာအကူ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
စာတန်မှ စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းများ - သင့်ကလေးများကို ဤမေးခွန်းမေးပြီး စတင်ပါ “သင်အမှန်တကယ် ဆာလောင်ဖူးပါသလား” ထိုအချ ိန်တွင် ယေရှုအားစုံစမ်းရန် စာတန်လာ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

သည်ကို ရှင်းပြပါ။ သူ၌စားစရာမရှိသည်မှာ ရက်ပေါင်း၄ဝ ဖြစ်သည်။ ထိုအချ ိန်တွင် ယေရှု

အချ ိန်မီကြိုတင်ပြီး

သည်မည်မျှ ဆာလောင်ပြီး အားနည်းနေသည်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ရန် ကလေးများကို အား

စာရွက် (သို့) ဖြစ်နိုင်ပါက

ပေးပါ။ ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်လည်သရုပ်ဖော်ပါ။ စာတန်သည် ယေရှုထံသို့လာပြီး သွေးဆောင်သည့်

ကဒ်ဘော့ဖြင့် “ဓါး”

လေသံဖြင့် “သင်သည် ဘုရား၏သားတော် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါက ဤကျောက်တုံးများကို

၄ ချောင်းလုပ်ထားပါ။

မုန့်ဖြစ်စေပါ” ဟု ပြောလေသည်။ ပထမစကားလုံးကို ဆွဲထုတ်ပါ။ ယေရှုသည် အဆင်သင့်

ဓါးပုံစံညှပ်ထုတ်ပါ။

ဖြစ်နေပြီး ဘုရားသခင်၏စကားတော်ဖြင့် သန်မာနေသည်။ ဖြစ်နိုင်ပါက စကားလုံးများကို

ထိပ်တွင် လက်ကိုင်ပါ

ဓားပေါ်တွင်ဖတ်စေပါ။ သို့မဟုတ် ဆရာကဖတ်နိုင်ပါသည်။ စာတန်သည် ယေရှုအား ကျမ်း

လျက် အဆုံးတွင် အချွန်

စာထဲမှ စကားများဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ကို အလေးအနက်ထားပါ။ ကျန်သည့်စုံစမ်းခြင်း

လုပ်ပါ။ ဓါးသုံးချောင်း

နှစ်မျ ိုးကိုလည်း ထိုနည်းတူစွာ လုပ်ဆောင်ပါ။ ထို့နောက် ကလေးများကိုမေးပါ - “စာတန်

ပေါ်တွင် ယေရှုသည်

သည်သင့်ကို စုံစမ်းရန်ရောက်လာပါက သင်မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း” သင့်အတန်းနှင့်

စာတန်ကို ရင်ဆိုင်သည့်

သင့်လျော်သည့်မြင်ကွင်းကိုပြပါ။ ဥပမာ “သင့်ကျောင်းအတွက် လိုအပ်သည့် ခဲတံပျောက်

အခါ ကိုးကားခဲ့သည့်

သွားပါက သင်မည်သို့လုပ်မည်နည်း” တစ်စုံတစ်ယောက်၏ခဲတံကို သူ၏ခုံပေါ်တွင် သင်တွေ့

ကျမ်းချက်များကို ရေးပါ။

မည်။ မည်သူမျှမကြည့်နေပါ။ သင်၌ခံတဲမရှိပါက ဒုက္ခရောက်နိုင်သည်။ သင်သည် ထိုခဲတံကို

တရားဟောရာကျမ်း

ယူရန် သွေးဆောင်ခံရသည်။ သင်သည် သင့်ဓါးကို ဆွဲထုတ်ပြီး ဘုရားသခင်၏စကားတော်

၈:၃၊ ၆:၁၆ နှင့်

ဖြင့် တိုက်ခိုက်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်သိပါသည်။” ဓါးအလွတ်ကို ဆွဲထုတ်ပါ။ အလွတ်ဖြစ်နေ

၁ဝး၂၀။ စတုတ္ထဓါးကို

လျှင် ထိတ်လန့်ပါ။ ဘာလဲ ကျမ်းစာက ဘာပြောသည်ကို သင်မသိပါ။ မဟုတ်သေးပါ။ သင်

အလွတ်ထားရမည်။

သည် စာတန်ကို ဆန့်ကျင်ပြီးတိုက်ခိုက်ရန် ပေးထားသည် မဟုတ်ပါ။ သင်သည် ကျမ်းစာ
ကို လေ့လာရန် လိုအပ်သည်ထိုမှသာ စာတန်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး “တိုက်ခိုက်” နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - ရိုးရှင်းစေခြင်း

၄) သင်ခန်းစာပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ရိုးရှင်းစေခြင်းဟူသည်မှာ
ကလေးများအတွက်

ကလေးများကို သင်ခန်းစာအား စကားလုံး ၁ဝ လုံး (သို့) ထိုထက်နည်းသည့် စကားလုံး
များဖြင့် သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် စကားလုံးများသုံးကာ ရိုးရှင်းစွာရေးစေပါ။ သူတို့၏အဖြေမှာ
ဘာဖြစ်သနည်း။ ကလေးများက သင်ခန်းစာ၏ပုံပြင်များကို ရိုးရှင်းအောင်ရေးသားသော
အခါ အောက်ပါကဲ့သို့ ရေးနိုင်ပါသည်။

နည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဆရာက အသင်းလိုက်မှ
ကလေး ၂ဦး၃ဦးအား
၁-၂ မိနစ် အချ ိန်ပေးကာ
သင်ခန်းစာမှ အထင်ရှား

¼¼

ယေရှုကို စာတန်မှ သုံးကြိမ်စုံစမ်းခဲ့သည်။

¼¼

ယေရှုသည် စာတန်၏စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကို ဘုရားသခင်၏ စကားတော်များဖြင့်
ခုခံတွန်းလှန်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

အသုံးဝင်သော ကစား

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

ဆုံး စကားလုံး၁ဝလုံးကို
ယူလာစေနိုင်ပါသည်။

pmrsufESm 309

¼¼

ယေရှုကို စုံစမ်းရန် စာတန်သည် မတူညီသောနေရာများသို့ ခေါ်ဆောင်ခံသွားသည်။

¼¼

စာတန်သည် လှည့်စားသူ၊ လိမ်ညာသူနှင့် စုံစမ်းသူဖြစ်သည်။

¼¼

စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကို ရင်ဆိုင်ရန်အတွက် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နမူနာ

ဆရာအကူ

ဖြစ်သည်။
¼¼

ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်း ခံနေရခြင်းမှနှင့် ခံပြီးသည့်
အခါ ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

¼¼

လူတိုင်းက သမ္မာကျမ်းစာကို နားလည်ပြီး အသုံးပြုသင့်သည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

နောက်သင်ခန်းစာ
ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ယေရှုသည် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကို ရင်ဆိုင်ပြီး စာတန်၏တိုက်ခိုက်မှုကို အောင်နိုင်ခဲ့သည်။

ဆရာက နောက်တစ်ပတ်

ထိုစုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကို သင့်အတန်းအားတင်ပြပါ။ -

အတွက် ကျမ်းစာ သင်ခန်း

¼¼

သင်သည် ကျောင်းတွင်ရှိပြီး စာမေးပွဲဖြေရတော့မည်။ သို့သော် သင်ကစာကိုကောင်းစွာ
မလေ့လာထားပါ။ သင့်ဘေးနားတွင် ထိုင်နေသောသူမှာ စာအလွန်တော်သည်။ စာမေးပွဲ
ဖြေနေစဉ်တွင် သင်ဖြေနေသည့် စာမေးပွဲအဖြေများကို သင့်ဘေးနားမှ လူကသင့်ကို ပြ
သည်။ သင်ကအဖြေမှန်ကို မသိပါ။ မည်သူမှလည်း သင့်ကို မကြည့်နေပါ။ သင်နှင့်သင့်
သူငယ်ချင်းကသာ သိသည်။ သင်ဘာလုပ်မည်နည်း။

စာကို ကြည့်ထားသင့်
သည်။ ကလေးများမှ
နောက်အတန်းမလာမီ
ပြင်ဆင်လာသင့်သည့်
“ပြသပြီးပြောပါ” ဟူသည့်
အစီအစဉ်ရှိပါသည်။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - စာတန်သည် ယေရှုကို စုံစမ်းခဲ့သည်။
ယေရှုသည် အပြစ်မလုပ်ခဲ့ပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၆
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁:၂၉-၃၄၊ ၂:၁-၁၈

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုခရစ်တော်သည် လောကသားများ၏အပြစ်ကို
ယူဆောင်ပေးသည့် ဘုရားသခင်၏ သိုးသူငယ်ဖြစ်သည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

¼¼

ယောဟန်က ယေရှုကိုမြင်ပြီး သူသည် ကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်ကို ယူဆောင်

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ပေးမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ယောဟန်က ဝတ်ပြုရာကျမ်း ၁၆ မှ အပြစ်ဖြေရာနေ့တွင်

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

အပြစ်ယဇ်အတွက် ဆိတ်ကိုပူဇော်ရသည့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ယဇ်များကို ရည်ညွှန်း
နေသည်။
¼¼

ယောဟန်သည် ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၁၂ မှ ပသခါသိုးသူငယ်ကို ရည်ညွှန်းခြင်း
ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ယေရှုခရစ်တော်ကို လောကသားများ၏အပြစ်ကို ယူဆောင်ပေး
သည့် ယဇ်အဖြစ်မြင်ခဲ့သည်။ ယောဟန်က ဟေရှာယ ၅၃:၁၂ ကိုစဉ်းစားနေခဲ့မည်။

¼¼
¼¼

¼¼

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ကောင်းကင်မှ ဆင်းသက်လာသည်။

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

ယောဟန်အား ဘုရားသခင်က ချ ိုးငှက်လက္ခဏာကို မြင်တွေ့ရသောအခါ ထိုသူသည်

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

ယောဟန်က ခရစ်တော်အား ဗတ္တိဇံခံရာတွင် နောက်တစ်ခါမြင်တွေ့သောအခါ သူက

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

“ဘုရားသခင်၏ သိုးသူငယ်ကိုကြည့်လော့” ဟုကြွေးကြော်ခဲ့သည်။

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

ခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံမခံယူသည်အထိ သူသည် ဓမ္မဟောင်းထဲမှ ပရောဖက်ပြုခဲ့သည့်

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

ရှင်လုကာ ၁:၃၆ မှ ယောဟန်နှင့် ယေရှုတို့ ဆက်စပ်နေသည်မှာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သို့သော် ဤဖြစ်စဉ်မဖြစ်မီအထိ ယေရှုကိုဘုရားအဖြစ် ယောဟန်ကမသိခဲ့ပါ။

¼¼

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

မေရှိယဖြစ်သည်ကို ယောဟန်ကသိခဲ့မည် မဟုတ်ပါ။
¼¼

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

မမြင်ရသည့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က မြင်ရသည့်ခန္ဓာပေါ်တွင် ချ ိူးငှက်အသွင်ဖြင့်

သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှင့် ဗတ္တိဇံပေးမည့်သူဖြစ်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ဖြစ်နိုင်သည်။ ဟေရှာယက ဟေရှာယ ၅၃:၁၂ တွင် ထိုအကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။
¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် အားဖြင့၊် ကျက်မတ
ှ ရ
် န်ကျမ်းချက်
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

ယောဟန်၏သက်သေခံချက်မှာ ရှင်းလင်းသည်။ ဤသူမှာ ဘုရား၏သားတော်ဖြစ်သည်။

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

၂ရာ ၇:၁၃ မှ ပရောဖက်ပြုခဲ့သောဘုရင်သည် ယခုရောက်နေသည်။

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

မေရှိယဘုရင်သည် ထူးခြားစွာ ဘုရား၏သားတော်ဖြစ်သည်။ ဆာလံ ၂:၇

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

ကာလပြမျဉ်း
@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့

လေ့လာခဲ့ကြသည့်

သင်ခန်းစာများအားလုံးကို

ပြန်လည်တဖန်

စဉ်းစားပြီး

သင်ခန်းစာများကို အစဉ်လိုက်ထားနိုင်သလား ကြည့်ကြပါစို့။ အရင်သင်ခန်းစာမှ ပုံပြင်
ဇာတ်ကြောင်းများကို ပေးထားပါသည်။ ၁) ဘုရားသခင်သည်

အလွန်ခွန်အားကြီး

၃၀) ဘုရားသခင်က ဣသရေလ လူမျ ိုးများ
အား သူနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ယဇ်ပူဇော်ရန်

သောသူ ဖြစ်သည်။

တဲတော်ဆောက်လုပ်ရန် ပြောခဲ့သည်။

၅) ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် ပျော်ရွှင်မှုဖြင့်

၃၅) ဘုရားသခင် နောက်သို့လိုက်သော သူ

ပြည့်နေသည်။
၁၀) အပြစ်တရားသည် ဘုရားသခင်၏ ဖန်
ဆင်းခြင်းကို မကောင်းသည့် နည်းလမ်း
များဖြင့် သက်ရောက်စေခဲ့သည်။
၁၅) လူသားများသည်

လှုပ်ရှားမှု ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဆရာက ထိုဖော်ပြချက်
များကို စာရွက်များ

များသည် ဘုရားသခင်အပေါ်အကြွင်းမဲ့

ပေါ်တွင် ချရေးပြီး

သစ္စာရှိရန်နှင့် နာခံရန်ဖြစ်သည်။

ရောနှောထားပါ။ စာရွက်

၄၀) ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်ကိုဘုရင်ဖြစ်ရန်
ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

ဆိုးညစ်ကြသည်။

ကျမ်းစာစတင်ပါ

တစ်နေ့သောအခါ

များပေါ်တွင် သင်ခန်းစာ
နံပါတ်ကို မရေးပါနှင့်။

ဘုရားသခင်သည် ရေကြီးခြင်းကို စေ

ဘုရားသခင်က လူသားကို ထာဝရဘုရင်

သင့်အတန်း အရွယ်အစား

လွှတ်ခဲ့သည်။ နောဧသည် ဘုရားသခင်

ဖြစ်ရန် ခန့်အပ်မည်။

ပေါ် မူတည်ပြီး ကလေး

အားကိုးစားပြီးနာခံခဲ့သည်။

၄၅)	ပရောဖက်များက

၂၀) ဘုရားသခင်က အာဗြဟံအား ဣဇာက်
ကို ပူဇော်ရန် ပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်
က ထိုအစားသိုးထီးကို ပြင်ဆင်ပေးခဲ့

နှစ်

များကို ၂ဖွဲ့၊ ၃ဖွဲ့ခွဲပါ။

ပေါင်း ၇၀ ကပင် သူ့အကြောင်း ပြောခဲ့

ဖော်ပြချက် တစ်ခုချင်းစီကို

ကြသည်။

မှန်ကန်သော အစီအစဉ်

၅၀)	ဂျူးလူမျ ိုးများသည် မြို့ရိုးများပြန်လည်
တည်ဆောက်ရန်

သည်။

ယေရုရှလင်သို့ ပြန်

အတိုင်းစီရန်
အချ ိန်သတ်မှတ်ပေးပါ။

လာကြသည်။

၂၅) ဘုရားသခင်သည် အီဂျစ်ပြည်တွင် ကပ်
ဘေးများကိုစေလွှတ်ခြင်းဖြင့် ဣသရေ

ယေရှုမလာမီ

၅၅) စာတန်သည် ယေရှုကို သွေးဆောင်ခဲ့
သည်။ ယေရှုအပြစ်မလုပ်ခဲ့ပါ။

လလူမျ ိုးများကို လွှတမြေ
် ာက်စေခသ
့ဲ ည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
အချ ို့ကြေညာချက်များမှာ အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာ။ ။ သင်နေထိုင်သော နိုင်ငံမှ
သမ္မတသည် သေဆုံးသွားသည် ဆိုပါစို့။ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးဦးမှ အလွန်အရေးကြီး
သည့် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။ အချ ို့ကြေညာချက်မှာလည်း သိပ်အရေးမကြီးပါ။
သင့်ဘဝတွင် ကြားခဲ့ဖူးသည့် အရေးကြီးသည့် ကြေညာချက်တစ်ခုအကြောင်းကို ဆွေးနွေးပါ။
ယနေ့သင်ခန်းစာသည် အမျ ိုးသမီးမှ မွေးဖွားခဲ့သူများထဲတွင် အရေးအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ယေရှု၏
ကြေညာချက်ကို လေ့လာသွားကြမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့
လေ့လာခဲ့ကြသည့်အရာများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

pmrsufESm 312

ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်ကို လူများအားဗတ္တိဇံပေးသည့်အတွက်လူသိများသည်။ ဖာရိရှဲဟု
ခေါ်သော ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တစ်ဖွဲ့သည် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်မှ လူများအား ဗတ္တိဇံ
ပေးသည်ကို အံ့သြနေသည်။ သူတို့ကသူ့ကို မေရှိယလား၊ ဧလိယလား (သို့) ပရောဖက်လားဟု
မေးကြရာ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်က သူတို့အား တစ်ခုမှမဟုတ်ပါ။ သို့သော် သူ့နောက်တွင်
မကြာမီလာမည့်သူသည် အလွန်အရေးကြီးသူဖြစ်သည်ဟု ပြောပြခဲ့သည်။ အမှန်တွင် ထို
ပုဂ္ဂိုလ်၏ ဖိနပ်ကြိုးကိုပင် ဖြည်ရန်ပင် သူမထိုက်တန်သည်အထိ ထိုသူသည် အရေးပါသော
သူဖြစ်သည်ကို ဖာရိရှဲများအား ပြောပြသည်။ ဖိနပ်ကြိုးဖြည်ခြင်းဟူသည်မှာ အရေးပါသော
သူတစ်ဦးအတွက် သင်လုပ်ပေးနိုင်သည့် အနှိမ့်ကျဆုံးအရာဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ နောက်တစ်ရက်တွင် ထိုသူသည် ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံပေးနေသည့် နေရာသို့ရောက်

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှ
သိုးသူငယ်များ

လာပြီး ထိုနေရာသည် အရင်တစ်နေ့က ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်အား ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်

ဗတ္တိဇံယောဟန်သည်

များ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည့်နေရာ ဖြစ်သည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာ ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်သည်။ ယေရှု

ယေရှုခရစ်တော်အား

ခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထံလာသောအခါ ယောဟန်က “လောကသားများ၏

“ဘုရားသခင်၏

အပြစ်ကို ယူဆောင်သွားသည့် ဘုရားသခင်၏ သိုးသူငယ်ကိုကြည့်လော” ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့

သိုးသူငယ်တော်” ဟု

သည်။ ယေရှုသည် ဘုရား၏သိုးသူငယ်ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်မှာ လူသားများမြင်ရမည့်

ကြေညာသောအခါ သူက

ရုပ်ပုံကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် လူသားဖြစ်လျက်နှင့် တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်သည်

သူ၏ ပရိတ်သတ်များအား

ဟု မဟုတ်ပါ။ သူသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာက အပြစ်များကို ယူဆောင်ပေးသွား

ဓမ္မဟောင်းထဲမှ

သည့် သိုးသူငယ်ပုံစံဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် လူသားများ အားလုံး၏အပြစ်အတွက် စစ်မှန်

သိုးသူငယ်များကိုလည်း

သောယဇ်ကို ပူဇော်မည့် စစ်မှန်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။

စဉ်းစားစေသည်။ ဆရာက

ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဆိုလိုသည်မှာ အခြားသိုးသူငယ်များမှာ အပြစ်များကို ဖုံးအုပ်ပေးရုံ

အတန်းသားများအား

သာဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းထဲတွင် တိရစ္ဆာန်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမှာ လူသားများ၏အပြစ်ကို ဖယ်

“ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင်

ရှားပေးရန် ထုံးစံအရလုပ်ဆောင်ကြသည်။ အမှန်တွင် ၎င်းကိုဘုရားသခင်က တောင်းဆို

တစ်စုံတစ်ယောက်

ထားသည်။ တိရစ္ဆာန်ယဇ်ပူဇော်ခြင်း မရှိတော့ပါ။ ယေရှုသည် အပြစ်များအတွက် ယဇ်ကောင်

အတွက် အစားထိုးအနေ

ဖြစ်လာခဲ့သည်။

ဖြင့် အသေခံရသည့်

ယေရှုသည် မေရှိယဖြစ်သည်၊ လူသားအားလုံးနှင့် ဂျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သူများ၏ အပြစ်များ

အခြားမည်သည့်

အတွက်ပင် အပြစ်ကိုခံယူသူဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသောကြောင့် အံ့သြတုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်း
သော ကြေညာချက်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုရှင်းလင်းအောင်ဖြစ်စေရန် ယောဟန်က ဤ “ဘုရားသခင်
၏သိုးသူငယ်” သည် “ဘုရား၏သားတော်” ဖြစ်သည်ကိုပါ ရေးထားသည်။ ယခု လူတိုင်း
သည် အလွန်ထူးခြားသောအရာကို နားလည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏
သိုးသူငယ်ဖြစ်သည် … ၎င်းမှာ သူသည် အပြစ်များကို ယူဆောင်ပေးမည်။ သူသည် ဘုရား၏
သားတော်ဖြစ်သည် … ဆိုလိုသည်မှာ သူသည် ဘုရားဖြစ်သောကြောင့် သူ၌အပြစ်များကို
ယူဆောင်ပေးရန်

အခွင့်အာဏာရှိသည်။

မည်မျှကြီးကျယ်ခမ်းနားသည့်

ကြေညာချက်

ပေနည်း။
မကြာခင်တွင် ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် သူ၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့် အပြစ်များကို ဖယ်

သိုးသူငယ်များ ရှိသနည်း။”

. အာဒံနှင့်ဧဝ
. မောရိတောင်ပေါ်မှ

အာဗြဟံနှင့် ဣဇာက်

. ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက်

ဘုရားသခင်၏ ပြင်ဆင်
ထောက်ပံ့ခြင်း

. အပြစ်ဖြေရာနေ့

ရှားပေးမည့် ဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ်တော် ဖြစ်လာမည်။ ယောဟန်၏ကြော်ငြာချက်တွင်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ယေရှုခရစ်တော်၏ဖြစ်ခြင်းကို ဖော်ပြနေသည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် လောကီသာသနာ
ကို မကြာမီစတင်တော့မည်။ မကြာခင်တွင် နိမိတ်လက္ခဏာကို ပြသတော့မည်။ သို့သော်
ဗတ္တိဇံယောဟန်မှ ကြော်ငြာသော ဤစကားသည် အခြားထူးခြားသော ဖြစ်စဉ်များ မဖြစ်မီ
ကပင် ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းက တစ်ကမ္ဘာလုံး၏အပြစ်ကို ယူဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်

ဆရာအကူ
ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက် ပဲအိတ်ပစ်ကစားခြင်း

၏ သိုးသူငယ်ကြော်ငြာချက် ဖြစ်သည်။

တိတ်ဖြင့် ကြမ်းပြင်ပေါ်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

တွင် ၃၆ လက်မခန့်ရှိသော
စတုရန်းပုံကပ်ပါ။ စတုရန်း

ယောဟန် ၁:၂၉ - နက်ဖြန်နေ့၌ ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကို ယောဟန်သည်မြင်လျှင်
ဤလောက၏အပြစ်ကို ဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ်ကို ကြည့်လော့။

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

တစ်ခန်းချင်းစီကို တန်ဖိုး
ထိုမှခပ်လှမ်းလှမ်းမှ

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

X သဏ္ဍာန်တိတ်ကပ်ပါ။
တစ်ခုစီ (၁၊၂၊၃၊၄) ပေးပါ။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

အထဲတွင် အင်္ဂလိပ်စာလုံး

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ကျောင်းသားများပစ်ရမည့်
နေရာတွင်တိတ်ဖြင့်
လိုင်းတားပါ။ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့
ခွဲပါ။ တစ်ယောက်ချင်း
စီသည် စတုရန်းပုံထဲမှ
တစ်ခန်းခန်းကို ပစ်ရမည့်
အလှည့်ရှိမည်။ (သင့်အနေ

“သိုးသူငယ်ထိုက်တန်သည် Worthy is the Lamp” ဟူသည့် Hillsong သီချင်းကို

ဖြင့် ခြေအိတ်ထဲတွင်

ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ပဲများထည့်ပြီး သရေကွင်း
ဖြင့် တင်းကြပ်စွာစည်းပါ။
ခြေအိတ်အရှည်ဘက်ကို

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ယူပြီး ပဲအိတ်ထားသည့်
ဘက်သို့ခေါက်ပါ။)

ဤလှုပ်ရှားမှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ ယခင်သင်ခန်းစာနေ့တွင် နောက်သင်ခန်းစာချ ိန်

သူတို့က ကျမ်းချက်ကို

တွင် “သရုပ်ပြပြီးပြောခြင်း” အစီအစဉ်ရှိမည့်အကြောင်း ပြောထားပါ။ သူတို့သည် ထူးခြား

မှန်ကန်စွာ ပြောနိုင်ပါက

သောအရာတစ်ခုကို ယူလာရမည်ဖြစ်ပြီး သူတို့၏ထူးခြားသောအရာတစ်ခုခုကို လူတိုင်းအား

သူတို့ပစ်လိုက်သည့်

ပြောပြရန် အချ ိန်တစ်မိနစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အတန်း၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်ပြီး

ပဲအိတ်သည် စတုရန်းထဲမှ

ကျောင်းသာအနည်းငယ်ကိုသာ တစ်ခုခုယူလာစေပါက သင့်သင်ခန်းစာ အချ ိန်အားလုံး

တန်ဖိုးအတိုင်းရမည်

ကုန်တော့မည် မဟုတ်ပါ။

ဖြစ်သည်။

ကလေးများက သူတို့၏ရွေးချယ်ထားသောပစ္စည်းကို ပြောပြသည့်အခါ သူတို့အတွက် အလွန်
အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့်အရာ တစ်ခုခုကို အတန်းထဲသို့ ယူလာခြင်းဖြင့် မည်မျှစိတ်လှုပ်ရှားကြသည်
ကို သတိပြုပါ။ “သရုပ်ဖော်ပြီးပြောခြင်း” အစီအစဉ်အဆုံးတွင် ပြောရမည်မှာ “ယနေ့ ကျွန်ုပ်
တို့သည် ထူးခြားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းကို လူတိုင်းအားပြောပြရန် အလွန်စိတ်
လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့် လူတစ်ဦးအကြောင်းကို လေ့လာသွားကြမည်” ဟုပြောပါ။”

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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ဆရာအကူ

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ဆရာက အတန်းသားများကို သူတို့အိမ်ပြန်ယူသွားလိုသည့် သင်ခန်းစာ၏ အဓိကကြောင်း
အရာများကို စဉ်းစားစေပါ။ သူတို့ကိုနံပါတ် ၁-၅ ရေခိုင်းပါ။ နံပါတ် ၁ ကျသော အဖွဲ့က
သင်ခန်းစာမှ သူ (သို့) သူမ လေ့လာထားသည့်အဓိက အကြောင်းအရာကို ပြောရမည်။
အဖွဲ့ငါးဖွဲ့က သင်ခန်းစာမှ သူတို့လေ့လာမိသည့် အဓိကအကြောင်းအရာကို ဝေမျှရန် အခွင့်
အရေးရသင့်သည်။

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်း
ဆရာက ကလေးများအား
သူတို့လေ့လာမိသည့်

အကြံဉာဏ်များတွင် ပါဝင်နိုင်သည်မှာ -

အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို

¼¼

ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်စကားအရ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ် ဖြစ်သည်။

¼¼

ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်အရ ယေရှုသည် ဘုရား၏သားတော်ဖြစ်သည်။

¼¼

ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်က ယေရှုအား မေရှိယဖြစ်သည်ဟု မသိခဲ့ပါ။

¼¼

ယေရှုခရစ်တော်သည် အပြစ်များအတွက် ယဇ်ဖြစ်လာမည်။

¼¼

ယေရှုခရစ်တော်သည်

ပြည်သူ့သာသနာကိုမစတင်မီ၊

သူ၏တပည့်တော်များကို

မခေါ်ယူမီနှင့် သူ၏နိမိတ်လက္ခဏာများကိုမပြမီ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ ကြေညာ

ဝေမျှရန်အချ ိန် ၅ မိနစ်
ပေးသင့်ပါသည်။ အတန်း
ထဲတွင် ကလေးငါးဦး
အထက်ရှိပါက အဖွဲ့များကို
အခြားသူများနှင့်
ဝေမျှစေပါ။

ချက်များ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

သင်ခန်းစာကို
လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

ကမ္ဘာလောကသားများ၏ အပြစ်ကို ယူဆောင်ပေးသည့် ဘုရားသခင်၏ သိုးသူငယ်သည်
သင့်အပြစ်များအတွက်လည်း ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ သင်သည် ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသော

လှုပ်ရှားမှု စူးစမ်းလေ့လာခြင်း

ကလေး တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်သည် ဘုရားကျောင်းသို့ အလွန်သွားသော ကလေးလည်း

ယနေ့သင်ခန်းစာသည်

ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်သည် အလွန်လိမ္မာသော ကလေးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်၏မိဘများကို

ကလေးများအတွက်

ကူညီပြီး ကျောင်းတွင်လည်း အမှတ်ကောင်းများရသောသူလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်သည်

သူတို့၏အပြစ်များကို

အခြားသူများကိုလည်း ကူညီတတ်သူဖြစ်လိမ့်မည်။

ယေရှုက ယူဆောင်ပေးရန်

သို့သော် သင်သည် ဘုရားသခင်၏ သိုးသူငယ်ဖြစ်သော ယေရှုခရစ်တော်ကို သင်၏အပြစ်များ
ယူဆောင်ပေးရန် တောင်းခံခဲ့ဖူးပါသလား။ ယနေ့တောင်းလျှောက်နိုင်ပါသည်။ သူသည်
အပြစ်များကို ယူဆောင်ပေးနိုင်သည် တစ်ဦးတည်သောသူဖြစ်သည်။

ဖိတ်ခေါ်စေသည့်
အချ ိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
ကလေးငယ်များသည်
သူတို့၏ မိဘများနှင့်
အထိန်းများထံမှ

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုခရစ်တော်သည် လောကသားများ၏အပြစ်ကို
ယူဆောင်ပေးသည့် ဘုရားသခင်၏ သိုးသူငယ်ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

အကြံဉာဏ်များနှင့်
ဆွေးနွေးမှုများကို ရယူပါ။
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၇
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း ၄:၁၈-၂၂၊
ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း ၆:၁၂-၁၆၊ ၉:၁-၆

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် လူဆယ့်နှစ်ဦးကို
သူအားဆက်ကပ်သည့် နောက်လိုက်များဖြစ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

¼¼

ယောဟန်က သူကြွေးကြော်ခဲ့သည့် “လောက သားများ၏အပြစ်ကို ယူဆောင်ပေးမည့်

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ဘုရားသခင်၏ သိုးသူငယ်တော်” ဟူသောစကားနှင့် လူအချ ို့သည်မည်ကဲ့သို့ နောက်

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

လိုက်များ

ဖြစ်လာကြသည်ဟူသော

ဆက်နွယ်မှုကိုကျ ိုးကြောင်းကျကျဖော်ပြထား

သည်။ နောက်တစ်ရက်တွင် ဖြစ်သည်။ သက်သေနှစ်ဦးသည် ထိုစကားကိုကြားပြီး
မေရှိယ၏ နောက်လိုက်ဖြစ်လာကြသည် (ယောဟန် ၁:၂၉-၄၂)။
¼¼

ထိုနောက်လိုက်များမှ ယေရှုထံက ပထမဆုံး ကြားရသောစကားမှာ “သင်ဘာကိုအလို
ရှိသနည်း” ဟူသော မေးခွန်းဖြစ်သည်။ ယေရှုကသူတို့အား “သင့်ဘဝတွင် ဘာကိုရှာဖွေ
နေသလဲ” ဟု မေးနေသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ယေရှုက တပည့်တော်များအားလာ၍ကြည့်ရန်
ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် လူတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ထံယုံကြည်ခြင်းဖြင့်
လာရပြီး သူမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။

¼¼

ရှင်မဿဲ ၄:၁၈-၂၂ တွင် ယေရှုနှင့် သူ၏နောက်လိုက်အချ ို့ကြား အခြားဆက်နွယ်မှု
ယေရှုက ထိုလူများကို သူတို့၏ ငါးမျှားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ချန်ထားခဲ့ပြီး သူ့နောက်
သို့ တစ်ချ ိန်လုံးလိုက်ရန် ပြောခဲ့သည်။

လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

ယေရှုက ပေတရုနှင့်အန္ဒြေကို သူတို့ငါးဖမ်းသည့်လုပ်ငန်း မချန်ခဲ့သည့်အတွက် အပြစ်
မတင်ခဲ့ပါ။ သို့သော် မေရှိယ နောက်သို့လိုက်ရန် ဆက်ကပ်ရသည့်ဘဝကို ရွေးချယ်ရန်
သူတို့အတွက် အချ ိန်ရောက်လာခဲ့သည်။ အမျ ိုးသားနှစ်ဦးသည် ထပ်မံသွေးဆောင်ခေါ်
ယူမှုကို မလိုတော့ပါ။ ယေရှုသည် မေရှိယဖြစ်သည်ကို သူတို့သိကြသည်။

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

တစ်ခုကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ၎င်းမှာ သူတို့၏ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှု မဟုတ်ပါ။

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ခရစ်ဝင်ကျမ်း ရေးသူများက မှတ်တမ်းထားသည်မှာ ယေရှုသည် သူ၏တပည့်တော်
များကို မရွေးချယ်မီ အချ ိန်ကြာမြင့်စွာ ဆုတောင်းခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ သူတို့က ယေရှုကို
ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယေရှုက ဖခမည်းတော်မှ အတည်ပြုပေးပြီးနောက် သူတို့ကို
ရွေးချယ်ခဲ့သည် (လုကာ ၆:၁၂)။

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

ကာလပြမျဉ်း
@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

pmrsufESm 316

¼¼

ဆရာအကူ

ထိုသူနှစ်ဦးကို အထူးသဖြင့် တမန်တော်များဟု ခေါ်သည်။ တပည့်တော်များကို နောက်
လိုက်များဟုခေါ်သည် သို့သော် တမန်တော်များသည် ကိုယ်စားပြုအခွင့်အာဏာဖြင့်
သတင်းစကားပို့ဆောင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုတပည့်တော်များသည် တမန်တော်
များမဖြစ်လိုကြပါ။ သူတို့သည် အချ ိန်ပြည့်စေလွှတ်ခြင်းကို ခံလိုကြသည်။

¼¼

ထိုအချ ိန်ပြည့် နောက်လိုက်သစ်များ၏ သာသနာသည် ငါးဖမ်းသမားမှ ငါးများကို သူ၏
ပိုက်ကွန်ထဲတွင် ဆွဲသွင်းသကဲ့သို့ လူများကို ခရစ်တော်ထံဆွဲခေါ်လာရန် ဖြစ်သည်။

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု ရောနှောခြင်းနှင့် ယှဉ်တွဲ
ခြင်း အချ ိန်ကာလလိုင်းကို

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဆရာက အချ ိန်ကာလ

ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာခဲ့ကြသည့် အချ ိန်ကာလများနှင့် ထူးခြားသောလူအချ ို့၊ အချ ိန်ကာလ
တစ်ခုချင်းစီတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်များကို အမည်ဖော်ထုတ်ကြပါစို့။
၁။ အစအဦး - ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်များနှင့် မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
၂။ အစအဦး - လူစီဖာကသူသည် အမြင့်ဆုံးသော ထာဝရဘုရားကဲ့သို့ဖြစ်ရန် ဆန္ဒရှိ
သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ကောင်းကင်တမန်များကို ဦးဆောင်ကာ ဘုရားသခင်ကို
ဆန့်ကျင်ခြင်း၌ ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုကောင်းကင်မှ နှင်ထုတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်
သူသည် အာဒံနှင့်ဧဝကို ဘုရားသခင်အား မနာခံရန် သွေးဆောင်သောကြောင့်
အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့သည်။
၃။ အစအဦး - ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆူပူမှုများစွာရှိသောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် တစ်
ကမ္ဘာလုံးကို ရေလွှမ်းရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သို့သော် နောဧသည် ဘုရားသခင်၏
အမြင်တွင် ကျေးဇူးတော်ခံစားရသည်။
၄။ လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏ အစအဦး - မဟာကတိတော်ကို ယာဝေဘုရားမှ အာဗြဟံအား
ပေးခဲ့သည်။
၅။ လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏အစ - မောရှေသည် ဘုရားသခင်ပေးသော ထူးခြားသော အလုပ်ကို
လုပ်ဆောင်ရန် ထူးခြားစွာ ခေါ်ယူခြင်းခံရသည်။ သူသည် သိနတောင်ပေါ်မှ ပညတ်
တော်ဆယ်ပါးကိုလည်း လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
၆။ နယ်မြေတော်ကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်း - ယောရှုသည် ဣသရေလလူမျ ိုးများကို ကတိတော်
ပြည်သို့ ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
၇။ နယ်မြေတော်ကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်း - ဣသရေလလူမျ ိုးများသည် ဘုရားသခင်အား
သစ္စာရှိရန် ကျရှုံးခဲ့ကြသည်။ ထိုအတွက် သူတို့အား ပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။
၈။ စည်းလုံးသော နိုင်ငံတော် - ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျ ိုးအား ဘုရင်တစ်ပါး
ပေးခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်သည် ထိုဘုရင်များထဲမှ အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်။
၉။ ကွဲပြားသောနိုင်ငံတော် - ရှောလမုန်သည် ယာဝေဘုရားကိုသူ၏ဖခင်ကဲ့သို့ သစ္စာ
ရှိရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သောကြောင့် ယာဝေဘုရားသည် နိုင်ငံတော်ကိုကွဲပြားစေခဲ့သည်။

တစ်ခုစီကို စာရွက်များ
ပေါ်တွင် တစ်ခုစီရေး
ရမည်။
ထို့နောက် ဆရာက အခြား
စာရွက်ပေါ်တွင် အချ ိန်
ကာလ တစ်ခုစီအတွက်
အမည်များကိုထားပါ။
ဥပမာ အာဒံနှင့်ဧဝကို
စာရင်းနှစ်ခါ ရေးနိုင်
သည်။ တစ်ကြိမ်တွင်
ဖန်ဆင်းခြင်းအတွင်
ရေးလျှင် နောက်တစ်ကြိမ်
တွင် ကျရှုံးခြင်းအတွက်
ရေးနိုင်ပါသည်။
ထို့နောက် မတူညီသော
စာရွက်များပေါ်တွင်
ဆရာက အချ ိန်ကာလ
တစ်ခုချင်းစီမှ အဖြစ်
အပျက်များကို ရေးရမည်။
စာရွက်များကို ရောနှောပြီး
ကလေးများကို (၃-၄
ယောက်တစ်ဖွဲ့) အဖွဲ့များ
ဖွဲ့ပေးပါ။ အချ ိန်ကာလ
များနှင့် ကာလတစ်ခုစီမှ
လူများကိုယှဉ်တွဲပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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၁၀။ နေအိမ်မှခေါ်ဆောင်ခံရခြင်း - နှစ်ရာပေါင်းများစွာ တော်လှန်ပုန်ကန်ခြင်းကို ခံရ
ပြီးနောက် ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျ ိုးများထံ အာစီးရီးယားနှင့် ဗာဗုလုန်

ဆရာအကူ

တို့ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
၁၁။ အိမ်သို့ပြန်လာခြင်း - ဂျူးလူမျ ိုးများသည် မြို့ရိုးများနှင့်ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်
ရန် ယေရုရှလင်သို့ပြန်လာကြသည်။
၁၂။ ယေရှု၏အစောပိုင်းအသက်တာ - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောကသို့ အလွန်ထူးခြား
သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ရောက်လာခဲ့သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု အချ ိန်ကာလပြမျဉ်း
ဆရာက အချ ိန်ကာလပြတစ်
ခုကို ရေးဆွဲပြီး တမန်တော်
များသည် မည်ကဲ့သို့ မည်
သည့်အချ ိန်တွင် တမန်တော်

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

များ ဖြစ်လာကြသည်ကို
ပြသရမည်။ အချ ိန်ကာလ

လူအချ ို့သည် အလွန်ထူးခြားသော အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန် ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရသည်။ သူတို့
တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ရန် အစွမ်းအစနှင့်ဖော်ထုတ်ရန် အရည်အချင်းများရှိကြသည်။

ပြဇယားမှာ အလွန်ရိုးရှင်း
ရမည်။ သို့သော် အောက်ပါ
ကဲ့သို့ ဆင်တူရမည် -

တမန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ရန် သင်၌မည်သည့် စွမ်းရည်များနှင့် အရည်အသွေးများ လိုအပ်

. ဗတ္တိဇံယောဟန်မှာ
ကြွေးကြော်ခြင်း

. နောက်တစ်ရက် - ယေရှု

သနည်း။

သည် ပေတရုနှင့် အန္ဒြေတို့ကို
တွေ့ခဲ့သည်။ သူတို့သည်

ပုံပြင်ပြောပြပါ

မေရှိယနှင့် တွေ့ဆုံပြီး သူ့ကို
ယုံကြည် ကိုးစားကြသည်။

. နောက်တစ်ရက် - ယေရှု

ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်မှ ကြွေးကြော်ချက်မှာ အသစ်သောစတင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ “ကမ္ဘာ

သည် ဖိလိပ္ပုနှင့် နာသနေလ

လောကသားများ၏အပြစ်ကို ယူဆောင်သွားသည့် ဘုရားသခင်၏ သိုးသူငယ်ကို ကြည့်

ကို တွေ့ဆုံခဲ့သည်။

လော”။ သူသည် ဤနေရာတွင် ရှိသည်။ အချ ိန်ကြာရှည်စွာ စောင့်ခဲ့ရသည့် မေရှိယဖြစ်သည်။

သူတို့သည်လည်း မေရှိယ

အပြစ်ခံယူပေးမည့် သူသည် သူတို့၏အလယ်တွင် ရှိသည်။ နောက်တစ်ရက်တွင် ယေရှု

. နောက်တစ်ချ ိန်တွင် -

သည် အနည်းဆုံးနောက်လိုက် နှစ်ဦးရခဲ့သည်။ သူတို့မှာ အန္ဒြေနှင့် ပေတရုဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ထိုအရာပြီးနောက်တစ်ရက်တွင် ဖိလိပ္ပုနှင့် နာသနေလတို့သည် ယေရှု၏နောက်
လိုက်များဖြစ်လာကြသည်။

အလိုရှိသနည်း” ဟုမေးသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ယေရှုက သူတို့၏ဘဝဦးတည်ချက်ကို မေးနေ
သည်။ သူတို့သည် မေရှိယအား အမှန်ယုံကြည်ပြီး သူတို့၏သခင်အဖြစ်ရှိစေလိုသလား သို့
သူတို့သည်

ခရစ်တော်၏နောက်လိုက်များ

ဖြစ်လာရန်

အလိုရှိကြသည်။ ခရစ်တော်နှင့် သူတို့၏ဆက်ဆံရေးသည် ထိုနေ့တွင်စတင်သည်။ သို့သော်
သူတို့၏လုပ်ငန်းဖြစ်သော ငါးဖမ်းခြင်းကို ပြန်လုပ်လိုကြသည်။ သူတို့သည် တံငါသည်
ကောင်းများဖြစ်ကြပြီး ဂါလိလဲပင်လယ်အားဖြင့် သူတို့အသက်ရှင်ရပ်တည်ရသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ယေရှုသည် ပေတရုနှင့်

အန္ဒြေကို သူ့နောက်လိုက်ရန်
ခေါ်ပြီး လူကိုမျှားစေသည်။

ယေရှုက သူတို့အား ဘာအလိုရှိသနည်းဟု မေးလိုက်သည်။ သူက “ဘဝတွင် သင်ဘာကို

မဟုတ်စူးစမ်းလေ့လာသူလား။

နောက်သို့ လိုက်ကြသည်။

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

. နောက်ပိုင်းတွင် - ယေရှု
သည် တောင်ပေါ်တွင်

ညနေတိုင်း ဆုတောင်းခြင်း
ဖြင့် အချ ိန်ယူခဲ့သည်။

. နောက်တစ်ရက် -

ယေရှုသည် တမန်တော်
ဆယ့်နှစ်ဦးကို သူ၏ အထူး
သတင်း ပို့ဆောင်သူဖြစ်ရန်
ခေါ်ယူသည်။
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နောက်ပိုင်းတွင် ယေရှုသည် ထိုလူများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူတို့အား သူ့နောက်လိုက်ရန်နှင့်
လူကိုမျှားသော တံငါဖြစ်စေမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ယခုတွင် သူတို့သည် နောက်လိုက်များ

ဆရာအကူ

ဖြစ်ကြသည် သို့သော် ယေရှုက သူတို့ကိုပိုမိုတောင်းဆိုသည်။ သူတို့အား ယေရှုကအချ ိန်ပြည့်
ဆက်ကပ်သည့် နောက်လိုက်များဖြစ်စေလိုသည်။ သူတို့လုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက ငါးများကို
မျှားသည့် အလုပ်ထက် လူနှင့်လုပ်ရသည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အလုပ်မျ ိုးကို သူတို့လုပ်နိုင်
မည်ဖြစ်သည်။

သူတို့၏အချ ိန်ပြည့်

အလုပ်အနေဖြင့်

ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အတွက်

လူများကို ဖမ်းကြရမည်ဖြစ်သည်။
အချ ိန်ကာလတစ်ခုတွင် ယေရှုက တောင်ပေါ်သို့သွားကာ တစ်ညလုံးဆုတောင်းလေသည်။
သူ၏တမန်များတော်သည် မည်သူများဖြစ်လိမ့်မည်ကို ကောင်းကင်ဘုံရှိ ဖခမည်းတော်ထံ
ဆုတောင်းသည်။ တမန်တော်သည် အထူးအခွင့်အာဏာရှိသော သတင်းပို့ဆောင်သူ ဖြစ်
သည်။ ယေရှုက လုပ်ငန်းအတွက် လူမှန်ကိုရွေးချယ်ရန် အရေးကြီးသည်ကို သိသည်။ ထို့
ကြောင့် ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် အချ ိန်များစွာယူခဲ့သည်။
နောက်တစ်ရက်တွင် သူသည် သူ၏တပည့်တော်များကို ခေါ်ယူပြီး ထိုသူများထဲမှ တမန်
တော်များဟု ခေါ်ရမည့် လူဆယ့်နှစ်ဦးကို ရွေးခဲ့သည်။ သူတို့သည် တပည့်တော်များထဲမှ
ထူးခြားသောသူများဖြစ်သည်။ သူတို့တွင် အထူး အခွင့်အာဏာပေးအပ်ထားပြီး ထူးခြား
သောတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရမည့်သူများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည် အထူးသတင်းပေး
ပို့သူများဖြစ်ကြသည်။
ယေရှုက တမန်တော် ဆယ့်နှစ်ပါးကို အတူတကွခေါ်ယူပြီး နတ်ဆိုးများနှင့် ရောဂါများကို
အောင်နိုင်ရန် အခွင့်အာဏာကိုပေးခဲ့သည်။ ဆယ့်နှစ်ယောက်မှာ - ပေတရု၊ အန္ဒြေ၊ ယာကုပ်၊
ယောဟန်၊ ဖိလိပ္ပု၊ ဗာသောလမဲ၊ မဿဲ၊ သောမ၊ ယာကုပ်၊ ရှိမုန်၊ ယာကုပ်၏ညီယုဒ၊ နှင့်
ယေရှုကို သစ္စာဖောက်မည့်ယုဒရှင်ကာယုတ်တို့ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူများသည်ယေရှုရွေးချယ်
ထားသည့်တမန်တော်များဖြစ်ကြသည်။

သူတို့ကိုသူရွေးချယ်သည်။

သူတို့က

ယေရှုကို

မရွေးချယ်ပါ။ တမန်တော်ဆယ့်နှစ်ပါးသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကို ကြွေး
ကြော်ပြီး လူများကိုကျန်းမာစေရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏အလုပ်အတွက် ပိုက်ဆံရှာရန်မဟုတ်
ပါ။ ထို့ကြောင့် တမန်တော်ဆယ့်နှစ်ယောက်သည် ထွက်သွားရန် သူတို့၏အလုပ်ကို စတင်
လုပ်ဆောင်တော့သည်။ သူတို့သည်နေရာတိုင်းတွင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်း
ဟောပြောပြီး လူများကို ကျန်းမာစေသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၄:၁၉ - ထိုသူတို့အား ငါ့နောက်သို့လိုက်ကြလော့။ သင်တို့သည်လူကို
မျှားသော တံငါဖြစ်စေခြင်းငှါ ငါပြုမည်ဟု အမိန့်တော်ရှိလေသော်၊

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းချက်ကဒ်တိုက်ပွဲ
သင့်အတန်းကို ၂ဖွဲ့၊ ၃ဖွဲ့

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်

ခွဲပါ။ တစ်ဖွဲ့ချင်းကို

တွေ့နိုင်ပါသည်။

ကဒ်တစ်စုံပေးပါ။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

တစ်ကဒ်ချင်းပေါ်တွင်

“သိုးသူငယ်ထိုက်တန်သည် Worthy is the Lamp” ဟူသည့် Hillsong သီချင်းကို

ကျမ်းချက်၏ စကားလုံး

ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျက်မှတ်ထားသည့်
တစ်လုံးပါမည်။ အဖွဲ့များ
က ကျမ်းချက်အားလုံးကို
မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ်

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

တကျ စီပေးရမည်
ဖြစ်သည်။

အောက်တွင် ဥပမာအချ ို့ပေးထားသည် ¼¼

ရှင်မဿဲ - “ငါသည် အခွန်ကောက်ခံသူ မဟုတ်တော့ပါ”

¼¼

ပေတရု - “ငါသည် လူကိုမျှားသေ ာတံငါဖြစ်သည်” (အန္ဒြေနှင့် တူသည်)

¼¼

ယာကုပ်နှင့် ယောဟန် - “ငါသည် ယေရှုနောက်သို့လိုက်ရန် ငါ၏အိမ်ကိုစွန့်ခွာမည်”

¼¼

အခြားသူများ - “ငါသည် ယေရှုနောက်သို့လိုက်ပြီး သူ၏နိုင်ငံတော်အတွက် လုပ်ဆောင်
မည်” နှင့် “ငါ၏အသက်တာကို အခြားသူများအား ယေရှုအကြောင်းပြောပြခြင်းဖြင့်

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု တပည့်တော်ခေါ်ယူခြင်း
ကစားနည်း
တပည့်တော်ခေါ်ယူခြင်း
ကစားနည်း - အချ ိန်မီဖြင့်
စာရွက် ၂၄ ရွက် (သို့) ကဒ်

အချ ိန်ကုန်စေမည်” (သင်သည် တပည့်တော်တစ်ဦးထက် တူညီသော စကားစုများကို

၂၄ ကဒ်ကို တပည့်

အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။)

တော် ၁၂ ဦး၏ အမည်များ

သူတို့၏အလှည့်တွင် ကလေးက ကဒ်တစ်ခုကို လှည့်မည်၊ နောက်တစ်ကဒ်လှည့်ပြီး ယှဉ်
တွဲမှုကို ရှာရမည်။ အတွဲကိုရှာတွေ့ပါက သူတို့က “ပေတရု ငါ၏တပည့်တော်ဖြစ်ရန် သင့်ကို
ငါခေါ်သည်” ဟုအော်ရမည်။ ပေတရုအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားသည့်ကလေးက သူတို့၏ကဒ်
ပေါ်တွင် ရေးထားသောစကားစုဖြင့် တုံ့ပြန်ဖြေကြားရမည်။ ထို့နောက် သူတို့ကိုခေါ်သည့်
သူနှင့်ပူးပေါင်းရမည်။ ယေရှု၏ခေါ်ယူခြင်းကို ခံရခြင်းသည် မည်သည့်အရာနှင့်တူကြောင်း
ကို ပြောဆိုဆွေးနွေးပါ။ ကြောက်စရာရှိပါသလား။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ရှိပါသလား။ ခက်ခဲပါ
သလား။ ဆုလဒ်ရှိပါသလား။

တပည့်တော် တစ်ဦးချင်းစီ
၏ အမည်ကို ကဒ်၂ကဒ်
တွင် ရေးရမည်။ ကဒ် ၂၄
ကဒ်ကို ယှဉ်တွဲခြင်း
ကစားနည်းတွင် အသုံးပြု
ရမည်။ နောက်တစ်ဖန်
တပည့်တော် တစ်ဦးချင်း

ကလေးဆယ့်နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီး “ခေါ်ယူခြင်းခံရသည့်” တပည့်တော် ၁၂ ယောက်လုပ်
စေပါ။ ထို့နောက် တပည့်တော်တစ်ဦး၏အမည်နှင့် ဖော်ပြချက်ပါသော ကဒ်တစ်ခုကို ပေး
ပါ။ တပည့်တော်များမဟုတ်သည့် ကလေး ၄ ယောက်က ယှဉ်တွဲသည့်ကစားနည်းကို စတင်
ကစားပြီး စားပွဲပေါ်တွင် ကဒ် ၂၄ ကဒ်ကို မှောက်ထားရမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ရေးပြီး ပြင်ဆင်ထားပါ။

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

စီအတွက် ကဒ် ၁ ကဒ်
ကို ပြင်ဆင်ပြီး သူတို့နှင့်
ပတ်သက်ပြီး ဖော်ပြချက်
ကိုရေးပါ။
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ဆရာအကူ

၄) သင်ခန်းစာပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
“မည်သူနည်း” မေးခွန်းများ
၁။ တမန်တော်မည်မျှကို သင်အမည်ပြောနိုင်သနည်း။
၂။ မည်သူကို သူတို့လိုက်ရမည်နည်း။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု စူးစမ်းလေ့လာသည့်

“ဘာဖြစ်သနည်း” မေးခွန်းများ
၁။ တမန်တော်များက ယေရှုကိုဘာလုပ်ရန် ပြောခဲ့သနည်း။
၂။ တမန်တော်ဆယ့်နှစ်ပါးကိုမခေါ်မီ ယေရှုဘာလုပ်ခဲ့သနည်း။
“မည်သည့်အချ ိန်နည်း” မေးခွန်းများ
၁။ 	ယေရှုသည် တမန်တော်များကို မည်သည့်အချ ိန်တွင် ခေါ်ခဲ့သနည်း။
၂။ သူတို့ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်ကို မည်သည့်အချ ိန်တွင် ထားခဲ့သနည်း။
“မည်သည့်နေရာနည်း” မေးခွန်းများ

ကုဗဗူး
အတန်းသားများကို
နှစ်သင်းခွဲပါ။ ကုဗတုံး၏
အနားတစ်ဖက်ချင်းစီတွင်
လေဘယ်ကဒ်များ
ကပ်ရန် - မည်သူ၊ ဘာ၊
ဘယ်အချ ိန်၊ ဘယ်နေရာ၊

၁။	ပေတရုသည် မည်သည့်နေရာတွင် ငါးအများဆုံးဖမ်းခဲ့သနည်း။

အဘယ်ကြောင့် ဟူသည့်

၂။	ဂါလိလဲပင်လယ်သည် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိသနည်း။

မေးခွန်းများကို ကပ်ပါ။
တစ်ဖွဲ့က ကုဗတုံးကို

“အဘယ်ကြောင့်နည်း” မေးခွန်းများ
၁။ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် ယေရှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထူးခြားသောကြွေးကြော်မှုကို
အဘယ်ကြောင့် လုပ်ခဲ့သနည်း။
၂။ တံငါးသည်များသည် ယေရှုနောက်သို့ အဘယ်ကြောင့် လိုက်ကြသနည်း။

လှည့်လိုက်သည့်အခါ
သူတို့နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်
အနားမှမေးခွန်းကို ဖြေရ
မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ
သူတို့၏ မျက်နှာချင်းဆိုင်
တွင် အဘယ်ကြောင့်နည်း

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

ဟူသည့် မေးခွန်းကျပါက
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
ဟူသော အဖြေကိုဖြေရ

ယေရှုက သူ့အတွက် အထူးအလုပ်လုပ်ဆောင်ရန် သင့်အား ခေါ်နေပေမည်။ သူက သင့်အား

မည်။ ဆရာများက

အခြားသူများကို ဘုရားအကြောင်းပြောစေလိုပါက သင့်ကိုစာရင်းသွင်းနိုင်ပါသလား။ သွင်း

သင်ခန်းစာမှမေးခွန်းများ

နိုင်ပါက မည်သို့နည်း။

ထုတ်နိုင်ပါသည်။
သင်ခန်းစာနှင့် ဆက်နွယ်

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် လူဆယ့်နှစ်ဦးကို

နေရမည်။

သူအားဆက်ကပ်သည့် နောက်လိုက်များဖြစ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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စွန့်စာခြင်းနံပါတ် ၅၈
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၃:၁-၁၈

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘာသာရေးသမားသည်
သူ၏အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ခံရရန် လိုအပ်သည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

¼¼

နိကောဒင်သည် လူမျ ိုးထဲတွင် အလေးစားဆုံးခံရသည့် သူကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သူ

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

သည် ဆရာတစ်ဦး၊ ဖာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒုကဲအဖွဲ့ဝင် (ဂျူးလူမျ ိုးအစိုးရကောင်စီ) တစ်ဦးဖြစ်

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

သည်။ ဇဒ္ဒုကဲသည် ရောမဥပဒေ လက်အောက်မှ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်
များကို တာဝန်ယူထားသည်။
¼¼

ဇဒ္ဒုကဲအဖွဲ့ဝင်များထဲမှ ဝိညာဉ်ရေးအရ အသိစိတ်ထက်သန်သူများထဲတွင် အရိမသဲမြို့

ဇဒ္ဒုကဲများသည် ယေရှုကို စုံစမ်းသွေးဆောင်ကြသည် (လုကာ ၂၂:၆၆)။ နောက်ပိုင်းတွင်
နိကောဒင်သည် ဖာရိရှဲများအား သူ့စကားကို မကြားနာပဲ အပြစ်တင်သည့်အတွက်
စိန်ခေါ်ခဲ့သည် (ယောဟန် ၇:၅၀-၅၁)။ သူသည် အရိမသဲ ယောသပ်အား ယေရှုမြှပ်နှံ
ယောဟန်က အဘယ်ကြောင့် နိကောဒင်သည် ယေရှုထံ ညအချ ိန်လာသည်ကို ကျွန်ုပ်
တို့အား မပြောထားပါ။ သို့သော် နိကောဒင်က ယေရှုဘေးနားတွင်အစဉ်ရှိနေသည့်
လူထုမှ အရိုအသေလျော့သွားမည်ကို မလိုလားသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သူသည်
ယေရှု၏ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အမြင်အား စိတ်ဝင်စားသည်ကို အခြားသူများအား မသိ

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

စေလိုသောကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

လူအများက ယေရှုအား သူပြုသော နိမိတ်လက္ခဏာများကြောင့် ယုံကြည်ကြသည်။

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

သို့သော် ထိုအရာများသည် အပေါ်ယံမျှသာဖြစ်ပြီး ယေရှုက အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်ဟု
ယေရှုက နိကောဒင်အား ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကို ဝင်စားရန် နောက်တစ်ဖန်
မွေးဖွားခြင်းကို ခံခြင်းအလို့ငှါ နောင်တရရမည်ဟု ပြောပြသည်။ နောင်တရခြင်းဟူ
သည်မှာ ယောဟန်၏ ဗတ္တိဇံသာသနာအား ပြန်လည်ရည်ညွှန်းနေပြီး နောင်တရခြင်း

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

သက်သေဖြစ်သည်။

ကာလပြမျဉ်း
@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

မသတ်မှတ်ပါ။
¼¼

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

ရာတွင် ကူညီခဲ့သည် (၁၉:၃၉-၄၀)။

¼¼

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

ဖြစ်သည်။

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။

သားယောသပ် (ယောဟန် ၁၉:၃၈) နှင့် ဂါမလျေလ (တမန်တော် ၅:၃၄-၃၉၊ ၂၂:၃) တို့
¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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¼¼

နိကောဒင်က ထိုပြောင်းလဲမှုကို သိလိုခဲ့ပြီး ယေရှုက နိကောဒင်အားတိုင်ထိပ်မှ ကြွေး

ဆရာအကူ

မြွေရုပ်ပုံပြင်ဖြင့် ပြောပြခဲ့သည် (တောလည်ရာကျမ်း ၂၁:၄-၉)။ ထိုအချ ိန်မှ ယခုတိုင်
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ရိုးရှင်းစေသည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼

“အစအဦး” အချ ိန်ကာလမှ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်အကြောင်းကို လေ့လာခဲ့ကြ
သနည်း။

သင်ခန်းစာစတင်ခြင်း

“လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏ အစအဦး” ဟူသည့် အချ ိန်ကာလမှ ကျွန်ုပ်တို့ သင်ယူခဲ့သည့်

လှုပ်ရှားမှု - ကဒ်များ

သင်ခန်းစာအချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။

ဆရာက စာရွက်အပိုင်း

“နယ်မြေတော် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း” ဟူသည့် အချ ိန်ကာလမှ ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာသင်ယူမိသည့်

အစများ (သို့)ကဒ်

သင်ခန်းစာအချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။

၃-၅ ကဒ်ကို ထားပါ။

“စည်းလုံးသော နိုင်ငံတော်” ဟူသည့် အချ ိန်ကာလမှ ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာသင်ယူမိသည့်

ကဒ်တစ်ဖက်တွင်

သင်ခန်းစာအချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။

အချ ိန်ကာလနှင့် အခြား

“ကွဲပြားသော နိုင်ငံတော်” ဟူသည့် အချ ိန်ကာလမှ ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာသင်ယူမိသည့်

တစ်ဖက်တွင် ပုံပြင်ဇာတ်

သင်ခန်းစာအချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။

ကြောင်းကို ရေးပါ။

“အိမ်သို့ပြန်ခြင်း” ဟူသည့် အချ ိန်ကာလမှ ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာသင်ယူမိသည့် သင်ခန်းစာ

ကလေးများက အချ ိန်

အချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။

ကာလ မျဉ်းပေါ်တွင် ပုံပြင်

“အိမ်မှခေါ်ဆောင်ခံရခြင်း” အချ ိန်ကာလများမှ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့် သင်ခန်းစာကို

ဇာတ်ကြောင်းများကို

လေ့လာမိသနည်း။

ဆရာ၏အကူဖြင့်

“ယေရှုခရစ်တော်၏ အစောပိုင်း အသက်တာ” ဟူသည့် အချ ိန်ကာလမှ ကျွန်ုပ်တို့

ယှဉ်တွဲခြင်းအကြောင်းကို

လေ့လာသင်ယူမိသည့် သင်ခန်းစာအချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။
¼¼

မေးခွန်းများ ဖြေနိုင်သည်။

“ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာ” ဟူသည့် အချ ိန်ကာလမှ ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာသင်ယူမိသည့်
သင်ခန်းစာအချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
သင့်အတွက် လုပ်ဆောင်ရန် အလွန်ခက်ခဲသည့်အရာမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။ သင်လုပ်ဆောင်
ခဲ့သည့် အရာမှ အခက်ခဲဆုံးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘာဖြစ်သနည်း။ အတန်းထဲတွင် ဝေမျှပါ။
ယနေ့သင်ခန်းစာတွင် ယေရှုထံသို့ ညအခါ ရောက်လာသည့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦး
အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာသွားကြမည်ဖြစ်သည်။ သူ့အတွက် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်
ခက်ခဲခဲ့ပေမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

pmrsufESm 323

ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ ကြွေးကြော်ချက်မှာ ရှင်းလင်းသည်။ ယေရှုသည် မေရှိယဖြစ်ပြီး
ကမ္ဘာလောကသားများ၏ အပြစ်ကိုယူဆောင်ပေးသည့် ဘုရားသခင်၏ သိုးသူငယ်ဖြစ်သည်။
တမန်တော်များ၏ အလုပ်သည် ရှင်းလင်းသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို နိုင်ငံတော်သတင်းစကား
ယူဆောင်လာသည်။ သူတို့တွင် လုပ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်ရှိပြီး ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် အထူး
အခွင့်အာဏာရှိသည်။ သူတို့သည် လူများကိုပင် ကျန်းမာစေနိုင်သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- တြိဂံနှစ်ခု
ကျမ်းစာထဲမှ အကျော်
ကြားဆုံး ကျမ်းချက်ကို
ဖော်ပြရန် ဆရာက တြိဂံပုံ

ထိုနေ့သည် ဣသရေလတွင် နေ့ရက်သစ်ဖြစ်သည်။ မေရှိယရှိနေသည်။ နိုင်ငံတော်လာမည်။

နှစ်ခုကို ပြုလုပ်နိုင်ပါ

တမန်တော်များသည် သူတို့၏အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ထို့အပြင် လူအများသည်

သည်။

ယေရှုကို ယုံကြည်ကြသည်။ ထိုအားလုံးသည် ဣသရေလတွင် အုပ်ချုပ်သည့်ကောင်စီ ဇဒ္ဒုကဲ
နှင့်ကောင်းမွန်စွာ မထိုင်ပါ။ သူတို့သည် ယေရှုကြွလာသည်အထိ ဘာသာရေးကိစ္စများကို
အပြည့်အဝထိန်းချုပ်သည်။ ယခုတွင် အရာအားလုံးသည် ကွဲပြားသွားသည်။ သူတို့သည်
နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များစွာကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဇဒ္ဒုကဲတို့သည် ယေရှု
ခေတ်ကာလက ဣသရေလတွင် အလွန်သြဇာအာဏာရှိသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲမှ

. ပထမတြိဂံသည်“မည်သူ
နည်း” တြိဂံဟုခေါ်သည်။

တြိဂံမှထောင့် သုံးထောင့်
တွင် - ဘုရားသခင်၊ ကမ္ဘာ
ကြီး၊ နှင့်ယေရှုခရစ်တော်

မှ ယေရှုကို မဆန့်ကျင်သည့်သူမှာ နိကောဒင်ဟု အမည်ရှိသူဖြစ်သည်။

. ဒုတိယတြိဂံသည်

နိကောဒင်သည် ယေရှုအတွက် မေးခွန်းအချ ို့ရှိသည်။ နိကောဒင်သည် ယေရှုကို ညအချ ိန်

ခေါ်သည်။ တြိဂံ၏ထောင့်

တွင် လာလာတွေ့ခြင်းအကြောင်းသည် လူထုများသောကြောင့် (သို့) ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်

သုံးထောင့်တွင်

ဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ညအချ ိန်တွင်မှ သူလာသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ နိကောဒင်

- ယုံကြည်သည်၊

သည် သူ့ကိုကိုယ်စားပြုမည့် သတင်းပေးပို့သူကို စေလွတ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် သူမစေလွတ်

ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊

ခဲ့ပါ။ ယေရှုထံသို့ သူကိုယ်တိုင် ညအချ ိန်တွင် လာခဲ့သည်။

နှင့်ထာဝရအသက်

နိကောဒင်သည် ယေရှုအား လေးစားစွာ ချည်းကပ်သည်။ ထို့နောက် ယေရှုလုပ်ဆောင်နေ

ဆရာက ယောဟန်

အများစုသည် ယေရှုကို ဆန့်ကျင်ကြသည်။ သို့သော် အနည်းစုက မဆန့်ကျင်ပါ။ သူတို့အထဲ

သော နိမိတ်လက္ခဏာသည် ဘုရားသခင်ထံမှမလာလျှင် မည်သူမျှမလုပ်နိုင်ပါ။ ယေရှုသည်
ရုတ်တရက်စကားလမ်းကြောင်း ပြောင်းလိုက်သည်။ ယေရှုက လေးစားမှုဟူသည့် ခေါင်းစဉ်
အား ပြောင်းလိုက်သည်။ နိကောဒင်သည် နောက်တစ်ဖန်မွေးဖွားရန်လိုသည် မေရှိယကို
လေးစားမှု ပြသရန်သာမဟုတ်ပါ။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်သည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အခွင့်

“ဘာဖြစ်သနည်း” တြိဂံဟု

၃:၁၆ အကြောင်းကို
ပြောပြသည့်အဆုံးတွင်
တြိဂံနှစ်ခုကို ကလေးများ
အား ပြရမည်။

အာဏာအတွက် လေးစားမှုကို ပြသလေ့ရှိသည်။ သူ့အားပြန်လည်မွေးဖွားရန် လိုသည်ဟု
အပြောခံလေ့မရှိခဲ့ပါ။ သူကယေရှုအား “ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်း” ၏အဓိပ္ပါယ်ကို မေးမြန်း
ခဲ့သည်။ မည်သူက ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားနိုင်သနည်း။
ရှင်းလင်းသည့်အဖြေဖြင့် ယေရှုသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ကိုးကားခဲ့သည်။ သူက နိကောဒင်
အား မောရှေသည် ကန္တာရထဲတွင် မြွေကို ကိုင်မြှောက်ခဲ့သည် ထိုကဲ့သို့ ဘုရား၏သားတော်
သည် ကိုင်မြှောက်ခြင်းကိုခံရမည်ဟု ပြောပြသည်။ မေရှိယသည် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်
၏အာရုံကို အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းအား ညွှန်ကြားနေသည် - ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကို

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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ခံသောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် နိကောဒင်နှင့် နိကောဒင်

ဆရာအကူ

တစ်ဦးကိုသာ “ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူသည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်။
ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှါ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု

တော်မူသည့်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။” ဟုပြောခဲ့သည်။ ထိုစကား
သည် လူတစ်ဦးကို ပြောခဲ့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် သတင်း
စကားဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယမွေးခြင်းကို ခံခြင်းသည်မေရှိယ၊ ဘုရား၏သားတော်၊ သခင်ယေရှု
ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်သည်။

စာရွက်၏ထိပ်တွင်
ကျမ်းချက် စကားလုံး
များကို ရေးပါ။ ထို့နောက်
စာရွက်ပေါ်တွင် နံပါတ်
တပ်ပါ။ ကျမ်းချက်ထဲတွင်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

စကားလုံးတစ်လုံးကို
နံပါတ်တစ်ခုတပ်ပါ။
နံပါတ်များ၏ ဘေးတွင်

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၃:၁၆ - ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့
သည် ပျက်စီးခြင်းသို့ မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှါ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏တစ်ပါး
တည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။

ကျမ်းချက်၏ စကားလုံး
ကိုရှေ့နောက် နေရာချင်း
လဲပြီးထားပါ။ ကလေးများ
အား စကားလုံးများကို
မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ်
အတိုင်းထားရန် စိန်ခေါ်ပါ။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ဥပမာ

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

အတွက်

၂ ရားဘု ဘုရား

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

၁ က်တွအ

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကျမ်းချက်လှုပ်ရှားမှု နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

သင့်နိုင်ငံ၏အလံကို

“သိုးသူငယ်ထိုက်တန်သည် Worthy is the Lamp” ဟူသည့် Hillsong သီချင်းကို

ယူလာပါ (သို့)

ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

အလံတော်ပုံ ယူလာပါ။
ကလေးများကို မေးပါ
- “နိုင်ငံသားတစ်ဦး

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ဖြစ်လာရန် ဘာလိုအပ်

အကယ်၍လူများသည် ဤတိုင်းပြည်သို့လာပြီး သူတို့ကိုယ်စားနိုင်ငံသားများ ပြုလုပ်ပေးရန်
တောင်းဆိုလာပါက ဘာဖြစ်မည်နည်း။ သူတို့၏ပခုံးတွင် အလံများထောင်ထားလျှင် ဘာ
ဖြစ်မည်နည်း။ သူတို့တွင် အလံထောင်ထားသောကြောင့် သူတို့သည် ............. ၏ နိုင်ငံသား
ဖြစ်လာပြီလား။ မဖြစ်ပါ။ သူတို့သည် ချမှတ်ထားသော စည်းများကို လိုက်နာရမည်။
သူတို့သည် (ဥပမာ။ ။ ဂျပန်လူမျ ိုး) နိုင်ငံသား မဖြစ်လာပါ။
နိကောဒင်သည် ဘုရားသခင်၏မိသားစုဝင် ဖြစ်လိုခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင်
နိုင်ငံသားဖြစ်လိုခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ရန် စည်းမျဉ်းများကို မည်သူ

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

သနည်း” (နိုင်ငံ၏အမည်
ကို ဖြည့်ပါ) လိုက်နာရမည့်
စည်းမျဉ်းများကို
မည်သူကချမှတ်သနည်း။
ခေါင်းဆောင်များ
(သို့) လာရောက်ပြီး
နေထိုင်လိုကြသည့်
နိုင်ငံခြားသားများလား။
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ချမှတ်သည်ဟု ထင်ပါသနည်း။ မှန်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် လူမည်မျှ

ဆရာအကူ

သည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သားများဖြစ်ရန် သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းများ လုပ်
ဆောင်နိုင်သည်ဟု ထင်ပါသနည်း။ သူတို့က အပြင်ဘက်တွင် နည်းလမ်းရှိရမည်ဟု ထင်ကြ
သည်။ လူသားများမှ ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်ကြသည်။ သူတို့သည် ဘုရား
သခင်၏ စိတ်ကျေနပ်စေကြလိမ့်မည်ဟု ထင်ကြသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ နိကောဒင်က သူ
သည် ပြန်လည် တဖန်မွေးဖွားခြင်း လိုအပ်သည်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူသည် ယေရှုကို
ယုံကြည်ရန် လိုအပ်ခဲ့သည်။

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ဘုရားသခင်

ယုံကြည်

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - တြိဂံနှစ်ခု
ကျမ်းစာထဲတွင် အထင်
ကျော်ဆုံးကျမ်းချက်ကို
ဖော်ပြခြင်း၊ ဆရာကတြိဂံ

မည်သူ
ကမ္ဘာလောကသား

ဘာဖြစ်သည်
ယေရှု

ပျက်စီး

အသက်

နှစ်ခုလုပ်ပါ။

. ပထမတြိဂံသည်

“မည်သူနည်း” တြိဂံဟု

ခေါ်သည်။ တြိဂံ၏ထောင့်
သုံးထောင့် - ဘုရားသခင်

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
နိကောဒင်က ယေရှုထံ ရောက်လာသည်။ သူလေ့လာမိသည်မှာ “ဘုရားသခင်၏ သားတော်
ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့ မရောက်။ ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်း
ငှါ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်
လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏” နောက်ပိုင်းတွင် နိကောဒင်သည် ယေရှုအတွက် သူ၏
သက်သေကို ရဲဝံ့စွာခံခဲ့သည်။

ကမ္ဘာလောကနှင့်
ယေရှုခရစ်တော်

. ဒုတိယတြိဂံသည်

“ဘာဖြစ်သနည်း” တြိဂံဟု
ခေါ်သည်။ တြိဂံ၏
ထောင့်သုံးထောင့်သည်
- ယုံကြည်၊ ပျက်စီးနှင့်
ထာဝရအသက်

ယေရှုသည် ဘုရား၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကို လူကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သူလေ့လာ
ခဲ့သလား။ သို့မဟုတ် သင်သည်နိကောဒင်ကဲ့သို့ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူလား။ သင်မလုပ်
ဆောင်ရသေးပါက ယခုအချ ိန်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်ပြီး ထာဝရ
အသက်ရန် သင့်အတွက် အချ ိန်ကောင်း ဖြစ်သည်။

တြိဂံနှစ်ခုကို ယေရှုနှင့်
ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်
တို့ အပြန်အလှန်စကား
ပြောဆိုခြင်းအား ပြန်လည်

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘာသာရေးသမားသည်

သုံးသပ်ရန် အသုံးပြုသည်။

သူ၏အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ခံရရန် လိုအပ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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စွန့်စာခြင်းနံပါတ် ၅၉

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၄:၁-၂၄

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘာသာတရား မကိုင်းရှိုင်းသော အမျိုးသမီးသည်
သူမ၏အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရရန် လိုအပ်သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

ယခု ယေရှုစတင်ခဲ့သည့် သူ၏ ပြည်သူ့သာသနာတွင် သူ၏သတင်းစကားအား ဆန့်ကျင်
သောအရာ အချ ို့ရှိသည်။ သို့သော် ယေရှုအား ဆန့်ကျင်သူကိုရင်ဆိုင်ရန်မှာ ယခုအချ ိန်
သည် အချ ိန်ကောင်းမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် ယေရုရှလင်မှ ဂါလိလဲသို့ ခရီး
သွားခဲ့သည်။ ဖြတ်လမ်းဖြစ်သည့် ရှမာရိမှ သူသွားခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုတစ်လမ်းတည်း
ရှိသောကြောင့် မဟုတ်ပါ။

¼¼

ရှမာရိသည် ရောမအင်ပါယာ လက်အောက်မှ နိုင်ငံရေးအရသီးခြားပြည်နယ် တစ်ခုဖြစ်
သည်။ လူမျ ိုးများသည် ရောနှောနေပြီး သူတို့၏ဘာသာရေးတွင် ကိုးကွယ်မှုပုံစံများစွာ
ပါဝင်နေသည်။

¼¼

ယေရှုသည် ရှေခင်ရွာသို့ ဝင်လာသည်။ ထိုရွာသည် ဧဗယ်တောင်နှင့် ဂေရဇီတောင်
ကြသည်။

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

ဤအဖြစ်အပျက်သည် ညနေပိုင်းခြောက်နာရီတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။

¼¼

သူ၏တပည့်တော်များက မြို့ထဲသို့သွားကာ အစာသွားဝယ်နေစဉ် ယေရှုကအံ့သြဖွယ်ရာ
တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် ရှမာရိအမျ ိုးသမီးနှင့် စကားပြောခဲ့သည်။ အမျ ိုး
သမီးက ဂျူးအမျ ိုးသားတစ်ဦးသည် သူမထံမှ သောက်စရာကို တောင်းသောကြောင့်
အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုခေတ်က ဂျူးလူမျ ိုးအများစုမှာ သူမ
ထံမှ ရေတောင်းသောက်သည်ထက် (သို့) တစ်ခုခုကိုလက်ခံရမည်ထက် ရေငတ်ခံကာ
ဖြတ်သွားကြမည်။
သူမ၏အာရုံစိုက်မှုကို ဖမ်းယူပြီး ယေရှုက သူမစိတ်ဝင်စားလာမည့် “အသက်စမ်းရေ”
ဤမြေကွက်ငယ်ကို ယာကုပ်က ယောသပ်အား နှစ်ပေါင်းများစွာ ကပေးခဲ့သည်။ သို့သော်
ယခုတွင် ရှမာရိအမျ ိုးသမီးက သူ့အား ယာကုပ်ထက်ကြီးမြတ်သလားဟု မေးခဲ့သည်။
အပြစ်ရှိသော

ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံဖြင့်

နေထိုင်စဉ်တွင်ပင်

ယာကုပ်အား

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

သူမ၏ ဖခင်ဖြစ်သည်ဟု စဉ်းစားနေသည်။

ကာလပြမျဉ်း
@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့သည်။

သူမသည်

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

¼¼

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

ကြားတွင် ရှိသည်။ ရှမာရိလူမျ ိုးများသည် ဂေရဇီတောင်ပေါ်တွင် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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¼¼

ယေရှုက ဘုရားသခင်အား စစ်မှန်စွာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သောသူဖြစ်လာရန် ပြောပြခဲ့သည်။

¼¼

ယေရှုက သူသည် ယာကုပ်ထက်ကြီးမြတ်ပြီး သူ့ကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းကို အသက်

ဆရာအကူ

စမ်းရေပေးသောသူဖြစ်သည်ကို သူသိမှတ်ခဲ့သည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ကျမ်းစာ တစ်လျှောက်လုံးတွင် အလေးအနက်ထားသည့် အခြေခံဖြစ်စဉ်ရှစ်ခု ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်

ယခင်သင်ခန်းစာတွင်

ထိုသမ္မာတရားရှစ်ခုကို

လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

ကလေးများအား ထိုအမည်များကို ပြောစေပြီး တစ်ချက်ချင်းစီအကြောင်း အနည်းငယ်ပြော
စေပါ။ ထိုအချက်များမှာ ၁။ ဘုရားသခင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်ရှိသည်။ (သင်
ခန်းစာ ၁ - ထာဝရဘုရားသခင်၊ သင်ခန်းစာ ၂၇ - ထွက်မြောက်ရာကျမ်း၊ သင်ခန်းစာ
၄၀ - ဒါဝိဒ်မင်းအုပ်စိုးခြင်း)
၂။ လူသား - ဘုရားသခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ လူသားအား သူ
အထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ (သင်ခန်းစာ ၃ - စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်း
ခြင်း၊ သင်ခန်းစာ ၄ - လူသားကို ဖန်ဆင်းခြင်း၊ သင်ခန်းစာ ၂၄ - မောရှေသည်ဘုရား
၏ လူများကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်)
၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုမနာခံခဲ့ကြပါ။ သူတို့အား
ပြောထားသည့်အရာကို သူတို့မလုပ်ကြပါ။ (သင်ခန်းစာ ၇ - လူသားအပြစ်၏အစ၊

လှုပ်ရှားမှု -သမ္မာတရား၏
အခြေခံဖြစ်စဉ်ရှစ်ချက်
- ပြီးပြည့်စုံသော
ပုံပြင်တစ်ပုဒ်
ဆရာက ထိုသမ္မာတရား၏
အခြေခံဖြစ်စဉ်ရှစ်ချက်ကို
အလေးထားသင့်သည်။
ထိုအချက်များသည်
ကျမ်းစာထဲတွင် တွေ့ရ
သည့် ရွေးနုတ်ကယ်တင်
ခြင်း အကြောင်းကို
ကလေးများအား
ပြောပြရန် အခြေခံကျ

သင်ခန်းစာ ၃၃ - Kadesh အရပ်တွင် မယုံကြည်ခြင်း၊ သင်ခန်းစာ ၄၃ - ကွဲပြား

သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်

သောနိုင်ငံတော်)

သမ္မာတရား၏ အခြေခံ

၄။ သေခြင်း - ဘုရားသခင်သည် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာခံမှု

ဖြစ်စဉ် ရှစ်ချက်ကို ပုံမှန်

အတွက် ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ သေခြင်းသည် ခွဲခွာခြင်းကို ရည်ညွှန်း

အလေးထားသွားမည်

သည်။ (သင်ခန်းစာ ၈ - သေခြင်း၏အစ၊ သင်ခန်းစာ ၁၆ - ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်၊ သင်

ဖြစ်သည်။

ခန်းစာ ၄၆ - ဣသရေလနှင့် ယုဒတို့၏ပြည်နှင်ဒဏ်)

ကလေးများအား ကျွန်ုပ်တို့

၅။ ခရစ်တော် - ဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နေသည့် သူ၏
တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ (သင်ခန်းစာ ၉ - စာတန်အပေါ်
အောင်နိုင်သူ၏ကတိတော်၊ သင်ခန်းစာ ၄၅ - ကြွလာမည့် မေရှိယအကြောင်း
ပရောဖက်ပြုချက်များ၊ သင်ခန်းစာ ၅၂ - ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်း)
၆။ ကားတိုင် - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်
တွင် အသေခံခဲ့သည်။ (သင်ခန်းစာ ၁၁ - ဖုံးအုပ်ခြင်းများအတွက် ပြင်ဆင်ထောက်
ပံ့ခြင်း၊ သင်ခန်းစာ ၃၂ - အပြစ်ဖြေရာနေ့၊ သင်ခန်းစာ ၄၅ - ကြွလာမည့် မေရှိယ
အကြောင်း ပရောဖက်ပြုချက်များ)

လေ့လာခဲ့ကြသည့်
သင်ခန်းစာ ၅၈ ခုတွင်
ထိုသမ္မာတရား၏
အခြေခံဖြစ်စဉ် ရှစ်ချက်
ကို မည်သို့ အလေးထားခဲ့
ကြောင်း မှတ်မိသလို
စဉ်းစားစေပါ။

၇။ ယုံကြည်ခြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပါက ဘုရားသခင်
ကြိုဆိုသည်။ (သင်ခန်းစာ ၁၃ - ကာဣနနှင့်အာဗေလ၊ သင်ခန်းစာ ၃၄ - ကြေးဝါ
မြွေရုပ်၊ သင်ခန်းစာ ၅၈ - ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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၈။ အသက် - ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သော သူတို့အား ထာဝရ အသက်ကိုပေးသည်။
(သင်ခန်းစာ ၅ - ပရာဒိသုဘုံမှဘဝ၊ သင်ခန်းစာ ၃၈ - မှောင်မိုက်သောအချ ိန်ကာလ

ဆရာအကူ

တွင် တောက်ပသောအလင်းများ၊ သင်ခန်းစာ ၅၆ - ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်မှ
ကြွေးကြော်ချက်)

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ဘာသာရေးသမားများသည် ယေရှုကို လိုအပ်သည်။ ဘာသာရေးသမားမဟုတ်သည့် လူများ
လည်း ယေရှုကို လိုအပ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို လေ့လာမိသည့် အမျ ိုးသမီးသည် ထိုကဲ့သို့
သော အမျ ိုးသမီးဖြစ်သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ဘုရားသခင်၏
ပုံသဏ္ဌာန်တော်
လူသားများကို ဘုရား
သခင်၏ ပုံသဏ္ဌာန်တော်

ပုံပြင်ပြောပြပါ

အတိုင်း ဖန်ဆင်းထား
သည်ကို သတိရပါ။

လူအချ ို့က ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်နှင့် ယေရှု၏တပည့်တော်များက လူမည်မျှကိုဗတ္တိဇံပေး
ခဲ့သည်ကို အမှတ်ယူထားကြသည်။ သေချာသည်မှာ ယေရှုလည်း မဟုတ်သကဲ့သို့ ဗတ္တိဇံ
ယောဟန်လည်း မဟုတ်ပါ။ နောက်လိုက် မည်မျှရသည်ဟူသည်မှာ ကိစ္စမရှိပါ။
ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် ထိုနယ်မြေမှ ထွက်ခွာပြီး မြောက်ဘက်ဂါလိလဲသို့ ပြန်သွားသည်။
သူ၏တပည့်တော်များက

သူနှင့်အတူလိုက်သွားကြသည်။

ယုဒမှ

ဂါလိလဲသို့ရောက်ရန်

အတန်းသားများကို မေးပါ
- “တစ်စုံတစ်ယောက်၏
အသားအရေ၊ ဘာသာရေး
(သို့) အခြားသော
အကြောင်းရင်း တစ်ခုခု
ကြောင့် အထင်သေးသည်

ရှမာရိပြည်နယ်မှသွားရသည်။ ထိုအရာကပြဿနာဖြစ်စေသည်။ ပြဿနာမှာ - ဂျူးလူမျ ိုး

မှာ မှန်ကန်ပါသလား”

အများစုမှာ ရှမာရိလူမျ ိုးများကိုမုန်းကြပြီး သူတို့၏သမိုင်းကြောင့်အထင်သေးကြသည်။ ၎င်း

မမှန်ကန်ပါ။ အကြောင်း

မှာ ညအချ ိန်တွင် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ယေရှုက မြောက်ဘက်ဂါလိလဲသို့ ခရီးသွားသောအခါ

မှာ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို

ရှမာရိကို ရှောင်နိုင်သည့်အရာအားလုံး သူတို့လုပ်ဆောင်ကြသည်။ သို့သော် ယေရှုက ထိုသို့

ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဌာန်

မဟုတ်ပါ။ သူ၌ဘုရားသာသနာရှိသည်။

တော်နှင့် အညီ ဖန်ဆင်း

ရှမာရိမှ ဖြတ်သွားစဉ် တပည့်တော်များနှင့်ယေရှုတို့က ရှမာရိရွာသို့ရောက်လာပြီး ရေတွင်း
တစ်ခုနားသို့ ရောက်လာကြသည်။ သူတို့သည် နိုင်ငံတော်အကြောင်းကြွေးကြော်ရန် အသစ်
ဖြစ်ကြသည်ကို သတိရပါ။ ခရီးပမ်းသောကြောင့် သူတို့သည် ညနေစောင်းခန့်အချ ိန်တွင်
ရေတွင်းနားတွင် ထိုင်ကြသည်။ ယေရှုက ရေတွင်းနားတွင် တစ်ဦးတည်းကျန်ခဲ့သောအခါ
တပည့်တော်များက အစားအစာကိုမြို့ထဲသို့ သွားဝယ်ကြသည်။ ထို့နောက် စိတ်ဝင်စားစရာ
ကောင်းသည့်အရာမှာ

အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်လာသည်။

ရှမာရိအမျ ိုးသမီးတစ်ဦးသည်

ရေဆွဲရန် ရေတွင်းနားသို့ ရောက်လာသည်။ သာမန်အားဖြင့် ဂျူးအမျ ိုးသားတစ်ဦးသည်
ရှမာရိအမျ ိုးသမီးနှင့် စကားမပြောပါ။ ယခုတစ်ကြိမ်တွင် ထိုသို့ မဟုတ်ပါ။ ယေရှုက သူမ
ထံမှရေတောင်းသည်။ သူမက အလွန်အံ့သြပြီး ယေရှုသည် သူမထံမှအဘယ်ကြောင့် ရေ
တောင်းသောက်သည်ကိုပင် မေးမြန်းခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့
အားလုံးကို ဘုရားသခင်၏
နိုင်ငံတော်အကြောင်း
ကြွေးကြော်ရန် ဘုရား
သာသနာ ပေးထားသည်
ကို ညွှန်ပြရန်သင်ခန်းစာ
ကောင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်
တို့သည် စီရင်သူများ
မဟုတ်ပါ ဘုရားသခင်သာ
ဖြစ်သည်။
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ယေရှု၏ဘုရားသာသနာတွင် သူကစကားကို ပြောင်းလိုက်သည်။ သူက သူမကို ဘုရားသခင်
၏ ရက်ရောခြင်းအကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပြီး ထိုရက်ရောခြင်းကို သူမသိသလားဟူသည်ကို

ဆရာအကူ

မေးခဲ့သည်။ သူမက သူ့ထံမှသောက်စရာကို တောင်းလိမ့်မည်။ သူမအံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။
ယေရှုက သူ့ထံတွင်ရေပုံး (သို့) ရေဆွဲရန် တစ်ခုခုမပါပဲ သူမကိုရေအကြောင်း မည်သို့
ပြောပြနိုင်သနည်း။ ယေရှုက ဆက်လက်ပြီး သူပြောနေသည့် ရေကိုသောက်သောသူသည်
နောက်တစ်ဖန် ရေမငတ်ကြောင်းပြောပြခဲ့သည်။ သူမ၏တုံ့ပြန်မှုမှာ သဘာဝကျကျဖြစ်
သည် - သူမသည် ထိုရေကို သောက်ချင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် အဖြစ်အပျက်များသည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလာသည်။ ယေရှုက သူမအား

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

သူမ၏ယောက်ျားများကို ခေါ်လာရန်နှင့် သူတို့လည်း ထိုရေကိုသောက်နိုင်သည်ဟု ပြောခဲ့

လှုပ်ရှားမှု -

သည်။ သူမအမှန်တရားအတိုင်း ဖြေကြားခဲ့ပြီး သူမတွင် ယောက်ျားမရှိပါ။ ယေရှုက အားလုံး

ကျမ်းချက်မှတ်တမ်း

ကို သိသောကြောင့် သူမတွင် ယောက်ျားငါးယောက်ရှိကြောင်းနှင့် မတူကြသော လူငါးဦးနှင့်

ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်

သူမအတူနေထိုင်ကြောင်းကို ပြောပြခဲ့သည်။ ယေရှုက သူသည်မေရှိယဖြစ်သည်ကို ရှင်းပြ

စာရင်းများကို ချမှတ်ပေး

သည်။ ထိုအချ ိန်တွင် တပည့်တော်များသည် အစားအစာများဖြင့် ပြန်လာကြသည်။ ယေရှု

ပါ - တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊

သည် ရှမာရိအမျ ိုးသမီးနှင့် စကားပြောနေသည်ကိုမြင်သောအခါ အလွန်အံ့သြသွားကြသည်။

အင်္ဂ ါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပ

သူမက အရိပ်အမြွက်ကိုနားလည်သွားပြီး ထွက်သွားခဲ့သည်။ သူမက ရွာထဲသို့ပြန်လာပြီး

တေး၊ သောကြာနှင့်စနေ။

သူမလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာအားလုံးကို သိသည့်လူတစ်ဦးအကြောင်းကို လူတိုင်းအားပြော
ပြခဲ့သည်။ ယခုတွင်ရွာသားများသည်အလွန်အ့ံအားသင့်နေကြသည်။ သူတို့ကသူမအား
သူမသည် မေရှိယဖြစ်သလား ဟူသည်နှင့် သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြည့်မြင်လိုကြောင်း ပြောပြ
ခဲ့သည်။

ထိပ်တွင် လေ့ကျင့်ရန်
အချ ိန်နှင့် ပြန်လည်သုံး
သပ်ရန်အချ ိန်ကိုထားပါ။
ကလေးများသည်
ကျမ်းချက် ကျက်မှတ်ခြင်း

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကို နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ပြီး
မည်သည့်အချ ိန်တွင်

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၄:၂၄ - ဘုရားသခင်သည် နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်ကို

ကျမ်းချက် ကျက်မှတ်ခဲ့

ကိုးကွယ်သောသူတို့သည် နံဝိညာဉ်နှင့်၎င်း၊ သစ္စာနှင့်၎င်း ကိုးကွယ်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

သည်ကို သူတို့၏မှတ်တမ်း
တွင် ရေးမှတ်ရမည်။
နောက်တစ်ပတ်တွင်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ထိုမှတ်တမ်းကို အတန်းထဲ

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“သိုးသူငယ်ထိုက်တန်သည် Worthy is the Lamp” ဟူသည့် Hillsong သီချင်းကို
ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

သို့ယူလာပါ။
ဤလှုပ်ရှားမှုမျ ိုးသည်
ကျမ်းစာ ကျက်မှတ်ခြင်း
နှင့် တစ်ပတ်တာလုံး
နာခံခြင်းကို အားပေး
သည်။ သင်ခန်းစာ၏
အစိတ်အပိုင်းမျှသာ
မဟုတ်ပါ။
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ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု Review Rap

Review Rap
¼¼

“ကျွန်ုပ်ကို ပေးပါ” (လက်မြောက်ပါ) – “သောက်စရာ” (ခွက်မှ ရေသောက်သကဲ့သို့
လက်ကိုပါးစပ်သို့ ထည့်ပါ)

¼¼

“ငါ၏လူများ” (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ညွှန်ပြပါ) – “ထိုလူများ” (အထင်သေးပါ၊ လက်ချ
သည့်ဟန်)

¼¼

“မေရှိယ” (မေးခွန်းကို ညွှန်ပြရန်လက်ဖြင့် အမူအရာပြ) – “အဲဒါငါပဲ” (ကိုယ့်ကိုယ်
ကိုယ်ပြပါ)

¼¼

“သူမက သူတို့ကိုရသည်” (နေရာတွင်ပြေးပါ) – “သူတို့ကိုပြောခဲ့သည်” (ခွက်လက်
ကိုင်ဖြင့် ပါးစပ်သို့)

သင်သည် Rap စကားစုတစ်စုစီကို သင်ကြားသောအခါ သင်ခန်းစာအပိုင်းကိုပြန်လည်
ပြောပြပါ။ ဤသည်မှာ သင့်ကလေးများမှ ပျော်ရွှင်ရန်နှင့် အချ ိန်ကြာရှည်စွာ မှတ်မိနေရန်
ဖြစ်လိမ့်မည်။

အတန်းကို အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့ခွဲပါ။
အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီတိုင်းက
ပုံပြင်ပြောရန် “ကာရံဖြင့်”
စကားစုကို လေ့လာကြ
မည်။ တစ်ကြိမ်လျှင်
စကားစုတစ်စုကို သင်
ကြားပေးပါ။ “2- beat”
ပုံစံဖြင့် အလေးအနက်
ထားဆိုပါ။ အဓိကမှာ
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်
ပါသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြစ်
သည်။ အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့လုံးက
သူတို့၏အပိုင်းကို လေ့လာ

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ပြီးသည် ဆိုသည်နှင့်
အဖွဲ့ # ၁ မှစတင်ပြီး
# ၂ကို ထပ်ပေါင်းပါ။
အဖွဲ့ #၃ နှင့် အဖွဲ့ # ၄၊

ဆရာက အတန်းကို နှစ်သင်းခွဲပါ။
¼¼

၄ဖွဲ့လုံးသည် သူတို့၏

တစ်သင်းသည် “အနီသင်း” ဖြစ်ပြီး အနီကဒ်များနှင့် စာရွက်များကိုရမည်။ နောက်
တစ်ဖွဲ့မှာ “အဝါသင်း” ဖြစ်ပြီး အဝါရောင်ကဒ်များနှင့် စာရွက်များရမည်။

¼¼

တစ်သင်းချင်းစီတွင် အခြားအသင်းအား မေးလိုသည့် မေခွန်းကိုရေးရန် မေးခွန်း ၃-၅ ခု
ရေးရန် တာဝန်ရှိသည်။

¼¼

မေးခွန်းတစ်ခုစီတွင် ယနေ့သင်ခန်းစာနှင့် ဆက်နွယ်ရမည်။

¼¼

မေးခွန်းများကို ရေးပြီးနောက် အခြားအသင်းက မေးခွန်းများကိုဖြေရန် ၅-၇ မိနစ်

စကားစုများကို ပြောပြီး
တစ်ချ ိန်တည်းတွင်
သူတို့၏ လှုပ်ရှားမှုများကို
လုပ်ဆောင်ပြီးသည် အထိ
ပြောစေပါ။

အချ ိန်ရမည်။ “အဝါသင်း” က “အနီသင်း” ၏မေးခွန်းမျာကို ဖြေပြီး “အနီသင်း” က
“အဝါသင်း” ၏မေးခွန်းများကို ဖြေရမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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ဆရာအကူ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

နိကောဒင်က ယေရှုထံသို့လာသည်။ သူက “ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူ
အပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်။ ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှါ ဘုရားသခင်သည်

လှုပ်ရှားမှု - နှစ်သင်း
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

မိမိ၌တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို

သင့်လျော်သော အချ ိန်ပြီး

ချစ်တော်မူ၏” ဟူသည်ကို လေ့လာခဲ့သည်။ ရှိမာရိအမျ ိုးသမီးက ထိုအကြောင်းကိုကြားပြီး

နောက် ဆရာက ကဒ်များ

သမ္မာတရားကို လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်တကွ မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။

နှင့် စာရွက်များကိုစုပြီး

ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို သင်ပြသနိုင်မည့် လူတစ်ဦးနှစ်ဦး၏အမည်ကို ဖော်ပြပြီး
ယခုတစ်ပတ်တွင် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပါ။

တစ်သင်းစီမှ အကောင်း
ဆုံးမေးခွန်းနှင့် အကောင်း
ဆုံးအဖြေကို ဆုပေးပါ။
အတန်း တစ်တန်းချင်းစီ
တွင် လူကြီးနှစ်ဦးထားရန်
အထူးအကြံပြုပါသည်။
လူကြီးနှစ်ဦးရှိပါက

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘာသာတရား မကိုင်းရှိုင်းသော အမျိုးသမီးသည်
သူမ၏အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရရန် လိုအပ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

တစ်ဦးစီသည် နှစ်သင်း၏
ခေါင်းဆောင်များဖြစ်မည်။
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၀

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၄:၂၃-၂၅ နှင့်
ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၄:၁၆-၃၀

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - လူအများသည် ယေရှု၏သင်ကြားမှုနှင့်

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း

နိမိတ်လက္ခဏာများကြောင့် သူ့နောက်လိုက်ရန် စတင်လိုက်ကြသည်။

သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

¼¼

ယေရှုက ယောဟန် ထောင်ကျသည်ကို သိသောအခါ သူသည် နာဇရက်မှ ကပေရနောင်

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

သို့ သွားခဲ့သည်။ ထိုနယ်မြေသည် ဇာဗုလုန်နှင့် နသိအမျ ိုးအနွယ်များမှ နေထိုင်ခဲ့

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

သည်။ ဤသည်မှာ ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ ပရောဖက်ပြုချက် ပြည့်စုံခဲ့သည် (ဟေရှာယ
၉:၁-၂)။
¼¼

ယေရှု၏ဟောကြားခြင်း၊

သင်ကြားခြင်းနှင့်

ကျန်းမာစေခြင်းသာသနာက

သူသည်

လုံးက ဂျူးလူမျ ိုးများအား ဘုရားသခင်သည်အမှုပြုလျက်ရှိသည်ကို ယုံကြည်စေခဲ့သည်။
ယေရှုသည် “ဂါလိလဲပြည် တစ်လျှောက်သွားခဲ့သည်” ဂါလိလဲသည် မြောက်ဘက်မှ
တောင်ဘက်သို့ခြောက်ဆယ့်သုံးမိုင် (၁၀၁ ကီလိုမီတာ)နှင့် အရှေ့မှအနောက်သို့ ၃၃ မိုင်
အကျယ် (၅၃ ကီလိုမီတာ) ရှိသည်။ သမိုင်းပညာရှင် ဂျ ိုးစပ်ဖက်စ် က ထိုအချ ိန်တွင်
နိမိတ်လက္ခဏာ သုံးဆယ့် ငါးခုကို ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
ထိုနိမိတ်လက္ခဏာအများစုမှာ ထိုဒေသတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
¼¼

လူအများက ယေရှုနောက်သို့ စလိုက်ကြပြီး သူ့ကိုလူမျ ိုးရေးအရနှင့် လူမျ ိုးခြားကြားတွင်
လည်း ကျော်ကြားမှုမှာ တိုးပွားလာသည်။ လူမျ ိုးပေါင်းများစွာတို့သည် ယေရှုနောက်သို့
စလိုက်လာကြပြီး သူတို့သည် ယေရုရှလင်နှင့်တောင်ပိုင်းယုဒ၊ အရှေ့ဘက်မှယောဒန်
နှင့် မြောက်ဘက်မှ စီးရီးယားစသည့် ခရီးဝေးမှလာကြသည်။

¼¼

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

လူ ၃ သန်း နေထိုင်ခဲ့မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်ထံမှ ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်သည်ကို ထင်ရှားစေခဲ့သည်။ ထိုအပြုအမူ အား
¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ယေရှုသည် သူ၏ဇာတိမြို့ဖြစ်သော နာဇရက်သို့ပြန်သွားခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင်ရှိစဉ်
သူသည် တရားဇရပ်သို့သွားကာ သူ၏ထုံးစံအတိုင်း သင်ကြားလျက်ရှိခဲ့သည်။ ရှင်လုကာ
က စာပုဒ် ၄ ပုဒ်တွင် မှတ်တမ်းထားသည်မှာ ယေရှုသည် ဟေရှာယ ၆၁:၁-၂ မေရှိယဆိုင်
ရာ ပရောဖက်ပြုချက်ကို ဖတ်ကြားခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ယေရှုက
ဘုရားသခင်၏ လက်တုံ့ပြန်မှုအကြောင်းကို မဖတ်ပဲ ကျမ်းပိုဒ်အလယ်တွင် ဖတ်ကြား

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

ကာလပြမျဉ်း
@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်
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ခြင်းကို ရပ်လိုက်သည်။ သင်ခန်းစာများမှာ လူထုအတွက် ရှင်းလင်းသည် - ယေရှုသည်

ဆရာအကူ

မေရှိယဖြစ်ပြီး သူပထမဆုံးကြွလာခြင်းသည် တရားစီရင်ရန် မဟုတ်ပါ။
¼¼

လူထုသည် သူ၏သင်ကြားမှုကို အံ့သြကြရသည်။ ဘုရားသခင်၏ အနှစ်သက်ဆုံး
နှစ်ကာလသည် သူတို့နောင်တရပါက သူတို့အတွက်ဖြစ်သည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၇ - ယေရှု၏ တပည့်တော်များကို ရွေးချယ်ခြင်း
၁။ 	ယေရှုက တပည့်တော်များကို ဘာလုပ်ရန် ပြောခဲ့သနည်း။
၂။ ရှင်မဿဲ ၄:၁၈-၂၂ ကိုဖတ်ပါ။
၃။ ယေရှုသည် လူဆယ့်နှစ်ဦးကို သူ့အား ဆက်ကပ်သည့် နောက်လိုက်များဖြစ်ရန်
ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
၄။ ဘုရားသခင်နောက်သို့ သင်လိုက်နိုင်ရန် သူ့ကိုတောင်းခံပါ။
စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၈ - ယေရှုသည် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း။
၁။ နိကောဒင်သည် အဘယ်ကြောင့် ခရစ်တော်ထံလာသနည်း။
၂။ ရှင်ယောဟန် ၃:၁၄-၁၆ ကိုဖတ်ပါ

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - မေးပါ၊
ဖတ်ပါ၊ စကားပြောပါ၊
ဆုတောင်းပါ
ယခင်သင်ခန်းစာ ၃ ခုမှ
ကောင်းမွန်သော
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှုသည် အဓိက
အချက် လေးချက်အား

၃။ ဘာသာရေးသမားများသည် သူတို့၏အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရရန် လိုအပ်သည်။

အာရုံစိုက်စေသည်။

၄။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ခံရန် အသင့်ဖြစ်သော နှလုံးသားနှင့် ေယေရှုထံသို့လာပြီး

၁) မေးခွန်းမေးပါ

ဆုတောင်းနေမည်။

၂) ကျမ်းစာဖတ်ပါ

စွန့်စာခြင်းနံပါတ် ၅၉ - ယေရှုသည် ဘာသာရေးသမားမဟုတ်သည့် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်

၃) ထိုအကြောင်းပြောပါ
၄) ဘုရားသခင်ကို

တွေ့ဆုံခြင်း။
၁။ 	ယေရှုသည် ရှမာရိအမျ ိုးသမီးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သည့် အကြောင်း

ဆုတောင်းပါ

ဘာပြောခဲ့သနည်း။
၂။ 	ယောဟန် ၄:၂၄ ကိုဖတ်ပါ။
၃။ ဘာသာရေးသမား မဟုတ်သည့် လူများသည် သူတို့၏အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ခြင်း
ခံရရန် လိုအပ်သည်။
၄။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ခံရန် အသင့်ဖြစ်သော နှလုံးသားနှင့် ေယေရှုထံသို့လာပြီး
ဆုတောင်းနေမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ယေရှုတွင် ပထမဆုံး သီးသန့်သာသနာရှိခဲ့သည်။ နိကောဒင်သည်သူ့ထံညအချ ိန်ရောက်
လာပြီး သူသည် ရှမာရိအမျ ိုးသမီးကို ရှုခါမြို့ရေတွင်းတွင် စကားပြောခဲ့သည်။ ယခု သူ၏
သာသနာသည် သီးသန့်တစ်ဦးချင်းသာသနာမှ ကြီးမားသော လူထုသို့ရောက်ရှိလာသည်။
ယေရှု၊ တပည့်တော်များနှင့် သူ၏နောက်လိုက်များသည် သိသာထင်ရှားသည့် မည်သည့်
ပြောင်းလဲမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သနည်း။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ယေရှုသည် ဂါလိလဲဒေသသို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ တရားဇရပ်တွင် ဂျူးလူမျ ိုးများအား တရား
ဟောပြီး သင်ကြားပေးသည်မှာ သူ၏ပုံမှန်အလေ့အကျင့်ဖြစ်သည်။ သူ၏သင်ကြားမှုနှင့် သူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

၏ ထူးခြားသောအရည်အသွေးများကြောင့် လူများစွာသည် သူ့နောက်သို့ စတင်လိုက်လာ

- ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲ

ကြသည်။ သူ့ကိုဂါလိလဲပြည် တစ်လျှောက်နှင့် မြောက်ပိုင်းစီးရီးယား၊ အရှေ့ဘက် ဒီကာ
ပိုးလစ်နှင့် တောင်ပိုင်းဂျူးဒီယာတွင် လူသိများသည်။ လူထုက နေရာတိုင်းတွင် သူ့နောက်
လိုက်ကြသည်။

ဆရာက အတန်းသား
များနှင့် အတူ သင်ခန်းစာ
၄၄ ကို ပြန်လည်

တစ်ချ ိန်တွင် ယေရှုသည် နာဇရက်မှ တရားဇရပ်သို့သွားပြီး ပရောဖက်ဟေရှာယစာကို ဖတ်

သုံးသပ်သင့်ပါသည်။

သည်။ သူဖတ်သည့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ မေရှိယအကြောင်းဖြစ်သည့် ကျမ်းချက်ဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်၏

သူတို့ကိုပြောသည်မှာ လုကာ ၄:၁၈ တွင် “ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ငါ့အပေါ်၌

ပရောဖက်များ -

တည်၏။ အကြောင်းမူကား ဆင်းရဲသားတို့အား ဝမ်းမြောက်စရာသိတင်းကို ကြားပြောစေ

ဧလိယနှင့်ဧလိရှဲ

ခြင်းငှါ ငါ့ကိုဘိသိက်ပေးတော်မူပြီ။ ကြွေမွသော သူတို့၏အနာကို ပျောက်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ ဖမ်း
သွားချုပ်ထား လျက်ရှိသော သူတို့အားလွှတ်ခြင်းအကြောင်းနှင့် မျက်စိကန်းသောသူတို့အား
မျက်စိမြင်ပြန်ခြင်း အကြောင်းကို ပြစေခြင်းငှါ၎င်း ညှင်းဆဲခံရသော သူတို့ကိုကယ်မစေခြင်း
ငှါ၎င်း ထာဝရဘုရား၏ မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစေခြင်းငှါ၎င်း ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူပြီ
ဟု လာသတည်း။” သူကထိုနေရာတွင် ရပ်လိုက်သည်။ လူတိုင်းက သူဘာပြောနေသည်ကို
သိသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဟေရှာယက တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်း ပြောသောအခါ
သူဖတ်ကြားခြင်းကို ရပ်လိုက်သည်။ ယေရှုသည် တရားစီရင်ခြင်းမဟုတ်ပဲ ရွေးနုတ်ကယ်
တင်ခြင်း အချ ိန်ရောက်လာပြီဟု ပြောသည်။ ထိုနေ့တွင် တရားဇရပ်မှသင်ခန်းစာမှာ အလွန်
ရှင်းလင်းသည် - ယေရှုသည် မေရှိယဖြစ်ပြီး သူတို့အား ရွေးနုတ်ကယ်တင်ခြင်းကို ပေးကမ်း

. သူတို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်
နိမိတ်လက္ခဏာအချ ို့မှာ
ဘာဖြစ်သနည်း။

. သူတို့ မည်သည့်နေရာ
တွင် နေထိုင်ခဲ့သနည်း။

. သူတို့ အခြားမည်သည့်
အရာ လုပ်ဆောင်ခဲ့
သနည်း။

နေသည်။
ယေရှုသည် တရားဇရပ်တွင် သင်ကြားနေစဉ် သူက လူများအား ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲတို့၏ ပုံပြင်
နှစ်ပုဒ်ကို ပြောပြခဲ့သည်။ ထိုပရောဖက်များသည် ဣသရေလ၏မြောက်ပိုင်း တစ်ဝက်တွင်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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နေထိုင်ပြီး နိမိတ်လက္ခဏာများစွာ ပြုလုပ်သည့် ဘုရားသခင်၏ အသံတော်များ ဖြစ်သည်
ကို သတိရပါ။ ယေရှုသည် နိမိတ်လက္ခဏာကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြသည့် မုဆိုးမ Zarepath နှင့်

ဆရာအကူ

စီးရီးယားလူမျ ိုးနေမာန်ကို ရည်ညွှန်းနေသည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် တပါးအမျ ိုးသားများ
(သို့) ဂျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သည့် လူမျ ိုးများဖြစ်သည်။ ယေရှုကထိုပုံပြင်များကိုပြောပြခဲ့သည်
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် ဂျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သည့် သူများကို ရွေးနုတ်ကယ်တင်ခြင်း
အား ပေးကမ်းနေသည်။ ထိုအကြောင်းက လူအများကို ယေရှုအား စိတ်တိုစေသည်။ သူတို့
၏ စိတ်ထဲတွင် မေရှိယသည် ထိုနေရာတွင်ရှိပါက သူသည် ဂျူးလူမျ ိုးအတွက်သာဖြစ်မည်
ဟု စဉ်းစားသည်။ ထိုအစားယေရှုက ဘုရားသခင်မှ ပရောဖက်နှစ်ပါးဖြစ်သော ဧလိယနှင့်
ဧလိရှဲတို့အားဖြင့် အမှုပြုခဲ့သည်ကို သင်ကြားခဲ့သည်။ ပရိသတ်များက အလွန်စိတ်တိုပြီး
ယေရှုကို နာကျင်စေလိုကြသည်။ သို့သော် ထိခိုက်နာကျင်မှုမရှိပဲ ယေရှုတိမ်းရှောင်သွား
ခဲ့သည်။
လူတိုင်းက ယေရှု၏သင်ကြားမှုကို အံ့အားသင့်ကြသည်။ အလွန်အံ့သြစရာ ကောင်းသည်။
အခြားအချ ိန်တစ်ခုတွင် ယေရှုသည် ကပေရနောင်မှ တရားဇရပ်တွင် သင်ကြားနေပြီး လူ
တစ်ဦးက ယေရှုအားနှုတ်စကားဖြင့် ဆဲဆိုသည်။ ယေရှုက ထိုသူကိုဆုံးမပြီးထိုသူက ပြန်
လည်သတိလည်လာသည်။ လူတိုင်းသည် ယေရှုမှအခွင့်အာဏာဖြင့် သင်ကြားနေသည်ကို
စောင့်ကြည့်ကြသည်။ ယေရှုတွင် ခက်ခဲသောအရာများပြောရန် သတ္တိရှိသည်။ သူ့ကိုနှုတ်
ဖြင့် ကြမ်းတမ်းစွာ ဆဲဆိုသူကို ဆုံးမခဲ့သည်။ သူ၏သင်ကြားမှုသည် ထူးခြားပြီး လူအများ
သည် သူ့နောက်သို့လိုက်ကြသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

စကားကို ယခုထုတ်ဖော်လိုက်သည်။ ယေရှုသည် အခွင့်အာဏာဖြင့်သင်ကြားသည်…........
အရင်ကမည်သူမျှ မသင်ကြားဖူးသည့်အတိုင်း ဖြစ်သည်။ သူ့ထံသို့လာသော သူကိုကျန်းမာ
စေသည်။

ထို့အပြင်သူသည်

ဂျူးလူမျ ိုးအတွက်သာမက

လူသားအားလုံးထံ

ရွေးနုတ်

ကယ်တင်ခြင်းကို ယူဆောင်လာသည်။

လှုပ်ရှားမှု - ခုန်ပါ
စကားလုံးကြီးများဖြင့်
စာရွက်ပေါ်တွင် ကျမ်းချက်
၏ စကားစုများကို
ရေးပါ။ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

စာရွက်များကို ရောပြီး
ကပ်ထားပါ။ သို့သော်

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၄:၁၈ - ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ငါ့အပေါ်၌ တည်တော်၏။
အကြောင်းမူကား ဆင်းရဲသားတို့အား ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကို ကြားပြောစေခြင်းငှါ ငါ့ကို
ဘိသိက်ပေးတော်မူပြီ။

အဖြေမှန်ရရန်
အနီးစပ်ဆုံးထားရမည်။
ကလေးများက တစ်ကြိမ်
လျှင် စကားလုံးတစ်လုံးကို
ခုန်ပြီး ကျမ်းချက်ကို
မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ်
အတိုင်းခုန်ရမည်။
ကလေးတိုင်းကို
ကျမ်းချက်ခုန်ရန်
အခွင့်အရေးရပါစေ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ဟောရှဏ္ဏ Hosanna” ဟူသည့် Paul Baloche သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံ
ပြုထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု သက်သေပြပါ

“သက်သေပြပါ။”
သင့်အတန်းသားများကို မေးပါ - “တစ်စုံတစ်ဦးက သူတို့တော်သည့်အရာ တစ်ခုအတွက်
ဝါကြွားသည်ကို သင်ကြားဖူးပါသလား။ တစ်ခါတစ်ရံ လူသားများသည် အာရုံစူးစိုက်မှုရရန်
ဝါကြွားကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရုံ တစ်စုံတစ်ယောက်က သူသည် ထူးခြားသောအရာကို လုပ်
ဆောင်နိုင်သည်ဟု သင့်ကိုပြောပြီး သူတို့အမှန်အတိုင်း ပြောနေသည်။ ဝါကြွားနေခြင်း
မဟုတ်ပါ။ လူတစ်ဦးသည် သင့်အာအမှန်အတိုင်းပြောနေသည် (သို့) ဝါကြွားနေသည်ကို
မည်သို့သိနိုင်သနည်း။” သင်သည် သူတို့ကို “သက်သေပြပါ” ဟု မေးနိုင်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်

အချ ိန်မီပြင်ဆင်ပြီး သင့်
ကလေးများ ဆက်စပ်နိုင်
သည့် ထူးခြားသော
အရည်အချင်း (သို့)
အစွမ်းအစကို စာရွက်များ
ပေါ်တွင် ဖော်ပြချက်များ

တို့ “သက်သေပြပါ” ဆိုသည့် ကစားနည်းကို ကစားသွားမည် ဖြစ်သည်။

ရေးစေပါ။ ထိုဖော်ပြချက်

ကလေးတစ်ဦးကိုခြင်း တောင်းထဲမှ ကျမ်းချက်တစ်ချက် နှိုက်ယူစေပါ။ သူတို့သည်စာရွက်

“သက်သေပြ” ရန်

ပေါ်မှ ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်သင့်သည်။ ထို့နောက် အတန်းသားများက “သက်သေပြပါ” ဟု
ပြောမည်။ ထို့နောက် သူတို့သည်အတန်းသားများအား သက်သေပြရန် သူတို့ဘာလုပ်ဆောင်
ရမည်ဟူသည်နှင့် သူတို့ပြောသည့်အရာကိုသူတို့ ဘာလုပ်နိုင်ကြောင်းပြောပြပါ။ စာရွက်အား
လုံးကို အသုံးပြုပြီးသောအခါ မေးခွန်းမေးပြီးအဆုံးသတ်ပါ - “ယေရှုသည် ဘုရားအစစ်အမှန်
ဖြစ်သည်ကို သက်သေပြခဲ့သည့် အချက်အချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း” (နိမိတ်လက္ခဏာများ၊
အံ့သြဖွယ်ရာ သင်ကြားခြင်း)

များသည် သူတို့
စိန်ခေါ်ခံရသောအခါ
ဖော်ထုတ်နိုင်သည့်အရာ
အားလုံးဖြစ်ရမည်။ ဥပမာ။
။ ကျွန်တော်သည် ပီယာနို
(သို့) အခြားတူရိယာကို
ကောင်းမွန်စွာ တီးနိုင်
သည်။ (သို့)ကျွန်တော်
သည် အတန်းထဲတွင်
အမြန်ဆုံး အပြေးသမား
ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

သဘောတူ၊ မတူဖော်ပြချက်များ (သဘောမတူပါက အဘယ်ကြောင့် သဘောမတူသနည်း)
၁။	ယေရှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် လမ်းပေါ်တွင် တရားဟောသည်။ (သဘောမတူပါ။
တရားဇရပ်တွင် ပုံမှန်တရားဟောသည်)

လှုပ်ရှားမှု သဘောတူမတူ
ဖော်ပြချက်များ

ကျော်ကြားသည်။

ကလေးများက ထိုသဘော

၃။ နာဇရက်တရားဇရပ်တွင် ယေရှုသည် ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ကျမ်းကို ကိုးကား

ဖြင့် ပျော်ကြမည်ဖြစ်သည်။

၂။	ယေရှုသည်

သူ၏သင်ကြားခြင်းနှင့်

ကုသခြင်းတို့ကြောင့်

(သဘောတူသည်)
ဖတ်ဆိုခဲ့သည်။ (သဘောတူသည်)
၄။ တရားဇရက်မှ သူ၏သတင်းစကားတွင် ယေရှုသည် ပရောဖက်နှစ်ပါးဖြစ်သော
ယောနနှင့် မိက္ခာအကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ (သဘောမတူပါ။ ဧလိယနှင့်ဧလိရှဲ)
၅။ လူတိုင်းသည် ယေရှုကို နှစ်သက်ကြသည်။ (သဘောမတူပါ - တစ်ကြိမ်တွင် ယေရှု
သည် တရားဇရပ်တွင် စိတ်ဆိုးသည်။)

တူမတူ ဖော်ပြချက်များ
သင့်အနေဖြင့်လည်း
သင်ခန်းစာမှ သဘောတူ
မတူ ဖော်ပြချက်အတွက်
ကိုယ်ပိုင် ဖော်ပြချက်များ
ကို ထုတ်နိုင်ပါသည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ကျော်ကြားမှု … ဤသည်မှာ ယေရှုဖြစ်သည်။ သူသည် ကျော်ကြားခဲ့သည်။ လူတိုင်းထံ
မကျော်ကြားပါ။ သို့သော် လူအများထံတွင် ကျော်ကြားခဲ့သည်။
ယေရှုသည် ကျော်ကြားရုံသာမက သခင်ဖြစ်သည့် အကြောင်းရင်းနှစ်ခုကို ပေးပါ။ ယေရှု
သည် အခြားသူများထံ ကျော်ကြားသည်ဖြစ်စေ မကျော်ကြားသည်ဖြစ်စေ သင့်အတွက်
အရေးကြီးသည်ကို အခြားသူများအား သင်မည်သို့ပြသမည်နည်း။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - လူအများသည် ယေရှု၏သင်ကြားမှုနှင့်
နိမိတ်လက္ခဏာများကြောင့် သူ့နောက်လိုက်ရန် စတင်လိုက်ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၁

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၄:၃၅-၄၁နှင့်
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၁၄:၂၂-၂၇

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းကို ငြိမ်စေသောအခါ
သူ၏တန်ခိုးတော်ကို ပြသခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

ဂါလိလဲပင်လယ်သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှ ၆၈၀ ပေမြင့်သည့် ကန်ဖြစ်သည်။

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ထိုပင်လယ်ကို တောင်ကုန်းတောင်တန်းများဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။ ထိုတည်နေရာက

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

မကြာခဏပြင်းထန်သည့် မုန်တိုင်းကိုကျရောက်စေတတ်သည်။
¼¼

“ပင်လယ်၏တစ်ဖက်ကမ်း” သည် ခြောက်မိုင်မျှ (သို့) ၉.၆၆ကီလိုမီတာ ရှိသည်။
ရေသည် ၁၅၀-၂၀၀ ပေ (၄၆-၆၁မီတာ) ပေရှိသည်။

¼¼
¼¼

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

ဖြစ်လာသောအခါ ကြောက်ကြသည်။

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

မာကုက ပုံဥပမာတွဲကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ထို့နောက် ယေရှု၏ လုပ်ဆောင်

မာကု ၈:၂၇ မတိုင်မီ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ရှင်မာကု၏ ခရစ်ဝင်ကျမ်းက ခရစ်တော်
သည် သဘာဝတရားကို အောင်နိုင်သည့် တန်ခိုးတော်ရှိကြောင်း (၄:၃၅-၄၁)၊ နတ်ဆိုး
စွဲခြင်း (၅:၁-၂၀)၊ ခန္ဓာဖျားနာခြင်း အပါအဝင် (၅:၂၅-၃၄) နှင့်သေခြင်း (၅:၂၁-၃၄)ကို
အောင်နိုင်သည့် တန်ခိုးတော်အား ပြသသည်။

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

သင်ကြားခြင်းဖြင့် အလုပ်များပြီးနောက် ယေရှုသည် လှေပေါ်တွင် အိပ်ပျော်သွားသည်။

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

တမန်တော်ဆယ့်နှစ်ပါးသည် သူနှင့်အတူ လှေပေါ်တွင် ပါသည်။ အခြားလှေများက

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

သူတို့နှင့်အတူ လိုက်ပါလာကြသည်။
တပည့်တော်များက သူ့ကို “ဆရာ” ဟု ခေါ်ပြီး သူ၏သင်ကြားခြင်းကို မဖက်တွယ်ကြပါ။
တပည့်တော်များက ယေရှုတွင် လေနှင့် ရေလှိုင်းအပေါ် တန်ခိုးသြဇာရှိသည်ကို နားမ
လည်ကြပါ။ ယေရှုက သူတို့၏ “ကြောက်တတ်” ခြင်းကို ပြစ်တင်ခဲ့သည်။
¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ယေရှု၏ တပည့်တော်များသည် တံငါသည် အတွေ့အကြုံရှိကြသည်။ သို့သော် မုန်တိုင်း

စစ်မှန်စေသည်။ ထူးခြားသော အရာလေးခုဖြင့် ယေရှု၏နိမိတ်လက္ခဏာအားလုံးကို

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။

မှုတွဲကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ယေရှု၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ယေရှု၏စကားကို

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

သူတို့၏ “ဤသူကား အဘယ်သို့သောသူနည်း” ဟူသည့်တုံ့ပြန်မှုသည် ယေရှုမည်သူ
ဖြစ်ကြောင်းကို

မသိသေးကြောင်း

ဖော်ပြနေသည်။

ယေရှုက

“အဘယ်ကြောင့်

ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့်ကင်းသနည်း” ဟု တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းက သူတို့သည် သူ၏တန်ခိုး
တော်နှင့် အခွင့်အာဏာကို နားမလည်သေးသည်ကို သူသိကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။

ကာလပြမျဉ်း
@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာခဲ့သည့် အချ ိန်ကာလများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြပါစို့။
¼¼

အစဉ်လိုက်ဖြင့် ထိုအချ ိန်ကာလများသည် ဘာဖြစ်သနည်း။ (အစအဦး၊ လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏
အစအဦး၊ နယ်မြေတော် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ စည်းလုံးသော နိုင်ငံတော်၊ ကွဲပြားသော နိုင်ငံ
တော်၊ အိမ်မှ ခေါ်ဆောင်ခံရခြင်း၊ အိမ်သို့ပြန်လာခြင်း၊ ယေရှုခရစ်တော်၏ အစောပိုင်း

¼¼

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု ဘောလုံးပစ်ပေးခြင်း

ဘဝ၊ ယေရှုခရစ်တော်၏ သာသနာ)

သင့်အတန်းထဲရှိ ကလေး

အချ ိန်ကာလ တစ်ခုစီတွင် ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့သော လူများကို ဖော်ပြပါ။

များအား ဘောလုံးအသေး

၁) အစအဦး - အာဒံနှင့်ဧဝ၊ လူစီဖာ၊ ကာဣနနှင့် အာဗေလ၊ နောဧ
၂) လူမျ ိုးတစ်မျ ိုး၏ အစအဦး - အာဗြဟံ၊ စာရာ၊ ဣဇာက်၊ ရေဗက္ကာ၊ ယာကုပ်၊ ယောသပ်၊
မောရှေနှင့် ဖာရော
၃) နယ်မြေတော် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း - ယောရှု၊ ဂိဒေါင်နှင ့်ရှမွေလ
၄) စည်းလုံးသော နိုင်ငံတော် - ရှောလုနှင့် ဒါဝိဒ်
၅) ကွဲပြားသော နိုင်ငံတော် - ယေရောဗောင်၊ ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲ
၆) အိမ်မှ ခေါ်ဆောင်ခံရခြင်း - ဒံယေလနှင့် ယေဇကျေလ
၈) အိမ်တော်သို့ပြန်ခြင်း - ဧဇရနှင့် ဒံယေလ
၇) 	ယေရှုခရစ်တော်၏ အစောပိုင်းဘဝမှ အိမ်အထိ - အန္န၊ ရှုမောင်၊ မာရိ
၈) 	ယေရှုခရစ်တော်၏ သာသနာ - စာတန်၊ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၊ တပည့်တော်များ၊
နိကောဒင်၊ ရေတွင်းနာမှ အမျ ိုးသမီးနှင့် ယေရှုခရစ်တော်။

တစ်လုံးဖြင့် ကစားရန်
စက်ဝိုင်းပုံ ထိုင်စေပါ။
ကလေးများအား တစ်
ယောက်ကို တစ်ယောက်
ဘောလုံးကိုညှင်သာစွာ
လှိမ့်ပေးစေပါ။ ကလေး
က ဘောလုံးကို ဖမ်းမိ
သည့်အခါ ထိုကလေးအား
မေးခွန်းတစ်ခုဖြေစေပါ။
ဤအချက်တွင် ကလေး
များ အဖြေမှားပါက မပြင်
ပေးပါနှင့်။ ကလေးတစ်ဦး
ချင်းစီအား ပါဝင်စေပြီး

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

ဘောလုံးကို တစ်ယောက်
ပြီး တစ်ယောက်ပေးစေ
ကာ နောက်မေးခွန်းကို

အတန်းသားများအား သင်ကြောက်ရွံ့ခဲ့ရသည့် အချ ိန်ကာလတစ်ခုကို ဖော်ပြပါ။ အချ ိန်ရ

ဖြေစေပါ။

ပါက အတန်းသားများကိုလည်း သူတို့ကြောက်ရွံ့ခဲ့သည့် အချ ိန်များကို ဝေမျှစေပါ။
ယနေ့သင်ခန်းစာသည် ကြောက်ရွံ့မှုနှင့် စပ်ဆိုင်သည်ကို ပြောပြပါ။ သို့သော် အရေးပိုကြီး
သည်မှာ ယေရှုခရစ်တော်၏ တန်ခိုးတော်နှင့် စပ်ဆိုင်သည်။
ဤသင်ခန်းစာတွင် ယေရှုခရစ်တော်၏ တန်ခိုးတော်အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုလေ့လာ
သွားကြမည်ဖြစ်သည်။ ယခင်မည်သည့် သင်ခန်းစာတွင် ဘုရားသခင်အကြောင်း ပြောခဲ့ကြ
သနည်း။ (သင်ခန်းစာ ၁ - ထာဝရဘုရားသခင်၊ သင်ခန်းစာ ၂၅ - ကပ်ဘေးများ၊ သင်ခန်းစာ
၂၇ - ထွက်မြောက်ရာ)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ
၎င်းသည် ယေရှုအတွက် သင်ကြားခြင်း ရက်ရှည် တစ်ရက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် အလွန်
ပင်ပန်းလျက် လူထုမှ အနားယူရန်ပင် လိုအပ်နေပေမည်။ သူသည် တပည့်တော်ဆယ့်နှစ်

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

ယောက်နှင့်အတူ လှေငယ်ပေါ်သို့ တက်သည်။ အခြား လှေများလည်း လိုက်ပါလာသည်။

- အတန်းလိုက်ပြသခြင်း

လှေဖြင့် ၆ မိုင် ခရီးသွားရမည် ဖြစ်သည်။ အလွန်ပင်ပန်းပြီး ယေရှုသည် လှေ၏နောက်ဘက်
ထိုင်ခုံပေါ်တွင် အိပ်ပျော်သွားသည်။ တပည့်တော်အချ ို့မှာ တံငါသည် အတွေ့အကြုံရှိကြပြီး
ဂါလိလဲပင်လယ်အကြောင်းကို ကောင်းစွာ သိကြသည်။ ထိုနယ်ပယ်မှ အခြေအနေကိုသိခြင်း
သည် သူတို့ အလွန်တော်သောအရာဖြစ်သည်။

. သင့်အတန်းမှ ကလေး
ဆယ့်နှစ်ဦးကို ဖိတ်ခေါ်
ပါ (ထိုမျှရှိပါက)
သင်လုပ်ထားသည့်

တစ်ခါက လှေပေါ်တွင် သူတို့သည် ကမ်းတစ်ဖက်သို့ ကူးကြသည်။ အခြားလှေများလည်း
လိုက် လာသည်။ သူတို့သည် ပင်လယ်ထဲသို့ ရွက်လွှင့်သည်နှင့် မုန်တိုင်းကြီးတိုက်လာသည်။
ယေရှုသည် အိပ်ပျော်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့် တပည့်တော်များကသူ့ကိုနိုးကာ သူတို့လှေနစ်
သွားမည်ကို ဂရုစိုက်ပါသလားဟု မေးသည်။

ယုံကြည်ခြင်း လှေပေါ်သို့
ပူးပေါင်းစေပါ။

. ကလေးအများစုကို

လေအဖြစ် သရုပ်ဆောင်

လေနှင့် ရေလှိုင်းတို့သည် အလွန်ကြမ်းတမ်းသည်။ ၎င်းမှာ ညအချ ိန်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းက
မောပန်းနေကြသည်။ ဆရာက နိုးလာသည်နှင့် သူက လေနှင့်ရေလှိုင်းကိုငြိမ်ရန် အမိန့်ပေး
သောအခါ ရုတ်တရက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ရေလှိုင်းသည် အတင်းတိုက်သော်လည်း လူတိုင်း
သည် ယခုအခါ ဖန်ခွက်သဖွယ်ချော်မွတ်နေသည်။ လေသည် အလွန်ပြင်းထန်ခဲ့သော်လည်း
ယခုငြိမ်သွားသည်။ ဆရာ၏အမိန့်တွင် လေနှင့်ရေလှိုင်းသည် သူအမိန့်ပေးသောအချ ိန်တွင်
နာခံခဲ့ကြသည်။

စေပါ။

. ကလေးအများစုကို

လှေနားသို့လာနေသည့်
ရေလှိုင်းအဖြစ် လုပ်စေပါ။

. ပုံပြင်ထဲတွင် တစ်ခုချင်း
စီ ဖြစ်ပျက်နေသောအခါ

ကောင်းပြီ ယခုတွင် လူတိုင်းအလွန်စိတ်ဝင်စားနေကြသည်။ ဆယ့်နှစ်ယောက်က လေနှင့်ရေ
လှိုင်းသည် ယေရှုကို အဘယ်သို့နားထောင်သည်ကို မေးကြသည်။ သူတို့သည် အံ့သြခြင်းနှင့်
မှင်သက်ကာရပ်နေကြသည်။ သူတို့အံ့သြနေကြသောအခါ ယေရှုကမေးသည် - “အဘယ်
ကြောင့် ယုံကြည်ခြင်း စိတ်ကင်းမဲ့သနည်း” သေချာသည်မှာ သူတို့သည် ဆရာသေဆုံးရန်
အချ ိန်မရောက်သေးသည်ကို မသိကြပါ။ သို့သော် ယခုတွင် အရာအားလုံးငြိမ်သက်နေသည်။
မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေသည့် အံ့သြခြင်းများစွာဖြင့် သူတို့ရှိနေကြသည်။

တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကို သူတို့၏
ကြောက်ရွံ့ခြင်း (တပည့်
တော်များ)၊ သူတို့၏
ခွန်အား (လေ)၊ ယေရှုနိုင်း
လာသည့် အခါမှ ငြိမ်သွား
သည့် လှေပေါ်တွင်
ဖြစ်လာမည့်လေနှင့်

ကျရောက်မည့် အန္တရာယ်နှင့် စိတ်မောပန်းမှုနှင့်ရင်ဆိုင်ပြီး ယေရှုက သူ၏တန်ခိုးတော်နှင့်

ရေလှိုင်းတို့၏

အခွင့်အာဏာကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ကျရောက်မည့် အန္တရာယ်နှင့် စိတ်မောပန်းမှုကို ရင်ဆိုင်

ဖျက်ဆီးခြင်း ကို

ပြီး တပည့်တော်များက ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့ခြင်းနှင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်းကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

ပြသစေပါ။

သူတို့သည် တံငါသည် အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်ကို သတိရပါ။
ဆန့်ကျင်ဘက်မှ

အလွန်ရှင်းလင်းသည်

-

ယေရှု၏တန်ခိုးတော်နှင့်

အခွင့်အာဏာနှင့်

တံငါသည်များ၏ အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် လူများကိုသင်ကြားခြင်းပြီးဆုံးသွား
ပြီး သူ၏အနီးစပ်ဆုံး နောက်လိုက်များကို သင်ကြားပေးသည်။ သူက အလွန်ရှင်းလင်းသော

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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သတင်းစကားကို သင်ပေးသည်မှာ - သူ၌တန်ခိုးရှိသည် ဟူသောအရာဖြစ်သည်။ တပည့်
တော်များ ထိုတန်ခိုးတော်ကို အနာဂတ်တွင်လည်း မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခု

ဆရာအကူ

အချ ိန်တွင် သူတို့က သူ၌တန်ခိုးရှိကြောင်းကို သိခဲ့ကြပြီး ထိုအတွက်ကြောင့် အံ့သြနေကြ
သည်။ အချ ိန်ကာလတစ်ခုတွင် သူတို့သည် ယေရှုမပါပဲ ထိုပင်လယ်တွင် ရွက်လွှင့်ခဲ့ကြ
သည်။ ယေရှုက ရေပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်ပြီးလာသည်။ နောက်တစ်ဖန် ယေရှုကသူ၏
တန်ခိုးတော်နှင့် အခွင့်အာဏာကို ပြသခဲ့လေသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားခြင်း -

ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၄:၄၀ - ကိုယ်တော်ကလည်း သင်တို့သည် အဘယ်ကြောင့် ဤမျှလောက်
ကြောက်တတ်သနည်း။ အဘယ်ကြောင့် ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့်ကင်းသနည်း။

အတန်းဘေးပတ်လည်
သီချင်းဖွင့်ထားစဉ်
ကလေးများကို စက်ဝိုင်းပုံ
ထိုင်စေပါ။ ကျက်မှတ်ထား

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သည့် ကျမ်းချက်ကို
လက်ဆင့်ကမ်းစေပါ။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ဟောရှဏ္ဏ Hosanna” ဟူသည့် Paul Baloche သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံ
ပြုထားပါသည်။

သီချင်းရပ်နားသွားသော
အခါ ကျမ်းချက်ကို
ရသူမည်သူမဆို ကျမ်းချက်
ကို ရွတ်ဆိုရမည်။
ကျမ်းချက်အားလုံး
ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ
လုပ်ပါ။ ထို့နောက်
ကျမ်းချက် တစ်ခုလုံး
အတွက် ထိုနည်းတူ
လုပ်ဆောင်ပါ။

ကျမ်းချက်လှုပ်ရှားမှု
သင် အမှန်တကယ် ကြောက်ရွံ့ဖူးပါသလား။ အားလုံးက တစ်ကြိမ်မဟုတ် တစ်ကြိမ်
ကြောက်ရွံ့ဖူးမည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ သင်သည် ကစားကွင်းထဲတွင် ရောက်နေပြီး
ကလေးကြီးများက သင့်ကို အနိုင်ကျင့်မည်ဆိုပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ ထိုအချ ိန်တွင်
မည်သည့်အရာက သင့်ကိုလုံခြုံစေမည်နည်း။ (သူငယ်ချင်းက လာကူညီခြင်း၊ ဆရာတစ်ဦး
က လာကူညီခြင်း စသဖြင့်) ဓါးပြတစ်ဦးသည် သင့်အိမ်ကိုဖော်ပါက သင်လုံခြုံရန် ဘာလုပ်
မည်နည်း။ (ဓါးပြကို ဖမ်းရန် ရဲများလာခြင်း) အချ ိန်တိုင်းတွင် ကြောက်စရာ အခြေအနေ
ရှိနေသည်။ သင့်ကိုနောက်တစ်ဖန် လုံခြုံစေသောအရာသည် သင်ကြောက်စရာ ကောင်းသော
အရာထက်ကြီးသော လူ (သို့) တစ်စုံတစ်ခုလာသောအခါ ဖြစ်သည်။ ထိုအတိုင်းပင် ပင်လယ်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ထဲ မုန်တိုင်းကျသောနေ့တွင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယေရှုက သူသည် လှေကိုနစ်မြုပ်အောင် ခြောက်
လန့်နေသည့်လေနှင့် ရေလှိုင်းတို့ထက ်ပိုမိုတန်ခိုးကြီးသည်ကို ပြသခဲ့သည်။ မည်သူကမျှ
ထိုကဲ့သို့သော နိမိတ်လက္ခဏာကိုအရင်က မလုပ်ခဲ့ဖူးပါ။ ယေရှုသည်လေနှင့် ရေလှိုင်းကို
ရိုးရှင်းစွာ စကားပြောပြီး ထိုအရာများက သူ့ကိုနာခံကြသည်။
ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် မုန်တိုင်းနှင့် တပည့်တော်များကို အံ့သြနိုင်ရန်အတွက်သာ ကျမ်းစာထဲ
တွင် ထိုပုံပြင်များကို ဘုရားသခင်က ထားသည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။ ဘုရားသခင်က
ကျွန်ုပ်တို့

ဘဝအသက်တာတွင်လည်း

အထောက်အကူဖြစ်ရန်

လေ့လာစေလိုသည်ဟု

ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
အတန်းထဲမှ ဆန္ဒရှိသူများသည် သင်ပုန်း (သို့) စာရွက်ပေါ်တွင် လူတိုင်းမြင်နိုင်အောင်
သင်ခန်းစာမှသိရှိရန် လိုအပ်သည့် အရေးအကြီးဆုံး ၅ ချက်ကို ရေးပါ။
ဥပမာ
၁။ 	ယေရှုအတွက် သင်ကြားခြင်းဖြင့် တစ်ရက်တာ ကုန်ဆုံးခဲ့သည်။
၂။ တပည့်တော်များက ယေရှုကို “ဆရာ” ဟု ခေါ်သည်။ သို့သော် သူ၏သင်ကြားမှုကို
သူတို့ မဖက်တွယ်ကြပါ။
၃။ “ဆရာ” ၏ အမိန့်ပေးလိုက်သည့် အချ ိန်တွင် လေနှင့်ရေလှိုင်းသည် ရုတ်တရက်
ငြိမ်သွားသည်။
၄။ 	ယေရှုသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် သူ၏တန်ခိုးတော်နှင့် အခွင့်အာဏာကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
၅။ တပည့်တော်များသည် ဤဖြစ်စဉ်တွင် အံ့အားသင့်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ယေရှုသည်
သူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။

ဆရာအကူ
ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
သင့်ကို ကြောက်လန့်စေ
သည့် အရာတစ်ခုကို
စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ကြီးသောအရာလည်း
ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ သေးသော
အရာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါ
သည်။ မည်သည့် တစ်ခုပင်
ဖြစ်စေကာမူ အချက်နှစ်
ချက်ကို သင်သေချာပေါက်
သိနိုင်သည် #၁ မှာ ဘုရား
သခင်သည် သင်ကြောက်
ရွံ့သည့် အကြောင်းကို
ဂရုစိုက်သည်။ #၂ မှာ
ဘုရားသခင်သည်
သင်ကြောက်ရွံ့နေသည့်
အရာထက် ပိုမိုကြီးမြတ်
သည်။ သင့်ကိုဂရုစိုက်
သည့် ဘုရားသခင်ကို
ကိုးစားရန် သင်ရွေးချယ်
မည်လား။ သင်အလိုရှိပါ
က ကျွန်ုပ်မှအထက်တွင်
မေးခဲ့သည့် မေးခွန်းမေး
သည့်အခါ သင်စဉ်းစားမိ
သည့် ကြောက်ရွံ့မှုများကို
စာရွက်ပေါ်တွင် ရေးပါ။
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
သခင်ယေရှုက သင့်အား သင်၏ အခြေအနေများအားဖြင့် သူ့ကို မလွှမ်းမိုးသွားစေချင်ပါ။
တပည့်တော်များကို ကူညီပြီး ကာကွယ်ပေးသကဲ့သို့ သင့်ကိုကူညီရန် သူ၌တန်ခိုးတော်နှင့်
အခွင့်အာဏာရှိသည်။

လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းတတ် ၅ဉီး
ကလေးငါးဦးကို ထွက်လာ
စေပြီး သင်ခန်းစာမှ အရေး
အကြီးဆုံး အချက်၅ချက်
ကို ရေးစေပါ။ အဘယ်

စာရွက်အပိုင်းအစပေါ်တွင် သင့်ကိုကြောက်ရွံ့စေသည့် အချက်တစ်ချက်ကိုချရေးပြီး သင်၏

ကြောင့် ထိုငါးချက် အရေး

ကြောက်ရွံ့မှုကိုရင်ဆိုင်ရန် ယုံကြည်ခြင်းပေးရန် ဘုရားသခင်အား တောင်းလျှောက်ပါ။

ကြီးသည်ကို အတန်းသား
များကို မေးပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၂
ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း ၈:၂၆-၃၉

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးများကို မောင်းထုတ်သောအခါ
သူ၏ တန်ခိုးတော်ကိုပြသခဲ့သည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

¼¼

ဂါဒရပြည်သည် ဂါလိလဲပင်လယ်၏ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ မြို့ဆယ်မြို့

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

အနီးတွင်ရှိသည်။ ထိုဂရိမြို့ဆယ်မြို့သည် မည်သူပိုင်မှမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်သည့်

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

မြို့များဖြစ်သည်။ သူတို့၏ထုံးတမ်းများကြောင့် ဂျူးလူမျ ိုးများသည် ဝက်များကို မမွေး
ကြပါ သို့သော် ဂရိလူမျ ိုးများက ဝက်မွေးကြသည်။
¼¼

ယေရှုသည် ဂါလိလဲကမ်းမှ ခွာတော်မူသောအခါ သူသည် နတ်ဆိုးစွဲသောသူတစ်ဦးနှင့်
စာတန်၏ သတင်းပေးပို့သူများဖြစ်သည်။ သူတို့သည် တန်ခိုးကြီးပြီးပျက်စီးစေသူများ

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

ဖြစ်သည်။

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

နတ်ဆိုးများက “ညှင်းဆဲတော်မမူမည်အကြောင်း တောင်းပန်ပါ၏” ဟု အော်ဟစ်လေ

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

သည်။ ယေရှုသည် သူတို့ထက် တန်ခိုးကြီးသည်ကို သူတို့သိကြသည်။
¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့သည်။ နတ်ဆိုးများက ယေရှုကို ချက်ချင်းသိသည်။ နတ်ဆိုးမျာသည်

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

“လေဂေါင်” ဟူသော အမည်သည် ထိုနယ်မြေရှိ ရောမစစ်တပ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ လေ
ဂေါင်တစ်တပ်သည် ရောမစစ်သည် ၆၀၀၀ ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သင်ခန်းစာမှာ နတ်
ဆိုးများသည် ထိုသူကို ထိန်းချုပ်နေသည်။

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

¼¼

“အနက်ဆုံးသောအရပ်” ကို ရေရှိသောနေရာဟု ထင်ကြသည်။

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

¼¼

နတ်ဆိုးများ၏ တောင်းဆိုမှုတွင် ယေရှုသည် နတ်ဆိုးများကို ထိုအမျ ိုးသားအထဲမှ

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

မောင်းထုတ်ခဲ့ပြီး အနီးအနားရှိ ဝက်အုပ်ထဲသို့ဝင်စေသည်။ ရုတ်တရက်ပင် ဝက်များ

¼¼

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

သည် ရေထဲသို့ ခုန်ချကာ ရေနစ်သေကုန်သည်။ အနီးအနားရှိ လူများ၏ တုံ့ပြန်မှုမှာ

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

ကြောက်ရွံ့မှုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

နတ်ဆိုးစွဲသောအမျ ိုးသားကို ကျန်းမာစေခြင်းဖြင့် ယေရှုသည် သူ၏သာသနာကိုတပါး

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

အမျ ိုးသားနယ်မြေတွင် ကျယ်ပြန့်စေသည်။ သူ၏သာသနာသည် ဂျူးလူမျ ိုးအတွက်

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

သာမဟုတ်ပါ တပါးအမျ ိုးသားများအတွက်လည်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ တပါးအမျ ိုးသား

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

နယ်ပယ်တွင် ယေရှု၏သက်သေကို ပထမဆုံး မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

ကာလပြမျဉ်း
@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
သင်တို့သည် ကျမ်းစာထဲမှ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို လေ့လာနေကြောင်း သင့်အတန်းသားများအား
ပြောပြပါ။ ကျမ်းစာထဲတွင် ပုံပြင်များစွာတို့သည် အဓိကအကြောင်းအရာ တစ်ခု (သို့)

သင်ခန်းစာစတင်ခြင်း

ကျမ်းစာထဲမှ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ၎င်းမှာ မျှော်လင့်ခြင်းပုံပြင် ဖြစ်သည်။

လှုပ်ရှားမှု -

ထို့ကြောင့် သင့်အတန်းသားများသည် ထိုပုံပြင်ကို သိစေရန်နှင့် သင်ခန်းစာများကို စုစည်း

အဓိကဖြစ်စဉ်များ

တတ်စေရန် သင်ခဲ့ပြီးသည့် သင်ခန်းစာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြမည် ဖြစ်သည်။ မေးပါ“ကျမ်းစာထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည့် အဓိအဖြစ်စဉ်များမှာ မည်သည့်အကြောင်းအရာ
များဖြစ်သနည်း။”
ဘုရားသခင်သည် အစဉ်တည်ရှိပြီး အလွန်တန်ခိုးကြီးသည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာကြီးနှင့် ထိုထဲတွင်ရှိသော အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းသည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် လူသားများကို သူ၏အထူး မိတ်ဆွေများဖြစ်အောင် ဖန်ဆင်းထား
သည်။

¼¼

ဖြစ်သည်။ ဖြစ်စဉ်ဆယ့်
ကိုးခုကို ဤနေရာတွင်
စာရင်းပေး ဖော်ပြထားပါ
သည်။ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုစီ
တိုင်းကို စာရွက် (သို့)

လူစီဖာသည် ဘုရားသခင်အား တော်လှန်ပုန်ကန်ရာတွင် ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး သူ့နောက်လိုက်

ပိုစတာသင်ပုန်းပေါ်တွင်

သည့် ကောင်းကင်တမန်မှာ သုံးပုံတစ်ပုံရှိသည်။

ရေးပြီး ကလေးများကို

ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိများကို ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြင့် သတ်ခဲ့သည်။ ဘုရား

အချ ိန်ကာလ အတိုင်းစီ

သခင်သည် နောဧနှင့် သူ၏မိသားစုကို အသက်ချမ်းသာပေးရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နောဧသည် ဖြောင့်မတ်သောလူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။
¼¼

ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား အထူးကတိတော်ပေးခဲ့သည်။

¼¼

ယာကုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့် နပန်းလုံးရာမှ ဣသရေလဟူသည့်
အမည်သစ်ကို ရခဲ့သည်။

¼¼

သည် လေ့လာသင်ကြား
မှုတွင် ထူးခြားသောအပိုင်း

¼¼

¼¼

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

စေပါ။ ကလေးများကို
၂ဖွဲ့၃ဖွဲ့ဖြင့်အဖွဲ့လိုက်
လုပ်ဆောင်စေပါ။ ထိုဖြစ်
စဉ်များကို မှန်ကန်သည့်
အစီအစဉ်တိုင်းစီရန်အချ ိန်
သတ်မှတ်ပေးပါ။

ထူးခြားသော ကပ်ဆိုးဘေးများနှင့် လွတ်မြောက်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ဣသ

အနိုင်ရသူက ဆုရမည်။

ရေလလူမျ ိုးများကို အီဂျစ်ပြည်မှထွက်ရန် ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
¼¼

ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလ လူမျ ိုးများနာခံရမည့် ပညတ်တော်တရားဆယ်ပါးဟု
ခေါ်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ကုတ်ဥပဒေကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်၏အကူအညီဖြင့် ဣသရေလတို့သည် ကတိတော်ပြည်သို့ ဝင်စားခဲ့ကြသည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည်ဒါဝိဒ်ကို ဘုရင်ဖြစ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူသည် ထာဝရဘုရင်ဖြစ်ရန်
တစ်စုံတစ်ဦးကို စေလွှတ်လိမ့်မည်။

¼¼

နိုင်ငံတော်သည် ရှောလမုန်၏အပြစ်ကြောင့် နှစ်ခြမ်းကွဲသွားသည်။

¼¼

ဣသရေလနှင့် ယုဒတို့သည် အာစီးရီးယားနှင့် ဗာဗုလုန်သို့ ပြည်နှင်ခံရသည်။

¼¼

ဂျူးလူမျ ိုးများသည် ဗိမာန်တော်နှင့်နံရံများ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ပြည်နှင်ခံရခြင်း
မှ ပြန်လာခဲ့ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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¼¼

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကြားတွင် များစွာပြောင်းလဲခဲ့သည်။

¼¼

ယေရှုမွေးဖွားခဲ့သည်။

¼¼

ယေရှု၏ အစောပိုင်းဘဝတွင် သူ့ကို ထူးခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် မှတ်သားထားသည်။

¼¼

ယေရှုသည် လူဆယ့်နှစ်ယောက်ကို သူ့အား ဆက်ကပ်သော နောက်လိုက်များဖြစ်ရန်

ဆရာအကူ

ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
¼¼

လူများစွာသည် ယေရှုနောက်သို့ စတင်လိုက်ကြသည်။

¼¼

ယေရှုသည် မုန်တိုင်းနှင့် နတ်ဆိုးများအပေါ် သူ၏ မဟာတန်ခိုးတော်ကို ပြသခဲ့သည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ပုံပြင်ပြောပြပါ

ဤသင်ခန်းစာတွင် နတ်ဆိုးစွဲသူ အမျ ိုးသားတစ်ဦးသည် အသက်တာ ပြန်လည်ပြောင်းလဲ
သွားသည့် အကြောင်းလေ့လာကြမည်။ နောက်တစ်ဖန် ဘုရားသခင်သည် အလွန်တန်ခိုးကြီး
သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသွားကြမည်ဖြစ်သည်။

လှုပ်ရှားမှု - ယေရှုသည်
အရာအားလုံးအထက်
တန်ခိုးရှိသည်။
ယေရှု၏အသက်၏
ဤအပိုင်းတွင် ယေရှုသည်

ပုံပြင်ပြောပြပါ

နတ်ဆိုးများ၊ သေခြင်းနှင့်
သဘာဝတရားထက်

ယေရှုသည် မုန်တိုင်းကို ဆုံးမပြီးသည်နှင့် ဂါလိလဲပင်လယ်သည် ငြိမ်သက်သွားသည်။ ယေရှု
နှင့်သူ၏ တပည့်တော်များသည် ဂါလိလဲအိုင်၏တစ်ဖက်သို့ သွားကြသည်။ ဂျူးလူမျ ိုးတို့၏
နယ်မြေဒေသ မဟုတ်ပါ။ ထိုနယ်မြေကို ဂါဒရပြည်ဟုခေါ်ပြီး ဂျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သည့်သူများ
နေထိုင်ရာ ဂါလိလဲအိုင် တစ်ဖက်ကမ်းတွင် ရှိသည်။ ဂရိတို့၏နယ်မြေဖြစ်ပြီး ယေရှုက သူ၏
သာသနာကို ဂျူးလူမျ ိုးအတွက်သာမှ ဂျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သူများအတွက်ပါ ချဲ့ကားခဲ့သည်။

တန်ခိုးရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့
တွေ့ခဲ့ကြသည်။

. ဆရာက အတန်းသား
များအား - “အခြားမည်

သည့် သင်ခန်းစာမှ ဘုရား

သူသည် မေရှိယဖြစ်ကြောင်းကို လူတိုင်းအားသိစေလိုသည်။

သခင်၏ တန်ခိုးတော်

ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ဂါလိလဲအိုင် တစ်ဖက်ကမ်းသို့ ခြေချသောအခါ ယေရှုသည် အလွန်

လေ့လာခဲ့ကြသနည်း”

ထူးဆန်းသော လူတစ်ဦးနှင့် ရင်ဆိုင်သည်။ ထိုသူသည် အဝတ်အစားမဝတ်ထားပဲ နေအိမ်
တွင်လည်း မနေပါ။ အမှန်တွင် သူသည်သချင်းတွင်နေသည်။ တစ်ချ ိန်ပြီးတစ်ချ ိန် နတ်ဆိုး
များက သူ့ကိုနှိပ်စက်သောကြောင့် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေသည်။ အစောင့်များက သူ့ကို
သံကြိုးများဖြင့် ခတ်ထားသည် သို့မှသာ သူကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားသူများကို ရန်မပြုနိုင်မည်
ဖြစ်သည်။

အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့
ဟုမေးပါ။ (သင်ခန်းစာ
၁ - ထာဝရဘုရားသခင်၊
သင်ခန်းစာ ၂၅-၂၆ ကပ်ဆိုးများ၊ သင်ခန်းစာ
၃၆ - ကတိတော်ပြည်သို့
ဝင်စားခြင်း၊ သင်ခန်းစာ
၅၂ - ယေရှုခရစ်တော်
မွေးဖွားခြင်း)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ထိုသူက ယေရှုကို တွေ့သောအခါ သူက လူတိုင်းကြားနိုင်သောအသံဖြင့် အော်လေသည်။
ယေရှုက ထိုလူအထဲမှ နတ်ဆိုးများ ထွက်သွားရန် အမိန့်ပေးပြီး ထိုလူကယေရှုကို တစ်ခုခု

ဆရာအကူ

တောင်းဆိုလေသည်။ နတ်ဆိုးများသည် ဘာဖြစ်မည်ဟူသကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး ထိုလူအထဲမှ ထွက်
မသွားလိုပေ။ ယေရှုက ထိုသူ၏အမည်ကို မေးသောအခါ သူတို့သည် အရေအတွက်များစွာ
ဖြစ်သောကြောင့် “လေဂေါင်” ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ သူတို့၏ခရီးဆုံးသည် ထာဝရငရဲ ဖြစ်
သည်ကိုသိသောကြောင့် ယေရှုအား သူတို့ကို ဝက်ထဲသို့ဝင်ခွင့်ပြုရန် တောင်းပန်ကြသည်။
ယေရှုသည် သူတို့ထက် တန်ခိုးကြီးသည်ကို သူတို့သိသည်။ ထိုနတ်ဆိုးများသည် ယေရှုမည်
သူဖြစ်ကြောင်းနှင့် သူတို့၏ ခရီးဆုံးကိုငရဲတွင် သတ်မှတ်ပေးမည်ကို သိသည်။ သူတို့က
ယေရှုသည် ယခုအချ ိန်တွင် သူတို့အပေါ် အခွင့်အာဏာရှိသည်ကို သိသည်။ ယေရှုက သူတို့
ကို ဝက်ထဲသို့ဝင်စေပြီး ဝက်များက ချက်ချင်းပင် ရေထဲသို့ခုန်ချကာ ရေမကူးတတ်သော
ကြောင့် သေကုန်သည်။
ထိုနယ်မြေတွင် ရှိသောလူတိုင်းက ယေရှုကို ထွက်သွားရန် ပြောသည်။ သူတို့အမှန်ပင်
ကြောက်ရွံ့ကြသည်။ သူတို့သည် သူတို့၏ဝက်များကိုဆုံးရှုံးရပြီး သူတို့ထပ်မံဆုံးရှုံးရလိမ့်
မည်။ သို့သော် ထိုလူသည် ပုံမှန်ဖြစ်လာကာ ယေရှုနောက်သို့ပင် လိုက်လိုခဲ့သည်။ ထိုသူက
အဝတ်အစားများဝတ်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်းပြုမူနေထိုင်သည်။ အခြားသူများက ယေရှုအားထွက်
သွားစေလိုသောကြောင့် ယေရှုသည် လှေစီးကာထွက်ခွာသွားသည်။ သို့သော် ယေရှုမထွက်
သွားမီ ထိုသူက ယေရှုအား သူလည်း အတူလိုက်လိုသည်ဟု တောင်းဆိုသည်။ အမှန်တွင်
ယေရှုအား သူနှင့်အတူ လိုက်ပါလိုသည်ဟုပင် တောင်းပန်ခဲ့သည်။ သို့သော် ယေရှုက ခွင့်
မပြုခဲ့ပါ။ ထိုသူအတွက် သူ၌အခြားသော အကြံအစည်ရှိသည်။
ယေရှုက သူ့အား အိမ်ပြန်ပြီးလူတိုင်းအား သူ့အတွက် ဘုရားသခင်အမှုကြီးပြုခဲ့သည်ကို
ပြောပြရန် ပြောခဲ့သည်။ ထိုအတိုင်း ထိုအမျ ိုးသားက လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူကတစ်မြို့လုံး
နှင့် သူ၏မိသားစုကို ဘုရားသခင်မှ သူ့အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးသည့်အရာကို ကြွေးကြော်
ခဲ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၄:၃၆ - လူအပေါင်းတို့သည် မိန်းမောတွေဝေ၍ ဤစကားသည် အဘယ်
သို့သော စကားနည်း။ ညစ်ညူးသောနတ်တို့ကို အာဏာတန်ခိုးနှင့်မှာထား၍ သူတို့သည်
ထွက်သွားကြသည်တကားဟု အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု အတန်းလိုက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်

အသင်းနှစ်သင်းခွဲပါ။

တွေ့နိုင်ပါသည်။

ကျက်မှတ်ထားသည့်

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ကျမ်းချက်ကို စာလုံးကြီး

“ဟောရှဏ္ဏ Hosanna” ဟူသည့် Paul Baloche သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံ

ဖြင့် ရေးပြီး အသင်းများနှင့်

ပြုထားပါသည်။

၁ဝကိုက်အကွာတွင်
ထားပါ။ ကလေးများကို
ကျမ်းချက်ဆီပြေးစေပြီး

ကျမ်းချက်လှုပ်ရှားမှု

လူတိုင်းကြားနိုင်သည့်
အသံဖြင့် စကားလုံးကို

လူတစ်ဦးက အခြားတစ်ဦးအပေါ် အခွင့်အာဏာရှိသည်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကို မည်သူသိပါ

ဖတ်ပါ။ ကလေးတိုင်းက

သနည်း။ ဤမေးခွန်းကို မေးပါ။ ထိုမှသင့်ကျောင်းသားများ ဘာကိုနားလည်သဘောပေါက်

ထိုစကားလုံးကို ဖတ်ပြီး

နေသည်ကို သင်ကောင်းစွာ စဉ်းစားမိမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အပေါ် အခွင့်အာဏာရှိသောလူ

သောအခါ အသင်းထံသို့

အချ ို့မှာ မည်သူဖြစ်သနည်း (မိဘများ၊ ဆရာများ၊ အဖိုးအဖွားများ၊ ရဲများ စသဖြင့်) အရာအား

ပြန်သွားပြီးနောက်

လုံးအပေါ်တွင် အခွင့်အာဏာရှိသောသူ တစ်ဦးတည်းရှိပါသည်။ ထိုသူကို မည်သူသိသနည်း။

တစ်ဦးကိုထိပါ။ ကျမ်းချက်

မှန်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ သူသည် ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီး သူဖန်ဆင်းထားသော

မှ စကားလုံး အားလုံးကို

အရာများအပေါ် အခွင့်အာဏာရှိသည်။ ယခင်သင်ခန်းစာတွင် ယေရှုသည် လေနှင့်ရေလှိုင်း

ရွတ်ဆိုပြီးသည်အထိ

အား စကားပြောသောအခါ သူတို့နာခံခဲ့သည်ကို သတိရပါ။ ချက်ချင်းနှင့်အပြည့်အဝဟူသည်

လုပ်ဆောင်ပါ။

မှာ မုန်တိုင်းသည်သူ့အား ဖန်ဆင်းရှင်ကို နာခံခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အဘယ်

ကျမ်းချက်ကို လူတိုင်း

ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် ထိုအရာများအပေါ် အခွင့်အာဏာရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျမ်း
စာ အချ ိန်များတွင် တိုင်းနိုင်ငံများကို ဘုရင်များမှအုပ်ချုပ်သည်။ သူတို့၏နယ်ပယ်တွင် သူတို့
သည်အမြင့်ဆုံး အခွင့်အာဏာရှိသူများ ဖြစ်ကြသည်။ လူများသည် ဘုရင်၏အာဏာကို

ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ
ဤသို့လုပ်ပါ။

လေးစားကြောင်း ပြသသည့်အနေဖြင့် သူတို့ကိုပင်ဦးချရသည်။ ကမ္ဘာကြီးထဲတွင် ဘုရား
သခင်ထက်မည်သူမျှ အာဏာမရှိပါ။ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိဖူးသကဲ့သို့ နောက်လည်းရှိမည်
မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမြတ်ပြီး အံ့သြဖွယ်ရာကောင်းသော ဘုရားသခင်ကို ဦးချကြပါစို့။
သူ၏အခွင့်အာဏာကို

လေးစားကြောင်းပြသသည့်အနေဖြင့်

သူ့ကိုချ ီးမွမ်းကြပါစို့။

ဤ

အချက်ကို ဖော်ပြပါ - မြေပေါ်တွင် ဦးချပြီးပြောပါ - “သင်သည် တစ်ဆူတည်းသောဘုရား
ဖြစ်သည်၊ သင်သည် ချ ီးမွမ်းခြင်း အားလုံးကို ခံထိုက်သည်၊ သင်သည် တန်ခိုးရှိသည်။ ကျွန်
တော်သည် ကိုယ်တော်ကို နာခံပါမည်” ကလေးများကို သတိပေးရမည်မှာ သင်ဤသို့လုပ်
ဆောင်နေသည်မှာ ဘုရားသခင်ကိုစကားပြောနေခြင်း ဖြစ်သည်။ သင်ကစကားစုတိုင်းကို
ပြောပြီး ကလေးများကို သင့်နောက်မှလိုက်ဆိုစေပါ။ သင်ကိုယ်ပိုင် စကားများထပ်ပေါင်းပါ။
ဆာလံသီချင်းများတွင် အကြံများရှိသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

pmrsufESm 348

ဆရာအကူ

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သင်ခန်းစာ

အတန်းကို နှစ်သင်းခွဲပါ။ အသင်းများကို သင်ခန်းစာနှင့်ပတ်သက်သည့် ဖော်ပြချက်များ

ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ရေးနိုင်သလောက် ရေးစေပါ။ ယေရှုမှ နတ်ဆိုးများထက် တန်ခိုးရှိသည့်အကြောင်းလည်း

လှုပ်ရှားမှု -

ပါဝင်စေပါ။ အောက်တွင် အကြံဉာဏ် အနည်းငယ်ပေးထားပါသည် ¼¼

ဂါဒရပြည်သည် ဂါလိလဲပင်လယ်၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။

¼¼

ဂါဒရပြည်ဒေသသည် ဂျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သည့် လူများနေထိုင်သည့်နေရာ ဖြစ်သည်။

¼¼

“လေဂေါင်” သည် ရောမစစ်တပ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ စစ်သား ၆၀၀၀ ရှိသည့်
ရောမစစ်တပ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။

¼¼

ယေရှုသည် နတ်ဆိုးများကို ဝက်ထဲသို့စေလွှတ်ကာ ဝက်များက ရေထဲသို့ ခုန်ချခဲ့
သည်။

တစ်မိနစ်စာစာရင်း
ဆရာက အသင်းနှစ်သင်း
အား တစ်မိနစ်အချ ိန်
ပေးကာ သင်ခန်းစာနှင့်
ပတ်သက်သည့် အချက်
အလက်များကို သူတို့
စဉ်းစား နိုင်သလောက်

¼¼

လူများက ယေရှုကို ထွက်သွားရန် တောင်းပန်ကြသည်။

စဉ်းစားစေပါ။

¼¼

ကျန်းမာသွားသော လူလူတိုင်းသည် သူတို့၌ ယေရှု၏ပြုခဲ့သည့် မဟာအမှုအရာကို

တစ်မိနစ်ပြည့်သောအခါ

ပြောပြခဲ့သည်။

စာရင်းများကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး
မည်သူ၌ အချက်အလက်
ပိုစုံသည်ကို ကြည့့်ပါ။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

သင်သည် အချက်အလက်
များကို ရှာဖွေသည်ကို
ကလေးများအား

ထိုသူသည် လူသစ်ဖြစ်သည်… သူသည် ပြောင်းလဲသောသူ ဖြစ်သည်။ ယေရှုက သူ့ကို

သေချာပေါက် သိစေပါ။

ပြောင်းလဲစေပြီး ယေရှုတစ်ဦးတည်းက လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ နတ်ဆိုးများက ယေရှု၏ အမိန့်
ကို နာခံကာ ထွက်သွားကြသည်။
ယေရှုက ထိုအမျ ိုးသားကို ပြောင်းလဲပေးလိုက်သောအခါ သူသည် ယေရှုအတွက် ရဲရင့်သော
သက်သေ တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယေရှုက သင့်ကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါက သူ့
အတွက် မည်သည့် နည်းလမ်းအားဖြင့် ရဲရင့်သော သက်သေဖြစ်လာနိုင်သနည်း။ ထိုအမျ ိုး
သား လုပ်ဆောင်ခဲ့သကဲ့သို့ သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို နှစ်ယောက် (သို့)
သုံးယောက်ဖော်ပြပါ။ ယေရှုမှ သင့်အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည့် ကောင်းသောအရာများ
ကို ဝေမျှပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးများကို မောင်းထုတ်သောအခါ
သူ၏ တန်ခိုးတော်ကို ပြသခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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စွန့်စာခြင်းနံပါတ် ၆၃
ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်း ၂:၁-၁၁
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၈:၄၈-၅၉ နှင့် ၁ဝး၂၂-၂၃

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုက သူသည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူ ရှိခဲ့သည်ကို
သင်ကြားပေးခဲ့သည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ယေရှုသည် ဥပုသ်နေ့တွင် ကုသပေးခြင်းကဲ့သို့သော ကောင်းသောအရာများကို လုပ်
ဆောင်ခဲ့သည် (ယောဟန် ၅:၁-၁၅)။

¼¼

ဤအရာသည် ဥပုသ်နေ့တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောကြောင့် လူအချ ို့က ယေရှုကိုစတင်
အလုပ်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်ကို ပြောပြခဲ့သည်။ ထိုစကားကယေရှုအား ဆန့်ကျင်
သူကို ပိုမိုစိတ်ပျက်စေသည်။ အလွန်စိတ်ပျက်စေပြီး ယေရှုကိုသတ်လိုကြသည်။
ယေရှုက သူသည် ဖခမည်းတော်နှင့် အတူရှိသူဖြစ်ကြောင်း ကြွေးကြော်ပြီး သူ၏ကြွေး
ကြော်မှုက ဖခင်ကို ယုံကြည်ရန်ဖြစ်သောကြောင့် ရွေးချယ်ရန် နှစ်မျ ိုးရှိခဲ့သည် ၁) ယေရှု
ကိုယုံကြည်ခြင်း (သို့) ၂) သူ့ကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချပြီး စွပ်စွဲခြင်း။

¼¼

¼¼

ယောဟန် ၈:၄၈ တွင် လူများက ယေရှုသည် ရှမာရိလူမျ ိုးတစ်ဦးနှင့် စကားပြောခဲ့သူ

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

ဖြစ်သည်ကို ဆန့်ကျင်ကြသည်။ ရှမာရိလူမျ ိုးများသည် လုံးဝလေးစားခြင်း မခံရသူများ

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

ဖြစ်သည့်အလျောက် သူ့ကိုလည်း အလွန်အထင်သေးသော စကားဖြင့် ပြောဆိုခဲ့ကြ

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

သည်။ ရှမာရိလူမျ ိုးများသည် ကပြားအမျ ိုးဟု သတ်မှတ်ခံထားသူများ ဖြစ်သည်။

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

စွပ်စွဲသောအခါ ယေရှုက သူ့ကိုယ်သူ တရားမျှတစေရန် နည်းလမ်းမရှာခဲ့ပါ။ ထိုထက်

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

သူသည် ဖခမည်းတော်ကို သူ၏တရားသူကြီး ဖြစ်စေခဲ့သည်။ လူသားများက သူ့ကိုမှား
ယွင်းစွာစွပ်စွဲပါက ဖခမည်းတော်သည် သူ့အတွက် ခုခံပြောဆိုပေးမည်ဖြစ်ပြီး သူတို့၏
စွပ်စွဲချက်ကို အဓိပ္ပါယ်မရှိသကဲ့သို့ ဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။
¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ပုတ်ခတ်ကြသည်။ သူတို့၏ဆန့်ကျင်မှုကို တုံ့ပြန်ရာတွင် သူသည် သူ၏ဖခင်နှင့်အစဉ်

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

ယေရှုက သူ့ကိုယ်သူ “ငါသည်” ဟူ၍ အာဗြဟံမရှိမီကတည်းက တည်ရှိသူအဖြစ်ထုတ်
ဖော်ပြခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်မှုမှာ လူများက သူ့ကိုသတ်ရန် ကျောက်တုံးကိုကောက်ကြသည်။
ယေရှုက သူသည် ဘုရားဖြစ်သည်ဟု ကြွေးကြော်သောကြောင့် သတ်ရန်ကြိုးစားခြင်း
ဖြစ်သည်။

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

ကာလပြမျဉ်း
@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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¼¼

ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဖခင်ဖြစ်သည်ကို သိမှတ်ပြီး ယေရှုက သူသည် ဘုရားသခင်

ဆရာအကူ

နှင့်အညီအမျှဖြစ်ပြီး ဘုရားကဲ့သို့ လိုအပ်သည့် သဘာဝချင်းတူသည်ကို သင်ကြားပေး
ခဲ့သည်။
¼¼

ယောဟန် ၁၀ တွင် ယေရှုက သူ့ကိုယုံကြည်သောသူအား ဘုရားသခင်ထံမှ ထာဝရ
ဝေးကွာခြင်းမှ ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သည့် တန်ခိုးရှိသည်ကို သင်ကြားခဲ့သည်။

¼¼

သူက သိုးများမပျောက်စေပါမည့်အကြောင်း အားနည်းသောသိုးများကို လုံခြုံမှု ပေးကမ်း
ခဲ့သည်။

သင်ခန်းစာစတင်ပါ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာစိန်ခေါ်ခြင်း

အောက်ပါကဲ့သို့သော ကစားနည်း သင်ပုန်းကို ရေးဆွဲပါ။

အတန်းကိုနှစ်သင်းခွဲပါ။
အသင်းများက -

အချ ိန်ကာလ

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း

သီချင်းများ

ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ခြင်း

၁၀၀ မှတ်

၂၀၀ မှတ်

၃၀၀ မှတ်

၄၀၀ မှတ်

၁) ညီအစ်ကို မောင်နှမ

၁၀၀ မှတ်

၂၀၀ မှတ်

၃၀၀ မှတ်

၄၀၀ မှတ်

အများဆုံး ရှိသော

၁၀၀ မှတ်

၂၀၀ မှတ်

၃၀၀ မှတ်

၄၀၀ မှတ်

သူမည်သူမဆို

၁၀၀ မှတ်

၂၀၀ မှတ်

၃၀၀ မှတ်

၄၀၀ မှတ်

၁၀၀ မှတ်

၂၀၀ မှတ်

၃၀၀ မှတ်

၄၀၀ မှတ်

၂) ညီအစ်ကို မောင်နှမ
အနည်းဆုံး ရှိသောသူ

ယခင်သင်ခန်းစာ ၁၀ ခု သို့ပြန်သွားပြီး သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် အချ ိန်ကာလ

မည်သူမဆို ဟု ခွဲနိုင်သည်။

(၁၀၀ မှတ်)၊ သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း (၂၀၀ မှတ်)၊ သင်ခန်းစာ

ဤကစားနည်းက

တစ်ခုချင်းစီအတွက် သီချင်း (၃၀၀)၊ သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် ကျမ်းချက်ကျက်

သင်ခန်းစာ အဆုံးတွင်

မှတ်ခြင်း (၄ဝဝမှတ်) ဖြစ်သည်။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို

ဆုကို အနိုင်ရသည့် အသင်းအား ပေးသင့်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည်
ကလေးများအတွက် ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် အားလုံးကို ပါဝင်စေပါ။

ဆက်လက် လုပ်ဆောင်
မည် ဖြစ်သည်။

သင့်အတန်း အရွယ်အစားပေါ် မူတည်ပြီး ကလေးတစ်ဦးလျှင် အဖြေ ၁ ခု၊ ၂ခုသာ သတ်မှတ်
ပေးပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါက ကလေးအချ ို့ကသာ အဖြေဖြေကြ
မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်ခန်းစာ တစ်ခုစီအတွက် ၁၀၀၀ မှတ် (အချ ိန်ကာလ တစ်ခုစီအတွက် ၁၀၀ မှတ်)၊ ပုံပြင်
ဇာတ်ကြောင်းအတွက် ၂၀၀ မှတ်၊ သီချင်းအတွက် ၃၀၀ မှတ်၊ ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ခြင်း ၄၀၀
မှတ်) စုစုပေါင်း ၁၀ ၀၀၀ မှတ်ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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ဆရာအကူ

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ဆရာက အတန်းသားများကို အောက်ပါအချက်များအား မဲပေးစေပါ။
¼¼

ယေရှုသည် ဘုရားနှင့်တူသော အမျ ိုးအစားရှိသူဖြစ်သည်။

¼¼

ယေရှုသည် ဘုရားမဟုတ်ပါ။

¼¼

ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ဖြစ်စဉ်သုံးခု

. ဖြစ်စဉ် ၁ - အိမ်တစ်အိမ်
အတန်းသား သုံးပုံတစ်ပုံ

ယခုတွင် ကျမ်းစာထဲတွင် ကြည့်ပြီး ယေရှုက သူ့အတွက် ဘာပြောသည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။

ကို ထိုနေရာတွင် မည်သူ
ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယေရှု ဘာ
ပြောခဲ့ကြောင်း နှင့် မည်သူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ

က မနှစ်သက်ခဲ့ကြောင်းကို
အနှစ်ချုပ်စေပါ။ အဘယ်

မတူညီသော အချ ိန်သုံးခုတွင် ယေရှုက သူသည် ဘုရားသခင်နှင့် ညီတူညီမျှ ဖြစ်သည်။ တစ်
ကြိမ်တွင် ယေရှုသည် ဂါလိလဲ ပြည်နယ်တွင်ရှိသော ကပေရနောင်နေအိမ်တွင် သင်ကြား

ကြောင့်သူတို့ မနှစ်သက်
ခဲ့သနည်း။

သည်။ အလွန် လူထူထပ်သည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယေရှုသည် အလွန်ထင်ပေါ်ကျော်

. ဖြစ်စဉ် ၂ - ဗိမာန်တော်

ကြားပြီး လူများက သူ့စကားကိုကြားရန် နေရာအနှံ့မှလာကြသည်။ လူလေးယောက်တွင်

အတန်းသား သုံးပုံတစ်ပုံ

ကိုယ်လက်အင်္ဂ ါသေသော မိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိရာ ယေရှုရှိသော နေရာသို့ လူထူထပ်သော

ကို ထိုနေရာတွင် မည်သူရှိ

ကြောင့် အိမ်ထဲသို့ မဝင်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနေ့မှ အိမ်များစွာကဲ့သို့ အပေါ်ခေါင်မိုးပြားသို့

ခဲ့ကြောင်း၊ ယေရှုဘာပြော

သွားသည့် အပြင်ဘက်မှ လှေကားများရှိသည်။ သူငယ်ချင်းလေးဦးက အိမ်ပေါ်သို့တက်ပြီး

ခဲ့ကြောင်း နှင့် မည်သူက

မြက်ပင်နှင့် ရွှံ့နှင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အမိုးကို ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့က ငါးမျှားသည့်ကြိုးများ

မနှစ်သက်ခဲ့ကြောင်းကို

ဖြင့် သူ့ကိုအောက်ချခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ယခုတွင် လူတိုင်းနှင့် အထူးသဖြင့် ယေရှုသည်

အနှစ်ချုပ်စေပါ။ အဘယ်

ခြေလက်သေသော သူကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်။ ယေရှုက သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို တွေ့မြင်

ကြောင့်သူတို့ မနှစ်သက်ခဲ့

သောအခါ သူက လက်ခြေသေသောသူအား “သား၊ သင့်အပြစ်လွှတ်ပြီ” ဟုပြောသည်။ ထို

သနည်း။

အရာသည် ဘုရားတစ်ပါးတည်းသာ အပြစ်လွှတ်ပေးနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသော ဂျုးလူ
မျ ိုးများနှင့် မကိုက်ညီပေ။ ယေရှုက သူတို့စဉ်းစားသည့်အရာကို သိသည်။ အချ ို့က ယေရှု
သည် အပြစ်ကိုလွှတ်ပြီဟု ပြောသောအခါ ဘုရားကိုစော်ကားပြောဆိုသည်ဟု ထင်ကြ
သည်။ သို့သော် ယေရှုက သူသည် ဘုရားဖြစ်သောကြောင့် အပြစ်ကို လွှတ်ရန် ဘုရားသခင်
ထံမှ အခွင့်အာဏာရှိသည်ကို သူသိသည်။

. ဖြစ်စဉ် ၃- ဆောင်းတွင်း
ကာလ ယေရုရှလင်တွင်

အတန်းသား သုံးပုံတစ်ပုံ
ကို ထိုနေရာတွင် မည်သူ
ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယေရှုဘာ

အခြား အချ ိန်တစ်ခုတွင် ဗိမာန်တော်ထဲရှိနေစဉ် ဂျူးလူမျ ိုးများက ယေရှုကို ရှမာရိလူမျ ိုးဟု

ပြောခဲ့ကြောင်း နှင့် မည်သူ

ခေါ်သည်။ ၎င်းက သူ့ကိုမကောင်းသည့် နာမည်ပေးပြီး အထင်သေးနေသည်နှင့် တူသည်။

က မနှစ်သက်ခဲ့ကြောင်းကို

ထိုမျှသာမကပါ ယေရှုသည် နတ်ဆိုးစွဲသည်ဟု ပြောပြီး သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ယေရှုက

အနှစ်ချုပ်စေပါ။ အဘယ်

သူ့ကိုယ်သူသက်သေပြရန် မကြိုးစားခဲ့ပါ။ သူသည် ကောင်းကင်ဘုံမှ ဖခမည်းတော်ကို

ကြောင့် သူတို့မနှစ်သက်ခဲ့

ချ ီးမြှောက်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ယေရှုက သူတို့အား သူပြောသည့်အရာကိုနာခံပါက သူတို့

သနည်း။

သည် မျက်မြင်သေခြင်းကို မြင်တွေ့ရမည်မဟုတ်ဟု ဆိုသည်။ နောက်တစ်ဖန် ဂျူးလူမျ ိုး

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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များက ထိုစကားသည် ဘုရားသခင်အား စော်ကားပြောဆိုနေသည်ဟု ထင်ကြပြန်သည်။

ဆရာအကူ

ထို့နောက် ယေရှုသည် အလွန်လေးစားခံရသည့်ဂျူး လူမျ ိုးတစ်ဦးဖြစ်သည့် အာဗြဟံကို
ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့သည်။ အာဗြဟံသည် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်း ဖခင်ဖြစ်သည်။ ယေရှုက
အာဗြဟံသည် ဤနေ့ရက်ကို စောင့်မျှော်နေခဲ့ကြောင်း၊ “အာဗြဟံမဖြစ်မီ ငါဖြစ်သည်”ဟု
သူတို့ကိုပြောပြခဲ့သည်။ ထိုဖော်ပြချက် တစ်ခုတည်းအားဖြင့် ယေရှုက သူသည် ဘုရား
သခင်နှင့်အတူတူ ဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြနေသည်။ ၎င်းမှာ ကျမ်းစာထဲတွင် အလွန်တန်ခိုးပါ
သည့် ဖော်ပြချက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ယေရှုက ထိုဂျူးလူမျ ိုးခေါင်းဆောင်များကို ဖော်ပြနေသည်
မှာ သူသည် အာဗြဟံမရှိမီကတည်းက တည်ရှိနေသည်၊ ထို့ကြောင့် အရင်ကပင် ဘုရား
ဖြစ်သည် ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုနေသူကို ကျောက်တုံး
ဖြင့် ပစ်သတ်နေကျအတိုင်း ယေရှုကို ကျောက်တုံးဖြင့်ပစ်ရန် ကြိုးစားကြသည်။ သို့သော်
ယေရှုက သူတို့၏ကျောက်တုံးများကို ရှောင်ထွက်နိုင်ခဲ့သည်။
တတိယတစ်ကြိမ်တွင် ယေရုရှလင်တွင် ဆောင်းဥတုဖြစ်သည်။ ဒီဇင်ဘာ တစ်ချ ိန်ချ ိန်တွင်
ဖြစ်မည်။ ဂျူးလူမျ ိုးများက ယေရှုသည် မေရှိယဖြစ်သလား ဟူသည်ကို သိလိုသောကြောင့်
သူကိုမေးမြန်းကာ ယေရှုက သူတို့ကို ရှင်းလင်းစွာဖြင့် “ငါနှင့် ငါ့ခမည်းတော်သည် တစ်လုံး
တစ်ဝတည်းဖြစ်၏” ဟု ပြောပြသည်။ နောက်တစ်ဖန် အခြားအချ ိန်ကကဲ့သို့ သူတို့က ယေရှု

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကို ကျောက်တုံးနှင့် ပစ်လိုကြသည်။ သုတို့က ယေရှုသည် ဘုရားနှင့် အတူဖြစ်သည်ကို

လှုပ်ရှားမှု -

လည်းကောင်း ယေရှုသည် မေရှိယဖြစ်သည်ကိုလည်းကောင်း မယုံကြည်ကြပေ။ ဤသည်

တယ်လီဖုန်းကစားနည်း

မှာ ယေရှုအတွက် နောက်ဆုံးအကြိမ် လူထုသာသနာအဖြစ် သင်ကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့

ဤကျမ်းချက်ကို

နောက် ယော်ဒန် အနောက်ဘက်နေရာသို့ သူဆုတ်ခွာခဲ့သည်။

တယ်လီဖုန်း ကစားနည်း
ဖြင့် ကျက်မှတ်ပါ။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

သင့်အတန်းကို တစ်တန်း
စီစေပါ ပြီးနောက်

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁ဝး၂၈ - ထာဝရအသက်ကိုလည်း ငါပေး၏။ ထိုသိုးတို့သည် ပျက်စီး
ခြင်းနှင့်အစဉ် မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှ ထိုသိုးတို့ကို ငါ့လက်မှ မနှုတ်
မယူနိုင်ရာ။

ပထမဆုံးလူ၏နားထဲသို့
တီးတိုးပြောပြပါ။
ထိုစကားစုကို နောက်တစ်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ယောက်အား တိုးတိုး
ပြောပါ။ ပထမစကားစုကို

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

ကျမ်းချက်၏စာပုဒ်ကို

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ဟောရှဏ္ဏ Hosanna” ဟူသည့် Paul Baloche သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံ
ပြုထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

အားလုံးပြောပြီးသည်
အထိ လုပ်ဆောင်ပါ။
ထို့နောက် ဒုတိယစကားစု
ကို ထိုနည်းတူပြောပါ။ ထို
နည်းအတိုင်း ကျမ်းချက်
အားလုံး ကျက်မှတ်ပြီး
သည်အထိ လုပ်ဆောင်
သွားပါ။
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ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
“သင်သည် အလွန်ကျော်ကြားသော သူတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံဖူးပါသလား” ဟု မေးပါ။ ကလေး
အားလုံးကို ဖြေစေပါ။ အမေရိကန်တွင် “Undercover Boss” ဟူသည့် ရုပ်မြင်သံကြား
အစီအစဉ်ရှိပါသည်။ သူလုပ်ဆောင်ပုံမှာ ဤသို့ဖြစ်သည် - ကုမ္ပဏီ၏ဥကဌ (သို့) ပိုင်ရှင်က
မြို့ကြီးထဲရှိ တန်ဖိုးကြီးရုံးခန်းထဲတွင် ထိုင်မည့်အစား သူ၏ကုမ္ပဏီတွင် သာမန်အလုပ်တစ်ခု
လုပ်ဆောင်ကြည့်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ဥပမာ။ ။ McDonald က ဒေသတွင်းရှိ McDonald
စားသောက်ဆိုင်တွင် ဟမ်ဘာဂါလုပ်ရန် အငှါးခံသကဲ့သို့ဖြစ်မည်။ အမှန်ပင် ထိုနေရာတွင်
အလုပ်လုပ်နေသူများက သူဌေး၏အမည်ကို သိကြမည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည် ဘာဂါလုပ်ရင်း
ငွေရှာနေကြသည်။ သူသည် ထိုသာမန် အလုပ်သမားများနှင့် သာမန်အလုပ်သမားအဖြစ်
ဟန်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူက အခြားလုပ်သားများကိုလည်း စကားပြောပြီး ထိုနေရာတွင် အလုပ်
လုပ်ရသည့ကို မည်သို့ထင်ကြောင်း မေးမြန်းသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူတို့နှင့်အတူအလုပ်
လုပ်ဆောင်နေသူမှာ မည်သူဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိသွားသောအခါ မည်မျှအံ့သြသွားကြမည်
နည်းမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ထိုသူသည် မည်သူဖြစ်ကြာင်း သူတို့သိခဲ့ကြပါသလား။ သူတို့သည်
အရင်က အရိပ်အမြွက်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြမည်။ သို့သော် သူတို့အာရုံမစိုက်ခဲ့ကြပါ။ သို့သော်
သူတို့သတိမထားမိကြပါ။ ယခုတွင် ထိုကဲ့သို့သော အတွေးအခေါ်ကို အလွန်မြင့်သောအဆင့်
သို့ ယူဆောင်လာပါ - ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်သည် သင်နှင့်အတူ အသက်ရှင်နေပြီး သင်နှင့်
အတူ လမ်းလျှေက်နေသည်ကို သင်သိရှိသွားမည်ဆိုပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ ဘုရား
သခင်၏ စကားတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်သောအခါ ထိုအခြေအနေတွင် ဘာဖြစ်သည်ကို
ကြည့်ကြပါစို့။

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သင်ခန်းစာ အစတွင် သင်စတင်ခဲ့သည့် အမှတ်များဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို ဆက်
လက် လုပ်ဆောင်ပါ။
¼¼

အမှတ် ၁၀၀ အတွက် - ဖြစ်စဉ် မည်မျှကို ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့ကြသနည်း။ (သုံးခု)

¼¼

အမှတ် ၂၀၀ အတွက် - ဖြစ်စဉ် သုံးခုအကြောင်းကို မည်သည့် စာရေးဆရာများက
ပြောခဲ့ကြသနည်း။ (မာကုနှင့် ယောဟန်)

¼¼
¼¼
¼¼

သင်ခန်းစာ
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာစိန်ခေါ်ခြင်း

အမှတ် ၃၀၀ မှတ်အတွက် - ထိုဖြစ်စဉ်သုံးခုသည် မည်သည့်နေရာတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့

ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

သနည်း။ (အိမ်တစ်အိမ်နှင့် ဗိမာန်တော်တစ်ခုတွင်)

လှုပ်ရှားမှုသည်

အမှတ် ၄၀၀ အတွက် - ယေရှုက ဘာကိုကြွေးကြော်ခဲ့သနည်း။ (သူနှင့် ဖခမည်း

သင်ခန်းစာအစမှူ

တော်တို့သည် အတူရှိခဲ့ကြသည်)

ကစားနည်းကို ဆက်လက်

အမှတ် ၅၀၀ တန် အပိုမေးခွန်း - ဤသင်ခန်းစာ၏ အဓိကအကြောင်းအရာမှာ

ကစားခြင်း ဖြစ်သည်။

ဘာဖြစ်သနည်း။ (ယေရှုက သူသည် ဘုရားသခင်နှင့် အတူရှိခဲ့သည်)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ပထမအကြိမ်အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့က ယေရှုသည် လူအချ ို့အတွက် မကျော်ကြားသည်ကို တွေ့
ကြရသည်။ သူ့ကို ဘာသာရေးသမားအချ ို့က ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့က ယေရှုကို သတ်
လိုစိတ်ပြင်းပြခဲ့ကြသည်။
တစ်စုံတစ်ဦးကို နာကျင်စေလိုသည်မှာ မှန်ကန်ပါသလား။ မမှန်ပါ။ တစ်စုံတစ်ဦးကို နာကျင်
စေသည်မှာ လုံးဝမမှန်ကန်ပါ။ သင်သည် တစ်စုံတစ်ဦးကို နာကျင်စေရန်ကြိုးစားဖူးပါက
သင့်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးရန် တောင်းပန်ပါ။ ယေရှုသည် ဆန့်ကျင်ခံရသည်။ သို့သော် သူသည်
အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ပေးဆဲဖြစ်သည်။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုက သူသည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူ ရှိခဲ့သည်ကို
သင်ကြားပေးခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၄
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၉:၁-၄၁

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် မျက်စိမမြင်သူတစ်ဦးကို ကျန်းမာစေသောအခါ
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ချို့က ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

¼¼

ဟေရှာယ ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်မှာ မေရှိယသည် ကန်းသော မျက်စိတို့ကို ဖွင့်မည်ဟု

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ဆိုသည် (ဟေရှာယ ၄၂:ရ)။ ယောဟန် ၈ တွင် ယေရှုသည် သူကိုယ်တိုင် “လောက၏

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

အလင်း” ဖြစ်သည်ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ ကျန်းမာစေခြင်းသည် ထင်ရှားသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယေရှုသည် ထိုသူထံအလင်းကို ယူဆောင်လာခဲ့သည်။
¼¼

တပည့်တော်များတွင် သီသြလော်ဂျ ီနှင့် ဆိုင်သော ပြဿနာရှိနေခဲ့သည်။ သူတို့က ဒုက္ခ
အားလုံးသည် အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ထိုသူသည် သူ့မိခင်
ဝမ်းတွင် ရှိစဉ်အပြစ်ပြုခဲ့သလား (သို့) မိဘများ၏ အပြစ်ကြောင့်လား ဟူသည်ကို
စဉ်းစားရန် ဖြစ်လာကြသည်။ အမျ ိုးသား၏ ခန္ဓာမျက်စိကွယ်ခြင်းသည် အပြစ်ကြောင့်
မဟုတ်ပါ။

¼¼

“နေ့အချ ိန်” ဟူသည်မှာ ယေရှုမှ ခမည်းတော်၏ အလိုတော်ကိုဆောင်ရန် အချ ိန်ဖြစ်
သည်။ “ညအချ ိန်” သည် ယေရှုအားဖြင့် ခမည်းတော်၏ အလိုတော်ကိုဆောင်ရန် အကန့်
အသတ်ရှိသည်။ ဤဖြစ်စဉ်တွင် “ညအချ ိန်” ဟူသည်မှာ ကျရောက်အံ့ဆဲဖြစ်သည့်
ယေရှုသေခြင်းကို ဖော်ပြသည်။

¼¼

ယေရှုက ရွှံ့ကိုယူသောအခါ တံတွေးနှင့်ရောပြီး အမျ ိုးသား၏ မျက်လုံးပေါ်တွင် တင်
သည်။ အခြားသူများအား လူသားများသည် မြေမှုန့်မှ ပုံဖော်ထားသည်ကို သတိရစေ
ပေမည်။ ယေရှုသည် ရွှံ့ကိုအသုံးပြုရခြင်းမှာ ဆေးတစ်ခွက်အဖြစ်မဟုတ်ပဲ အမျ ိုးသား
၏ယုံကြည်ခြင်းကို ဖော်ပြသည်။ ထိုနေရာမှ အမျ ိုးသားသည် ယေရုရှလင်၏အနောက်
တောင်ဘက်ရှိ ရှိလောင် ရေကန်သို့ သွားခဲ့သည်။ ထိုရေကန်တွင် အမျ ိုးသားသည်
အမြင်အာရုံကို ပကတိအတိုင်းရခဲ့သည်။

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

ဖာရိရှဲများက ယေရှုသည် ဥပုသ်နေ့တွင် ဆေးကုသပေးခြင်းဖြင့် ထိုနေ့ကို မရိုမသေပြု
သည်ဟု ခံစားကြသည်။ သူတို့က ယေရှုကို အပြစ်သား တစ်ယောက်အဖြစ် စွပ်စွဲကြ
သည်။

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

ကာလပြမျဉ်း
@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်
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ဖာရိရှဲများက ယေရှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သူတို့၏ အမြင်များကို ခွဲကြသည်။ ကျန်းမာ
သွားသော သူက ယေရှုကို ပရောဖက်တစ်ပါးဟု ထင်သည်။ အမျ ိုးသား၏မိဘများက
ကုသပေးသူအကြောင်းကို အခြားအဖြေများ မပေးရဲကြပါ။

¼¼

ဖာရိရှဲများက အမျ ိုးသား၏ ယုံကြည်ခြင်း၊ မိသားစုနှင့်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီး ပုတ်ခတ်ပြောဆို
ခဲ့ကြသည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ဆရာက ကျမ်းစာ၏ မဟာပုံပြင်ထဲမှ စွန့်စားခြင်းများတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် သီချင်းများ

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

အားလုံးကိုစုစည်းပြီး ကြိမ်ဖန်များစွာ ဖွင့်သင့်ပါသည်။

လှုပ်ရှားမှု -

အတန်းသားများက အရင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် လေ့လာခဲ့သည့် သီချင်းများကို ဆရာနှင့်

ထိုသံစဉ်ကိုခန့်မှန်းပါ
ကလေးများက အရင်

အတူဆိုနိုင်ရမည်။
ဆရာက သီချင်းများကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ဖွင့်ပြီးနောက် အတန်းသားများကလည်း သီဆိုပြီး
သည့်အခါ “ထိုသီချင်းကို ခန့်မှန်းပါ” ဟူသည့် ကစားနည်းကို ကစားပါ။ “ထိုသီချင်းကို
ခန့်မှန်းပါ” ဟူသည့်ကစားနည်းမှာ ကလေးများက ကျမ်းစာထဲမှ စွန့်စားခြင်း သင်ခန်းစာ
များကို သီချင်းများနှင့်ယှဉ်တွဲပေးရန် ဖြစ်သည်။ အတန်းသားများက အဖြေပေးသောအခါ
ဆရာက အလွန်ရက်ရောသင့်ပေသည်။

လေ့လာခဲ့သည့် ကျမ်းစာ
စွန့်စားခြင်းမှ သီချင်းများ
ကို ဖွင့်ရမည်။ ကလေးများ
က ကျမ်းစာပုံပြင်မှ
စွန့်စားမှုများကို ခန့်မှန်း
ပြီး ဖွင့်ခဲ့သည့် သီချင်း

ဤလှုပ်ရှားမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကလေးများသည် ကျမ်းစာထဲမှ သူတို့လေ့လာမိခဲ့သည့်

(သို့) ဆိုခဲ့သည့်

ဖြစ်စဉ်များကို သီချင်းများဖြင့် ဆက်စပ်တတ်စေရန် ဖြစ်သည်။ ဆရာက အဓိကရည်ရွယ်

သီချင်းကို ခန့်မှန်းရမည်။

ချက်ကို ဦးတည်ထားသင့်ပါသည်။

အချ ိန်ရပါက ဆရာက
သီချင်းထဲတွင် ကလေး
များ နားမလည်သည့်

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ဆရာက စာရွက်ပေါ်တွင် မေးခွန်းများကို ချရေးပြီး ကလေးများကို မေးရမည်မှာ “မည်သည့်

စကားစုများ (သို့)
စကားလုံးများပါမပါကို
မေးပါ။

အရာက သင့်ကိုအရေးပါသည်ဟု ခံစားစေသနည်း” ကလေးများကို အချက်တစ်ချက်တည်း
သာရေးစေပါ။ သူတို့ ရေးထားသည့်အရာကို ဝေမျှရန် ဆန္ဒရှိသူအား ဖိတ်ခေါ်ပါ။
နောက်တစ်ဖန် ဆရာက “သင့်ကဒ်ပေါ်တွင် ရေးထားသည့်အရာကို အခြေခံပြီး အရေးပါ
သည်ဟု ခံစားသည့်အရာကို ကျွန်ုပ်တို့မည်ကဲ့သို့ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်မည်နည်း။”
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ယေရှုက “အရေးကြီးသည်” ဟူသောအရာကို သင်မည်သို့ပြောမည်
နည်းဟူသည်ကို ကလေးများအား မေးပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

pmrsufESm 357

ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ယေရှုက တပည့်တော်များနှင့်အတူ လမ်းပေါ်သို့ လျှောက်လာသောအခါ မျက်မမြင်တစ်ဦး
ကို တွေ့ခဲ့ကြသည်။ တပည့်တော်များက ထိုအမျ ိုးသား၏ မျက်စိမမြင်ရခြင်း အကြောင်းရင်း
ကို သိလိုကြသည်။ သူတို့က ထိုသူ၏အပြစ်ကြောင့် (သို့) သူ့မိဘများ၏အပြစ်ကြောင့်ဟု
ခံယူကြသည်။ ယေရှုက ထိုနှစ်ခုစလုံး၏ အပြစ်ကြောင့် မဟုတ်ကြောင်းကို လျှင်မြန်စွာ
ထောက်ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် ယေရှုက အကြောင်းအရာကို ပြောင်းလဲလိုက်ပြီး နေ့အချ ိန်ရှိ
စဉ်တွင်ပင် ဘုရားသခင်အတွက် အလုပ်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ပြောပြခဲ့သည်။
ယေရှုက ထိုနေ့ရက်ကာလများအကြောင်းကိုပင် သူတို့အား ပြောပြခဲ့သည်။ ထိုအချ ိန်မှာ
သူသည်လောကထဲတွင် ရှိနေစဉ်အချ ိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုက ပုံမှန်လည်ပတ်
နေသည့် ၂၄ နာရီအချ ိန်ကို ပြောနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ သူလောကတွင် ရှိနေစဉ်အချ ိန်ကာလကို

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ယေရှုအကြောင်းနှင့်
ပတ်သက်သည့်
အရေးကြီးသောအရာများ
သင်သည် ပုံပြင်ကိုပြော
သောအခါ အတန်းသား
များကို နှစ်သင်းခွဲပါ။

ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။

. အသင်းနံပါတ်

နေ့အချ ိန်တွင် ဘုရားသခင်အတွက် အလုပ်လုပ်ဆောင်သည့် အကြောင်းကို တပည့်တော်

ဖြေပါ။ ဖာရိရှဲများ

များအား ပြောပြနေစဉ် ယေရှုသည် တံတွေးနှင့် မြေကိုရောပြီး အမျ ိုးသား၏ မျက်လုံးပေါ်
တွင် လိမ်းပေးကာ ယေရုရှလင်၏ အနောက်မြောက်ဘက်ရှိ ရှိလောင် ရေကန်သို့သွားပြီး
ဆေးချလိုက်ရန်ပြောခဲ့သည်။ ထိုအမျ ိုးသားက ယေရှုပြောသည့်အတိုင်း အတိအကျလုပ်
ဆောင်ပြီး ချက်ချင်းအမြင်ရလာခဲ့သည်။ ယေရုရှလင်မြို့သားများက ဤအချင်းအရာကို တွေ့
သောအခါ အလွန်အထင်ကြီးကြသည်။ ထိုသူသည် မွေးကတည်းက မျက်စိမမြင်သည်ကို
သူတို့သိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သူ့အသက်ရှင်ရေးအတွက် လမ်းပေါ်တွင် သူ့ဘဝတစ်လျှောက်
လုံးတောင်းရမ်းနေရသည်ကိုလည်း သိသည်။ လူအချ ို့က ဤလူသည် မျက်မမြင်တောင်း
စားသူမဟုတ်ဟု ဆိုကြသည်။ သို့သော် ထိုသူက ငါဖြစ်သည်ဟု ခုခံပြောဆိုခဲ့သည်။

၁ - ဤမေးခွန်းကို
နားမလည်သည့်
မည်သည့် အရေးကြီးသည့်
အရာကို ယေရှု
လုပ်ဆောင်ခဲ့သနည်း။

. အသင်းနံပါတ်

၂ -  ဤမေးခွန်းကိုဖြေပါ။
မျက်မမြင် အမျ ိုးသား
နားမလည်သည့်

ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ဖာရိရှဲများထံသွားပြီး ခက်ခဲသော မေးခွန်းအချ ို့ မေးမြန်းခဲ့သည်။

မည်သည့် အရာကို ယေရှု

ဖာရိရှဲ အများဆုံးက ယေရှုသည် ဥပုသ်နေ့တွင် မျက်စိမမြင်သူကို ကုသပေးခဲ့သောကြာင့်

လုပ်ဆောင်ခဲ့သနည်း။

ဘုရားသခင်ထံမှ လာသူမဖြစ်နိုင်ဟု ပြောပြခဲ့သည်။ သို့သော် အခြားဖာရိရှဲများကို လူအများ

ဆရာကပုံပြင်ကို ပြောပြ

စုက သဘောမတူကြပါ။ သူတို့ကြားတွင် အငြင်းပွားလာကြသည်။ ထို့နောက် ဖာရိရှဲက
အမျ ိုးသား၏ မိဘများကို မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းတွင် ပါဝင်စေကြသည်။ မိဘများကဖာရိရှဲ
များ၏ မေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမပြောလိုကြပါ။ ထိုကြောင့် သူတို့က ကျန်းမာသွား
သည့်သူတို့၏သားကို မေးရန်ပြောကြသည်။ ကောင်းပြီ ဖာရိရှဲများက ထိုအမျ ိုးသားကို
ဒုတိယအကြိမ်ခေါ်လာပြီး ပိုခက်သော မေးခွန်းကိုမေးသည် ဥပမာ “ယေရှုက မင်းကိုဘာ

သည့်အခါ ကလေးများကို
ချရေးစေပြီး သူတို့၏
မေးခွန်းမှ အချက်၂ချက်ကို
ဝေမျှစေပါ။

လုပ်ခဲ့သလဲ” “သူက မင်းမျက်လုံးကို ဘယ်လိုပွင့်စေတာလဲ” ထိုအမျ ိုးသားက သူတို့သည်
လည်း ယေရှု၏တပည့်တော်လုပ်ရန် စိတ်ဝင်စားကြသည်ဟု ထင်ခဲ့သည်။ ထိုအရာက ဖာရိရှဲ
များကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့ပြီး သူ့ကိုလမ်းမပေါ်သို့ တွန်းလိုက်ကြသည်။ သူတို့က
ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ထံမှလာသည်ကို မယုံကြည်ကြပါ။ ထို့အပြင် သူ၌ထိုသို့လုပ်ဆောင်
ရန် တန်ခိုးရှိသည်။ အထူးသဖြင့် သန့်ရှင်းသောနေ့တွင် ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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အမျ ိုးသားကို ဖာရိရှဲတို့က လမ်းမပေါ်သို့ တွန်းချလိုက်သည်ကို ယေရှုတွေ့မြင်သောအခါ
ယေရှုက ထိုသူအား “သင်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သလား” ဟု မေး

ဆရာအကူ

သည်။ ထိုသူက ယေရှုအား ဘုရား၏သားတော်ကို ညွှန်ပြပါက ယုံကြည်မည်ဟု ဖြေခဲ့သည်။
ယေရှုက သူသည် ဘုရား၏သားတော်ဖြစ်သည်ဟု ပြောပြသည်။ အမျ ိုးသားကထိုနေရာ
တွင်ပင် ယုံကြည်ပြီး ဘုရားကို ကိုးကွယ်လေသည်။ ယေရှုက ဘုရားသခင်၏ လမ်းညွှန်ချက်
များကို ရှင်းလင်းစေရန် ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောပြသည်။ ဖာရိရှဲအချ ို့ကလည်း
ထိုစကားကိုကြားပြီး နောက်တစ်ဖန် နှောင့်ယှက်ကြသည်။ သူတို့ကိုယေရှုက မျက်ကန်းများ
ဟုခေါ်သည်ကိုလည်း ကြားလိုက်ရသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - ဂရပ်ဖီးတီ

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၈:၁၂ - တဖန်တုံ ယေရှုက ငါသည် ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏။

ဂရပ်ဖီးတီက ကလေးများ
ကျမ်းချက်ကို ကျက်မှတ်
ရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကျမ်းချက်ထဲမှ စကားလုံး
များကို စာရွက်များပေါ်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ဟောရှဏ္ဏ Hosanna” ဟူသည့် Paul Baloche သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံ
ပြုထားပါသည်။

တွင် ခွဲရေးပါ။ ထို့နောက်
ကလေးများကို အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့
သုံးဖွဲ့ခွဲပြီး စကားလုံးများ
ကို မှန်ကန်သည့်
အစီအစဉ်အတိုင်း ထား
စေပါ။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီက
ကျမ်းချက်ကို အတူတကွ
ထားနိုင်သောအခါ သူတို့
သည် ထိုကျမ်းချက်ကို
ရသွားပေမည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကျွန်ုပ်တို့သည် “မှန်၊ မှန် (သို့) မှား၊ မှား” ဟူသည့် ကစားနည်းကို ကစားကြမည်။
ကျွန်ုပ်က သင်ခန်းစာမှ ဖော်ပြချက်တစ်ခု ပြုလုပ်မည်။ ဖော်ပြချက်တစ်ချ ို့ကမှန်မည် အချ ို့
မှားမည်။ ဖော်ပြချက်မှန်ပါက လူတိုင်းသည် “မှန်၊ မှန်” ဟု အော်ရမည်။ မမှန်ပါက လူတိုင်း
သည် “မှား၊ မှား” ဟု အော်ရမည်။ ဂရုတစိုက်နားထောင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုဖော်
ပြချက်များသည် နားလည်ရန် မလွယ်အောင် လှည့်စားထားသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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၁။ ထိုသူသည် မျက်စိမမြင်ပါ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်

သူသည် အလွန်ဆိုးသော

အပြစ်ကို ကျူးလွန်ထားသည်။ (မှား၊ မှား)

ဆရာအကူ

၂။	ယေရှုသည် ထိုသူအား ဆေးကုပေးရန် ဆရာဝန်ထံ ခေါ်သွားသည်။ (မှား၊ မှား)
၃။	ယေရှုက မျက်မမြင်ကို ဂရုစိုက်သည်။ (မှန်)
၄။ မျက်မမြင်တောင်းစားသူသည် ထိုမြို့တွင် အရေးပါသူဖြစ်သည်။ (မှား)
၅။	ဖာရိရှဲများက ထိုအမျ ိုးသား ကျန်းမာသွားပြီးနောက်တွင် ယေရှုအကြောင်း မေးကြ
သည်။ (မှန်)
၆။	ဖာရိရှဲများက ထိုအမျ ိုးသား ကျန်းမာသွားသောကြောင့် ပျော်ရွှင်ကြသည်။ (မှား)
၇။ အမျ ိုးသားက ယေရှုမှ သူ့အား လုပ်ဆောင်ရန် ပြောသည့်အရာကို နာခံသည်။ (မှန်)
၈။ မျက်မမြင်အမျ ိုးသားသည် ယေရှုပြောသည့်အရာကို ယုံကြည်ပြီး ကျေးဇူးတင်ခဲ့
သည်။ (မှန်)
၉။	ယေရှုသည် အဆိုးရွားဆုံး မျက်စိမမြင်ခြင်းသည် ပုံပြင်ထဲကကဲ့သို့အမြင် အာရုံမရှိ
ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ (မှား)
၁၀။ ဖာရိရှဲများသည် ယေရှုပြောသည့် စကားကို ယုံကြည်ခဲ့သည်။ (မှား)

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သင်ခန်းစာကို အဖွဲ့ငယ်လေးများဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ သင်ခန်းစာထဲမှ ထွက်လာသည့်
အဓိက အချက်ခုနှစ်ချက် (သို့) အိုင်ဒီယာမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက
ကလေးများ၏ အဖွဲ့ငယ်လေးတစ်ဖွဲ့စီတွင် ပါဝင်ရမည်။ ကလေးများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်
များစွာ လုပ်ဆောင်စေပါ။ လိုအပ်သောအခါ သူတို့ကို ကူညီပါ။
¼¼

တပည့်တော်များက သူ (သို့) သူ၏မိဘများမှ မည်သူပြစ်ရှိသည်ကို သိလိုကြသည်။

¼¼

ယေရှုသည် မျက်မမြင်အမျ ိုးသားအား ကျန်းမာစေသည်ကို ဖာရိရှဲများက မနှစ်သက်
ကြပါ။ အထူးသဖြင့် ဥပုသ်နေ့တွင် ဖြစ်သည်။

¼¼

ဖာရိရှဲများက ထိုအမျ ိုးသားအပေါ် တိုက်ခိုက်ရင်းဖြင့် စိတ်သဘောထား ကွဲလွဲခဲ့
ကြသည်။

¼¼

ဖာရိရှိများက သခင်ယေရှုမျက်မမြင်ကို ကုသပေးလိုက်သည့်အပေါ် မကျေနပ်ကြ
ပါ။ အထူးသဖြင့် ဥပုဒ်နေ့ဖြစ်သောကြောင့့် ဖြစ်သည်။

¼¼

ဖာရိရှဲများက ထိုအမျ ိုးသားကို မေးခွန်းနှစ်ခါမေးပြီး သူ၏မိဘများကို တစ်ကြိမ်
မေးခဲ့သည်။

¼¼

မျက်မမြင်အမျ ိုးသားက ဘုရား၏သားတော်ကို ယုံကြည်ခဲ့ပြီး ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။

¼¼

ဖာရိရှဲများက ယေရှုသည် သူ၏အမှုတွင် သူတို့သည် မျက်မမြင်များဖြစ်သည်ဟု

သင်ခန်းစာလှုပ်ရှားမှုကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ အဓိကအချက် ခုနှစ်ချက်
ဆရာက အတန်းသား
များကို ၂ဖွဲ့၊ ၃ဖွဲ့ခွဲပါ။
သူတို့အား
သင်၏ဘယ်ဘက်တွင်
စာရင်းပြုစုထားသော
အချက် ၇ ချက်ကို
တစ်ခုချင်းစီ ပြောစေပါ။
ကလေးငယ်များနှင့်
စာမဖတ်တတ်သည့်
ကလေးများအတွက်
ဆရာကူညီပေးပါ။

စဉ်းစားသည်ကို သိခဲ့ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ဒုတိယအကြိမ် အနေဖြင့် ယေရှုသည် လူတစ်ချ ို့အတွက် မကျော်ကြားသည်ကို တွေ့ခဲ့ရ
သည်။ သူသည် ဘာသာရေးသမားအချ ို့၏ ပုန်ကန်မှုကို ခံခဲ့ရသည်။ ထိုအမျ ိုးသား၏ ဘဝ
သည် အပြည့်အဝပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ယေရှုကို ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။
သင်သည် ယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါက သင်သည်လည်း ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်နိုင်ပါ
သည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်နိုင်ကြောင်း နည်းလမ်းနှစ်ခုသုံးခုကို အမည်
ဖော်ပြပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် မျက်စိမမြင်သူတစ်ဦးကို ကျန်းမာစေသောအခါ
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ချို့က ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၅
ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၁၅:၁၁-၃၂ နှင့်
ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၁၈:ဝ-၁၄

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် ဆိုဆုံးမခက်သောသား၊ အတ္တကြီးသော
ညီအစ်ကိုနှင့် နှိမ့်ချသော အခွန်ကောက်ခံသူကို ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ပျောက်သောသား ပုံပြင်သည် သားနှစ်ယောက်၏အကြောင်း ဖြစ်သည်။ သားတစ်
ယောက်သည် အပြစ်သားဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ယောက်မှာ

ဖြောင့်မတ်သောသား ဖြစ်

သည်။ အဆိုးဆုံးအပြစ်သားများက သူတို့ကိုယ်သူတို့ စက်ဆုတ်ဖွယ်ကောင်းသော သား

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ငယ်သောသားက အပြစ်နှင့်ပြည့်နေသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ပျော်မွေ့ခြင်းဟူသည့် ဗီဇ

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

သားငယ်က ငွေကုန်သောအခါ ဝက်ကျောင်းသည့် အလုပ်ကိုလုပ်ရန် သွားခဲ့သည်။ ဂျူး

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

လူမျ ိုးများက ဝက်သည် သူတို့ကို ညစ်ပတ်စေသည်ဟု ခံယူကြပြီး ထိပင်မထိကြပါ။ ထို့

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

ရောက်ရှိနေသည်ကို ခံစားလိုက်ရသည်။ ဂျူးလူမျ ိုးတစ်ယောက်အနေဖြင့် သူလုပ်ဆောင်
နေသည့်အရာထက် နှိမ့်ကျသည့်အလုပ်ကို သူထပ်မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ပါ။
သားငယ်က ပိုက်ဆံကုန်သွားပြီး အသိတရားရလာခဲ့သည်။ ဖခင်ထံနောင်တနှင့်ပြန်
လာပြီး သူ့ဖခင်ထံ ပြန်လာသောအခါ အစေခံအနေဖြင့် ငှါးရမ်းရန် မျှော်လင့်ခဲ့သည်။
ဖခင်ဟူသည်ကို အနည်းဆုံးဆယ့်နှစ်ကြိမ် ဖော်ပြထားပြီး ဤကျမ်းပိုဒ်၏ဗဟိုဖြစ်သည်။

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

မြင်သည်။ နှစ်မျ ိုးစလုံးမှာ နောင်တတရားနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လိုအပ်သည်။

ကြောင့် သားငယ်က ဝက်ကိုကျောင်းသည့်အခါ သူသည် ဘဝ၏အနှိမ့်ကျဆုံးအချ ိန်တွင်

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ဖြောင့်မတ်သည်ဟု ထင်သည့် အသက်တာကို ဖော်ပြနေသည်။

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

ဟုမြင်ပြီး အကောင်းဆုံးအပြစ်သားများက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဖြောင့်မတ်သောသားဟု

ဆန္ဒကို ဖော်ပြသည်။ သားအကြီးက မိမိကိုယ်ကို ပိုမိုထိုက်တန်သည်ဟု ထင်ပြီး
¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

သားကြီးသည် သူ၏ညီကို ကြိုဆိုရာတွင် အလွန်ခက်ခဲခဲ့သည်။ သို့သော် ဖခင်က အပြည့်

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျက်မတ
ှ ရ
် န်ကျမ်းချက်

အဝကြင်နာပြီး သူ၏သားကို ပြန်လည်ကြိုဆိုခဲ့သည်။ သားငယ်အတွက် ပွဲတော်ကြီး

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

ကိုပင် ကျင်းပပေးခဲ့သည်။

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

အခွန်ခံနှင့် ဖာရိရှဲတို့ ပုံပြင်၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် မည်သူမှ မိမိ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို
မယုံကြည်မကိုးစားသင့်ကြောင်းနှင့် မည်သူကမှအခြားသူများကို မလေးအစား မလုပ်
သင့်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏ ဘဝရပ်တည်ချက်ကို မဆိုပဲ

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

နောင်တရသော အပြစ်သားများကို ကြိုဆိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူ

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

အတွက်စံဖြစ်သည်။

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

ကာလပြမျဉ်း
@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ကလေးများကို ကျက်မှတ်ခဲ့သော ကျမ်းချက်များကို ပြန်မေးပါ။ “မည်သည့် (ကျမ်းချက်)က
ပြောသည်ကို မည်သူပြောသနည်း” ဟူသည့် မေးခွန်းကဲ့သို့ အမေးကို မေးနိုင်ပါသည်။
¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၁ - ဒံယေလ ၂:၄၄

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၂ - လုကာ ၂:၁၁

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၃ - မဿဲ ၁:၁၆

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၄ - လုကာ ၂:၅၂

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၅ - မဿဲ ၄:၄

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၆ - ယောဟန် ၁:၂၉

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၇ - မဿဲ ၄:၁၉

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၈ - ယောဟန် ၃:၁၆

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၅၉ - ယောဟန် ၄:၂၄

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၀ - လုကာ ၄:၁၈

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၁ - မာကု ၄:၄၀

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၂ - လုကာ ၄:၃၆

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၃ - ယောဟန် ၁ဝး ၂၈

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၄ - ယောဟန် ၈:၁၂

လှုပ်ရှားမှု ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အရင်ကျမ်းချက် ၁၄ ချက်
ကို ပေးထားပါသည်။
ကလေးများကို နှစ်သင်းခွဲ
ပေးပြီး မည်သည့်အသင်း
က အများဆုံးကျမ်းချက်
ကျက်မှတ်နိုင်သည်ကို
ကြည့်ပါ။ တစ်သင်းချင်းစီ
က ၁၄ ချက်စလုံးကို
ရလျှင် အပိုမေးခွန်း
မေးရမည်။
အသင်းများကို အချ ိန် ၅
မိနစ်ပေးပြီး အတူတကွ
လုပ်ဆောင်စေပါ။
ဆရာက အကူအညီ
အနည်းငယ်ပေးသင့်ပါ

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

သည်။

သင့် သူငယ်ချင်းသည် အိမ်မှထွက်ပြီး အဝေးသို့ ထွက်ပြေးသွားသည်ဟု မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
သူသည် သူ၏မိဘများနှင့် နိုင်ငံ၏ဥပဒေများဖြင့် သူ့ကိုယ်သူ ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်ဆောင်
သည်ဟု မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
သင်နှင့် အလွန်နီးကပ်သည့် သူတစ်ယောက်ယောက်မှ အလွန်ဆိုးဝါးသည့်အရာကို လုပ်
ဆောင်ခဲ့ပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ သင်မည်သို့ တုံ့ပြန်မည်နည်း။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ခွင့်
လွှတ်ခြင်းကို ပြမည်လား။ သင်သည် သူလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အမှားနှင့်နီးစပ်ပြီး မည်သို့မျှ
မဆိုးသူဖြစ်ကြောင်း အခြားသူငယ်ချင်းများကို ပြောပြမည်လား။
ယနေ့ပုံပြင်သည် ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်း မေတ္တာနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် လူတိုင်းအတွက်
ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား နားလည်စေပါလိမ့်မည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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ပုံပြင်ပြောပြပါ

ပုံပြင်ပြောပြပါလှုပ်ရှားမှု

ယောက်ျားလေး နှစ်ဦးသည် အိမ်တစ်အိမ်တွင် မိဘများနှင့်အတူ ကြီးပြင်းလာကြသည်။ တစ်

- အရေးကြီးသော

နေ့လျှင် သားငယ်က သူ၏အမွေကို လိုချင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကလေးသည် သူ၏အမွေကို

ဖြစ်စဉ်သုံးခု

မိဘများ သေဆုံးသည့်အချ ိန်ထိ စောင့်ရသည်။ သို့သော် ထိုသားက သူ၏အမွေကို စောစော

သင်ပုံပြင်ကို ပြောပြသည့်

ရလိုသည်။ သားအကြီးက အမွေ၏သုံးပုံနှစ်ပုံကိုရပြီး သားအငယ်ဆုံးဖြစ်သူက အမွေ၏

အခါ အတန်းကို သုံးသင်းခွဲ

သုံးပုံတစ်ပုံကိုရသည်။ မိသားစုမှ အကြီးဆုံးသည် အများဆုံးရသည်။

ထားပါ။

ကောင်းပြီ။ သားငယ်က ငွေကိုရသည်နှင့် သူသည် အိမ်မှထွက်ခွာပြီး အဝေးသို့သွားခဲ့သည်။
သူ၏ငွေအားလုံးကို မကောင်းမှုဖြင့် ကုန်ဆုံးစေခဲ့သည်။ ငွေကို အချည်းနှီးသုံးဖြုန်းပြီး သူ

. ဖြစ်စဉ် ၁ - သားနှစ်ဦး
ကြားကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။

ဘာအတွက် သုံးခဲ့သည်ကိုပင် ပြစရာမရှိခဲ့ပေ။ ငွေကိုအရင်းနှီးပဲ ပညာရှိစွာပင် မသုံးခဲ့ပေ။

သားတစ်ဦးချင်းစီ၏

သူ၏ငွေကိုမကောင်းသည့် ရွေးချယ်မှုများအပေါ်တွင် သုံးခဲ့သည်။

အကျင့်စရိုက်နှစ်ခုစီကို

သူ၏ငွေကုန်သွားသောအခါ အသိတရားရလာသည်။ ဂျူးလူမျ ိုးများ လုံးဝမလုပ်ဆောင်သည့်

စာရင်းပြုစုပါ။

ဝက်အစာကျွေးသည့်အလုပ်ကိုပင် သူလုပ်သည်။ ဝက်စာကိုပင် စားလိုသည်အထိ သူ၏
အလုပ်မှာ ဆိုးရွားခဲ့သည်။ သူသည် အလွန်ကြေကွဲလာပြီး သူ၏ဘဝသည် အောက်ဆုံးတွင်

. ဖြစ်စဉ် ၂ - သားငယ်၏

အမူအရာများ - သားငယ်

ရောက်ရှိနေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် အိမ်သို့ပြန်လာပြီး ဖခင်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို တောင်း

ကို မည်သည့် အကြောင်း

ခံရန်ပြန်လာခဲ့သည်။ သူ၏နှလုံးသား ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သူအမှားလုပ်ခဲ့သည်ကို သူသိသည်။

အရာက အိမ်မှ ထွက်ခွာ

သူအိမ်ပြန်လာသောအခါ သူ၏ဖခင်သည် သူ့ကိုအစေခံအနေဖြင့် ငှါးရမ်းမည်ဟု ထင်ခဲ့

အောင်လုပ်ခဲ့ပြီး မည်သည့်

သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူထိုက်တန်သည်။

အရာက သူ့ကိုပြန်လာ

သူ၏ဖခင်က သူပြန်လာသည်ကို မြင်သောအခါ သူ့ကိုတွေ့ရန် ပြေးလာသည်။ သူ့ကို

အောင် လုပ်ခဲ့သည်ကို

ဖက်သည်၊ နမ်းသည်၊ ငိုကြွေးကြသည်။ ဖခင်က အစေခံများအား ပွဲကြီးကျင်းပရန် ပြော
သည်။ သားငယ်သည် အိမ်သို့ပြန်လာပြီး ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လိုချင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ဖခင်က
ချစ်ခြင်း မေတ္တာနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို အလွန်အမင်းပေးကမ်းခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် သီချင်း
များနှင့် ကခုန်ကြသည်။ အဝတ်သစ်နှင့် အစားအသောက်များ ရှိသည်။ ပျော်ရွှင်ရန် အကောင်း

အတန်းသားများအား
ပြောပါ။

. ဖြစ်စဉ် ၃ - ဖခင်၏

တုံ့ပြန်မှု - ဖခင်မှ အခြေ

ဆုံးအချ ိန် ဖြစ်သည်။

အနေကို ကိုင်တွယ်ရာတွင်

ပုံမှန်အတိုင်း သားကြီးက လယ်ကွင်းတွင် အလုပ်လုပ်ပြီး ပြန်လာသည်။ သူသည် လယ်ကွင်း

မည်သည့်အပြုအမူကို

မှအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ ထိုပွဲသည် ဘာအတွက်ဖြစ်သည်ကို မေးမြန်းခဲ့သည်။ သူသိသွား
သောအခါ အိမ်ထဲသို့မဝင်နိုင်သည်အထိ စိတ်တိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူ၏ဖခင်သည် သူနှင့်

သင်အလေးစားဆုံး ဖြစ်
သည်ကို သင့်အတန်းသား

စကားပြောရန် အိမ်ပြင်သို့ထွက်လာသည်။ ဖခင်က သူ၌ရှိသော အရာအားလုံးသည် သားကြီး

များအား ပြောပြပါ။

နှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်းကို ပြောပြသည်။ အားလုံးသူအပိုင်ဖြစ်သည်။ သူယူနိုင်သည်။ ယခု

ဆရာက ပုံပြင်ပြောပြီး

သားငယ်အိမ်သို့ပြန်လာပြီး ပွဲတော်ကျင်းပရန် အချ ိန်အခါ ကောင်းသာဖြစ်သည်။

သည့်အခါ ဖြစ်စဉ်များမှ

ဖခင်က ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုပြသရန် မည်မျှအရေးကြီးသည်ကို သိသည်။

အချက်အလက် အချ ို့နှင့်

သားငယ်က နောင်တကိုပြသခဲ့ပြီး ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဖခင်က
ချစ်ခြင်း မေတ္တာ၊ ဂရုဏာနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ပေးခဲ့သည်။ သားကြီးက ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊
ဂရုဏာနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းမပေးခဲ့ပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်
အချ ို့ကို ကလေးများအား
ချရေးစေပါ။
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ဆရာအကူ

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျမ်းစာအတွတ်

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၁၅:၁၀ - ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်တို့သည် နောင်တရသော
လူဆိုးတစ်ယောက်၌ ဝမ်းမြောက်ခြင်း ရှိသည်။

ကျက်မှတ်ရန် လှုပ်ရှားမှု
ကျမ်းချက်ကို အကြိမ်
အနည်းငယ်နွေးပြီး
အတန်းကိုနှစ်ဖွဲ့(သို့)
အဖွဲ့များစွာခွဲပါ။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

အသင်းများကို တန်းစီစေပါ။
တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ၏ရှေ့တွင်
သင်ပုန်းပေါ်သို့ ရေးရန်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

တစ်ခုခုထားပါ။
တစ်ဖွဲ့ချင်းစီမှ ပထမဆုံး
ကလေးသည် ကျမ်းချက်၏
ပထမဆုံးစကားလုံးကို
ရေးပြီး တန်းသို့
ပြန်သွားရမည်။ အသင်း၏

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

နောက်ကလေးတစ်ဦးက

“ဟောရှဏ္ဏ Hosanna” ဟူသည့် Paul Baloche သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံ

ရေးပြီး ကျမ်းချက်အားလုံး

ပြုထားပါသည်။

နောက် စကားလုံးတစ်လုံးကို
ရေးပြီးသည်အထိ
ဆက်လက်လုပ်ဆောင်
သွားရမည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ကျမ်စာလှုပ်ရှားမှု

သင့်အတန်းကို နှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။ တစ်ဖွဲ့က သားငယ်ဖြစ်သော ပျောက်သောသားအဖြစ် သူတို့ကိုယ်
သူတို့ သဘောထားကြမည်။ နောက်တစ်ဖွဲ့က သားကြီးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရမည်။ သင့်
အတန်းသားများအား ပြောရမည်မှာ “သင်တို့အား ပုံပြင်ထဲမှ သားအဖြစ်သရုပ်ဆောင်စေလို
ပါသည်” တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကို သူတို့ကိုယ်စားပြုရသည့် သား၏အကျင့်စရိုက်များကို သင့်အတန်း
သားများအား ပြောပြပါ။ သားငယ် “သင်သည် အတ္တကြီးသည်။ သင်ကိုယ်ပိုင်လမ်းကို အလို
ရှိသည်။ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် သင်သိပ်ဂရုမစိုက်ပါ။ သင်သည် ရူးမိုက်ပြီးသင့်ဖခင်
၏ ငွေများကိုသုံးဖြုန်းသည်။ သင်သုံးဖြုန်းကုန်ပြီးနောက် သင်အလွန်ဝမ်းနည်းလာပြီး သင်
မည်မျှ ဆိုးမိုက်ခဲ့သည်ကို သတိလည်လာမည်။ သင့်ဖခင်ကိုမည်သို့ နာကျင်စေခဲ့သည်ကို
သတိပြုမိလာသည်။ သားကြီး - သင်သည် စည်းကမ်းများကိုနာခံရန် ကြိုးစားပြီး အလုပ်
ကြိုးစားသည်။ သင့်ညီကဲ့သို့ မဖြစ်သောကြောင့် သင်ဂုဏ်ယူနေသည်။ စည်းမျဉ်းမလိုက်
နာသူကို သင်စိတ်မရှည်ပါ။ သင့်ညီကို သင့်ဖခင်က ခွင့်လွှတ်သောအခါ သင်စိတ်တိုသည်။
သင်၏ကောင်းသော အပြုအမူ (သို့) ဆိုးသောအပြုအမူများက သင့်ဖခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ
ကို ပြောင်းလဲစေပါသလား။ သားနှစ်ဦးစလုံး - မပြောင်းလဲစေပါ (သူတို့သည် အလွန်ဆိုး
ရွားစွာ ပြုမူခဲ့ကြပြီး ဖခင်က သူတို့ကို ချစ်ဆဲဖြစ်သည်။ သူသက်သေပြခဲ့သည်။)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

သင့်ဖခင်ကို သင်ဂုဏ်ယူ
ကြောင်း နှင့် လေးစား
ကြောင်း ပြသခဲ့ပါသလား။
ပျောက်သောသား - မပြခဲ့
ပါ (သူ့ဖခင်မှ ခက်ခဲစွာ
ရှာထားသည့် ငွေကိုသုံး
ဖြုန်းခဲ့သည်၊ အပြစ်ရှိသော
အပြုအမူအားဖြင့် မိသားစု
ကို ဂုဏ်ကျစေခဲ့သည်။
မမှန်ကန်သည့် အကြောင်း
ပြချက်ဖြင့် မိသားစုကို
ထားရစ်ခဲ့သည်) သားကြီး
- မပြခဲ့ပါ (ဖခင်မှ သူ၏ညီ
ကို ဂရုဏာနှင့် ခွင့်လွှတ်
ခြင်းကို ပြသခဲ့သော
ကြောင့် ဖခင်ကို ဆူပူခဲ့
သည်။)
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ပုံပြင်၏အဆုံးတွင် သင်၏ဖခင်ကို လေးစားပါသလား။ ပျောက်သောအသား - လေးစားပါ
သည် (သူထိုက်တန်သောအရာကို သိလာပြီး ဖခင်ထံနှိမ့်ချစွာ ပြန်လာခဲ့သည်) သားကြီး -

ဆရာအကူ

မလေးစားပါ (သူ၏ဖခင်ကို စိတ်ဆိုးပြီး ထိုအတိုင်း ပြောခဲ့သည်။)

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သင်ခန်းစာကို

ကလေးများကို သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးသုံးပြီး စကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) ထိုထက်

ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

နည်းသော စကားလုံးများဖြင့် သင်ခန်းစာကို ရိုးရှင်းအောင် ရေးသားစေပါ။ သူတို့၏အဖြေမှာ

လှုပ်ရှားမှု

ဘာဖြစ်သနည်း။ ကလေးများက သင်ခန်းစာကို စကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) ထိုထက်နည်း

ရိုးရှင်းအောင် လုပ်ဆောင်

သော စကားလုံးများဖြင့် သင်ခန်းစာကို ရိုးရှင်းအောင် ရေးသားသောအခါ အောက်ပါကဲ့သို့
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည် ¼¼

ခြင်း ဟူသည်မှာ
ကလေးများအတွက်

ဤပုံဥပမာသည် ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်း အကြောင်းကို
ပြောသည်။

¼¼

သားကြီးသည် မိမိကိုယ်ကို - ဖြောင့်မတ်သူဟု ခံယူသူဖြစ်သည်။

¼¼

သားငယ်သည် နောင်တရပြီး ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို အလိုရှိခဲ့သည်။

¼¼

သားနှစ်ဦးစလုံးသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လိုအပ်ခဲ့သည်။

¼¼

သားငယ်သည် ငွေကုန်သွားသည် သို့သော် အသိရခဲ့သည်။

¼¼

သားနှစ်ဦးကြားမတူညီမှုမှာ အလွန်သိသာသည်။

¼¼

ဖခင်က ပျောက်သောသားကို အိမ်မှကြိုဆိုခဲ့သည်။

ပျော်စရာကောင်းသော
ကစားနည်းတစ်ခု
ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဆရာက
ကလေး ၂ ယောက်၃
ယောက်ကို တစ်သင်းဖွဲ့ပြီး
၁-၂ မိနစ် အချ ိန်ပေးကာ
သင်ခန်းစာ၏
အထူးခြားဆုံး
စကားလုံး ၁၀ လုံးဖြင့်
ရေးသားစေရမည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
သင့်အနေဖြင့် သင်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လိုအပ်နေသူတစ်ဦးဦး ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသူက သင်နှင့်
သင့်မိသားစုအပေါ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သောအရာကြောင့် ခါးသီးမှုနှင့် စိတ်တိုလျက်ရှိ နေပေမည်။
အဓိကမှာ - သင်သူတို့ကို ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်သလား ဟူသည့် မေးခွန်းမဟုတ်ပါ။ သင်သူတို့ကို
ခွင့်လွှတ်ပေးမည်လား ဟူသည်မှာသာ မေးခွန်းဖြစ်သည်။
ထိုနည်းတူစွာ သင်သည် ဘုရားသခင်ထံမှ အဝေးသို့ထွက်ခွာပြီး သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်
ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လိုအပ်ဖူးပါသလား။ ကောင်းကင်ဘုံမှ ဖခမည်းတော်သည် ဂရုဏာတော်
နှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်း ပြည့်ဝသူဖြစ်သည်။ သူ၏အမည်နာမကို ခေါ်ဆိုသူတိုင်းကို ကြွယ်ဝစွာ
ခွင့်လွှတ်ပေးသည်။ တောင်းသောသူကို ယေရှုခရစ်တော်သည် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုပေးပြီး သူတို့
၏ အပြစ်မှနောင်တရသောသူကို အသက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၆
ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၁၆:၁၉-၃၃၁

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ပိုးကောင်များနှင့် မီးသည် ထာဝရဖြစ်သည်။ နောင်တရပါ။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

¼¼

ယေရှုက လူသားများအား အခြားသူများကို ဘုရားသခင်ထံမှ လမ်းမလွဲစေရန် ပြင်းထန်

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

စွာ သတိပေးထားသည်။

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

¼¼

ဘုရားသခင်ထံမှ ဝေးကွာခြင်း ပြစ်ဒဏ်သည် အလွန်ပြင်းထန်ပေမည်။

¼¼

ငရဲဟူသောပုံစံမှာ အဆက်မပြတ်လောင်ကျွမ်းနေသော မီးနှင့် မက်ဂေါ့များ (Maggots)၊

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

တီကောင်များဖြင့် ပြည့်နေသော အမှိုက်ပုံးနှင့် ညွှန်းဆိုထားသည်။ ရက်စက်သည့်

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

နက်ကျင်မှုနှင့် ဒုက္ခဝေဒနာ၏ရုပ်ပုံဖြစ်သည်။
¼¼

တီကောင်များသည် အတွင်းပိုင်း ညှင်းဆဲမှုကို ကိုယ်စားပြုပြီး မီးသည် အပြင်ပိုင်း
ညှင်းဆဲမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ငရဲသည် မယုံကြည်သူအတွက် အဆုံးမရှိသည့် ညှင်း
ဆဲမှု နေရာဖြစ်သည်။

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၁၆ မှ သူဌေးသည် ငရဲမှ မီးတောက်ကို ခံစားနေရသည့်အတွက်
မဟာညှင်းဆဲမှုကို ခံရသည်။ အာဗြဟံကိုပင် အလွန်ကြောက်စရာ ကောင်းသည့်နေရာ
အမှန်တကယ် တည်ရှိနေသည်ကို သူ၏ ညီအစ်ကိုများထံ သွားရောက် သတိပေးစေလို
ခဲ့သည်။

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

¼¼

သူဌေးက လာဇရုအား သူ့ထက်နှိမ့်ကျသည်ဟု ထင်မြင်နေဆဲဖြစ်မည်။

¼¼

ယေရှု၏တုံ့ပြန်မှုမှာ ရိုးရှင်းသည် - ထာဝရညှင်းဆဲမှု ငရဲကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျမ်းစာထဲကို အာရုံစိုက်ပြီး နားထောင်ရန် ဖြစ်သည်။

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

¼¼

ဤကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားများ၏ ဘဝဆုံးပြီးနောက် ခန္ဓာရှိမည်ဖြစ်သည်။

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

¼¼

လူအချ ို့သည် သက်သာပြီးလုံခြုံသော နေရာသို့ ရောက်သွားမည်။ လူအချ ို့မှာ ညှင်းဆဲ

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

ခြင်းနှင့် နာကျင်ခံစားခြင်းရှိသည့်နေရာသို့ သွားမည်။
¼¼

လူသားများ သေဆုံးသောအခါ သူတို့သည် ရိုးရှင်းစွာ အိပ်ပျော်မသွားကြပါ။ အသိဉာဏ်
မဲ့သွားရုံမဟုတ်ပါ။ သူတို့ကို မီးလောင်လိုက်ရုံနှင့် ရှင်းလင်းလိုက်ရုံမဟုတ်ပါ။

¼¼

ကျမ်းစာက လူများကို ညှင်းဆဲခြင်းနေရာအား မည်သို့ရှောင်ကြဉ်ရမည်ကို သတိပေး
ထားသည်။

¼¼

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

နောင်တရခြင်းသည် ညှင်းဆဲခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာဖြစ်သည်။

ကာလပြမျဉ်း
@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာခဲ့ကြသည့် သင်ခန်းစာ
များကို

ပြန်လည်စဉ်းစားပြီး

အစဉ်လိုက်

ထားနိုင်မထားနိုင်ကို ကြည့်ပါ။ ၁) ဘုရားသခင်သည် အလွန်ခွန်အား

၃၅) ဘုရားသခင် နောက်သို့ လိုက်သောသူ
များသည် သူ့ကို အပြည့်အဝ သစ္စာရှိပြီး
နာခံရန် ဖြစ်သည်။

လှုပ်ရှားမှု -

၄၀) ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်ကို ဘုရင်ဖြစ်
ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည်

ရှိသည်။
၅) ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် ပျော်ရွှင်မှုဖြင့်

ထာဝရရှင်ဘုရင်ကို တစ်နေ့သောအခါ
ဖော်ပြမည်။

ပြည့်နှက်နေသည်။
၁၀) အပြစ်တရားသည် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်း

၄၅)	ပရောဖက်များက

ယေရှု

မြေပေါ်သို့

ထားသည့် အရာများကို မကောင်းသည့်

မလာမီ နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ခန့်ကပင် သူ့

နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ထိခက
ုိ စေခ
်
သ
့ဲ ည်။

အကြောင်းပြောခဲ့ကြသည်။

၁၅) လူသားများသည်

ဆိုးညစ်ကြသည်။

၅၀)	ဂျူးလူမျ ိုးများသည်

ဘုရားသခင်က ရေကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။

ဆောက်ရန်

နောဧသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်

ကြသည်။

ကိုးစားပြီးနာခံသည်။
၂၀) ဘုရားသခင်က အာဗြဟံအား ဣဇာက်
ကို ပူဇော်ရန် ပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်

မြို့ရိုးများတည်

ယေရုရှလင်သို့

ပြန်လာ

၅၅) စာတန်သည် ယေရှုကို စုံစမ်းခဲ့သည်။
ယေရှုအပြစ်မလုပ်ခဲ့ပါ။
၆၀) လူများစွာသည်

ယေရှု

နောက်သို့

က ထိုအစား သိုးထီးတစ်ကောင်ပေး

စတင်လိုက်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်

ခဲ့သည်။

ဆိုသော်

၂၅) ဘုရားသခင်က

ဣသရေလလူမျ ိုးများ

ကို အီဂျစ်ပြည်မှ လွှတ်မြောက်စေရန်
ကပ်ဘေးများကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။

သူ၏သင်ကြားမှုနှင့်

နိမိတ်

လက္ခဏာကြောင့်ဖြစ်သည်။

အဓိကအကြောင်းအရာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဆရာက ထိုဖော်ပြချက်
များကို စာရွက်များပေါ်
တွင် ရေးသားပြီး ရောနှော
ထားလိုက်ပါ။ စာရွက်ပေါ်
တွင် သင်ခန်းစာနံပါတ်များ
မတပ်ပါနှင့်။ ကလေးများ
ကို အတန်း၏ အရွယ်
အစားပေါ် မူတည်ပြီး
၂သင်း၃သင်းခွဲပါ။ ဖော်ပြ
ချက်များကို အစဉ်လိုက်
ထားရန် အချ ိန်ကန့်သတ်
ပေးပါ။ စာရွက်များကို
နံပါတ်စဉ်မတပ်ပါနှင့်။

၆၅)	ယေရှုက ချစ်သောဖခင်သည် ဆိုးညစ်
သော သားကို မည်သို့ခွင့်လွှတ်ကြောင်း၊

ဣသရေလလူမျ ိုးများ

အတ္တကြီးသော အစ်ကိုနှင့် နှိမ့်ချသော

အား သူနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ယဇ်ပူဇော်နိုင်ရန်

အခွန်ခံကို မည်သို့ ခွင့်လွှတ်ကြောင်းကို

တဲတော်ဆောက်စေခဲ့သည်။

ပြောပြသည်။

၃၀) ဘုရားသခင်က

သင်ခန်းစာစတင်ပါ

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ကလေးများကို စာကြောင်း၏ ကျန်သည့်စာများ ဖြည့်စေပါ။ “ငရဲသည် …………. နေရာ
ဖြစ်သည်။”
………………………………………………………………………………………………
ငရဲဟူနှင့် ပတ်သက်ပြီး သူတို့၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ကလေးများအား ရှင်းပြစေပါ။
ထို့နောက် ကျမ်းစာထဲတွင် ငရဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘာပြောထားသည်ကို ကြည့်ကြမည်
ဖြစ်ကြောင်း သူတို့ကိုရှင်းပြပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
ချမ်းသာသည့် သူဌေးတစ်ဦးရှိလေသည်။ သူ၌ စျေးကြီးသည့် အဝတ်အစားများရှိပြီး သူ
လိုချင်သည့်အရာအတွက် ငွေကိုသုံးနိုင်သူဖြစ်သည်။ ထိုသူဌေးသည် ဇိမ်ရှိသည့်ဘဝဖြင့် နေ
ထိုင်သည်။ ထိုနည်းတူစွာ ဆင်းရဲသောအမျ ိုးသားတစ်ဦးရှိသည်။ သူ၏အမည်မှာ လာဇရု
ဖြစ်သည်။ လာဇရုစားသည့် တစ်ခုတည်းသော အစားအစာမှာ သူဌေးမစားတော့သည့်
စားကြွင်းစားကျန်များ (သို့) ကျလာသည့် အစာများကိုသာ စားရသည်။ လာဇရုသည် ဆာ
လောင်မှုကို မခံစားရရန် စားကြွင်းစားကျန်များရှိမရှိကို အမှိုက်ပုံးသို့သွားကာ စောင့်နေခဲ့ရ
ပေသည်။ လာဇရု၏ အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းများမှာ သူနှင့်အတူ စားသောက်နေသည့်
ခွေးများသာဖြစ်သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
လှုပ်ရှားမှု - ယေရှုသည်
ငရဲအကြောင်းကို
သင်ကြားခြင်း
ကလေးများကို ယေရှုမှ
ငရဲအကြောင်း သင်ကြား
ခြင်းကို ကြည့်ပြီး ကျမ်းပိုဒ်

ထိုသူ နှစ်ဦးစလုံး သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ လူချမ်းသာက သူကိုယ်တိုင် ကြီးစွာသော နာကျင်ခြင်း

တစ်ခုချင်းစီမှ စကားလုံး

ကို ခံစားနေရစဉ်တွင် လာဇရုကို အာဗြဟံ၏ရင်ခွင်ထဲတွင် တွေ့ခဲ့သည်။ သူတို့သည် လုံခြုံပြီး

ဖော်ပြချက် တစ်ချက်စီကို

ငြိမ်သက်သည့်နေရာတွင် ရှိနေကြသည်။ လူချမ်းသာက အာဗြဟံအား လာဇရု၏လက်ညိုး

ရေးစေပါ။

ဖြင့် ရေတစ်စက်မျှ ချပေးစေရန် တောင်းပန်လေသည်။ သူဌေးက အလွန်ပူလောင်ပြီး နာကျင်
ခြင်းနှင့် အံသွားခဲကြိတ်ရသည့် နေရာတွင် ရှိနေသည်။ အာဗြဟံက သူဌေးအား သူသည်
ဇိမ်ရှိသည့်ဘဝဖြင့် နေထိုင်ခဲ့ရပြီး လာဇရုသည် အလွန်ဆင်းရဲစွာ နေထိုင်ခဲ့ရသည်ကို သတိ

. ရှင်မဿဲ ၈:၁၁-၁၂
. ရှင်မဿဲ ၁၃:၄၀-၄၂

ပေးသည်။ ထို့အပြင် အာဗြဟံက သူတို့ကြားတွင် သွားလာရန် မဖြစ်နိုင် ချောက်ခြားနေ

. ရှင်မဿဲ ၂၂:၁၃

သည်ဟု ထောက်ပြသည်။ မည်သူကမျှ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ကို မကူးနိုင်ပါ။ သူဌေးက

. ရှင်မဿဲ ၂၃:၃၃

တောင်းပန်လေသည်။ သူက အာဗြဟံအား လာဇရုကို စေလွှတ်ပြီး အသက်ရှင်နေသည့်
သူ၏ညီအစ်ကိုငါးဦးကို သတိပေးစေပါဟု တောင်းပန်သည်။ နာကျင်မှုကိုကြီးစွာ ခံစားနေရ
စဉ်တွင်ပင် သူဌေးသည် လာဇရုကို အထင်သေးနေဆဲဖြစ်သည်။
အာဗြဟံက ထိုသူဌေးအား ထိုခေတ်ကာလတွင် သူ၏ညီအစ်ကို ငါးဦးအတွက် မောရှေနှင့်
ပရောဖက်များရှိသည်ဟု ပြောပြသည်။ သူ၏ညီအစ်ကိုများကို သတိပေးသောအခါ မောရှေ
နှင့် ပရောဖက်များ၏သတိပေးချက်ကို နားထောင်ကြလိမ့်မည်ဟု ပြောသည်။ သူဌေးက

. ရှင်မဿဲ ၂၅:၃၀၊၄၁၊၄၆
. ရှင်မာကု ၉:၄၇-၄၈
ယေရှု၏ ငရဲအကြောင်း
သင်ကြားခြင်းမှ သင်မည်
သို့ နိဂုံးချုပ်နိုင်သနည်း။

သူ၏ညီအစ်ကိုများသည် ကျမ်းစာကိုနားထောင်ကြမည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် သေသော
သူက ရှင်ပြန်ပြီးပြောပြလျှင် နားထောင်မည်ကိုသိသည်။ အာဗြဟံက ထပ်မံပြီး သူ၏
ညီအစ်ကို ငါးဦးအတွက် အသက်ရှင်နေသေးသည့် မောရှေနှင့် ပရောဖက်များ လုံလောက်
သည်ဟု ပြောသည်။
အမျ ိုးသားနှစ်ဦး၏ ဘဝအဆုံးကို တံဆိပ်ခပ်နှိပ်ပြီး ဖြစ်သည်။ လူချမ်းသာတွင် ဇိမ်ရှိသည့်
ဘဝရှိခဲ့သည် သို့သော် ကျမ်းစာကို နားမထောင်ခဲ့ပါ။ လုံးဝမနာခံခဲ့ပါ။ သူသည် ညှင်းပန်း
နှိပ်စက်ခြင်းခံရသည့် နေရာတွင် အဆုံးသတ်သည် သူချမ်းသာသောကြောင့် မဟုတ်ပါ။
လူချမ်းသာကို တစ်ခါတစ်ရံ အပြစ်ခံစေရန် လိုအပ်သောကြောင့်လည်း မဟုတ်ပါ။ သူသည်
မောရှေနှင့် ပရောဖက်များကို နားမထောင်ခဲ့သောကြောင့် ညှင်းဆဲသည့်နေရာတွင် အဆုံး
သတ်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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အခြားတစ်ဖက်တွင် ဆင်းရဲသည့် လာဇရုသည် ထာဝရပျော်ရွှင်ရသည်။ သူသည် ဆင်းရဲပြီး
ကယ်တင်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် မဟုတ်ပါ။ သူသည် မောရှေနှင့် ပရောဖက်များ၏စကား

ဆရာအကူ

ကို နားထောင်ခဲ့သောကြောင့် ဆုပေးခြင်းခံရသည်။ သူ၏မိတ်ဆွေများသည် ခွေးများဖြစ်ခဲ့
သည်။ ယခုတွင် သူ၏ ထာဝရမိတ်ဆွေမှာ အာဗြဟံဖြစ်ပြီး ထာဝရပျော်ရွှင်သည့် နေရာတွင်
ရှိနေကြသည်။ လာဇရုသည် ယခုတွင် ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် လုံခြုံခြင်းရှိသည်။ သူ၌ထာဝရ
သက်သာခြင်းရှိသည်။
ယေရှုက ဤပုံပြင်ကို ပြောသည့်အခါ သူက နားထောင်နေသူများအား ထာဝရညှင်းဆဲသည့်
နေရာရှိသကဲ့သို့ လုံခြုံခြင်းနှင့် ပျော်ရွှင်သည့် နေရာရှိသည်ကို သတိပေးနေသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု -ပဲအိတ်ပစ်ခြင်း
တိတ်ဖြင့် ကြမ်းပြင်ပေါ်

ကျမ်းချက်ကျမ်းမှတ်ခြင်း

တွင် ၃၆ လက်မခန့်ရှိသော
စတုရန်းပုံကပ်ပါ။ စတုရန်း

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၂၅:၄၆ - ထိုသူတို့သည် ထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခံရာသို့၎င်း၊ ဖြောင့်မတ်သော
သူတို့မူကား၊ ထာဝရအသက်ရှင်ရာသို့၎င်း သွားရကြလတံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။

အထဲတွင် အင်္ဂလိပ်စာလုံး
X သဏ္ဍာန်တိတ်ကပ်ပါ။
တစ်ခန်းချင်းစီကို တန်ဖိုး
တစ်ခုစီ (၁၊၂၊၃၊၄) ပေးပါ။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ထိုမှခပ်လှမ်းလှမ်းမှ
ကျောင်းသားများ

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ပစ်ရမည့်နေရာတွင် တိတ်

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏

ဖြင့် လိုင်းတားပါ။ အဖွဲ့

ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

နှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။ တစ်ယောက်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်

ချင်းစီသည် စတုရန်းပုံထဲမှ

တွေ့နိုင်ပါသည်။

တစ်ခန်းခန်းကို ပစ်ရမည့်

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

အလှည့်ရှိမည်။ (သင့်အနေ

“ဟောရှဏ္ဏ Hosanna” ဟူသည့် Paul Baloche သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံ

ဖြင့် ခြေအိတ်ထဲတွင်

ပြုထားပါသည်။

ပဲများထည့်ပြီး သရေကွင်း
ဖြင့် တင်းကြပ်စွာစည်းပါ။
ခြေအိတ် အရှည်ဘက်ကို

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ယူပြီးပဲ အိတ်ထားသည့်
ဘက်သို့ခေါက်ပါ။)

ဤသင်ခန်းစာသည် ပြဇာတ်အဖြစ်သရုပ်ဖော်ရန် ကောင်းမွန်သည်။ ကလေးများကို အာဗြဟံ၊

သူတို့က ကျမ်းချက်ကို

လာဇရု၊ သူဌေး၊ ကောင်းကင်တမန်၊ ညီအစ်ကိုငါးဦး၊ ကောင်းကင်မှလူ၊ ငရဲမှလူ (ကျောင်း

မှန်ကန်စွာ ပြောနိုင်ပါက

သား အားလုံးပါဝင်စေပါ) အဖြစ် ရွေးချယ်ပါ။ ပုံပြင်ပြောပြီးနောက် ကျောင်းသားများက

သူတို့ပစ်လိုက်သည့်

သရုပ်ဖော်ရမည်။ ဖြစ်နိုင်ပါက “သာဓက” ကိုအသုံးပြုပါ - ချမ်းသာခြင်းကို ကိုယ်စားပြုနိုင်

ပဲအိတ်သည် စတုရန်းထဲမှ

သည့် အဝတ်အစား (လူချမ်းသာအတွက်)၊ ဆင်းရဲခြင်း (လာဇရု၏ အနာကို ပတ်စည်းရန်

တန်ဖိုးအတိုင်းရမည်

အဝတ်စများ)၊ အနီ၊ လိမ္မော်နှင့် အဝါရောင်စာရွက်ကို ယမ်းရန် (ငရဲမှမီးကို ကိုယ်စားပြုရန်)၊

ဖြစ်သည်။

သင်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကူးကို

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

အသုံးပြုပြီး

သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်သာဓကများဖြင့်

ပြဇာတ်ပြရန်
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ဆရာအကူ

ခွန်အားပေးပါ။ တဖြည်းဖြည်းချောမွေ့စွာ အဆင်ပြေစေရန်ဖြည့်စွက်ရင်း ဆရာက ပုံပြောသူ
လုပ်သင့်သည်။ ကလေးများက ဖော်ပြသွားသည့်အပိုင်းကို သရုပ်ဖော်ကြမည်။ ငရဲသည်
ဒုက္ခအမှန်ရောက်သည့် နေရာဖြစ်သည်ကို ကလေးများအား သတိပေးပါ။

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုံးသပ်ပါ လှုပ်ရှားမှု ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခြင်း

ကလေးများအား အိမ်သို့ယူသွားလိုသည့် သင်ခန်းစာ၏ အဓိကအတွေးအခေါ်များကို ကလေး
မျာအား စဉ်းစားစေပါ။ ထို့နောက် သူတို့ကိုနံပါတ် ၁ မှ ၅ အထိ ရေစေပြီးအဖွဲ့ခွဲပေးပါ။
နံပါတ် ၁ ကျသော သူများက သင်ခန်းစာမှသူ (သို့) သူမလေ့လာမိသည့် အဓိကအချက်ကို
ပြောရမည်။ ငါးဖွဲ့လုံးက သင်ခန်းစာမှ သူတို့လေ့လာမိသည့် အဓိကအကြောင်းအရာကို
ဝေမျှရန် အခွင့်အရေးရသင့်သည်။

ကလေးများကို သင်တို့
သင်ယူလေ့လာမိသည့်
အဓိက အကြောင်းအရာကို
ဝေမျှရန် ဆရာက ၅ မိနစ်
ခန့် အချ ိန်ပေးသင့်ပါသည်။

အတွေးအခေါ်များတွင် ပါဝင်နိုင်သည်မှာ -

အတန်းထဲတွင် ကလေး

¼¼

ငရဲသည် ညှင်းဆဲခြင်းနှင့် အံသွားခဲကြိတ်သည့်နေရာ အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။

၅ ဦးနှင့် အထက်ရှိပါက

¼¼

ကောင်းကင်သည် သက်သာပြီး လုံခြုံသည့်နေရာ အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။

တစ်ဖွဲ့ကို တစ်ဖွဲ့ဝေမျှ

¼¼

လူသားများတွင် ယခုဘဝပြီးနောက် ညှင်းဆဲသည့်နေရာတွင်ဖြစ်စေ ပရာဒိသုဘုံ

စေပါ။

ဟူသည့် နေရာတွင်ဖြစ်စေ ခန္ဓာရှိမည်။
¼¼

သေဆုံးပြီးနောက်

လူသားများသည်

လောင်ကျွမ်းသွားသည်

(သို့)

တည်ရှိမှု

ရပ်တန့်သွားရုံ မဟုတ်ပါ။ ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း ဟူသည့်ပုံစံမျ ိုးကို တွေ့ကြုံရမည်
လည်းမဟုတ်ပါ။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ယေရှုသည် လူထုကို သင်ကြားပေးပြီး ကျန်းမာစေခဲ့သည်။ အခြေအနေအချ ို့တွင် သူတို့၏
ယုံကြည်မှုကို စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ ငရဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကို ယေရှုက
ရင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ယေရှုသည် ဤအရာကို အခြေအနေမျ ိုးစုံတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
သူဌေးကြီးနှင့် သူ၏ညီအစ်ကို ငါးဦးတို့သည် ကျမ်းစာကို နားထောင်ရန် ငြင်းဆန်ခဲ့ကြသည်။
သင်နားထောင်ရန် ငြင်းဆန်နေသည့် ကျမ်းစာရှိပါသလား။ ရှိပါက သင်နောင်တရရန် လိုပါ
သည်။ မနာခံခြင်းမှ ပြန်လှည့်လာရန် လိုပါသည်။ သင့်အပြစ်ကို ဘုရားသခင်ထံဝန်ချတောင်း
ပန်ပါ။ ဘုရားသခင်အား စိတ်ကျေနပ်စေသည့် အသက်တာဖြင့် နေထိုင်ပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ပိုးကောင်များနှင့် မီးသည် ထာဝရဖြစ်သည်။ နောင်တရပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၇
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၄:၂၃-၂၄ နှင့်
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၁:၁-၄၅

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုခရစ်တော်၌ သေခြင်းကို အောင်နိုင်သည့် တန်ခိုးရှိသည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ယေရှုခရစ်တော်သည် တရားသာဟောကြားခြင်းမကပဲ နိမိတ်လက္ခဏာများစွာ ပြသခဲ့
သည်။ သူ၏ နိမိတ်လက္ခဏာများသည် ဣသရေလနိုင်ငံတစ်ခွင်တွင် ကျော်ကြားသည်။
ယေရှုသည် လူများကို ကျန်းမာစေသောအခါ သူ၏ ပရောဖက် အခန်းကဏ္ဍကို ထမ်း
ဆောင်နေသည်။

¼¼

ယေရှု၏ နိမိတ်လက္ခဏာသည် သူ (သို့) သူမ၏အပြစ်မှ နောက်တရရန် ဦးဆောင်ရန်

¼¼

လူထုကြီးသည် ယေရှု၏ နိမိတ်လက္ခဏာကြောင့် သူ့နောက်သို့ စလိုက်ကြသည်။

¼¼

လာဇရုသည် ယေရှု၏ အထူးမိတ်ဆွေဖြစ်သည်။ ယေရုရှလင်အနီး ဗေသနိတွင် နေထိုင်
သည်။ သင့်အနေဖြင့် လာဇရုအကြောင်းကို ယောဟန် ၁၁ နှင့် ၁၂ နှစ်ခန်းသာ ဖတ်နိုင်

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

လာဇရုသည် အလွန်ဖျားလာပြီး သူ၏အစ်မများဖြစ်သော မာရိနှင့် မာသတို့သည် ယေရှု

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

သိကြသည်။ ယေရှုနှင့် သူ၏တပည့်တော်များက ဗေသနိရွာအနီးတွင် မရှိကြပါ။
သို့သော် ယေရှုသည် လာဇရု ဖျားနာကြောင်းကိုသိသောအခါ သူချက်ချင်းမလာပါ။ နှစ်
ရက်မျှနေပြီး ထိုဖျားနာမှုသည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေရန် ဖြစ်သည်ဟု
ပြောခဲ့သည်။

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

မာရိနှင့် မာသတို့သည် ယေရှု နှစ်ရက်တာအချ ိန်ကြာနေသည်ကို နားမလည်ကြပါ။ ထို

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

အချ ိန်တွင် လာဇရု သေဆုံးခဲ့သည်။ ယေရှုသည် ဗေသနိသို့ ရောက်သောအချ ိန်တွင်

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

လာဇရု သေသည်မှာ လေးရက်လွန်လေပြီ။
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

သိကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယေရှုက လူများစွာကို ကုသပေးသည်ကို သူတို့

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

သည်။
ထံ လူကို စေလွှတ်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့က ယေရှုသည် သူတို့၏ညီကို ကုသပေးနိုင်သည်ကို

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် မဟုတ်ပါ။

¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင်ပင် ကျော်ကြားသည်။
¼¼

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

ယေရှုသည် ရောက်လာပြီး လာဇရု၏မိသားစုကို “ငါသည် အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်
ထမြောက်ခြင်း အကြောင်းဖြစ်၏” ဟု ပြောပြပြီးလာဇရုကို ရှင်ပြန်စေခဲ့သည်။ သူတို့က
ယေရှုတင
ွ ် ဖျားနာခြင်းနှင့် သေခြင်းကိပ
ု င် အောင်နင
ုိ သ
် ည့် တန်ခးုိ ရှသ
ိ ည်ကုိ သိခက့ဲ ြသည်။

ကာလပြမျဉ်း
@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
သင်ခန်းစာစတင်ပါ

သမ္မာတရား၏ မရှိမဖြစ် အခြေခံ ရှစ်ချက်ကို ကျမ်းစာ၏ မဟာမျှော်လင့်ခြင်း ပုံပြင်မှ
ဆက်စပ်ထားပါသည်။ သင့်ကလေးများကို ထိုအခြေခံရှစ်ချက်အားသိရန် စိန်ခေါ်ပါ။ အစဉ်

လှုပ်ရှားမှု - မရှိမဖြစ်
သမ္မာတရားရှစ်ခု

လိုက်သိပြီး တစ်ချက်ချင်းစီအား အတိုချုပ်ဖော်ပြချက်ပေးနိုင်ပါစေ။

မရှိမဖြစ် သမ္မာတရား

၁။ ဘုရားသခင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်ရှိသည်။

ပေါ်တွင် ချရေးပြီး စားပွဲ

၂။ လူသား- ဘုရားသခင်သည် လူသားအား သူ၏အထူးမိတဆွေ
်
များဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်းခဲသ
့ ည်။
၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံခဲ့ကြပါ။
၄။ သေခြင်း - ဘုရားသခင်သည် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာခံမှုအတွက်
ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ သေခြင်းသည် ခွဲခွာခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
၅။ ခရစ်တော် - ဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နေသည့် သူ၏
တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
၆။ ကားတိုင် - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင်
အသေခံခဲ့သည်။
၇။ ယုံကြည်ခြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါက ဘုရားသခင်ကြိုဆိုသည်။
၈။ အသက် - ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သော သူတို့အား ထာဝရအသက်ကိုပေးသည်။

ရှစ်ချက်ကို စာရွက်များ
ပေါ်တွင် မှောက်ထားပါ။
ဖော်ပြချက်တိုများဖြင့်
ထိုအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။
ယခု အသင်း ၂သင်း ၃
သင်း ဖန်တီးပြီး ဖော်ပြ
ချက်များကို အစဉ်လိုက်စီ
စေပါ။ အချ ိန်ကန့်သတ်
ပေးပြီး အနိုင်ရသည့်
အသင်းကို ဆုပေးပါ။
ထိုသမ္မာတရားရှစ်ချက်ကို
ကျမ်းစာ၏ မည်သည့်

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

နေရာတွင် တွေ့နိုင်
ကြောင်းကို ကလေးများ
အားပြောပြပါ။

မိတ်ဆွေ (သို့) မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး သေဆုံးမှုသည် အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ အတွေ့အကြုံ
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများက မိတ်ဆွေတစ်ဦးဦး သေဆုံးမှု (သို့) မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးသေ
ဆုံးမှု အကြောင်းဝေမျှလိုပါက ဝေမျှစေပါ။ ကလေးများက ဘာမှမဝေမျှလိုပါက အဆင်ပြေ
ပါသည်။ ဆရာမှ မိတ်ဆွေနှင့် မိသားစုဝင် သေဆုံးမှုနှစ်မျ ိုးအကြောင်းကို ဝေမျှနိုင်ပါသည်။
ယနေ့အတွက် သင်ခန်းစာမှာ မောင်ဖြစ်သူသေဆုံးခြင်းအကြောင်း ဖြစ်သည်။ ဝမ်းနည်း
ဖွယ်ရာ အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ဤသင်ခန်းစာတွင် ယေရှုသည် သေခြင်းထက် တန်ခိုး
မည်မျှပိုရှိသည်ကို ကြည့်ကြမည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၌ တန်ခိုးများစွာ ရှိသည်ကို မည်သည့်သင်ခန်းစာတွင် လေ့လာခဲ့ကြသနည်း။
(သင်ခန်းစာ ၁ - ထာဝရဘုရား၊ သင်ခန်းစာ ၂၇ - ပင်လယ်နီကိုဖြတ်ခြင်း၊ သင်ခန်းစာ ၆၁ ယေရှုသည် လှိုင်းခတ်ထန်သည့် ပင်လယ်ကို အောင်နိုင်သည့် တန်ခိုးရှိသည်၊ သင်ခန်းစာ ၆၂
- ယေရှုတွင် နတ်ဆိုးများစွာကို အောင်နိုင်သည့် တန်ခိုးရှိသည်)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
တစ်ခါက မိသားစုတစ်စုတွင် အစ်မနှစ်ဦးနှင့် မောင်လေးတစ်ဦး ရှိသည်။ သူတို့သည် ယေရှု
၏ အထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် တပည့်တော်များလည်း မဟုတ်ပါ။ တမန်
တော်များလည်း မဟုတ်ကြပါ။ သို့သော် သူတို့သည် ယေရှုနှင့် ကောင်းမွန်စွာ သိကြသည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါလှုပ်ရှားမှု
- ယုံကြည်ခြင်းနှင့်

ညီအစ်မတစ်ဦးဖြစ်သူ မာရိသည် ယေရှု၏ ခြေထောက်ပေါ်တွင် စျေးကြီးသည့် ဆီဖြင့်

မယုံကြည်ခြင်း

သွန်းလောင်းပြီး ပူဇော်ဖူးသည်။ မာရိနှင့် သူ၏ညီအစ်မ မာသတို့သည် ယေရှုထံ သူတို့၏

ကလေးများက ယေရှု

မောင်ဖြစ်သူ လာဇရုသည် အလွန်ဖျားနာနေကြောင်း သတင်းပို့စေသည်။ ယခုယေရှုသည်

မိတ်ဆွေများ၏ ယုံကြည်

သူတို့အားလုံးကို ချစ်သည်။

ခြင်းနှင့် မယုံကြည်ခြင်း

ယေရှုက လာဇရု ဖျားနာနေကြောင်းကို ကြားသောအခါ သူက သူ့မိတ်ဆွေများကို ထိုအဖျား
သည် မသေနိုင်ကြောင်း ပြောပြသည်။ ထိုအဖျားသည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို ထင်
ရှားစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်ကိုလည်း ပြောပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လာဇရု ဖျားနေသော်လည်း
ယေရှုက နောက်ထပ်နှစ်ရက်သင်ကြားမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူ၏သင်ကြားမှုပြီးဆုံး
ပြီးနောက် ယရှေုက သူ၏တပည့်တော်များအား ယုဒပြည်သို့သွားကာ လာဇရုအား သွား
တွေ့ရန် ပြောလေသည်။ တပည့်တော်များက ယေရှုကို စိတ်လွတ်သွားပြီဟုထင်ကြသည်။
နောက်ဆုံးတွင် သူတို့ကယေရှုကို ယေရုရှလင်နှင့် ယုဒပြည်တွင်သတ်ရန် ကြိုးစားကြသည်။
ယေရှုနှင့် သူ၏တပည့်တော်များသည် ဗေသနိသို့ သွားခဲ့သည်။ ယေရုရှလင်မှ ၂ မိုင် (သို့)
၃.၂ ကီလိုမီတာခန့်ရှိသည်။ သူတို့သည် သတ်ဖြတ်သူများမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် ဝေးကွာသည့်
နေရာတွင်ဖြစ်သည်။
ယေရှုက တပည့်တော်များအား နောက်တစ်ဖန်ပြောသည်မှာ အလင်းရောင်ရှိသည့်အချ ိန်

အပိုင်းကို တွေ့မြင်သော
အခါ သူတို့၏လက်များ
မြှောက်စေ (သို့)
မတ်တပ်ရပ်စေပါ။
ယေရှုကို ယုံကြည်သည်
(သို့)ယေရှုကို
မယုံကြည်သည်ကို
သူတို့အဘယ်ကြောင့်
မမြင်သည်ဟူသည်ကို
ကလေးများအား
ရှင်းပြစေပါ။

တွင်သူအမှုပြုရမည်။ အခြားစကားဖြင့် ဖော်ပြရလျှင် သူမသေမီ ဘုရားသခင်အတွက်
အလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သူက လာဇရုသည် အိပ်ပျော်နေကြောင်းကိုပြောပြီး
တပည့်တော်များက ကောင်းသည်ဟု ထင်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် လာဇရုသည် အမှန်
တကယ်ဖျားနာခဲ့ပါလျှင် သူအနားယူရန် လိုအပ်ပေမည်။ သို့သော် ယေရှုသည် ၎င်းကိုမဆို
လိုပါ။ ထို့နောက် သူကလာဇရုသေပြီ ဖြစ်ကြောင်းပြောပြသည်။ ယေရှုမှလွဲ၍ မည်သူမျှ
မသိကြပေ။ သောမသည် သူတို့ကိုပြောသည်မှာ ယေရှုသည် ယေရုရှလင်သို့သွားမည့် စိတ်
ကိုမပြောင်းသောကြောင့် သူသည်လည်း ယေရှုနှင့် အတူသေမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ သောမ
က နောက်ပိုင်းတွင် သံသယရှိခဲ့သော်လည်း အလွန်အန္တရာယ်ရှိသည့်အချ ိန်တွင် ယေရှုနှင့်
အတူ ယေရုရှလင်သို့ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သူ၏သစ္စာတရားကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
ယေရှုသည် မာရိ၊ မာသနှင့် လာဇရုတို့ အိမ်သို့ နီးလာသောအခါ မာသက သူ့ထံပြေးလာပြီး
ဆုံတွေ့သည်။ သူမက ယေရှုသည် သူတို့နှင့်အတူရှိခဲ့ပါက သူ၏မောင်သည် သေမည်မဟုတ်
ဟု ပြောလေသည်။ ယေရှုက သူမအား “ငါသည် အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထ
မြောက်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည် သေလွန်သော်လည်း ရှင်လိမ့်
မည်” ဟုပြောပြလေသည်။ ယခုအချ ိန်တွင် မာရိသည် ဗေသနိအစွန်သို့သွားကာ ယေရှုနှင့်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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တွေ့ဆုံသည်။ သူမသည်လည်း မာသကဲ့သို့ပြောလေသည်။ သူမက ယေရှုအား သခင်သာ
စောစီးစွာ ရောက်ရှိလာပါက သူတို့၏မောင်သည် မသေနိုင်ကြောင်း ပြောလေသည်။ ယေရှု

ဆရာအကူ

က သူတို့၏မယုံကြည်မှုကို စိတ်မကောင်းဖြစ်သော်လည်း ထိုအရာအားလုံးသည် ဘုရား
သခင်၏ ဘုန်းတော်ကို မြင်တွေ့ရရန်ဖြစ်ကြောင်း နောက်တစ်ဖန်ပြောပြခဲ့သည်။ လာဇရု
အားမြုပ်နှံထားသည့် ဂူသို့ရောက်သောအခါ ယေရှုက ဂူတံခါးဝကိုဖွင့်ရန် ပြောလိုက်သည်။
တစ်ယောက်ယောက်က လာဇရုအား မြုပ်နှံထားသည်မှာ လေးရက်ပင်ကြာပြီဖြစ်သော
ကြောင့် နံနေမည်ဟု ပြောသည်။ သို့သော် ယေရှုက ဆုတောင်းပြီး အသံတော်ဖြင့် “လာဇရု
ထွက်ခဲ့လော” ဟု အော်လေသည်။ ချက်ချင်းပင် လာဇရုထွက်လာသည်။ သူအသက်ရှင်လာ
သည်။ ယေရှုက သူ၏မိတ်ဆွေများအား သူသည် သေခြင်းကိုပင် အောင်နိုင်သည်ကို ပြသခဲ့
လေသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၁:၂၅ - ယေရှုကလည်း ငါသည် ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း၊ အသက်
ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏။ ငါ့ကို ယုံကြည်သောသူသည် သေလွန်သော်လည်း ရှင်လိမ့်မည်။

လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာကဒ်တိုက်ပွဲ
သင့်အတန်းကို ၂ဖွဲ့ (သို့)
၃ဖွဲ့ခွဲပါ။ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကို

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကဒ် တစ်စုံစီပေးပါ။
တစ်ကဒ်စီတွင် ကျက်မှတ်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ထားသည့် ကျမ်းချက်ထဲမှ
စကားလုံးတစ်လုံးပါသည်။
တစ်ဖွဲ့ချင်းစီက ကျမ်းချက်
များကို မှန်ကန်သည့်
အစီအစဉ်အရ ထားနိုင်ရန်
ကြိုးစားရမည်။

“ကျွန်ုပ်၏ ချစ်သူထမြောက်ပါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီချင်းကို ဤသင်ခန်း
စာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
သင်ကောင်းစွာသိသည့် လူတစ်ဦးသည် သေဆုံးသွားပြီး ကောင်းကင်သို့ ရောက်သွားပါ
သလား။ (ဆရာက မိသားစုဝင်တစ်ဦး (သို့) မိတ်ဆွေတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံကို
ဝေမျှနိုင်ပါသည်)။ ကလေးများကို ဝေမျှရန်အချ ိန်ပေးပါ။ သင့်အတွက် အလွန်အရေးပါသည့်
လူတစ်ဦးကို ဆုံးရှုံးရသောအခါ သင်မည်သို့ခံစားရသနည်း။ တခြားတစ်ဖက်တွင် ထိုသူသည်
ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်တွင် ရောက်ရှိပြီး ၅ မိနစ်ကြာသောအခါ ထိုသူမည်သို့

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ခံစားရမည်ဟု ထင်ပါသနည်း။ သူတို့ကသင့်ကိုမည်သို့စဉ်းစားမည်နည်း။ သင်မည်သည့်
အကြောင်း စဉ်းစားနေသနည်း။ အမြင်ချင်းမည်မျှ ကွဲပြားသနည်း။ (အမြင်ဟူသည့် အဓိပ္ပါယ်

ဆရာအကူ

ကို ရှင်းပြပါ - သင်မှအရာတစ်ခုခုကို တွေ့မြင်ပုံဖြစ်သည်။ လူနှစ်ဦးသည်ဖြစ်စဉ် တစ်ခုတည်း
ကိုကြည့်မြင်နိုင်ပြီး မတူညီသောအရာများ မဖြစ်မြင်နိုင်ပါသည်။ မတူညီသည့် အမြင်အပေါ်
အခြေခံနေသည်။) ကောင်းကင်သို့ ရောက်ရှိနေခြင်းနှင့် မြေပေါ်တွင် ရှိနေခြင်းကြားမတူညီ
သည့်အရာအကြောင်းကို ပြောပါ။ ယနေ့ပုံပြင်ထဲတွင် မာရိ၊ မာသ၊ ယေရှုနှင့် လာဇရုတို့မှ
ဤအခြေအနေကို မတူညီစွာ ရှုမြင်ခဲ့ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသွားကြမည် ဖြစ်သည်။
အတူတကွ ပါဝင်ကြပါစို့။
သင်ခန်းစာပြီးနောက် ဆွေးနွေးမှုကို ပြန်လည်သွားပါ။ ကလေးများကို “မာရိ၊ မာသတို့
ဘာကို စဉ်းစားပြီးမည်သို့ ခံစားခဲ့သနည်း” ဟု မေးပါ။ လာဇရုက ဘာကို အများဆုံးစဉ်းစား
ပြီး ခံစားသနည်း။ မည်သူ၌ လာဇရုသေခြင်းနှင့် အသက်ပြန်ရှင်လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး
မှန်ကန်သောအမြင်ရှိခဲ့သနည်း။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု စူးစမ်းလေ့လာသည့်
ကုဗဗူး

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

အတန်းသားများကို
နှစ်သင်းခွဲပါ။ ကုဗတုံး၏
အနားတစ်ဖက်ချင်းစီတွင်
လေဘယ်ကဒ်များ

“မည်သူနည်း” မေးခွန်းများ

ကပ်ရန် - မည်သူ၊ ဘာ၊

၁။ မာရိနှင့် မာသသည် မည်သူများ ဖြစ်သနည်း။

ဘယ်အချ ိန်၊ ဘယ်နေရာ၊

၂။ လာဇရုသည် မည်သူနည်း။

အဘယ်ကြောင့်ဟူသည့်

“ဘာဖြစ်သနည်း” မေးခွန်းများ

မေးခွန်းများကို ကပ်ပါ။

၁။ လာဇရု ဘာဖြစ်ခဲ့သနည်း။
၂။ သောမသည် အခြားတပည့်တော်များကို ဘာပြောခဲ့သနည်း။

တစ်ဖွဲ့က ကုဗတုံးကို
လှည့်လိုက်သည့်အခါ
သူတို့နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်

“မည်သည့်အချ ိန်နည်း” မေးခွန်း
၁။ ယေရှုသည် မည်သည့်အချ ိန်တွင် လာဇရုကို လာတွေ့ခဲ့သနည်း။

အနားမှမေးခွန်းကို

၂။ လာဇရုသည် မည်သည့်အချ ိန်တွင် သေခြင်းမှ ထမြောက်ခဲ့သနည်း။

ဖြေရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ
သူတို့၏ မျက်နှာချင်းဆိုင်

“မည်သည့်နေရာ” မေးခွန်း
၁။ မာရိ၊ မာသနှင့် လာဇရုတို့သည် မည်သည့်နေရာတွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသနည်း။
၂။ လာဇရု နေမကောင်းသောအခါ ယေရှုသည် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိသနည်း။
“အဘယ်ကြောင့်နည်း” မေးခွန်းများ
၁။ တပည့်တော်များသည် ယေရုရှလင်သို့ အဘယ်ကြောင့် မသွားဝံ့သနည်း။
၂။ ယေရှုသည် ယေရုရှလင်သို့သွားရန် အဘယ်ကြောင့် မကြောက်သနည်း။

တွင် အဘယ်ကြောင့်နည်း
ဟူသည့် မေးခွန်းကျပါက
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
ဟူသော အဖြေကိုဖြေရ
မည်။ ဆရာများက
သင်ခန်းစာမှမေးခွန်းများ
ထုတ်နိုင်ပါသည်။ သင်ခန်း
စာနှင့် ဆက်နွယ်နေရမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ယေရှုက သူ၌သေခြင်းကို အောင်နိုင်သည့် တန်ခိုးရှိသည်ကို သရုပ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကလေး
များကို “သေခြင်းကို အောင်နိုင်သူ အခန်းထဲတွင် တစ်ယောက်ယောက်ရှိပါသလား” ဟု
မေးပါ။ အတန်းအပြင်တွင် သေခြင်းကိုအောင်နိုင်သူ တစ်ယောက်ယောက်ရှိပါသလား။
ဆရာက ထိုမေးခွန်းကို မေးရာတွင် အတန်းသားများအား ယေရှု၏တန်ခိုးတော်ကို ယုံကြည်
တတ်စေရန်အတွက် မေးသင့်ပါသည်။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုခရစ်တော်၌ သေခြင်းကို အောင်နိုင်သည့် တန်ခိုးရှိသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ယေရှုခရစ်တော်၏သာသနာတော်
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စွန့်စာခြင်းနံပါတ် ၆၈
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၂:၁၂-၄၆ နှင့်
ဇာခရိအနာဂတ္တိကျမ်း ၉:၈-၉

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် ယေရုရှလင်သို့ရောက်သောအခါ
စိတ်အားထက်သန်သည့် လူထုက သူ့ကိုကြိုဆိုကြသည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

လူထုကြီးက ပသခါပွဲအတွက် ယေရုရှလင်တွင် စုရုံးနေကြသည်။ အရင်သင်ခန်းစာ
တွင် ယေရှုကို နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအုပ်စိုးခြင်း ကဏ္ဍတွင် ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ယေရှု
သည် ယေရုရှလင်သို့ဝင်လာသောအခါ ယခုတွင် သူ၏အုပ်စိုးခြင်းစတင်ပြီဟု ထင်ကြ
သည်။ သူတို့သည် “ဟောရှဏ္ဏ” ဟု အော်ကြသည်။ “ကျေးဇူးပြုပြီးကယ်တင်ပါ” “ယခု
ကယ်တင်ပါ” ဟုဆိုလိုသည်။

¼¼

ယေရှုက ရောမ၏မင်္သကာသူအဖြစ် ထွက်လာပါက သူသည် စစ်မြင်းကိုစီးပြီး ယေရု
ရှလင်သို့ ဝင်လာမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယေရုရှလင်သို့ မြည်းကလေးစီးပြီး ဝင်လာ
သောအခါ ရောမကိုလက်နက်ချထားသည်။ ဘုရင်တစ်ပါးသည် မြည်းကလေးစီးပြီး
လာခြင်းသည် မည်သည့်အန္တရာယ်မှ မရှိနိုင်ပါ။ ယေရှုမှ ယေရုရှလင်သို့ဝင်လာခြင်းကို
ဇာခရိမှ လွန်ခဲ့သော နှစ်ရာပေါင်းများစွာကတည်းက ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်။

¼¼

“ဇိအုန်သမီး” (အခန်းငယ် ၁၅) သည် ယေရုရှလင်မှ လူထုကို ရည်ညွှန်းသည့် ကဗျာ
ထိုအဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ပျက်သောအခါ တပည့်တော်များက နားမလည်ကြပါ။ သို့သော်
ယေရှုသည် သေခြင်းမှရှင်ပြန်လာသောအခါ သူတို့နားလည်ခဲ့ကြရသည်။

¼¼

လာဇရုသေခြင်းမှ ပြန်ရှင်လာသည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြသည့် မျက်မြင်သက်သေများသည်
စိတ်အားထက်သန်နေသည့်လူထုကို ပိုမိုအားဖြည့်ပေးသည်။ ရောမအစိုးရက ထိုလူထု
သည် ထိန်းချုပ်၍ မရနိုင်တော့သည်ကို သတိပြုမိလာကြသည်။

¼¼

ဂျုံ၏အဆန်ဟူသည်မှာ ယေရှု၏ ဖြစ်လာမည့်သေခြင်းတရားကို ပရောဖက်ပြုထား
သည်ကို ယေရှုစဉ်းစားခြင်းကို သရုပ်ဖော်ထားသည်။ သူ၏သေခြင်းသည် မဟာသီးနှံ
ဖြစ်ထွန်းခြင်းကို ယူဆောင်လာလိမ့်မည်။

¼¼

ထို့နောက် ယေရှုက ပရောဖက်ပြုချက် နောက်တစ်ခုကို ကိုးစားသည်။ သူက “မြေပေါ်မှ
ချ ီကြွခြင်း” ကို ခံရသောသူဖြစ်မည်။ အခန်းငယ် ၂၃ မှ ဤပရောဖက်ပြုချက်သည် သူ၏
သေခြင်းနှင့်သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းကို ညွှန်ပြနေသည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

နည်းလမ်းတစ်မျ ိုးဖြစ်သည်။
¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
အချ ိန်ကာလ

လူများ

ဖြစ်စဉ်

လှုပ်ရှားမှု -

အစအဦး		

ဘုရားသခင်		

အစအဦး		

အာဒံနှင့်ဧဝ		

အစအဦး		

နောဧ			

အပြစ်

ဖြစ်စဉ်များကိုယှဉ်တွဲခြင်း

အစအဦး		

ဆိုးညစ်သောလူများ

တစ်ကမ္ဘာလုံး ရေလွှမ်းမိုးခြင်း

လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏အစ

အာဗြဟံ			

ဘာသာစကား ရှုပ်ထွေးခြင်း

ဆရာက စာရွက်စင်သုံးခု

လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏အစ

မောရှေ			

ဘုရားသခင်ထံမှ

နယ်မြေတော် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း

ယောရှု			

နယ်မြေတော် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း

ဂိဒေါင်			

ကပ်ဘေးများ

စည်းလုံးသော နိုင်ငံတော်

ဒါဝိဒ်			

ကတိတော်နယ်မြေသို့

ကွဲပြားသော နိုင်ငံတော်

ဧလိယနှင့်ဧလိရှဲ

ဝင်စားခြင်း

အိမ်မှ ခေါ်ဆောင်ခံရခြင်း

ယေရမိ၊ ဒံယေလ၊

အပြစ်၏စက်ဝန်း

စေလွှတ်ခြင်း

ယေဇကျေလ

ဘုရားသခင်သည်အရာ

သင်ခန်းစာစတင်ပါ

အားလုံးဖန်ဆင်းသည်

အထူးကတိတော်

ထူးခြားသော ထာဝရရှင်ဘုရင်

အိမ်သို့ပြန်လာခြင်း

နေဟေမိ၊ဧဇရ

အိမ်သို့ပြန်လာခြင်း

ဒံယေလ

ယေရှု၏ အစောပိုင်းဘဝ

မာရိနှင့်ယောသပ်		

ဣသရေလကို အာစီးရီးယားသို့

ယေရှုခရစ်တော်၏

တပည့်တော်

ဣသရေလပြန်လာခြင်း

သာသနာ

ပရောဖက်များ

ဆယ့်နှစ်ယောက်

ယေရှုခရစ်တော်၏
သာသနာ
ယေရှုခရစ်တော်၏

ပြောင်းလဲခြင်း နှစ်ပေါင်း၄၀၀

ယေရှု			

ယေရှုမွေးဖွားခြင်း

မျက်မမြင်		

ယေရှုမှ တပည့်တော် ၁၂ဦး

ယေရှုခရစ်တော်		

သာသနာ

ဣသရေလမှ ထူးခြားသော

ခေါ်ခြင်း
ယေရှု၏ နိမိတ်လက္ခဏာများ

သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်

ယေရှု၏ ကျန်းမာစေခြင်း

သေခြင်း

တန်ခိုး
ယေရုရှလင်သို့ဝင်ခြင်း

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

အချ ိန်ကာလ၊ လူများနှင့်

ကို လုပ်ပါ။ တစ်ဆင့်မှာ
အချ ိန်ကာလ အဆင့်ဖြစ်
မည်။ ထိုအချ ိန်ကာလ
ဟူသည့် ခေါင်းစဉ်အောက်
တွင် ကာလ၁၈ခု ရှိမည်။
ထိုအတိုင်းပင် လူများနှင့်
ဖြစ်စဉ်များအတွက် လုပ်
ဆောင်ပါ။ ထို့နောက်
ထိုအရာများကို ရောနှော
ပြီး ကလေးများကို
မှန်ကန်သော အချ ိန်ကာ
လ၊ မှန်ကန်သောလူနှင့်
ဖြစ်စဉ်ကိုစီစေပါ။ ဥပမာ
မှန်ကန်စွာ ယှဉ်တွဲသော
အခါ အစအဦး၊ ဘုရား
သခင်နှင့် ဘုရားသခင်
သည် အရာအားလုံးကို
ဖန်ဆင်းသည်ဟူသော
အကြောင်းအရာသည်
တစ်နေရာတည်းတွင်
ရှိရမည်။

ဤအချက်အထိ ယေရှုသည် အလွန်ကျော်ကြားသည်။ သင်တို့သည် ကျော်ကြားခြင်း ယှဉ်
ပြိုင်မှု လုပ်မည်ဆိုပါက မည်သည့်အရာက လူများကို ကျော်ကြားစေသနည်း။
ကျော်ကြားခြင်းအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကောင်းသည့်အရာများမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။
ကျော်ကြားခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မကောင်းသည့် အရာများမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
ယေရှုကို သတ်လိုသည့် ဆန္ဒနှင့် လာဇရုအား သတ်လိုသည့် အကြံအစည်မှာ ကြီးမားလာခဲ့
သည်။ ဂျူးလူမျ ိုးခေါင်းဆောင်များက ဂျူးလူမျ ိုးအများစုသည် ယေရှု၏နောက်လိုက်များ

ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

ဖြစ်မည်ကို မနှစ်သက်ကြပါ။ နောက်တစ်ရက် ပသခါပွဲတွင် လူထုက ယေရှုသည် ယေရုရှ

- ဂျုံစေ့

လင်သို့ လာသည်ကိုကြားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုဝင်လာမည့် ဒါဝိဒ်၏မြို့တော်အဝင်ဝ

ဆရာက ဂျုံစေ့ကိုအတန်း

တွင် သဖန်းရွက်များ ခင်းကာ စုဝေးကြပြီး “ယခုကယ်တင်ပါ” ဟု အော်ကြသည်။ အစောက

ထဲသို့ ယူလာပါ။ ဂျုံစေ့ကို

ယေရှု၏တောင်းဆိုမှုတွင် တပည့်တော်များက ယေရှုမှ ယေရုရှလင်သို့စီးသွားရန် မြည်း

စိုက်လိုက်သောအခါ

ကလေးကို လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ သူတို့က ထိုအချ ိန်တွင် ၎င်းကိုနားမလည်ကြပါ။ သို့သော်

သေဆုံးသွားသည်။

လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းရာကျော်လောက်က ပရောဖက်ဇာခရိ၏ ပရောဖက်ပြုချက် ပြည့်စုံ

သို့သော် အပင်ပေါင်လာ

လာခြင်း ဖြစ်သည်။

သောအခါ အစေ့များစွာကို

ယေရှုသည် အလွန်ကျော်ကြားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာသည်။ လူအများက ယခုတစ်ကြိမ်တွင်
သူ၏နိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်တော့မည်ဟု ထင်ကြသည်။ သူသည်ဤအကြံအစည်ကို
အရင်က ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုသည် အချ ိန်ကောင်းနှင့်တူသည်။ ဂျူးဘာသာရေး
ခေါင်းဆောင်များက ကြောက်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယေရှုသည် အလွန်ကျော်
ကြားလာသောအခါ သူတို့နောက်လိုက်မည့်သူ လျော့နည်းသွားမည်ကို စိုးရိမ်ကြသည်။ ရောမ
အစိုးရက ထို “ယေရှုလှုပ်ရှားမှု” သည် ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှ တဖြည်းဖြည်းလွှတ်သွားမည်ကို
စိုးရိမ်ကြသည်။ တစ်ဖက်တွင် လူအများက ကျော်ကြားသည့် ယေရှုအတွက် အလွန်စိတ်
အားထက်သန်ကြသည်။ သို့သော်လူတိုင်းက ထိုသို့ မခံစားကြပါ။ အထူးသဖြင့် ဂျူးလူမျ ိုး

ထုတ်ပေးသည်။ ထိုအစေ့
များကို နောက်တစ်ဖန်
စိုက်ရန်နှင့် မုန့်လုပ်ရန်
အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဂျုံစေ့သည် သေးငယ်သည်
ကို အတန်းအား အလေး
ထားပြောပြပါ။ ထိုအစေ့
သည် အဆပေါင်းများစွာ

ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် ရောမအစိုးရဖြစ်သည်။

သီးနှံမဖြစ်ထွန်းသေးမီ

တစ်ကြိမ်က ယေရုရှလင် အတွင်းထဲတွင် ယေရှုသည် လူအများက သတိရမည် … လူတိုင်း

မြှပ်နှံခံရသည်။

က သူတို့ကို သတိရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပရောဖက်နှစ်ပါး၏စကားကို ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ သူက

မြေအောက်တွင်ဦးစွာ

လူများအား ဂျုံစေ့သည် သီးနှံမဖြစ်ထွန်းစေမီ မြေပေါ်သို့ကျပြီး သေရမည်။ သူသည် ထိုအချ ိန်
က အလွန်ကျော်ကြားသော်လည်း သူသေရမည်ကို သိသောကြောင့် ထိုသို့ပြောခြင်း ဖြစ်
သည်။ ယေရှုက သူသည် မြေပေါ်မှချ ီကြွခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း လူထုကို ပြောပြသည်။
သူသေပြီးမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်လာမည့်အကြောင်းကိုပြောခြင်း ဖြစ်သည်။ တပည့်တော်
များက ထိုစကားအားလုံးကို ယေရှုသေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသောအခါ နားလည်ခဲ့
ကြသည်။ သို့သော် ဖြစ်နေစဉ်တွင် ဘာမျှနားမလည်ခဲ့ကြပါ။ သူတို့ဘာမှ မကြံစည်မိကြပါ။
ဂရိလူမျ ိုးအချ ို့က ယေရှုကို တွေ့မြင်လိုကြသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှု၏ တပည့်တော်များမှ
စကားပါးလိုက်ကြသည်။ ယေရှုက သူတို့အား သူ့အတွက် ဘုန်းတော်ထင်ရှားရမည့်အချ ိန်မှာ
ထိုနေရာတွင်ရှိသည်ဟု တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြောရာတွင် ကောင်းကင်မှ အသံတော်သည်
ယေရှုပြောခဲ့သည့်စကားကို အားဖြည့်ပေးသည်။ အသံတော်က “ငါ၏နာမည်သည် ဘုန်း
ထင်ရှားသည် နောက်တစ်ဖန် ဘုန်းတော်ထင်ရှားဦးမည်” ဟု ဖြစ်သည်။ လူထုက ထိုအသံ
တော်ကိုကြားသောအခါ ပိုမိုကြောက်ရွံ့ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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ယေရှုက ထိုအရာများကို ပြောပြီးနောက် သူသည် လူထုမှ နောက်ဆုတ်ပြီး သူကိုယ်တိုင်

ဆရာအကူ

ပုန်းလိုက်သည်။ သူသည် လူထုကြားတွင် အလွန်ကျော်ကြားသည် သို့သော် သူ့ကိုမယုံကြည်
ကြပေ။ သူ၏ကျော်ကြားမှုကို လူထုက ချစ်ခင်ကြသည် သို့သော် သူအမှန်တကယ်ဖြစ်တည်
မှုကို သူတို့မချစ်ကြပါ။ ဟေရှာယက လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ကရေးသားခဲ့သည်မှာ
“Lord, who has believed our report and to whom is the arm of the Lord revealed”
ဟု ရေးသားခဲ့သည်။ ယခု ယေရှုသည် သူ၏လောကနေ့ရက်မှာ နောက်ဆုံးသို့ ရောက်
နေသည်ကို သိခဲ့သည်။ သူ၏သေခြင်းသည် လျှင်မြန်စွာ ချည်းကပ်လာနေသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု -

ရှင်ယောဟန် ၁၂:၂၄ - ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား မြေ၌ကျသော စပါးစေ့သည် မပျက်လျှင်
တစ်ခုတည်းနေ၏။ ပျက်လျှင်မူကား များစွာသော အသီးကိုသီးတတ်၏။

ကျမ်းချက်အရှုပ်အထွေး
ကျမ်းချက်စကားလုံးများ
ကို စာရွက်၏ထိပ်တွင်
ရေးပါ။ ထို့နောက်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

စာရွက်ကိုနံပါတ်တပ်၊
ကျမ်းချက်မှ စကားလုံး

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

တစ်လုံးစီအတွက်

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏

နံပါတ်တစ်ခုတပ်ပါ။

ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

နံပါတ်များ၏ဘေးတွင်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်

ကျမ်းချက် အရှုပ်အထွေး

တွေ့နိုင်ပါသည်။

စကားလုံးကိုရေးပါ။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ကျွန်ုပ်၏ ချစ်သူထမြောက်ပါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီချင်းကို ဤသင်
ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကလေးများကိုကျမ်းချက်
အရှုပ်အထွေးအား
မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ်
အတိုင်းစီရန် စိန်ခေါ်ပါ။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ဥပမာ
၁။ စွာကန်မှန်

မှန်ကန်စွာ

၂။ င်လျှတ်ဟုမ မဟုတ်လျှင

“ပို၍ နက်နဲစွာတူးခြင်း”
ဖြစ်နိုင်ပါက ဤလှုပ်ရှားမှုအတွက် မျက်မြင်ရသည့်အကူအဖြစ် အသုံးပြုရန် လက်သုတ်ပဝါ
တစ်ခုကို ယူလာပါ။ ဆရာက ဖော်ပြချက်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီး ပိုမိုနက်နဲသည့်အဓိပ္ပါယ်ဖြင့်
“ပိုမိုနက်နဲစွာ တူးဆွခြင်း” ကို သင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါလျှင် သင်လက်မြှောက်ပြီး သင်အဖြေ
ပေးသောအခါ လက်သုတ်ပဝါကို ကိုင်ထားနိုင်ပါသည်။
၁။	ယေရှုသည် ယေရုရှလင်သို့ စီးသွားရန် မြည်းတစ်ကောင်အား ယူလာရန် တပည့်
တော်များကို စေခိုင်းခဲ့သည်။ (၎င်းမှာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ရာပေါင်းများစွာက ပရောဖက်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း
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ဇာခရိမှ ရေးသားခဲ့သည့် ပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံလာခြင်း ဖြစ်သည်။ မြည်းသည်
ဆင်းရဲသားစီးသည့်ပုံစံ ဖြစ်သည်။ ဘုရင်တစ်ပါးကမစီးပါ)
၂။	ယေရှုက ဂျုံစေ့သည် များစွာမဖြစ်ထွန်းမီ မြေပေါ်သို့ကျပြီး သေဆုံးရမည်ဟု ပြောခဲ့
သည်။ (သူကိုယ်တိုင်သေခြင်းအကြောင်းကို ပြောနေခြင်း ဖြစ်သည်။)
၃။ လူထုက သဖန်းရွက်များကို ဝှေ့ယမ်းပြီး ယေရှုသည် ယေရုရှလင်သို့လာသောအခါ
သူ့ကိုချ ီးမြှောက်ကြသည်။ (သူတို့သည် နိမိတ်လက္ခဏာကို ချစ်ကြသည်။ သို့သော်
စစ်မှန်စွာ မယုံကြည်ပါ (သို့) သူမည်သူဖြစ်သည်ကို မချစ်ကြပါ။)
၄။	ယေရှုက သူသည် မြေကြီးမှချ ီကြွခြင်းကို ခံရမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ (သူသည်
သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်လာမည်ကို ပြောနေခြင်း ဖြစ်သည်။)

ဆရာအကူ
ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ဤပုံပြင်သည် ကျွန်ုပ်တို့
လွယ်ကူစွာ မြင်နိုင်သည့်
အရာထက်ကျော်လွန်
သည့် အဓိပ္ပါယ်ဖြင့် ပြည့်
နှက်နေသည်။ ရွှေတွင်းမှ
လုပ်သားကဲ့သို့ (သို့)
ကျောက်မီးသွေးတွင်းမှ
လုပ်သားကဲ့သို့ ရွှေနှင့်

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ကျောက်မီးသွေးရရန်
နက်စွာ တူးရသကဲ့သို့

ယေရှုနောက်သို့ လိုက်သူများ၏ အသက်တာကို အခြေခံပြီး သင်ကိုယ်တိုင်အောက်ပါ
ဇယားတွင် အမှတ်ပေးပါ။

သူတို့ရှာဖွေသည်မှာ
မည်သည့်အရာဖြစ်စေ
ဘုရားသခင် သိစေလို

¼¼

ယေရှု၏ နမူနာကို လိုက်ခြင်း		

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ဘုရားသခင်၏ စကားကို နားလည်ခြင်း		

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်း		

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

အတ္တဆန်သည့် ဆန္ဒကိုငြင်းပယ်ရန် အသင့်ရှိခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ဘုရားသခင်ကို ဘုန်းပေးခြင်း		

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ဆိုးရွားသည့် ဆက်ဆံရေးမှ ရှောင်ခြင်း		

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ဘုရားသခင်၏ ဦးဆောင်မှုကို တုံ့ပြန်ခြင်း		

၁

၂

၃

၄

၅

၆

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

¼¼

ဘုရားသခင်၌ အားလုံးဆက်ကပ်ခြင်း		

၁

၂

၃

၄

၅

၆

လှုပ်ရှားမှု -

သည့် အရာကို ကျွန်ုပ်တို့
ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်
ကျမ်းစာကို နက်နဲစွာ
တူးဖော်ရပါမည်။

ကြီးထွားခြင်းအတွက်
ဇယား

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

ဆရာက အတန်းရှိ
ကလေးများအား ယေရှု၏

ယေရှုသည် ကျော်ကြားသောကြောင့် လူအချ ို့က သူ့နောက်လိုက်ကြသည်။ လူအချ ို့က
သူ့ကိုယုံကြည်သောကြောင့် သူ့နောက်လိုက်ကြသည်။
သင်သည် ယေရှုခရစ်တော်ကို အပြည့်အဝယုံကြည်ပါသလား။ သူသည် သင့်အတွက် လုပ်
ဆောင်ပေးနိုင်သည့်အရာကြောင့် (သို့) သင်ယုံကြည်သောကြောင့် သူ့နောက်သို့ လိုက်
နေသလား။

ဥပမာသည် ကျန်ုပ်တို့၏
ဘဝ အသက်တာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်
အကူအညီ ဖြစ်သင့်
ကြောင်း ညွှန်ကြားပေးပါ။
ကလေးများက

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် ယေရုရှလင်သို့ရောက်သောအခါ
စိတ်အားထက်သန်သည့် လူထုက သူ့ကိုကြိုဆိုကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း

ထိုဇယားကို ဖြည့်ရမည်
(၁ - အလွန်နှိမ့်၊ ၆ - မြင့်)
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၉
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၂၃:၃၇-၂၄:၃၁

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် အောင်မြင်ခြင်းနှင့် ဝင်လာခဲ့ပြီး
နှစ်ရက်အကြာတွင် အနာဂတ်ဖြစ်ပျက်များအကြောင်း သွန်သင်ခဲ့သည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ယေရှုသည် ယေရုရှလင်သို့ ဝမ်းနည်းခြင်းကြီးစွာ ဝင်လာခဲ့သည်။ သူငြင်းပယ်ခံရမည်
ကို သိနေသည်။ သို့သော် သူ့အား ကြိုဆိုကြမည့်အချ ိန်ရောက်လာမည် (ဇာခရိ ၁၂:၁၀)။
ယေရှုက “ထာဝရဘုရား၏ အခွင့်နှင့်ကြွလာသော သူသည် မင်္ဂလာရှိစေသော” ဟု ပြော
ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ သူ၏ လောကတွင်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ အုပ်စိုးခြင်းအား စတင်ခြင်းကို
ရည်ညွှန်းနေခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

¼¼

ယေရှုသည် ဗိမာန်တော်သို့ လာသောအခါ တပည့်တော်များအား ထိုဗိမာန်မှကျောက်
တုံးများတစ်ခုမှ ကျန်ရှိမည်မဟုတ်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ၎င်းက တပည့်တော်များနှင့်ဆွေး

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

သည် မည်သည့်အချ ိန်တွင် ဖြစ်ပျက်မည်နည်း။ ၂) သင်ကြွလာသောအခါနှင့် ကာလ၏

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

အဆုံးတွင် မည်သည့်နိမိတ်များ ရှိမည်နည်း။

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

ထိုမေးခွန်းများအတွက် ယေရှု၏ ပထမဆုံး တုံ့ပြန်ချက်မှာ တပည့်တော်များကို မည်

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

သူကမှ လမ်းမှားမသွေးဆောင်ရန် သတိပြုရမည်။ နိမိတ်လက္ခဏာများကို ရှာခြင်း

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

သည် လှည့်စားခြင်းသို့ ဦးတည်စေသည်။ ထိုအချ ိန်ကာလတွင် လူများသည် ယေရှု

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

ရှင်မဿဲ ၂၄:၄-၈ ၏ လက္ခဏာများက ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၆ မှ တံဆိပ်ခုနှစ်ခုနှင့် အပြန်

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

အလှန်ဆက်စပ်နေသည်။

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

ဒံယေလ (၉:၂၇) တွင် ပြောထားသည့် ပပျောက်စေလိမ့်မည် ဟူသည့်စကားနှင့် သခင်မှ

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

ဤနေရာတွင် ရည်ညွှန်းသည်မှာ အန္တိခရစ်သည် ဗိမာန်တော်သို့ဝင်လာပြီးသူ၏ရုပ်တု

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

မြေငလျင်များဖြစ်မည်။

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

နွေးမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ယေရှုအား တိုက်ရိုက်မေးခွန်းနှစ်ခု မေးခဲ့သည် ၁) ထိုအရာ

ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဟု ကြွေးကြော်ကြလိမ့်မည်။ စစ်ပွဲများ၊ အစာခေါင်းပါးခြင်းများနှင့်
¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

ကို ထားမည်၊ လူတိုင်းက ထိုရုပ်တုကို တိုက်ရိုက်ကိုးကွယ် မည့်အချ ိန်ကိုပြောနေခြင်း

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

ဖြစ်မည်။ (၂ သက် ၂:၄၊ ဗျာဒိတ် ၁၃:၁၄-၁၅)

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

စိတ်ဖိစီးသည့် အချ ိန်ပြီးနောက် ရုတ်တရက် သခင်သည် လောကသို့နိမိတ်များစွာဖြင့့်

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

ပြန်လာလိမ့်မည်။ ခရစ်တော်၏ကြွလာခြင်းသည် လူတိုင်းအတွက်သိသာထင်ရှားမည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

pmrsufESm 383

ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျမ်းစာတစ်လျှောက်တွင် အလေးထားဖော်ပြထားသည့် မရှိမဖြစ် သမ္ဓာတရားရှစ်ခု ရှိပါ
သည်။ ထိုရှစ်ချက်ကို အရင်သင်ခန်းစာများတွင် ကျွန်ုတို့လေ့လာခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သည်။ ကလေး
များအား ထိုအချက်များ မှတ်မိသလားမေးပြီး တစ်ချက်ချင်းစီကို အနည်းငယ်စီ ပြောစေပါ။
ထိုအချက်များမှာ -

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု သမ္မာတရား၏ မရှိမဖြစ်

၁။ ဘုရားသခင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်ရှိသည်။ (သင်ခန်းစာ
၁ - ထာဝရဘုရားသခင်၊ သင်ခန်းစာ ၂၇ - ထွက်မြောက်ရာကျမ်း၊ သင်ခန်းစာ ၄၀ -

အချက်ရှစ်ချက် ပြည့်စုံသော ပုံပြင်တစ်ပုဒ်
ဆရာကထို သမ္မာတရား၏

ဒါဝိဒ်မင်းအုပ်စိုးခြင်း)
၂။ လူသား - ဘုရားသခင်သည် အရာများစွာကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ လူသားအား သူ၏အထူး

မရှိမဖြစ်အချက် ရှစ်ချက်

မိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ (သင်ခန်းစာ ၃ - စကြဝဠာကို ဖန်ဆင်းခြင်း၊

ကို အလေးထားရပါမည်။

သင်ခန်းစာ ၄ - လူသားကိုဖန်ဆင်းခြင်း၊ သင်ခန်းစာ ၂၄ - မောရှေသည် ဘုရား၏ လူများ

ထိုရှစ်ချက်သည် ကလေး

ကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်)

များအား ရွေးနုတ်ကယ်

၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံခဲ့ကြပါ။ သူတို့အား

တင်ခြင်း အကြောင်း

ပြောထားသည့်အရာကို သူတို့မလုပ်ကြပါ။ (သင်ခန်းစာ ၇ - လူသားအပြစ်၏အစ၊ သင်

ပြောပြသောအခါ အခြေခံ

ခန်းစာ ၃၃ - Kadesh အရပ်တွင် မယုံကြည်ခြင်း၊ သင်ခန်းစာ ၄၃ - ကွဲပြားသောနိုင်ငံတော်)

များ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်

၄။ သေခြင်း - ဘုရားသခင်သည် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာခံမှုအတွက်

တို့သည် ထိုရှစ်ချက်ကို

ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ သေခြင်းသည် ခွဲခွာခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ (သင်

ပုံမှန် အလေးအနက်ထား

ခန်းစာ ၈ - သေခြင်း၏အစ၊ သင်ခန်းစာ ၁၆ - ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်၊ သင်ခန်းစာ ၄၆ - ဣသ

သွားပါမည်။

ရေလနှင့် ယုဒတို့၏ပြည်နှင်ဒဏ်)

ကလေးများအား သင်ခဲ့

၅။ ခရစ်တော် - ဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နေသည့် သူ၏တစ်ပါး

ပြီးသည့် သင်ခန်းစာ ၆၈ ခု

တည်းသော သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ (သင်ခန်းစာ ၉ - စာတန်အပေါ်အောင်

ထဲမှ ထိုအခြေခံ သမ္မာ

နိုင်သူ၏ကတိတော်၊ သင်ခန်းစာ ၄၅ - ကြွလာမည့် မေရှိယအကြောင်း ပရောဖက်ပြု

တရားရှစ်ချက်ကို မည်သို့

ချက်များ၊ သင်ခန်းစာ ၅၂ - ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်း)

မှတ်မိသည်ကို ပြောစေပါ။

၆။ ကားတိုင် - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင်
အသေခံခဲ့သည်။ (သင်ခန်းစာ ၁၁ - ဖုံးအုပ်ခြင်းများအတွက် ပြင်ဆင်ထောက်ပံ့ခြင်း၊
သင်ခန်းစာ ၃၂ - အပြစ်ဖြေရာနေ့၊ သင်ခန်းစာ ၄၅ - ကြွလာမည့် မေရှိယအကြောင်း
ပရောဖက်ပြုချက်များ)
၇။ ယုံကြည်ခြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပါက ဘုရားသခင်ကြိုဆို
သည်။ (သင်ခန်းစာ ၁၃ - ကာဣနနှင့် အာဗေလ၊ သင်ခန်းစာ ၃၄ - ကြေးဝါမြွေရုပ်၊
သင်ခန်းစာ ၅၈ - ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်)
၈။ အသက် - ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သော သူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးသည်။
(သင်ခန်းစာ ၅ - ပရာဒိသုဘုံမှဘဝ၊ သင်ခန်းစာ ၃၈ - မှောင်မိုက်သော အချ ိန်ကာလတွင်
တောက်ပသော အလင်းများ၊ သင်ခန်းစာ ၅၆ - ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်မှ ကြွေးကြော်ချက်)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း
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၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
နောက်ဆုံးအချ ိန်တွင် သင်ဒုက္ခရောက်ခဲ့သည့်အချ ိန် ရှိခဲ့ဖူးပါသလား။ တပည့်တော်များလည်း
ဒုက္ခရောက်ဖူးပါသည်။ ယေရှုကို နောက်ဆုံးသော အချ ိန်ကာလအကြောင်း မေးခဲ့ကြသည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
သံလွင်တောင်ပေါ်တွင် ယေရှုသည် သူ၏တပည့်တော်များနှင့် အတူ ယေရုရှလင်မြို့ကို
ကြည့်ကြသည်။ သူမျက်ရည်ကျလေသည်။ ထိုမြို့ရှိလူများအတွက် သူအလွန်ဝန်လေးသည်။
သူက ယေရုရှလင်ရှိလူများနှင့် ဣသရေလလူမျ ိုးအားလုံးသည် သူ့ကိုကြိုဆိုပြီး ကိုးကွယ်

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ဗိမာန်တော်၏မူရင်းခွဲ

စေချင်သည်။ အမှန်တွင် သူသည် သူပိုင်သော လူများထံလာခဲ့သော်လည်း သူပိုင်သော

ဆရာကဗိမာန်တော်၏

လူများက သူ့ကိုလက်မခံကြပါ။

မူရင်းခွဲကိုဖန်တီးရမည်

ယေရှုက ဗိမာန်တော် နယ်မြေသို့ လာသောအခါ ဗိမာန်တော် ကျောက်တုံးများသည် တစ်ခု
ပေါ်တစ်ခုဆင့်ပြီး ကျန်သည့် ကျောက်တုံးတစ်ခုမျှ မရှိသည့်အချ ိန်ရောက်လာမည်ဟု ပြော
ခဲ့သည်။ ထိုအရာကို ယုံကြည်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်

ရှောလမုန်

(သို့)
ဗိမာန်တော်နယ်မြေပုံကို
ပြသရမည်။

မင်းကြီး၏ဝင်း(သို့) အရှည်မှာ ၁၅၆၂ပေ (၄၇၆ မီတာ) ရှည်သည်။ ကော်လံ ၁၆၀ ရှိပြီး ၎င်း
မှာ ၉၂၁ ပေ (၂၈၁ မီတာ) အလျားရှိသည်။ သေချာစွာဖြင့် ထိုအရာသာပျက်စီးလျှင် တစ်ခုခု
မှားယွင်းနေသောကြောင့် ဖြစ်မည်။ ထိုစကားက အနာဂတ်အကြောင်း သူတို့၏စိတ်ဝင်
စားမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် တပည့်တော်တစ်ဦးက “အဘယ်ကာလမှ ဖြစ်မည်
နည်း” ဟု မေးခဲ့လေသည်။ နောက်မေးခွန်းတစ်ခုမှာ “ကိုယ်တော်ကြွလာ၍ ဤကပ်ကမ္ဘာ
ကုန်သော ပုပ္ပနိမိတ်သည် အဘယ်နိမိတ်ဖြစ်မည်နည်း” ဟူသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။
ရုတ်တရက် ယေရှုက လှည့်စားသူကို စောင့်ကြည့်ရန် ပြောခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ သူ၏ပထမဆုံး
တုံ့ပြန်ချက်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဟ ုကြွေးကြော်သောသူ ရှိလာမည်။ သို့သော်
ထိုအရာများသည် အတုအယောင်သာဖြစ်သည်။ ထိုအတုယောင်ကို လူတိုင်းသတိထားရ
မည်။ နောက်တစ်ချက်သူပြောသည်မှာ စစ်ပွဲများ၊ စစ်တိုက်ခြင်းသတင်းစကားများ၊ အစာ
ခေါင်းပါးခြင်းနှင့် ငလျင်လှုပ်ခြင်းများရှိမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ မုန်းတီးခြင်းများစွာ ရှိမည်။
သို့သော် နိုင်ငံတော်၏သတင်းကောင်းမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဟောပြောပြီး အဆုံးသတ်
ရောက်လာလိမ့်မည်။
ထို့နောက် ဗိမာန်တော်ပျက်စီးခြင်းကို သူတို့မြင်သောအခါ တောင်ပေါ်သို့ပြေးရန် အဆင်သင့်
လုပ်ရန် သူတို့အားပြောပြသည်။ အလွန်ဒုက္ခရောက်မည့် အချ ိန်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ
အန္တိခရစ်သည် ဗိမာန်တော်ထဲသို့ ဝင်လာလိမ့်မည်။ သူ၏ရုပ်တုကိုတည်ထားမည်၊ လူတိုင်း
ကို သူ့အားကိုးကွယ်ရန် ဖိအားပေးမည်။ အန္တိခရစ်သည် ယေရှုခရစ်တော်နှင့် ဆန့်ကျင်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဘက်ဖြစ်သည်။ သူ့ကိုကိုးကွယ်ရန် လူတိုင်းကို ဖိအားပေးမည်။ ယေရှုက နှစ်ပေါင်းရာချ ီက
ဒံယေလပြောခဲ့သည့် စကားကို ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။ တမန်တော်ယောဟန်သည် တူညီသော

ဆရာအကူ

အဖြစ်အပျက်များအကြောင်းကို ရေးသားခဲ့သည်။
အချ ိန်ကာလအဆုံးတွင် မဖြစ်ဖူးသည့် ဒုက္ခရောက်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့ရက်များ မတို
တောင်းပါက မည်သူမျှ အသက်ရှင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ယေရှုက သူတို့ကိုခွန်အား
ပေးသည့်စကားဖြင့် ချန်ထားခဲ့သည်။ ယုံကြည်သူများ ဖြစ်လာကြသောကြောင့် ကာလ၏
အဆုံးသတ်မှ ဘေးဒဏ်ကြီးကျရောက်မည့် နေ့ရက်ကာလသည် တိုတောင်းမည်ဖြစ်သည်။
ယေရှုက ထိုဖော်ပြချက်ကို အဆုံးသတ်လိုက်သည်။ သူ၏ နောက်လိုက်များကို သခင်သည်
ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာမည်ဟု ပြောပြခဲ့သည်။ သူက ယခုတွင် သူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်
အတိုင်း ပေါ်လာမည် မဟုတ်သေးပါ။ သို့သော် သူပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အချ ိန်
တွင်မှ ဖြစ်စေကာမူ သူရောက်လာမည့်အချ ိန်အတွက် သူတို့အဆင်သင့်ဖြစ်ရမည်။ ခရစ်
တော်နောက်လိုက်ဟု ကြွေးကြော်သူမည်သူမဆို အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်ရမည်။ ယေရှုသခင်
သည် ပြန်လာလိမ့်မည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက် ကျမ်းစာမှတ်တမ်း
ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်
စာရင်းများကိုချမှတ်ပေးပါ
- တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊အင်္ဂ ါ၊
ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

သောကြာနှင့်စနေ။
ထိပ်တွင် လေ့ကျင့်ရန်

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၂၄:၂၄ - အကြောင်းမူကား ခရစ်တော်၏အယောင်ကို ဆောင်သောသူနှင့်

အချ ိန်နှင့် ပြန်လည်သုံး

မိစ္ဆာပရောဖက်တို့သည် ပေါ်လာ၍ ရွေးချယ်သောသူတို့ကိုပင် လှည့်ဖြားနိုင်လျှင် လှည့်ဖြား

သပ်ရန်အချ ိန်ကိုထားပါ။

လောက်အောင်ကြီးစွာသော နိမိတ်လက္ခဏာ၊ အံ့သြဖွယ်သောအမှုတို့ကို ပြုကြလိမ့်မည်။

ကလေးများသည်
ကျမ်းချက် ကျက်မှတ်ခြင်း
ကို နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ပြီး

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

မည်သည့်အချ ိန်တွင်
ကျမ်းချက် ကျက်မှတ်ခဲ့

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ကျွန်ုပ်၏ ချစ်သူထမြောက်ပါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီချင်းကို ဤသင်ခန်း
စာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သည်ကို သူတို့၏မှတ်တမ်း
တွင် ရေးမှတ်ရမည်။
နောက်တစ်ပတ်တွင်
ထိုမှတ်တမ်းကို အတန်းထဲ
သို့ ယူလာပါ။
ဤလှုပ်ရှားမှုမျ ိုးသည်
ကျမ်းစာ ကျက်မှတ်ခြင်း
နှင့် တစ်ပတ်တာလုံး နာခံ
ခြင်းကို အားပေးသည်။
သင်ခန်းစာ၏ အစိတ်
အပိုင်းမျှသာ မဟုတ်ပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ကျမ်းချက်လှုပ်ရှားမှု

ဆရာအကူ

အဆင်သင့်လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယနေ့ ကစားနည်းတစ်ခု ကစားကြမည်ဖြစ်သည်။ လူ
တိုင်း မျက်လုံးမှတ်ပြီး မြင်ယောင်ကြည့်ပါ - “သင့်အဖေ၊ အမေနှင့် သင့်မိသားစုအတွက်
အစားအစာကိုဆိုင်သို့ သွားဝယ်သည်။ သူတို့သည် နာရီအတော်ကြာသွားကြပြီး သူတို့
မသွားမီ အလုပ်နှစ်ခုကို သင့်အား ချန်ထားပေးခဲ့သည်။ သင်ရွေးချယ်ရမည့် စရိုက်နှစ်ခုနှင့်
အပြုအမူနှစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်ယောင်ကြမည်။
၁) သင်သည် လှဲလျောင်းပြီး အချ ိန်အတော်ကြာ ကစားရန် ဆုံးဖြတ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်
ဆိုသော် သင်အလုပ်လုပ်ရန် အချ ိန်များစွာ မလိုအပ်ပါ။ သင်အနှစ်သက်ဆုံး တီဗီအစီအစဉ်
ကို ကြည့်ပြီး သင်အိပ်ပျော်သွားသည်။ သင်နိုးလာပြီးသတိရသောအခါ သင့်အဖေနှင့်အမေ
သည် အိမ်ပြန်လာကြတော့မည်။ သင်အလုပ်ပင်မစရသေးပါ။ အိုး နိုး သင်မည်သို့ ခံစား
ရမည်နည်း။ (ကလေးများကိုဖြေစေပါ - ဖြစ်နိုင်သောအဖြေမှာ - ကြောက်ရွံ့မည်၊ အလျင်
စလိုဖြစ်မည်၊ သင်ပြီးနိုင်အောင် အမြန်နည်းဖြင့် လုပ်ဆောင်မည်၊ သင့်အား မမိအောင်
မျှော်လင့်မည်၊ သူတို့ကိုစိတ်ပျက်စေလျှင်ရှက်မည်)
၂) သင့်အနေဖြင့် အလုပ်ကို ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်မည်။ သင်အလုပ်ကိုကောင်းမွန်စွာ လုပ်
ဆောင်ရန် အချ ိန်များစွာ ရှိသည်။ အမှန်တွင် သင်အလုပ်ပြီးသောအခါ ခြံထဲတွင် မြက်ပင်
များ နုတ်ရန်ရှိသည်ကိုလည်း သင်သတိပြုမိသည်။ ထို့ကြောင့် သင်အပိုအလုပ်လုပ်ပြီး သင့်
အဖေနှင့်အမေကို အံ့သြသွားစေမည်။ မကြာမီတွင် သူတို့အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့မည်။
သင်မည်သို့ခံစားရသနည်း (ဖြစ်နိုင်သောအဖြေ - ပျော်မည်၊ သင့်မိဘများကို ပျော်စေသော
ကြောင့် သင်ကြည်နူးသည်၊ သူတို့ကို နာခံကြောင်းပြရန် သူတို့ကိုပင် မစောင့်နိုင်တော့ပါ။)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

၄) သင်ခန်းစာအားပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု -

ဆရာက အတန်းကိုနှစ်သင်းခွဲပါ။
¼¼

အသင်းနှစ်သင်း

တစ်သင်းသည် “အနီသင်း” ဖြစ်ပြီး အနီကဒ်များနှင့် စာရွက်များကို ရမည်။ နောက်

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

တစ်ဖွဲ့မှာ “အဝါသင်း” ဖြစ်ပြီး အဝါရောင်ကဒ်များနှင့် စာရွက်များရမည်။

သင့်လျော်သော အချ ိန်ပြီး

တစ်သင်းချင်းစီတွင် အခြားအသင်းအား မေးလိုသည့် မေခွန်းကိုရေးရန် မေးခွန်း

နောက် ဆရာကကဒ်များ

၃-၅ ခုရေးရန် တာဝန်ရှိသည်။

(သို့) စာရွက်အပိုင်း

¼¼

မေးခွန်းတစ်ခုစီတွင် ယနေ့သင်ခန်းစာနှင့် ဆက်နွယ်ရမည်။

အစများကို စုစည်းပြီး

¼¼

မေးခွန်းများကို ရေးပြီးနောက် အခြားအသင်းက မေးခွန်းများကို ဖြေရန် ၅-၇ မိနစ်

တစ်သင်းစီမှ အကောင်း

အချ ိန်ရမည်။ “အဝါသင်း” က “အနီသင်း” ၏မေးခွန်းများကို ဖြေပြီး “အနီသင်း”

ဆုံး မေးခွန်းနှင့် အကောင်း

က “အဝါသင်း” ၏ မေးခွန်းများကို ဖြေရမည်။

ဆုံး အဖြေကိုဆုချပါ။

¼¼

အတန်း တစ်တန်းချင်းစီ
တွင် လူကြီး ဆရာနှစ်ဦး

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

ထားရှိရန် အကြံပြုပါ
သည်။ နှစ်ဦးရှိပါက
တစ်သင်းချင်းစီ၏ ခေါင်း

ယေရှုက အနာဂတ်တွင် ဖြစ်ပျက်မည့်အရာကို သိသည်။ အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်

ဆောင်များ လုပ်ရမည်။

စိုးရိမ်သည့်အရာနှစ်ခုကို ဖော်ပြပါ။ ယခု ထိုအရာများကို ယေရှုထံဆက်ကပ်ပြီး အနာဂတ်
နှင့် ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်သည့်အရာအတွက် သူ့ကိုကိုးစားပါ။ သူသည် အနာဂတ်ကိုသိပြီး
သူ ကမ္ဘာလောကကြီး၏ စိုးရိမ်စရာများနှင့်အတူ သင်စိုးရိမ်သောအရာကို သတိရပါသည်။
သူ့ထံဆုတောင်းပြီး သင့်ကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးရန် တောင်းခံပါ။ သူ့ကို ယုံကြည်စိတ်ချပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် အောင်မြင်ခြင်းနှင့် ဝင်လာခဲ့ပြီး
နှစ်ရက်အကြာတွင် အနာဂတ်ဖြစ်ပျက်များအကြောင်း သွန်သင်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၀

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂၂:ရ-၂၀ နှင့်
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄:၁-၂၇

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် သူ၏တပည့်တော်များကို တန်ဖိုးရှိသော
ညွှန်ကြားချက်များနှင့် စိတ်သက်သာစေသည့် ကတိတော်များကို ပေးခဲ့သည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

¼¼

ယေရှုသည် သူ၏ တပည့်တော်များနှင့်အတူ နောက်ဆုံးစားခဲ့သော အစာကို ပသခါ

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

အစားအစာဟု ခေါ်သည်။ သို့သော် ယောဟန်က သိုးသူငယ်သည် ပသခါစားပွဲအတွက်

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

အသတ်ခ့ရမည့် အချ ိန်အတိအကျကို ဖော်ပြသောအခါ ယေရှုသေရမည့်အချ ိန်ကို ရည်
ညွှန်းသည် (ယောဟန် ၁၉:၁၄)။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ ပသခါပွဲသည် ရှစ်ရက်ကျင်းပသော
ပွဲဖြစ်သည်။ ပသခါရက်သတ္တပတ်ဖြစ်သည်။
¼¼

အမျ ိုးသမီးများသည် ရေထမ်းရသည်မှာ ထုံးစံအရဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အမျ ိုးသား
တစ်ဦးက ရေကိုသယ်ယူသောအခါ သူ့ကိုအလွန်သတိထားမိစရာ ဖြစ်သည်။ ထိုအမျ ိုး
သား၏အိမ်တွင် ယေရှုနှင့် တပည့်တော်များက နောက်ဆုံးသောညစာကို စားခဲ့သည်။
ထင်ရှားသည်မှာ

အမျ ိုးသားသည်

ယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။

သူ၏သေခြင်းကို

ပြင်ဆင်ရာတွင်ပင် ယေရှုသည် နိမိတ်လက္ခဏာကို လုပ်ဆောင်နေသည်။
¼¼

တစ်ဦးချင်းစီ၏

အိမ်တွင်

သိုးသူငယ်ကိုသတ်ပြီး

အသွေးကို

တံခါးမုတ်တွင်

သုတ်လိမ်းခြင်းဖြင့် လွှတ်မြောက်ခဲ့ခြင်းကို အမှတ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
¼¼

ယေရှုက

တပည့်တော်များအား

မုန့်စားခြင်းနှင့်

စပျစ်ရည်ဝိုင်သောက်ခြင်းသည်

ပဋိညာဉ်သစ်၏ အစသင်္ကေတဖြစ်သည်ဟု သင်ကြားပေးခဲ့သည်ဟု သင်္ကေတကပြသ
¼¼

လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

ခဲ့သည်။ ယေရှု၏အသားနှင့် အသွေးသည် ပဋိညာဉ်သစ်၏ အစ်အတွက် လိုအပ်သည်။

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

ဝိုင်နှင့်မုန့်သည် လောကသားများ၏ အပြစ်ကို ယူဆောင်ပေးသွားခဲ့သည့် ဘုရားသခင်

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

၏ သိုးသူငယ်တော်၏ သွန်းသော အသွေးနှင့်ကျ ိုးပဲ့သော အသားကို ပုံဆောင်သည်။
¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

ပသခါပွဲကျင်းပခြင်းသည် ဣသရေလလူမျ ိုးများ အီဂျစ်ပြည်တွင် ကျွန်ခံစဉ်တွင် ယုံကြည်
သူ

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ပဋိညာဉ်သစ်က ဂျူးလူမျ ိုးများ၏ မျ ိုးဆက်သစ်အတွက် ပေးခဲ့သကဲ့သို့ ဘုရားသခင်၏
သိုးသူငယ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူအတွက်လည်း ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်မှ ယုံကြည်
သူများသည်လည်း ထိုပဋိညာဉ်သစ်တွင် ပါဝင်ရမည်။

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ဆရာအကူ

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၇ - ယေရှုသည် သေခြင်းအား အောင်နိုင်သည့် တန်ခိုးရှိခြင်း
၁။ 	ယေရှုက သူသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း အကြောင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောသောအခါ
မည်သည့်အဓိပ္ပါယ်ဖြင့် ပြောခဲ့သနည်း။
၂။ 	ယောဟန် ၁၁:၂၅ ကို ဖတ်ပါ
၃။ 	ယေရှုခရစ်တော်သည် သေခြင်းကိုအောင်နိုင်သည့် တန်ခိုးရှိသည်။
၄။	ယေရှုသည် သေခြင်းကိုအောင်နိုင်သည့် တန်ခိုးရှိသောကြောင့် ဘုရားသခင်ကို
ကျေးဇူးတင်ပါ။

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - မေးပါ၊ ဖတ်ပါ၊
ပြောပါ၊ ဆုတောင်းပါ
အရင်သင်ခန်းစာ ၃ ခုမှ
ကောင်းမွန်သည့်
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၈ - ယေရှု၏အောင်မြင်စွာ ဝင်ရောက်ခြင်း
၁။	ယေရှုသည် အဘယ်ကြောင့် ယေရုရှလင်သို့ မြည်းစီးကာဝင်လာသနည်း။
၂။ ဇာခရိ ၉:၈-၀ ကို ဖတ်ပါ။

နည်းစနစ်သည် အဓိက
အချက်လေးချက်ကို
ဦးတည်စေပါသည်။

၃။ စိတ်အားထက်သန်သည့် လူထုက ယေရှုကို ယေရုရှလင်မှ ကြိုဆိုခဲ့သည်။

၁) မေးခွန်းမေးပါ

၄။	ယေရှုနောက်သို့လိုက်ခြင်းသည် မကျော်ကြားသော်လည်း သူ့နောက်သို့ လိုက်ရန်

၂) ကျမ်းစာဖတ်ပါ

ဆုတောင်းပါ။

၃) ထိုအကြောင်းပြောပါ

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၉ - သံလွင်တောင်ပေါ်တွင် ပရောဖက်ပြုသည့်စကား
၁။	ယေရှုက သူ၏တပည့်တော်များကို အနာဂတ်အကြောင်း မည်သည့်ဖြစ်စဉ်များ

၄) ဘုရားသခင်ထံ
ဆုတောင်းပါ

ပြောခဲ့သနည်း။
၂။ ရှင်မဿဲ ၂၄ ကို ဖတ်ပါ။
၃။	အောင်မြင်စွာဖြင့် ဝင်ရောက်ပြီး နှစ်ရက်အကြာတွင် ယေရှုသည် သူ၏တပည့်
တော်များကို အနာဂတ်ဖြစ်စဉ်များအကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
၄။	ယေရှုသည် အနာဂတ်ဖြစ်စဉ်များကို သိနိုင်သည့် စွမ်းရည်ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့
သတိပြုမိရန် ဆုတောင်းပါ။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
သင်သည် အနာဂတ်အတွက် ကြောက်ရွံ့ဖူးပါသလား။ သင့်ကို ကြောက်ရွံ့စေသည့်ဖြစ်စဉ်
အချ ို့မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။ ယနေ့သင်ခန်းစာထဲတွင် သခင်ယေရှုမှ အနာဂတ်နှင့် ပတ်
သက်ပြီး စိတ်သက်သာရစေသည့် အရာများကို ပြောခဲ့ကြောင်း လေ့လာကြမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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ပုံပြင်ပြောပြပါ

ဆရာအကူ

ယေရုရှလင်တွင် ပွဲတော်ကျင်းပသည့် အချ ိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ လူများစွာသည် တစ်ပတ်
တာ ကျင်းပမည့် ပသခါပွဲအတွက် မြို့ထဲသို့ရောက်နေကြသည်။ လူအများက ယေရှုကို
တွေ့ဆုံရန် စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပြီး သူတို့အတွက် နိမိတ်လက္ခဏာ တစ်စုံတစ်ရာပြုမည်ဟု

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

မျှော်လင့်ထားကြသည်။ သို့သော် လူတိုင်းက ယေရှုကိုတွေ့ရန် စိတ်မလှုပ်ရှားကြပါ။ ဂျူး

- ကျင်းပခြင်း

လူမျ ိုးများက ယေရှုကိုသတ်ရန် ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာစာတန်သည် တမန်တော်

ဆရာကပွဲကျင်းပရန်

ဆယ့်နှစ်ပါးထဲမှ တစ်ပါးဖြစ်သော ယုဒအထဲသို့ဝင်သော အချ ိန်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ထို့

အထူးအစားအစာ (သို့)

ကြောင့် ယုဒသည် အခြားတမန်တော်များကို ချန်ခဲ့ပြီး ယေရှုကိုသတ်ချင်ကြသည့် ဘာသာ

မုန့်ကိုယူလာရမည်။ ပုံပြင်

ရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံလေသည်။ သူတို့က ယေရှု၏ တပည့်တော်များထဲမှ တစ်ဦး

မပြောမီ ကလေးများကို

က သစ္စာဖောက်မည်ဟု မယုံကြည်နိုင်ခဲ့ကြပေ။ သူသည် အလွန်ကျော်ကြားသောကြောင့်

အစာစားစေပါ။

ထိုသို့ဖြစ်လာမည်ဟု သူတို့မထင်ခဲ့ကြပါ။

ထို့နောက် ယေရှုသည်

ပသခါသိုးသူငယ်ကို စားသောက်ရမည့်နေ့ ရောက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းက ဣသရေလလူမျ ိုး
များ အီဂျစ်ပြည်မှလွှတ်မြောက်ခဲ့သည်ကို သတိရစေသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့
သည် သိုးသူငယ်၏အသွေးကို တံခါးမုတ်တွင်သုတ်လိမ်းပြီး ကောင်းကင်တမန်က အသွေး
တော် သုတ်လိမ်းထားသောအိမ်ကို ကျော်သွားသည်။ ယေရှုက ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကို

တပည့်တော်များ နှင့်
နောက်ဆုံး ညစာစားခဲ့
သည့် အကြောင်းကို
ပြောပြပါ။

အစားသောက်ပြင်ဆင်ရန်ပြောပြီး ရုတ်တရက်မည်သည့်နေရာတွင် စားသောက်ကြမည်ကို
သိလိုခဲ့ကြသည်။ ယေရှုက ပေတရုနှင့် ယောဟန်အား ရေထမ်းလာသော အမျ ိုးသားတစ်ဦး
ကိုတွေ့မည်။ ထိုအမျ ိုးသား၏အိမ်ကို အသုံးပြုလိုကြောင်းပြောပါဟု စေခိုင်းခဲ့သည်။ ထို
ခေတ်ကာလတွင် အမျ ိုးသားများအား ရေထမ်းပြီး မတွေ့ရတတ်ပေ။ အမျ ိုးသမီးကသာ
အချ ိန်တိုင်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။
ကောင်းပြီ။

သူတို့က အမျ ိုးသားတစ်ဦးတွေ့ခဲ့ပြီး အိမ်၏ဒုတိယထပ်ကို သူတို့အား ပြသ

သည်။ သူတို့က ပသခါညစာကို ထိုနေရာတွင် စားသောက်နိုင်သည်။ တမန်တော်များနှင့်
ယေရှုတို့သည် အစားအစာကိုစားရန် ရောက်လာသောအခါ ယေရှုက ထိုအစာကိုသူတို့နှင့်
စားရန် မည်မျှစောင့်စားခဲ့ရသည်ကို ပြောပြသည်။ မုန့်ကိုယူ၍ သူကောင်းကြီးပေးသည်၊
ချ ိုးဖဲ့သည်၊ သူတို့ကိုလည်း မုန့်ကိုပေး၍ “ဤမုန့်ကား သင်တို့အဖို့အလိုငှါ စွန့်သောငါ၏
ကိုယ်ဖြစ်၏။ ငါ့ကို အောက်မေ့ဖို့ရာဤသို့ပြုကြလော့” ဟု ပြောလေသည်။ ထိုနည်းတူခွက်
ကိုလည်း ယူ၍ “ဤခွက်ကား သင်တို့အဖို့အလိုငှါ သွန်းသော ငါ၏အသွေး၌ တည်သော
ပဋိညာဉ်တရားသစ်ဖြစ်၏”
ထို့နောက် ယေရှုက သူတို့ထဲမှ တစ်ယောက်သည် သူ့ကိုသစ္စာဖောက်မည်ဟု သတိပေးခဲ့
သည်။ သစ္စာဖောက်မည့်သူသည် စားပွဲနားတွင် ရှိသည်။ ရုတ်တရက် တမန်တော်များက
အချင်းချင်းညွှန်းဆိုပြီး အချင်းချင်း သံသယဝင်လာကြသည်။ သူတို့က “ထိုအမှုကို အဘယ်
သူပြုအံ့နည်း” ဟု ပြောဆိုကြသည်။ ယေရှုက ပေတရုအား သူ့အတွက် ဆုတောင်းပေးနေ
ကြောင်း ပြောသောအခါ ပေတရုက သူသည် သခင်အတွက် ဘာမဆိုလုပ်ပေးနိုင်သည်ဟု

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ယေရှုက ကြက်ဖသုံးကြိမ်မတွန်မီ ပေတရုက ယေရှုကို သုံးကြိမ်ငြင်းပယ်
လိမ့်မည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။

ဆရာအကူ

အထက်အခန်းတွင် ရှိကြစဉ်တွင် ယေရှုသည် သူ၏တပည့်တော်များနှင့် သူသည် သူတို့ကို

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ငြိမ်းချမ်းစွာ ထားခဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသည်။ သူနှင့်အတူနေရန် နေရာအိမ်ကိုသွား

လှုပ်ရှားမှု - ခုန်ပါ

ဆောက်မည်။ သူသည် တစ်ခုတည်းသော သမ္မာတရား၊ တစ်ခုတည်းသောလမ်းနှင့် တစ်နည်း

စကားလုံးကြီးများဖြင့်

တည်းသော အသက်လမ်းဖြစ်သည်ဟု ပြောပြခဲ့သည်။

စာရွက်ပေါ်တွင် ကျမ်းချက်
၏ စကားစုများကိုရေးပါ။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် စာရွက်
များကို ရောပြီးကပ်ထား

ယောဟန် ၁၄:၆ - ယေရှုကလည်း ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်၏။
အသက်လည်းဖြစ်၏။ ငါ့ကိုအမှီမပြုလျှင် အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရ။

ပါ။ သို့သော် အဖြေမှန်ရရန်
အနီးစပ်ဆုံးထားရမည်။
ကလေးများက တစ်ကြိမ်
လျှင် စကားလုံးတစ်လုံးကို

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ခုန်ပြီး ကျမ်းချက်ကို
မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

အတိုင်း ခုန်ရမည်။

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏

ကလေးတိုင်းကို

ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ကျမ်းချက်ခုန်ရန်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

အခွင့်အရေးရပါစေ။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု -

“ကျွန်ုပ်၏ ချစ်သူထမြောက်ပါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီချင်းကို ဤသင်ခန်း

ယေရှု၏ တပည့်တော်

စာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

များနှင့် အတူ ယေရှု၏
နောက်ဆုံး ညစာစားပွဲ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
“ယေရှု’ ၏ တပည့်တော်များနှင့်အတူ နောက်ဆုံးညစာ”
ဘာလဲ ခန့်မှန်းကြည့်ပါ။ ယေရှုကို မိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံထားသော ကျွန်ုပ်
တို့သည် ခရီးတစ်ခုသွားကြမည်။ ကောင်းကင်သို့သွားကြမည်။ သင်သည် ဤလောကသို့ ခရီး
သွားဖူးပါက ထိုအရာနှင့်ဆင်တူသည့် အရာများစွာကို သင်တွေ့ရမည်။ သင်ရောက်လည်း
ရောက်ဖူးပေမည်။ ထိုနေရာတွင်ရှိသော သူကိုလည်း သင်သိပြီး ထိုနေရာအကြောင်းကိုပင်
မေးမြန်းခဲ့ဖူးပေမည်။ မရောက်ဖူးပါက ထိုနေရာသည် မည်သို့ဖြစ်ကြောင်းကို အင်တာနက်
ပေါ်တွင် ရှာကြည့်နိုင်ပါသည်။ ကောင်းကင်သို့သွားသည့် ခရီးစဉ်အတွက် ဘုရားသခင်သည်
မည်သည့်အရာနှင့် တူကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အား အရိပ်အမြွက်ပေးထားပါသည်။ သူက ကျမ်း
စာထဲတွင် မည်သူမျှမသိနိုင်သည်အထိ ကြီးမြတ်သူဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း

သင်ခရီးသွားဖူးပါသလား။
ထိုခရီးသည် မည်မျှအံ့သြ
စရာ ကောင်းသည်ကို
စဉ်းစားရသည်မှာ အံ့သြ
စရာ ကောင်းပါသည်။
သင်သည် မိတ်ဆွေတစ်ဦး
ထံ (သို့) ဆွေမျ ိုးသား
ချင်းထံ အလုပ်သွားခြင်း
ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်သည်
အားလပ်ရက် ခရီးသွား
ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
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သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပြင်ဆင်ပေးနေသည်ဟု ဆိုသည်။ ဘုရားသခင်ပြောပြသည့်
ကောင်းကင်အကြောင်းအရာများကို ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှ စဉ်းစားနိုင်သည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။

ဆရာအကူ

ဆရာက ကလေးများကို ဖြေစေရမည် - ရွှေလမ်းများ၊ ပုလဲဂိတ်တံခါးများ၊ ပြည့်စုံခြင်း၊
အပြစ်မရှိခြင်း၊ မျက်ရည်မရှိခြင်း၊ သေခြင်းမရှိခြင်း၊ အစဉ်အမြဲ ခရစ်တော်နှင့်အတူရှိခြင်း
စသဖြင့်။ ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ထဲတွင် ကောင်းကင်အကြောင်း ပြောထားသည်များ
ကို စာရင်းပြုစုပါ။ ယေရှုက သူသည် ဒုက္ခဝေဒနာခံစားပြီး သေရမည်ကိုသိသည်။ သူသည်
မကြာမီတွင် ကောင်းကင်သို့ သွားရမည်ကိုလည်း သိသည်။ ၎င်းက သူ့ကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေး
သည်၊ ၎င်းက ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်း ငြိမ်သက်ခြင်း ပေးနိုင်ပါသည်။

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သဘောတူ၊ မတူဖော်ပြချက်များ (သဘောမတူပါက အဘယ်ကြောင့် သဘောမတူသနည်း)
၁။ 	ပသခါပွဲသည် ပုံမှန်တစ်ပတ်တာ ကျင်းပသည့်ပွဲ ဖြစ်သည်။ (သဘောတူသည်)
၂။ ထိုခေတ်ကာလက အမျ ိုးသားများသည် ရေကိုထမ်းလေ့ရှိသည်။ (သဘောမတူပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် အမျ ိုးသမီးများက ရေထမ်းသည်)
၃။	ပသခါပွဲသည် ပင်လယ်နီကိုဖြတ်ခြင်းအား အမှတ်ရသောအားဖြင့် ကျင်းပသည်။
(သဘောမတူပါ။ သိုးသူငယ်၏ အသွေးကို ဣသရေလလူမျ ိုးများ၏ အိမ်တံခါး
မုတ်တွင် သုတ်လိမ်းခြင်းဖြင့် သေခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သည်ကို သတိရအောက်
မေ့ခြင်း ဖြစ်သည်။)
၄။	ယေရှုက ပေတရုနှင့် ယောဟန်တို့အား ပသခါ အစားအစာပြင်ဆင်ရန် ပြောခဲ့
သည်။ (သဘောတူသည်)
၅။	ယေရှုက တမန်တော်များထဲမှ တစ်ဦးသည် သူ့အပေါ် သစ္စာဖောက်မည်ဟု ပြော
သောအခါ ယုဒဖြစ်မည်ကို အားလုံးက သိကြသည်။ (သဘောမတူပါ။ တစ်ဦးကို
တစ်ဦး သံသယဝင်ခဲ့ကြသည်။)

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - သဘောတူ၊
မတူဖော်ပြချက်များ
ကလေးများက
သဘောတူမတူ
ဖော်ပြချက်များကို
ပျော်ရွှင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
သင့်အနေဖြင့်လည်း
သဘောတူမတူ
ဖော်ပြချက်များကို
ကိုယ်တိုင်
ထုတ်ဖော်နိုင်ပါသည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
အလွန်ကြီးမားသည့် အိမ်တစ်အိမ် ….. တောက်ပစွာ ပြင်ဆင်ထားသည့် အိမ်တစ်အိမ်ဟု
မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ယခု ထိုအိမ်သည် သင့်အတွက် ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု မြင်
ယောင်ကြည့်ပါ။ ယေရှုက သူ၏တပည့်တော်များအား သူသည် သူတို့အတွက် နေစရာကို
သွားရောက်ပြင်ဆင်ပေးမည်ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။
ယေရှုပြင်ဆင်ပေးသည့် နေရာသို့ သင်ဝင်ရောက်နိုင်ရန် သင်ဘာလုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၁
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၂၆:၁-၅၆

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

အဓိကအကြောင်းအရာ - ယုဒသည် ယေရှုကို သစ္စာဖောက်ခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

¼¼

ယေရှုကိုသတ်ရန် ကြံစည်ကြသည်။ ထို အကြံအစည်မရှိပဲ ယေရှုအား တစ်စုံတစ်ရာ
အပြစ်တင်ရာမရှိပါ။

¼¼

ရှင်မဿဲနှင့် ရှင်မာကုတို့က နောက်ဆုံးညစာပြီးနောက် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာကို မှတ်
နှင့် ယုဒ၏သစ္စာရှိခြင်း
ယုဒသည် သစ္စာဖောက်ခဲ့သည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူက ရောမအစိုးရကို နိုင်ငံရေး
အရ တွန်းလှန်မည်ဟု မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ယုဒသည် တပည့်တော်များအဖွဲ့မှ ဘဏ္ဍာ
ထိန်းဖြစ်သည်။ သူကယေရှုသည် သူမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း နိုင်ငံတော်ကို မတည်

¼¼

ယုဒသည် ယေရှုအား ဥယျာဉ်ထဲတွင် အနမ်းပေးပြီး သစ္စာဖောက်ခဲ့သည်။ သူတို့
ယုဒသည် ယေရှုကို ညွှန်ပြသည်မှာ ယေရှုကို မသိလွယ်သောကြောင့် မဟုတ်ပါ။ ယေရှု
ပေတရုသည် Malchus ပရောဟိတ်၏ အစေခံ တစ်ယောက်၏ နားကို ဖြတ်လိုက်သည်။

ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သည် ဓါးဖြင့် ရှေ့ဆက်မည် မဟုတ်ပါ။ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်
နာခံခြင်းဖြင့် ရှေ့ဆက်ရမည်။

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များက ယေရှုကို နေ့အချ ိန်တွင် ဖမ်းဆီးနိုင်သော်လည်း

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

ညအချ ိန်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူထုသည် ညအချ ိန်တွင် မရှိ

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

ကြပေ။
¼¼

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ရရန် သေရမည်ကို မသိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ယောက်အား ရွေးဝယ်နိုင်သည့် အဖိုးဖြစ်သည်။

ပေတရုသည် ကာကွယ်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော် ပေတရုကယေရှုသည်အောင်ပွဲ
¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

သည် ဥပဒေအရ စစ်ဆေးရာတွင် သာမန်စွပ်စွဲသူ တစ်ဦးဖြစ်လာစေရန် ဖြစ်သည်။
¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ထောင်သောအခါ ယုဒသည် ယေရှုအား ငွေ ၃၀ ဖြင့် သစ္စာဖောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တစ်

ဖမ်းဆီးသင့်သည့် ယေရှုအား ရောမစစ်သားများကို အမှတ်ပေးသည့် သဘောဖြစ်သည်။
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

တမ်းတင်ထားသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အရာမှာ သိသာသည် - မာရိ၏ ဆက်ကပ်ခြင်း
¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ဂျူးကောင်စီသည် ရောမအစိုးရ၏ ထောက်ခံသည့်အတိုင်း သေမိန့်ကိုတောင်းဆိုကြ
သည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ဆရာအကူ
သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာခဲ့ကြသည့် အချ ိန်ကာလများ အကြောင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြပါစို့။
¼¼

အစဉ်လိုက်ဖြင့် - ထိုအချ ိန်ကာလများသည် မည်သို့ဖြစ်သနည်း။ (အစအဦး၊ လူမျ ိုးတစ်
မျ ိုး၏ အစအဦး၊ နယ်မြေတော် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ စည်းလုံးသော နိုင်ငံတော်၊ ကွဲပြားသော
နိုင်ငံတော်၊ အိမ်တော်မှခေါ်ဆောင်သွားခြင်း၊ အိမ်တော်သို့ပြန်လာခြင်း၊ ယေရှုခရစ်
တော်၏ အစောပိုင်း အသက်တာ၊ ယေရှုခရစ်တော်၏ သာသနာ)

¼¼

လှုပ်ရှားမှု ဘောလုံးပစ်ခြင်း
သင့် အတန်းထဲရှိ ကလေး
များအား ဘောလုံး အသေး
တစ်လုံးဖြင့် ကစားရန်
စက်ဝိုင်းပုံ ထိုင်စေပါ။

အချ ိန်ကာလ တစ်ခုစီတွင် ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည့် လူအချ ို့ကို ဖော်ပြပါ။

ကလေးများအား တစ်

၁) အစအဦး - အာဒံနှင့်ဧဝ၊ လူစီဖာ၊ ကာဣနနှင့် အာဗေလ၊ နောဧ

ယောက်ကို တစ်ယောက်

၂) လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏ အစအဦး - အာဗြဟံ၊ စာရာ၊ ဣဇာက်၊ ရေဗက္ကာ၊ ယာကုပ်၊
ယောသပ်၊ မောရှေနှင့် ဖာရော
၃) နယ်မြေတော် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း - ယောရှု၊ ဂိဒေါင်နှင့်ရ ှမွေလ
၄) စည်းလုံးသော နိုင်ငံတော် - ရှောလုနှင့် ဒါဝိဒ်
၅) ကွဲပြားသော နိုင်ငံတော် - ယေရောဗောင်၊ ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲ
၆) အိမ်မှ ခေါ်ဆောင်ခံရခြင်း - ဒံယေလနှင့် ယေဇကျေလ
၈) အိမ်တော်သို့ ပြန်ခြင်း - ဧဇရနှင့် ဒံယေလ
၇)	ယေရှုခရစ်တော်၏ အစောပိုင်းဘဝမှ အိမ်အထိ - အန္န၊ ရှုမောင်၊ မာရိ
၉)	ယေရှုခရစ်တော်၏ သာသနာ - စာတန်၊ ဗတ္တိဇံယောဟန်၊ တပည့်တော်များ၊
နိကောဒင်၊ ရေတွင်းနာမှ အမျ ိုးသမီးနှင့် ယေရှုခရစ်တော်။
၁၀)	ယေရှုခရစ်တော်အား သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်း - ယေရှုခရစ်တော်၊ သူ၏
တပည့်တော်များနှင့် ယုဒ

ဘောလုံးကို ညှင်သာစွာ
လှိမ့်ပေးစေပါ။ ကလေး
က ဘောလုံးကို ဖမ်းမိ
သည့်အခါ ထိုကလေးအား
မေးခွန်း တစ်ခုဖြေစေပါ။
ဤအချက်တွင် ကလေး
များ အဖြေမှားပါက မပြင်
ပေးပါနှင့်။ ကလေးတစ်ဦး
ချင်းစီအား ပါဝင်စေပြီး
ဘောလုံးကို တစ်ယောက်
ပြီး တစ်ယောက်ပေးစေ
ကာ နောက်မေးခွန်းကို
ဖြေစေပါ။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
သင့်ကို သစ္စာဖောက်ခဲ့သည့် မိတ်ဆွေတစ်ဦးကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင်သည် သူတို့ကို ယုံ
ကြည်ခဲ့ပြီး သူတို့က သင့်ကို ဖောက်ပြန်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် သင်၏ မိတ်ဆွေများဖြစ်သည်
ဟု သင်ထင်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူတို့ကို သင်လိုအပ်သောအခါ သင့်ကိုထားခဲ့ပြီး သင့်
အကြောင်းပင် လိမ်ညာပြောဆိုကြသည်။
ယေရှု ခရစ်တော်တွင်လည်း ထိုကဲ့သို့သော မိတ်ဆွေရှိသည်။
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ယေရှုက သူ၏ တပည့်တော်များအား နောက်ဆုံးသော အချ ိန်ကာလများ
အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့သည်။ သူက နောက်ဆုံးသော အချ ိန်ကာလတွင် အချ ို့ကငရဲတွင်
ချုပ်နှောင်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး အချ ို့ကကောင်းကင်တွင် ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ကြရမည်ဖြစ်သည်
ဟု သူတို့ကို ပြောပြခဲ့သည်။ ယုံကြည်ပြီး ဂရုဏာထားသူများက ကောင်းကင်သို့သွားမည့်
လူစားမျ ိုးဖြစ်သည်။ သင်၌ ငွေရှိရန် မလိုသကဲ့သို့ ထူးခြားသောအစွမ်းရှိရန်လည်း မလိုပါဟု
ပြောပြခဲ့သည်။ သင်၌ နက်နဲသောဝိညာဉ်ရေးနှင့် ရုပ်ပိုင်း လိုအပ်ချက်များကိုမြင်ပြီး သူတို့ကို
ဖြည့်ဆည်းပေးရန်သာ လိုပါသည်။ ထိုလူများမှာ ကောင်းကင်သို့ သွားမည့်သူများဖြစ်သည်။
ဤအကြောင်းအရာများကို သူတို့အား ပြောပြပြီးနောက် သူသည် သစ္စာဖောက်ခံရပြီး
ကားစင်သတ်ခံရမည်ဟု ပြောပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးက စျေးကြီးသည့်
ဆီမွှေးကို ယေရှု၏ ခြေဖဝါးပေါ်တွင် လိမ်းပေးခဲ့သည်။ တပည့်တော်များက အလွန်စိတ်ဆိုး
ကြသည်။ ထိုဆီမွှေးကို ရောင်းပြီး ဆင်းရဲသားများကို ကျွေးမွေးနိုင်သည်ဟု သူတို့စဉ်းစားကြ
သည်။ ယေရှုက တပည့်တော်များကို ပြစ်တင်ဆုံးမပြီး သူသည် သူတို့နှင့်အတူ ကြာရှည်စွာ
ရှိနေမည် မဟုတ်ပါဟု ပြောခဲ့သည်။ ထိုအချ ိန်ခန့်တွင် ယုဒသည် ယေရှုကို သစ္စာဖောက်ရန်
အချ ိန်ကောင်းကို ရှာနေသည်။ သူက ဖာရိရှဲများအား ယေရှုကို ငွေ ၃၀ ဖြင့် သစ္စာဖောက်ရန်
သဘောတူခဲ့သည်။
ကြာသာပတေးနေ့တွင် သူတို့သည် တဆေးမပါသော မုန့်ကို စားသည့် ပွဲတော်ကျင်းပရန်
နေရာရှာဖွေကြသည်။ ယေရှုကထို ထူးခြားသော ညနေစာစားပွဲကို ကျင်းပရန် နေရာတစ်ခု
ကို သူတို့အားပြောပြသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုညတွင် တပည့်တော်အားလုံးနှင့် ယေရှုတို့သည်
နောက်ဆုံးသော ညစာအတွက် အတူတကွတွေ့ဆုံကြသည်။ ယေရှုက သူတို့အား ချ ိုးဖဲ့ခံ
ရမည့် သူ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်မြေပေါ်သို့ သွန်းလောင်းမည့်သူ၏ အသွေးတော်အကြောင်းကို ပြော
ပြခဲ့သည်။ သူ၏ကျ ိုးပဲ့သွားသော ခန္ဓာကိုပုံဆောင်သည့် တဆေးမဲ့မုန့်ကို လက်ဆင့်ကမ်း
ပေးသည်။ လူတိုင်းစားသုံးကြသည်။ ထို့နောက် သူ၏မြေပေါ်တွင် သွန်းမည့် သူ၏အသွေး
တော်ကို ပုံဆောင်သည့် စပျစ်ခွက်ကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးသည်။ လူတိုင်းသောက်ကြသည်။
ထို့နောက် ယေရှုက တပည့်တော်များအား သူတို့ထဲမှတစ်ယောက်သည် သူ့ကိုသစ္စာဖောက်
မည်ဟု ပြောလေသည်။ ယုဒသည် သူလားဟု မေးခဲ့သည်။
ညစာစားပြီးနောက် တပည့်တော်များနှင့် ယေရှုသည် သံလွင်တောင်ပေါ်သို့ သွားကာ
ဆုတောင်းသွားကြသည်။ သို့သော် ယုဒသည် ရောမစစ်သားများထံသွားပြီး ငွေသွားယူ
သည်။ ယေရှုသည် ဥယျာဉ်ထဲတွင် ဆုတောင်းနေစဉ် သူ၏ တပည့်တော်များက မအိပ်ပဲမနေ
နိုင်ကြပါ။ ယေရှုက သူတို့အား နိုးကြားနေရန် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြောသော်လည်း သူတို့အိပ်ချင်
နေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုအရာမှာ ယေရှုအား ရောမစစ်သားများ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားရန်
ရောက်လာသည်အထိဖြစ်သည်။ ယုဒက ရောမအစိုးရအား သူနမ်းလိုက်သည့် သူသည် ယေရှု
ဖြစ်သည်ဟု အမှတ်ပေးထားသည်။ ထို့နောက် ရောမစစ်သားများက မည်သည့်တစ်ယောက်
ကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားရမည်ကို သိကြမည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုက သူတို့၏ ဖမ်းဆီးမှုကို
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ဆရာအကူ
ပုံပြင်ပြောပြပါလှုပ်ရှားမှု ယေရှုခရစ်တော်၏
ဘဝတွင်နောက်ဆုံးသော
ညစာစားခြင်း
ဆရာကအတန်းကို
အသင်းနှစ်သင်းခွဲရမည်။
တစ်သင်းစီ၏ပန်းတိုင်မှာ
ယေရှု၏ကားစင်သတ်ခြင်း
မတိုင်မီနောက်ဆုံး
တစ်ပတ်မှဖြစ်စဉ်များကို
အစဉ်လိုက်စီရန်ဖြစ်သည်။

. ယေရှုသည် မိတ်ဆွေ
တစ်ဦးကို ဗေသနိတွင်
သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်စေခဲ့
သည်။

. တပည့်တော်များသည်

ယေရှုပြောသည့်အတိုင်း
မြည်းကလေးတစ်ကောင်
ရခဲ့သည်။
ယေရှုသည်မြည်းက
လေးစီးကာယေရုရှလင်သို့
ဝင်လာခဲ့သည်။

.

. ယေရှုသည် တပည့်

တော်များအားနောက်ဆုံး
သောကာလအကြောင်း
ပြောပြသည်။
အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးသည်
စျေးကြီးသောရေမွှေးကို
ယေရှု၏ခြေထောက်ပေါ်
တွင် သုတ်လိမ်းပေးသည်။

.

. နောက်ဆုံးသောညစာ
. ယေရှုနှင့် တပည့်တော်
များသည် ဆုတောင်းရန်
သံလွင်တောင်သို့
သွားခဲ့ကြသည်။

. ယုဒသည် ယေရှုကို
သစ္စာဖောက်ခဲ့သည်။
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မတားဆီးခဲ့ပါ။ သို့သော် ပေတရုသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏ အစေခံတစ်ယောက်၏ နား
ရွက်ကိုဖြတ်ခဲ့သည်။ ရောမစစ်သားများက ယေရှုကိုဖမ်းဆီးသွားသောအခါ ကျန်ရှိသည့်

ဆရာအကူ

တပည့်တော်များက ထွက်ပြေးသွားပြီး ယေရှုကိုစွန့်ခွာသွားကြသည်။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု -

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၂၆:၅၆ - ထိုအကြောင်းအရာမူကား အနာဂတ္တိကျမ်းစာ ပြည့်စုံမည်

အတန်းပတ်လည်တွင်

အကြောင်းတည်းဟူသော လူအစုအဝေးတို့ကို မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ တပည့်တော်အပေါင်း

သီချင်းဖွင့်ထားစဉ်

တို့သည် ကိုယ်တော်ကိုစွန့်ပစ်၍ ပြေးကြ၏။

ကလေးများကို
စက်ဝိုင်းပုံထိုင်စေပါ။
ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကို လက်ဆင့် ကမ်းစေပါ။

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ကျွန်ုပ်၏ ချစ်သူထမြောက်ပါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီချင်းကို ဤသင်ခန်း
စာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သီချင်းရပ်နား သွားသော
အခါ ကျမ်းချက်ကို
ရသူမည်သူမဆို ကျမ်းချက်
ကို ရွတ်ဆိုရမည်။
ကျမ်းချက်အားလုံး
ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ
လုပ်ပါ။ ထို့နောက်
ကျမ်းချက် တစ်ခုလုံး
အတွက် ထိုနည်းတူ
လုပ်ဆောင်ပါ။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ဖြစ်နိုင်ပါက အတန်းထဲသို့ အဘိဓါတ်ယူလာပါ။ စားစရာ အနည်းဆုံး ခြောက်ခု ယူလာပါ
သို့သော် သိမ်းထားပါ။ အတန်းမစမီ စာရွက် တစ်ရွက်ချင်းစီပေါ်တွင် အောက်ပါ စကားလုံး
များကို ရေးပါ။ - သစ္စာဖောက်၊ နှမ့်ချခြင်း၊ ဘဏ္ဍာထိန်း၊ ညည်းတွားခြင်း၊ မှောင်မိုက်ခြင်း၊
ဆက်ကပ်ခြင်း။ ဆန္ဒရှိသူကိုခေါ်ပြီး ကဒ်တစ်ခုရွေးစေပါ။ ထို့နောက် ကဒ်ပေါ်တွင်ရေးထား
သော စာကိုကြည့်စေပါ။ သူတို့သည် ထိုစာကိုဖတ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ကိုပြောပြရမည်။ ဆရာ (သို့)
ကျောင်းသားများ လုပ်နိုင်ပါက) က စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီ၏ အဓိပ္ပါယ်ကိုဆိုင်ရာ ကဒ်များ
စွာ ရေးထားရမည်။ ထိုစကားလုံးများကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပြီးနောက် ပြောရမည်မှာ - ပုံပြင်
ချ ိန်တွင် ထိုစကားလုံး (အတွေးအခေါ်) တစ်လုံးချင်းစီကို ယနေ့နားထောင်သွားကြမည်။
သင်က ဖော်ပြလာသည့် စကားလုံးကိုကြားသောအခါ ထိုစကားလုံးရေးထားသော ကဒ်ကို
ကိုင်မြှောက်ပြပါ။ ပုံပြင်ပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်တည်း ထိုအဓိကစကားလုံးများနှင့် ဖြစ်စဉ်
များ အကြောင်းကို ပြောဆိုပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း
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ဆရာအကူ

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

အတန်းထဲမှ ဆန္ဒရှိသူများသည် သင်ခန်းစာမှ သိရမည့် အရေးအကြီးဆုံးအချက် ၅ ချက်ကို
သင်ပုန်းပေါ်တွင် (သို့) စာရွက်ကြီးပေါ်တွင် စာရင်းပြုစုရမည်။

အတန်းထဲမှ ဆန္ဒရှိသူ
၅ ဦးကို အတန်းရှေ့သို့

ဥပမာ
၁။ 	ယေရှုသည် လူများကို ငရဲသွားရမည့်အကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် သတိပေးခဲ့သည်။
၂။ ကြာသာပတေးနေ့တွင် တပည့်တော်များနှင့် ယေရှုတို့သည် ယေရှုမှသတ်မှတ်
ထားသည့် အထူးနေရာတွင် နောက်ဆုံးသော ညစာကို စားခဲ့ကြသည်။
၄။ တပည့်တော်များသည် ဥယျာဉ်ထဲတွင် ဆုတောင်းရမည့်အချ ိန်တွင် နိုးကြားပြီး
မနေနိုင်ခဲ့ကြပါ။
ရောမစစ်သားများမှ

ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသောအခါ

ထွက်လာစေလျက်
သင်ခန်းစာမှ သိရမည့်
အရေးကြီးဆုံး အချက်
ငါး ချက်ကို ရေးစေပါ။

၃။ ယုဒသည် ယေရှုကို ငွေ ၃၀ အတွက်နှင့် သစ္စာဖောက်ခဲ့သည်။

၅။	ယေရှုကို

လှုပ်ရှားမှု - စာလိပ် ၅ ခု

ကြမ်းတမ်း

ခက်ထန်စွာ မတုံ့ပြန်ခဲ့ပါ။

အတန်းသားများအား
လည်း ထိုငါးချက်သည်
အဘယ်ကြောင့်
အရေးကြီးသည်ကို
မေးမြန်းပါ။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
သင်ခန်းစာ ၄၅ တွင် ယေရှုကို သစ္စာဖောက်သည့်အကြောင်း လေ့လာခဲ့သည်။ မည်သည့်
နည်းလမ်းဖြင့် ယေရှုနှင့် အခြားတပည့်တော်များကို ယုဒက သစ္စာဖောက်ခဲ့သနည်း။ ဆရာ
က ဟေရှာယ ၅၃ ကို ဖတ်ပြီး ဤကျမ်းချက်သည် ပြည့်စုံလာတော့မည်ကို သတိပေးပါ။
ဟေရှာယက ယေရှုမမွေးဖွားမီ နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ကပင် ရေးသားခဲ့သည်။ ယေရှုအား သစ္စာ
ဖောက်ခြင်းကို ဘုရားသခင်ကသိပြီးသားဖြစ်သည်။

အဓိကအကြောင်းအရာ - ယုဒသည် ယေရှုကို သစ္စာဖောက်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၂
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၂၇:၁-၂၄

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် အပြစ်မရှိပါ။
သို့သော် လူထုက “သူ့ကိုကားစင်သတ်ပါ” ဟု အော်ခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ဂျူးလူမျ ိုး ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များသည် ရောမအစိုးရကို ယေရှုအား ကားစင်
သတ်ရန် အယုံသွင်းကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့ကိုယ်တိုင်စီရင်ရန် သူတို့
တွင် အခွင့်အာဏာမရှိပေ။

¼¼

သေဒဏ်ချမှတ်ရန်မူ ယေရှုကို ရောမအစိုးရ ပိလတ်မင်းထံ ခေါ်ဆောင်ရသည်။ ပိလတ်
ဟန်တူသည်။ ပိလတ်မင်းထံ ယေရှုသည် ဂျူးလူမျ ိုးတို့၏ ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟု ကြွေး
ကြော်သော အမှုရောက်လာသည်။ ဂျူးလူမျ ိုးများက ယေရှုကို မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုမှု
ဖြင့် စွပ်စွဲကြသည်။ သို့သော် ထိုအမှုသည် ရောမအစိုးရအတွက် အဓိပ္ပါယ်မရှိပေ။ ယေရှု
သည် သူ့ကိုယ်သူ ဘုရင်ဟု ခေါ်လျှင် ရောမအစိုးရက အရေးယူပေမည်။
ယုဒသည် ယေရှုကို သစ္စာဖောက်ခဲ့သောကြောင့် နောင်တရလေသည်။ သို့သော် ယခုတွင်
နောက်ကျခဲလေ
့
သည်။ သူ၏အပြစ်ကုိ သတိရစေသည့် ငွေကိဖျေ
ု ာက်ရန် ကြိုးစားခဲသ
့ ည်။

¼¼

ယုဒပြည်နယ်ကို အုပ်ချုပ်သည့် ရောမအစိုးရ ပုန္တိပိလတ်မင်း (Pontius)နှင့် ဂါလိလဲ
နယ်မှ ဂျူးလူမျ ိုးကိုအုပ်ချုပ်သူ ဟေရုဒ်မင်း (Antipus )တို့သည် ယေရှုကို မည်သည့်

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

အပြစ်မှ မတွေ့ကြပေ။ သို့သော် ဂျူးလူမျ ိုးများကို စိတ်ကျေနပ်စေရန် ပိလတ်မင်းသည်

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

ယေရှုကို ကားစင်သတ်ရန် အမိန့်ထုတ်လိုက်သည်။

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

ပိလတ်မင်းက ယေရှုအား သူသည် ဂျူးလူမျ ိုးတို့၏ ဘုရင်ဖြစ်သလောဟု မေးသော
အခါ အဖြေသည် အပေါင်းလက္ခဏာရလေသည်။ ပိလတ်မင်းက ဘုရင်သည် ရောမ
အင်ပါယာကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေမည် မဟုတ်သောကြောင့် ယေရှုကို လွှတ်ပေးရန် ကြိုး
စားခဲ့သည်။ သို့သော် လူထုက ထိုအရာနှင့် ဘာမှမလုပ်ဆောင်နိုင်ပေ။

¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

မင်းသည် ကဲသရိကို အုပ်ချုပ်သည် သို့သော် အထူးနေရာအဖြစ် ယေရုရှလင်တွင် ဖြစ်

¼¼

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၎င်းသည် ပသခါနေ့ဖြစ်သောကြောင့် ရာဇဝတ်သားကို လွှတ်ပေးမြဲထုံးစံ ရှိသည်။
နာမည်ဆိုးနှင့် ကျော်ကြားသော ဗာရဗ္ဗ (Barabbas) နှင့် ယေရှုတို့ကို လွှတ်ပေးနိုင်ခြေ
ရှိသည်။ ပိလတ်မင်းက ဂျူးလူမျ ိုးများချစ်သည့် ယေရှုကို ရွေးချယ်မည်ဟု ထင်ခဲ့သည်။

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

သို့သော် လူထုက စိတ်မဝင်စားပဲ “လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားပါ” ဟု အော်ကြသည်။

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

ပိလတ်မင်းက လူထုထံမှအကြောင်းရင်း ထပ်မံလိုချင်သော်လည်း သူတို့က “လက်ဝါး

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

ကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားပါ” ဟုသာအော်ကြသည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
သင်တို့သည် ကျမ်းစာ၏ မဟာပုံပြင် တစ်ပုဒ်ကို လေ့လာနေကြောင်း အတန်းသာ:များကို
ပြောပြပါ။ ကျမ်းစာထဲတွင် ပုံပြင်များစွာ ရှိသောအခါ ထိုပုံပြင်များသည် အဓိကအကြောင်း
အရာတစ်ခုနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ၎င်းမှာ မျှော်လင့်ချက်ပုံပြင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပုံပြင်
ကိုသိပြီး သင်ခန်းစာအားလုံးကို တစ်စုတည်းစုစည်းရန် ယခင်သင်ခန်းစာများကို ပြန်လည်
သုံးသပ်သွားကြမည် ဖြစ်သည်။ မေးပါ - “ကျမ်းစာထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည့် အဓိက
ဖြစ်စဉ်များမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။”  

ဆရာအကူ

သင်ခန်းစာစတင်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု အဓိကဖြစ်စဉ်များ
ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်း
သည် လေ့လာခြင်းတွင်
ထူးခြားသောအပိုင်း

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အစဉ်တည်ရှိပြီး အလွန်တန်ခိုးကြီးသည်။

ဖြစ်သည်။ ဖြစ်စဉ် ၁၉ ခုကို

¼¼

ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာကြီးနှင့်ထိုထဲတွင်ရှိသော အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းသည်။

ပေးထားပါသည်။

¼¼

လူစီဖာ (သို့) စာတန်သည် ဧဝကိုလှည့်စားခဲ့သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်အား
မနာခံခြင်းဖြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိများကို ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြင့် သတ်ခဲ့သည်။ ဘုရား
သခင်သည် နောဧနှင့် သူ၏မိသားစုကို အသက်ချမ်းသာပေးရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နောဧသည် ဖြောင့်မတ်သော လူတစ်ဦးဖြစ်သည်။

ထိုဖြစ်စဉ်များကို
စာရွက်ကြီး(သို့)
သင်ပုန်းပေါ်တွင်
ရေးပြီးကလေးများကို
အစဉ်လိုက်စီစေပါ။
သူတို့ကို အဖွဲ့ ၂ဖွဲ့ ၃ဖွဲ့ခွဲပြီး

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား အထူးကတိတော်ပေးခဲ့သည်။

အတူတကွ လုပ်ဆောင်

¼¼

ယာကုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်နှင့် နပန်းလုံးရာမှ ဣသရေလဟူသည့်

စေပါ။ ဖြစ်စဉ်များကို

အမည်သစ်ကို ရခဲ့သည်။
¼¼

ထူးခြားသော ကပ်ဆိုးဘေးများနှင့် လွတ်မြောက်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ဣသ
ရေလလူမျ ိုးများကို အီဂျစ်ပြည်မှ ထွက်ရန် ဦးဆောင်ခဲ့သည်။

¼¼

အစဉ်လိုက်ထားရန်
အချ ိန်ကန့်သတ်ပေးပါ။
အနိုင်ရသူကဆုရမည်။

ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျ ိုးများ နာခံရမည့် ပညတ်တော်ဆယ်ပါးဟု ခေါ်သည့်
ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ကုတ်ဥပဒေကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်ကို ဘုရင်ဖြစ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူသည် ထာဝရဘုရင်ဖြစ်ရန်
တစ်စုံတစ်ဦးကို စေလွှတ်လိမ့်မည်။

¼¼

နိုင်ငံတော်သည် ရှောလမုန်၏ အပြစ်ကြောင့် နှစ်ခြမ်းကွဲသွားသည်။

¼¼

ဣသရေလနှင့်ယုဒတို့သည် အာစီးရီးယားနှင့်ဗာဗုလုန်သို့ပြည်နှင်ခံရသည်။

¼¼

ဂျူးလူမျ ိုးများသည် ဗိမာန်တော်နှင့် မြို့ရိုးများ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ပြည်နှင်ခံ
ရခြင်းမှ ပြန်လာခဲ့ကြသည်။

¼¼

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကြားတွင်များစွာ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။

¼¼

ယေရှုမွေးဖွားခဲ့သည်။

¼¼

ယေရှု၏ အစောပိုင်းဘဝတွင် သူ့ကိုထူးခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် မှတ်သားထားသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း
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¼¼

ယေရှုသည် လူဆယ့်နှစ်ယောက်ကို သူ့အား ဆက်ကပ်သော နောက်လိုက်များဖြစ်ရန်
ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

¼¼

ယေရှုသည် မုန်တိုင်းနှင့် နတ်ဆိုးများအပေါ် သူ၏မဟာတန်ခိုးတော်ကို ပြသခဲ့သည်။

¼¼

ယေရှုသည် လူထု၏ချ ီးမွမ်းမှုဖြင့် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ဝင်လာခဲ့သည်။

¼¼

ယုဒသည် ယေရှုကို သစ္စာဖောက်ခဲ့သည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှုစီရင်ခန်း ၅ခန်း

လူအချ ို့မှာ အလွန် တောင်းဆိုတတ်သည်။ သူတို့က လိုချင်သောအရာ ရှိတတ်ပြီး ယခုပင်
လိုချင်တတ်ကြသည်။ အလွန် တောင်းဆိုမှုများသည့် သူနှင့် သင်တွေ့ဆုံဖူးပါသလား။
သူတို့နားတွင် နေသောအခါ သင့်ကိုမည်သို့ ခံစားစေသနည်း။

ကြာသာပတေးညနှင့်
သောကြာညကြားတွင်
ယေရှုသည် သူ့ကိုစီရင်
မည့် တရားခွင် ၅ ခု

ယေရုရှလင်မြို့ထဲမှ လူအချ ို့သည် အလွန်တောင်းဆိုတတ်သည်။ ယေရှုသည် ဘာမှမလုပ်
ခဲ့သော်လည်း သူ့ကို သေစေလိုကြသည်။

ရှေ့တွင် ပေါ်လာသည်။

. အန္နတ်မင်း

(ယောဟန် ၁၈:၁၂-၂၄)

. ကယာဖ

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ကြာသာပတေးညသည်

ယေရှုအတွက်

အဖြစ်အပျက်များနှင့်

(မဿဲ ၂၆:၅၇-၆၄)

ပြည့်နှက်နေစေခဲ့သည်။

ယေရှုသည် သူ၏ တပည့်တော်များနှင့်အတူ ညစာစားခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် ဖြစ်လာမည့်
ကားစင်သတ်ခံရခြင်း အကြောင်းကို သူတို့အား သတိပေးခဲ့သည်။ ယုဒသည် ယေရှုကို
သစ္စာဖောက်ခဲ့သည်။ တပည့်တော်များက ယေရှုနှင့်အတူ ဆုတောင်းရန် နိုးကြားလျက်
မနေနိုင်ကြပေ။ ရောမစစ်သားများက ယေရှုကို ဖမ်းဆီးရန် ရောက်လာကြသည်။ ကြောက်
ရွံ့စွာဖြင့် တပည့်တော်များ အားလုံးထွက်ပြေးကြသည်။ ထို့နောက် ရောမစစ်သားများသည်
ယေရှုကို မတရားသည့် တရားသူကြီးထံ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
ရောမစစ်သားများကို ဂျူးရဲများက ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် အတူတကွဖြင့် ယေရှုကို

. ပုန္တိပိလတ်မင်း

(လုကာ ၂၃:၈-၁၁)

. ဟေရုဒ်

(လုကာ ၂၃:၈-၁၁)

. ပုန္တိပိလတ်မင်းထံ
နောက်တစ်ကြိမ်

(လုကာ ၂၃:၁၃-၂၃ နှင့်
မဿဲ ၂ရး၂၄-၂၆)

ချည်နှောင်ပြီး ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းလုပ်ဖူးသူ Anna ထံသို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ပေတရု
သည် ယေရှုအား ခေါ်ဆောင်သွားသည့် နောက်သို့ မလှမ်းမကမ်းမှ လိုက်သွားသည်။ တစ်စုံ
တစ်ယောက်က ပေတရုသည် နောက်မှလိုက်နေသည်ကို သတိပြုမိသောအခါ သူချက်ချင်း
ငြင်းပယ်လိုက်သည်။ ယေရှုသည် Anna ရှေ့သို့ ရောက်သောအခါ စစ်သားများနှင့် ရဲများ
သည် ယေရှုကို လက်ရှိ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းက ယာဖနှင့် ဂျူးကောင်စီတစ်ခုလုံး ရှေ့သို့
ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ ထိုအခါ သူတို့သည် ယေရှုကိုသေစေရန် အမျ ိုးမျ ိုးရှာကြံကြ
သည်။ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ယေရှုကို ပြစ်တင်ကြသည်။ သို့သော် ယုံနိုင်စရာ တစ်ခုမှ
မရှိခဲ့ပေ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း
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ထို့နောက် ရောမစစ်သားများနှင့် ဂျူးရဲများသည် ယေရှုကို ယုဒအစိုးရ ပိလတ်မင်းထံ ခေါ်

ဆရာအကူ

ဆောင်သွားသည်။ လူထု၏ စွပ်စွဲချက်က ယေရှု အစောပိုင်းတွင်ပြောခဲ့သော သူသည် ဘုရင်
ဖြစ်သည်ဟူသည်ကို ဦးတည်နေသည်။ လူထုက ထိုစကားသည်ရောမအစိုးရကို လှုံ့ဆော်
ပေးမည်ဟု ထင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ပိလတ်မင်းက ယေရှုကို ဘုရင်ဖြစ်သလောဟု မေး

“ကားစင်သတ်ပါ”

သောအခါ သင်ပြောသည့်အတိုင်းပင် ဖြစ်သည်ဟု ဖြေခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်မေးမြန်းနေ

လူထုက “ကားစင်

သောအခါ ပိလတ်မင်းက ယေရှုသည် ဂါလိလဲမှဖြစ်သည်ကို သိရှိသွားသည်။ မေးခွန်းများ

သတ်ပါ” ဟု အော်သော

ထပ်မေးပြီးနောက် ပိလတ်မင်းက ယေရှုတွင်မည်သည့် ပြစ်မှုမျှမတွေ့ကြောင်း ဂျူးခေါင်း

အခါ “ကားတိုင်ပေါ်တွင်

ဆောင်များကို ပြောသည်။ ယေရှုသည် ဂါလိလဲပြည်မှဖြစ်သောကြောင့် ပိလတ်မင်းက

သူ့ကိုသေစေပါ” ဟု

ယေရှုကို ဂါလိလဲပြည်အုပ်ချုပ်သူ ဟေရုဒ်မင်းထံ ပို့လိုက်သည်။ ထိုမင်းသည် ထိုအချ ိန်တွင်

အော်သည်နှင့် တူသည်။

ယေရုရှလင်၌ ရှိနေသည်။ ဟေရုဒ်မင်းက ယေရှုကို မေးခွန်းမေးသောအခါ ယေရှုကို သူ့ကို
အဖြေမပေးပါ။ ယခု ရောမစစ်သားများသည် ယေရှုကို လှောင်ပြောင်ကြသည်။ နန်းတွင်း
အဝတ်အစားများပင် ဝတ်စေပြီး ယေရှုသည် ရှင်ဘုရင်အတုအဖြစ် တင်ဆက်ကြသည်။
ဟေရုဒ်မင်းက ထိုကဲ့ရဲ့ သူများနှင့်အတူဖြစ်ပြီး ယေရှုကို ယုဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သူ ပိလတ်မင်း
ထံပြန်ပို့စေသည်။
ယခု ယေရှုသည် ပိလတ်မင်းထံ ဒုတိယအကြိမ် ပေါ်လာသောအခါ လူထုက ကဲ့ရဲ့ကြသည်။
သူတို့က ပိလတ်မင်းအား “လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာ ရိုက်ထားခြင်းကို ခံပါလေစေ” ဟု
ပြောကြသည်။ အလွန်အသံကျယ်ပြီးအားကြီးစွာ အော်ကြသည်။ သူတို့က လက်ဝါးကပ်တိုင်
ပေါ်မှာ ရိုက်ထားခြင်းကို ခံပါလေစေဟုသာ ဆက်အော်ကြသည်။ သုံးကြိမ်တိုင်အောင်
ပိလတ်မင်းသည် လူထုကို ယေရှု၌ အပြစ်မရှိဟု ပြောပြသည်။ သို့သော် လူထုက ဆက်
လက်ပြီး အသံကို မြှင့်ကာအော်ကြသည်။
ပိလတ်မင်းက သူသည် အပြစ်မရှိကြောင်းပြောကာ ယေရှုကို ကားစင်သတ်ရန် ပို့လိုက်
သည်။ ပိလတ်မင်းက ယေရှုကို မပို့လိုက်မီ ယေရှုကို ရိုက်နှက်စေသည်။ စစ်သားများက
ယေရှု၏ ခေါင်းပေါ်တွင် ဆူးသရဖူကို ကဲ့ရဲ့ကာ ဆောင်းစေသည်။ ထို့နောက် ကားစင်
သတ်မည့် ဂေါလဂေါသသို့ ခေါ်သွားခဲ့ကြသည်။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်
ကောရိနသြဝါဒစာ
္သ
ပထမစောင် ၅:ရ - ခရစ်တော်တည်းဟူသော ငါတို့ပသခါ သိုးသူငယ်
သည် ငါတို့အဘို့ ယဇ်ပူဇော်ရာဖြစ်၏။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း

ကျက်မှတ်အလွတ်
ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - အတန်း
လိုက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း
အသင်းနှစ်သင်းခွဲပါ။ကျက်
မှတ်ထားသည့် ကျမ်းချက်
ကို စာလုံးကြီးဖြင့်ရေးပြီး
အသင်းများနှင့် ၁ဝကိုက်
အကွာတွင် ထားပါ။
ကလေးများကို ကျမ်းချက်
ဆီပြေးစေပြီးလူတိုင်းကြား
နိုင်သည့် အသံဖြင့် စကား
လုံးကိုဖတ်ပါ။ ကလေး
တိုင်းက ထိုစကားလုံးကို
ဖတ်ပြီးသောအခါ အသင်း
ထံသို့ ပြန်သွားပြီးနောက်
တစ်ဦးကိုထိပါ။ ကျမ်းချက်
မှ စကားလုံးအားလုံးကို
ရွတ်ဆိုပြီးသည်အထိ
လုပ်ဆောင်ပါ။ ကျမ်းချက်
ကို လူတိုင်း ကျက်မှတ်ပြီး
သည်အထိ ဤသို့လုပ်ပါ။
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ဆရာအကူ

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ကျွန်ုပ်၏ ချစ်သူထမြောက်ပါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီချင်းကို ဤသင်ခန်း
စာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကလေးများအား “သင်မကျူးလွန်ခဲ့သော်လည်း တစ်ခုခုနှင့် ပတ်သက်ပြီး စွပ်စွဲခံခဲ့ရဖူးပါ
သလား။” (ဖြေရန် အချ ိန်ပေးပါ) “ထိုအရာက သင့်ကိုမည်သို့ခံစားစေသနည်း ယေရှုအား
စွပ်စွဲကြသောအခါ သူအပြစ်ရှိပါသလား” (မရှိပါ) ယေရှုသည် အမှားလုပ်ဖူးပါသလား။
(မလုပ်ဖူးပါ) သူ့ကိုစွပ်စွဲသူများနှင့် ငြင်းခုန်ပါလား။ အဘယ်ကြောင့် မငြင်းခုန်သနည်း။
မည်သို့ခံစားရမည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။ … ကလေးတစ်ဦးကို စွပ်စွဲခံရသူအဖြစ် ရွေးချယ်ပါ။
ဆရာက ထိုသူကိုစွပ်စွဲရာတွင် ဦးဆောင်မည်။ အတန်းသားများအား ထိုသူကိုစွပ်စွဲနိုင်သည်။
သို့သော် ထိုသူကသူ၊ သူမကို ကာကွယ်ပြီးဘာမှပြောမည် မဟုတ်ပေ။ ဖြစ်နိုင်သော စွပ်စွဲ
ချက်များမှာ - “ဂျ ိုးက စတိုးဆိုင်မှ အစားအသောက်အချ ို့ကို ခိုးယူခဲ့သည်” “မေရီသည်တစ်
ယောက်ယောက်ကို ရိုက်လိုက်သောကြောင့် ကျောင်းတွင် ဒုက္ခရောက်ခဲ့သည်။ သူမ၏
မိဘများကို ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသင့်သည်” (ဖန်တီးမှုရှိပါစေ။ အခြားကလေးများကိုလည်း ထို
စွပ်စွဲချက်တွင်ပါဝင်စေပါ ဥပမာ။ ။ ဟုတ်တယ် ကျွန်ုပ်တို့လည်း မြင်တယ်။ (သို့) ဒါတင်မက
သေးပါ ထိုထက်ဆိုးသည့်အရာကို သူတို့လုပ်တာမြင်ခဲ့တယ်။ ထိုသူအား စွပ်စွဲချက်နှစ်ခု
သုံးခုဖြင့် စွပ်စွဲပြီးနောက် နောက်တစ်ဦးကို စွပ်စွဲစေပါ။ ကလေးများကို အလှည့်ပေးပါ။ ဆန္ဒ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
တည်ဆောက်သည့်စာရွက်
ကိုဘေးတိုက် ဖြတ်လုပ်ပါ။
ကျမ်းချက်ကို ကျက်မှတ်
ပါ။ ကျောင်းသားများက
စက်ဝိုင်းပုံ ထိုင်ရမည်။
လူတိုင်းမျက်လုံး ပိတ်ထား
ရမည်။ ကျောင်းသားများ
ကို ကျမ်းချက်ရွတ်ဆိုရန်
အလှည့်ပေးရမည်။
ကျောင်းသားကကျမ်းချက်
ဆိုနိုင်လျှင် သူ(သို့)
သူမသည် တစ်ယောက်
ယောက်၏ ထိုင်ခုံအောက်
တွင် Cross ကိုထားရမည်။
လူတိုင်း အလှည့်ရသည်
အထိ ဆက်လက်ကစားပါ။

ရှိသူကများနေပါက သင် (ဆရာ) ကိုယ်တိုင်ကို အချက်အလက်အနည်းငယ်ဖြင့် စွပ်စွဲစေပါ။
သင်မလုပ်ခဲ့သောအရာ တစ်ခုခုအတွက် စွပ်စွဲခံရသောအခါ မခုခံပဲနေရန် ခက်ခဲကြောင်း
အလေးထားပါ။
ပြောပါ - “ကျွန်ုပ်တို့သည် အကျ ိုးဆက်မရှိပဲ ကစားနည်း အနည်းငယ်ကို ကစားနေသည်”
အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါက မည်မျှခက်ခဲမည်နည်း။ ဆရာထိုပုံပြင်ကို ယုံပါက သင်သည်မကောင်း
သည့် အကျ ိုးဆက်ကို ခံရမည်ဆိုပါက သင်မည်သို့ လုပ်ဆောင်မည်နည်း။ (သို့) သင်သည်
တရားခွင်သို့ ရောက်သွားပြီး သေမိန့်ကျခဲ့လျှင် ဘာဖြစ်မည်နည်း။ မတူညီသော ပုံပြင်
တစ်ပုဒ် ဖြစ်လာလိမ့်မည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

အတန်းကို နှစ်သင်းခွဲပါ။ ယေရှုသည် မတရားသော တရားသူကြီးများ ရှေ့တွင် မပေါ်လာမီ

လှုပ်ရှားမှု -

ယေရှု၏ ပေါ်ထွက်လာသည့် အချ ိန်ကာအကြောင်းကို သူတို့မှတ်မိသမျှ အချက်အလက်များ

တစ်မိနစ်စာစာရင်း

အား တစ်မိနစ်အတွင်းချ ရေးစေပါ။ အောက်တွင် အချက်အနည်းငယ်ပေးထားသည် ¼¼

ယေရှုကို ဖမ်းဆီးရပြီးနောက် တပည့်တော်များ အားလုံးထွက်ပြေးသွားသည်။
ပေတရုသည် မလှမ်းမကမ်းမှ လိုက်သွားသည်။ သို့သော် တစ်စုံတစ်ယောက်က
ယေရှု၏မိတ်ဆွေဖြစ်သည်ဟု ပြောသောအခါ ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။

¼¼

ယေရှုသည် ဂျူးယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း အန္နတ်နှင့် ကယာဖတို့ရှေ့တွင် ဦးဆုံးပေါ်လာ

ဆရာက အသင်းနှစ်သင်း
ကို သင်ခန်းစာ အကြောင်း
ရေးနိုင်သမျှ အချက်
အလက်များကို စုစည်းရန်
တစ်မိနစ်အချ ိန်ပေးရမည်။

သည်။

တစ်မိနစ်ပြည့်သောအခါ

¼¼

ထို့နောက် ယေရှုသည် ရောမအစိုးရ ပိလတ်မင်းရှေ့တွင် ပေါ်လာသည်။

စာရင်းများကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး

¼¼

ရောမစစ်သားများ၊ ရောမအစိုးရ၊ ဂျူးလူမျ ိုးခေါင်းဆောင်များနှင့် ဂျူးလူမျ ိုးများ

မည်သည့်အသင်းသည်

သည် ယေရှုကိုကဲ့ရဲ့ကြသည်။

အချက်အလက် ပိုများ

ပိလတ်မင်းသည် သူကိုယ်တိုင်အပြစ်မရှိဟု ကြွေးကြော်သည်။ သို့သော် ယေရှုသည်

သည်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။

မည်သည့်အမှုမှ မကျူးလွန်ခဲ့သည်ကို သိရက်နှင့်ပင် သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။

သင်သည် အချက်အလက်

¼¼

များကို ရှာဖွေနေကြောင်း
ကလေးများကို သေချာစွာ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
အပြစ်ရှိသည့် ဗာရဗ္ဗကိုလွှတ်ပေးပြီး အပြစ်မရှိသည့် ယေရှုကိုမူ အပြစ်ရှိသည်ဟု ပြောကာ
သေမိန့်ချမှတ်သည်မှာ သင့်အတွက် တရားသည်ဟု မြင်ပါသလား။ မမြင်ပါ။ တရားသည်ဟု
မမြင်ပါ။ တရားမျှတခြင်းသည် မကြာမီကားတိုင်ပေါ်တွင် ဖြစ်လာမည်။ တရားခွင်များ
တွင် ထိုတရားမျှတခြင်းရှိမည့်ပုံ မပေါ်ပါ။ မကြာမီ တရားမျှတခြင်းရှိလာမည့် နည်းလမ်း
တစ်ခုကိုဖော်ပြပါ။

သိပါစေ။

သင်ခန်းစာကို
လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
လှုပ်ရှားမှု တရားမျှတခြင်း
တရားမျှတခြင်းသည်
ယေရှုကားတိုင်ပေါ်
သေသောအခါ

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် အပြစ်မရှိပါ။
သို့သော် လူထုက “သူ့ကိုကားစင်သတ်ပါ” ဟု အော်ခဲ့သည်။

နှင့် အပြစ်များကို
ခွင့်လွှတ်ပေးသောအခါ
ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
၁ ယောဟန် ၁:၉။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၃

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂၃:၂၆-၃၈ နှင့်
ကောရိနသြဝါဒစာ
္သ
၅:ရ

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အတွက်

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း

ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့သည်။

သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

ကားစင် သတ်ခြင်းဟူသည်မှာ ရာဇဝတ်သားကို သေအောင်စီရင်သည့် နည်းလမ်း
ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းမှာ အလွန်ရက်စက်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် နှေးကွေးသည့် နည်းစနစ်
ဖြစ်သည်။ ရောမနိုင်ငံသားတို့သည် ကားစင်သတ်မခံရနိုင်ပါ။ ကားစင်သတ်ခြင်းသည်
အဆိုးရွားဆုံး ရာဇဝင်ကောင်များ အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ရှိမုန်သည် အာဖရိက မြောက်ပိုင်းမှဖြစ်ပြီး ယေရှုကားတိုင် မထိမ်းနိုင်သောအခါ ကား

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

တိုင်ကို ထမ်းကူရန် စေခိုင်းခံရသည်။

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

¼¼

နံနက် ၆ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအထိ မြေပေါ်တွင် မှောင်မိုက်လေသည်။

¼¼

ဗိမာန်တော်ထဲမှ ကုလားကာသည် ထိပ်ဆုံးမှအောက်ထိ နှစ်ပိုင်းကွဲသွားသည်။ ၎င်းမှာ

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

သာမန်လူသည်ပင် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်သို့သွားရန် အခွင့်ရပြီဖြစ်ကြောင်း

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

ကို ဖော်ပြနေသည့် သင်္ကေတ ဖြစ်သည်။
¼¼

ရှင်လုကာက ယေရှုသည် သူ၏ အသက်ကိုပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး သူ၏အသက်ကို နုတ်ယူ
တွင် အပြစ်မရှိကြောင်း အတည်ပြုထားသည်။ ရည်ညွှန်းမှုများထဲမှတစ်ခုမှာ ပိလတ်မင်း

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

ခဲ့ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ရောမစစ်သားက ဘုရားသခင်ကို ချ ီးမွမ်းခဲ့သည်။

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

ယေရှုသေခြင်းကို တွေ့ကြသည့် လူအများသည် ယေရှုအတွက် ငိုကြွေးကြသည်ကို

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

ခရစ်ဝင်ကျမ်းရေးသားသူ

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

မည်သူကမျှ

ယေရှုကို

ဆန့်ကျင်သည့်

အမျ ိုးသမီးများ

မှတ်တမ်းထားခြင်း မရှိပါ။
¼¼

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

ရောမစစ်သားက ယေရှုကို ဖြောင့်မတ်သောသူဟု ခေါ်ပြီး ယေရှုသည် ပြစ်မှုမကျူးလွန်

ရှင်လုကာက သတိပြုမိသည်။
¼¼

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

ရောမစစ်သားတပ်မှူးသည်လည်း ယေရှုတွင် အပြစ်မရှိဟု ဆိုထားသည်။

¼¼

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

ခံလိုက်ရခြင်း မဟုတ်ကြောင်းကို ရှင်းပြထားသည်။ နောက်တစ်ဖန် လုကာကယေရှု
က ဟေရုဒ်မင်းသည် ယေရှု၌ အပြစ်ရှာမတွေ့ဟု တင်ပြထားသည်။ ကားတိုင်နားတွင်
¼¼

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

ရောမလူမျ ိုး ကဗျာဆရာ စီဇရိုက “ကားစင်သတ်ခြင်းသည် အရက်စက်ဆုံးနှင့်မကြား

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

ဝံ့ဆုံး ညှင်းဆဲမှုဖြစ်သည်” ဟု ရေးသားခဲ့သည်။

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
အောက်ပါကဲ့သို့သော ကစားနည်း သင်ပုန်းကို ရေးဆွဲပါ။

သင်ခန်းစာစတင်ပါ

အချ ိန်ကာလ

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း သီချင်းများ

ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ခြင်း

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

ပြီးခဲ့သည့် သင်ခန်းစာ နောက်ဆုံး ၁၀ ခုသို့ ပြန်သွားပြီး ကလေးများကို အချ ိန်ကာလ တစ်ခု
ချင်းစီ (၁၀၀ မှတ်)၊ သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း (၂၀၀ မှတ်)၊ သင်
ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် သီချင်း (၃၀၀ မှတ်)၊ သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် ကျက်
မှတ်ထားသည့် ကျမ်းချက် (၄၀၀ မှတ်) ကိုပြောစေပါ။ ဆုကို အနိုင်ရသည့် အသင်းအား
ပေးပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည် ကလေးများအတွက် ပျော်စရာကောင်းသည်။
ထို့ကြောင့် အာလုံးကိုပါဝင်စေပါ။ သင့်အတန်း၏ အရွယ်အစားပေါ် မူတည်ပြီး ကလေး
တစ်ဦးလျှင် အဖြေ ၁ခု၂ခု စသဖြင့် ကန့်သတ်ပေးပါ။

လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာစိန်ခေါ်ခြင်း
အတန်းကို နှစ်သင်းခွဲပါ။
အသင်းများက ၁) ညီအစ်ကို မောင်နှမ
အများဆုံးရှိသော
သူမည်သူမဆို
၂) ညီအစ်ကို မောင်နှမ
အနည်းဆုံးရှိသော
သူမည်သူမဆို ဟု
ခွဲနိုင်သည်။
ဤကစားနည်းက
သင်ခန်းစာအဆုံးတွင်

ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ သင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါက ကလေးအနည်းငယ်က

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို

သာ အဖြေ ဖြေကြမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဆက်လက်လုပ်ဆောင်

သင်ခန်းစာ တစ်ခုစီအတွက် (အချ ိန်ကာလ ၁၀၀ မှတ်၊ ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်းအတွက် ၂၀၀

မည် ဖြစ်သည်။

မှတ်၊ သီချင်းအတွက် ၃၀၀ မှတ်၊ ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ခြင်းအတွက် ၄၀၀ မှတ်) စုစုပေါင်း
၁ဝဝဝဝမှတ် ဖြစ်သည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
အပေါင်းလက္ခဏာကို မတူညီသည့် အကြောင်းပြချက်များအတွက် သုံးကြသည်။ အချ ို့
လူများက ကျောက်မြတ်ရတနာအတွက် သုံးသည်။ အချ ို့လူများမှာ ဘာသာရေးအကြောင်း
ရင်းများကြောင့် သုံးသည်။ အခြားလူများက မတော်တဆမှုများ မဖြစ်အောင် အဆောင်
အနေဖြင့် သုံးကြသည်။
ခရစ်ယာန်ကားတိုင်သည် သင့်အတွက် မည်သည့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသနည်း။
ခရစ်ယာန်ကားတိုင်သည် သင့်မိတ်ဆွေများအတွက် မည်သည့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
ကြာသာပတေးညနှင့် သောကြာနေ့မနက်တွင် ပိလတ်မင်းအား တစ်ခုခုလုပ်ရန် ဖိအား
ပိုပေးလာသည်။ လူထုကို စိတ်ဆိုးစေအောင် ယေရှုကိုလွှတ်ပေးမည်လား (သို့) ဂျူးလူမျ ိုး

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

များ

- ကားတိုင်ပေါ်မှ လူများ

တောင်းဆိုသည့်အတိုင်း

ယေရှုကို

ကားစင်သတ်မည်လား။

နောက်ဆုံးတစ်ခုကို

သူရွေးချယ်ခဲ့သည်။

အတန်းထဲရှိ ကလေးများ

ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် ယေရုရှလင်မြို့၏ အပြင်ဘက် ဦးခေါင်းခွံအရပ်ဟု ခေါ်သော ဂေါလ

အား ဦးခေါင်းခွံအရပ်

ဂေါသသို့ သွားခဲ့သည်။ သူက ပေါင်ချ ိန် ၁ဝဝ မျှ လေးသော ကားတိုင်ကို ကိုယ်တိုင်ထမ်းရ

(သို့) ဂေါလဂေါသ

သည်။ သူ့ကို ဖန်ကွဲများ၊ အရိုးစများနှင့် သံစများဖြင့် ကပ်ထားသည့်ကြိမ်ဖြင့် ရိုက်နှက်ကြ

တွင် ရောက်ရှိနေသည့်

သည်။ သူ့ကို မည်သူမျှ မမှတ်မိနိုင်သည်အထိ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏အဝတ်

ခံစားချက်ကိုမေးမြန်းပါ။

များကို ဆုတ်ဖြဲကြသည်။ ပိလတ်မင်းထံမှ ဂေါလဂေါသသို့ သွားရာတွင် ယေရှုသည်
ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ အထင်သေးခြင်းနှင့် လှောင်ပြောင်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
သူတို့သည် ဂေါလဂေါသသို့ ရောက်သောအခါ ကားတိုင်ပေါ်တွင် သူ့ကိုတင်ကြသည်။ ၎င်းမှာ
သောကြာနေ့ မနက်ကိုးနာရီခန့်တွင် ဖြစ်သည်။ ရောမ ကဗျာဆရာတစ်ဦးက ကားတိုင်သည်
“အရက်စက်ဆုံးနှင့် မကြားဝံ့ဆုံးသောအရာ” ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ယေရှုသည် ကားတိုင်
ပေါ်တွင်ရှိသောအခါ ရောမစစ်သားများက သူ၏အဝတ်များကို ဆုတ်ဖြဲလိုက်ပြီး မဲနှိုက်
ကြသည်။ သူတို့က သူ့ကိုဆေးခါးနှင့် ရောသော ပုန်းရည်ကို ကမ်းပေးကြသည်။ သူငြင်းပယ်
ခဲ့သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သေခြင်းသည် အလွန်နှေးပြီး ကြာရှည်တတ်သည်။ တစ်ခါ
တစ်ရံသေရန် ရက်များစွာ ကြာသည်။ လူအချ ို့က ယေရှုအား “ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကယ်တင်

. မာရိ၊ ယေရှု၏မိခင်
. တပည့်တော်များ
. ရောမစစ်သား
. လူထုထဲမှလှောင်ပြောင်
သူ

. ရှိမုန်
. ယောသပ် (ယေရှု၏

ခန္ဓာကို ပိလတ်မင်းထံ
တောင်းခဲ့သူ)

လော့” ဟုအော်ကြသည်။ အချ ို့က “ဗိမာန်တော်ကိုဖျက်၍ သုံးရက်အတွင်း ဆောက်ပြန်
သော သူသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကယ်တင်လော့” ဟုကဲ့ရဲ့ကြ၏။ အချ ို့ကပြက်ရယ်ပြုပြီး
သရော်ကြသည်။ နေ့လည် ၃ နာရီမှ တစ်လောကလုံး အမှောင်ကျသွားသည်။ ထို့နောက်
၃ နာရီတွင် ယေရှုက ကြီးစွာသော အသံတော်နှင့် “အကျွန်ုပ်ဘုရား အကျွန်ုပ်ဘုရား အဘယ်
ကြောင့် ကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်တော်မူသနည်း” ဟု ညည်းတွားသည်။ ထို့နောက် အသက်တော်
ချုပ်ငြိမ်းသွားသည်။ ထိုအချ ိန်တွင် ကြီးမားသော ငလျင်လှုပ်လာသည်။ ထိုမျှသာမကပါ
တစ်ချ ိန်တည်းတွင် ဗိမာန်တော်မှ ကုလားကာသည် ထိပ်မှအောက်ခြေအထိ နှစ်ခြမ်းကွဲ
သွားသည်။ ယေရှုကို စောင့်ကြည့်နေကြသည့် ရောမစစ်သားများက “ဤသူသည် ဘုရား
သခင်၏သားတော် မှန်ပေ၏” ဟု ဝန်ခံကြ၏။
နေ့လယ်နောက်ပိုင်းတွင် ယောသပ်ဟုအမည်ရှိသော သူသည် ပိလတ်ထံသို့သွားပြီး ယေရှု၏
ရုပ်ကလပ်ကိုယူပြီး ဂူသွင်းရန် ခွင့်တောင်းခဲ့သည်။ ပိလတ်မင်းကယောသပ်၏တောင်းဆိုမှု
ကို လိုက်လျောလိုက်ပြီး ယောသပ်သည်လည်း ယေရှု၏ခန္ဓာကိုသန့်ရှင်းသောအဝတ်ဖြင့်
ပတ်ရစ်ပြီး ဂူထဲသို့သွင်းလိုက်သည်။ ၎င်းမှာဂူအသစ်ဖြစ်ပြီး ယေရှု၏ ခန္ဓာကိုကာကွယ်ရန်
ဂူဝတွင် ကျောက်တုံးကြီးဖြင့် ပိတ်ထားကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း
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ဟေရှာယက လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၇၀၀) က သခင်ယေရှုသေခြင်း အကြောင်းကို ရေးခဲ့
သည့်အတိုင်း ဖြစ်လာသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝမ်းနည်းခြင်းများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး

ဆရာအကူ

ငိုကြွေးခြင်းများကို ယူဆောင်သွားသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့က သူ့ကိုဘုရားသခင်မှ အပြစ်ခံ
စေပြီး ချစ်ခံရသူဟု ယူဆကြပြီး သူက ဒုက္ခဝေဒနာကို ခံစားရသည်။ သို့သော် သူသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ လွန်ကျူးခြင်းအတွက် ထိုးနှက်ခံသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် ကျ ိုးပဲ့ခံ
သည်၊ သူ့အပေါ်တွင် ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ယူဆောင်လာပေးသည်။ သူ၏အနာများအားဖြင့်
ကျွန်ုပ်တို့ အနာပျောက်ကင်းကြသည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - တယ်လီဖုန်း

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

ကစားနည်း
ဤကျမ်းချက်ကို တယ်လီ

ရှင်ပေတရုသြဝါဒစာပထမစောင်

၃:၁၈ - ခရစ်တော်သည် ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့် အသေ

ဖုန်း ကစားနည်းဖြင့်

သတ်ခြင်းကိုခံ၍ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ရောက်သည်ဖြစ်၍ ငါတို့ကို

ကျက်မှတ်ပါ။ သင့်အတန်း

ဘုရားသခင့် အထံတော်သို့ ပို့ဆောင်ခြင်းငှါ ဖြောင့်မတ်သောသူသည် မဖြောင့်မတ်သော

ကို တစ်တန်းစီစေပါ

သူအတွက် ဒုစရိုက်အပြစ်များကြောင့် တစ်ခါခံတော်မူ၏။

ပြီးနောက် ကျမ်းချက်၏
စာပိုဒ်ကို ပထမဆုံးလူ၏
နားထဲသို့ တီးတိုးပြောပြ

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပါ။ ထိုစကားစုကို နောက်
တစ်ယောက် အားတီးတိုး

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ပြောပါ။ ပထမစကားစုကို

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏

အားလုံး ပြောပြီးသည်

ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

အထိ လုပ်ဆောင်ပါ။

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်

ထို့နောက် ဒုတိယ စကားစု

တွေ့နိုင်ပါသည်။

ကို ထိုနည်းတူပြောပါ။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ကျွန်ုပ်၏ ချစ်သူထမြောက်ပါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီချင်းကို ဤသင်ခန်း
စာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ထိုနည်းအတိုင်း
ကျမ်းချက် အားလုံး
ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ
လုပ်ဆောင်သွားပါ။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
“ပြသခြင်းနှင့် သိခြင်း” သင်က အရာဝတ္ထုများစွာကို ကလေးများအား “ပြသရန်” ယူလာ
ရမည်။ ထိုမှသူတို့သည် ယေရှု၏ ကားစင်သတ်ခံရခြင်း ခေတ်ကာလတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်
အရာများကို “သိ” မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ - ၆ လက်မရှည်သောသံ၊ နှင်းဆီဆူးကဲ့သို့သော
ဆူးခြုံဖြင့် လုပ်ထားသည့်ဆူးသရဖူ၊ ညစ်ပတ်နေသည့် အဝတ်စ၊ သားရေကြာပွတ် (သို့)
တစ်ခုဖန်တီးပါ။ ရာဇဝတ်သားကို ရိုက်ရန် ခေါင်းပွတုတ်ချောင်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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ရွေးချယ်နိုင်သည့် လှုပ်ရှားမှု - “ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံခြင်း” ဇယားကိုပြုလုပ်ပါ။ ကလေးများ
က ထိုဇယားကိုဖြည့်ပြီး အိမ်သို့ယူသွားရမည်ဟု ရှင်းပြပါ။ အိမ်တွင် သူတို့၏မိဘများကို
သူတို့က ရှင်းပြမည် သူတို့လက်ခံနိုင်သလား ဟူသည်ကို သိရန် ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်

ဆရာအကူ
ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု -

မိသားစုမှ လုပ်ခဲ့သည့်အမှားများကို တလှည့်စီခံယူကြမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ။ ။ ဂျော်နီက

ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံခြင်း

ပထမတစ်ပတ်ကို တာဝန်ယူထားချ ိန်တွင် သူ၏အစ်ကိုသည် ကစားစရာကို မိုးရေထဲတွင်

အပတ်စဉ် ၁ - …………

ထားခဲ့ပါက သူ့ကိုတီဗီကြည့်ရန် တစ်ပတ်ပိတ်ပင်မည်။ ဂျော်နီက ဘာမှမလုပ်ခဲ့သော်လည်း
သူ့အစ်ကို ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။ ကလေးတစ်ဦးချင်းစီအတွက် ဇယားလုပ်ပါ။
တစ်ပတ်တာအတွက် “အပြစ်ကိုယ်စားခံခြင်း” အတွက် လုံလောက်သော နေရာချန်ထား

အပတ်စဉ် ၂ - …………
အပတ်စဉ် ၃ - …………

ပေးပါ။ ထိုစနစ်သည် မမျှတကြောင်း ပြောကြပါ။ သို့သော် ယေရှုသည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်

အပတ်စဉ် ၄ - …………

အခွင့်အရေးအတွက် မရပ်တည်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘုရားသခင်နှင့် တည့်မတ်စေရန်သာ

အပတ်စဉ် ၅ - …………

စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ သူနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ကို ကောင်းကင်တွင်ရှိစေလိုသည်။ ကလေးများကို
ထိုလေ့ကျင့်ခန်းမှ ပထမတစ်ပတ်ကို တာဝန်ယူစေပါ။ သူတို့မိသားစုဝင်များက သူတို့ကို

အပတ်စဉ် ၆ - …………

ကြည့်ပြီး မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သိမည်ဖြစ်သည်။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သင်ခန်းစာကို

သင်ခန်းစာအစတွင် သင်တို့စတင်ခဲ့သည့် အမှတ်များဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ကစား
နည်းကို ဆက်လက်ကစားပါ။
¼¼

အမှတ် ၁၀၀ အတွက် - ယေရှု၏ ကားတိုင်ကို မည်သူထမ်းခဲ့သနည်း။ (ရှိမုန်)

¼¼

အမှတ် ၂၀၀ အတွက် - ယေရှုကို မည်သည့်အချ ိန်တွင် ကားတိုင်ပေါ် တင်ခဲ့သနည်း။
(သောကြာနေ့ နံနက် ၉ နာရီ)

¼¼

အမှတ် ၃၀၀ အတွက် - ရာဇဝတ်ကောင်မည်မျှသည် ယေရှုနှင့်အတူ ကားစင်တင်
ခံရသနည်း။ (နှစ်ယောက်)

¼¼

အမှတ် ၄၀၀ အတွက် - ယေရှုသေဆုံးပြီးနောက် မည်သူသည် ယေရှု၏ခန္ဓာကို

ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာစိန်ခေါ်ခြင်း
ဤကစားနည်းက
သင်ခန်းစာအဆုံးတွင်
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို
ဆက်လက်ကစားခြင်း
ဖြစ်သည်။

ပိလတ်မင်းထံ သွားတောင်းခဲ့သနည်း။ (ယောသပ်)
¼¼

အမှတ် ၅၀၀ တန် အပိုမေးခွန်း - ဤသင်ခန်းစာ၏ အဓိကအကြောင်းအရာမှာ
ဘာဖြစ်သနည်း။ (ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များအတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင်
အသေခံခဲ့သည်။)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း
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ဆရာအကူ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို သူ၏ခန္ဓာပေါ်တွင် ယူတင်ခဲ့သည်။ သူသည်
တစ်ဦးစီတိုင်းအတွက် အရှက်ကွဲခံပြီး ညှင်းဆဲခံခဲ့သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ပရောဖက်ပြု
ချက်များ (ဟောရှာယ ၅၂၊၅၃နှင့်ဆာလံ၂၂) ယေရှုခရစ်တော်မသေမီ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း
ရာချ ီက ရှင်းလင်းစွာ ရေးသားခဲ့ကြသည်။
နောက်တစ်ပတ်တွင် သူ၏သေခြင်းမှ ထူးခြားသည့် အကြောင်းအရာများအကြောင်းကို
ကျွန်ုပ်တို့ပြောကြမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် အိမ်ပြန်ပြီးထိုအကြောင်း စဉ်းစားပါ။ နောက်
တစ်ပတ်တွင် ပြန်လာပါ။ သင့်အိမ်စာမှာ - ယေရှုခရစ်တော် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံ
ခြင်း၏ ထူးခြားချက်မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အတွက်
ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၄
ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂၃:၃၉-၄၇

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုခရစ်တော်သည် အပြစ်ရှိသော
လူတစ်ယောက်ကို ခွင့်လွှတ်ခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် “အပြစ်သား” ဟူသည့် စကားကို အခြားခရစ်ဝင်ကျမ်း
များထက် တွေ့ရသည်။ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ငါးကြိမ်၊ မာကုတွင် အပြစ်သား
ဟူသည်ကို ငါးကြိမ် တွေ့ရသည်။ ယောဟန်ကလေးကြိမ်သုံးထားပြီး လုကာက အပြစ်
သားဟူသည်ကို ဆယ့်ခြောက်ကြိမ် သုံးထားသည်။ ကားတိုင်ပေါ်တွင် ခွင့်လွှတ်ခြင်း
ကို လိုချင်နေသည့် အပြစ်သားတစ်ဦး ရှိနေခဲ့သည်။

¼¼

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။

တွင် ချ ိတ်ဆွဲခံထားရသည်။ အပြစ်သား တစ်ယောက်က ယေရှုကို လှောင်ပြောင်ပြိး

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုလေသည်။

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

အခြားအပြစ်သားက ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်သည်ကို သိသည် (လုကာ ၂၃:၄၀)။ ထို

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

အပြစ်သား၊ သူခိုးသည် ထူးခြားသည့် ဝန်ခံချက်ကို ထွက်ဆိုခဲ့သည်။ ထိုကားတိုင်ပေါ်

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

တွင်ယေရှုက ကယ်တင်ခြင်းသည် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ကောင်းမှုကြောင့် မဖြစ်

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

ယေရှုက ကောင်းမှုကုသိုလ်များ လုပ်ဆောင်သော်လည်း ကယ်တင်ခြင်းအတွက် အရေး

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

မကြီးသည်ကို ပြသခဲ့သည်။ ထိုအပြစ်သားတစ်ဦးအတွက် ကောင်းသောအလုပ်လုပ်

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

ရန် အချ ိန်မကျန်သည်မှာ သိသာထင်ရှားပြီး ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ကြိုးစား
ပြီး မရယူနိုင်ပါ။

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

မှာ သိသာထင်ရှားသည်။

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

အပြစ်သား နှစ်ယောက်ကို ကားတိုင်ပေါ်တွင် ချ ိတ်ဆွဲထားပြီး ယေရှုသည် သူတို့ကြား

လာနိုင်သည်ကို ပြသခဲ့သည်။ ထိုအပြစ်သားလည်း မကောင်းသောသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

ယေရှုက ကားတိုင်ပေါ်မှ သူခိုးကို ချက်ချင်းအဖြေပေးခဲ့သည်။ ထိုနေ့တွင် သူခိုးက

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

ယေရှု၏ ဘုန်းတော်တွင် ပါဝင်ခဲ့ရသည်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် ပြည့်ဝပြီး ပြည့်စုံသည်။

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

ကြိုးစားပြီးရခြင်း မဟုတ်ပါ။

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

ယေရှုက ထိုအရာ ဖြစ်ပျက်လာမည်ကို အာမခံပေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတောင်းဆိုမှုကို

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

လိုက်လျောရုံမကပါ။ သူခိုးသာမက မည်သူမဆို ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုတောင်းခံပြီး ယေရှု

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပါလျှင် ဘုရားသခင်က ခွင့်လွှတ်ပေးမည်မှာ သေချာသည်။

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

pmrsufESm 411

¼¼

လုကာမှ ကားစင်သတ်ခြင်းအကြောင်း မှတ်တမ်းထားသည်မှာ ဆာလံနှင့်ဟေရှာယထဲ
မှ ဖြစ်သည်။ ရည်ညွှန်းချက် ငါးခုရှိသည် (လုကာ ၂၃:၃၄ က ဟေရှာယ ၅၃:၁၂ ကို

ဆရာအကူ

ရည်ညွှန်းခြင်း၊ လုကာ ၂၃:၃၅ က ဆာလံ ၂၂:၆-၇ ကို ရည်ညွှန်းခြင်း၊ လုကာ၂၃:၃၆
သည် ဆာလံ ၆၉:၂၁-၂၂ ကို ရည်ညွှန်းခြင်း၊ လုကာ ၂၃:၄၆ သည် ဆာလံ ၃၁:၅ ကို
ရည်ညွှန်းခြင်း၊ လုကာ ၂၃:၄၆ သည် ဆာလံ ၂၂:၁ကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်သည်။)

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ဆရာက ကျမ်းစာထဲမှ မဟာပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို စွန့်စားခြင်း သင်ခန်းစာတွင် သုံးခဲ့သည့်
သီချင်းများကို စုစည်းပါ။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု ထိုသံစဉ်ကိုခန့်မှန်းပါ
အတန်းထဲတွင် သင်ယူ
လေ့လာခဲ့သည့်

ဆရာက အတန်းသားများနှင့်အတူ သီချင်းဆိုရမည်။ ထိုသီချင်းများသည် ဤသင်ရိုးညွှန်း

ကျမ်းစာ၏ စွန့်စားခြင်း

တမ်းတွင် အရင်ကလေ့လာခဲ့သည်။

ပုံပြင်များကို ဖွင့်ပါ။

ဆရာက သီချင်းများကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ဖွင့်ပြီး အတန်းသားများက သီဆိုပြီးနောက် “ထို
သီချင်းကို အမည်ပြောပါ” ဟူသော ကစားနည်းကို ကစားပါ။ ထိုကစားနည်းတွင် ကလေး
များက စွန့်စားခြင်း သင်ခန်းစာနှင့် သီချင်းကို ယှဉ်တွဲရမည်ဖြစ်သည်။ ဆရာက ကျောင်းသား

ကလေးများက ဖွင့်ခဲ့သည့်
သီချင်းနှင့် သင်ခန်းစာကို
ယှဉ်တွဲရမည်။

များ အဖြေပေးသောအခါ အလွန်ရက်ရောရမည်။

အချ ိန်ရပါလျှင် သီချင်း

ဤလှုပ်ရှားမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျမ်းစာထဲမှဖြစ်စဉ်များကို သူတို့လေ့လာခဲ့သည့် သီချင်း

နားမလည်သည့်

များကို ကလေးများ ဆက်စပ်တတ်စေရန် ဖြစ်သည်။ ဆရာကအဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကို
သာ ဦးတည်ထားသင့်သည်။

ထဲတွင် ကလေးများ
စကားလုံး (သို့)
စကားစုပါမပါကို
ဆရာကမေးပါ။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ထိုမျှ ရိုးရှင်းနိုင်ပါသလား။
သင်သည် ကျမ်းစာကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဖတ်နေသည် ဆိုပါစို့။ သင်သည် တစ်ခါမှကောင်း
သောအရာကို မလုပ်ဖူးသည့် လူဆိုးတစ်ဦးအကြောင်းကို ဖတ်နေသည်ဆိုပါစို့။ သို့သော်
ထိုသူကို ဘုရားသခင်က သူ၏ယုံကြည်ချက်ကို ဝန်ခံသောကြောင့် အံ့သြဖွယ်ရာ ပရဒိသုဘုံ
တွင် လက်ခံမည်ဟု ကတိပေးနေသည်။
သင်ဘာစဉ်းစားမည်နည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
နေရာမှာ ဦးခေါင်းခွံအရပ်ဖြစ်သည်။ သောကြာနေ့ နေ့လည်ခင်းအချ ိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်စဉ်
မှာ လူသုံးယောက်ကို ကားစင်သတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရာဇဝတ်သားနှစ်ဦးနှင့် ဘာမှမကျူးလွန်ခဲ့

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

သည့် သူတစ်ဦးတို့ဖြစ်သည်။ ထိုသူမှာ ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပြီး သူ၏ကားတိုင်မှာ ကြားတွင်

- သတင်းစာကြေငြာသူ

စိုက်ထားသည်။ သူ၏ ဘေးတစ်ဖက်ချင်းစီတွင် ရာဇဝတ်သား တစ်ယောက်စီရှိသည်။ သုံးဦး
စလုံးမှာ အလွန်နာကျင်သည့် ဝေဒနာကို ခံစားနေကြသည်။ ကားတိုင်ပေါ်မှာ တစ်ယောက်
ယောက်သေခြင်းသည် ထိုအတိုင်းဖြစ်သည် နာကျင်မှုမှာ မခံနိုင်အောင်ဖြစ်သည်။ ရောမတို့
က ထိုပြစ်ဒဏ်သည် အဆိုးရွားဆုံး ရာဇဝတ်ကောင်ကို စီရင်လေ့ရှိသည်။

ဆရာက ကလေးသုံးဦး
အား သတင်းစာအတွက်
စာစဉ်တစ်ပုဒ်ရေးစေပြီး
သူ (သို့) သူမ၏စာကို

ယေရှုနှင့် ရာဇဝတ်သား နှစ်ယောက်တို့သည် မခံနိုင်သောဝေဒနာဖြင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင်
ချ ိတ်ဆွဲခံရသောအခါ သူတို့၏နောက်ဆုံးသောစကားကို စတင်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ သူတို့
ကြားရှိ ခရစ်တော်အကြောင်းကို ပြောကြသည်။ ရာဇဝတ်သားတစ်ဦးက ယေရှုအား “သင်
သည် ခရစ်တော်မှန်လျှင် ကိုယ်ကိုလည်းကောင်း ငါတို့ကိုလည်းကောင်း ကယ်တင်လော့” ဟု
ကဲ့ရဲ့လေသည်။ အခြားရာဇဝတ်သား တစ်ယောက်က ထိုသူကို တိတ်ဆိတ်နေရန်ပြော
သည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ထိုက်တန်သော ပြစ်မှုကိုခံရသည်။ သို့သော် ယေရှုက မည်

နောက်တစ်ပတ် သတင်း
စာထဲတွင် ထည့်ပါ။
သတင်းရေးသူက
အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်
လူတွေ့စစ်ဆေး
မေးမြန်ရမည်။

ထို့နောက် ယေရှုကို ကာကွယ်ပြောဆိုသည့် ရာဇဝတ်သားက ယေရှုဘက်သို့လှည့်ပြီး “သခင်

. ယေရှု
. ရာဇဝတ်သားနှစ်ဦး

ကိုယ်တော်သည် နိုင်ငံတော်တည်လျက် ကြွလာသောအခါ ကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါ”

နောက်တစ်ပတ်တွင်

ဟု လျှောက်သော် ယေရှုက “ယနေ့တွင် သင်သည် ငါနှင့်အတူ ပရဒိသုဘုံတွင် အတူရှိ

ကလေးများကို သူတို့၏

လိမ့်မည်” ဟု ရိုးရှင်းစွာ တုံ့ပြန်လေသည်။

သတင်းစာအတွက်

သည့်အမှားမျှ မကျူးလွန်ခဲ့ပါ။

လူဆိုးထံမှ စကားအနည်းငယ်သာ ဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သော အပြုအမူမဟုတ်ပါ။ ဘာ
သာရေးဆိုင်ရာ ရာထူးလည်း မရှိပါ။ ထိုထာဝရကောင်းကြီးကို ရာဇဝတ်သားကောင်က သူ၏
ကြိုးစားမှုဖြင့် မရနိုင်ပါ။

စာစဉ်ကိုဖတ်စေပြီး
သင့်အတန်းအတွက်
ပင်ဆိုလျှင်လည်း
ထုတ်ဝေရန် ကြိုးစားပါ။

ရိုးရှင်းသော ယုံကြည်ခြင်း … ထိုမျှသာ ဖြစ်သည်။ မောရှေခေတ်ကာလကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
မြွေကိုက်ခံရသော

သူသည်

မောရှေထောင်ထားသော

ကြေးမြွေကို

မျှော်ကြည့်ရုံဖြင့်

ကျန်းမာခြင်းကို ရကြသည်။
ရိုးရှင်းသော ယုံကြည်ခြင်း … ထိုမျှသာ ဖြစ်သည်။ အာဗြဟံခေတ်ကာလကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။
အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သောကြောင့် ဖြောင့်မတ်သည်ဟု သတ်မှတ်ခံရသည်။
ရိုးရှင်းသော ယုံကြည်ခြင်း …. ထိုမျှသာ ဖြစ်သည်။ ကာဣနနှင့် အာဗေလတို့ခေတ်ကာလ
ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အာဗေလသည် အကောင်းဆုံးသောယဇ်ကို ယူလာပြီး ဘုရားသခင်အား
ပူဇော်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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ဆရာအကူ

သူ့ကို ယုံကြည်သောသူနှင့် မကောင်းသည့် အလုပ်မှ ရှောင်ကြဉ်သည့် နောင်တမျ ိုးကို
ရှာဖွေပါသည်။ ရာဇဝတ်သားကောင်တွင် ထိုနှစ်ခုစလုံးရှိသည် …. ပရဒိသုဘုံ။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - ဂရပ်ဖီးတီ

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂၃:၄၂ - သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် နိုင်၍တော်တည်လျက် ကြွလာတော်မူ
သောအခါ အကျွန်ုပ်ကို အောက်မေ့တော်မူပါဟု ယေရှုကို လျှောက်ဆို၏။

ဂရပ်ဖီးတီက
ကလေးများကျမ်းချက်ကို
ကျက်မှတ်ရာတွင် ကူညီ
ပေးပါသည်။ ကျမ်းချက်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ထဲမှ စကားလုံးများကို
စာရွက်များပေါ်တွင်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ခွဲရေးပါ။ ထို့နောက်

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏

ကလေးများကို အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့

ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

သုံးဖွဲ့ခွဲပြီး စကားလုံးများ

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်

ကို မှန်ကန်သည့် အစီ

တွေ့နိုင်ပါသည်။

အစဉ် အတိုင်းထားစေပါ။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ကျွန်ုပ်၏ ချစ်သူထမြောက်ပါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီချင်းကို ဤသင်ခန်း
စာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီက ကျမ်းချက်
ကို အတူတကွ ထားနိုင်
သောအခါ သူတို့သည်
ထိုကျမ်းချက်ကို ရသွားပေ
မည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
သော့မျ ိုးစုံ ယူလာပါ (ဖြစ်နိုင်လျှင်) သော့အားလုံးနှင့် ဖွင့်နိုင်သည့် သော့ခလောက်တစ်ခုယူ
လာပါ။ သော့များသည် တစ်ခုနှင့် တစ်ခုပုံစံ မတူရပေ။ အတန်းသားများအားပြပြီး မေးရ
မည်မှာ - “တစ်နေ့သောအခါ   ကောင်းကင်အိမ်တွင် လူများထင်နေသည့်သော့သည် မည်
သည့် အရာမျ ိုးဖြစ်မည်နည်း။” ဖြစ်နိုင်သောအဖြေမှာ - ကောင်းသောအရာများ လုပ်ဆောင်
ခြင်း၊ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ ဘုရားကျောင်းသွားခြင်း၊ ကောင်းသောအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ပိုက်ဆံများ
ကို အလှူအတန်းအတွက် ပေးကမ်းခြင်း စသဖြင့်။ သော့ခလောက်ကို သော့တစ်ချောင်း
က သာဖွင့်နိုင်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ သွားသည့် သော့သည် ဘုရားသခင်၏ စကား
တော်ဖြစ်သော ကျမ်းစာထဲတွင် တွေ့ရသော သမ္မာတရား တစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည်ကို ရှင်း
ပြပါ။ ပုံပြင်၏ ပထမပိုင်းကို ရှင်းပြပါ။ ထိုသူကို ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်တွင် အတူရှိမည်
အကြောင်း ကားတိုင်ပေါ်တွင် ကတိပေးခဲ့သည်။ အတန်း၏အစတွင် ပြောခဲ့သော အဖြေ
ကို ပြန်လည်ကိုးကားပါ။ “ကားတိုင်ပေါ်မှ လူသည် ကောင်းသောအရာကို လုပ်ဆောင်ခဲ့
ပါသလား။ (သူတို့ဆက်စပ်နိုင်သည့် ကောင်းသောအရာ တစ်ခုခုကို ဖော်ပြပါ။ ဥပမာ ဆေးရုံ

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း
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ရှိလူနာများထံ လည်ပတ်ခြင်း၊ ဆာလောင်နေသူများကို အစာကျွေးမွေးပြီး ကူညီခြင်း
စသဖြင့်)။ ပထမသော့ကို ကိုင်ပြီး ပြောရမည်မှာ “ဤသော့သည် ကောင်းကင်သို့သွားသည့်

ဆရာအကူ

သော့မဟုတ်ပါ” သူအသင်းတော်သို့ သွားခဲ့သလား။ မသွားခဲ့ပါ။ သူဗတ္တိဇံ ခံခဲ့ပါသလား။
မခံခဲ့ပါ။ တစ်ကြိမ်စီတိုင်းတွင် သော့တစ်ချောင်းစီ ကိုင်မြှောက်ပြပြီး ပြောရမည်မှာ “ဤ
သော့သည် ကောင်းကင်သို့ သွားသည့်သော့ မဟုတ်ပါ”ဟု ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ထိုသော့များသည် ကောင်းကင်သို့ သွားမည့်သော့များ မဟုတ်လျှင် သူဘာလုပ်ခဲ့
သနည်း။ စာပုဒ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီး ကောင်းကင်အိမ်သို့ သွားရန်မှာ နောင်တရခြင်းနှင့် ယေရှုကို
ယုံကြည်ခြင်းမှ ဖြစ်သည်ကို ကလေးများအား မြင်တွေ့စေပါ။ သင်၌သော့များနှင့်ကိုက်
သည့် သော့ခလောက်ရှိပါက ပြသပြီးပြောရမည်မှာ - “သော့သည် သော့ခလောက်ကို ဖွင့်
သည့် တစ်ခုတည်းသော အရာဖြစ်သကဲ့သို့ နောင်တရခြင်း (သင့်အပြစ်အတွက် အမှန်
အကန်နောင်တရခြင်း) နှင့် ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်လက်ခံမည့် တစ်ခု
တည်းသော အရာဖြစ်သည်။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သင်ခန်းစာကို အဖွဲ့လိုက် ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ ဤသင်ခန်းစာမှ မည်သည့်အကြောင်းအရာ
များ ထွက်လာသနည်း။ ဆရာတစ်ယောက်က ကလေးများ၏ အဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေးမှုတွင်
ခေါင်းဆောင်လုပ်ရမည်။ ကလေးများကို ရှာဖွေမှုအများဆုံး လုပ်စေပါ။ လိုအပ်ပါက အကူ
အညီပေးပါ။
¼¼

ယေရှုနှင့်အတူ ကားစင်သတ်ခံရသော ရာဇဝတ်သားများသည် သေဒဏ်နှင့် ထိုက်
တန်သည်။

¼¼

ယေရှုသည် မည်သည့်အမှုမျှ မကျူးလွန်ခဲ့သောကြောင့် သေဒဏ်နှင့် မထိုက်တန်
ခဲ့ပါ။

¼¼

ကားတိုင်ပေါ်မှ နာကျင်မှုသည် မခံမရပ်နိုင်အောင် ပြင်းထန်သည်။

¼¼

ရာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်သည်

ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကို

စတင်ဆွေးနွေး

ရာဇဝတ်သားတစ်ယောက်က ယေရှုကိုကဲ့ရဲ့ပြီး ကားတိုင်ပေါ်မှ ဆင်းရန် ပြောခဲ့
သည်။

¼¼

အခြားရာဇဝတ်သား တစ်ယောက်က ယေရှုကို ယုံကြည်ခဲ့သည်။

¼¼

ယေရှုက နောင်တရသော ရာဇဝတ်သားအား ထာဝရပရဒိသုဘုံမှ ကြိုဆိုခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု အဓိကအချက်ခုနှစ်ချက်
ဆရာကအတန်းကို ၂ဖွဲ့၊
၃ ဖွဲ့ခွဲရမည်။ သူတို့ကို
သင်၏ဘယ်ဘက်မှ
အဓိကအချက် ၇ ချက်

ကြသည်။
¼¼

သင်ခန်းစာကို

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း

သည် တစ်ချက်ချင်းစီကို
ပြောစေပါ။ ကလေးငယ်
များနှင့် စာမတတ်သည့်
ကလေးများအတွက်
ဆရာက သူတို့ကို
ကူညီပေးရမည်။
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ဆရာအကူ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
အရင် တစ်ပတ်တွင် ယေရှုခရစ်တော်၏ သေခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထူးခြားချက်များကို
ဆုံးဖြတ်ရန် အိမ်စာပေးခဲ့သည်။ ဆရာက အတန်းသားများနှင့်အတူ ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
ယေရှုခရစ်တော်၏ သေခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထူးခြားချက်မှာ ဤသို့ဖြစ်သည် - သူထံသို့
ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်လာသောသူကို ထာဝရပျော်ရွှင်ခြင်းထဲသို့ ခေါ်ဆောင်ရန် သူ၌တန်ခိုးနှင့်
အစွမ်းရှိသည်။ သူမည်သူဖြစ်သည် ဟူသည်ကို ယုံကြည်ရန်နှင့် သူလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည့်
အရာကို ယုံကြည်ရန်သာ ဖြစ်သည်။ ထိုမျှသာဖြစ်သည်။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုခရစ်တော်သည် အပြစ်ရှိသော
လူတစ်ယောက်ကို ခွင့်လွှတ်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်အသေခံခြင်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၅
ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂၄:၁-၁၂ နှင့် ၃၆-၄၃

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် သေခြင်းမှထမြောက်ခဲ့သည်။
ယေရှုသည် သေခြင်းကို အောင်နိုင်သည့်တန်ခိုး ရှိသည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼
¼¼

¼¼

အမျ ိုးသမီးများက ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် လေးစားသည့် သင်္ကေတအနေဖြင့် ဂူသင်္ချ ိင်းသို့
အမွှေးနံ့သာများ ယူလာသည်။

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

အမျ ိုးသမီးများက ဂူသို့ရောက်သောအခါ သူတို့က ဂူဝမှကျောက်တုံးသည် ပွင့်နေပြီး

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

အဝတ်ကို ဝတ်ဆင်ထားသည့် ကောင်းကင်တမန်များက သူတို့ထံပေါ်လာပြီး ယေရှု

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ခရစ်တော်သည် သူပြောခဲ့သည့်အတိုင်း သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

ကို ပြောခဲ့သည်။

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

အမျ ိုးသမီးများက ရဲဝံ့စွာဖြင့် ဂူထဲသို့ဝင်လာပြီး မကြာမီသံသယ ရှိလာသည်။ မည်သူက

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

ကို ရှုံ့ချရန် ယူဆောင်သွားသည်လား။
အမျ ိုးသမီးများက ယေရှုပြောခဲ့သည်ကို သတိရသောအခါ အမျ ိုးသားများက သတိမရ
ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာကို အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။
ထို့နောက် ယေရှုသည် လမ်းပေါ်တွင် သွားနေသော လူနှစ်ဦးထံ ပေါ်လာသည်။ သူ၌
သရဲကဲ့သို့ ဝိညာဉ်ခန္ဓာမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တပည့်တော်များက သူ့ကိုထိ
နိုင်ပြီး သူနှင့်အတူ စားသောက်နိုင်ကြသည်။
¼¼

ယေရှုသည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသောအခါ သူသည် အခြားမည်သူမျှ မလုပ်
နိုင်မလုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် သေခြင်းကို အောင်နိုင်
ခဲ့သည်။ ၎င်းက သူသည် “စာတန်ကို နင်းခြေနိုင်သူ” ကမ္ဘာ ၃:၁၅ ဖြစ်ကြောင်းကို
သက်သေပြခဲ့သည်။

¼¼

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

ယေရှုသည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသောအခါ သူသည် မေရှိယဖြစ်ကြောင်းကို
ဖော်ပြထားသည့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ အချက်အလက်အားလုံးကို တပည့်တော်များအား
ပြသခဲ့သည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

သေးပါ။ အမှန်တွင် ပေတရုသည် ဘာမှမရှိသော ဂူသို့ပြေးသွားပြီး သူရောက်သောအခါ
¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ခန္ဓာလည်း ပျောက်ဆုံးနေသည်ကို တွေ့ခဲ့ကြသည်။ အမျ ိုးသားနှစ်ဦးက စင်ကြယ်သော

ဂူကို ဖွင့်လိုက်နည်း။ မည်သူက ခန္ဓာကိုရွှေ့လိုက်သနည်း။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များက ခန္ဓာ
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း

pmrsufESm 417

¼¼

သူ၏သေခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့် နောင်တရခြင်းနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်း

ဆရာအကူ

သတင်းစကားသည် သူ၏စကားကို ယုံကြည်သည့်သူများမှ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဟောကြား
ရန် ဖြစ်သည်။

ကျက်မှတ်ရန်
ကျမ်းချက်များ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ကျမ်းချက် ၁၄ ခုကို
ပေးထားသည်။ အတန်းကို
နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး မည်သည့်အဖွဲ့

ကလေးများကို အရင်သင်ခန်းစာများအား ပြန်လည်နွေးပေးပါ။ “မည်သည့် (ကျမ်းချက်)
ကပြောသည်ကို မည်သူမှတ်မိသနည်း” ဟု မေးနိုင်ပါသည်။
¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၁ - မာကု ၄:၄၀

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၂ - လုကာ ၄:၃၆

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၃ - ယောဟန် ၁ဝး၂၈

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၄ - ယောဟန် ၈:၁၂

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၅ - လုကာ ၁၅:၁၀

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၆ - မဿဲ ၂၅:၄၆

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၇ - ယောဟန် ၁၁:၂၅

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၈ - ယောဟန် ၁၂:၂၄

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၆၉ - မဿဲ ၂၄:၂၄

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၀ - ယောဟန် ၁၄:၆

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၁ - မဿဲ ၂၆:၅၆

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၂ - ၁ကော ၅:၇

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၃ - ၁ ပေ ၃:၁၈

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၄ - လုကာ ၂၃:၄၂

က ကျမ်းချက်အများဆုံး
ကျက်မှတ်နိုင်သည်ကို
ကြည့်ပါ။ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီက
၁၄ ချက်ထက်
ပိုကျက်နိုင်လျှင် အပို
အချက်များ ပေးရမည်။
အသင်းများကို ၅ မိနစ်
အချ ိန်ပေးပါ။
သူတို့ အတူတကွ
လုပ်ဆောင်ရမည်။
ဆရာက အကူအညီ
အနည်းငယ်ပေးရမည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ဆရာက အတန်းကို ပါတီတစ်ခုအတွက် ပြင်ဆင်ထားရမည်။ အတန်းသားများသည် ယနေ့
တွင် ပါတီတစ်ခု ကျင်းပကြမည် ဖြစ်သည်။ ဆရာက အတန်းသာများ ဝင်လာသောအခါ
သီချင်းဖွင့်ထားရမည်။ တစ်ဦးစီအတွက် မုန့်များနှင့် အထူးလက်ဆောင်ပင် ရှိရမည်။
ဆရာက အတန်းသားများအား ယနေ့တွင် ပွဲကျင်းပမည့်အကြောင်း ပြောပြပါ။ ကျမ်းစာ
ခေတ်ကာလတွင် တပည့်တော်များက ယေရှုသေသောအခါ ဝမ်းနည်းကြသည်။ သို့သော်
သူတို့၏ ဝမ်းနည်းခြင်းသည် ပွဲအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ယေရှုကို ဂူသစ်ထဲသို့ သောကြာနေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ထားပြီးနောက် မြို့မှာငြိမ်သွားသည်။
ယေရှုနောက်လိုက် သူများအချ ို့တွင် အလွန်ဝမ်းနည်းစရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်
တွင် အမျ ိုးသမီးအချ ို့က ယေရှုအား မြှပ်နှံထားသည့် နေရာသို့လာကြသည်။ အကြောင်းရင်း
ကို မသိရပဲ ယေရှု၏ခန္ဓာအတွက် သူတို့ပြင်ဆင်ထားသည့် အမွှေးနံ့သာကိုပင် ယူလာကြ
သည်။ သူတို့က ဂူနားသို့ရောက်သောအခါ အမျ ိုးသားနှစ်ဦး ပေါ်လာသည်။ အလွန်တောက်
ပသော အလင်းသည် သူတို့ကို ဝန်းရံထားသည်။ သူတို့သည် ကောင်းကင်တမန်များဖြစ်မည်။
အမျ ိုးသမီးများက အလွန်အံ့သြပြီး ကြောက်လန့်ကြသည်။ ကောင်းကင်တမန်များက အမျ ိုး
သမီးများကို - “အသေကောင်ရှိရာ အရပ်၌ အသက်ရှင်သောသူကို အဘယ်ကြောင့် ရှာကြ
သနည်း” ဟု မေးသည်။ ကောင်းကင်တမန်များက ယေရှုသည် ဂါလိလဲတွင်ရှိစဉ် ပြောခဲ့သည့်
စကားကို ပြန်လည်သတိပေးနေသည်။ ယေရှုက သူသည် အပြစ်သားများလက်သို့ အပ်နှံခြင်း
ကို ခံရမည်၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံရမည်၊ သေခြင်းမှရှင်ပြန်လာမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။
ကောင်းကင်တမန်က ယေရှု၏စကားများကို သတိပေးသောအခါ သူတို့အားလုံး သတိရလာ
ကြသည်။ ယေရှုက သူတို့ကိုပြောခဲ့သည့် စကားများကို သတိရလာကြသည်။
မြို့မှာ အလွန်ငြိမ်သက်နေသည်။ အမျ ိုးသမီးများက ထိုသတင်းကောင်းကို အမျ ိုးသားများ
အားပြောပြရန် ပြေးလာကြသည်။ ယေရှုက သူပြောခဲ့သည့်အတိုင်း သေခြင်းမှထမြောက်
လာခဲ့သည်။ သူတို့က တမန်တော်များကို ပြောပြသောအခါ သူတို့ပြောသည့်စကားကို
တစ်လုံးမျှပင်မယုံကြပေ။ သို့သော် ပေတရုနှင့် ယောဟန်တို့သည် သင်္ချ ိင်းဂူသို့ ပြေးလာ
ကြသည်။ ယောဟန်က ပေတရုထက် အပြေးမြန်သည်။ ပေတရုသည် ဂူသင်္ချ ိင်းသို့ရောက်
သောအခါ သူစိတ်ရှုပ်သွားသည်။ သူသည် ဘာမှမရှိသော ဂူကိုကြည့်ပြီး ဂူထဲရှိ အဝတ်စကို
တွေ့ခဲ့သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- မာဂဒလမာရိ
ဆရာက ဆန္ဒရှိသူကို
မေးရပါမည်။
ထိုသူများက ပုံပြင်ကို
သရုပ်ဆောင်ရမည်။

. မာဂဒလမာရိနှင့်

အခြားသော အမျ ိုးသမီး
လေးဦး

. ပေတရု၊ ယောဟန်နှင့်

အခြားသော တပည့်တော်
များ

. ကောင်းကင်တမန်
ဆရာက ပုံပြင်ကို
ပြောပြီးနောက်
ဆန္ဒရှိသူများက ပုံပြင်ကို
သရုပ်ဖော်ရမည်။

နောက်ပိုင်းတွင် ယေရှုသည် အမျ ိုးသားနှစ်ဦးကို ဧမောက်သို့သွားသော လမ်းတွင် ဖော်ပြ
လာသည်။ ယေရုရှလင်မှ ၇ မိုင်ဝေးသည်။ ပေတရုထံတွင်လည်း ပေါ်လာသည်။ ရှင်ပြန်
ထမြောက်လာသော ခရစ်တော်သည် အနည်းဆုံး အမျ ိုးသမီးငါးဦးထံ ပေါ်လာခဲ့သည်။
ဧမောက်သို့သွားသော အမျ ိုးသားနှစ်ဦးနှင့် ပေတရုတို့ထံ ပေါ်လာခဲ့သည်။
ယေရှုခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှ ထမြောက်ခဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်မှ အာဒံနှင့်ဧဝ
ကို ကတိပေးခဲ့သည့် စာတန်ကို ချေမှုန်းမည့်သူဖြစ်သည်။ သူ၏ကတိတော်မှာ မှန်ကန်လာ
သည်။ သေခြင်းသည် သူ၏တန်ခိုးဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ သူထမြောက်လာသည့်အချ ိန်တွင် ဖခမည်း
တော် ဘုရားက သူသည် စာတန်ထက် တန်ခိုးကြီးသည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
အစတွင် တပည့်တော်များက ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ပုံပြင်တစ်ပုဒ်မျှသာ
ဖြစ်သည်ဟု ထင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့မယုံကြည်ခဲ့ပါ။ ထို့နောက် သူတို့သည်အစောကအမျ ိုး
သမီးများ ပြောပြသည့်အရာကို အံ့အားသင့်ပြီး မှန်မမှန်သွားကြည့်ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်
သူတို့သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသော ခရစ်တော်ကို တွေ့လာကြပြီး သေခြင်းမှထမြောက်
လာ သောသူ့ကို သူတို့ကိုယ်တိုင် တွေ့မြင်လာကသည်။ နောက်ဆုံးတွင် တပည့်တော်များ

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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က ယေရှုခရစ်တော်ကို သူတို့ဘဝ၏ သခင်အဖြစ် ဆက်ကပ်လာကြသည်။ သူသည် အသက်
ရှင်ပြီး အသေခံကာသေခြင်းကို အောင်မြင်ခဲ့သည်ကို သူတို့သိခဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားဖြစ်

ဆရာအကူ

သည်ကို သိလာပြီး အခြေခံအချက်နှစ်ချက်ပေါ် မူတည်ပြီး သူ့ကိုအစေခံကြသည် - ယေရှု
သည် သေခြင်းမှထမြောက်လာပြီး သူ၌သေခြင်းကို အောင်နိုင်သည့်တန်ခိုးရှိသည် ဟူ၍
ဖြစ်သည်။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

ကျမ်းစာအလွတ်
ကျက်မှတ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု

လုကာ ၂၄:၆ - ဤအရပ်၌ မရှိ ထမြောက်တော်မူပြီ။ …. ဂါလိလဲပြည်၌ ရှိတော်မူစဉ်
သင်တို့အား မိန့်တော်မူသောစကားကို အောက်မေ့ကြဦးဟု ဆိုကြသည်။

ကျမ်းချက်ကို အကြိမ်
အနည်းငယ်နွေးပြီး
ကလေးများကို ၂ဖွဲ့နှင့်
အဖွဲ့များစွာ ခွဲပေးပါ။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကလေးများကို တန်းစီ
စေပါ။ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ၏

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ရှေ့တွင်ရေးစရာ တစ်ခုခု

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏

ထားပါ။ တစ်ဖွဲ့စီမှ

ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ပထမဆုံးကလေးသည်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်

သင်ပုန်းထံသို့ ပြေးလာ

တွေ့နိုင်ပါသည်။

ပြီး ကျမ်းချက်၏ ပထမ

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ထည့်သွင်းထားသည်။
ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ကျွန်ုပ်၏ ချစ်သူထမြောက်ပါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီချင်းကို ဤသင်ခန်း
စာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

စကားလုံးကို ရေးရမည်။
ထို့နောက် တန်းစီသည့်
နေရာသို့ ပြန်သွားရမည်။
နောက်ကလေးတစ်ဦးက

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

နောက်စကားလုံး တစ်လုံး
ကို ရေးရမည်။ ကျမ်းချက်
ပြည့်စုံသည်အထိ လုပ်

ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့် တစ်နှစ်တွင် နေ့တစ်ရက်ကို အခြားသောနေ့ထက် ပိုကျင်းပကြ
သည်။ ထိုနေ့ကို သင်သိပါသလား။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပွဲဖြစ်သည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပွဲသည်
ယေရှုသေခြင်းမှ ထမြောက်သောနေ့ ဖြစ်သည်။ ယောသပ်ဟု ခေါ်သော သူဌေးတစ်ဦးသည်

ဆောင်ပါ။ နောက်တစ်ဖန်
မကစားမီအသင်း အားလုံး
ကို ပြီးဆုံးစေပါ။

ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကို မြှပ်နှံရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ မိတ်ဆွေများက မြှပ်နှံခြင်းဆိုင်ရာ ထုံး
တမ်းအရ အမွှေးနံ့သာများ ယူဆောင်လာသည်။ ထိုခေတ်က ဂျူးလူမျ ိုးများ၏ ထုံးတမ်းအရ
ရုပ်အလောင်းကို ပိတ်ကြိုးများဖြင့် ပတ်ရစ်ပြီး ထိုပိတ်စပေါ်တွင် အမွှေးနံ့သာရည်ကို
လောင်းရသည်။ ထိုမှယနေ့ခေတ်တွင် လက်ကျ ိုးသည့်အခါ ပတ်ပေးသည့် ပလက်စတာ
ကဲ့သို့ မာကျောသွားစေသည်။ တုတ် (သို့) ခဲတံ ကို ကိုင်ပြီး ဤတုတ်ချောင်းသည် လက်ကျ ိုး
(သို့) ခြေကျ ိုးတစ်ခုဟု သတ်မှတ်ပါ။ သင်၌ကပ်စရာ တစ်ခုခုရှိပါက တုတ်ချောင်းကို ပလပ်
စတာ ကပ်သည့်ဘက်ကို အပြင်ဘက်တွင်ထားပြီး ပတ်ပါ။ တုတ်ချောင်းကို ပလပ်စတာ
နှင့် မကပ်ပါစေနှင့်။ ပုံပြင်ကိုဆက်ပြောပါ။ တပည့်တော်များက ဘာမှမရှိတော့သည့် အုပ်ဂူ

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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ကို တွေ့သွားသောအခါ ပတ်တီးစည်းထားသော တုတ်ချောင်းကို ဆွဲထုတ်ပါ။ ထိုမှ တုတ်
ချောင်းရှိခဲ့သည့် နေရာတွင် အပေါက်အဖြစ် ကျန်နေသည်ကို သူတို့တွေ့ရမည်။ အဝတ်များ

ဆရာအကူ

ရှိနေသည်။ သို့သော် ယေရှုမရှိပါ။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီ။

၄) သင်ခန်းစာအားပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ကလေးများကို သူတို့၏ စကားလုံးသုံးပြီး သင်ခန်းစာကို စကားလုံး၁ဝလုံး (သို့) ဆယ်လုံး
ထက်နည်းသော စကားလုံးဖြင့် ရိုးရှင်းအောင် ရေးသားစေပါ။ သူတို့၏ အဖြေမှာ ဘာဖြစ်
သနည်း။ ကလေးများက သူတို့၏ စကားလုံးများဖြင့် ရိုးရှင်းအောင် ရေးသားပြီးသောအခါ
အောက်ပါကဲ့သို့ တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါသည် ¼¼

ယေရှုခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်။

¼¼

ယေရှုခရစ်တော်သည် အသက်ရှင်သည်။

¼¼

သေခြင်းသည် ယေရှုခရစ်တော်၏ တန်ခိုးတော်ကို မအောင်နိုင်ပါ။

¼¼

သုံးရက်လွန်ပြီးနောက် ယေရှုသည် ပြန်လည်ထမြောက်ခဲ့သည်။

¼¼

ယေရှုသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်လာပြီးနောက် လူများစွာထံ ပေါ်လာခဲ့သည်။

¼¼

ဂူသည် ယေရှုကို မထိန်းထားနိုင်ပါ။

¼¼

ယေရှုသည် စာတန်ထက် တန်ခိုးပိုရှိသည်။

¼¼

ယေရှုသည် စာတန်ကို အောင်နိုင်သူဖြစ်သည်။

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - ရိုးရှင်းစေခြင်း
ရိုးရှင်းစေခြင်းသည်
ကလေးများအတွက်
အသုးံ ဝင်သော ကစားနည်း
ဖြစ်သည်။ ဆရာက
ကလေး ၂ဦး၊ ၃ဦးလျှင်
တစ်ဖွဲ့ခွဲပေးပြီး သင်ခန်း
စာမှ အထူးခြားဆုံး
စကားလုံး ၁ဝ လုံးဖြင့်
အချ ိန် ၁-၂ မိနစ်ပေးကာ
ရေးစေပါ။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ယေရှုခရစ်တော်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် သူ့ကိုယုံကြည်သော သူကိုသတင်းကောင်း
ပေးကမ်းကြောင်း သက်သေဖြစ်သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တစ်ဦးချင်းဆက်ဆံရေး
ရှိလိုသည့် အနန္တဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ အပြစ်ပြုခဲ့ကြသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်
တို့အားလုံးသည်လည်း အပြစ်နွံထဲကျဆင်းပြီး ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို ညိုးနွမ်းစေ
သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြစ်ဒဏ်မှာ ရုပ်ပိုင်း၊ ဝိညာဉ်ပိုင်းနှင့် ထာဝရသေခြင်းတို့သည် ငရဲမီးအိုင်
သို့ သွားရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က အပြစ်သားများကို ချစ်ဆဲဖြစ်၍ သူ၏
အချစ်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ဖော်ပြခဲ့သည်။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသေခံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အသက်ရှင်နိုင်ရန် သူပြန်လည်ထမြောက်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုယုံကြည်ပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် သေခြင်းမှထမြောက်ခဲ့သည်။
ယေရှုသည် သေခြင်းကို အောင်နိုင်သည့်တန်ခိုး ရှိသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၆
ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂၄:၁၃-၃၅ နှင့်
ကောရိနုသြဝါဒစာပထမစောင်
္သ
၁၅:၃-၈

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်လာပြီးနောက်
လူများစွာထံ ပေါ်လာသည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ယခု တစ်ပတ်သည် ပသခါ ရက်သတ္တပတ်ဖြစ်သောကြောင့် ဂျူးလူမျ ိုးများသည် ယေရု
ရှလင်တွင် စုရုံးကြသည်။ ယေရှု၏သေခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် တပည့်
တော်များကိုသာ သက်ရောက်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါ။ လူမျ ိုးတစ်မျ ိုးလုံးက စိတ်ဝင်စားနေ
ကြသည်။ ယေရှု၏ သေခြင်းသတင်းသည် ရောမအင်ပါယာ တစ်ခုလုံးတွင် ပျံ့နှံ့နေသည်။

¼¼

၁ ကော ၁၅:၃ တွင် ရှင်ပေါလုက သူလက်ခံရရှိခဲ့သော သတင်းစကားကို လက်ဆင့်ကမ်း
နေရုံဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ ထို့ကြောင့် ရက်စွဲမှာ အေဒီ ၅၅ မတိုင်မီဟု တပ်ကြသည်။
ထိုစာစဉ်မှ ရှင်ပေါလုသည် မည်သည့်အရာကို လေ့လာမိသနည်း။ အရှင်းလင်းဆုံး
ဖော်ပြချက်တစ်ရပ်ကို ဂလာတိ ၁ တွင် တွေ့ရသည်။ ရှင်ပေါလုက သူသည် ပေတရု၊
ယာကုပ်တို့နှင့် နှစ်ပတ်တာအချ ိန်ယူပြီး ခရစ်ဝင်ကျမ်းကို အတည်ပြုကြသည်ဟု ဆို

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

ထို့ကြောင့် အယူဝါဒစာစောင်သည် သူပြောင်းလဲပြီးသုံးနှစ်ပြီးမှ တည်ရှိလာခဲ့သည်။

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

အံ့သြဖွယ်ရာ သက်သေဖြစ်သည်။ သို့သော် ရှင်ပေါလုမှ ယေရုရှလင် အစည်းအဝေး
တွင် အယူဝါဒစာစဉ် တည်ရှိခြင်းအတွက် ထိုထက်ပင်စောစွာ စတင်ခဲ့ရပေမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် မဟာအလက်ဇန္ဒား သေဆုံးသည့်အချ ိန်အထိ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ အထိ
မည်သည့် စာစဉ်မျှမရှိပါ။ သို့သော် ထမြောက်လာသော ယေရှုကို ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီး နှစ်
နှစ်အကြာတွင် တွေ့သည်ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့သည့် လူများကိုစာရင်းယူထားသော ပညာ
ရှင်များ၏ သန်ခေါင်းစာရင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် ရှိသည်။
¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

သည်။ ပေါလုက ထိုဖြစ်စဉ်သည် သူပြောင်းလဲပြီးသုံးနှစ်အကြာတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ထိုစာစဉ်မှာ ယေရှုသေဆုံးပြီးနောက် နှစ်နှစ်အကြာလောက်မှ ရှိခဲ့ဟန်တူသည်။ ၎င်းမှာ

¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

ရှင်ပေါလုကဲ့သို့ပင် ယာကုပ်သည် ယုဒဘာသာမှ ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းသွား
သူများ၏ ကံကြမ္မာကို သိနေသည်။ ယာကုပ်သည် ကနဉီးအသင်းတော်တွင် ထူးခြား
သည့် ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်လာပြီးနောက် ယာကုပ်သည် သူ၏ယုံကြည်မှုကြောင့် အ
သတ်ခံခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် ယေရှုခရစ်တော်အား မယုံကြည်ပဲ
ယေရှု သေဆုံးပြီး မကြာမီတွင် သူသည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်သည်ကို လက်ခံ
ယုံကြည်လာသည့် လူနှစ်ဦး၏ သာဓက ရှိသည်။ သူတို့၏ပြောင်းလဲမှုသည် ညှင်းပန်း

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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နှိပ်စက်ခြင်း နှင့်သေပင် သေစေနိုင်သည်ကို သိရက်နှင့်ပင် သူတို့သည် သိသာသည့်

ဆရာအကူ

ပြောင်းလဲမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည့် သင်ခန်းစာများကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်ပြီး သင်ခန်းစာများကိုအစဉ်
လိုက်ထားကြပါစို့။ အောက်တွင်သင်ခန်းစာများ၏အဓိကအကြောင်းအရာများကို ပေးထား

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု -

ပါသည်။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း

၁) ဘုရားသခင်သည် အလွန်ခွန်အားကြီးသောသူ ဖြစ်သည်။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

၅) ဥယျာဉ်ထဲမှဘဝသည် ပျော်ရွှင်မှုဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်။
၁၀) အပြစ်တရားသည် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းထားသည့်အရာများကို မကောင်းသည့်
နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ထိခိုက်စေခဲ့သည်။
၁၅) လူသားများသည်

ဆိုးညစ်ကြသည်။

ဘုရားသခင်က

ရေကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။

နောဧသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီး နာခံသည်။
၂၀) ဘုရားသခင်က အာဗြဟံအား ဣဇာက်ကို ပူဇော်ရန် ပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က
ထိုအစား သိုးထီးတစ်ကောင်ပေးခဲ့သည်။
၂၅) ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျ ိုးများကို အီဂျစ်ပြည်မှ လွှတ်မြောက်စေရန် ကပ်
ဘေးများကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
၃၀) ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျ ိုးများအား သူနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ယဇ်ပူဇော်နိုင်ရန်
တဲတော်ဆောက်စေခဲ့သည်။
၃၅) ဘုရားသခင် နောက်သို့ လိုက်သောသူများသည် သူ့ကိုအပြည့်အဝ သစ္စာရှိပြီး

ဆရာက ထိုဖော်ပြချက်
များကို စာရွက်များပေါ်
တွင် ရေးပြီးရောထားပါ။
စာရွက်ပေါ်တွင် သင်ခန်း
စာ နံပါတ်မတပ်ထား
ပါနှင့်။ ကလေးများကို ၂ဖွဲ့
၃ဖွဲ့ခွဲပါ။ ဖော်ပြချက်များ
ကို အစဉ်လိုက်စီရန်
အချ ိန်သတ်မှတ်ပေးပါ။
စာရွက်ပေါ်တွင်
နံပါတ်မတပ်ပါနှင့်။

နာခံရန် ဖြစ်သည်။
၄၀) ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်ကို ဘုရင်ဖြစ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည်
ထာဝရရှင်ဘုရင်ကို တစ်နေ့သောအခါ ဖော်ပြမည်။
၄၅)	ပရောဖက်များက ယေရှု မြေပေါ်သို့မလာမီ နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ခန့်ကပင် သူ့
အကြောင်းပြောခဲ့ကြသည်။
၅၀)	ဂျူးလူမျ ိုးများသည် မြို့ရိုးများတည်ဆောက်ရန် ယေရုရှလင်သို့ ပြန်လာကြသည်။
၅၅) စာတန်သည် ယေရှုကို စုံစမ်းခဲ့သည်။ ယေရှုအပြစ်မလုပ်ခဲ့ပါ။
၆၀) လူများစွာသည် ယေရှုနောက်သို့ စတင်လိုက်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
သူ၏ သင်ကြားမှုနှင့် နိမိတ်လက္ခဏာကြောင့် ဖြစ်သည်။
၆၅)	ယေရှုက

ချစ်သောဖခင်သည်

အတ္တကြီးသောအစ်ကိုနှင့်

ဆိုးညစ်သောသားကို

မည်သို့ခွင့်လွှတ်ကြောင်း၊

နှိမ့်ချသောအခွန်ခံကိုမည်သို့

ခွင့်လွှတ်ကြောင်းကို

ပြောပြသည်။
၇၀)	ယေရှုသည် သူ၏ တပည့်တော်များကို တန်ဖိုးရှိသည့် ညွှန်ကြားချက်များနှင့် သက်
သာစေသည့် ကတိတော်များပေးခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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၇၅)	ယေရှုသည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသည်။ ယေရှုသည် သေခြင်းတရား

ဆရာအကူ

အပေါ် အောင်နိုင်သည့် တန်ခိုးတော်ရှိသည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ဖော်ပြချက်များကို သင့်အတန်းထဲတွင် ဆွေးနွေးပါ။ “ခရစ်တော် ထမြောက်လာပါလျှင်
အခြားဘာမှ အရေးမကြီးပါ။ ခရစ်တော် မထမြောက်ခဲ့လျှင် အခြားဘာမှအရေးမကြီးပါ။” –
Jaroslav Pelikan
ယေရှု ခရစ်တော်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြသည့် လူများ
အကြောင်းကို လေ့လာကြပါစို့။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- မျက်မြင်သက်သေ 
တင်ပြသူများ
ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်
ခြင်းကို မျက်မြင်သက်သေ
ဖြစ်ခဲ့သည့် လူများအားလုံး

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့သည့်အတိုင်း ယေရှုကယောဟန်အား သူ၏မိခင်
ကို ဂရုစိုက်ပေးရန် မှာကြားခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယေရှု၏ ညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲ
ယာကုပ်သည် ထိုနေရာတွင် မရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်မည်။ သူထွက်ပြေးသွားသည်။ ယာကုပ်
သည် ယေရှုသေဆုံးခဲ့သောကြောင့် ဝမ်းနည်းမနေပါ။ ထိုနေရာတွင်ပင် မရှိပါ။ ရှင်ပေါလုက
ယေရှုသေဆုံးသွားသောကြောင့် ဝမ်းနည်းမနေပါ။ အမှန်တွင် ရှင်ပေါလုက ခရစ်ယာန်များ
ကို မတရား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့သည်။ ထိုသူများသည် နောက်ပိုင်းတွင် ယေရှုခရစ်တော်
အတွက် အသက်ပေးခဲ့ကြသည်။ ယာကုပ်သည် သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ယေရုရှလင်
တွင် ဟေရုဒ်မင်း၏ သတ်ခြင်းကို ခံရပြီး ရှင်ပေါလုမှာမူ ရောမမြို့အကျဉ်းထောင်ထဲတွင်
သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ဘာပြောင်းလဲသွားသနည်း။
အမျ ိုးသမီးများသည် ဘာမှမရှိသော ဂူအား တွေ့ရှိသည့် ပထမဆုံး မျက်မြင်သက်သေများ
ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့ရက်ကာလတွင် အမျ ိုးသမီးများသည် အမှန်တရား၏ အရင်းအမြစ်များ
အဖြစ်သတ်မှတ်မခံရပေ။ ရှင်ပေါလုနှင့် ခရစ်ဝင်ကျမ်းရေးသားသူများက လိမ်ညာရေးသား
ခဲ့ပါလျှင် အမျ ိုးသမီးများသည် ဘာမှမရှိသော ဂူအား တွေ့ခဲ့သူမှာ အမျ ိုးသမီးများဖြစ်သည်
ဟု ဖော်ပြခဲ့မည် မဟုတ်ပါ။ မှန်ကန်သည့် မည်သည့်စာရေးဆရာကမှ ထိုသို့ လုပ်မည်
မဟုတ်ပါ။ အမျ ိုးသမီးများသည် ဘာမှမရှိသော အုတ်ဂူအား တွေ့မြင်သည့် ပထမဆုံးသော
သက်သေဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြရန်မှာ ပေါလုနှင့် အခြားခရစ်ဝင်ကျမ်း ရေးသားသူများသည်
အမျ ိုးသမီးများ၏ သက်သေခံချက် မှန်ကန်ကြောင်းသိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ရှင်ပေါလု၏ ကောရိနုစာစောင်
္သ
များတွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသော
ခရစ်တော်သည် တစ်ဦးချင်းစီထံ၊ အဖွဲ့ငယ်တစ်ခုထံ၊ အဖွဲ့များစွာရှိသည့်နေရာတွင် ပေါ်လာ

၏ အမည်များကို ဖော်ပြ
ရန် ဆန္ဒရှိသူများကို
ရွေးချယ်ပါ။
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း
မတိုင်မီ သူတို့အကြောင်း
ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘာသိခဲ့ကြ
သနည်း။

. သံသယ
. ရှုပ်ထွေးခြင်း
. ခရစ်တော်ကို
စွန့်လွှတ်ခြင်း

ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း
ပြီးနောက် သူတို့
အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့
ဘာသိခဲ့ကြသနည်း။

. ယုံကြည်စိတ်ချခြင်း
. ခိုင်ခံ့မြဲမြံခြင်း
. သူတို့၏ ဘဝကို

ထမြောက်ခဲ့သော ခရစ်
တော်အတွက်ပေးဆပ်ခြင်း

သည်ဟုဆိုသည်။ သူတို့ကိုမသိပဲ ရှင်ပေါလုက ထိုသူများသည် အသက်ရှင်နေသေးသည်ဟု

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
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ကောရိနု ္သ ယုံကြည်သူများကို ဖော်ပြသည်။ ဤပုံပြင်သည်ဒဏ္ဍာရီတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါက ဆန့်
ကျင်နေသည့် သက်သေများစွာ ပါဝင်နေသည်။ အဓိပ္ပါယ်ရှိစွာ ဆိုရပါမူ ရှင်ပေါလုက “သင်

ဆရာအကူ

သည် ယေရှုသေခြင်းမှ ထမြောက်လာသည်ကို သံသယရှိပါက မျက်မြင်သက်သေများနှင့်
သွားရောက်စကားပြောရန် လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ဆုံပါ။ သူတို့သည် ထိုနေရာတွင် ရှိ
နေခဲ့ကြပြီး သင့်ကိုထိုအကြောင်း ပြောပြနိုင်ပါသည်။”ဟု ပြောခဲ့သည်။
ဧမောက်သို့ သွားနေသော အမျ ိုးသားနှစ်ဦးက အုတ်ဂူတွင် ဘာမှမရှိတော့သည်ကို သိသည်
သို့သော် ဘာမှမရှိသော အုတ်ဂူ၏ထူးခြားချက်ကို မသိကြပေ။ သူတို့စိတ်ထဲတွင် ဝမ်းနည်း
ခြင်းနှင့် ရှုပ်ထွေးခြင်းဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်။ သို့သော် ထမြာက်လာသော ခရစ်တော်သည်
ထိုသူနှစ်ဦးကိုဆုံပြီး သူကိုယ်တိုင်အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျမ်းစာထံမှအရာအားလုံး

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက် ပဲအိတ်ပစ်ခြင်း

ကို ရှင်းပြလေသည်။ ဆွေးနွေးပြီးအဆုံးတွင် သူတို့က ယေရှုသည် ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်း

တိတ်ဖြင့် ကြမ်းပြင်ပေါ်

နှင့် သူသည် သေခြင်းမှ ထမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းကို ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။

တွင် ၃၆ လက်မခန့်ရှိသော

သက်သေ အရေအတွက် ၅၀၀ ကျော်က ကနဉီးခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထ

စတုရန်းပုံကပ်ပါ။ စတုရန်း

မြောက်လာသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ယုံကြည်စေပါသည်။ အစောပိုင်းအသင်းတော်က ယေရှု
ခရစ်တော်သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသည်ကို ယုံကြည်သောကြောင့် ထူးခြားသော
ကြီးထွားခြင်းကို တွေ့ကြုံခဲ့ကြသည်။ အမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုးသမီးများသည် ဤအချက်
၏သက်သေများ ဖြစ်ကြသည်။ လူအများအပြားသည် ဤအချက်၏ သက်သေဖြစ်သည်။
သခင်ကို စွန့်ခွာခဲ့သူများက ယခုအခါ သူတို့ဘဝကို ပေးဆပ်ထားကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်
နည်း။ သူတို့က ယေရှုခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာသည်ကို သိသော
ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဦးခေါင်းခွံအရပ်သို့ မသွားသောသူများသည် ကမ္ဘာ့နေရာအများအပြား
သို့ သတင်းကောင်းကို ယူဆောင်သွားကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ သူတို့က ယေရှု
ခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်ကို သိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

အထဲတွင် အင်္ဂလိပ်စာလုံး
X သဏ္ဍာန်တိတ်ကပ်ပါ။
တစ်ခန်းချင်းစီကို တန်ဖိုး
တစ်ခုစီ (၁၊၂၊၃၊၄) ပေးပါ။
ထိုမှခပ်လှမ်းလှမ်းမှ
ကျောင်းသားများ ပစ်ရ
မည့်နေရာတွင် တိတ်ဖြင့်
လိုင်းတားပါ။ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့
ခွဲပါ။ တစ်ယောက်ချင်းစီ
သည် စတုရန်းပုံထဲမှ
တစ်ခန်းခန်းကို ပစ်ရမည့်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

အလှည့်ရှိမည်။ (သင့်အနေ
ဖြင့် ခြေအိတ်ထဲတွင်

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂၄:၂၇ - ထိုအခါ မောရှေ၏ ကျမ်းစာမှစ၍ ပရောဖက်တို့၏ ကျမ်းစာများ
၌ ကိုယ်တော်ကိုရည်မှတ်၍ ရေးထားသမျှသော ကျမ်းစာချက်အနက်ကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြ
တော်မူ၏။

ပဲများထည့်ပြီး သရေကွင်း
ဖြင့် တင်းကြပ်စွာ စည်းပါ။
ခြေအိတ်အရှည်ဘက်ကို
ယူပြီး ပဲအိတ်ထားသည့်
ဘက်သို့ ခေါက်ပါ။)

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

သူတို့က ကျမ်းချက်ကို
မှန်ကန်စွာ ပြောနိုင်ပါက

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း

သူတို့ပစ်လိုက်သည့်
ပဲအိတ်သည် စတုရန်းထဲမှ
တန်ဖိုးအတိုင်းရမည်
ဖြစ်သည်။
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တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ဆရာအကူ

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ကျွန်ုပ်၏ ချစ်သူထမြောက်ပါ Arise My Love” ဟူသည့် Newsong သီချင်းကို ဤသင်ခန်း
စာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
လှုပ်ရှားမှု - တရားခွင်
ယနေ့တွင် အတန်းသားများသည် တရားခွင်တစ်ခု ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး တရားသူကြီးလည်း
ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ အတန်းရှေ့တွင် ရှိသောအမှုမှာ - “မှား (သို့) မှန် - ယေရှုသည်
သေခြင်းမှ အမှန်တကယ် ထမြောက်ခဲ့ပါသလား။”
ကလေးတစ်ယောက်ကို တရားသူကြီး လုပ်စေပါ။ အခြားသူများက သက်သေများလုပ်ပြီး၊
အခြားသူများက ဂျူရီလူကြီးများအဖွဲ့၊ (သို့) သင့်ကလေးများ နေထိုင်ရာဒေသမှ တရားရုံး
လုပ်ထုံးအတိုင်း။ တရားသူကြီးက - “ကျွန်ုပ်က ဤတရားခွင်ကို - ‘ယေရှုသည် သေခြင်းမှ
အမှန်တကယ် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါသလား” ဟူသော အမှုကိုကြားနာရန် ဆင့်ခေါ်ခြင်း
ဖြစ်သည်” ဟု ပြောရမည်။ သက်သေတစ်ဦးချင်းစီက ရှေ့သို့လာပြီး သင်ခန်းစာထဲမှ ရှင်ပြန်
ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း အချက်အလက်များကို ဖော်ပြရမည် (ပုံပြင်ပြောခြင်း အခန်းကို
ကြည့်ပါ)။ ကျောင်းသားများက သူတို့ အမှန်တကယ်ရှိနေခဲ့သကဲ့သို့ ဝေမျှရမည် (ဥပမာ “ကျွန်ုပ်သည် ယေရှုကို တွေ့ခဲ့သည်” - သက်သေ ၅၀၀ ထဲမှ တစ်ယောက်ကဲ့သို့ (သို့)
“ယေရှု အသက်ရှင်လာပြီးနောက် သူ၏ တပည့်တော်များနှင့် အထက်ခန်းတွင် ရှိနေခဲ့သည့်
တပည့်တော်များထဲမှ ကျွန်ုပ်လည်းတစ်ဦး ဖြစ်သည်။)
အားလုံး ပြောပြီးသည့်အခါ တရားသူကြီးက - “ဤအချက်သည် ခိုင်လုံသည့် သက်သေ
အဖြစ် ထောက်ခံနေသည့်အတွက် ယေရှုသည် သေခြင်းမှ အမှန်တကယ်ထမြောက်ခဲ့သည်”
ဟု ပြောရမည်။

သင်ခန်းစာ ပြန်လည်
သုံးသပ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခြင်း
ဆရာက သူတို့လေ့လာ

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

သင်ယူမိသည့်
အဓိကအရာကို ဝေမျှရန်
အချ ိန် ၅ မိနစ်ပေးပါ။

ဆရာက ကလေးများကို သူတို့အိမ်ပြန်ယူသွားလိုသည့် သင်ခန်းစာမှ အဓိကအကြောင်း
အရာများကို စဉ်းစားစေရမည်။ ထို့နောက် နံပါတ် ၁ မှ ၅ အထိ ရေစေပါ။ နံပါတ် ၁ အဖွဲ့က
သူ (သို့) သူမသည် သင်ခန်းစာမှ လေ့လာသင်ယူမိခဲ့သည့် အဓိကအချက်ကို ပြောရမည်။
ငါးဖွဲ့လုံးက သင်ခန်းစာမှ သူတို့သင်ယူရရှိခဲ့သည့် အဓိကအချက်ကို ဝေမျှရန် အခွင့်အရေး

အတန်းထဲတွင် ကလေး
ငါးဦးအထက်ရှိပါက
အဖွဲ့သားများကို
အချင်းချင်း ဝေမျှစေပါ။

ရမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း
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ဆရာအကူ

အတွေးအခေါ်များတွင် ပါဝင်နိုင်သည်မှာ ¼¼

လူများသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသော ခရစ်တော်၏ မျက်မြင်သက်သေများ
ဖြစ်ကြသည်။

¼¼

အမျ ိုးများနှင့် အမျ ိုးသမီးများသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသည့် ခရစ်တော်နှင့်
ပတ်သက်ပြီး သူတို့မြင်ခဲ့သည့်အရာကို တင်ပြခဲ့ကြသည်။

¼¼

အမျ ိုးသားများသည် ကားစင်သတ်သောအခါ ခရစ်တာ်ကို စွန့်ပစ်ခဲ့ကြပြီး ရှင်ပြန်
ထမြောက်လာသည့် ခရစ်တော်ကို သူတို့အသက်ပေးခဲ့ကြသည်။

¼¼

ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက် သေဆုံးပြီးမြှပ်နှံခံခဲ့ကာ ပြန်လည်ထမြောက်
ခဲ့သည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ဧမောက်မှ ယေရုရှလင်သို့ သွားသည့် အမျ ိုးသားနှစ်ဦးက ထမြောက်လာသည့် ခရစ်တော်
ကို သိသွားကြသောအခါ သူ့ထံမှ “နောင်တရခြင်းနှင့် အပြစ်များမှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လူမျ ိုး
တကာအား ဟောကြားသင့်ကြောင်း” သူတို့လေ့လာခဲ့ကြသည်။
¼¼

သတင်းကောင်းကို ဝေမျှရန် လူတစ်ဦးရှာပါ။

¼¼

အပြစ်များမှ နောင်တရပါက ခွင့်လွှတ်ပေးသည့် ဘုရားသခင်ရှိသည်ကို လူတစ်ဦး
အား ပြောပြပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်လာပြီးနောက်
လူများစွာထံ ပေါ်လာသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၇

ဆရာအကူ

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၂၈:၁၆-၂၀၊ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၆:၁၅၊
ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂၄:၄၄-၄၈၊ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၂ဝး၂၁၊
တမန်တော်ဝတ္တု ၁:၈
ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုက သူ၏နောက်လိုက်များအား သူ၏သတင်းစကားကို

ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

လူများထံယူသွားရန် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြောခဲ့သည်။

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

¼¼

ယေရှု ထမြောက်လာပြီးနောက် အနည်းဆုံးနေရာသုံးခုတွင် ယေရှုက သူ၏တပည့်တော်
များကို သူ၏အသေခံခြင်း၊ မြုပ်နှံခံရခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထမြောက်လာခြင်း အကြောင်းကို

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။

မဟာစေခိုင်းချက်ထံမှ အဓိကအချက်အလက်များမှာ -

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

¼¼

တပည့်တော်များကို ယေရှုခရစ်တော်မှ စေလွှတ်ခဲ့သည်။

¼¼

တပည့်တော်များ သွားမည်ကို သခင်မှယုံကြည်ခဲ့သည်။

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

¼¼

သတင်းကောင်း ကြွေးကြော်ခြင်းနှင့် ဝေငှခြင်းကို စေခိုင်းထားသည်။

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

¼¼

တပည့်တော်များက သတင်းကောင်းကို လူမျ ိုးတကာသို့ ယူသွားစေသည်။

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

¼¼

လူများမှစစ်မှန်သော နောင်တရခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်မှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် သတင်း

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

သတင်းစကားသည် ကျမ်းစာအား နားလည်ခြင်းမှလာသည်။

¼¼

တပည့်တော်များသည် သတင်းစကားကို တစ်လောကလုံးအား ဝေငှရန် ဘုရား

¼¼

သတင်းစကားမှာ
ခရစ်တော်သည်

မူလတွင်

ဘုရားဖြစ်သည်၊

ဗဟိုဖြစ်သည်၊

ကျမ်းစာကို

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

တစ်လောကလုံးအတွက်ဖြစ်ပြီး၊
အခြေခံထားပြီး၊

သုံးပါးတစ်ဆူ

ဖြစ်သည်၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသော ခရစ်တော်၏အကူအညီ ပါဝင်သည်။
မဟာစေခိုင်းချက်သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် အမြစ်တွယ်နေသည်။ ကမ္ဘာ ၁၂:၁-၃ နှင့်
ဆာလံ ၉၆:၃ တို့သည် ဘုရားသခင်၏လူများကို ဘုရားသခင်၏ သတင်းစကားအား
လူမျ ိုးတကာထံဝေငှရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
“ကမ္ဘာ ၁၂:၃ ၏ ကတိတော်သည် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်မှ သာသနာပြုသူများက
သတင်းကောင်းကို တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ မိသားစုများထံချဲ့ကား ဝေမျှသောအခါ ပြည့်စုံလာ
သည်။” - ဂျွန် ပိုက်ပါ

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

¼¼

သခင်ထံမှ အခွင့်အာဏာရထားသည်။

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

လောကသားများထံ ယူသွားရန် စေခိုင်းခဲ့သည်။

ကောင်း၏ နှလုံးဖြစ်သည်။

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ဆရာအကူ
သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ကျမ်းစာထဲမှ မရှိမဖြစ် သမ္မာတရားရှစ်ခု ထွက်ပေါ်လာသည်။ ကလေးများကို ထိုရှစ်ခုအား
သိသလား၊ အစဉ်လိုက်သိသလား၊ တစ်ခုချင်းစီအား အတိုချုပ်ဖော်ပြနိုင်သလား စိန်ခေါ်ပါ။
၁။ ဘုရားသခင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်ရှိသည်။
၂။ လူသား - ဘုရားသခင်သည် လူသားအား သူ၏အထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်း
ခဲ့သည်။
၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံခဲ့ကြပါ။
၄။	သေခြင်း - ဘုရားသခင်သည် အမျ ိုးသားနှင့်အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာခံမှု
အတွက် ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ သေခြင်းသည် ခွဲခွာခြင်းကို ရည်ညွှန်း
သည်။
၅။	ခရစ်တော် - ဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နေသည့် သူ၏
တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
၆။ ကားတိုင် - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောက သားများ၏အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်
တွင် အသေခံခဲ့သည်။
၇။ ယုံကြည်ခြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါက ဘုရားသခင်ကြိုဆို
သည်။
၈။ အသက် - ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား ထာဝရအသက်ကိုပေးသည်။

လှုပ်ရှားမှု ဘောလုံးပစ်ခြင်း
သင့်အတန်းထဲရှိ ကလေး
များအား ဘောလုံးအသေး
တစ်လုံးဖြင့် ကစားရန်
စက်ဝိုင်းပုံထိုင်စေပါ။
ကလေးများအား တစ်
ယောက်ကို တစ်ယောက်
ဘောလုံးကို ညှင်သာစွာ
ဝင်စေပါ။ ကလေးက
ဘောလုံးကို ဖမ်းမိသည့်
အခါ ထိုကလေးအား
မေးခွန်းတစ်ခု ဖြေစေပါ။
ဤအချက်တွင် ကလေး
များ အဖြေမှားပါက မပြင်
ပေးပါနှင့်။ ကလေးတစ်ဦး
ချင်းစီအား ပါဝင်စေပြီး
ဘောလုံးကို တစ်ယောက်

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

ပြီး တစ်ယောက်ပေးစေ
ကာ နောက်မေးခွန်းကို
ဖြေစေပါ။

ဆရာက အတန်းသားများကို “သင့်ဆရာနှင့် မိဘများကသင့်ကို မည်သည့်သတင်းစကား
ပေးထားသနည်း” ဟု မေးရမည်။ သင့်အား ပြောပြသည့် အကြောင်းအရာ အချ ို့ကို သင့်
ကလေးများနှင့် ဆွေးနွေးရမည်။
ထို့နောက် ဆရာက သူတို့အား “သင့်အား ပြောခဲ့သည့်အရာကို ပြန်လည်သတိပေးရန် လိုပါ
သလား” ဟု မေးရမည်။ နောက်တစ်ဖန် ထိုအကြောင်းကို ကလေးများအား ဆွေးနွေးစေပါ။
ယနေ့ သင်ခန်းစာသည် ယေရှုခရစ်တော်မှ သူ၏ နောက်လိုက်များအား ပေးခဲ့သည့် အလွန်
အရေးကြီးသည့် သတင်းစကားအကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ လူများစွာမှ ထိုအရာကို မဟာစေ
ခိုင်းချက်ဟု ခေါ်ပါသည်။ စေခိုင်းချက်ဟူသည်မှာ “လုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်အာဏာ၊ ကိုယ်စား
(သို့) အခြားတစ်ဦး၏ နေရာတွင်၊ အေးဂျင့်အနေဖြင့် တစ်ဦးဦး၏အလုပ်ကို အပ်နှံထား
ခြင်း” ဖြစ်သည်။ ယေရှုက ယုံကြည်သူများကို လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်များပေးထားပါ
သည်။ ထိုအလုပ်မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ပုံပြင်ပြောပြပါ

ဆရာအကူ

အနည်းဆုံး လူပေါင်း ၅၀၀ က ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသည့် ခရစ်တော်ကို တွေ့ခဲ့ကြသည်။
သူအသက်ရှင်နေသည်ကို သူတို့သိခဲ့ကြသည်။ ယခု သူတို့ဘာလုပ်သင့်သနည်း။ ယေရှုခရစ်
တော်က သူတို့အတွက် အလုပ်ရှိသလား။ သူပြောခဲ့သည့်အတိုင်း သူပြန်လာမည့်အချ ိန်ကို
နေအိမ်၏ အထက်ခန်းမတွင် ထိုင်စောင့်နေရန် သူမျှော်လင့်ပါသလား။
မဟုတ်ပါ။ သူတို့အတွက် အလုပ်ရှိသည်။ သူက အလုပ်တစ်ခုတည်းကို အခြေအနေသုံးခု
တွင် ပေးခဲ့သည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက် ယေရှုက တပည့်တော် ၁၁ ဦးကို ဂါလိလဲ
ပြည်မှ တောင်ထိပ်ပေါ်တွင် တွေ့ခဲ့သည်။ ယေရှုကချ ိန်းဆိုပြီး ထိုဆယ့်တစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့
သည်။ သူတို့တောင်ပေါ်သို့ ရောက်သောအခါ ယေရှုက သူတို့နှင့်တွေ့ဆုံပြီး သူ့ကိုကိုးကွယ်
ကြသည်။ ဂါလိလဲတောင်ထိပ်တွင် ယေရှုက သူတို့အတွက် အလုပ်တစ်ခုရှိသည်ဟု ပြော
ခဲ့သည်။ ထိုအလုပ်မှာ တပည့်တော်များသည် လူမျ ိုးတကာထံ တပည့်တော်များဖြစ်စေရန်
ဖြစ်သည်။ တပည့်တော်မည်သို့ဖြစ်စေရန်လည်း နည်းလမ်းအတိအကျ သုံးခုပေးထားသည် သွားပါ၊ ဗတ္တိဇံခံပါ။ ထို့နောက် သင်ကြားပေးပါ။
အခြားအခြေအနေ တစ်ခုတွင် တပည့်တော် ဆယ့်တစ်ယောက် ကစားပွဲနားတွင် လဲလျောင်း
နေကြသည်။ လူနှစ်ယောက်က ယေရှုအသက်ရှင်နေကြောင်းကို ပြောပြကြသည်။ သူတို့က
ယေရှုကို တွေ့ပြီး စကားပြောခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ထိုဆယ့်တစ်ယောက်က သူတို့ကို
မယုံကြပါ။ များမကြာမီ ယေရှုသည် သူတို့ထံပေါ်လာပြီး မယုံကြည်သောကြောင့် ထိုဆယ့်
တစ်ယောက်ကို ပြစ်တင်ခဲ့သည်။ သူတို့အား သူ့ကိုယုံကြည်စေလိုသော်လည်း သူတို့မယုံခဲ့
ကြပါ။ အနည်းဆုံး မယုံကြည်သေးပါ။ ထို့နောက် ယေရှုက သူတို့အား လောကထဲသို့
သွားကာ သတင်းကောင်းကို လူများထံ ဟောကြားစေခဲ့သည်။ ဂါလိလဲ မြောက်ဘက်တွင်
လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အတိုင်း သူတို့လုပ်ဆောင်စရာ အလုပ်ရှိသည်။ ယေရှုသည် ခမည်းတော်
သည် ယေရှုကို စေလွှတ်ခဲ့သကဲ့သို့ ယေရှုသည်လည်း တပည့်တော်များကို စေလွှတ်သည်။
သူက လောကသားများကို ခွင့်လွှတ်ခြင်း သတင်းကောင်း ဟောပြောရန် သူတို့ကိုစေလွှတ်
ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထမြောက်လာသော ခရစ်တော်ကို တပည့်တော်များ နောက်ဆုံးအကြိမ် တွေ့ခဲ့သည်မှာ
ယေရုရှလင်မြို့ အပြင်ဘက် သံလွင်တောင်ပေါ်တွင် ဖြစ်သည်။ ယေရှုက နောက်တစ်ကြိမ်
ပေါ်လာသည်။ သူတို့က ယေရှု၏ နောက်ဖြစ်လာမည့် နိုင်ငံတော်ကို စိတ်ဝင်စားကြသည်။
“ဤတစ်ကြိမ်သည် သူ၏ နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တော့မည့် အချ ိန်လား” ဟု သူတို့စဉ်းစား
ခဲ့ကြသည်။ နောက်တစ်ဖန် ယေရှုက သူတို့အတွက် အလုပ်ရှိသည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ သူတို့
သည် ယေရှုအတွက် ယေရုရှလင်၊ ယုဒပြည်၊ ရှမာရိပြည်နှင့်ကမ္ဘာအဆုံးထိ သူ၏သက်သေ
ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ တပည့်တော်များက ထိုသတင်းကောင်းကို ကျယ်ပြန့်သည့် စက်ဝိုင်းပုံ
ကမ္ဘာကြီးထဲသို့ ကျယ်ပြန့်စေရန် ဖြစ်သည်။ သတင်းစကားသည် သူတို့၏မြို့ ယေရုရှလင်မြို့

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- မဟာစေစားချက်၏
တည်နေရာ ၃ ခု
မဟာစေခိုင်းချက်နှင့်
ပတ်သက်ပြီး တည်နေရာ
သုံးခုရှိခဲ့သည်ကို ဆရာက
မှတ်သားရပါမည်။
ယေရှုသည် တပည့်တော်
များကို ဂါလိလဲတောင်
ပေါ်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။

. ရှင်မဿဲ ၂၈:၁၆-၂၀
မာကု၊ လုကာနှင့်
ယောဟန်တို့ အားလုံး
သည် အထက်ခန်း

အကြောင်းကို ပြောကြ
သည်။ ထိုစာရေးဆရာ
သုံးဦးတို့သည် အခြေအနေ
တစ်ခုတည်းကို
ရေးသားခြင်း မဖြစ်နိုင်ပါ။

. လုကာ ၂၄:၄၄-၄၈
. ယောဟန် ၂ဝး၂၁
. မာကု ၁၆:၁၅

သခင်သည် တပည့်တော်
များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် သံလွင်
တောင်ပေါ်တွင် ရှိခဲ့သည်
ဟု လုကာသသြနေသိမ်ကို
ပြောပြခဲ့သည်။

. တမန်တော် ၁:၈

အတွက်သာ မဟုတ်ပါ။ ယုဒပြည်နယ်မြေဒေသရှိ အခြားလူမျ ိုးအတွက်လည်း ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း
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သတင်းစကားမှာ သူတို့မြို့နှင့် ဒေသအတွက် သာမကပါ။ ရှမာရိဒေသမှ အငယ်ဆုံးသော
သူများအတွက်လည်း ဖြစ်သည်။ သတင်းစကားမှာ သူတို့၏မြို့အတွက်သာမကပါ။ အနီး

ဆရာအကူ

အနားရှိ ပစ်ပယ်ခံလူတန်းစားများနှင့် တစ်လောကလုံးအတွက် ဖြစ်သည်။ တပည့်တော်
များတွင် အခြားအလုပ်ရှိသည်။ “မဟာစေခိုင်းချက်” (သို့) အခြားသူများကို ယေရှုခရစ်တော်
အကြောင်းပြောပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ကလေးများလည်း ထိုအတိုင်း လုပ်နိုင်သည်။ သူတို့က
အခြားကလေးများနှင့် လူကြီးများထံသွားပြီး မျှော်လင့်ခြင်းကို ယူဆောင်လာပေးသည့်
အံ့သြဖွယ်ရာ သတင်းစကားကို ပြောနိုင်သည်။ ယေရှုကို ယုံကြည်သောသူနှင့် သူတို့၏
အပြစ်မှ နောင်တရသောသူကို မျှော်လင့်ချက်ပေးသည်။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၂၈:၁၉ - သင်တို့သွား၍ လူမျ ိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့်ဖြစ်စေလျက်
ခမည်းတော် သားတော် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းချက်တိုက်ပွဲ
သင့်အတန်းကို
၂ဖွဲ့ (သို့) ၃ဖွဲ့ခွဲပါ။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကိုကဒ်
တစ်စုံစီပေးပါ။ တစ်ကဒ်စီ
တွင် ကျက်မှတ်ထား
သည့် ကျမ်းချက်ထဲမှ
စကားလုံးတစ်လုံးပါ
သည်။ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီက
ကျမ်းချက်များကို မှန်ကန်

“ယေရှု၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည် Jesus, Thank You” ဟူသည့် Sovereign Grace Music

သည့် အစီအစဉ်အရ ထား

သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

နိုင်ရန် ကြိုးစားရမည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
သတင်းကောင်းပြောပါ။
ယခုတစ်ပတ်တွင် တစ်ဦးဦးထံ ကောင်းမြတ်သောအရာ ဖြစ်ပျက်ဖူးပါသလားဟု မေးပါ။
အဖြေဖြေစေပါ။ ကလေးများက သူတို့၏ဘဝတွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကို ဝေမျှ
လိုကြသည်။ သတင်းကောင်းကို ဝေမျှခြင်းသည် မည်မျှစိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းသည်ကို
ပြောပါ။ သင်သည် ကင်ဆာရောဂါကို ကုသနိုင်သည့် လျှ ို့ဝှက်ချက်ကိုသိလျှင် မည်သို့လုပ်
ဆောင်မည်နည်း။ (သင့်ကလေးများ ဆက်စပ်နိုင်သည့် အခြားရောဂါတစ်ခုခု) ထိုသတင်း
ကောင်းကိုသင့်အတွက်သာ သိမ်းထားမည်လား။ မသိမ်းထားပါ။ လုံးဝ မသိမ်းထားပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း

pmrsufESm 431

၎င်းကို သင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မရှင်းပြနိုင်လျှင် မည်သို့လုပ်မည်နည်း။ ဘာမှမပြောပဲ နေမည်
လား။ မနေပါ။ သင့်အတွက် သိမ်းထားရန်မှာ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်ကလူများ သေ

ဆရာအကူ

ပြီး နောက်ကောင်းကင်သို့သွားသည့် တစ်ခုတည်းသော လမ်းကို သိသည်ဆိုပါက မည်သို့
လုပ်မည်နည်း။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခဏတာနေထိုင်သည့် နှစ်ကာလများထက် ထာဝရသည်
ပိုမိုအရေးကြီးသည် မဟုတ်ပါလား။ ဟုတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူများကို
သတင်းကောင်းအကြောင်းမပြောပဲ အဘယ်ကြောင့်နေသနည်း။ ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်
သာ ဖြစ်မည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ကြားနာရန် လိုအပ်သောအခါ အဆင်
သင့်ဖြစ်နေရန် ပုံပြင်ပြောပြီး လေ့ကျင့်ကြပါစို့။
ကလေး ၈ ယောက်အား လိုအပ်သည့်သမ္မာတရား ၈ ခုကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးပါ။ ပုံပြင်ကို
အတူတကွ ပြောစေပါ။ အိမ်တွင်လည်း သူတို့ကိုလေ့ကျင့်စေပါ။ ထိုမှ သူတို့သည် သတင်း
ကောင်းကို အခြားသူများအား ဝေမျှရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပေမည်။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု စူးစမ်းလေ့လာသည့်
ကုဗဗူး

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

အတန်းသားများကို
နှစ်သင်းခွဲပါ။ ကုဗတုံး၏
အနားတစ်ဖက်ချင်းစီတွင်
လေဘယ်ကဒ်များ

“မည်သူနည်း” မေးခွန်းများ
၁။ ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသော ခရစ်တော်ကို မည်သူတွေ့ခဲ့သနည်း။
၂။ အထက်ခန်းတွင် မည်သူရှိသနည်း။
“ဘာဖြစ်သနည်း” မေးခွန်းများ
၁။ 	ယေရှုက တပည့်တော်များအား သူတို့၏အလုပ်သည် ဘာဖြစ်သည်ဟု ပြောခဲ့
သနည်း။
၂။ 	ယေရှုက သူတို့ကို သံလွင်တောင်ပေါ်တွင် ဘာပြောခဲ့သနည်း။
“မည်သည့်အချ ိန်နည်း” မေးခွန်းများ

ကပ်ရန် - မည်သူ၊ ဘာ၊
ဘယ်အချ ိန်၊ ဘယ်နေရာ၊
အဘယ်ကြောင့်ဟူသည့်
မေးခွန်းများကို ကပ်ပါ။
တစ်ဖွဲ့ကကုဗတုံးကို လှည့်
လိုက်သည့်အခါ သူတို့နှင့်
မျက်နှာချင်းဆိုင် အနားမှ
မေးခွန်းကို ဖြေရမည်ဖြစ်

၁။ 	ယေရှုသည် တပည့်တော်များထံ မည်သည့်အချ ိန်တွင် ပေါ်လာသနည်း။

သည်။ ဥပမာ သူတို့၏

၂။ တပည့်တော်များက ယေရှု၏ တည်လာမည့် နိုင်ငံတော်ကို မည်သည့်အချ ိန်တွင်

မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်

အံ့သြခဲ့သနည်း။

အဘယ်ကြောင့်နည်း
ဟူသည့် မေးခွန်းကျပါက

“မည်သည့်နေရာနည်း” မေးခွန်းများ
၁။ 	ဂါလိလဲသည် မည်သည့် နေရာတွင် ရှိသနည်း။
၂။ သံလွင်တောင်သည် မည်သည့် နေရာတွင် တည်ရှိသနည်း။
“အဘယ်ကြောင့်နည်း” မေးခွန်းများ
၁။ ကလေးများက သတင်းကောင်းကို ဝေမျှရာတွင် တူညီသော အလုပ်ကို အဘယ်
ကြောင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း။
၂။ တပည့်တော်အချ ို့က ယေရှု ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသည်ကို အဘယ်ကြောင့် မယုံ
ကြည်သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
ဟူသောအဖြေကို ဖြေရ
မည်။ ဆရာများက
သင်ခန်းစာမှမေးခွန်းများ
ထုတ်နိုင်ပါသည်။
သင်ခန်းစာနှင့် ဆက်နွယ်
နေရမည်။
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ဆရာအကူ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးအတွက် အလုပ်ရှိသည်။ အလုပ်မှာ မဟာစေခိုင်းချက်ဖြစ်ပြီး ယေရှု
ခရစ်တော်မှ ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မေးပါ - “ယေရှုခရစ်တော်၏ အကြောင်းကို ပြောပြရန်
ကလေးများက ဘာကိုဆန္ဒရှိမည်နည်း။”
ကလေးများကို စိတ်ကြိုက်လုပ်စေပြီး အခြေခံ သမ္မာတရား ရှစ်ချက်ကို ပြောပြစေပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုက သူ၏နောက်လိုက်များအား သူ၏သတင်းစကားကို
လူများထံယူသွားရန် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြောခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၈
ကောရိနုသြဝါဒပထစောင်
္သ
၁၅:၃-၈ နှင့်
တမန်တော်ဝတ္ထု ၁:၆-၁၁

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည်ယုံကြည်သူများအတွက်
နေစရာအခန်းကိုပြင်ဆင်ပေးရန်ကောင်းကင်သို့ပြန်သွားသည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

¼¼

ဆာလံ ၁၆:၁၀ နှင့် ဟေရှာယ ၅၃:၈-၁၀ က ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်
များအတွက် အသေခံရမည်ဖြစ်ပြီး သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်ကို ရှင်းလင်း
ပြောဆိုထားသည်။

¼¼

¼¼

ခရစ်ဝင်ကျမ်းကို ၁ကော ၁၅:၃-၈ က ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည်။ ယေရှုခရစ်တော်

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

ယေရှု၏မြုပ်နှံခံခြင်းသည် သူ၏အသေခံခြင်းကို ရှင်းလင်းစေသည်။ အခြားသူများမှ
၁ကော ၁၅ တွင် ယေရှုအား တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ညီအစ်ကိုအယောက် ၅၀၀ သည် မဿဲ
ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ထိုသူအများစုမှ ရှင်ပေါလုမှ ကောရိနုပထမစောင်
္သ
ကို
ရေးသားသည့်အခါ အသက်ရှင် နေကြသေးသည်ဖြစ်သောကြောင့် ယေရှု၏ ရှင်ပြန်
ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်သို့ တက်ကြွသွားခြင်းအကြောင်းကို တိုင်ပင်နှီးနှော
ပေးနိုင်သည်။

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

ပေါလု (တမန်တော် ၉: ၃-၆) နှင့် ယာကုပ် (ယောဟန် ၇း၅ နှင့် တမန်တော် ၁၁:၁၄)
နှစ်ယောက်စလုံးက ခရစ်တော်မှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း မျက်နှာကြောင့် ခရစ်တော်ကို
ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ယေရှုအား ယုံကြည်လို
သူများမှ ထွင်ထားသည့် သီအိုရီအရ ထွက်ပေါ်လာခြင်း မဟုတ်ပါ။

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ခဲ့သည်။

၂၈:၁၈-၂၀ နှင့် တမန်တော် ၁:၃-၁၁ တွင် မဟာစေခိုင်းချက်အား လက်ခံရရှိသူများ

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

သည် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များအတွက် အသေခံပြီး မြှပ်နှံခံခဲ့ကာ ပြန်လည်ထမြောက်

သူ့ကိုမြင်သည် ဟူသောအချက်သည် သူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ရှင်းလင်းစေသည်။
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သောသူသည် လူမျ ိုးတကာသို့သွားပြီး တပည့်တော်များဖြစ်စေ
ရန် ပြောထားသည် (မဿဲ ၂၈:၁၈-၂၀)။ သို့သော် သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်
တော်၏ တန်ခိုးတော်ကို စောင့်ရမည်ဖြစ်သည် (တမန်တော် ၁:၈)။ ဘုရားသခင်၏
တန်ခိုးတော်သည် သူ့အတွက် လုပ်ဆောင်သောသူအတွက် ဖြစ်သည်။

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း
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¼¼

တပည့်တော်များက နိုင်ငံတော်သည် မည်သည့်အချ ိန်တွင် လောကမှာ တည်မည်ကို
သိချင်ကြသည်။ သို့သော် ယေရှုက သူ၏ တပည့်တော်များအား သူ၏သက်သေဦးစွာ

ဆရာအကူ

ဖြစ်စေလိုသည်။ နိုင်ငံတော်သည် နောက်တွင် လာမည်။ သူ့အတွက် လုပ်ဆောင်ရန်
မှာ အဓိကဦးစားပေးဖြစ်သည်။
သင်ခန်းစာစတင်ပါ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

လှုပ်ရှားမှု - အချ ိန်ကာလ၊
လူများနှင့် ဖြစ်စဉ်များကို

အချ ိန်ကာလ

လူများ

ဖြစ်စဉ်

အစအဦး

ဘုရားသခင်

ဘုရားသခင်သည်

		

အရာအားလုံး ဖန်ဆင်းသည်

ယှဉ်တွဲခြင်း
ဆရာက စာရွက်စင် သုံးခု
ကို လုပ်ပါ။ တစ်ဆင့်မှာ

အပြစ်

အချ ိန်ကာလ အဆင့်ဖြစ်

အစအဦး	နောဧ

တစ်ကမ္ဘာလုံး ရေလွှမ်းမိုးခြင်း

မည်။ ထိုအချ ိန်ကာလ

အစအဦး

ဆိုးညစ်သော လူများ

ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးခြင်း

ဟူသည့် ခေါင်းစဉ်အောက်

လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏အစ

အာဗြဟံ

ဘုရားသခင်ထံမှ အထူးကတိတော်

တွင် ကာလ၁၈ခု ရှိမည်။

လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏အစ	မောရှေ	

ကပ်ဘေးများ

ထိုအတိုင်းပင် လူများနှင့်

နယ်မြေတော် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း	ယောရှု

ကတိတော်နယ်မြေသို့ ဝင်စားခြင်း

ဖြစ်စဉ်များအတွက် လုပ်

နယ်မြေတော် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း	ဂိဒေါင်

အပြစ်၏စက်ဝန်း

ဆောင်ပါ။ ထို့နောက် ထို

စည်းလုံးသော နိုင်ငံတော်

ဒါဝိဒ်

ထူးခြားသော ထာဝရရှင်ဘုရင်

အရာများကို ရောနှောပြီး

ကွဲပြားသော နိုင်ငံတော်

ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲ

ဣသရေလမှ ထူးခြားသော

ကလေးများကို မှန်ကန်

အစအဦး

အာဒံနှင့်ဧဝ

		

ပရောဖက်များ

သော အချ ိန်ကာလ၊

အိမ်မှ ခေါ်ဆောင်ခံရခြင်း	ယေရမိ၊ ဒံယေလ၊

ဣသရေလကို 				

မှန်ကန်သောလူနှင့် ဖြစ်စဉ်

	ယေဇကျေလ

အာစီးရီးယားသို့ စေလွှတ်ခြင်း

ကို စီစေပါ။ ဥပမာ မှန်ကန်

အိမ်သို့ ပြန်လာခြင်း	နေဟေမိ၊ ဧဇရ

ဣသရေလပြန်လာခြင်း

စွာ ယှဉ်တွဲသောအခါ

အိမ်သို့ ပြန်လာခြင်း

ဒံယေလ	ပြောင်းလဲခြင်း နှစ်ပေါင်း၄၀၀

အစအဦး၊ ဘုရားသခင်နှင့်

ယေရှု၏ အစောပိုင်းဘဝ

မာရိနှင့်ယောသပ်	ယေရှုမွေးဖွားခြင်း

ဘုရားသခင်သည် အရာ

ယေရှုခရစ်တော်၏ သာသနာ တပည့်တော် ၁၂ ပါး 	ယေရှုမှ တပည့တေ
်
ာ်၁၂ပါးခေါ်ခြင်း

အားလုံးကို ဖန်ဆင်းသည်

ယေရှုခရစ်တော်၏ သာသနာ	ယေရှု	ယေရှု၏ နိမိတ်လက္ခဏာများ

ဟူသော အကြောင်းအရာ

ယေရှုခရစ်တော်၏ သာသနာ မျက်မမြင်	ယေရှု၏ ကျန်းမာစေခြင်းတန်ခိုး

သည် တစ်နေရာတည်း

သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့် သေခြင်း	ယေရှုခရစ်တော်	ယေရုရှလင်သို့ ဝင်ခြင်း

တွင် ရှိရမည်။

အောင်မြင်ခြင်းနှင့်
အသက်ရှင်ခြင်း

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ရှင်ပြန်ထမြောက်သော ဘာမှမရှိသော အုတ်ဂူ
ခရစ်တော်

ကာလပြမျဉ်း
အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း
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၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ယေရှုခရစ်တော်သည် ယုံကြည်သူများကို လုပ်ဆောင်ရန် အလုပ်တစ်ခု ထားခဲ့သည်။ ထို
အလုပ်မှာ ကမ္ဘာကြီးထဲသို့ သတင်းကောင်းကို ယူဆောင်သွားရန် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယေရှု
သည် လောကကိုစွန့်ခွာပြီး လုပ်ဆောင်စရာ ရှိခဲ့သည်။
ယေရှုသည် ကောင်းကင်တွင် မည်သည့်အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်မည်ဟု သင်ထင်ပါသနည်း။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- သခင်တစ်ပါး၊

ပုံပြင်ပြောပြပါ

ယုံကြည်ခြင်းတစ်ပါး၊
အလုပ်တစ်ခု
ယေရှုခရစ်တော်မှ တပည့်

ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသော ခရစ်တော်သည် လောကကိုစွန့်ခွာရန် ပြင်ဆင်နေသည်။ သူ၏
နောက်ဆုံးစကားကို သူ၏မိတ်ဆွေများအား ပြောရန် ရက်ပေါင်း ၄၀ အချ ိန်ရှိသည်ကို သူ
သိသည်။ သူတို့အတွက် လုပ်ဆောင်စရာ အလုပ်ရှိသည်ဟု သူတို့ကိုကြိမ်ဖန်များစွာ ပြောပြ
ခဲ့သည်။ သူ၏အသေခံခြင်း၊ မြှပ်နှံခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း သတင်းကောင်းကို ကျယ်

တော်များအား နောက်ဆုံး
ပြောခဲ့သည့်စကားကို
ဆရာက ကလေးများအား
နားထောင်စေပါ။

ပြန့်စေရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသတင်းစကားကို သူတို့သည် လောကတစ်ခွင် ယူဆောင်သွားရန်

သင့်အတန်းသားများကို

ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းက ထိုသတင်းကိုသိရန် လိုအပ်ပြီး ဂျူးလူမျ ိုးအတွက်သာ မဟုတ်ပါ။

“ပုံပြင်ပြောခြင်း” အခန်း

ယေရှု ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး ရက်ပေါင်းလေးဆယ်တွင် သူတို့ကိုထားခဲ့ရန် ပြင်ဆင်သည်။
သူတို့၏ နောက်ဆုံး အလုပ်ကိုပေးသည် - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ကတိတော်ကို
ယေရုရှလင်သို့သွားကာ စောင့်ဆိုင်းနေရန် ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူမသွားမီ တပည့်တော်
များက သူ့ကိုမေးခွန်း တစ်ခုမေးကြသည်။ အရင်က မည်သူသည် အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်

ပြီးနောက် မေးရမည်မှာ
“ယေရှုက သူ၏ တပည့်
တော်များကို ဘာလုပ်ရန်
ပြောခဲ့သနည်း။”

ကို သူတို့သိလိုခဲ့ကြသည် … ယေရှု ထွက်ခွာသွားသောအခါ ည်သူက တာဝန်ယူမည်ကို

. “ငါ၏သက်သေ”

သိလိုကြသည်။ ထိုဆွေးနွေးမှုတွင် သူတို့၏မိခင်များပင် ပါဝင်ကြသည်။ သို့သော် ထိုမေးခွန်း

“ပုံပြင်ပြောခြင်း” အခန်း

မှာ သူ၏နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်သည်။ တပည့်တော်များက သိလိုကြ

ပြီးသွားသောအခါ ကလေး

သည်။ ဤတစ်ကြိမ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မည့်အချ ိန်လား။ အချ ိန်

များကို “ယေရှုသည်

ဟုတ်ပါလျှင် သူတို့က အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ယေရှုတွင် တန်ခိုးအလုံးစုံရှိသည်ကို သူတို့

ယုံကြည်သူများအတွက်

သိကြသည်။ သူသည် သေခြင်းကိုပင် အောင်နိုင်ခဲ့သည်။ မည်သူကမျှ ထိုကဲ့သို့ မလုပ်

ယခုဘာလုပ်ဆောင်

ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေ။

ပေးနေသနည်း” ဟုမေးပါ။

ယေရှု၏အဖြေမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသည်။ သူတို့သည် နိုင်ငံတော် မည်သည့်အချ ိန်
တွင် ဖြစ်လာမည်ကို သိရန်မလိုပါ။ သူတို့လုပ်ရမည်မှာ သူတို့ကိုပေးထားသည့် အလုပ်သည်
အာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ “သင်တို့သည် ငါ၏သက်သေဖြစ်ကြလိမ့်မည်” ဟု သူတို့ကို ပြောခဲ့
သည်။ သူ၏ နောက်ဆုံးစကားရှိပါသည်။ ထို့နောက် သူတို့ရှေ့တွင် သူသည် ထွက်ခွာပြီး
ကောင်းကင်ပေါ်သို့ တက်ကြွသွားသည်။ ယေရှုအား မြေပေါ်မှထလျက် တိမ်များကြားတွင်
ပျေက်ကွယ်သွားသည်ကိုမြင်ရသည်မှာ အံ့သြဖွယ်ရာ မြင်ကွင်းဖြစ်ပေမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း

. ဆုတောင်းပေးခြင်း
. သူ့ကို ယုံကြည်သော
သူကို ကယ်တင်ခြင်း

. ကျွန်ုပ်တို့၏ အားနည်း

ချက်ကို နားလည်ပေးခြင်း
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ဘက်တွင် ထိုင်သည်။ သူက ယုံကြည်သူများအတွက် မခြားမလပ် ဆုတောင်းပေးမည်
ဖြစ်ကြောင်း ကတိပေးခဲ့သည်။ ၎င်းအတိုင်း သူယခု လုပ်ဆောင်ပေးနေသည်။ သူသည် အထူး
မြတ်ဆုံးနေရာတွင် ထိုင်သည်… အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ ညာဘက်တွင် ထိုင်နေသည်။ လွန်ခဲ့
သော နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်က ဒါဝိဒ်သည် ထိုအရာဖြစ်ပျက်မည့်အကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
ယခု ယေရှုသည် ထာဝရ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သည်။
သူသည် ကြင်နာသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သည် … သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ စုံစမ်းခြင်း
ကို ခံခဲ့ဖူးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အားနည်းချက်များကို နားလည်သည်။
သူသည် အစွမ်းအစလုံလောက်သော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သည် …. သူ့ထံယုံကြည်ခြင်း
ဖြင့်လာသောသူကို အပြည့်အဝကယ်တင်သည်။
သူသည် သစ္စာနှင့်ပြည့်ဝသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သည် …. သူ၏အသွေးသွန်းခဲ့
သောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကိုယ်စား သူပေးချေခဲ့သည်ကို လက်ခံ
သည်။ ယေရှုသည် မဟာယဇ်ပရောဟိတ်မင်း ဖြစ်သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းချက်အရှုပ်အထွေး
ကျမ်းချက်စကားလုံးများ

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

ကိုစာရွက်၏ထိပ်တွင်
ရေးပါ။ ထို့နောက် စာရွက်

တမန်တော်ဝတ္တု ၁:၈ - ထိုသို့မရှိသော်လည်း သင်တို့အပေါ်သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်
ဆင်းသက်သောအခါ သင်တို့သည် တန်ခိုးကိုခံရ၍ ယေရုရှလင်မြို့မှစသော ယုဒပြည်၊
ရှမာရိပြည်၊ မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် ငါ၏သက်သေဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ကို နံပါတ်တပ်၊ ကျမ်းချက်
မှ စကားလုံး တစ်လုံးစီ
အတွက် နံပါတ်တစ်ခု
တပ်ပါ။ နံပါတ်များ၏
ဘေးတွင် ကျမ်းချက်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

အရှုပ်အထွေးစကားလုံးကို
ရေးပါ။ ကလေးများကို

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ကျမ်းချက် အရှုပ်အထွေး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏

အား မှန်ကန်သည့်

ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

အစီအစဉ်အတိုင်းစီရန်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်

စိန်ခေါ်ပါ။

တွေ့နိုင်ပါသည်။

ဥပမာ -

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ယေရှု၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည် Jesus, Thank You” ဟူသည့် Sovereign Grace Music
သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း

၁။ က်လခံ

လက်ခံ

၂။ ခါအသော

သောအခါ

၃။ :ခိုန်တ

တန်ခိုး

၄။ ဒယု ည်ပြ

ယုဒပြည်
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ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ဖြစ်နိုင်ပါက သမိုင်းစာအုပ် ယူလာပါ။ သင့်ကလေးများ ရင်းနှီးမည့်သမိုင်းဖြစ်စဉ်ကို ကြည့်

လှုပ်ရှားမှု - ကြီးထွားခြင်း

ပါ။ (ဥပမာ။ ။ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ဘဝ၊ သင့်နိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း

အတွက် ဇယား

များစွာက ဖြစ်ခဲ့သည့်စစ်ပွဲ၊ ကလေးများမမွေးမီ အားကစားဖြစ်စဉ်၊ သင့်ကျောင်းသားများ
မှ အချက်အလက်အဖြစ် လက်ခံမည့်ဖြစ်စဉ် တစ်ခုခု)။ သင်ရွေးချယ်ထားသည့် ဖြစ်စဉ်
အကြောင်း အချက်အလက်အချ ို့ကိုပေးပြီး ကလေးများကိုမေးရန်မှာ - “ဤအချက်အလက်
များ မှန်သလားမှားသလား (မှန်သည်)။ သင်မည်သို့သိသနည်း။ (သမိုင်းစာအုပ်တွင် ပါ
သည်။ မှတ်တမ်းများ)။ ထိုသူများသည် မှန်ကန်ကြောင်း သင်မည်သို့သိသနည်း။ (သူတို့ကို
သင်ယုံကြည်ရမည်။ သူတို့ထိုအချ ိန်တွင် ရှိနေခဲ့ကြသည်)။ ဤဖြစ်စဉ်ကို သင့်စာအုပ်တွင်
သင်ကိုယ်တိုင်ရေးနိုင်ပါသလား။ (သင်ရေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် သင်သည် မှန်ကန်သော
အချက်အလက်များကိုရရန် ရှာဖွေလေ့လာမှု လုပ်ရမည်။) သင့်အတန်းထဲတွင် မနေ့က ဖြစ်
ပျက်ခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုခုဆိုလျှင် ဘာဖြစ်မည်နည်း။ ထိုအကြောင်း ပုံပြင်အဖြစ်
ရေးနိုင်ပါသလား (ရေးနိုင်ပါသည်)။ မည်သည့်တစ်ခုသည် ပိုမိုလွယ်ကူသနည်း။ (ကျောင်းမှ
အဖြစ်အပျက်) အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်မနေ့ကထိုနေရာတွင်
ရှိနေခဲ့သည်။

ဖြစ်စဉ်

မျက်မြင်သက်သေများသည်

ယုံကြည်ရဆုံးများ

ဆရာက အတန်းရှိကလေး
များအား ယေရှု၏ ဥပမာ
သည် ကျန်ုပ်တို့၏ ဘဝ
အသက်တာကို ပြန်လည်
သုံးသပ်ရန် အကူအညီ
ဖြစ်သင့်ကြောင်း
ညွှန်ကြားပေးပါ။
ကလေးများက
ထိုဇယားကို ဖြည့်ရမည်
(၁ - အလွန်နိမ့်၊ ၆ - မြင့်)

ဖြစ်ကြသည်။

ကျမ်းစာထဲမှ လူမည်မျှသည် ယေရှုကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်သွားစဉ် မျက်မြင်သက်သေများ
ဖြစ်သနည်း။ ၁ကော ၁၅:၃-၈ ကိုဖတ်ပါ။

သင်ခန်းစာကို
လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
လှုပ်ရှားမှု - မရှိမဖြစ်
အခြေခံ သမ္မာတရား

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ရှစ်ချက်
ဤသင်ခန်းစာယူခြင်း

ယေရှု နောက်လိုက်သော သူများ၏ အသက်တာကို အခြေခံပြီး သင်ကိုယ်တိုင်အောက်ပါ
ဇယားတွင် အမှတ်ပေးပါ။

သည် အရင်သင်ခန်းစာ
ကဲ့သို့ အလွန်အရေးအကြီး
သော အကြောင်းရင်း
တစ်ခု ဖြစ်သည်။

¼¼

ယေရှု၏ နမူနာကို လိုက်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ဘုရားသခင်၏ စကားကို နားလည်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

အတ္တဆန်သည့် ဆန္ဒကိုငြင်းပယ်ရန် အသင့်ရှိခြင်း ၁

၂

၃

၄

၅

၆

အလုပ်ကိုလုပ်ရမည်။

¼¼

ဘုရားသခင်ကို ဘုန်းပေးခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

ကလေးများလည်း ပါဝင်

¼¼

ဆိုးရွားသည့် ဆက်ဆံရေးမှ ရှောင်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ဘုရားသခင်၏ ဦးဆောင်မှုကို တုံ့ပြန်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ဘုရားသခင်အား အားလုံးဆက်ကပ်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း

ယုံကြည်သူများ အားလုံး
သည် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရန်
ခရစ်တော်ပေးထားသည့်

သည်။ ကလေးအားလုံး
သည် ကလေး သာသနာ
ပြုသူများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
(ကေအမ်အက်စ်)
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၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးတွင် လုပ်စရာ အလုပ်ရှိသည်။ ထိုအလုပ်မှာ မဟာစေခိုင်းခြင်းဟု ခေါ်ပြီး
၎င်းကို ယေရှုခရစ်တော်မှ ပေးထားသည်။ မေးရန် - “ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်း ပြောရန်
ကလေးများက ဘာကိုအလိုဆန္ဒရှိသနည်း”
ကလေးများကို စိတ်ကြိုက်လုပ်စေပြီး သမ္မာတရား၏ အခြေခံရှစ်ချက်ကို ပြောစေပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည်ယုံကြည်သူများအတွက်
နေစရာအခန်းကိုပြင်ဆင်ပေးရန်ကောင်းကင်သို့ပြန်သွားသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အောင်မြင်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၉
တမန်တော်ဝတ္ထု ၂:၁၄-၄၂

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှု၏တပည့်တော်များသည်
အခြားသူများအား ယေရှုကို ယုံကြည်သင့်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ကြသည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁)  သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼
¼¼

ပေတရုက အခြားသူများအား ယေရှု၏နိမိတ်လက္ခဏာက ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ကြောင်း ရှင်းလင်းစေသော ဘုရားသခင်၏ နည်းလမ်းဖြစ်သည်ကို ပြောပြခဲ့သည်။

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ယေရှု၏ ကားစင်အသေခံခြင်းသည် မတော်တဆမဟုတ်ပါ။ ၎င်းမှာ လူသားအားလုံး
၏ အပြစ်များအတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ယေရှုအသေခံခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏
အကြံအစည်တော်ဖြစ်သည်။

¼¼

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

သည်။ ၎င်းက ခရစ်တော်သည် မေရှိယဖြစ်သည်ကို ပြသသည့် အခြားသော လက္ခဏာ

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

ယေရှု၏ခန္ဓာသည် ဂူထဲတွင် ပုတ်ပွအောင် မဖြစ်ခဲ့ပါ။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး ဘုန်းတော်
ထင်ရှားသည့် ခန္ဓာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအရာက ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကောင်း
ကင်ပေါ်သို့ ချ ီဆောင်ခံရခြင်းကို ရှင်းလင်းစေသည်။
ဆာလံ ၁၆:၈-၁၁မှ ပရောဖက်ပြုချက်က ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကောင်း
ကင်ပေါ်သို ့ချ ီဆောင်ခံရခြင်းကို ရှင်းလင်းစေသည်။

¼¼

တမန်တော် ၂:၂၅-၃၁ မှ “ဒါဝိဒ်အုတ်ဂူ” ၏ မျက်မှောက်တော်သည် ဒါဝိဒ်သည်
တစ်စုံတစ်ယောက်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ပြောနေခြင်း ဖြစ်သည်။ သူကိုယ်တိုင်
အကြောင်း မပြောနေပါ။

¼¼

သက်သေ (အခန်းငယ် ၃၂) က ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်ပေါ်သို့
ချ ီဆောင်ခံရခြင်းကို ရှင်းလင်းစေသည်။

¼¼

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ် (အခန်းငယ် ၃၃) မှ ပင်တေကုတ္တေသည် ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထ
မြောက်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်ပေါ်သို့ ချ ီဆောင်ခံရခြင်းကို ရှင်းလင်းစေသည်။

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

သေခြင်းတရားသည် ယေရှုကို ချုပ်မထားနိုင်ပါ။ သူသည်သေခြင်းကို အောင်မြင်နိုင်ခဲ့

ဆီးနိုင်ဟု ပြောပြသည်။

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။

တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပေတရုက အခြားသူများအား သေခြင်းတရားသည် ယေရှုကို မတား
¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်ပေါ်သို့ချ ီဆောင်ခံရခြင်းက ယေရှုသည်

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

ဒါဝိဒ်၏ မဟာသားတော်ဖြစ်သည်ကို ရှင်းလင်းစေသည်။ (ဆာလံ ၁၁ဝး၁၊ တမန်

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

တော် ၂:၃၄-၃၅)။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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¼¼

တမန်တော်များက ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသည့် ခရစ်တော်ကို ငါးကြိမ်တွေ့ခဲ့သည်ဟု
ပြောသည်။ (အခန်းငယ် ၃၂၊ ၃:၁၅၊ ၅:၃၂၊ ၁ဝး၃၉-၄၁၊ ၁၃:၃၀-၃၁)။

ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျမ်းစာ တစ်လျှောက်တွင် အလေးထား ဖော်ပြထားသည့် မရှိမဖြစ် သမ္ဓာတရားရှစ်ခုရှိပါ
သည်။ ထိုရှစ်ချက်ကို အရင်သင်ခန်းစာများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ ကလေး
များအား ထိုအချက်များ မှတ်မိသလားမေးပြီး တစ်ချက်ချင်းစီကို အနည်းငယ်စီပြောစေပါ။
ထိုအချက်များမှာ ၁။ ဘုရားသခင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်ရှိသည်။ (သင်ခန်းစာ
၁ - ထာဝရဘုရားသခင်၊ သင်ခန်းစာ ၂၇ - ထွက်မြောက်ရာကျမ်း၊ သင်ခန်းစာ ၄၀ ဒါဝိဒ်မင်းအုပ်စိုးခြင်း)
၂။ လူသား - ဘုရားသခင်သည် အရာများစွာကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ လူသားအား သူ၏
အထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ (သင်ခန်းစာ ၃ - စကြဝဠာကို ဖန်ဆင်းခြင်း၊
သင်ခန်းစာ ၄ - လူသားကို ဖန်ဆင်းခြင်း၊ သင်ခန်းစာ ၂၄ - မောရှေသည် ဘုရား၏
လူများကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်)
၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံခဲ့ကြပါ။ သူတို့အား
ပြောထားသည့်အရာကို သူတို့မလုပ်ကြပါ။ (သင်ခန်းစာ ၇ - လူသားအပြစ်၏အစ၊
သင်ခန်းစာ ၃၃ - Kadesh အရပ်တွင် မယုံကြည်ခြင်း၊ သင်ခန်းစာ ၄၃ - ကွဲပြားသော
နိုင်ငံတော်)
၄။ သေခြင်း - ဘုရားသခင်သည် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏ မနာခံမှုအတွက်
ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။

ကျမ်းစာထဲမှ

သေခြင်းသည်

ခွဲခွာခြင်းကို

ရည်ညွှန်းသည်။

(သင်ခန်းစာ ၈ - သေခြင်း၏အစ၊ သင်ခန်းစာ ၁၆ - ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်၊ သင်ခန်းစာ ၄၆ ဣသရေလနှင့် ယုဒတို့၏ ပြည်နှင်ဒဏ်)
၅။ ခရစ်တော် - ဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နေသည့် သူ၏တစ်ပါး
တည်းသော သားတော်ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ (သင်ခန်းစာ ၉ - စာတန်အပေါ် အောင်နိုင်
သူ၏ကတိတော်၊ သင်ခန်းစာ ၄၅ - ကြွလာမည့် မေရှိယအကြောင်း ပရောဖက်ပြုချက်
များ၊ သင်ခန်းစာ ၅၂ - ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်း)

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားခြင်း - မရှိမဖြစ်
အခြေခံ သမ္မာတရား
ရှစ်ချက် - ပြီးပြည့်စုံသော
ပုံပြင်တစ်ပုဒ်
ဆရာက ထိုသမ္မာတရား၏
မရှိမဖြစ်အချက် ရှစ်ချက်
ကို အလေးထားရပါမည်။
ထိုရှစ်ချက်သည် ကလေး
များအား ရွေးနုတ်ကယ်
တင်ခြင်း အကြောင်း
ပြောပြသောအခါ အခြေခံ
များ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်
တို့သည် ထိုရှစ်ချက်ကို
ပုံမှန်အလေးအနက်ထား
သွားပါမည်။

ကလေးများအား သင်ခဲ့
ပြီးသည့် သင်ခန်းစာ
၆၈ ခုထဲမှ ထိုအခြေခံ
သမ္မာတရားရှစ်ချက်ကို
မည်သို့မှတ်မိသည်ကို
ပြောစေပါ။

၆။ ကားတိုင် - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင်
အသေခံခဲ့သည်။ (သင်ခန်းစာ ၁၁ - ဖုံးအုပ်ခြင်းများအတွက် ပြင်ဆင်ထောက်ပံ့ခြင်း၊
သင်ခန်းစာ ၃၂ - အပြစ်ဖြေရာနေ့၊ သင်ခန်းစာ ၄၅ - ကြွလာမည့် မေရှိယအကြောင်း
ပရောဖက်ပြုချက်များ)
၇။ ယုံကြည်ခြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပါက ဘုရားသခင်ကြိုဆို
သည်။ (သင်ခန်းစာ ၁၃ - ကာဣနနှင့် အာဗေလ၊ သင်ခန်းစာ ၃၄ - ကြေးဝါမြွေရုပ်၊
သင်ခန်းစာ ၅၈ - ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်
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၈။ အသက် - ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သော သူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးသည်။

ဆရာအကူ

(သင်ခန်းစာ ၅ - ပရဒိသုဘုံမှဘဝ၊ သင်ခန်းစာ ၃၈ - မှောင်မိုက်သော အချ ိန်ကာလ
တွင် တောက်ပသော အလင်းများ၊ သင်ခန်းစာ ၅၆ - ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်မှ
ကြွေးကြော်ချက်)

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- မြေပုံ
နိုင်ငံအသီးသီးမှ လူမျ ိုးတို့

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

သည် သတင်းကောင်း
ဟောကြားသောအခါ
သူတို့၏ ဘာသာစကားဖြင့်

ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကို သင့် သူငယ်ချင်းများအား မည်သို့ ဆက်ပြောပြမည်နည်း။

ကြားခဲ့ကြောင်း ဆရာက
အတန်းသားများကို
ပြောပြပါ။

. 	ပါသိပြည် - ပါရှန်း

ပုံပြင်ပြောပြပါ

ပင်လယ်ကွေ့အနီး

ကျွန်ုပ်တို့ သိကြသည့်အတိုင်း… ယေရှုခရစ်တော်သည် သေခဲ့သည်။ သုံးရက်မြောက်သော
နေ့တွင် သူထမြောက်ခဲ့သည်… ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။ ရက်ပေါင်းလေးဆယ်ကြာပြီးနောက်
ကောင်းကင်ပေါ်သို့ တက်ကြွသွားသည်… ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။ ယခု ယေရှု ခရစ်တော်
သည် ကောင်းကင်သို့ တက်ကြွသွားပြီး ဆယ်ရက်မြောက်ပြီးနောက် ပေတရုသည် ယေရု
ရှလင်တွင် နိုင်ငံအသီးသီးမှလာသော ပရိတ်သတ်ကို မိန့်ခွန်းပြောခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်
ယုံကြည်သည့်အရေအတွက် များပြားလာသည်။
ယခု အဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ပျက်လာသည်။ ယေရှုနောက်လိုက်သူ အများအပြားတို့သည်
မနက် ၉ နာရီခန့်တွင် စုရုံးလာကြသည်။ ချက်ချင်းတွင် သူတို့သည် အခြားသောဘာသာ
စကားစပြောလာသည်။ ဘာဖြစ်နေသည်ကို မည်သူကမှ နားမလည်ပါ။ အချ ို့ကသူတို့မူး
နေသည်ဟုထင်သည်။ အချ ို့က နားမလည်ဖြစ်ကြသည်။ ဂါလိလဲသားတို့သည် မတူညီသော
ဘာသာစကားကို မည်သို့ ပြောနိုင်ကြသနည်း။ ဘာသာစကားအားလုံးတွင် တူညီသော
အရာရှိသည် - သူတို့အားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ အံ့သြဖွယ်ရာများအကြောင်းနှင့် ဘုရား
သခင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည့်အရာနှင့် ဘုရားသခင်ကို ချ ီးမွမ်းသည့်အကြောင်းကို ပြောကြ
သည်။
ထို့နောက် ပေတရုက မတ်တပ်ရပ်ပြီး လူထုကြီးကို စကားပြောသည်။ သူ့ကို တမန်တော်
၁၁ ယောက်က ဝန်းရံထားသည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့် ပေတရုသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း ပရော
ဖက် ယောလကို ကိုးကားခဲ့သည်။ ယောလက ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဝိညာဉ်တော်ကို
နောက်ဆုံးသောကာလတွင် လူသားမျ ိုးနွယ် အားလုံးအပေါ် သွန်းလောင်းမည်ဟု ပရောဖက်
ပြုခဲ့သည်။ ပရောဖက် ယောလပြောခဲ့သည့်အရာမှာ ထိုနေ့တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်နှင့် မတူပါ။
သို့သော် ဖြစ်လာသည့်အစဖြစ်သည်။ ပေတရုသည် ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်တော်ကို
ကောင်းမွန်စွာ ပြောပြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

. 	မေဒိပြည် -

ကတ်စ်ပီယန်
ပင်လယ်၏
တောင်ဘက်

. ဧလံပြည် - ပါရှန်းအင်ပါ
ယာ၏ အစိတ်အပိုင်း

. 	မေသော ပေါဘာမိပြည်
- စီးရီးယား

. ယုဒပြည် - ဣသရေလ
. ကပ္ပဒေါကိပြည် အာရှမိုင်းနား

. 	ပုန္တုပြည် -

အာရှမိုင်းနား

. အာရှိပြည်
. ဖြူဂိပြည်နငှ ပ့် မ်ဖလ
ု ိ

ပြည် - အာရှမိုင်းနားမှ
ပြည်နယ် နှစ်ခု

. အီဂျစ်ပြည် - အာဖရိက
. လိဗု - အာဖရိက
. ကုရေနေမြို့ - ပင်လယ်
သေ

. အာရပ်ပြည် - အရှေ့
အလယ်ပိုင်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်
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အကြံအစည်မှာ ဤသို့ဖြစ်မည် - ဥပဒေကို ကိုင်ဆောင်သော လူများက ယေရှုကို သစ္စာ

ဆရာအကူ

ဖောက်ခဲ့သည်။ ယေရှုခရစ်တော်ကို နာကျင်သည့် ဝေဒနာဖြင့် သေဆုံးအောင် ကားတိုင်ပေါ်
တွင် သံမှိုနှင့် ရိုက်နှက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က သေခြင်းကြိုးကို ယေရှုခရစ်
တော်မှ ယူဆောင်ပေးပြီး သူသည် သေခြင်းမှထမြောက်ခဲ့သည်။ သေခြင်းတရားသည်
ယေရှုခရစ်တော်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ နောက်တစ်ဖန် ပေတရုသည် ဓမ္မဟောင်းကို ကိုးကား
ပြန်သည်။ …. ဤတစ်ကြိမ်တွင် ဒါဝိဒ်ကို သူကိုးကားထားသည်။ ဒါဝိဒ်ကဆာလံထဲတွင်
“For you will not abandon my soul to Hades, or let your Holy One see corruption.” တစ်နည်းအားဖြင့် ယေရှုခရစ်တော်သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား
ပြောပြနေသည်။ သူသည် အုတ်ဂူ (သို့) မရဏာနိုင်ငံတွင် ထာဝရမနေပါ။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု -

ပေတရု၏ ပရိတ်သတ်များက ဘာလုပ်ရမည်ကို မသိကြပါ။ သူတို့က ဤယေရှုသည် ယခု

ကျမ်းချက်မှတ်တမ်း

အခါ ရှင်ပြန်ထမြောက်လာပြီး အသက်ရှင်နေပြီဖြစ်သည်ကို နက်နဲစွာ နားလည်ကြသည်။

ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်

ပေတရုက ထိုသူများကို နောင်တရရန်နှင့် သူတို့၏အပြစ်မှ ပြန်လှည့်လာရန် ပြောကြသည်။

စာရင်းများကို ချမှတ်ပေး

ဤယေရှုသည် သခင်နှင့် ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်း၊ လူများ၏အပြစ်မှ နောင်တရရပြီး ယေရှု

ပါ - တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊

ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူကို သူတို့၏အပြစ်မှ လွှတ်နိုင်သည့်တန်ခိုး ရှိသည်။ အဖန်

အင်္ဂ ါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပ

တလဲလဲဖြင့် ပေတရုသည် ထိုလူများကို အပြစ်နှင့်ပြည့်နေသော အသက်ရှင်သည့် ယဉ်ကျေး

တေး၊ သောကြာနှင့် စနေ။

မှုမှ ထွက်လာရန် ပြောပြခဲ့သည်။ ပြောင်းလဲပါ။ ထိုတစ်ရက်တည်းတွင် လူပေါင်း ၃၀၀၀

ထိပ်တွင် လေ့ကျင့်ရန်

သည် ပေတရု၏စကားကြောင့် ယုံကြည်သူများ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ခရစ်ယာန်
ယုံကြည်ခြင်းသို့ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဆက်ကပ်ခဲ့ကြသည်။

အချ ိန်နှင့် ပြန်လည်
သုံးသပ်ရန် အချ ိန်ကို
ထားပါ။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

ကလေးများသည်
ကျမ်းချက် ကျက်မှတ်ခြင်း

တမန်တော်ဝတ္တု ၂:၁၈ - ပေတရုကလည်း သင်တို့၏အပြစ်ကို လွှတ်စေခြင်းငှါ နောင်တရ၍

ကို နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်ပြီး

တစ်ယောက်မျှမကြွင်း။ ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကိုခံကြလော။ သို့ပြုလျှင် သန့်ရှင်းသော

မည်သည့်အချ ိန်တွင်

ဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော ဆုကျေးဇူးတော်ကို ခံရကြလိမ့်မည်။

ကျမ်းချက် ကျက်မှတ်ခဲ့
သည်ကို သူတို့၏မှတ်တမ်း

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

တွင် ရေးမှတ်ရမည်။
နောက်တစ်ပတ်တွင်

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ထိုမှတ်တမ်းကို အတန်း
ထဲသို့ ယူလာပါ။
ဤလှုပ်ရှားမှုမျ ိုးသည်
ကျမ်းစာကျက်မှတ်ခြင်းနှင့်
တစ်ပတ်တာလုံး နာခံခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ကို အားပေးသည်။သင်ခန်း

“ယေရှု၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည် Jesus Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music

မဟုတ်ပါ။

သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်

စာ၏ အစိတ်အပိုင်းမျှသာ

pmrsufESm 443

ဆရာအကူ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကလေးများကို ကဒ်တစ်ခုစီပေးပါ။ မေးခွန်းမေးရန်မှာ “သင်စဉ်းစာနိုင်သည့် အကောင်းဆုံး
သတင်းမှာ ဘာဖြစ်သနည်း။” အဖြေကို သင့်ကဒ်ပေါ်တွင် ရေးပါ။ (လိုအပ်ပါကစဉ်းစား
စေရန် အတွေးအခေါ် အချ ို့ပေးပါ။ ဥပမာ ရောဂါအတွက် ကုသပေးခြင်း၊ စစ်ပွဲ၏အဆုံးသတ်၊
ကစားပွဲနိုင်ထားသည့် အနှစ်သက်ဆုံး အားကစားအသင်း၊ ထိုကဲ့သို့သော အရာများကို
အကြံပြုချက်များ)

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားခြင်း အသင်းနှစ်သင်း
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
သင့်လျော်သည့်
အချ ိန်ကာလပြီးနောက်

“ယခု ထိုသတင်းများသည် စစ်မှန်ပါသလားဟု စဉ်းစားပြီး သင်သည် ထိုအကြောင်းကို ပထမ

ဆရာကကဒ်များနှင့်

ဆုံးသိသောသူဖြစ်မည်။ သင်ဘာလုပ်ချင်မည်နည်း။” (လူများကိုပြောပြပါ)။ ကလေးများကို

စာရွက်များကို စုစည်းပြီး

ကဒ်ပေါ်တွင် ရေးသားသည့် သူတို့၏အဖြေကို ဝေမျှစေပါ။ အခြားသူများနှင့်အတူ အံ့သြ

အသင်းတစ်ခုချင်းစီမှ

ဖွယ်ရာ သတင်းကောင်းကို ဝေမျှနိုင်ခြင်းသည် မည်မျှ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းပါသနည်း။

အကောင်းဆုံးမေးခွန်းနှင့်

ထိုအတိုင်းပင် ပေတရုသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာက ခံစားခဲ့သည်။

အကောင်းဆုံး အဖြေ
အတွက် ဆုပေးပါ။

၄) သင်ခန်းစာပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

အတန်းတစ်ခုတွင် ဆရာ
နှစ်ဦးရှိရမည်။ ဆရာနှစ်ဦး
ရှိပါက တစ်ဦးချင်းစီသည်
တစ်သင်းချင်းစီ၏ ခေါင်း

ဆရာက အတန်းကို နှစ်သင်းခွဲပါ။
¼¼

ဆောင်များ လုပ်ရမည်။

တစ်သင်းသည် “အနီသင်း” ဖြစ်ပြီး အနီကဒ်များနှင့် စာရွက်များကို ရမည်။
နောက်တစ်ဖွဲ့မှာ “အဝါသင်း” ဖြစ်ပြီး အဝါရောင်ကဒ်များနှင့် စာရွက်များရမည်။

¼¼

တစ်သင်းချင်းစီတွင် အခြားအသင်းအား မေးလိုသည့် မေခွန်းကိုရေးရန် မေးခွန်း
၃-၅ ခုရေးရန် တာဝန်ရှိသည်။

¼¼

မေးခွန်းတစ်ခုစီတွင် ယနေ့သင်ခန်းစာနှင့် ဆက်နွယ်ရမည်။

¼¼

မေးခွန်းများကိုရေးပြီးနောက် အခြားအသင်းက မေးခွန်းများကို ဖြေရန် ၅-၇ မိနစ်
အချ ိန်ရမည်။ “အဝါသင်း” က “အနီသင်း” ၏မေးခွန်းများကိုဖြေပြီး “အနီသင်း” က
“အဝါသင်း” ၏မေးခွန်းများကို ဖြေရမည်။

သင်ခန်းစာကို
လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
လှုပ်ရှားမှု - မရှိမဖြစ်
သမ္မာတရားရှစ်ချက်
သင်ခန်းစာယူခြင်းသည်
ယခင် သင်ခန်းစာ နှစ်ခုနှင့်
အတူတူပင်ဖြစ်သည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

ယုံကြည်သူ အားလုံးတွင်
လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်ရှိ
သည်။ ကလေးများလည်း

ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးတွင် လုပ်စရာ အလုပ်ရှိသည်။ ထိုအလုပ်မှာ မဟာစေခိုင်းခြင်းဟု
ခေါ်ပြီး ၎င်းကို ယေရှုခရစ်တော်မှ ပေးထားသည်။ မေးရန် - “ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်း
ပြောရန်ကလေးများက ဘာကိုအလိုဆန္ဒရှိသနည်း”
ကလေးများကို စိတ်ကြိုက်လုပ်စေပြီး သမ္မာတရား၏ အခြေခံရှစ်ချက်ကို ပြောစေပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်

ပါဝင်သည်။ ကလေးအား
လုံးသည်လည်း ကလေး
သာသနာပြုသူများ ဖြစ်နိုင်
ပါသည်။ (ကေအမ်အက်စ်)

pmrsufESm 444

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၈၀
တမန်တော်ဝတ္ထု ၂:၄၂-၄၇ နှင့် ၄:၁-၁၂၊ ၅:၄၂

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

အချိန်ကာလပြမျဉ်း - ယေရှု၏နောက်လိုက်များသည် ဆုတောင်းရန်၊ ကိုးကွယ်ရန်
နှင့် ကျမ်းစာဖတ်ရန်၊ မိတ်သဟာရဖွဲ့ရန်နှင့် သက်သေခံရန် စုဝေးကြသည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

¼¼

ပေတရုသည် ယေရှုခရစ်တော်၏ သတင်းကောင်းကို ဟောကြားပြီးနောက် ယုံကြည်

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်
အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

တော်ထဲသို့ ဆောင်လာရန် နည်းလမ်းရှာကြသည်။

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

လူပေါင်း ၃၀၀၀ သည် ယုံကြည်သူသစ်များ ဖြစ်လာသောအခါ သူတို့က ဆက်လက်

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ခြင်း ပြန်လည်ပြောင်းလဲသွားသည့် မှတ်တမ်းမရှိပါ။

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

ကနဉီး အသင်းတော်က သူတို့ကိုယ်တိုင် အခြေခံ စည်းမျဉ်းလေးခုကို ဆက်ကပ်ထား

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

ကြသည်။
၁) ကျမ်စာသင်ကြားခြင်း - “တမန်တော်များ၏ သြဝါဒများ” သည် တမန်တော်များ
ကြွေးကြော်ခဲ့သည့် သင်ကြားခြင်းနှင့် သြဝါဒများကို ရည်ညွှန်းသည်။
၂) မိတ်သဟာရဖွဲ့ခြင်း - ကနဉီး အသင်းတော်များသည် သူတို့တွင် ရှိသောအရာကို
အတူတူဝေမျှကြသည်။ ကနဉီး အသင်းတော်က အတူတကွ ဆုတောင်းကြသည်။
အတူတကွ ရုန်းကန်ကြသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပင် အတူတကွ ဝေမျှကြသည်။
၃) မုန့်ကိုဖဲ့ခြင်းနှင့် သခင်၏ညစာ - သခင်မှ ကားတိုင်လမ်းသို့ မသွားမီ နောက်ဆုံး
တောင်းဆိုခဲ့သည်မှာ “ငါ့ကိုအောက်မေ့ဖို့ရာ ဤသို့ပြုကြပါ” ဟုဆိုသည်။ တမန်
တော်များက မိတ်သဟာရဖွဲ့ခြင်းတွင် ပူပေါင်းကြသည်။ မိတ်သဟာရဖွဲ့ရာတွင်
သူ၏ကျ ိုးပဲ့ခဲ့သော အသားနှင့် သွန်းခဲ့သောအသွေးကို သတိရကြသည်။
၄) ဆုတောင်းခြင်း - ပြောင်းလဲလာသည့် နောက်လိုက်သစ်များသည် ဆုတောင်းခြင်း
ကို အစဉ်ပြုရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် ဆက်ကပ်ထားကြသည်။
¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

လာ သူ ၃ဝဝဝ ရှိလာခဲ့သည်။ ကနဉီး အသင်းတော်က ထိုသတင်းကောင်းကို အသင်း

ခိုင်ခံ့စွာ ဆက်လက်သက်သေထူကြသည်။ သူတို့ထိန်းသိမ်းကြသည်။ သူတို့၏ယုံကြည်
¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

ကနဉီး အသင်းတော်သည် ဧဝံဂေလိ သာသနာပြုခြင်းကို ဆက်ကပ်ထားကြသည်။
သူတို့၏ ဧဝံဂေလိပြုခြင်းကို ထူခြားချက်နှစ်ခုဖြင့် မှတ်သားထားသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ
ယေရှုခရစ်တော်သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်တော်

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

ကို သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့သည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာ ယေရှုခရစ်တော်သည်

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

ဘုရားသခင်ထံသို့ သွားရန် တစ်ခုတည်းသော လမ်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ထံသို့

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

သွားသည့် လမ်းများစွာမရှိပါ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၇ - မဟာစေခိုင်းချက်

သင်ခန်းစာစတင်ခြင်း

၁။ 	ယေရှုက သူ၏တပည့်တော်များကို ဘာလုပ်ရန် ပြောခဲ့သနည်း။

လှုပ်ရှားခြင်း - မေးပါ၊

၂။ မဿဲ ၂၈:၁၉ ကို ဖတ်ပါ
၃။ 	ယေရှုခရစ်တော်သည်

သူ၏တပည့်တော်များကို

လုပ်ဆောင်စရာ

အလုပ်ပေး

ဖတ်ပါ၊ ပြောပါ၊
ဆုတောင်းပါ။

ခဲ့သည်။
၄။ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို လူမျ ိုးတကာအား တပည့်တော်ဖြစ်စေရန်

အရင်သင်ခန်းစာ ၃ ခုမှ
ကောင်းမွန်သည့်ပြန်လည်

ပြောခဲ့သည်။

သုံးသပ်ခြင်း နည်းစနစ်

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၈ - ယေရှုခရစ်တော်၏ ကောင်းကင်ပေါ်သို့ တက်ကြွခြင်း
၁။	ယေရှုသည် လောကကို စွန့်ပြီးကောင်းကင်ပေါ်သို့ တက်ကြွသွားသည်။ မည်သူ

ချက်ကို ဦးတည်စေပါ
သည်။

ကြည့်နေသနည်း။
၂။ တမန်တော် ၁:၆-၁၁ ကို ဖတ်ပါ။

၁) မေးခွန်းမေးပါ

၃။ တပည့်တော်များ စောင့်ကြည့်နေစဉ်တွင် ယေရှုသည် တိမ်စိုင်များကြားသို့ တက်ကြွ
သွားသည်။
၄။ ကျွန်ုပ်တို့သည်

သည် အဓိက အချက်လေး

တိမ်များကြားတွင်

တက်ကြွသွားသည့်

ယေရှု၏နောက်ဆုံး

၂) ကျမ်းစာဖတ်ပါ
၃) ထိုအကြောင်းပြောပါ
၄) ဘုရားသခင်ထံ

ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာရန် ဆုတောင်းပါ။

ဆုတောင်းပါ

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၉ - ပေတရု၏ သတင်းကောင်းကို ကြွေးကြော်ခြင်း
၁။ 	ပေတရုသည် အဘယ်ကြောင့် စတင်ဟောကြားခဲ့သနည်း။
၂။ တမန်တော် ၂:၁၄-၂၂ ကို ဖတ်ပါ။
၃။	ယေရှု၏ တပည့်တော်များသည် အခြားသူများကို ယေရှုအား ယုံကြည် ကိုးစားသင့်
ကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။
၄။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းကောင်းကိုဝေမျှရန်နှင့် သစ္စာရှိရန် ဆုတောင်းပါ။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
သင်သည် အသင်းတော်ကို စတင်သောအခါ သင့်အသင်းတော် အောင်မြင်ရန် မည်သည့်
အရာများလိုအပ်မည်ဟု သင်ထင်သနည်း။
အသင်းတော်တွင် သင့်ကလေးများ၏ သာသနာ၏ အရေးအကြီးဆုံး အခန်းကဏ္ဍမှာ ဘာ
ဖြစ်သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
ယခု အသင်းတော်သည် အမှန်တကယ်ကြီးထွားလာသည် … တစ်ရက်တည်းတွင် လူပေါင်း
၃၀၀၀ ရှိလာသည်။ တစ်ရက်တည်းတွင် အသင်းတောထဲ၌ ထိုမျှဝင်လာသည်မှာ များသည်။
တမန်တော်များက သူတို့အလုပ်ကို ဖြတ်ထားကြရသည်။ သခင်မှပေးခဲ့သည့် နောက်ဆုံး
အလုပ်မှာ လူမျ ိုးတကာကို တပည့်တော်ဖြစ်စေရန် ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် တပည့်တော်
ဖြစ်ခြင်းသို့ ညွှန်ကြားပေးရန် လိုအပ်သည့် ပြောင်းလဲသူများ ဖြစ်သည်။ အခြေခံလုပ်ဆာင်
ချက် ငါးခုက ပြောင်းလဲလာသည့် ခရစ်ယာန်အသက်တာကို ပြောင်းလဲပေးပါလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်၏ စကားတော်သည် ပြောင်းလဲလာသူများကို ခရစ်ယာန်အသက်တာဖြင့် နေ
ထိုင်စေရန် အစောပိုင်းအသင်းတော်၏ အခြေခံလည်ပတ်မှု တစ်ခုဖြစ်သည်။ တမန်တော်များ
က သင်ကြားပေးပြီး လူများက နားထောင်ကြသည်။ အမှန်တွင် သူတို့နားထောင်ကြရုံ
သာမက တမန်တော်များ၏ သင်ကြားမှုကို စောင့်ထိန်းကြသည်။ သူတို့သည် ဆက်လက်
နားထောင်ပြီး ကျမ်းစာသွန်သင်ချက်ကို ပိုမိုလိုချင်ကြသည်။
အစောပိုင်းအသင်းတော်က မိတ်သဟာရဖွဲ့ခြင်းကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြသည်။
၎င်းမှာ ရှိသောအရာကိုဝေမျှခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့တွင်ရှိသော အရာများစွာကို ဝေမျှကြ
သည်။ သူတို့၏ဆုတောင်းချက်များနှင့် ရုန်းကန်မှုများကို ဝေမျှကြသည်။ သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှု
များနှင့် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို ဝေမျှကြသည်။ သူတို့၏စည်းလုံးခြင်းလည်း ကြီးထွား
လာသည်။ သူတို့တွင်ရှိသောအရာကို မဝေမျှပဲ မိတ်သဟာရ မဖွဲ့နိုင်ပါ။ တစ်ဦးဦးကို ဘာပဲ
ဖြစ်စေကာမူ အားလုံးခံစားကြသည်။ သူတို့သည် အတူတကွ ချည်နှောင်ထားသကဲ့သို့ ဖြစ်
ကြပြီး ခရစ်ယာန်အသက်တာဖြင့် နေထိုင်နိုင်ရန် ကြိုးစားကြသည်။
သူတို့သည် မုန့်ကို ဆက်လက်ချ ို့ဖဲ့စားသုံးကြသည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် ကားတိုင်သို့
မသေမီနောက်ဆုံး တောင်းဆိုချက်ဖြစ်သော ချ ိုးဖဲ့ခံသည့် သူ၏ခန္ဓာနှင့် သွန်းမည့်သူ၏
အသွေးကို သတိရအောက်မေ့ကြသည်။ တမန်တော်များက ယေရှု၏နောက်ဆုံး တောင်းဆို
ချက်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြသည်။ သူတို့က လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ယေရှုခရစ်တော်၏အလုပ်
ကိုသာ အာရုံစိုက်လိုသည်။ ခရစ်တော်၏နောက်ဆုံး ညစာသည် ယေရှုမည်သူဖြစ်ကြောင်း

ပုံပြင်ပြောပြပါ
လှုပ်ရှားမှု ခရစ်ယာန်အသက်တာဖြင့်
နေထိုင်အသက်ရှင်ခြင်း
ဆရာက အတန်းသား
များကို ထိုအခြေခံငါးချက်
အား ခရစ်ယာန် အသက်
တာ၏ အစိတ်အပိုင်း
အနေဖြင့် မည်သို့ကြိုးစား
ကြမည်ကို ရေးသားစေပါ။
ဝေမျှလိုသူကို ဝေမျှစေပြီ
ထိုငါးချက်အား သူတို့
စဉ်းစားမိသည်အတိုင်း
ရေးစေပါ။ ထို့ဗနာက်
ထိုငါးချက်အပေါ်
သစ္စာရှိရန် ကလေးများကို
အားပေးပါ။

. ကျမ်းစာဖတ်ခြင်း
. မိတ်သဟာရဖွဲ့ခြင်း
. မုန့်ကိုဖဲ့ခြင်း
. ဆုတောင်းခြင်း
. ဧဝံဂေလိသာသနာ

နှင့် သူဘာလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်ကို သတိရအောက်မေ့သည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သူတို့သည် အတူတကွ ဆုတောင်းခြင်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြသည်။ သခင်က သူတို့
အား ဤအိမ်သည် ဆုတောင်းရန် အိမ်ဖြစ်ရမည်ဟု ပြောခဲ့သည်ကို သူတို့က အလေးအနက်
ထားကြသည်။ သူတို့သည် အရာအားလုံးအတွက် ဆုတောင်းကြပြီး ဆုတောင်းခြင်းသည်
ကနဉီး အသင်းတော်များ အလွန်နှစ်သက်သည့် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းက သူ
တို့ကို ခရစ်ယာန်အသက်တာဖြင့် နေထိုင်စေသည်။
ကနဉီး အသင်းတော်က ဧဝံဂေလိသာသနာကို အဓိကထားသည်။ သူတို့က လူတိုင်းအား
ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့သောသူသည် ယခုထမြောက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းကို သိစေလိုသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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မရှိပါ။ ဘုရားသခင်ထံသွားသည့် လမ်းတစ်လမ်းတည်းသာ ရှိသည်။ ထိုလမ်းမှာ ယေရှု
ခရစ်တော်ဟူသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ သူသည်အများထဲက တစ်ယောက်မဟုတ်ပါ။ တစ်ဦး
တည်းသော ကြားခံလူဖြစ်သည်။
ကနဉီး

အသင်းတော်၏

ဘဝသည်

စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီး

ကြီးထွားလာသည်။

ခရစ်ယာန်အသက်တာဖြင့် နေထိုင်လိုသော ပြောင်းလဲလာသူများစွာ ရှိသည်။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - ခုန်ပါ

တမန်တော်ဝတ္တု ၂:၄၂ - ထိုသူများသည် တမန်တော်တို့၏ ဆုံးမသြဝါဒကိုခံခြင်း၊ အပေါင်း
အသင်းဖွဲ့ခြင်း၊ မုန့်ကိုဖဲ့ခြင်း၊ ပဌနာပြုခြင်းတို့ကို အမြဲဆောင်ရွက်၍နေကြ၏။

စကားလုံးကြီးများဖြင့်
စာရွက်ပေါ်တွင် ကျမ်းချက်
၏ စကားစုများကို
ရေးပါ။ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

စာရွက်များကို ရောပြီး
ကပ်ထားပါ။ သို့သော်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

အဖြေမှန်ရရန် အနီးစပ်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏

ထားရမည်။ ကလေးများ

ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

က တစ်ကြိမ်လျှင် စကား

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်

လုံး တစ်လုံးကိုခုန်ပြီး

တွေ့နိုင်ပါသည်။

ကျမ်းချက်ကို မှန်ကန်

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

သည့် အစီအစဉ်အတိုင်း

“ယေရှု၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music
သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ခုန်ရမည်။ ကလေးတိုင်းကို
ကျမ်းချက်ခုန်ရန်
အခွင့်အရေးရပါစေ။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကနဉီး အသင်းတော်၏ အသက်တာနှင့် သာသနာ
အသင်းတော် ဆောက်လုပ်ခြင်း - စာရွက် အညိုရောင်ဖြင့် အသင်းတော်၏ “အပိုင်းအစများ”
ပြုလုပ်ပြီး အချ ိန်မီပြင်ဆင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်သမျှ တည်ဆောက်သည့် အတုံးများဖြစ်ရမည်။ အပိုင်း
အစတစ်ခုစီတွင် ယနေ့ “ပုံပြင်ပြောခြင်း” အခန်းကဏ္ဍတွင် အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းအမယ်များ
ကို ရေးထားပါ။ သင်တို့အတန်းသည်ကြီးပြီး စာရွက်လည်း အလုံအလောက်ရှိပါက တစ်ခုစီ
ကို ကြိမ်ဖန်များစွာ သုံးပါ။ ဥပမာ “ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်း” “မိတ်သဟာရဖွဲ့ခြင်း” နှင့်
အခြားအရာများ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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မေးခွန်းများ မေးပါ “သင့် အသင်းတော်ကို မည်သို့ဆောက်နိုင်သနည်း။ အုတ်ခဲများဖြင့်လား သစ်သားဖြင့်လား

ဆရာအကူ

ကျောက်တုံးဖြင့်လား။ မှန်သည်။ အဆောက်အဦးကို ထိုအရာများဖြင့် လုပ်ရသည်။ သို့သော်
အသင်းတော်ဝတ်ပြုခြင်းကို မည်သည့်နေရာတွင် တွေ့ဆုံစေကာမူ အသင်းတော်စစ်သည်
လူဖြင့် လုပ်ထားသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှ ပထမဆုံး အသင်းတော်ကို မည်သို့ဆောက်ထား
သနည်း။” ယနေ့ သင်ခန်းစာမှ တွေ့ရှိသည့်အရာ ၅ ခုကို ကလေးများအား ပေးစေပါ။ သင့်
အသင်းတော်က ထိုအရာများနှင့် မည်သို့ပြည့်စေမည်ကို ပြောကြပါ။ သူတို့ဖြေသောအခါ
သူတို့ကို ထွက်လာစေပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် အုတ်ခဲတစ်ခုကို ထားစေပါ။ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်
အသင်းတော်နှင့်တူသော ပုံကို တည်ဆောက်စေပါ။

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သဘောတူမတူ ဖော်ပြချက်များ (သင်သဘော မတူပါက အဘယ်ကြောင့် သင်သဘော မတူ
သနည်း။)
၁။ အသင်းတော်သစ်တွင် တစ်နှစ်တွင် လူပေါင်း ၃၀၀၀ ဖြင့် ကြီးထွားလာသည်။
(သဘောမတူပါ။ တစ်ရက်တည်းတွင် လူပေါင်း ၃၀၀၀ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။)
၂။ အစောပိုင်း အသင်းတော်သည် တမန်တော်များ၏သင်ကြားမှုကို အားသက်သရော
နားထောင်ကြသည်။ (သဘောတူသည်)
၃။ ငယ်ရွယ်သော အသင်းတော်က သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အခြားသူများနှင့် ဝေမျှ
ရန် ကောင်းသည်ဟု မထင်ခဲ့ကြပါ။ (သဘောမတူပါ။ ထိုအရာက ကောင်းသည်ဟု
ထင်ခဲ့ကြသည်။)
၄။ အသင်းတော်သစ်သည် အပတ်စဉ် သခင်၏ညစာစားပွဲတွင်ပါဝင်ကြသည်။ (သဘော
မတူပါ။ ကျမ်းစာက မည်မျှတွင် တစ်ကြိမ်သူတို့လုပ်ဆောင်သည်ကို မပြောထားပါ)
၅။ ဧဝံဂေလိသာသနာသည် တမန်တော်များသာ လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာဖြစ်သည်။
(သဘောမတူပါ။ လူအများသည် သတင်းကောင်းကို ဝေမျှကြသည်။)

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - သဘောတူ
မတူ ဖော်ပြချက်များ
ကလေးများက သင်၏
ဖော်ပြချက်များနှင့်
ပတ်သက်ပြီး သဘောတူ
မတူ ဖော်ပြရသည်ကို
ပျော်ကြမည် ဖြစ်သည်။
သဘောတူမတူ
ဖော်ပြချက်များအတွက်
သင့်ကိုယ်ပိုင်
ဖော်ပြချက်များကိုလည်း
ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
မိသားစုများအတွက် ယုံတမ်းစကား ငါးခုကို လုပ်ဆောင်ကြပါစို့။ အတန်းထဲရှိ တစ်ယောက်
ယောက်ကို သင်ရွေးချယ်ထားသည့် တစ်ခုအား ပြောစေပါ။ ထို့နောက် အတန်းသားများအား
ထိုငါးချက်ကို

သင့်ဘဝတွင်

အရေးကြီးဆုံးအရာအဖြစ်

မည်သို့လုပ်ဆောင်သွားမည်ကို

တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ပြောစေပါ။ ကလေးများသည် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဝေမျှစေပြီး သူတို့၏အသက်
တာကို ခရစ်ယာန်အသက်တာအဖြစ် နေထိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုတောင်းစေပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၈၁
တမန်တော်ဝတ္ထု ၈:၁-၃၉

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဖိလိပ္ပုသည် ရှမာရိအမျိုးသားနှင့်
အဲသယောပိအမတ်အား သတင်းကောင်းပြောပြခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

တမန်တော် ၈ မှ အဲသယောပိအမျ ိုးသားသည် တပါးအမျ ိုးသားလူမဲ (ဖြစ်နိုင်) ဖြစ်
သည်။ သူသည် ယေရုရှလင်နှင့် ၁၅၀၀ မိုင်မျှဝေးကွာပြီး ဘုရားများစွာ ကိုးကွယ်သည့်
နိုင်ငံတစ်ခုတွင် နေထိုင်သည်။ သူသည် မိန်းမစိုးဖြစ်ပြီး အစိုးရအမှုထမ်းတစ်ဦး ဖြစ်
သည်။ မိန်းမစိုးဟူသည် မောရှေ၏ပညတ်အောက်တွင် ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး
တားမြစ်ချက်များစွာ ရှိသည်။

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ရှောလုက သတ်ဖြတ်သူများနှင့် အတူရှိနေပြီး သူသည်ထောက်ခံခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကြောင့်

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

ဖိလိပ္ပုသည်

ရှမာရိလူမျ ိုးထံ၊

ယေရုရှလင်၏မြောက်

ဘက်သို့ သတင်းကောင်းကို ကြွေးကြော်ရန် သွားခဲ့သည်။ သို့သော် သခင်က သူ့ကို
ယေရုရှလင်မြို့အနောက် တောင်ဘက်ဂါဇာသို့ သွားစေသည်။ ထိုနေရာတွင် ခရစ်
တော်အကြောင်းကို အဲသယောပိလူမျ ိုးတစ်ဦးအားပြောပြရန် ဖြစ်သည်။
သတေဖန် (တမန်တော် ၆-၇) နှင့်ဖိလိပ္ပု (တမန်တော် ၈) ကြားတွင် နီးစပ်သော
ဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ သူတို့သည် ခုနှစ်နှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့် တမန်တော် ၆:၅ တွင်
နှစ်ဦးစလုံးကို ဖော်ပြထားသည်။ သူတို့၏အမည်များမှာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတည်းတွင် တမန်
တော် ၆:၈-၈:၄၀ တွင် တွေ့ရသည်။

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

သခင်ကဖိလိပ္ပုကို ထူးခြားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည့် “ကန္တာရလမ်း” သို့ ညွှန်ကြားခဲ့
သည်။ ထို့နောက် ထိုနေရာတွင် ဖိလိပ္ပုက ဟေရှာယ ၅၃ ကို ဖတ်နေသည့်အမျ ိုးသား
တစ်ဦးကို တွေ့ခဲ့သည်။ သို့သော် သူဖတ်နေသည့်အရာကို သူနားမလည်ပေ။

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

ထွက်ပြေးသွားကြသည်။

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

သတေဖန်သည် သူ၏ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ကျောက်တုံးနှင့် ပစ်သတ်ခံရသည်။

မျှော်လင့်ချက်နှင့် ယုံကြည်သူများစွာတို့သည် ပျံ့ကြဲကုန်ပြီး ယေရုရှလင်မြို့မှအဝေးသို့

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ကြောက်စရာ ကောင်းသည့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တမန်တော်များ၏

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

ဖိလိပ္ပုက အဲသယောပိအမတ်နှင့် စကားပြောရန် အခွင့်အရေးရသည်။ အမှုထမ်းမှ

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

ဟေရှာယ ၅၃:ရ-၈ ကို နားမလည်ခြင်းက ဖိလိပ္ပုအား ဟေရှာယ ၅၃ မှ သတင်းကောင်း

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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ဗတ္တိဇံခံယူသည်။
¼¼

ဖိလိပ္ပုက ဓမ္မဟောင်းကိုအသုံးပြုပြီး အဲသယောပိအမှုထမ်းကို ယေရှုခရစ်တော်အား
ယုံကြည်လာအောင် ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည့် သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြပါစို့။
¼¼

ထိုအချ ိန်ကာလများသည် အစီအစဉ်လိုက်ဖြင့် မည်သို့ဖြစ်သနည်း။ (အစအဦး၊ လူမျ ိုး
တစ်မျ ိုး၏အစအဦး၊ နယ်မြေတော် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ စည်းလုံးသော နိုင်ငံတော်၊ ကွဲပြား

¼¼

သင်ခန်းစာစတင်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု ဘောလုံးပစ်ပေးခြင်း

သော နိုင်ငံတော်၊ နေအိမ်မှ ဖမ်းခေါ်သွားခြင်း၊ နေအိမ်သို့ပြန်လာခြင်း၊ ယေရှုခရစ်တော်

သင့်အတန်းထဲရှိ ကလေး

၏ အစောပိုင်းအသက်တာနှင့် ယေရှုခရစ်တော်၏ သာသနာ)

များအား ဘောလုံးအသေး

ထိုအချ ိန်ကာလ တစ်ခုစီတွင် တွေ့ခဲ့သောလူများမှာ မည်သူများဖြစ်သနည်း။

တစ်လုံးဖြင့်ကစားရန်

၁) အစအဦး - အာဒံနှင့် ဧဝ၊ လူစီဖာ၊ ကာဣနနှင့် အာဗေလ၊ နောဧ
၂) လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏အစအဦး - အာဗြဟံ၊ စာရာ၊ ဣဇာက်၊ ရေဗက္ကာ၊ ယာကုပ်၊
ယောသပ်၊ မောရှေနှင့် ဖာရော
၃) နယ်မြေတော် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း - ယောရှု၊ ဂိဒေါင်နှင့် ရှမွေလ
၄) စည်းလုံးသော နိုင်ငံတော် - ရှောလုနှင့် ဒါဝိဒ်
၅) ကွဲပြားသော နိုင်ငံတော် - ယေရောဗောင်၊ ဧလိယနှင့်ဧလိရှဲ
၆) အိမ်မ ှခေါ်ဆောင်ခံရခြင်း - ဒံယေလနှင့် ယေဇကျေလ
၈) အိမ်တော်သို့ ပြန်ခြင်း - ဧဇရနှင့် ဒံယေလ
၇) 	ယေရှုခရစ်တော်၏ အစောပိုင်းဘဝမှ အိမ်အထိ - အန္န၊ ရှုမောင်၊ မာရိ
၈) 	ယေရှုခရစ်တော်၏ သာသနာ - စာတန်၊ ဗတ္တိဇံယောဟန်၊ တပည့်တော်များ၊
နိကောဒင်၊ ရေတွင်းနာမှ အမျ ိုးသမီးနှင့် ယေရှုခရစ်တော်။
၉) ယေရှုခရစ်တော်၏ သစ္စာဖောက်ခံရခြင်းနှင့် အသေခံခြင်း - ယေရှုခရစ်တော်၊
သူ၏တပည့်တော်များနှင့် ယုဒ
၁၀)	အောင်မြင်ခြင်းနှင့် အသက်ရှင်ခြင်း - ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသော ခရစ်တော်၊
ပေတရု၊ နှင့်တမန်တော်များ

ကလေးများအား တစ်
ယောက်ကို တစ်ယောက်
ဘောလုံးကိုညှင်သာစွာ
ဝင်စေပါ။ ကလေးက
ဘောလုံးကို ဖမ်းမိသည့်
အခါ ထိုကလေးအား
မေးခွန်းတစ်ခု ဖြေစေပါ။
ဤအချက်တွင် ကလေး
များ အဖြေမှားပါက မပြင်
ပေးပါနှင့်။ ကလေးတစ်ဦး
ချင်းစီအား ပါဝင်စေပြီး
ဘောလုံးကို တစ်ယောက်
ပြီး တစ်ယောက်ပေးစေ
ကာ နောက်မေးခွန်းကို
ဖြေစေပါ။

၁၁) အသင်းတော် - ယေရှုခရစ်တော်နှင့်ပေတရု

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

စက်ဝိုင်းပုံထိုင်စေပါ။

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်
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၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းက ကနဉီး အသင်းတော်တွင် လူများစွာကို သူတို့၏နေအိမ်မှ ထွက်
ခွာ သွားစေသည်။ သင့်အိမ်မှ ထွက်ခွာစရာမလိုလျှင် (သို့) သင့်နေအိမ်မှ ထွက်ခွာရလျှင်
သင်သည် ယေရှုခရစ်တော်၏ သတင်းကောင်းကို ဝေမျှရန် ဆန္ဒရှိပါသလား။ အဘယ်
ကြောင့်နည်း။ အဘယ်ကြောင့် မရှိသနည်း။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
သတေဖန်က ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သောကြောင့် ကျောက်ခဲဖြင့် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။
ရှောလုသည် သတ်ဖြတ်သူများကို အားပေးပြီး ၎င်းသည် ကောင်းသည်ဟု ထင်ခဲ့သည်။ ထို

ပုံပြင်ပြာခြင်းလှုပ်ရှားမှု

အကြောင်းကြောင့် စက်ဆုတ်ဖွယ်ရာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း စတင်ခဲ့သည်။ ယေရုရှလင်မှ

- ကြွေးကြော်ခြင်းနှစ်ခု -

ယုံကြည်သူများစွာသည် သူတို့နေအိမ်မှ ထွက်ခွာခဲ့ရသည်။ သတေဖန်၏ သူငယ်ချင်း ဖိလိပ္ပု

ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု

သည် သူ၏အိမ်မှ ထွက်ခွာပြီး ရှမာရိနယ်သို့ ယေရှုခရစ်တော်၏ သတင်းကောင်းကို ကြွေး
ကြော်ရန် သွားခဲ့သည်။ ရှမာရိသည် ယေရုရှလင်၏ မြောက်ဘက်တွင် ရှိသည်။ ရှမာရိပြည်
နယ်တွင် ရှိမုန်သည် သူ၏မှော်ပညာဖြင့် လူတိုင်းကို ဖမ်းစားထားသည်။ လူငယ်လူကြီး
များသည် သူ၏မှော်အစွမ်းကို အံ့သြကြသည်။ ဖိလိပ္ပုသည် ရှမာရိပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ် လူ
အများသည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လာပြီး ရှိမုန်အကြောင်းကို မေ့သွားကြသည်။ ရှိမုန်
ကိုယ်တိုင်ပင် ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လာပြီး ဗတ္တိဇံခံသည်။ ရှိမုန်သည် မှော်ပညာရှင်တစ်ဦး
ဖြစ်ပြီး “မဟာဝိဇ္ဇာ” ဟုပင် ကျော်ကြားခဲ့သူဖြစ်သည်။

ဆရာများက ဤပုံပြင်ကို
ပြောသောအခါ အတန်း
သားများအား နားထောင်
ခဲ့ရန် အိမ်စာပေးပါ။
အိမ်စာမှာ -

. ဖိလိပ္ပု၏ သက်သေပြု
ခြင်း အခွင့်အရေး

“မဟာဝိဇ္ဇာ” ရှင်က ခရစ်တော်အား ယုံကြည်လာသောအခါ တမန်တော်တွင် ရှိသောအစွမ်း

များတွင် မည်သည့်

ကို ဝယ်ချင်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုပေတရုနှင့် ယောဟန်မှ ပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့သည်။ သူတို့က သူ့အား

တူညီသော အရာရှိ

ဘုရားသခင်၏ ဆုကျေးဇူးကိုငွေဖြင့် ဝယ်ယူ၍မရကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။

သနည်း။

ပေတရုနှင့် ယောဟန်တို့သည် ယေရုရှလင်သို့ပြန်လာကြသည်။ အိမ်ပြန်သည့်လမ်းတွင်
သူတို့သည် သတင်းကောင်းကို အခြားမြို့များနှင့် ရှမာရိရွာများစွာ၌ ကြွေးကြော်ကြသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် သခင်ကဖိလိပ္ပုအား ကန္တာရလမ်းသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ အဲသယောပိ
အမှုထမ်းတစ်ဦးသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ဖတ်နေပြီး သူဖတ်နေသည်ကို နားမလည်ပေ။
သူဖတ်နေသောစာပိုဒ်မှာ “အသေသတ်ခြင်းငှါ ဆောင်သွားသော သိုးသူငယ် ကဲ့သို့ဆောင်

. ဖိလိပ္ပု၏ သက်သေပြု
ခြင်း အခွင့်အရေး

များတွင် မည်သည့်
အရာများ
မတူညီသနည်း။

သွား၍ သိုးသူငယ်သည် အမွှေးညှပ်သော သူရှေ့မှာ မမြည်ပဲနေသကဲ့သို့ သူသည် နှုတ်ကို
မဖွင့်ပဲ နေ၏။” အမှုထမ်းက သူ၏လှည်းပေါ်တွင် ဖိတ်ခေါ်ပြီး မေးသည်မှာ - “သွန်သင်
ပဲ့ပြင်သူမရှိလျှင် အဘယ်သို့ နားလည်နိုင်မည်နည်းဟု ဆိုပြီးမှ မိမိနှင့်အတူ ဖိလိပ္ပုတက်၍
ထိုင်နေပါမည်အကြောင်း တောင်းပန်လေ၏။”

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်
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နောက်တစ်ဖန် ဖိလိပ္ပုသည် အခွင့်အရေးကိုရယူပြီး အဲသယောပိ မိန်းမစိုးနှင့်အတူ ယေရှု
ခရစ်တော်ကို မည်သို့ယုံကြည်ရမည်ကို ဝေမျှလေသည်။ ထို့နောက် အဲသယောပိသည်

ဆရာအကူ

လှည်းကိုရပ်လိုက်ပြီး ဖိလိပ္ပုထံ ဗတ္တိဇံခံသည်။ ထို့နောက် အခြားထူးခြားသော နိမိတ်
လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။

ရုတ်တရက်သခင်သည်

အဲသယောပိ

သူ့ကိုနောက်တစ်ဖန်မတွေ့တော့ပေ။

အမှုထမ်းက

ဖိလိပ္ပုကိုအဝေးသို့

ခေါ်သွားပြီး

သို့သော်

သူအသစ်

တွေ့ရှိခဲ့သော ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပြီး ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာ ပြန်သွားလေသည်။
ထို့ကြောင့် ယေရုရှလင်မြို့၏ မြောက်ဘက်ရှိ ရှမာရိရွာအားလုံးသည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်
လာကြသည်။ ယေရုရှလင်၏ အနောက်တောင်ဘက်ရှိ အဲသယောပိအမျ ိုးသား တစ်ဦး
က ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လာခဲ့သည်။ သတင်းကောင်းသည် ယေရုရှလင် အနားပန်းအပြင်
ဘက်သို့ ပြန့်နှံ့သွားသည်။ ယုံကြည်သူများသည် သတင်းကောင်းကို ပုံမှန်မဟုတ်သည့်
နေရာများနှင့် ဂျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သည့် လူများထံတွင် ကြွေးကြော်ကြသည်။
ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

လှုပ်ရှားမှု -

ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၅၃:ရ - ထိုသူသည် ညှင်းဆဲခြင်းနှင့် နှိပ်စကရှုပ်ချခြင်းကိုခံ၍
နှုတ်ကို မဖွင့်ပဲနေ၏။ အသေသတ်ခြင်းငှါ ဆောင်သွားသော သိုးသူငယ်ကဲ့သို့ သူ့ကိုဆောင်
သွား၍ သိုးသည် အမွှေးညှပ်သောသူရှေ့မှာ မမြည်ပဲနေသကဲ့သို့ သူသည် နှုတ်ကို မဖွင့်ပဲ
နေ၏။

အတန်းပတ်လည်တွင်
သီချင်းဖွင့်ထားစဉ်
ကလေးများကို
စက်ဝိုင်းပုံထိုင်စေပါ။
ကျက်မှတ်ထားသည့်
ကျမ်းချက်ကို လက်ဆင့်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကမ်းစေပါ။ သီချင်းရပ်နား
သွားသောအခါ ကျမ်းချက်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ကို ရသူမည်သူမဆို

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏

ကျမ်းချက်ကို ရွတ်ဆိုရ

ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

မည်။ ကျမ်းချက်အားလုံး

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်

ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ

တွေ့နိုင်ပါသည်။

လုပ်ပါ။ ထို့နောက်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ထည့်သွင်းထားသည်။
ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကျမ်းချက်တစ်ခုလုံး

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ယေရှု၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music
သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်

အတွက် ထိုနည်းတူ
လုပ်ဆောင်ပါ။
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ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ဆရာအကူ

ပြဇာတ် ရေးသားစီစဉ်ခြင်း - “လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာက ကန္တာရလမ်းပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်
တို့ ရှိခဲ့ကြသည်ဟု သဘောထားကြပါစို့။” ဖိလိပ္ပု၏အပိုင်းကို သရုပ်ဆောင်ရန် ကလေး
တစ်ဦးကို ရွေးချယ်ပါ။ တစ်ဦးကို အဲသယောပိ အဖြစ်၊ နောက်တစ်ယောက်ကို လှည်း
မောင်းသူ၊ ပေတရု၊ ယောဟန်နှင့် လှည်းပေါ်မှ အခြားသူအနည်းငယ်။ ပေတရု၊ ယောဟန်
နှင့် ဖိလိပ္ပုတို့သည် စတင်ဟောပြောကြပြီး ရှမာရိပြည်နယ်တွင် အတူတကွ သင်ကြားပေး
ကြသည်။ ဖြစ်စဉ်နှစ်မှာ ဖိလိပ္ပုနှင့် အဲသယောပိတို့ ကန္တာရတွင်တွေ့ဆုံခြင်း ဖြစ်သည်။
ကလေးများကိုပုံပြင်အား “သရုပ်ဖော်” ရန်ညွှန်ကြားပေးပါ။ သတို့သည် ကနဉီး အသင်း
တော်တွင် အလွန်ထူးခြားပြီးထူးခြားသော အချ ိန်ကိုရနေသည့်ခံစားချက်ကို ခံစားစေပါ။
ခရစ်တော်အား တစ်ယောက်ယောက်က ယုံကြည်လာသောအခါ ဝမ်းမြောက်ခြင်း စိတ်ကို
သေချာ အလေးထားစေပါ။

ပြန်လည်သုံသပ်ခြင်း

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

လှုပ်ရှားမှု - စာလိပ် ၅ ခု
အတန်းထဲမှ ဆန္ဒရှိသူ

စိတ်ကြိုက်ငါးဦးကို အတန်းရှေ့တွင် ထွက်လာစေလျက် အားလုံးမြင်ရသည့် သင်ပုန်း (သို့)

၅ ဦးကို အတန်းရှေ့သို့

စာရွက်ကြီးပေါ်တွင် သင်ခန်းစာမှ သိရမည့်အရေးအကြီးဆုံး ၅ ချက်ကို ရေးစေပါ။

ထွက်လာစေလျက်

ဥပမာ

သင်ခန်းစာမှ သိရမည့်

၁။ ရှမာရိရွာတစ်ခုလုံးသည် ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လာကြသည်။

အရေးကြီးဆုံးအချက်

၂။ ဘုရားသခင်က ဖိလိပ္ပုအား ယေရှုခရစ်တော်၏ သတင်းကောင်းအကြောင်းကို

ငါး ချက်ကိုရေးစေပါ။

ဝေငှရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။

အတန်းသားများအား

၃။ ရှမာရိလူများနှင့် အဲသယောပိတို့သည် သတင်းကောင်းကိုကြားရန် လိုအပ်သည်။

လည်း ထိုငါးချက်သည်

၄။ 	ဖိလိပ္ပုသည် သခင်မှသူ့အား တစ်နေရာရာသို့ ပို့လိုက်သောအခါ နာခံသည်။

အဘယ်ကြောင့် အရေး

၅။ 	ဖိလိပ္ပုသည် သတင်းကောင်းကို ဝေမျှသောအခါ သမ္မာကျမ်းစာကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

ကြီးသည်ကို မေးမြန်းပါ။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ဖိလိပ္ပုက သခင်မှသူ့အား သွားရမည့်နေရာနှင့် ပြောရမည့်အရာကိုပြသောအခါ

သူနာခံခဲ့

သည်။
သတင်းကောင်းကို ကြားရန် လိုအပ်သည့်လူတစ်ဦးနှစ်ဦးကို အမည်ဖော်ပြပါ။ သူတို့အတွက်
ဆုတောင်းပါ။ သူတို့ကို သတင်းကောင်းဝေမျှပါ။ သင့်အနေဖြင့် သူတို့အား ယေရှုအကြောင်း
လေ့လာစေရန် နှင့် ယေရှုကိုယုံကြည်လာစေရန် “သမ္မာတရား၏ အခြေခံရှစ်ချက်” ကိုအသုံး
ပြုလိုပေမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၈၂
တမန်တော်ဝတ္ထု ၉:၁-၁၉

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ရှောလု၏အသက်တာကို
ထူးခြားစွာ ပြောင်းလဲပေးခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼
¼¼

¼¼

လုကာက ရှောလု၏ ပြောင်းလဲမှုကို သုံးကြိမ် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ တမန်တော်
၉၊ ၂၂ နှင့် ၂၆။

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ရှောလုသည် ယေရုရှလင်မှဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန်များကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ရန် အဝေးရှိ

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ကိုယ်စားခရစ်ယာန်များကို ရှင်းလင်းရန် အားပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့ပေမည်။ သတေဖန်

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

၏သတင်းမှာ မှန်ကန်ခဲ့ပါလျှင် ဂျူးလူမျ ိုးတို့၏ ယုံကြည်ချက်ဖြစ်သော ရှောလုဖက်တွယ်

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

သည့် ပညတ်တရားသည် တိမ်ကောသွားပေမည်။

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

ရှောလုသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသော ခရစ်တော်ကို ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံခဲ့သည်။ ထိုသို့

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

မေးခဲ့သည်။ ရှောလု၏ ပြောင်းလဲခြင်းမှာ သိသာထင်ရှားပြီး ပြဇာတ်ဆန်သည်။ ပြောင်း

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

လဲခြင်း အများစုမှာ တိတ်ဆိတ်ပြီး ပြဇာတ်မဆန်ကြပါ။

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

ရှောလုနှင့်အတူ ခရီးသွားနေသောသူသည် အသံကို ကြားရသော်လည်း အသံကို နားမ

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

လည်ကြပါ။ ရှောလုက အသံကိုကြားပြီး နားလည်ကြသည်။ သူသည် တောက်ပသော

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

အလင်းကိုပင် မြင်ခဲ့သည်။

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

ရှောလု၏ “အသားထဲမှဆူး” (၂ကော ၁၂:၇) သည် အမြင်အာရုံချ ို့တဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါ

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

အမြင်အာရုံအားဖြင့် အာနနိအား လမ်းဖြောင့် အမည်ရှိသောလမ်းတွင် ရှောလုအား
ရှာရန် ပြောခဲ့သည်။ ထိုလမ်းသည် အရှေ့ဘက်နံရံနှင့် ဒမာသက်မှ အနောက်ဘက်နံရံကို
စပ်ဆက်နေသည့် လမ်းပြိုင်များ ဖြစ်သည်။ ယုဒ၏အိမ်သည် လမ်းဖြောင့်တွင် ရှိသည်။

¼¼

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

နည်း” ဟူသောမေးခွန်းနှင့် ကျွန်ုပ်ကို ဘာလုပ်စေချင်သနည်း ဟူသော မေးခွန်းကို

သည်။ ဤသည်မှာ သူ၏အမြင်အာရုံ ပျောက်ဆုံးခြင်း၏ အစ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ဒမာသက်မြို့သို့ သွားခဲ့သည်။ သတေဖန်၏စိန်ခေါ်မှု (တမန်တော် ၇) သည် ရှောလု

ဖြစ်လာသောအခါ ရှောလုက မေးခွန်းနှစ်ခု မေးခဲ့သည်။ “ကိုယ်တော်သည် အဘယ်သူ

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ယုံကြည်သူများကို ပထမဆုံး “သန့်ရှင်းသူများ” ဟု တမန်တော်စာအုပ်တွင် ခေါ်ထား
သည်။ (တ ၁:၁၃) Hagios (သို့) “သီးခြားထားသောသူများ” သည် (ရောမ ၁:၁) နှင့်
ဧဖက် ၁:၁ နှင့် ဖိလိပ္ပိ ၁:၁ တွင် သုံးထားသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
သင့် အတန်းသားများအား သင်တို့သည် ကျမ်းစာထဲရှိ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို လေ့လာနေကြောင်း
ပြောပြပါ။ ကျမ်းစာထဲတွင် ပုံပြင်များစွာရှိသော်လည်း ထိုပုံပြင်များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု
ဆက်စပ်နေပြီး ကျမ်းစာထဲရှိ အဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုနှင့် ချ ိတ်ဆက်နေသည်။ ၎င်းမှာ
မျှော်လင့်ခြင်း ပုံပြင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်ကလေးများအား သင်ခန်းစာ အားလုံးကို
သိရန်နှင့် စုစည်းနိုငရ
် န် ကူညီရန် အရင်သင်ခန်းစာများကို ပြန်လည်သုံသပ်သွားကြမည်
ဖြစ်သည်။ မေးရန် - “ကျမ်းစာထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည့် အဓိကဖြစ်စဉ်များကို
ဖော်ပြပါ။”
¼¼

ဘုရားသခင်သည် အစဉ်တည်ရှိပြီး အလွန်တန်ခိုးကြီးသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာ
ကြီးနှင့် ထိုထဲတွင်ရှိသော အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းသည်။

¼¼

လူစီဖာ (သို့) စာတန်သည် ဧဝကို လှည့်စားခဲ့သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်အား
မနာခံခြင်းဖြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် နောဧနှင့် သူ၏မိသားစုကို အသက်ချမ်းသာပေးရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နောဧသည် ဖြောင့်မတ်သော လူတစ်ဦးဖြစ်သည်။

သင်ခန်းစာစတင်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု အဓိကဖြစ်စဉ်များ
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
သည် သင်ခန်းစာ လေ့လာ
ရာတွင် ထူးခြားသည်။
တစ်ချက်ချင်းစီကို
စာရွက်နှင့် သင်ပုန်းပေါ်
တွင် ရေးပြီး ကလေးများ
ကို အစီလိုက်စီစေပါ။
သူတို့ကို ၂ဖွဲ့၃ဖွဲ့ခွဲပြီး
အတူတကွ လုပ်ဆောင်

¼¼

ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား အထူးကတိတော်ပေးခဲ့သည်။

စေပါ။ အစဉ်လိုက်စီရန်

¼¼

ယာကုပ်သည် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့် နပန်းလုံးရာမှ ဣသရေလဟူသည့်

အချ ိတ်သတ်မှတ်ပေးပါ။

အမည်သစ်ကိုရခဲ့သည်။

အနိုင်ရသူက ဆုရမည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျ ိုးများ နာခံရမည့် ပညတ်တရားဆယ်ပါးဟု ခေါ်သည့်
ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ကုတ်ဥပဒေကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်ကို ဘုရင်ဖြစ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူသည် ထာဝရဘုရင်ဖြစ်ရန်
တစ်စုံတစ်ဦးကို စေလွှတ်လိမ့်မည်။

¼¼

ဣသရေလနှင့် ယုဒတို့သည် အာစီးရီးယားနှင့် ဗာဗုလုန်သို့ ပြည်နှင်ခံရသည်။

¼¼

ဂျူးလူမျ ိုးများသည် ဗိမာန်တော်နှင့် မြို့ရိုးများ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ပြည်နှင်
ခံရခြင်းမှ ပြန်လာခဲ့ကြသည်။

¼¼

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကြားတွင် များစွာပြောင်းလဲခဲ့သည်။

¼¼

ယေရှုမွေးဖွားခဲ့သည်။

¼¼

ယေရှု၏ အစောပိုင်းဘဝတွင် သူ့ကိုထူးခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် မှတ်သားထားသည်။

¼¼

ယေရှုသည် လူဆယ့်နှစ်ယောက်ကို သူ့အားဆက်ကပ်သော နောက်လိုက်များဖြစ်ရန်
ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

¼¼

ယေရှုသည် မုန်တိုင်းနှင့် နတ်ဆိုးများအပေါ် သူ၏ မဟာတန်ခိုးတော်ကို ပြသခဲ့သည်။

¼¼

ယေရှုသည် လူထု၏ချ ီးမွမ်းမှုဖြင့် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ဝင်လာခဲ့သည်။

¼¼

ယုဒသည် ယေရှုကို သစ္စာဖောက်ခဲ့သည်။

¼¼

ယေရှုသည် အသေခံကာမြုပ်နှံခံခဲ့ပြီး ပြန်လည်ထမြောက်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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¼¼

ယေရှုသည် လူများစွာထံ ပေါ်လာသည်။

¼¼

ယေရှုသည် ကောင်းကင်ပေါ်သို့ တက်ကြွသွားသည်။

ဆရာအကူ

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ပြောင်းလဲခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်ရာမှ ရရှိလာသည့် စိတ်သဘောထားပြောင်း
လဲခြင်း ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘဝတွင် သက်ရောက်လာသည့် စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်း
သည် ကွဲပြားသည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ပြောင်းလဲလာပြီး အသက်တာထူးခြားစွာ
ပြောင်းလဲသွားသည့် သူကို သင်သိပါသလား။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
အသင်းတော်သမိုင်းတွင် ယေရှုခရစ်တော်မှလွဲ၍ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ခြင်းသည် ရှောလုထက်
သက်ရောက်မှု မည်သူမှရှိခဲ့မည် မဟုတ်လောက်ပါ။ ရှောလုသည် ယုံကြည်သူများကို မုန်းတီး
သည့် အသက်ကိုရှာခဲ့သည်။ ရှောလုသည် ဘာသာရေးသမားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- လူတိုင်းဖြေရန်

ယေရုရှလင်တွင် ဂျူးဆရာများထဲမှ အရေးအပါဆုံး ဆရာတစ်ဦး၏ လက်အောက်တွင် ပညာ

လိုအပ်သည့် အရေးကြီး

သင်ယူခဲ့သည်။ သူသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို အလွန်စိတ်အား ထက်သန်သည်။ သူသည်
ဖာရိရှဲတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သူသည် ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူမျှသာ
မဟုတ်ပါ။ အလွန်ကိုင်းရှိုင်းသူဖြစ်သည်။ သို့သော် ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် ပတ်သက်လာ
လျှင် ရှောလုစိတ်မရှည်ပါ။ ဆန့်ကျင်မှုရှိလာပြီး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ကာ သတ်ပင်သတ်ခဲ့သည်။
သတေဖန်အား ဖြစ်ပျက်ခဲ့သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ လူများက သတေဖန်ကို ကျောက်ခဲနှင့် ပစ်
သတ်ခဲ့ပြီး ထိုနေရာတွင် ရှောလုလည်း ရှိသည်။
တစ်နေ့တွင် ဒမာသက်မြို့၏ အပြင်ဘက်ရှိ ခရစ်ယာန်များကိုရှာပြီး ထိခိုက်နာကျင်အောင်
လုပ်ရန် သွားခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် တောက်ပသောအလင်းနှင့် အသံတော်ကို ကြားခဲ့သည်။
သူသည် အသံတော်ကို နားလည်သော်လည်း သူ၏အဖော်များက နားမလည်ကြပါ။ သို့သော်
သူတို့က အလင်းကိုမူ တွေ့ခဲ့ကြသည်။ ကောင်းကင်မှ အသံတော်က ရှောလုအား “ရှောလု၊
ရှောလုအဘယ်ကြောင့် ငါ့ကိုညှင်းဆဲသနည်း” ဟု မေးလေသည်။ ချက်ချင်းပင် ရှောလုကထို
အသံသည် ဘုရားသခင်ထံမှအသံဖြစ်ကြောင်းကို သိခဲ့ပြီး တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ “ကိုယ်တော်သည်
မည်သူနည်း” ကောင်းကင်မှ အသံတော်က “ငါကား သင်ညှင်းဆဲသော ယေရှုဖြစ်သည်” ဟု
ပြောပြသည်။
ထို့နောက် ရှောလုက ဒုတိယမေးခွန်းဖြစ်သော ကျွန်ုပ်ကို ဘာလုပ်စေချင်သနည်းဟူသည်ကို
မေးခဲ့သည်။ ကောင်းကင်မှ အသံတော်က သူ့အား သွားရမည့်နေရာကို ပြောပြသည်။ ရှောလု

သော မေးခွန်းနှစ်ခု
ဆရာက ဤပုံပြင်ကို
ပြောပြသည့်အခါ ကလေး
များကို ထိုအရေးကြီးသော
မေးခွန်း နှစ်ခုကို
နားထောင်စေပါ။
ဘုရားသခင်က သူတို့အား
ထိုမေးခွန်း နှစ်ခုကို
မေးခဲ့ပါလျှင် သူတို့မည်သို့
ဖြေမည်ကိုလည်း
ဆွေးနွေးစေပါ။

.

ကိုယ်တော်သည်

.

ကျွန်ုပ်ကို ဘာလုပ်

မည်သူနည်း။
စေချင်သနည်း။

သည် ထိုခဏတွင် အမြင်အာရုံ မရှိတော့သောကြောင့် ဒမက်သက်မြို့ရှိ လမ်းဖြောင့်ဟူသော

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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နေရာတွင် နေထိုင်သည့် ယုဒ၏နေအိမ်သို့ သူ၏အဖော်များက ခေါ်သွားရသည်။ ဘုရား
သခင်က ယုံကြည်သူတစ်ဦးကို ရှောလုအား ရှာပြီးကူညီရန် အိပ်မက်ထဲတွင် ဖော်ပြသည်။

ဆရာအကူ

ထိုယုံကြည်သူ၏ အမည်မှာ အာနနိဖြစ်ပြီး သူကြောက်လန့်နေခဲ့သည်။ ရှောလုသည် ခရစ်
ယာန်များကို

မည်သို့လုပ်ဆောင်ကြောင်းကို

သူသိထားသည်။

လူတိုင်းလည်းသိသည်။

သို့သော် သူသည် ဘုရားသခင်၏စကားကို နားထောင်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် လမ်းဖြောင့်
သို့သွားကာ ယုဒ၏အိမ်ကိုရှာပြီး ရှောလုနှင့် စကားပြောခဲ့သည်။ သူသည်ရှောလုနှင့် စကား
စပြောသည့် အချ ိန်မှစပြီး ရှောလုသည် သူ၏အမြင်အာရုံကို ပြန်ရခဲ့သည်။ ရုတ်တရက်
ရှောလုသည် ထရပ်ပြီး ဗတ္တိဇံခံယူကာ အစာစားလေသည်။
ရှောလုသည် ဒမာသက်မြို့တွင် ယုံကြည်သူများနှင့်အတူ အချ ိန်အနည်းငယ်နေထိုင်ပြီး သူ
လုပ်ရမည့် အလုပ်ကို ရခဲ့သည်။ ရှောလုသည် ယေရှုခရစ်တော်၏ အကြောင်းကို စတင်ဟော
ပြောသည်။ ယုံကြည်သူ အခြားမည်သူကမှ ဘာလုပ်ရမည်ကို မသိကြပါ။ သူတို့အလွန်အံ့သြ
ကြသည်။ သူတို့က ရှောလုသည် အသင်းတော်များကို ဖျက်ဆီးရန်ကြိုးစားနေခဲ့သည် -

ကျမ်းစာအလွတ်

ယခုယေရှုသည် ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ကို အသိဉာဏ်ဖွင့်ပေးနေသည်။ ၎င်းမှာ အလွန်သိသာ

ကျက်မှတ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - အတန်းလိုက်

ထင်ရှားသည့် ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်သည်။
ရှောလုသည် သတင်းကောင်းကို အချ ိန်အတော်ကြာ ဟောကြားပြီးနောက် ဂျူးလူမျ ိုးများ

ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း

သည် သူ့ကိုသတ်လိုကြသည်။ သူ့ကိုသစ္စာဖောက်အနေနှင့် ရှုမြင်ကြသည်။ တစ်ကြိမ်တွင်

အသင်းနှစ်သင်း ခွဲပါ။

သူသည် ခရစ်ယာန်များကို ထိခိုက်နာကျင်စေရာမှ ယခုသူသည် သခင်ကိုဂုဏ်ပြုချ ီးမွမ်းနေ

ကျက်မှတ်ထားသည့်

တော့သည်။

ကျမ်းချက်ကို စာလုံးကြီး
ဖြင့်ရေးပြီး အသင်းများနှင့်

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

၁ဝကိုက်အကွာတွင်
ထားပါ။ ကလေးများကို

တမန်တော်ဝတ္တု ၉:၁၅ - သခင်ဘုရားကလည်း ထိုသူကားတပါး အမျ ိုးသားတို့နှင့် ရှင်ဘုရင်
တို့ထံသို့၎င်း၊ ဣသရေလ အမျ ိုးသားတို့ရှိရာသို့၎င်း၊ ငါ၏နာမကိုပို့ဆောင်စေခြင်းငှါ ငါရွေး
ကောက်သော တန်ဆာဖြစ်၏။

ကျမ်းချက်ဆီပြေးစေပြီး
လူတိုင်းကြားနိုင်သည့်
အသံဖြင့် စကားလုံးကို
ဖတ်ပါ။ ကလေးတိုင်းက
ထိုစကားလုံးကို ဖတ်ပြီး

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သောအခါ အသင်းထံသို့
ပြန်သွားပြီးနောက် တစ်ဦး

အသင့်တော်ဆုံး

ကိုထိပါ။ ကျမ်းချက်မှ

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏

စကားလုံးအားလုံးကို

ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ရွတ်ဆိုပြီးသည်အထိ

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ကွဲပြားသည်။

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်

လုပ်ဆောင်ပါ။

တွေ့နိုင်ပါသည်။

ကျမ်းချက်ကို လူတိုင်း

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ကျက်မှတ်ပြီးသည် အထိ

“ယေရှု၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music

ဤသို့လုပ်ပါ။

သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကလေးများကို နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး ပထမတစ်ဖွဲ့ကို ရှောလုသည်လမ်းပေါ်တွင် ယေရှုနှင့် မတွေ့
ဆုံမီ သူ၏အသက်တာမှ မည်သည့်အရာကို လေ့လာမိကြောင်း ရှာဖွေစေပါ။ ဒုတိယအဖွဲ့
သည် ရှောလုကို ယေရှုနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ကွဲပြားခြားနားချက်များ ဖော်ထုတ်စေပါ
ချက်ချင်း တမန်တော် ၉:၁-၁၉ မှ ကလေးများ စုစည်းထားသည့်အရာမှ ပုံပြင်ကို ဆန္ဒရှိသူ
အားပြန်ပြောစေပါ။ ပထမအဖွဲ့မှ တစ်ယောက်ယောက်အား ရှောလုသည် ယေရှုအား မတွေ့
ဆုံမီ သူ့အကြောင်းကို ပြောစေပါ။ ထို့နောက် ဒုတိယအဖွဲ့မှ တစ်ယောက်ယောက်အား
ရှောလုသည် ယေရှုနှင့် တွေ့ဆုံပြီး အသက်တာကို ဖော်ပြစေပါ။

၄) သင်ခန်းစာအားပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်
သုံးသပ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု -

အတန်းကို နှစ်သင်းခွဲပါ။ တစ်ဖွဲ့ကို ရှောလုပြောင်းလဲခြင်း အကြောင်းအား သူတို့ဖော်ပြနိုင်
သလောက်ချရေးစေပါ။ အောက်တွင် အချက်အလက် အနည်းငယ်ပေးထားသည်။ -

တစ်မိနစ်စာစာရင်း
ဆရာက အသင်းနှစ်သင်း
အား တစ်မိနစ်အချ ိန်ပေး

¼¼

ရှောလုသည် ခရစ်ယာန်များကို နှိပ်စက်ညှင်းပန်းရန် ဒမာသက်မြို့သို့ သွားခဲ့သည်။

ကာ သင်ခန်းစာ

¼¼

ရှောလု၏ အဖော်များက အလင်းကိုတွေ့ပြီး အသံကိုကြားသည်။ သို့သော် ဘာပြော

အကြောင်းကို သူတို့မှတ်မိ

သည်ကို နားမလည်ကြပါ။

သမျှ စာရင်းပြုစုစေပါ။

ရှောလုသည် အလင်းနှင့် အသံကို ကြားသည်။ သူကကောင်းကင်မှ အသံသည်

တစ်မိနစ်ပြည့်သောအခါ

¼¼

ဘာပြောသည်ကို နားလည်နိုင်သည်။
¼¼

ရှောလုသည် အရေးကြီးသော မေးခွန်းနှစ်ခုကို သခင်အား မေးခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်
သည် မည်သူနည်း။ ကျွန်ုပ်ကို ဘာလုပ်စေချင်သနည်း။

¼¼

အာနနိသည် ရှောလုကို မကူညီရဲပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရှောလုမှ အခြား
ခရစ်ယာန်များကို မည်သို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို သိသည်။

စာရင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီး
မည်သည့်အသင်းက
ပိုများသည်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ကလေးများအား
သင်သည် အချက်အလက်
ကို လိုချင်ကြောင်း
သေချာစွာသိပါစေ။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ခရစ်တော်အား ယုံကြည်လက်ခံလာသော သူသည် သူတို့၏နေ့စဉ်အသက်တာတွင် ပြသလို
ကြသည်။
ခရစ်ယာန်များသည် ခရစ်တော်ကို မည်သို့လက်ခံယုံကြည်ကြောင်း သူတို့၏အသက်တာ
တွင် ပြသနိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ခုကို ဖော်ပြပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၈၃
တမန်တော်ဝတ္ထု ၁ဝး၁-၄၈

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - မည်သူ့ကိုမှ မသန့်ရှင်းသူဟု မခေါ်သင့်ပါ။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

¼¼

ကဲသရိမြို့သည် မြေထဲ ပင်လယ်သေ ကမ်းရိုးတန်းတွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ယုပ္ပေ
မြို့မှ ၃၂ မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး ဣသရေလနိုင်ငံ မြေထဲပင်လယ်တွင် အကြီးဆုံးနှင့်
ကုန်သည်သည့် မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ကဲသရိမြို့သည် ယုဒပြည်ရောမ၏မြို့တော်အဖြစ်

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ခရစ်ယာန်များရှိသည့် ပထမဆုံးသောမြို့ ဖြစ်သည်။

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ရောမတပ်မှူးသည် လူတစ်ရာကို အုပ်ချုပ်သောတပ်မှူး ဖြစ်သည်။ သူ၌စစ်သား ၁၀၀

ယူလာရန် အဓိကဖြစ်ခဲ့သည်။

လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

ကော်နေလိသည် မွန်းတည့်အချ ိန်တွင် အိပ်မက်တစ်ခုအား ဘုရားသခင်မှ သူ့ထံလာ
သည်ဟု မြင်မက်သည်။ နောက်တစ်ရက်တွင် ပေတရုက ဆာလောင်နေပြီးဘဝင်
trance ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဖြစ်နေစဉ် ဘုရားသခင်က ပေတရုအား မည်သူ့ကိုမျှ
မသန့်ရှင်းသောသူဟု မခေါ်သင့်ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ထိုအတိုင်း သုံးကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ပေတရုက ထိုအနက်ကို စဉ်းစားနေစဉ်တွင် ပေတရုနေသော နေအိမ်သို့ ကော်နေလိ
ထံမှ ဧည့်သည်သုံးဦးကို ဘုရားက စေလွှတ်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်ရက်တွင် သူတို့သည်
နှစ်ရက်တာ ခရီးကိုသွားကြသည်။ ပေတရုသည် ယုပ္ပေမြို့ရှိ ယုံကြည်သူအချ ို့ကိုလည်း
သူနှင့် အတူခေါ်ဆောင်သွားသည်။

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ပြန်လာဟန်တူသည်။ ထို့ကြောင့် သူ၏ပြောင်းလဲခြင်းသည် ရောမတွင် သတင်းကောင်း

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

တည်ရှိသည်။ ထိုမြို့သည် တပါးအမျ ိုးသား ခရစ်ယာန်များနှင့် ဂျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သည့်

ရှိသည်။ ကော်နေလိသည် ကဲသရိမြို့တွင် တာဝန်ကျသည်။ သို့သော် ရောမသို့ မကြာမီ

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

ကော်နေလိနှင့် သူ၏မိသားစုသည် သူတို့၏အပြစ်မှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံပြီး ယေရှုခရစ်တော်
ကို ယုံကြည်လာကြသည်။ နောက်တွင် သူတို့မိသားစုက ဗတ္တိဇံခံကြသည်။ ဘုရား
သခင်က မျက်နှာမလိုက်ပဲ လူမျ ိုးတကာတို့၏ ချ ီးမြှောက်ခြင်းကို ခံကြောင်း ပြသ
လေသည်။

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
အောက်ပါကဲ့သို့သော ကစားနည်း သင်ပုန်းကို ရေးဆွဲပါ။
အချ ိန်ကာလ

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း

သီချင်းများ

ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ခြင်း

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

ပြီးခဲ့သည့် သင်ခန်းစာ နောက်ဆုံး ၁၀ ခုသို့ ပြန်သွားပြီး ကလေးများကို အချ ိန်ကာလ
တစ်ခုချင်းစီ (၁၀၀ မှတ်)၊ သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း (၂၀၀
မှတ်)၊ သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် သီချင်း (၃၀၀ မှတ်)၊ သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီ
အတွက် ကျက်မှတ်ထားသည့် ကျမ်းချက် (၄၀၀ မှတ်) ကို ပြောစေပါ။

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာစိန်ခေါ်ခြင်း
အတန်းကို နှစ်သင်းခွဲပါ။
အသင်းများက ၁) ညီအစ်ကိုမောင်နှမ
အများဆုံးရှိသော
သူမည်သူမဆို
၂) ညီအစ်ကိုမောင်နှမ
အနည်းဆုံးရှိသော
သူမည်သူမဆိုဟု

ဆုကို အနိုင်ရသည့် အသင်းအား ပေးပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည် ကလေးများ

ခွဲနိုင်သည်။

အတွက် ပျော်စရာကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့် အာလုံးကို ပါဝင်စေပါ။ သင့်အတန်း၏အရွယ်

ဤကစားနည်းက

အစားပေါ် မူတည်ပြီး ကလေးတစ်ဦးလျှင် အဖြေ ၁ခု၊ ၂ခု စသဖြင့် ကန့်သတ်ပေးပါ။ ထိုသို့
လုပ်ဆောင်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ သင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါက ကလေးအနည်းငယ်ကသာ
အဖြေ ဖြေကြမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

သင်ခန်းစာအဆုံးတွင်
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို
ဆက်လက်

သင်ခန်းစာ တစ်ခုစီအတွက် (အချ ိန်ကာလ ၁၀၀ မှတ်၊ ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်းအတွက် ၂၀၀

လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်သည်။

မှတ်၊ သီချင်းအတွက် ၃၀၀ မှတ်၊ ကျမ်းချက် ကျက်မှတ်ခြင်းအတွက် ၄၀၀ မှတ်) စုစုပေါင်း
၁ဝဝဝဝမှတ်ဖြစ်သည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ဆရာက “ကောင်းကင်သို့သွားရန် သင်မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း” ဟု မေးပါ။
¼¼

အပြစ်လုံးဝကင်းခြင်းလား။

¼¼

ဘာသာရေး လုံးဝကိုင်းရှိုင်းခြင်းလား။

¼¼

ဘုရားသခင်ကို အကြွင်းမဲ့ကိုးစားခြင်းလား။

¼¼

ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအချက်များ အားလုံးရှိပြီး ဘုရားသခင်၏ အမြင်တွင် မလုံ
လောက်သေးသည့် လူတစ်ဦးအကြောင်းကို လေ့လာကြမည်ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
၎င်းသည် နေ့လည် ၃ နာရီခန့်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကော်နေလိသည် ဘုရားသခင်ကို
ကိုးကွယ်ပြီး လူများကိုကူညီကာ ဆုအလွန်တောင်းသောသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည်
ကဲသရိမြို့ ယုဒပြည်ရောမမြို့တော်မှ စစ်သား ၁၀၀ ၏ အီတလီတပ်မှူးတစ်ဦး ဖြစ်သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
လှုပ်ရှားမှု - အစားအစာ

ရောမစစ်သား အများစုမှာ ထိုသူကဲ့သို့ စိတ်သဘောထားမကောင်းကြပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ

မျ ိုးစုံပါသည့်စောင်

ကာမူ ကော်နေလိသည် အိပ်မက်တစ်ခုမက်ခဲ့ပြီး ထိုအိပ်မက်သည် ဘုရားသခင်ထံမှ ဖြစ်

ဆရာက အတန်းသားများ

သည်။ ထိုရူပါရုံတွင် ဘုရားသခင်က ကော်နေလိအား ယုပ္ပေမြို့တွင် သားသတ်သမား ရှိမုန်

စား၍ မရသည့်

နှင့်အတူ နေထိုင်သော ပေတရုကို ရှာရန် စေလွှတ်သည်။

အစားအစာ မျ ိုးစုံကို

ထို့ကြောင့် ကော်နေလိသည် ငယ်သားနှစ်ဦးကို စေလွှတ်ပြီး စစ်သားတစ်ဦးကိုသာသနာ

စောင်တစ်ခုဖြင့် ယူလာပါ။

တွင် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ သူတွေ့ခဲသည့် ရူပါရုံကို လူတိုင်းအား ပြောပြခဲ့သည်။ သတင်းပို့

ပေတရုသည် ထိုအစာ

သူသုံးဦးက ကဲသရိမြို့မှ ထွက်လာပြီ ယုပ္ပေသို့ ထွက်လာသည်။ နှစ်ရက်တာခရီးဖြစ်သည်။

များကို ကြည့်ပြီး မစားခဲ့

သူတို့သည် ယုပ္ပေမြို့သို့ ရောက်သည်နှင့် ရှိုမုန်၏အိမ်ကို တွေ့ခဲ့ကြသည်။

ကြောင်း အတန်းသား

ထိုအဖြစ်အပျက်မှ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသည်မှာ ပေတရုသည် ရူပါရုံကို မကြာသေးခင်

များကို ပြောပြပါ။ သင်ခန်း

ကမှရသည်။ ပေတရု၏ရူပါရုံတွင် စောင်ကြီးတစ်စောင်သည် ကြိုးများဖြင့် ကောင်းကင်မှ
ကျလာသည်။ စောင်ထဲတွင် တိရစ္ဆာန်များ၊ ငှက်များနှင့် တွားသွားသတ္တဝါများ ရှိသည်။
ပေတရုအား ထိုတိရစ္ဆာန်အားလုံးကို သတ်ပြီးစားပါဟု ပြောသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဂျူးလူမျ ိုး

စာသည် အစားအစာ
အကြောင်း မဟုတ်ပါ။
လူများအကြောင်း

ဖြစ်သော ပေတရုသည် စားမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုအစာများသည် ဂျူးအယူဝါဒနှင့် ညီညွှတ်

ဖြစ်သည်။

သောအစာများ မဟုတ်ပါ။ ထိုအရာမှာ သုံးကြိမ်တိုင်ပေါ်လာပြီး ကောင်းကင်သို့ ပြန်ရုတ်

အတန်းသားများကို

သွားသည်။ ပေတရုက သိချင်နေခဲ့သည်… ကဲသရိမြို့မှ ဧည့်သည်သုံးဦးက သူ၏အိမ်တံခါး

မေးပါ။ “သင်မနှစ်သက်

ကို လာခေါက်သည့်အချ ိန်မှ နားလည်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က ပေတရုအား ကဲသရိမြို့သို့

သည့် လူ (သို့) သင်မစဉ်း

ဧည့်သည်သုံးဦးနှင့်အတူ လိုက်သွားရန် ပြောခဲ့သည်။

စားသည့် လူများသည်

နောက်တစ်ရက်တွင်

ဧည့်သည်သုံးဦး၊

ပေတရုနှင့်

ယုပ္ပေမြို့မှ

ယုံကြည်သူအချ ို့သည်

သင့်ထက်နှိမ့်ကျသည်ဟု

ကော်နေလိကိုတွေ့ရန် ယုပ္ပေမြို့သို့သွားခဲ့သည်။ ပေတရုက ကော်နေလိကိုတွေ့သောအခါ

ထင်ပါသလား”

ကော်နေလိအား ဘုရားသခင်မှရသော ရူပါရုံကို ရှင်းပြသည်။ ၎င်းက ပေတရုအား အဓိပ္ပါယ်

ဘုရားသခင်က

ရှိစေတော့သည်။ သူကသူတို့အား ဘုရားသခင်သည် မျက်နှာမလိုက်ပါ။ သင်မည်သူဖြစ

ကျွန်ုပ်တို့ကို မည်သူ့ကိုမျှ

်သည်နှင့် မည်သည့်နေရာမှ လာသည်မှာ သူ့အတွက် မထူးခြားပါ။ သင်သိသည့်အတိုင်း

အထင်မသေးစေလိုပါ။

ပင် ပေတရုသည် ပညာမတတ်သော ဂျူးလူမျ ိုးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး တံငါးသည်ဖြစ်သည်။ ကော်
နေလိသည် ပညာအလွန်တတ်သော ရောမစစ်သားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် ထို
အမျ ိုးသားများသည် မိတ်ဆွေများ မဖြစ်ဖူးကြပါ။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ထိုအခြေ
အနေများကို တန်ခိုးရှိစွာအုပ်စိုးသောကြောင့် ထိုသူများသည် မိတ်ဆွေများဖြစ်လာကြပြီး
ပေတရုက ယေရှုခရစ်တော်၏ သတင်းကောင်းကို ဝေမျှခဲ့သည်။
ပေတရုက ကော်နေလိနှင့် သူ၏မိသားစုအား ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ချ ိတ်ဆွဲခံပြီး
အသေခံခဲ့သည်ကို ပြောပြသည်။ သို့သော် သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် ဘုရားသခင်သည်
သူ့ကိုသေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့သည်။ သက်သေများစွာက ထိုအရာကိုမြင်ပြီး သူ၏

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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အသေခံခြင်း၊ မြုပ်နှံခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟူသည့် သတင်းကောင်းကို ပြောရန်
ယေရှုက စေခိုင်းထားသည်။ ထို့အပြင် ထိုမျက်မြင်သက်သေများ၏ သက်သေသာမကပါ။

ဆရာအကူ

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ပရောဖက်များသည်လည်း မေရှိယသည် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ပေးကမ်းမည်
ဖြစ်ကြောင်း ပြောထားသည်။ ကော်နေလိသည် ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်း
သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ပြီး ဗတ္တဇံခံခဲ့သည်။ ကော်နေလိသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်
သူဖြစ်သော်လည်း သူသည် ယေရှုခရစ်တော် တစ်ပါးတည်းပေးနိုင်သည့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို
လိုအပ်ခဲ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု -

တမန်တော် ၁ဝး၄၃ - ထိုသခင်ကို ယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည် နာမတော်အားဖြင့်အပြစ်
လွှတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကို ခံရကြလတ္တံ့။

တယ်လီဖုန်းကစားနည်း
ဤကျမ်းချက်ကို တယ်လီ
ဖုန်း ကစားနည်းဖြင့်
ကျက်မှတ်ပါ။ သင့်အတန်း

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကို တစ်တန်းစီစေပါ
ပြီးနောက် ကျမ်းချက်၏

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ယေရှု၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည် Jesus,

စာပိုဒ်ကို ပထမဆုံး လူ၏
နားထဲသို့ တိုးတိုးပြောပြ
ပါ။ ထိုစကားစုကို နောက်
တစ်ယောက်အား တိုးတိုး
ပြောပါ။ ပထမစကားစုကို
အားလုံးပြောပြီးသည်

Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music

သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

အထိ လုပ်ဆောင်ပါ။
ထို့နောက် ဒုတိယ စကားစု
ကို ထိုနည်းတူ ပြောပါ။
ထိုနည်းအတိုင်း

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ကျမ်းချက်အားလုံး
ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ

လှုပ်ရှားမှု - မည်သည့်အရာက ဘုရားသခင်အတွက် အရေးပါသနည်း။ မည်သည့်အရာက

လုပ်ဆောင်သွားပါ။

ဘုရားသခင်အတွက် အရေးမပါသနည်း။
သင့်အတန်းသားများကို အဖွဲ့များစွာဖွဲ့ပါ (အဖွဲ့များ၏ အရွယ်အစားနှင့် အရေအတွက်သည်
သင့်အတန်း၏ အရွယ်အစားပေါ် မူတည်နေသည်။)
တစ်ဖွဲ့စီက ဤမေးခွန်းကို ဖြေနိုင်သမျှဖြေရန် အချ ိန် ၃ မိနစ်ရမည်။ “မည်သည့်အရာများက
ဘုရားသခင်အတွက် အရေးမပါသနည်း။ ထိုတစ်ခါတစ်ရံက ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလွန်
အရေးပါသလား။ ဖြစ်နိုင်သောအဖြေမှာ - လူတစ်ယောက် မည်သို့အသက်ရှင်ပုံ၊ မည်သည့်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်

pmrsufESm 463

နေရာမှလာပုံ၊ မည်သည့်အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ပုံ၊ ပိုက်ဆံမည်မျှရှိပုံ၊ သူတို့မည်မျှ
တော်ပုံ၊ သူတို့၏အသားအရောင်၊ ဆံပင်စသည်ဖြင့်။

ဆရာအကူ

အချ ိန် ၃ မိနစ်လွန်သောအခါ အတန်းပတ်လည်သို့သွားပြီး တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကို သူတို့၏အဖြေကို
ပြောစေပါ။ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီအား မစဉ်းစားနိုင်တော့သည်အထိ နောက်အကြောင်းအရာ တစ်ခု
ကို ပြောစေပါ။ ကလေးများကို “လူသည် အပြင်ပန်းသဏ္ဍာန်ကို ကြည့်တတ်၏။ ထာဝရ
ဘုရားမူကား စိတ်နှလုံးကိုကြည့်၏” ဟူသည်ကို သတိပေးပါ။

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သင်ခန်းစာ အစတွင် သင်ကစားခဲ့သည့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ကစားနည်းကို ဆက်လက်
လုပ်ဆောင်ပါ။
¼¼

အမှတ် ၁၀၀ အတွက် - ကော်နေလိသည် ထိုအချ ိန်တွင် မည်သည့်နေရာ၌ နေထိုင်
သနည်း။ (ကဲသရိ)

¼¼

အမှတ် ၂၀၀ အတွက် - ပေတရုသည် မည်သူ့ထံ လာလည်သနည်း။ (အသားသတ်သူရှိမုန်)

¼¼

အမှတ် ၃၀၀ အတွက် - ကော်နေလိသည် ရူပါရုံ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြင်ခဲ့သနည်း။ (တစ်ကြိမ်)၊
ပေတရုသည် ရူပါရုံဘယ်နှစ်ကြိမ်မြင်ခဲ့သနည်း။ (သုံးကြိမ်)

¼¼

အမှတ် ၄၀၀ အတွက် - လူမည်မျှကို ကော်နေလိသည် ယုပ္ပေမြို့သို့ စေလွှတ်ခဲ့သနည်း။
(သုံးယောက် - ငယ်သားနှစ်ဦးနှင့် စစ်သားတစ်ဦး)

¼¼

အပိုမေးခွန်း ၅၀၀ မှတ်အတွက် - ဤသင်ခန်းစာ၏ အဓိကအကြောင်းအရာမှာ ဘာ

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာစိန်ခေါ်ခြင်း
ဤကစားနည်းက
သင်ခန်းစာအဆုံးတွင်
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို
ဆက်လက်လုပ်ဆောင်
မည်ဖြစ်သည်။

ဖြစ်သနည်း။ (မည်သူကိုမှ မသန့်ရှင်းသောသူဟု မခေါ်သင့်ပါ)

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
လူအချ ို့က သင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ကောင်းသောသူဖြစ်ရန်သာ အရေးကြီးသည်ဟု ပြော
သည်။ ကော်နေလိက ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သည်၊ ဆုတောင်းသည်၊ ကောင်းသော
အကျင့်များ ကျင့်သည်။ သို့သော် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ထိုအရာများသည် မလုံလောက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည့် စကားလုံးရှစ်လုံးသည် ဘုရားသခင်၏ပုံပြင် တစ်ပုဒ်ကို အနှစ်ချုပ်
ထားသည်။ ဘုရား၊ လူသား၊ အပြစ်၊ သေခြင်း၊ ခရစ်တော်၊ ကားတိုင်၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်
အသက်ရှင်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်၏ မည်သူဖြစ်ခြင်း ဟူသောအရာနှင့် သူလုပ်
ဆောင်ပေးခဲ့သည့်အရာကို ယုံကြည်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြသသည်။
ကောင်းသောအရာကိုလုပ်ခြင်းသည် မလုံလောက်ပါ။ မဟုတ်ပါက ကော်နေလိသည် ဘုရား
သခင်၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို မလိုခဲ့လောက်ပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၈၄
တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၁:၁၉-၃၀

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - အသင်းတော်သစ်သည်
စီးရီးယား၏ အန္တိအုတ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

စီးရီးယား အန္တိအုတ်တွင် အသင်းတော်သမိုင်း၏ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ယုံကြည်သူ
များသည် တပါးအမျ ိုးသားများကို ဧဝံဂေလိပြုကြသည်။ တမန်တော် ၈ မှ ရှမာရိအမျ ိုး
သားများသည် ဂျူးလူမျ ိုး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ အဲသယောပိမိန်းမစိုး (တမန်
တော် ၈) သည် ဟေရှာယ ၅၃ ကို သူကိုယ်တိုင်ဖတ်နေခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကော်နေလိ
(တမန်တော် ၁၀) ပင် ပေတရုထံမှ သတင်းကောင်းကြားရန် စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

¼¼

¼¼

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

ကုရုပြည်နှင့် အန္တိအုတ်ပြည်တွင် လှုပ်ရှားစေခဲ့သည်။

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

သတင်းကောင်းကို ယေရုရှလင်မှ အန္တိအုတ်သို့၊ ရောမအင်ပါယာရှိ ကုန်သွယ်ရန် အချက်

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

အချာကျသည့်မြို့နှင့် ဂျူးနှင့်တပါးအမျ ိုးသား ရောနှောထားသည့် အသင်းတော်ကို

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သာသနာပြုသူများကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

စီးရီးယား၏ အန္တိအုတ်သည် ရောမအင်ပါယာတွင် အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ ရောမနှင့်

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

ယုဒပြည်မှ ခရစ်တော် နောက်လိုက်အချ ို့သည် ထိုနေရာတွင် နေထိုင်ကြပြီး သတင်း
ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

ယေရုရှလင် အသင်းတော်သည် ဗာနဗကို အန္တိအုတ်အသင်းတော်သို့ အလည်သွားရန်
စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် ရောနှောနေသည့် လူများကိုတွေ့သောအခါ တပါးအမျ ိုး
သားများ အပါအဝင် ရှောလုကိုလည်း ထိုနေရာသို့ ခေါ်လာခဲ့သည်။

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

များစွာသို့ ပျံ့နှံ့သွားသည်။ သတေဖန်၏ သေခြင်းသည် ရှမာရိပြည်၊ Phoenica၊

ကောင်းကို ဂရိစကားပြောသည့် တပါးအမျ ိုးသားများထံ ဟောပြောခဲ့ပြီး လူများစွာက

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

ယဉ်ကျေးမှုများစွာ ရောနေသည်။

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

သတေဖန် (တမန်တော် ၈:၁-၂) ၏ မာတုရဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဧဝံဂေလိသည် နေရာ

အလဇန္ဒားတို့တွင် လူဦးရေအလွန်တိုးပွားသည်။ ၎င်းသည် ကုန်သွယ်သည့် ဗဟိုဖြစ်ပြီး
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

အန္တိအုတ် အသင်းတော်သည် ရှောလုကို အလုပ်ခန့်အပ်ပြီး ဗာနဗကို သာသနာအမှု

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

ဆောင်လုပ်စေခြင်းဖြင့် အခြား အသင်းတော်များအတွက် စံပြဖြစ်လာခဲ့သည်။

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

လူမျ ိုးတကာအတွက် ကောင်းကြီးသည် အာဗြဟံ (ကမ္ဘာ ၁၂) မှစတင်ပြီး ကျမ်းစာ၏

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

ကျန်သည့်အပိုင်း အားလုံးတွင် ဆက်လက်ဖော်ပြသည်။
@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ဆရာက ကျမ်းစာ၏ မဟာပုံပြင်ထဲမှ စွန့်စားခြင်းများတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် သီချင်းများကို
ကြိမ်ဖန်များစွာ ဖွင့်ရမည်။
အတန်းသားများက ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် သူတို့လေ့လာခဲ့သည့် သီချင်းများကို ဆရာ
နှင့် အတူဆိုနိုင်ရမည်။

လှုပ်ရှားမှု ထိုသံစဉ်ကိုခန့်မှန်းပါ
အတန်းထဲတွင် သင်ယူ
လေ့လာခဲ့သည့် ကျမ်းစာ
၏ စွန့်စားခြင်းပုံပြင်

ဆရာက သီချင်းများကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ဖွင့်ပြီး သူတို့လည်း ကြိမ်ဖန်များစွာ ဆိုပြီးနောက်

များကို ဖွင့်ပါ။ ကလေး

“သံစဉ်ခန့်မှန်းပါ” ဟူသည့် ကစားနည်းကို ကစားရမည်။ ထိုကစားနည်းဖြင့် အတန်းသား

များက ဖွင့်ခဲ့သည့်သီချင်း

များသည် သီချင်းနှင့် စွန့်စားခြင်း သင်ခန်းစာများကို ယှဉ်တွဲရမည် ဖြစ်သည်။ ကျောင်း

နှင့် သင်ခန်းစာကို ယှဉ်တွဲ

သားများက ယှဉ်တွဲဖြေကြားသောအခါ ဆရာက အလွန်ရက်ရောရမည်။

ရမည်။

ဤလှုပ်ရှားမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကလေးများသည် သီချင်းနှင့် ကျမ်းစာထဲမှဖြစ်စဉ်များကို
ယှဉ်တွဲနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ ဆရာကအဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကို ဦးတည်ထားသင့်သည်။

အချ ိန်ရပါက သီချင်းထဲ
တွင် ကလေးများ နားမ
လည်သည့် စကားလုံး
(သို့) စကားစုပါ

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

မပါကို ဆရာကမေးပါ။

သင်သည် အသင်းတော်တစ်ပါးကို စတင်မည်ဆိုပါက သင်ပထမဆုံး ဘာပြောပြမည်နည်း။
သင့်အသင်းတော်သစ်တွင် ခေါင်းဆောင်ကို မည်သူအား ခန့်မည်နည်း။ ယနေ့ပုံပြင်သည်
အသင်းတော်သစ်ကို မည်သို့စတင်ရန်နှင့် အသင်းတော် ခေါင်းဆောင်မှုအကြောင်းကို လေ့
လာသွားမည်ဖြစ်သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
သတေဖန်၏ သေခြင်းသည် အရာအားလုံးကို စတင်စေသည်။ ထိုအချ ိန်တွင် ယုံကြည်သူ
များကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း ပေါ်ထွက်လာသည်။ ခရစ်ယာန်များကို အကြောင်းပြချက်
မရှိပဲ နှိပ်စက်ခြင်းသည် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် လူအများက ယေရုရှလင်
မှထွက်သွားကြပြီး Phoenicia နှင့် အန္တိအုတ်ကဲ့သို့သော ဝေးကွာသောနေရာသို့ သွားခဲ့ကြ
သည်။ အချ ို့က အာဖရိကရှိ Cyrene ဟု ခေါ်သောနေရာသို့ ထွက်ပြေးကြသည်။ သူတို့သည်
မြေထဲပင်လယ်ရှိ ကျွန်းသို့ပင် ထွက်ပြေးကြသည်။ ယုံကြည်သူများသည် သူတို့၏ယုံကြည်
ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းကြပြီး သူတို့အသက်ကို မဆုံးရှုံးအောင် မျှော်လင့်ထားသည်။ ၎င်းသည်
အသင်းတော်ကြီးထွားမှုကို ကူညီပေးသည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ကျွန်ုပ်တို့သည် သူတို့၏အမည်များကိုပင် မသိပါ။ သို့သော် ယုံကြည်သူအချ ို့က စီးရီးယားရှိ
အန္တိအုတ်သို့ သွားခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ဂျူးလူမျ ိုး မဟုတ်သည့်သူများ (သို့) တပါးအမျ ိုး
သားများကို ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်း ပြောပြပြီး ထိုသူအများစုက ယေရှုကို ယုံကြည်
လာကြသည်။ ၎င်းသည် ရောမအင်ပါယာရှိ တတိယအကြီးဆုံးမြို့မှ အသင်းတော်သစ်
စတင်ခြင်းအစ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူအများက ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လာကြပြီး ယေရု
ရှလင် အသင်းတော်ကို တည်ထောင်သည့်အကြောင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ညှင်းပန်း နှိပ်စက်
ခြင်း ဖြစ်နေသည့်အခါ သူတို့က ဗာနဗအား ယုံကြည်သူ အုပ်စုသစ်ကို ကြည့်ရန် စေလွှတ်ခဲ့
သည်။ ဗာနဗသည် ဘုရားနောက်သို့ လိုက်သည့်သူများကို ဦးဆောင်ခဲ့သည့် လူကောင်း
တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ လူများစွာက ခရစ်တော်အား ယုံကြည်လာကြသည်။

ဆရာအကူ
ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- အသင်းတော်
တည်ထောင်သူငါးဦး၏
အမည်များ
ဆရာက ပုံပြင်ကို ပြောပြ
ပြီး ကလေးများကို
အသင်းတော် တည်ထောင်

ဗာနဗသည် အကူအညီ လိုအပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူသည်တာရှုမြို့၊ ယခုခေတ်တူရကီ

သူ ငါးဦး၏ အမည်များကို

တွင် နေသော ရှောလုကို သွားရှာသည်။ သူတို့နှစ်ဦးက အန္တိအုတ်ရှိယုံကြည်သူများကို တစ်

ပြောစေပါ။

နှစ်လုံးဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သခင်၏ သတင်းစကားသည် သူတို့အတွက အဓိကဖြစ်သည်။

အဖြေ - ကျွန်ုပ်တို့သည်

သူတို့သည် ယေရှုခရစ်တော်၏ အသေခံခြင်း၊ မြုပ်နှံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း သတင်း
စကားကို ရရှိရန် ရွေးချယ်ကြသည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သော ခရစ်တော်ကို တွေ့ခဲ့သည့်
သူအများစုသည် အသက်ရှင်နေသေးသည်။ အချ ို့တို့သည်လည်း ထိုနယ်မြေတွင် နေထိုင်
ကြသည်။ သူတို့က ယေရှုခရစ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ချ ိတ်ဆွဲခံသည်၊ မြှပ်နှံခံသည်၊
သေခြင်းမှတစ်ဖန်လည်း ထမြောက်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ သူတို့၏ ယုံကြည်ပုံဖြစ်သည် …
ယေရှုသည် မည်သူဖြစ်ကြောင်း (ဘုရား)နှင့် သူလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာ (သူတို့၏အပြစ်
အတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အဖိုးအခပေးခြင်း) ကို ယုံကြည်ကြသည်။ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်း
သည် အလွန်ပြင်းထန်သည်။ ယုံကြည်သူများကို “ခရစ်ယာန်” ဟု စီးရီးယားရှိ အန္တိုအုတ်တွင်
စတင်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။

မသိပါ။ သူတို့သည် ယေရှု
ခရစ်တော်၏ သတင်း
စကားကို ယုံကြည်သူများ
အား ဝေမျှသော ယုံကြည်
သူများ ဖြစ်သည်။
အစောပိုင်း ယုံကြည်သူ
များသည် သူတို့၏
ယုံကြည်ခြင်းကို ဝေမျှရန်

တဖြည်းဖြည်း ရှောလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် အခြားခေါင်းဆောင် သုံးဦး၏ အကူအညီရခဲ့
သည်။ သူတို့ငါးဦး အတူတကွ အန္တိအုတ်ရှိကြီးထွားလာနေသည့် အသင်းတော်ကိုဦးဆောင်
ကြသည်။ အသင်းတော်ဦးဆောင်မှု အသင်းသည် ယခုတွင် ကုပရု(ဗာနဗ)မှ ဂျူးလူမျ ိုး၊
အာဖရိကမှလူမဲ(ရှိမုန်)၊

သူတို့၏ အမည်များကို

အာဖရိကမြောက်ပိုင်းမှ

ရောမလူမျ ိုး။

ဂါလိလဲမှဖြစ်မည့်

ဂျူး

လူမျ ိုး (Manaen)နှင့် တူရကီမှ ပညာအလွန်တတ်သည့် (ရှောလု) တို့ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်

တက်ကြွကြသည်။
ယေရုရှလင် အသင်းတော်
က ဗာနဗကို စေလွှတ်ခဲ့ကြ
သည်။ သို့သော် ပထမဆုံး
အသင်းတော်အား

သည် အသင်းတော်သစ်ပေါ်တွင် ထောက်ခံသည်။ အလွန်အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်သည်။

တည်ထောင်သူများ၏

တစ်နေ့သောအခါ

ဘုရားသခင်က နာမည်

အသင်းတော်မှ

လူကြီးငါးဦးသည်

ဆုတောင်းအစာရှောင်ကြသည်။

သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ရှင်ပေါလုနှင့် ဗာနဗကို ထူးခြားသော အလုပ်အတွက်
သူတို့နှစ်ဦးကို ခွဲလိုက်သည်။ ထိုသူတို့မှာ အန္တိအုတ်အသင်းတော်မှ စေလွှတ်သော သာသနာ
ပြုများ ဖြစ်လာကြလေသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်

အမည်များကိုမူ မသိပါ။
မကြီးသော သူများကို
အသုံးပြုနိုင်သည်။

pmrsufESm 467

ဆရာအကူ

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်
တမန်တော်ဝတ္တု ၁၁:၂၄ - ထိုသူသည် သူတော်ကောင်းဖြစ်၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်
နှင့်၎င်း၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်၎င်း၊ ပြည့်စုံသောအားဖြင့် လူများအပေါင်းတို့သည် သခင်ဘုရား
ထံသို့ဝင်စားကြ၏။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - ဂရပ်ဖီးတီ
ဂရပ်ဖီးတီက ကလေးများ
ကျမ်းချက်ကို ကျက်မှတ်
ရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကျမ်းချက်ထဲမှ စကားလုံး
များကို စာရွက်များပေါ်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

တွင် ခွဲရေးပါ။ ထို့နောက်

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏

ကလေးများကို အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့၊

ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

သုံးဖွဲ့ ခွဲပြီး စကားလုံးများ

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်

ကို မှန်ကန်သည့်

တွေ့နိုင်ပါသည်။

အစီအစဉ်အတိုင်း

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ထားစေပါ။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီ

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ယေရှု၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music
သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

က ကျမ်းချက်ကို အတူ
တကွ ထားနိုင်သောအခါ
သူတို့သည် ထိုကျမ်းချက်
ကို ရသွားပေမည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကြိုတင်၍ သင့်ကလေးများ မကြားဖူးသည့် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၀-၇၅ နှစ်က ကျော်
ကြားခဲ့သော သူများ၏နာမည်ကို ရှာပါ။ နယ်ပယ်အရပ်ရပ်မှ လူများကိုရွေးချယ်ပါ - နိုင်ငံ
ရေး၊ အားကစားနှင့် နိုင်ငံတကာ သူရဲကောင်းများ။ ပန်းတိုင်မှာ ကလေးများအား လောက
၏အောင်မြင်မှုမှာ ကွယ်ပျောက်သွားမည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်အတွက် ကောင်းသောအရာ
များ လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ထာဝရနိုင်ငံတော်တွင် ဆုလာဒ်ရှိသည်ကို သိစေရန် ဖြစ်သည်။
ကလေးများကို မေးပါ - “အလွန်ကျော်ကြားသည့် မည်သူကို သင်သိသနည်း” တစ်ဦးချင်းစီ
သည် အဘယ်ကြောင့် နာမည်ကြီးကျော်ကြားသည်ကို သူတို့အား ပြောစေပါ။ ဖြစ်နိုင်ပါက
စာရွက် (သို့) သင်ပုန်းပေါ်တွင် ပေးထားသည့် နာမည်များကို ရေးပါ။ သင်ပုန်း၏တစ်ဖက်
ခြမ်းတွင် စာရင်းများရေးပြီး အခြားတစ်ဖက်ကို ချန်ထားပါ။ ကလေးများပြောသည့် အနည်း
ဆုံး အမည် ၅ ခုကို ရေးပြီးနောက် သင်ရွေးချယ်ထားသည့် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၀-၇၅ က
ကျော်ကြားခဲ့သော သူများ၏အမည်ကို စတင်ရေးပါ။ ထိုသူများထဲမှ သူတို့ကြားဖူးသည့်
သူပါသလားဟု မေးပါ (... နာမည်များကို တစ်ခုချင်းစီဖတ်ပါ)။ သင့်စာရင်းပြီးစီးသွားပြီး
နောက် တစ်ဦးချင်းစီသည် အဘယ်ကြောင့် နာမည်ကြီးကျော်ကြားခဲ့သည်ကို ပြောပြပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်
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ဆရာအကူ

သခင်သည် သူ့ကိုချစ်ပြီး အစေခံသောသူကို လုံးဝမမေ့လျော့ပါ။”

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုံးသပ်ပါ လှုပ်ရှားမှု -

သင်ခန်းစာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကို အဖွဲ့ငယ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါ။ ဤသင်ခန်းစာမှ ထွက်ပေါ်

အဓိက အချက် ခုနှစ်ချက်

လာသည့် အဓိကအချက် ခုနှစ်ချက်ကို ဖော်ပြပါ။ ဆရာတစ်ဦးက ကလေးများအဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့

ဆရာက အတန်းသားများ

ချင်းစီနှင့် ပူးပေါင်းရမည်။ ကလေးများကို စူးစမ်းမှုအများဆုံး လုပ်စေပါ။ လိုအပ်ပါက

ကို ၂ဖွဲ့၊ ၃ဖွဲ့ခွဲပါ။

သူတို့ကို ကူညီပါ။

သူတို့အား သင်ခန်းစာထဲမှ

¼¼

သတေဖန်၏ သေခြင်းသည် အသင်းတော်အား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းအား စတင်စေခဲ့
သည်။

¼¼

ယုံကြည်သူများသည် ယေရုရှလင်မှ ထွက်ပြေးသွားကြပြီး အာဖရိကနှင့် ကုရုပြည်သို့
သွားခဲ့ကြသည်။

¼¼

အန္တိအုတ်သည် ရောမအင်ပါယာတွင် တတိယအကြီးဆုံး မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ရောမနှင့်
အလက်ဇန္ဒားတို့က ပိုကြီးသည်။

¼¼

ပထမဆုံး အသင်းတော်အား တည်ထောင်သူများ၏ အမည်ကို မသိပါ။

¼¼

ယေရုရှလင်

အသင်းတော်က

ဗာနဗကို

အန္တိအုတ်အခြေအနအား

တစ်ဦးကိုတစ်ဦး
ဝေမျှစေပါ။
သင့်ဘယ်ဘက်တွင်
မည်သည့်စာရင်းများ
ရှိသနည်း။ ကလေးငယ်
များနှင့် စာမတတ်သည့်

စူးစမ်းစေရန်

စေလွှတ်ခဲ့သည်။
¼¼

အဓိက အချက် ၇ ချက်ကို

ကလေးများကို ဆရာက
ကူညီပေးရမည်။

ဗာနဗသွားခဲ့ပြီး ထိုအသင်းတော်ကို ဦးဆောင်ရာတွင် အကူအညီအဖြစ် ရှောလုကို
သွားရှာခဲ့သည်။

¼¼

ဗာနဗနှင့် ရှောလုတို့သည် ထိုအသင်းတော်ကို ဦးဆောင်ရာတွင် ကူညီပေးရန် အရည်
အချင်းရှိသည့် အခြားခေါင်းဆောင်သုံးဦးကို တွေ့ခဲ့သည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ယေရှု ခရစ်တော်၏ သတင်းပျံ့နှံ့ခြင်းသည် ကနဉီး အသင်းတော်ကြီးထွားသည့် နည်းလမ်း
ဖြစ်သည်။
ထိုသသင်းကောင်းကို သင်ဝေငှနိုင်သည့် လူတစ်ဦး၊ နှစ်ဦးထံ သွားပါ။ ထိုရိုးရှင်းသော
သတင်းစကားနှင့် အသက်တာပြောင်းလဲပေးသည့် သတင်းကို ရှင်းပြနိုင်ရန် မရှိမဖြစ် သမ္မာ
တရား ရှစ်ချက်ကို အသုံးပြုပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၈၅
တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၃:၄-၁၄:၂၇

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - အန္တိအုတ် အသင်းတော်သည်
ပထမဆုံး သာသနာပြုသူများကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် ဘုရားသခင်ထံမှ အလုပ်သစ်ကို လက်ခံခဲ့သည်။ သူတို့အား
ကူညီရန် မာကုယောဟန်ကို ခေါ်သွားကြသည်။ မာကုယောဟန်သည် ဗာနဗ၏ညီ
အစ်ကိုဝမ်းကွဲဖြစ်သည်။ အလုပ်မှာ သတင်းကောင်းကို အခြားနိုင်ငံများသို့ ယူသွားရန်
ဖြစ်သည်။

¼¼

သည် ရှောလုအား ပထမဆုံးပေါလုဟု ခေါ်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ရှာလမိသည် ကုပရု၏

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

အရှေးပိုင်း ကမ်းရိုးတန်းဘက်တွင်ရှိပြီး ပထမဆုံးရပ်နားသည့်နေရာဖြစ်သည်။ သိသာ

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ပါဖုပြည်တွင် နတ်ဝိဇ္ဇာ အတတ်ပညာရှင် ဗာယေရှုနှင့် တွေ့ဆုံကြသည်။ ပေါလုသည်

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

ထိုမှော်ဆရာနှင့် တွေ့ဆုံပြီး မြို့ဝန်မင်းသည် ယေရှုခရစ်တော်ကို ချက်ချင်းယုံကြည်ခဲ့

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

ဦးဆောင်ခဲ့ပုံပေါ်သည်။

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

ကုပရုမှ သူတို့သည် ပါဖု၊ ပံဖုလိ (တောင်ပိုင်း တူရကီ) သို့ သွားခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင်

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

မာကုယောဟန်က သူတို့အဖွဲ့ကို ထားခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလုက မာကု ယောဟန် (John

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

Mark)အား သတ္တိနည်းပြီး ဆက်ကပ်မှု အားနည်းသည်ဟု ထင်သည်။ သို့သော် နောက်
ပိုင်းတွင် သူ့ကိုလေးစားပြီး အလုပ်အတွက် မာကု ယောဟန်ကို သူလိုအပ်ကြေား
သိလာခဲ့သည်။ (၂တိ၊ ၄:၁၁)
ပေရဂေမြို့မှ ပိသိဒိပြည်၊ အန္တိအုတ်မြို့သို့ သွားခဲ့ကြသည်။ တရားဇရပ်တွင် စကားပြော
သည်။ ပထမမှာ မောရှေ ရေးသားသည့် ကျမ်းမှဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ချက်မှာ ပရောဖက်
ကျမ်းမှဖြစ်သည်။ ရလဒ်မှာ အလွန်ပြင်းထန်သည်။

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

သူတို့အိမ်ပြန်သည့် လမ်းတွင် ရှင်ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် လမ်းတစ်လျှောက်တွင်
ယုံကြည်သူသစ်များကို ခွန်အားပေးပြီး ပြန်လာခဲ့ကြသည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

ရန် ဖိတ်ခေါ်သောအခါ ရှင်ပေါလုက ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ကျမ်းချက်နှစ်ချက်ကို ဖတ်ခဲ့

¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။

သည်။ ဤအချက်တွင် ယေရုရှလင်တွင် ရှိနေသည့်အချ ိန်မှလွဲပြီး ပေါလုသည် ဗာနဗကို

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

သူတို့၏ ပထမဆုံးပန်းတိုင်မှာ ကုပရုဖြစ်ပြီးထိုမြို့သည် ဗာနဗ၏ဇာတိဖြစ်သည်။ ကုပရု

သို့ သွားခဲ့သည်။ မိုင် ၁၀၀ ခန့် (သို့) ၁၆၀ ကီလိုမီတာ ခရီးရှိသည်။

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ထင်ရှားစွာဖြင့် ရှာလမိတွင် ဂျူးလူမျ ိုးများ အလွန်များပြားလာသည်။ ရှာလမိမှ ပါဖုမြို့
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကလေးများကို အရင်သင်ခဲ့သည့် သင်ခန်းစာများထဲမှ ကျမ်းချက်ကို ပြန်လည်နွေးပေးပါ။
“မည်သည့်(ကျမ်းချက်)က ပြောသည်ကို မည်သူမှတ်မိသနည်း” ဟု မေးနိုင်ပါသည်။
¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၁ - မဿဲ ၂၆:၅၆

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၂ - ၁ ကော ၅:၇

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၃ - ၁ ပေ ၃:၁၈

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၄ - လုကာ ၂၄:၆

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၅ - လုကာ ၂၄:၆

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၆ - လုကာ ၂၄:၂၇

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၇ - မဿဲ ၂၈:၁၉

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၈ - တမန်တော် ၁:၈

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၇၉ - တမန်တော် ၂:၃၈

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၈၀ - တမန်တော် ၂:၄၂

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၈၁ - ဟေရှာယ ၅၃:၇

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၈၂ - တမန်တော် ၉:၁၅

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၈၃ - တမန်တော် ၁ဝး၄၃

¼¼

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၈၄ - တမန်တော် ၁၁:၂၄

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု
အနည်းဆုံးကျမ်းချက်
၁၄ ခုကိုပေးထားသည်။
ကလေးများကို နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး
မည်သည့်အဖွဲ့က
ကျမ်းချက်အများဆုံး
ဆိုနိုင်သည်ကို ကြည့်ပါ။
တစ်ဖွဲ့ချင်းစီသည်
ကျမ်းချက် အားလုံးကို
ဆိုနိုင်ပါက အပိုမေးခွန်း
များ ပေးနိုင်ပါသည်။
အသင်းများကို ၅မိနစ်
အချ ိန်ပေးပြီး သူတို့အား
အတူတကွ လုပ်ဆောင်

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

စေပါ။
ဆရာက အကူအညီ
အနည်းငယ်ပေးရမည်။

သင်သည် သာသနာကို စတင်အလေးထားခဲ့လျှင် သင့်သာသနာအလေးထားသည့် အချ ိန်
တွင် မည်သူကို သင်ဖိတ်ခေါ်မည်နည်း။ သင့်သာသနာသစ်၏ ခေါင်းဆောင် (သို့) ခေါင်း
ဆောင်များကို ဖိတ်ခေါ်မည်လား။ အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတွင် မည်သည့်အရည်အချင်း
မျ ိုးကို သင်ရှာသနည်း။
ယနေ့ပုံပြင်သည် သာသနာအလေးထားခြင်းကို မည်သို့စတင်ရန်နှင့် ၎င်း၏ခေါင်းဆောင်မှု
အကြောင်းကို လေ့လာသွားကြမည် ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ
စီးရီးယား အန္တိအုတ်အသင်းတော်သည် ပထမဆုံးဖြစ်သည် … အခြားမည်သည့် အသင်းတော်
ကမှ သာသနာပြုသူကို မစေလွှတ်ဖူးပါ။ ယေရုရှလင်မှ အသင်းတော်သည်ပင် မစေလွှတ်

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

ဖူးပါ။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့၏ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကို သာသနာပြုသူများ

- မြေပုံ

အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် ပထမဆုံးသာသနာပြုသူ
များ ဖြစ်ခဲ့ကြမည်။ ရှုမောင်၊ လုကိ၊ မာနင်နှင့် အခြားခေါင်းဆောင်တို့မှာ အန္တိအုတ် အသင်း
တော်အား ကြည့်ရှုရန် နေခဲ့ကြသည်။

ရှင်ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့
ပထမဆုံး သာသနာပြုခဲ့
သည့် ခရီးစဉ်ကို

ဤတွင်ပထမဆုံး သာသနာပြုသူများ၏ ခရီးစတင်ပုံ ဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့
သည် အန္တိအုတ်မှ ထွက်ခွာလာကြပြီး အနီးဆုံးဆိပ်ကမ်းမြို့သို့ ရောက်လာကြသည်။ ထိုမှ
သူတို့သည် ကုပရုကျွန်းသို့ ရွက်လွှင့်ခဲ့ကြသည်။ ဗာနဗသည် အန္တအုတ်သို့မလာခင် ယေရု
ရှလင်တွင် နေထိုင်ကြစဉ် သူသည် ကုပရုမှ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် သွားရမည့်

အခြေခံအားဖြင့်
ဖော်ပြသည့် မြေပုံကို
ဆရာက ရေးဆွဲလျှင်
ကောင်းပေမည်။

နေရာကို သိသည်။ သူတို့သည် ကုပရုသို့ ရောက်သည်နှင့် ရှာလမိရှိ တရားဇရပ်သို့သွားကာ
ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ မာကုယောဟန်သည်လည်း ရှင်ပေါလု
နှင့် ဗာနဗတို့၏အကူအဖြစ် လိုက်လာခဲ့သည်။ ကုပရုတွင် ရှောလု၏အမည်ကို ပေါလုဟု
ပြောင်းခဲ့သည်။
ရှာလမိမှ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို ကြားနာလိုကြသည့် ကျွန်းဖြစ်သည့်
ပါဖိပြည်သို့ ရောက်လာကြသည်။ မှော်ဆရာတစ်ဦးက သူတို့ကိုတားဆီးကြသော်လည်း ရှင်
ပေါလုက မှော်ဆရာကို ပြစ်တင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် မြို့ဝန် ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူ
ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသည် ယုံကြည်သူတစ်ဦး ဖြစ်လာသည်သာမက ယေရှုခရစ်တော်၏
မျှော်လင့်ခြင်း သတင်းစကားကို အပြည့်အဝ စိတ်အားထက်သန်သူဖြစ်သည်။ ထို့နောက်
သာသနာပြုသည့် အသင်းသည် မြောက်ဘက်ပေရဂေသို့ ဦးတည်လာကြသည်။ ထိုပြည်
သည် ယခုခေတ် တူရကီ၏ တောင်ပိုင်းဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ သူတို့သည် ပေရဂေသို့
ရောက်သောအခါ မာကုယောဟန်သည် ထွက်ပြီး ယေရုရှလင်သို့ပြန်သွားသည်။ ရှင်ပေါလု
က သူသည် သတ္တိနှင့်ဆက်ကပ်မှု အားနည်းသည်ဟု ထင်ခဲ့သည်။
ပေရဂေမှ သူတို့သည် မြောက်ဘက်ပိသိဒိပြည် အန္တိအုတ်မြို့တောင်များသို့ သွားခဲ့ကြသည်။
ပိသိဒိပြည်အန္တိအုတ်မြို့တွင် ရှင်ပေါလုက ပညတ်ကျမ်းနှင့် ပရောဖက်ကျမ်းများကို ဖတ်ခဲ့
သည်။ သူက ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှ ယေရှုခရစ်တော်၏ သတင်းစကားကို သူတို့အား နား
လည်စေလိုသည်။ သတင်းစကားမှာ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်တော်အား သေခြင်းမှ
ထမြောက်သော သတင်းဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုက ဆာလံ ၂နှင့် ၁၆ ကို ကိုးကားသကဲ့သို့
ဟေရှာယရေးသားထားသည့် စာထဲမှလည်း အချ ို့ကို ကိုးကားခဲ့သည်။ သူကလူများကို
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းသည် ယေရှုအကြောင်းကို ပြောထားကြောင်း သိစေလိုသည်။ လူများစွာ
တို့သည် ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လာကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ရှင်ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် နေရာများစွာသို့ သွားပြီး အိမ်သို့ပြန်သွားကြသည်။ သူတို့က
ခေါင်းဆောင်သစ်များကို ခွန်အားပေးရန် ပြန်လှည့်လာကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူး

ဆရာအကူ

တော်ကြောင့် သူတို့သည် အိမ်သို့ဘေးကင်းစွာ ပြန်ရောက်လာကြသည်။ သူတို့သည် စီးရီး
ယားရှိနေရင်း အန္တိအုတ်အသင်းတော်သို့ ရောက်သည်နှင့် လူမျ ိုးတကာထံဘုရားသခင်အမှု
ပြုသောအရာများကို ယုံကြည်သူများထံ တင်ပြကြသည်။ သူတို့က ကမ္ဘာလောက လူသား
များထံ ယုံကြည်ခြင်း တံခါးသည် ကျယ်ပြန့်စွာ ဖွင့်ခဲ့သည့်အကြောင်း အသေးစိတ်ကို ပြော
ပြကြသည်။ သူတို့တင်ပြပြီးနောက် သူတို့သည် အန္တိအုတ်တွင် အချ ိန်အတော်ကြာ နေထိုင်
ကြလေသည်။
ကျမ်းစာအလွတ်

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု
ကျမ်းချက်ကို ကြိမ်ဖန်များ

တမန်တော်ဝတ္တု ၁၃:၄၇ - သင်သည် မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် ကယ်တင်ခြင်းကိုပြုစိမ့်သောငှါ

စွာ နွေးပြီး ကလေးများကို

သင့်ကို တပါးအမျ ိုးသားတို့ လင်းစရာဖို့ ငါခန့်ထား၏။

နှစ်ဖွဲ့ထက် အဖွဲ့ပိုဖွဲ့ပေး
ပါ။ အဖွဲ၌များကို
တန်းစီစေပါ။ တစ်ဖွဲ့စီ၏

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ရှေ့တွင် ရေးစရာ မြေဖြူ

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

(သို့) တစ်ခုခုထား
ပေးပါ။ ပထမဆုံး
ကလေးက သင်ပုန်းထံ
ပြေးလာပြီး ကျမ်းချက်၏
ပထမစကားလုံးကို
ရေးရမည်။ ထို့နောက်
တန်းစီထားသည့် နေရာသို့

“ယေရှု၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music
သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ပြန်ပြေးသွားရမည်။
ထို့နောက် ဒုတိယ
ကလေးက ကျမ်းချက်မှ
ဒုတိယစကားလုံးကို

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ရေးရမည်။ ကျမ်းချက်
ပြည့်စုံသွားသည် အထိ

ပုံပြင် အစိတ်အပိုင်း - အချ ိန်မီကြိုတင်၍ အောက်ပါကျမ်းချက်များကို ရေးရန် စာရွက်များ
ပြုလုပ်ပါ။
¼¼

တမန်တော် ၁၃:၁-၅

¼¼

တမန်တော် ၁၃:၆-၈

¼¼

တမန်တော် ၁၃:၉-၁၂

¼¼

တမန်တော် ၁၂:၁၂-၁၉

¼¼

တမန်တော် ၁၃:၂၀-၂၅

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

တလှည့်စီ ရေးရမည်။
နောက်တစ်ဖန် မကစားမီ
အသင်းအားလုံးကို
ပြီးအောင် ရေးစေပါ။
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¼¼

တမန်တော် ၁၃:၂၆-၂၉

¼¼

တမန်တော် ၁၃:၃၀-၃၇

¼¼

တမန်တော် ၁၃:၃၈-၄၁

¼¼

တမန်တော် ၁၃:၄၈-၅၂

ဆရာအကူ
ကျမ်းချက် လှုပ်ရှားမှု
အဖွဲ့များကိုပုံဆွဲရန်

အတန်းသားများကို ၉ ဖွဲ့ ခွဲပါ။ သင့်အတန်း၏ အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ တစ်ဖွဲ့စီတွင်
ကလေးဦးရေများမည် ဖြစ်သည်။ (သို့) ကလေးအရေအတွက်နည်းပါက ကလေးတစ်ဦးလျှင်

အချ ိန် ၁၀ မိနစ်ပေးပြီး
ပြင်ဆင်စေပါ။ ထို့နောက်

ကျမ်းပိုဒ်တစ်ပုဒ်ထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

အတန်းကို တင်ပြရန်

သင့်ကျောင်းသားများ၏ အသက်အရွယ်ပေါ် မူတည်ပြီး ဆရာများ (သို့) အကူများသည်

ရေးဆွဲထားသည့်ပုံကို

လည်း ပါဝင်ရမည်။ သူတို့၏အလုပ်မှာ ပုံပြင်ပိုပြန်ဖတ်ပြီး ထိုကျမ်းချက်များတွင် ပြောထား
သည်များကို ပုံဆွဲရန်ဖြစ်သည်။ အလွန်ရိုးရှင်းရမည်။ အလွန်လှပရန် မလိုပါ။

၁ မိနစ်စီအချ ိန်ပေးပါ။
အတန်း ဘေးပတ်လည်
တွင် ကပ်ပါ။ ထို့နောက်
အတန်းထဲတွင် စောစီးစွာ
ရောက်လာသည့် သူများ

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ကို ပတ်လည်ရှိပုံများကို
ကြည့်ပြီး သင့်အား
ပုံပြင်ပြောစေပါ။

ကလေးများကို သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးသုံးပြီး သင်ခန်းစာကို စကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့)
၁ဝလုံးထက် နည်းသောစကားလုံးများဖြင့် ရိုးရှင်းအောင် ရေးစေပါ။ ကလေးများက သင်ခန်း
စာကို စကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) ၁ဝလုံးထက် နည်းသောစကားလုံးများဖြင့် ရိုးရှင်းအောင်

ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ရေးသောအခါ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါသည် ¼¼

ရှင်ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် ပထမဆုံးသော သာသနာပြုသူများ ဖြစ်သည်။

¼¼

ပထမဆုံးသော သာသနာပြုသူများသည် ကုပရုသို့ သွားပြီးနောက် တူရကီသို့
သွားခဲ့ကြသည်။

¼¼

ပထမဆုံးသော သနာပြုသူများသည် ယေရှုအကြောင်း ကြွေးကြော်ကြသည်။

¼¼

ဂျူးလူမျ ိုးများ မဟုတ်သောသူ အများစုသည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူများ
ဖြစ်လာကြသည်။

လှုပ်ရှားမှု - ရိုးရှင်းစေခြင်း
ရိုးရှင်းစေခြင်း ကစားနည်း
သည် ကလေးများအတွက်
ပျော်စရာ ကောင်းပေ
သည်။ ဆရာက ကလေး
၂ဦး ၃ဦးလျှင် တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့
ပေးပြီး အချ ိန် ၁-၂ မိနစ်

¼¼

မာကုယောဟန် ထွက်သွားသည်။

¼¼

ရှင်ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် သူတို့အိမ်ပြန်ရန် ဦးတည်သောအခါ သူတို့၏လမ်းတွင်
ပြန်လည်ခွန်အားပေးကြသည်။

¼¼

သင်ခန်းစာကို

အန္တိအုတ်အသင်းတော်သည် ပထမဆုံးသော သာသနာပြုသူများကို စေလွှတ်ခဲ့

ပေးကာ သင်ခန်းစာမှ
ထူးခြားသည့် စကားလုံး
၁၀ လုံးကိုရေးစေပါ။

သည်။
¼¼

ရှောလုသည် ကုပရုတွင် ပေါလုဖြစ်လာခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်
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ဆရာအကူ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ဆရာက အတန်းသားများကို နှစ်တန်းစီစေပြီး တစ်တန်းနှင့် တစ်တန်း ၃၀ ပေခန့် ကွာ
စေပါ။ ပထမဆုံးအသင်းဝင်က ထိုင်ပြီး ခြေကို တင်ပျဉ်ခွေထိုင်လျက် လက်များကို မြေပေါ်
တွင် ထားရမည်။ ဒုတိယ အသင်းအဖွဲ့ဝင်က သူ (သို့) သူမ၏ခြေကို ပထမအသင်းဝင်၏
ခါးမှ ဖက်ကိုင်ရမည်။ တတိယအသင်းဝင်နှင့် စတုတ္ထအသင်းဝင်သည် ထိုနည်းအတိုင်း လုပ်
ဆောင်ရမည်။ အတူတကွဖြင့် သူတို့သည် အဆုံးထိရောက်အောင် သတင်းကို ပို့ဆောင်
ရမည်။ ထိုသတင်းမှာ ယေရှုခရစ်တော်၏ သတင်းကောင်းကို ကြွေးကြော်ရန် ဖြစ်သည်။
သူတို့သည် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ရမည်။
ပထမဆုံးစည်းကိုကျော်သောသူသည်အနိုင်ရမည်။

မျဉ်းဆုံးရောက်အောင်အတူတကွလုပ်

ဆောင်ကြပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - အန္တိအုတ် အသင်းတော်သည်
ပထမဆုံး သာသနာပြုသူများကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်
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စွန့်စာခြင်းနံပါတ် ၈၆
တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၅:၁-၃၅

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - မှားယွင်းသောအရာများက သတင်းကောင်းကို
လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်ရန် ကြိုးစားကြသည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

လူအချ ို့က သူတို့၏ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် မောရှေ၏ ပညတ်များကို နာခံရန် လိုအပ်
သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ သူတို့က ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ရောက်ရန် အရေဖျားလှီးခြင်း
ကို လုပ်ရမည်ဟု ခုခံပြောဆိုကြသည်။

¼¼

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ခရီးက သူတို့အား ဖိနိတ်ပြည်နှင ့်ရှမာရိပြည်တစ်လျှောက် ဖြတ်သွားစေသည်။ ထို

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ဒေသများတွင် ရှင်ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် ဘုရားသခင်မှတပါး အမျ ိုးသားများအား

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

အမှုပြုခဲ့သည်ကို အသေးစိတ်ဝေမျှကြသည်။ ယုံကြည်သူအားလုံးသည် အလွန်ဝမ်း

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

မြောက်ကြသည်။

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် ယေရုရှလင်သို့ ရောက်သောအခါ “ယေရုရှလင်ကောင်စီ” တွင်

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

ယုံကြည်ခြင်း တစ်ခုတည်းကသာ ကယ်တင်ခြင်းရသည်ဟူသော အမှုဖြင့် တွေ့ဆုံနေ

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

ကြသည်။ ပေတရု၏အမြင်နှင့် ရှင်ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့၏ သာသနာတင်ပြချက်များကို

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

လိုက်သည်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်သည် မှားယွင်းသော ဆရာများ ပေါ်ထွက်လာသည့်
အန္တိအုတ် အသင်းတော်သို့ လက်ဆင့်ကမ်းလာသည်။
ပေတရုက သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ဂျူးလူမျ ိုးတို့အား ပေးခဲ့သကဲ့သို့ (တမန်တော်
၂:၄၊ ၁၁:၁၅)

တပါးအမျ ိုးသားတို့အား ပေးထားသည်ဟု ငြင်းဆိုသည် (တမန်တော်

၁ဝး၄၄-၄၆)။

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

သို့ ရောက်ရန်အလို့ငှါ မောရှေ၏ ပညတ်တရားကို နာခံရန် မလိုအပ်ဟု အဆုံးသတ်

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ရှင်ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် အန္တိအုတ်မှ ယေရုရှလင်သို့ ခရီးသွားခဲ့ကြသည်။ သူတို့၏

နားထောင်ပြီးနောက် ယာကုပ်က တပါးအမျ ိုးသား ခရစ်ယာန်များသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်း

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

ပေတရုစကားပြောပြီးနောက် ရှင်ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့က ဘုရားသခင်မှတပါး အမျ ိုး

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

သားတို့အား ပြုတော်မူသော နိမိတ်လက္ခဏာများကို ပြောပြသည်။

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

ယာကုပ်သည် ယေရုရှလင်အသင်းတော်အား ဦးဆောင်သည့် သင်းအုပ်ဖြစ်ပြီး အနှစ်

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

ချုပ် ဖော်ပြချက်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ယေရုရှလင်ကောင်စီက ရှင်ပေါလု၊ ဗာနဗနှင့်

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

ပေတရုတို့၏ အတွေ့အကြုံထက် ပိုမိုလိုချင်ဟန်တူသည်။ ထို့ကြောင့် ယာကုပ်သည်

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

အာမုတ် ၉:၁၁-၁၂ မှ ကိုးကားပြီး ကျမ်းစာ၏သက်သေကို ပေးခဲ့သည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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¼¼

ယေရုရှလင် အသင်းတော်၏ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အသင်းတော်တစ်ခုလုံးက ယုံကြည်
လာသော တပါးအမျ ိုးသားတို့သည် သူတို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ယုံကြည်ခြင်းထက်

ဆရာအကူ

မည်သည့်အရာကိုမျှ ထပ်ပေါင်းရန် မလိုတော့သည်ကို ထောက်ခံကြသည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာခဲ့သည့် သင်ခန်းစာများကို ပြန်လည်ကြည့်ပြီး သင်ခန်းစာများကို အစဉ်
လိုက်ထားနိုင်သလား ကြည့်ကြပါစို့။ အောက်တွင် သင်ခန်းစာများမှ

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု -

များကို ပေးထားသည်။
၁) ဘုရားသခင်သည် အလွန်ခွန်အားကြီးသောသူ ဖြစ်သည်။
၅) ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် ပျော်ရွှင်မှုဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်။
၁၀) အပြစ်တရားသည် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းထားသည့်အရာများကို မကောင်းသည့်
နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ထိခိုက်စေခဲ့သည်။
၁၅) လူသားများသည် ဆိုးညစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်က ရေကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ နောဧ
သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီး နာခံသည်။
၂၀) ဘုရားသခင်က အာဗြဟံအား ဣဇာက်ကိုပူဇော်ရန် ပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က
ထိုအစား သိုးထီးတစ်ကောင် ပေးခဲ့သည်။
၂၅) ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျ ိုးများကို အီဂျစ်ပြည်မှ လွှတ်မြောက်စေရန် ကပ်
ဘေးများကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
၃၀) ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျ ိုးများအား သူနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ယဇ်ပူဇော်နိုင်ရန်
တဲတော်ဆောက်စေခဲ့သည်။
၃၅) ဘုရားသခင်နောက်သို့ လိုက်သောသူများသည် သူ့ကိုအပြည့်အဝ သစ္စာရှိပြီး နာခံ
ရန် ဖြစ်သည်။
၄၀) ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်ကို ဘုရင်ဖြစ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည်
ထာဝရရှင်ဘုရင်ကို တစ်နေ့သောအခါ ဖော်ပြမည်။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဆရာက ထိုဖော်ပြချက်
များကို စာရွက်ပေါ်တွင်
ရေးပြီး စာရွက်များကို
ရောလိုက်ပါ။ စာရွက်ပေါ်
တွင် သင်ခန်းစာနံပါတ်ကို
မတပ်ပါနှင့်။ သင့်အတန်း
၏ အရွယ်အစားပေါ်
မူတည်၍ ကလေးများကို
၂ဖွဲ့၊ ၃ဖွဲ့ခွဲပါ။ ဖော်ပြချက်
တစ်ခုချင်းစီကို အစီအစဉ်
လိုက်ထားရန်
အချ ိန်သတ်မှတ်ပေးပါ။
စာရွက်ပေါ်တွင်
နံပါတ်မတပ်ပါနှင့်။

၄၅)	ပရောဖက်များက ယေရှုမြေပေါ်သို့ မလာမီ နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ခန့်ကပင် သူ့အကြောင်း
ပြောခဲ့ကြသည်။
၅၀)	ဂျူးလူမျ ိုးများသည် နံရံများတည်ဆောက်ရန် ယေရုရှလင်သို့ ပြန်လာကြသည်။
၅၅) စာတန်သည် ယေရှုကို စုံစမ်းခဲ့သည်။ ယေရှုအပြစ်မလုပ်ခဲ့ပါ။
၆၀) လူများစွာသည် ယေရှုနောက်သို့ စတင်လိုက်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
သူ၏သင်ကြားမှုနှင့် နိမိတ်လက္ခဏာကြောင့် ဖြစ်သည်။
၆၅)	ယေရှုက ချစ်သောဖခင်သည် ဆိုးညစ်သောသားကို မည်သို့ခွင့်လွှတ်ကြောင်း၊ အတ္တ
ကြီးသော အစ်ကိုနှင့်နှိမ့်ချသော အခွန်ခံကိုမည်သို့ ခွင့်လွှတ်ကြောင်းကို ပြောပြ
သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်
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၇၀)	ယေရှုသည် သူ၏တပည့်တော်များကို တန်ဖိုးရှိသည့် ညွှန်ကြားချက်များနှင့် သက်

ဆရာအကူ

သာစေသည့် ကတိတော်များပေးခဲ့သည်။
၇၅)	ယေရှုသည်သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသည်။ ယေရှုသည် သေခြင်း တရား
အပေါ် အောင်နိုင်သည့် တန်ခိုးတော်ရှိသည်။
၈၀)	ယေရှုနောက်လိုက်သူများသည် ဆုတောင်းရန်၊ ကိုးကွယ်ရန်၊ ကျမ်းစာဖတ်ရန်နှင့်
မိတ်သဟာရဖွဲ့ရန် တွေ့ဆုံကြသည်။
၈၅) မှားယွင်းသောဆရာများက ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကို ထပ်ဖြည့်ရန် ကြိုးစားကြ
သည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ကောင်စီချ ိန်
ဆရာက ကောင်စီတစ်ခုကို

လူများက ကောင်းကင်သို့ရောက်ရန် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ကောင်းသောအရာများစွာ လုပ်
ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု စဉ်းစားကြသည်။ ကောင်းကင်သို့သွားရန် လူကောင်းဖြစ်ရန်နှင့်
ကျမ်းစာကို နာခံရန်လိုသည်ဟု မည်သူယုံကြည်မည်နည်း။

အသင်းနှစ်သင်းဖြင့်
ဖွဲ့စည်းရမည်။ အသင်း
(က) သည် ကယ်တင်ခြင်း
အတွက် ဘုရားသခင်ကို
ယုံကြည်ပြီး ကောင်းသော

ပုံပြင်ပြောပြပါ

အရာများကို လုပ်ဆောင်
ရန် လိုသည်ဟု ထင်

မှားယွင်းသော ဆရာများ အန္တိအုတ်အသင်းတော်သို့ ရောက်လာကြသည်မှာ သိပ်မကြာပါ။
သူတို့က ယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်ရန် မောရှေ၏ ပညတ်တော်များကိုလည်း နာခံရန် လိုအပ်
သည်ဟု သွန်သင်ကြသည်။ သူတို့သည် ဂျူးလူမျ ိုးများဖြစ်သောကြောင့် ထိုပညတ်တော်မှာ
သူတို့အတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်။ သို့သော် ရှင်ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် ပြင်းထန်စွာ
ကန့်ကွက်ကြသည်။

ကြောင်း ဆွေးနွေးရမည်။
အသင်း (ခ) သည်
ကျမ်းစာထဲတွင်
အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့
မသင်ကြားထားသည်ကို
ဆွေးနွေးရမည်။

အငြင်းအခုံမှာ အလွန်ပြင်းထန်လာပြီး ဗာနဗ၊ ရှင်ပေါလုနှင့် အခြားသူတို့ကို ယေရုရှလင်သို့

ဆရာက ကြားခံလူဖြစ်

စေလွှတ်ပြီး အသင်းတော်လူကြီးများ မည်သို့ ဆုံးဖြတ်ပေးသည်ကို ကြည့်ရန် စေလွှတ်ခဲ့ကြ

ရမည်။ ဤကောင်စီအချ ိန်

သည်။ သူတို့သည် အန္တိအုတ်မှ ယေရုရှလင်သို့သွားသောအခါ ဗာနဗနှင့် ရှင်ပေါလုတို့သည်

သည် တစ်ဦးကို တစ်ဦး

ဘုရားသခင်မှ ဂျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သော တပါးအမျ ိုးသားတို့ကို အမှုပြုသည့်အကြောင်း ဝေမျှ

ရယ်စရာ မလုပ်ရသကဲ့သို့

ကြသည်။ လူတိုင်းက ကြားနာပြီး အလွန်ဝမ်းမြောက်ကြသည်။

ကျရှုံးအောင်လည်း

ရှင်ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် ယေရုရှလင်သို့ ရောက်သောအခါ သူတို့ကို တမန်တော်များနှင့်
အသင်းတော်လူကြီးများက နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုကြသည်။ ထို့နောက် ကောင်စီတွင် တွေ့ဆုံ
ကြသည်။ ပေတရုက စတင်သည်။ သူက ဘုရားသခင်သည် တပါးအမျ ိုးသားများကို အမှုပြု
သည့်အကြောင်း စတင်ပြောပြသည်။ ပေတရုက ယေရုရှလင်ကောင်စီတွင် သန့်ရှင်းသော
ဝိညာဉ်တော်သည် ဂျူးလူမျ ိုးများကို ပေးသကဲ့သို့ တပါးအမျ ိုးသားများကိုလည်းပေးကြောင်း

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်

မလုပ်ရပါ။ ၎င်းက
ကယ်တင်ခြင်းသည်
ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်
ဟုတ်မဟုတ်ကိုသာ
အာရုံစိုက်ထားရန်
ဖြစ်သည်။
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ပြောပြသည်။ သူသည် ဘုရားနှင့်အလွန်နီးကပ်သောသူဖြစ်ပြီး တမန်တော်များထဲမှတစ်ဦး
ဖြစ်သောကြောင့် သူ၏အမြင်မှာ အလွန်ထင်ရှားသည်။
မှားယွင်းသော ဆရာအချ ို့က စကားပြောလာသည်။ သူတို့သည် အလွန်စိတ်ဆိုးပြီး ငြင်းခုံ
ကြသည်။ ၎င်းသည် ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောဆိုရင်း အချ ိန်အတော်ကြာသွားသည်။ ရှင်ပေါလု
နှင့် ဗာနဗတို့က သူတို့ဟောကြားခဲ့သည့်နေရာ တပါးအမျ ိုးသားများကြားတွင် ဘုရားသခင်
အမှုပြုသည်ကိုဝေမျှကြသည်။

အပ်ကျသည်ကိုပင်ကြားရသည်အထိ

တိတ်ဆိတ်နေခဲ့

သည်။ အခန်းထဲတွင် အလွန်တိတ်ဆိတ်သွားသည်။

ဆရာအကူ
ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု ပဲအိတ်ပစ်ခြင်း

တိတ်ဖြင့် ကြမ်းပြင်ပေါ်
တွင် ၃၆ လက်မခန့်

နောက်ဆုံးတွင် တိတ်ဆိတ်နေရာမှ ယာကုပ်က စတင်စကားပြောသည်။ သိသည့်အတိုင်း

ရှိသော စတုရန်းပုံကပ်ပါ။

ပင် သူသည် ယေရုရှလင်အသင်းတော်၏ လူကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ယာကုပ်က ဘုရးသခင်

စတုရန်းအထဲတွင်

သည် တပါးအမျ ိုးသားများကို ယုံကြည်သူဖြစ်လာရန် ပိုမိုခက်ခဲအောင် မလုပ်သင့်ကြောင်း

အင်္ဂလိပ်စာလုံး X

ပြောသည်။ ယာကုပ်၏စကားမှာထက်ပြီး အငြင်းအခုံကို ဖြေရှင်းပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်သွား

သဏ္ဍာန် တိတ်ကပ်ပါ။

သည်။ ပေတရု၊ ဗာနဗနှင့် ယာကုပ်တို့က ကယ်တင်ခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ

တစ်ခန်းချင်းစီကို တန်ဖိုး

ဖြစ်သည်ကို အားလုံးသဘောတူကြသည်။ မောရှေ၏ ပညတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို နာခံ

တစ်ခုစီ (၁၊၂၊၃၊၄) ပေးပါ။

ခြင်းမှ မဟုတ်ကြောင်း သဘောတူကြသည်။

ထိုမှခပ်လှမ်းလှမ်းမှ

တမန်တော်များနှင့် လူကြီးများ အားလုံးသဘောတူကြပြီး ၎င်းမှာ အသင်းတော်တစ်ခုလုံး
အားကောင်းစေသည့်ပုံ ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးသြဝါဒဆိုင်ရာ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းခဲ့ကြသည်။
သူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လူတိုင်းအား သိစေရန် ယေရုရှလင်အသင်းတော်က ပေါလုနှင့်
ဗာနဗတို့ကို သူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်အား ရေးထားသည့် စာနှင့်အတူ အန္တိအုတ်အသင်းတော်
သို့ပို့လိုက်ကြသည်။ ယုံကြည်သူအချ ို့ကလည်း ပေါလုသည် ဗာနဗတို့နှင့်အတူ လိုက်သွား
သည်။ အန္တိအုတ်အသင်းတော်က ထိုသတင်းကို ကြားသောအခါ သူတို့သည် စိတ်အလွန်
သက်သာသွားကြပြီ ကျေနပ်သွားကြသည်။

ကျောင်းသားများ
ပစ်ရမည့် နေရာတွင်
တိတ်ဖြင့် လိုင်းတားပါ။
အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။
တစ်ယောက်ချင်းစီသည်
စတုရန်းပုံထဲမှ
တစ်ခန်းခန်းကို ပစ်ရမည့်
အလှည့်ရှိမည်။ (သင့်
အနေဖြင့် ခြေအိတ်ထဲ

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

တွင် ပဲများထည့်ပြီး
သရေကွင်းဖြင့် တင်းကြပ်

တမန်တော်ဝတ္တု ၁၅:ရ - များစွာသော ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းရှိသောအခါ ပေတရုသည်ထ
လျက် ညီအစ်ကိုတို့ ဘုရားသခင်သည် ရှေးဦးစွာ ငါတို့တွင် ရွေးကောက်တော်မူ၍ ငါဟော
ပြောသောအားဖြင့် တပါးအမျ ိုးသားတို့သည် ဧဝံဂေလိတရားကို ကြားနာ၍ ယုံကြည်ရမည်
အကြောင်း စီရင်တော်မူသည်ကို သင်တို့သိကြ၏။

စွာစည်းပါ။ ခြေအိတ်
အရှည်ဘက်ကို ယူပြီး
ပဲအိတ်ထားသည့်
ဘက်သို့ခေါက်ပါ။)
သူတို့က ကျမ်းချက်ကို

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

မှန်ကန်စွာ ပြောနိုင်ပါက
သူတို့ပစ်လိုက်သည့်
ပဲအိတ်သည် စတုရန်း

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း ပုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကွဲပြားသည်။ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်

ထဲမှ တန်ဖိုးအတိုင်း

သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်းသီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏ရည်ရွယ်

ရမည် ဖြစ်သည်။

ချက်အဖြစ် ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။

ဆရာအကူ

သို့သော် ဆရာအနေဖြင့် ရိုးရှင်းသောချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်းသီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ
ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ယေရှု၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music
သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ကျမ်းချက်လှုပ်ရှားမှု
“ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဆုတောင်းခြင်း” လှုပ်ရှားမှု
ကလေးများကို ဤမေးခွန်းမေးပါ - “သင်သည် မည်သည့်အရာ (သို့) မည်သူကို သင့်စိတ်
ဝိညာဉ်ဖြင့် ယုံကြည်သနည်း။ တစ်နေ့သောအခါ သင့်အား ကောင်းကင်သို့ မည်သည့် အရာ
က ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဟု ယုံကြည်သနည်း။ ဘုရားသခင်နှင့် သင်မည်သို့ စကားပြော
သနည်း။”
ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိ၏ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ယုံကြည်ခြင်းကို ဖော်ပြသည့် ဘုရား
သခင်ထံစာ တစ်စောင်ရေးကြမည် ဖြစ်သည်။ မှန်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုစာကို
အီးမေးလ်ဖြင့် မပို့ပါ။ သို့သော် သင်သည် ဘုရားသခင်ထံစာရေးပါက သင်ဘာပြောမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပြီး ဘုရားသခင်အား စကားပြောသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ စဉ်းစားတွေး
တောမှု အရေးကြီးသည့်အကြောင်းကို အချ ိန်အနည်းငယ်ပြောဆိုပါ။ သင်စဉ်းစားသည့်
အရာကို ချရေးခြင်းသည် သင်အမှန်တကယ် ယုံကြည်သည့်အရာကို စဉ်းစားရန် အကောင်း
ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပြောဆိုဆက်ဆံရန် နည်းလမ်း နောက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
သူတို့ စတင်မည့်ပုံစံ အကြောင်းကို ကလေးများအား အကြံအနည်းငယ်ပြုပါ။ ဘုရားသခင်
ထံ စာရေးခြင်းသည် ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် တူသည်။ ရိုးရှင်းစွာ ဘုရားသခင်
နှင့်

စကားပြောခြင်းဖြစ်သည်။

သင့်အနေဖြင့်

စကားလုံးလှလှများကိုသာသုံးရမည်ဟု

မခံစားပါနှင့်။ သင့်နှလုံးသားထဲတွင် ရှိသောအရာကို ဘုရားသခင်အား ပြောပြလိုက်ပါ။ သူတို့
က အတန်းသားများအား ဝေမျှလိုပါက ကလေးအနည်းငယ်ကို သူတို့၏စာကို ဖတ်စေပါ။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ကလေးများအား သူတို့အိမ်သို့ ယူသွားလိုသည့် သင်ခန်းစာမှ အဓိကအကြောင်းအရာကို
ဆရာက စဉ်းစားစေပါ။ ထို့နောက် သူတို့ကိုနံပါတ် ၁ မှ ၅ ထိ ရေစေပါ။ နံပါတ် ၁ ကျသော
အဖွဲ့သည် သင်ခန်းစာမှသူ (သို့) သူမလေ့လာမိသည့် အဓိကအကြောင်းအရာကို ပြောရ

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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မည်ဖြစ်သည်။ ငါးဖွဲ့လုံးသည် သင်ခန်းစာမှ သူတို့လေ့လာမိသည့် အဓိကအကြောင်းအရာ
ကို ဝေမျှရန် အခွင့်အရေးရသင့်သည်။
အတွေးအခေါ်များတွင် ပါဝင်သည်မှာ ¼¼
¼¼
¼¼

¼¼

¼¼

ဆရာအကူ

သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

ဘုရားသခင်သည် ဂျူးလူမျ ိုးများနှင့် ဂျူးလူမျ ိုးမဟုတ်သည့် လူများက ခရစ်တော်ကို

သုံးသပ်ပါ လှုပ်ရှားမှု -

ယုံကြည်ရန် အလိုရှိသည်။

ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခြင်း

ကယ်တင်ခြင်းသည် “နာခံခြင်း + ကယ်တင်ခြင်း” ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ယုံကြည်ခြင်း

ဆရာက ကလေးများ

တစ်ခုတည်းသောကိစ္စဖြစ်သည်။

လေ့လာမိသည့်

မှားယွင်းသော ဆရာများ ရှိသော်လည်း အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များနှင့် တမန်

သင်ခန်းစာကို ဝေမျှရန်

တော်များသည် သူတို့ဦးဆောင်မှုတွင် သြဝါဒဆိုင်ရာ ပထမဆုံးသော ပြဿနာကို

အချ ိန် ၅ မိနစ်ပေးရမည်။

ဖြေရှင်းခဲ့ကြသည်။

အတန်းထဲတွင် ကလေး

ရှင်ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်းဝေငှရန်နှင့် အသင်း

၅ ဦးနှင့် အထက်ရှိပါက

တော်သို့ မှန်ကန်သော သြဝါဒများယူဆောင်လာရန် ဘုရားသခင်မှ အသုံးပြုခဲ့

တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကို

သည်။

အချင်းချင်း ဝေမျှစေပါ။

ပေတရု၊

ယာကုပ်၊

ရှင်ပေါလုနှင့်

ဗာနဗတို့သည်

ကနဉီး

အသင်းတော်ကို

ဦးဆောင်ခဲ့သည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူ ဖြစ်လာရန် ကယ်တင်ခြင်းသည် အလုပ်အားဖြင့် မဟုတ်ပဲ
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဖြစ်သည်ကို ဝန်ခံရမည်။ ဆရာက သင်ခန်းစာကို ဂလာတိ ၂:၁၆
မှ ရှင်ပေါလုမှ ယေရုရှလင်ကောင်စီပြီးနောက် မကြာမီ ရေးသားခဲ့သောစာကို ယူသင့်သည်။
“ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ကြသည်ကို အပြစ်ထင်ရှား
သော တပါးအမျ ိုးသားမဟုတ်ပဲ ဇာတိအမျ ိုးသားဖြင့် ယုဒလူဖြစ်သော ငါတို့သည် အမှန်သိ
သည်နှင့်အညီ ပညတ်တရား၏အကျင့်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်၊ ခရစ်တော်ကို
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ခြင်းငှါ ငါတို့ပင် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်
ကြပြီ။”

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - မှားယွင်းသောအရာများက သတင်းကောင်းကို
လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်ရန် ကြိုးစားကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၈၇
တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၆:၁-၁၈:၂၂

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ရှင်ပေါလုနှင့် သူ၏မိတ်ဆွေများသည်
စီးရီးယား၊ တူရကီနှင့် ဂရိသို့ သွားခဲ့ကြသည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

ရှင်ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့က ဒုတိယသာသနာခရီးစဉ်တွင် မည်သူကိုခေါ်ဆောင်သွားရ
မည် အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြင်းထန်စွာ သဘောထားချင်း ကွဲလွဲသွားကြသည်။
ဗာနဗက ပထမခရီးစဉ်တွင် စွန့်ခွာသွားခဲ့သော မာကုယောဟန်ကို ခေါ်သွားလိုသည်။
ရှင်ပေါလုက ဆန့်ကျင်ဘက်ခံစားသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် နှစ်ဦးစလုံးက သာသနာ
ခရီးစဉ်ကို သွားခဲ့ကြသည်။ ဗာနဗသည် မာကုယောဟန်ကိုခေါ်ပြီး ကုပရုကို သွားခဲ့
ကြသည်။ ရှင်ပေါလုက သိလကို ခေါ်ပြီး ယခုခေတ် တူရကီနှင့် ဂရိဖြစ်သော စီးရီးယား
သို့သွားခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ရှင်ပေါလုသည် ဗာနဗကို စကားကောင်းမွန်စွာ

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

ကောလောသဲ ၄:၁၀)။

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

ပေတရု၊ ဗာနဗနှင့် မာကုယောဟန်တို့ မည်သူ့ကိုမှ တမန်တော်ဝတ္ထုထဲတွင် နောက်

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

ချက်ကို ချမှတ်သည့် ယေရုရှလင်အသင်းတော်မှ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။ သူသည်

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

လည်း ရောမနိုင်ငံသား၊ ပရောဖက်တစ်ပါးနှင့် ဂရိဘာသာစကားကိုလည်း သိပေမည်။

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

ပေါလုနှင့် သိလတို့သည် ဒုတိယသာသနာခရီးစဉ်ကို အတူတကွသွားခြင်းဖြင့် အသင်း
တော်ကို ခွန်အားဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

ဒုတိယသာသနာခရီးစဉ်၏ အစောပိုင်းတွင် ရှင်ပေါလုသည် ဒုတိယမျ ိုးဆက်ပြောင်းလဲ

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

သူတိမောသေနှင့် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ တိမောသေ၏မိခင်နှင့် အဖွားတို့သည်လည်း ယုံ

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

ကြည်သူများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားစွာဖြင့် သူ၏ဖခင်မှာ ဂရိဖြစ်ပြီး ယုံကြည်
သူ မဟုတ်ပါ။ တိမောသေသည် ရှင်ပေါလု ယုံကြည်ရသည့် သူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်လာ
ခဲ့သည်။
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ပြောသည်။ ထိုမှသူတို့၏ မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းမှာ ရပ်တန့်မသွားတော့ပေ။ (၁ကော ၉:၆၊

တစ်ဖန် မတွေ့ရတော့ပေ။ သိလသည် အန္တိအုတ်အသင်းတော်ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

ယခုခေတ် တူရကီတစ်လျှောက် ခရီးသွားပြီးနောက် ဘုရားသခင်သည် ရှင်ပေါလုအား
ရူပါရုံဖြင့် စကားပြောလာသည်။ “မာကေဒေါနိပြည်သို့ ကူးပါ၊ ငါတို့ကိုမစပါ” ထို့ကြောင့်
ရှင်ပေါလုနှင့် သူ၏မိတ်ဆွေများက မာကေဒေါနိသို့ထွက်လာကြသည် (မြောက်ပိုင်း
ဂရိ) ထိုမှ ဖိလိပ္ပိမြို့နှင့် ဗေရိမြို့သို့ သွားခဲ့ကြသည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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¼¼

မာကေဒေါနိပြည်သို့ သွားပြီးနောက် ရှင်ပေါလုသည် အာသင်မြို့သား အတွေးအခေါ်

ဆရာအကူ

ပညာရှင်များနှင့် ငြင်းခုံကြသည်။ သူသည် ကောရိန္တုမြို့တွင် တစ်နှစ်ခွဲနေခဲ့သည်။ ထို့
နောက် ယေရုရှလင်သို့ပြန်သွားပြီး အန္တိအုတ်သို့ ပြန်သွားသည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျမ်းစာထဲမှ မရှိမဖြစ် သမ္မာတရားရှစ်ခု ထွက်ပေါ်လာသည်။ ကလေးများကို ထိုရှစ်ခုအား
သိသလား၊ အစဉ်လိုက်သိသလား၊ တစ်ခုချင်းစီအား အတိုချုပ်ဖော်ပြနိုင်သလား စိန်ခေါ်ပါ။
၁။ ဘုရားသခင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်ရှိသည်။
၂။ လူသား - ဘုရားသခင်သည် လူသားအား သူ၏အထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်း
ခဲ့သည်။
၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံခဲ့ကြပါ။
၄။ သေခြင်း - ဘုရားသခင်သည် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာခံမှု
အတွက် ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှသေခြင်းသည် ခွဲခွာခြင်းကို ရည်ညွှန်း
သည်။
၅။ ခရစ်တော် - ဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နေသည့် သူ၏
တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
၆။ ကားတိုင် - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်
တွင် အသေခံခဲ့သည်။
၇။ ယုံကြည်ခြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပါက ဘုရားသခင်
ကြိုဆိုသည်။
၈။ အသက် - ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သော သူတို့အား ထာဝရအသက်ကိုပေးသည်။

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု မရှိမဖြစ်အခြေခံ
သမ္မာတရားရှစ်ချက်
သမ္မာတရားရှစ်ချက်ကို
စာရွက်များပေါ်တွင်
ရေးပြီးစားပွဲပေါ်တွင်
မှောက်ထားပါ။
ဖော်ပြချက်များကို
ထိုအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။
ယခု ၂ဖွဲ့၊ ၃ဖွဲ့ခွဲပြီး
သမ္မာတရားရှစ်ချက်နှင့်
ဖော်ပြချက်ကို
အစဉ်လိုက်ထားစေပါ။
အချ ိန်သတ်မှတ်ပြီး
အနိုင်ရသည့် အသင်းကို
ဆုပေးပါ။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

ထိုသမ္မာတရား ရှစ်ချက်ကို
ကျမ်းစာထဲတွင်
တွေ့နိုင်သည်ကို

ရှင်ပေါလု၏ ဒုတိယသာသနာခရီးစဉ်တွင် ရှင်ပေါလုနှင့် သူ၏မိတ်ဆွေများမှ ဂရုစိုက်ခဲ့သူ

အတန်းသားများအား

များနှင့် သူတို့နှင့် မိတ်ဆွေများ ဖြစ်လာသူများအကြောင်းကို လေ့လာသွားကြမည်ဖြစ်

သတိပေးပါ။

သည်။ ဥပမာ သိလ၊ တိမောသေနှင့် လုဒိနှင့် အခြားသူများကို ဒုတိယသာသနာခရီးစဉ်တွင်
တွေ့ခဲ့ကြသည်။ ရှင်ပေါလု၏ မိတ်ဆွေများသည် နိုင်ငံအသီးသီးအတွင် နေထိုင်ကြသည်။
ရှင်ပေါလုက ခရီးသွားနေစဉ် မည်ကဲ့သို့သော မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်း အကျင့်စရိုက်များကို ရှာဖွေ
မည်ဟု ထင်သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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¼¼

အားထားရသော သက်သေလား။

¼¼

ခရီးသွားတတ်သူလား။

¼¼

ဘုရားတရားရိုသေသော စိတ်နေသဘောထားလား။

ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ယေရုရှလင် ကောင်စီမှစာကို အန္တိအုတ်အသင်းတော်တွင် ဖတ်ပြီးနောက် ရှင်ပေါလုနှင့်
ဗာနဗတို့သည် ပထမသာသနာခရီးစဉ် အသင်းတော်များသို့ ပြန်သွားပြီး သူတို့ဘာလုပ်
ဆောင်ခဲ့ကြသည်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ သူတို့နှစ်ဦးအတွက် ကောင်းသောအရာ ဖြစ်ဟန်

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- မြေပုံ

တူသည်။ သို့သော် မဟာကွဲပြားချက်တစ်ခုမှာ - ဗာနဗက သူ၏ညီဝမ်းကွဲ မာကုယောဟန်

ရှင်ပေါလုနှင့်သိလတို့၏

ကို ခေါ်သွားလိုသည်။ သူက သူတို့၏ပထမသော သာသနာခရီးစဉ်တွင် ထွက်ခွာသွားသူ

ဒုတိယသာသနာ ခရီးစဉ်

ဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုက သူနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမလုပ်ဆောင်လိုပေ။ ထို့ကြောင့် သူတို့

များ၏ တည်နေရာများကို

တစ်ဦးချင်းစီသည် ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားခဲ့ကြသည်။ ဗာနဗနှင့် မာကုတို့သည် ကုပရုသို့

ဆရာက အကြမ်းဖျဉ်း

သွားပြီး ရှင်ပေါလုနှင့် သူ၏ခရီးသွားဖော်သစ် သိလတို့သည် ယခုလက်ရှိ တူရကီသို့ သွား

ရေးဆွဲပြီး မြေပုံပြနိုင်လျှင်

ခဲ့ကြသည်။

ကောင်းမည်။

ရှင်ပေါလုနှင့် သိလတို့၏အစောပိုင်းခရီးစဉ်တွင် တိမောသေဟုခေါ်သော လူငယ်တစ်ဦးကို
တွေ့ခဲ့ကြသည်။ ထိုသူ၏မိခင်နှင့်အဖွားတို့သည် ယုံကြည်သူများဖြစ်ကြသည်။ တိမောသေ
သည် ရှင်ပေါလု၏ ခရီးသွားဖော်ဖြစ်လာပြီး သူ၏အားကိုးရဆုံး မိတ်ဆွေနှင့် သာသနာလုပ်
ဖော်ဆောင်ဖက်များ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ရှင်ပေါလုက ဂရိနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသမှ မာကေဒေါနိ
ပြည်အမျ ိုးသားတစ်ဦးကိုမြင်ခဲ့ပြီး ထိုအမျ ိုးသားက ပြောသည်မှာ - “မာကေဒေါနိပြည်သို့
ကူးပါ။ ငါတို့ကိုမစပါ” ဟု ပြောလေသည်။ ယခု ဒုတိယသာသနာခရီးစဉ်တွင် ရှင်ပေါလု
စဉ်းစားထားသည်နှင့် မတူတော့ပေ။ သူသည် ပထမခရီးစဉ်တွင် အသင်းတော်များကိုခွန်
အားဖြည့်ဆည်းရန်သာ သူသွားခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က သူတို့၏သာသနာကို ပိုမို
ကြီးမားသောတံခါးကို ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအရာက ဂရိပြည်နှင့် ဥရောပသို့ သွားစေခဲ့သည်။
သူတို့သည် တူရကီမှ Aegean ပင်လယ်တစ်လျှောက် ရွက်လွှင့်ခဲ့ပြီး ဆုတောင်းရန် နေရာ
ရှာခဲ့သည်။ သူတို့သည် ဆုတောင်းရန် နေရာတွေ့ခဲ့ပြီး တန်ဖိုးကြီးသည့် အဝတ်ကိုရောင်း
သည့် အမျ ိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့ကြသည်။ သူမ၏အမည်မှာ လုဒိဖြစ်သည်။ သူမသည်ဖိလိပ္ပိမြို့
တွင် ယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော် ပုံမှန်အတိုင်းပင် ဒုက္ခပေးသူအချ ို့သည်
မြို့ထဲသို့ရောက်လာပြီး ရှင်ပေါလုနှင့် သိလတို့ကို ဆန့်ကျင်အောင် လူထုကို လှုံ့ဆော်လေ
သည်။ သူတို့ကို အကျဉ်းထောင်ထဲသို့ ပို့လိုက်ကြသော်လည်း ဘုရားသခင်ကို ချ ီးမွမ်းနေ
ဆဲဖြစ်သည်။ တစ်ညတွင် မြေငလျင်လှုပ်လာပြီး ထောင်သားများအားလုံး သံကြိုးများ
ပြုတ်သွားသည်။ ထောင်မှူးက ကြောက်နေသော်လည်း ရှင်ပေါလုက အကျဉ်းသားများ
အားလုံးသည် ထောင်ထဲတွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်ကို ပြောပြသည်။ ၎င်းကြောင့် ထောင်မှူးက
စိတ်ဝင်စားလာပြီး ရှင်ပေါလုအား “အကျွန်ုပ်သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်အံ့သောငှါ

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း” ဟု မေးလေသည်။ ရှင်ပေါလုက သူ့အား “သခင်ယေရှုခရစ်ကို
ယုံကြည်လော့။ ယုံကြည်လျှင် သင်နှင့် သင်၏အိမ်သူအိမ်သားတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့

ဆရာအကူ

ရောက်ကြလိမ့်မည်” ဟု ပြောပြသည်။ ထိုဖြင့် ထောင်မှူး၏ မိသားစုတစ်စုလုံးသည် ယေရှု
ခရစ်တော်ကို လက်ခံယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် ရှင်ပေါလုက တပါးဘုရားများဖြင့် နှောင့်ယှက်ခံရသည့် အေသင်မြို့သို့ သွားခဲ့
သည်။ ထိုမြို့ရှိ အတွေးအခေါ် ပညာရှင်များနှင့် ငြင်းခုံသည်။ ထို့နောက် သူသည် ကောရိနု ္သ
မြို့သို့သွားပြီး ထိုမြို့တွင် အချ ိန်အနည်းငယ်နေရန် လိုသည်ဟု ထင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူ
သည် ကောရိနုတွ
္သ င် တစ်နှစ်ခွဲနေခဲ့သည်။ သူသည် အသင်းတော်ကိုအားပေးပြီး လူများစွာ
သည်လည်း ယေရှုကို ယုံကြည်လာသည်။ ၎င်းသည် ရှင်ပေါလုအတွက် ဒုတိယသာသနာ
ခရီးစဉ် အဆုံးသတ်ချ ိန်ဖြစ်သောကြောင့် ကဲသရိမြို့သို့ အရင်သွားပြီး အန္တိုအုတ်သို့ ပြန်သွား
လေတော့သည်။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု -

တမန်တော်ဝတ္တု ၁၆:၃၁ - သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လော။ … ကယ်တင်ခြင်းသို့
ရောက်ကြလိမ့်မည်။

ကျမ်းချက်ကဒ်တိုက်ပွဲ
သင့်အတန်းကို
၂ဖွဲ့ (သို့)၃ဖွဲ့ခွဲပါ။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကို
ကဒ်တစ်စုံစီပေးပါ။

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

တစ်ကဒ်စီတွင်
ကျက်မှတ်ထားသည့်
ကျမ်းချက်ထဲမှ စကားလုံး
တစ်လုံးပါသည်။
တစ်ဖွဲ့ချင်းစီက ကျမ်းချက်
များကို မှန်ကန်သည့်
အစီအစဉ်အရ ထားနိုင်ရန်

“ယေရှု၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music

ကြိုးစားရမည်။

သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်
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ဆရာအကူ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ကျမ်းစာ လှုပ်ရှားမှု

အတန်းကို ၅ ဖွဲ့ခွဲပါ။
၁။ မျက်လုံး - မရှိ (မျက်လုံးကို လက်ဖြင့် ဖုံးပါ)
၂။ နားရွက် - မရှိ (နားကို လက်ချောင်းများဖြင့် ပိတ်ထားပါ)
၃။ အသံ - မရှိ (ပါးစပ်ကို လက်ဖြင့် ပိတ်ပါ)
၄။ လက် -မရှိ (လက်နှစ်ဖက်ကို ကျောနောက်တွင် ထားပါ)
၅။ 	ခြေ - မရှိ (ကြမ်းပေါ်တွင် ခြေခွင်ထိုင်ပါ)
ပြောပါ - ချ ီးမွမ်းသီချင်းကိုဆိုပြီးဘုရားသခင်အားမတူညီသောနည်းလမ်းဖြင့်ချ ီးမွမ်းနိုင်သ
လားကြည့်ကြပါစို့။ သင်သည် မျက်စိ-မပါသော အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါက သင့်မျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးချ ီး
မွမ်းရမည်။ သင်သည်အသံ-မရှိသောအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါက သင်သည်လက်ခုပ်တီးပြီးကနိုင်သည်။
သို့သော် အသံမထွက်ရပါ။ စသဖြင့်။ သီချင်းကိုနောက်တစ်ဖန်ဆိုပါ။ ကလေးများသည် စည်း
မျဉ်းကိုလိုက်နာကြောင်းသေချာစေပါ။ သီချင်းဆိုပြီးနောက်မေးပါ “ဘုရားသခင်ကိုကန့်သတ်ချက်ဖြင့်ချ ီးမွမ်းခြင်းသည် ခက်ခဲပါသလား လွယ်ကူပါသလား။”
မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ ဘုရားသခင်ကိုချ ီးမွမ်းသည့်နည်းလမ်းရှာတွေ့ပါသလား။
ပြောပါ - “တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ပေါလုနှင့် သိလကဲ့သို့ ခံစားမိတတ်ကြသည်။
ခက်ခဲသော အခြေအနေတွင် ချည်နှောင်ထားခံရသကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုနှင့် သိလတို့
ကဲ့သို့ ဘုရားသခင်ကို ချ ီးမွမ်းသည့် နည်းလမ်းရှာတွေ့သကဲ့သို့ မည်သို့ပင်ဖြစ်နေစေကာမူ
ကျွန်ုပ်တို့ မည်သည့်နေရာတွင် ရှိနေစေကာမူ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ချ ီးမွမ်းရန်
နည်းလမ်းများနှင့် အကြောင်းရင်းများ ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။” အချ ိန်ရှိပါက ချ ီးမွမ်းသီချင်းကို
နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုပါ။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
“မည်သူနည်း မေးခွန်းများ”
၁။ ရှင်ပေါလု၏ခရီးစဉ်တွင် သူနှင့်ရင်းနှီးသည့် မိတ်ဆွေဖြစ်လာမည့် မည်သူနှင့်တွေ့
ဆုံခဲ့သနည်း။
၂။ ရှင်ပေါလုသည် မည်သူနှင့် ခရီးသွားခဲ့သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်

သင်နှင့်ရင်းနှီးသည့်ချ ီးမွမ်း
သီချင်းကို ကလေးများ
အား သီဆိုရန် ဖိတ်ခေါ်ပါ။
“ယေရှု ကျွန်ုပ်ကို ချစ်
သည်” (သို့) ကလေး
များရသော အခြားရိုးရှင်း
သော သီချင်းလည်း
ဆိုနိုင်ပါသည်။ ကလေး
များအား သီချင်းဆိုစဉ်
လက်ခုပ်တီးရန်နှင့်
ကရန်အားပေးပါ။
ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - စူးစမ်း
လေ့လာသည့် ကုဗဗူး
အတန်းသားများကို
နှစ်သင်းခွဲပါ။ ကုဗတုံး၏
အနားတစ်ဖက်ချင်းစီတွင်
လေဘယ်ကဒ်များ
ကပ်ရန် - မည်သူ၊ ဘာ၊
ဘယ်အချ ိန်၊ ဘယ်နေရာ၊
အဘယ်ကြောင့်ဟူသည့်
မေးခွန်းများကို ကပ်ပါ။
တစ်ဖွဲ့ကကုဗတုံးကို လှည့်
လိုက်သည့်အခါ သူတို့နှင့်
မျက်နှာချင်းဆိုင် အနားမှ
မေးခွန်းကို ဖြေရမည်ဖြစ်
သည်။ ဥပမာ သူတို့၏
မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်
အဘယ်ကြောင့်နည်း
ဟူသည့် မေးခွန်းကျပါက
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
ဟူသောအဖြေကို ဖြေရ
မည်။ ဆရာများက
သင်ခန်းစာမှမေးခွန်းများ
ထုတ်နိုင်ပါသည်။
သင်ခန်းစာနှင့်
ဆက်နွယ်နေရမည်။
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“ဘာဖြစ်သနည်း” မေးခွန်းများ
၁။ ရှင်ပေါလုသည် ဖိလိပ္ပိမြို့ အကျဉ်းထောင်တွင် ဘာလုပ်ခဲ့သနည်း။
၂။ ရှင်ပေါလုသည် အာသင်မြို့တွင် ဘာလုပ်ခဲ့သနည်း။

ဆရာအကူ
သင်ခန်းစာကို
လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

“မည်သည့် အချ ိန်နည်း” မေးခွန်းများ
၁။ ရှင်ပေါလုသည် ဂရိ (သို့) မာကေဒေါနိပြည်သို့ မည်သည့်အချ ိန်တွင် သွားရန်

လှုပ်ရှားမှု - ကယ်တင်
ခြင်း သတင်းကောင်း

ဆုံးဖြတ်ခဲ့သနည်း။
၂။ ရှင်ပေါလုသည် ထိုဒုတိယသာသနာခရီးစဉ်ကို မည်သည့်အချ ိန်တွင် အဆုံးသတ်ခဲ့

အသင်းလိုက်
လုပ်ဆောင်ခြင်း

သနည်း။

ဆရာက အတန်းသားများ

‘မည်သည့်နေရာနည်း” မေးခွန်းများ
၁။ မာကေဒေါနိပြည်သည် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိသနည်း။
၂။ အာသင်နှင့် ကောရိနုသည်
္သ
မည်သည့်နေရာတွင် ရှိသနည်း။
“အဘယ်ကြောင့်နည်း” မေးခွန်းများ

ကို နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး တစ်ဖွဲ့စီကို
ပေ ၃၀ အကွာတွင် ရပ်စေ
ရမည်။ ပထမအသင်းသည်
ခြေခွင်လျက် ထိုင်ပြီး

၁။ ရှင်ပေါလုသည် အဘယ်ကြောင့် ဖိလိပ္ပိအကျဉ်းထောင်ထဲတွင် ရှိသနည်း။

လက်များကို မြေပေါ်တွင်

၂။ ရှင်ပေါလုသည် အာသင်မြို့ရှိ အတွေးအခေါ် ပညာရှင်များနှင့် အဘယ်ကြောင့်

ချထားရမည်။ ဒုတိယ

ငြင်းခုံသနည်း။

အသင်းက ပထမအသင်း
၏ ခါးမှ သူ (သို့)
သူမ၏ ခြေထောက်ကို

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

ဖက်ကိုင်ရမည်။ တတိယ
နှင့် စတုတ္ထ အသင်းဝင်များ
ကလည်း ထိုအတိုင်း

သူတို့သည် သတ်မှတ်ထားသောအချ ိန်တွင် အတူတကွ ပေးဝေရမည့် သတင်းစကားရှိသည်။

လုပ်ဆောင်ရမည်။

ထိုသတင်းစကားမှာ ယေရှုခရစ်တော်၏ သတင်းကောင်းကို ကြားပြောရန်ဖြစ်ပြီး သူတို့
အတူတကွ လုပ်ဆောင်ရမည်။ အဆုံးသတ်မျဉ်းကို ဖြတ်သည့် ပထမဆုံးအသင်းသည် အနိုင်
ရသည်။ နောက်ဆုံးမျဉ်းအထိ ရောက်အောင် သတင်းစကားကို အတူတကွလုပ်ဆောင်ပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ရှင်ပေါလုနှင့် သူ၏မိတ်ဆွေများသည်
စီးရီးယား၊ တူရကီနှင့် ဂရိသို့ သွားခဲ့ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၈၈

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

တမန်တော်ဝတ္ထု ၁ ၈:၂၃-၂၉:၄၂

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ရှင်ပေါလုသည် ဧဖက်မြို့တပါးအမျိုးသားများရှိသည့်
နေရာတွင် အချိန်များစွာ ကုန်ခဲ့သည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

ရှင်ပေါလုသည် အန္တိအုတ်သို့ ရောက်သည်နှင့် သူသည် ထိုနေရာတွင် အချ ိန်အနည်း
ငယ်သာ သုံးခဲ့ဟန်တူသည်။ သူ၏တတိယ သာသနာခရီးစဉ်ကို စတင်ခဲ့သည်။ ရုတ်
တရက် လွန်ခဲ့သော ပထမသာသနာခရီးစဉ်မှ မရောက်ဖြစ်တော့သည့် လွန်ခဲ့သည့် ၂နှစ်
၃နှစ်က ဧဖက်သို့ ဦးတည်သွားခဲ့သည်။ ထိုတတိယ သာသနာခရီးစဉ်သည် အေဒီ ၅၃ မှ
၅၇ အထိ ကြာခဲ့ပေမည်။

¼¼

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ဒိုင်ယာနာမိစ္ဆ ပေါလုမှ ဧဖက်မြို့ရှိ အာပေါလုနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းဖြင့် စတင်သည်။

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

အာပေါလုသည် နာမည်ကြီးသည့် ကျမ်းစာသင်ကြားသည့် ဆရာတစ်ပါးဖြစ်သည်။

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

အာတေမိဗိမာန်သည်

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ခုနှစ်ခုထဲမှ

တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဗိမာန်တော်သည်

ဧဖက်မြို့တွင် ဘုရားသခင်ကို လူများစွာက ကြောက်ရွံ့လာကြပြီး သူတို့၏မှော်စာအုပ်

နိမိတ်လက္ခဏာများသည် ပေတရုနှင့် ရှင်ပေါလုအားဖြင့် တူညီစွာ မြင်တွေ့ရသည်။
နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်တွင် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီး လက်တော်ကျရောက်သည်။

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

ယေရှု၏နာမကို ကြောက်ရွံ့သူတို့နှင့် ရိုသေလေးစားသူအဖို့ ရလဒ်မှာ ကြီးမားသည်။

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

ခရစ်ယာန်အများစုသည် မှော်အတတ်နှင့် ဝိညာဉ်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

သို့သော် ယခု သူတို့၏ မိုက်မဲမှုကို ပွင့်လင်းစွာ ဝန်ခံကြသည်။ လူအများက သူတို့၏
မှော်စာအုပ်များကို လူထုရှေ့တွင် မီးရှို့ကြသည်။ ထိုမှော်စာအုပ်များ၏ တန်ဖိုးမှာ
ငွေ ၅၀ဝဝဝ ရှိသော ငွေအမြောက်အများပေးရသည်။
¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

မှ အာတေမိမိစ္ဆာ အယူဝါဒကို လွမ်းမိုးဆန့်ကျင်နေသည်ဟု ဆူပူမှုကို စတင်ခဲ့သည်။

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

ဧဖက်သည် ရောမအင်ပါယာတွင် အကြီးဆုံးမြို့ထဲမှ တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး အာတေမိ (သို့)

များကို မီးရှို့ခဲ့ကြသည်။ ဧဖက်မြို့မှ ငွေပန်းတိမ်လုပ်ကိုင်သူ Demetrius သည် ရှင်ပေါလု
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

အေသင်မြို့ရှိ ပါသီယွန်အရွယ်အစားထက် လေးဆကြီးသည်။
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

Demetrius ၏နည်းစနစ်မှာ ငွေကိုချစ်ခြင်းနှင့် လောဘကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ သူက
ရှင်ပေါလုသွန်သင်သည့် သြဝါဒနှင့် အငြင်းအခုံမလုပ်ပေ။

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
အချ ိန်ကာလ

လူများ

ဖြစ်စဉ်

အစအဦး

ဘုရားသခင်

ဘုရားသခင်သည်

		
အစအဦး

အရာအားလုံး ဖန်ဆင်းသည်

အာဒံနှင့်ဧဝ

အပြစ်

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု အချ ိန်ကာလ၊ လူများနှင့်

အစအဦး	နောဧ

တစ်ကမ္ဘာလုံး ရေလွှမ်းမိုးခြင်း

ဖြစ်စဉ်များကိုယှဉ်တွဲခြင်း

အစအဦး

ဆိုးညစ်သောလူများ

ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးခြင်း

ဆရာက စာရွက်စင်သုံးခု

လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏အစ

အာဗြဟံ

ဘုရားသခင်ထံမှ အထူးကတိတော်

ကို လုပ်ပါ။ တစ်ဆင့်မှာ

လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏အစ	မောရှေ	

ကပ်ဘေးများ

အချ ိန်ကာလ အဆင့်ဖြစ်

နယ်မြေတော် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း	ယောရှု

ကတိတော်နယ်မြေသို့ ဝင်စားခြင်း

မည်။ ထိုအချ ိန်ကာလ

နယ်မြေတော် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း	ဂိဒေါင်

အပြစ်၏စက်ဝန်း

ဟူသည့် ခေါင်းစဉ်အောက်

စည်းလုံးသော နိုင်ငံတော်

ဒါဝိဒ်

ထူးခြားသော ထာဝရရှင်ဘုရင်

တွင် ကာလ၁၈ခုရှိမည်။

ကွဲပြားသော နိုင်ငံတော်

ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲ

ဣသရေလမှ ထူးခြားသော 		

ထိုအတိုင်းပင် လူများနှင့်

		

ပရောဖက်များ

အိမ်မှ ခေါ်ဆောင်ခံရခြင်း	ယေရမိ၊ ဒံယေလ၊
ယေဇကျေလ
အိမ်သို့ ပြန်လာခြင်း	နေဟေမိ၊ ဧဇရ

ဣသရေလကို အာစီးရီးယားသို့ 		
စေလွှတ်ခြင်း
ဣသရေလပြန်လာခြင်း

ဖြစ်စဉ်များအတွက်
လုပ်ဆောင်ပါ။ ထို့နောက်
ထိုအရာများကို ရောနှော
ပြီး ကလေးများကို

အိမ်သို့ ပြန်လာခြင်း

ဒံယေလ	ပြောင်းလဲခြင်း နှစ်ပေါင်း၄၀၀

မှန်ကန်သော အချ ိန်ကာ

ယေရှု၏ အစောပိုင်းဘဝ

မာရိနှင့် ယောသပ်	ယေရှုမွေးဖွားခြင်း

လ၊ မှန်ကန်သောလူနှင့်

ယေရှုခရစ်တော်၏ သာသနာ တပည့်တော် ၁၂ပါး 	ယေရှုမှ တပည့်တော် ၁၂ဦး ခေါ်ခြင်း

ဖြစ်စဉ်ကိုစီစေပါ။ ဥပမာ

ယေရှုခရစ်တော်၏ သာသနာ ယေရှု	ယေရှု၏ နိမိတ်လက္ခဏာများ

မှန်ကန်စွာ ယှဉ်တွဲသော

ယေရှုခရစ်တော်၏ သာသနာ မျက်မမြင်	ယေရှု၏ ကျန်းမာစေခြင်းတန်ခိုး

အခါ အစအဦး၊ ဘုရား

သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်သေခြင်း	ယေရှုခရစ်တော်	ယေရုရှလင်သို့ဝင်ခြင်း

သခင်နှင့် ဘုရားသခင်

အောင်မြင်ခြင်းနှင့်

သည် အရာအားလုံးကို

ရှင်ပြန်ထမြောက်သော ဘာမှမရှိသောအုတ်ဂူ

အသက်ရှင်ခြင်း

ဖန်ဆင်းသည်ဟူသော

ခရစ်တော်

အသင်းတော်	ယေရှုနှင့်တပည့်တော်များ ယေရုရှလင်အသင်းတော်

အကြောင်းအရာသည်
တစ်နေရာတည်းတွင်

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

ရှိရမည်။

ရှင်ပေါလုက ဧဖက် အသင်းတော်တွင် ဟောပြောသောအခါ ငွေရုပ်တုလုပ်သော သူအချ ို့
ကြောင့် ဒုက္ခရောက်ခဲ့သည်။ ထိုငွေရုပ်တုများ ရောင်းချသူများသည် မှော်စာအုပ်များကို
လည်း ရောင်းချကြသည်။ သူတို့သည် ရှင်ပေါလုကို အလွန်စိတ်ဆိုးကြသည်။
ငွေရုပ်တု လုပ်သူများကို မည်သည့်အရာက စိတ်ဆိုးစေသနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
ရှင်ပေါလုသည် ဒုတိယ သာသနာခရီးစဉ်မှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး နောက်တစ်ဖန်ပြန်
သွားရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ အန္တိအုတ်တွင် ခဏတာနေပြီး ယခုလက်ရှိတူရကီနိုင်ငံ
အဘယ်ပိုင်း ရှိဂလာတိပြည်၊ ဖြုဂိပြည်သို့ သွားခဲ့သည်။ သို့သော် သူ၏ပန်းတိုင်မှာ ဧဖက်မြို့
ဖြစ်သည်။ ဧဖက်မြို့သည် ကုန်သွယ်ရန် အချက်အချာကျသောမြို့ဖြစ်ပြီး တခြားနတ်ဘုရား
များ ထွန်းကားရာ နေရာလည်း ဖြစ်သည်။ အမှန်တွင် ယုံကြည်သူများစွာတို့သည် ဧဖက်မြို့
ရှိ တပါးအမျ ိုးသားတို့၏ လုပ်ထုံးများကို သူတို့၏နေ့စဉ်ဘဝတွင် လက်ခံကျင့်သုံးနေခဲ့ကြ
သည်။ ခရစ်ယာန်အချ ို့အတွက်ပင် မှော်ပညာကို ကျင့်သုံးခြင်းနှင့် ငွေရုတ်တု နတ်ဘုရား
တို့ကို ကိုးကွယ်ခြင်းသည် အလွန်အရေးပါသည်။
အာတေမိ နတ်ဘုရားမ၏ ဗိမာန်တော်သည် အလွန်ကြီးသည်။ ၎င်းသည် ၂၃၉ ပေ (၇၃
မီတာ) ၄၁၈ ပေ (၁၂၇ မီတာ) အတိုင်းအတာရှိသည်။

အေသင်မြို့ရှိ Acropolis ထက်

ပုံပြင်ပြောပြပါ
လှုပ်ရှားမှု - မြေပုံ
ရှင်ပေါလုသွားခဲ့သည့်
တတိယသာသနာ
ခရီးစဉ်ကို ယေဘုယျ
သဘောဖြင့် ညွန်ပြရန်
ဆရာက မြေပုံတစ်ခု
ရေးဆွဲသင့်ပါသည်။

လေးဆကြီးသည်။ ဗိမာန်တော်သည် ငွေအဓိက မျှားသည့် နေရာဖြစ်သည်။ လူများစွာတို့
သည် အာတေမိနှင့် ဆက်စပ်သောပစ္စည်းများကို ရောင်းဝယ်ကြသည်။ ဤသည်မှာ သူတို့
ငွေကြေးဖူလုံရန် လှုပ်ရှားပုံဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဧဖက်မြို့သည် လူပေါင်း ၁၀၀၀၀၀ ကျော်
နေထိုင်သည့် အဓိကမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သောကြောင့် အာတေမိကို ကိုးကွယ်သူတို့ ယူလာသည့်
ငွေမှာ အလွန်များပြားသည်။
ရှင်ပေါလုက ဧဖက်မြို့ကိုသွားပြီး သတင်ကောင်းကိုဟောပြောသောအခါ လူများစွာ ယုံကြည်
လာကြသည်။ ရှင်ပေါလုသည် အလွန်ကျော်ကြားလာပြီး လူအချ ို့က ဖျားနာခြင်းမှာ သက်
သာရန်အလို့ငှါ သူတို့၏ လက်ကိုင်ပဝါနှင့် လည်စည်းများကို ကိုင်ထားပြီး ရှင်ပေါလုကို
ထိနိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြသည်။ အမှန်တွင် ဧဖက်မြို့မှ မှော်ဆရာများသည် ထိုအတိုင်း အတု
ခိုးယူရန် ကြိုးစားကြပြီး သူတို့က ရှင်ပေါလုဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဧဖက်မြို့ရှိသား ခုနှစ်
ယောက်ရှိသောသူက ထိုအတိုင်း ကြိုးစားကြည့်အသောအခါ မကောင်းသောဝိညာဉ်ဆိုးက
သူတို့ကို ပြန်လည်စကားပြောသည်။ ဝိညာဉ်ဆိုးက “ယေရှုကို ငါသိ၏။ ရှင်ပေါလုကို ငါသိ
၏။ သင်တို့ကား အဘယ်သူနည်း” ဟု မေးလေသည်။ ဝိညာဉ်ဆိုးက နတ်ဆရာများကို
နှိပ်စက်ပြီး အဝတ်ကိုပင် ဆုတ်ဖြဲလေသည်။
ဧဖက်မြို့သား အချ ို့က သူတို့၏မြို့သည် ပျက်စီးနေပြီဟု ထင်ကြသည်။ ရောမတို့က ဤ
သတင်းကို ကြားသွားပါက စစ်သားများရောက်လာပြီး သူတို့၏လုပ်ငန်းကို ရပ်ခိုင်းကြ
ပေမည်။ သူတို့အတွက် အကျ ိုးအမြတ်ရသော အလုပ်ကို အဆုံးသတ်စေမည်ကို စိုးရိမ်ကြ
သည်။ လူများက လမ်းမပေါ်သို့ ပြေးသွားပြီး “ဧဖက်မြို့၏ အာတေမိနတ်ဘုရားသည်
ကြီးမြတ်၏” ဟု အော်ကြ၏။ ဆူပူမှုမှာ စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာပြီး မြို့စာရေးက သူတို့ကို ငြိမ်စေ
သည်။ ထို့နောက် ရှင်ပေါလုက ဂရိသို့ ထွက်ခွာသွားသည်။ သူသည် ဧဖက်မြို့သားများ၏
လောကအမြင်ကို စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ ယုံကြည်သူများစွာတို့သည် နောင်တရပြီး သူတို့၏မှော်
စာအုပ်များကို စွန့်လွှတ်ကာ ရုပ်တုများကို ဖျက်ဆီးလိုက်ကြသည်။ မီးပင်ရှို့လိုက်ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ရှင်ပေါလု၏ ဟောပြောမှုသည် အာတေမိ (သို့) အာတေမိရုပ်တုကို ရောင်းချပြီးရသော

ဆရာအကူ

ငွေကိုမကိုးကွယ်ရန် ဟောပြောသည်ကို ယုံကြည်ကြသည်။ ယုံကြည်သူများသည် ယခုအခါ
အတူညီတော့သော နေထိုင်မှုပုံစံနှင့် ကမ္ဘာ့အမြင်ရှိနပြီဖြစ်သည်။ သူတို့သည် မမှန်ကန်
သည့် ရုပ်တုများကို သည်းမခံတော့ပဲ ယုံကြည်သူအများစုမှာ ဘုရားသခင်ထံ ပြန်လာကြ
သည်။ ယေရှုဟူသည့် သခင်တစ်ပါးတည်းကိုသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ အဆုံးတွင် သန့်ရှင်း
သော အသင်းတော်သည် အလွန်တန်ခိုးကြီးလာပြီး ကြီးထွားလာခဲ့သည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

တမန်တော်ဝတ္တု ၁၉၁၉ - နတ်ဝိဇ္ဖာအတတ်ကို သုံးဆောင်သောသူများတိုသည့် မိမိတို့
စာစောင်ကို ယူခဲ့၍ လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာ မီးရှို့ကြ၏။

လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းချက်အရှုပ်အထွေး
ကျမ်းချက် စကားလုံးများ
ကို စာရွက်၏ ထိပ်တွင်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ရေးပါ။ ထို့နောက်
စာရွက်ကို နံပါတ်တပ်၊

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ကျမ်းချက်မှ စကားလုံး
တစ်လုံးစီအတွက်
နံပါတ်တစ်ခုတပ်ပါ။
နံပါတ်များ၏ ဘေးတွင်
ကျမ်းချက်အရှုပ်အထွေး
စကားလုံးကိုရေးပါ။
ကလေးများကို ကျမ်းချက်

“ယေရှု၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music

အရှုပ်အထွေးအား

သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ်
အတိုင်းစီရန် စိန်ခေါ်ပါ။
ဥပမာ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

၁။ တ်ပါနံ

အတန်းထဲတွင် အဘိဓါန်ယူလာပါ။ (သို့) အင်တာနက်ရသည့် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုခု ယူလာ

နံပါတ်

၂။ ထိုးမျာအရာ ထိုအရာများ

ပါ။ ကလေးများကို “sorcery” ‘withcraft” “magic” ဟူသည့်စကားလုံးများကို ရှာစေပါ။

၃။ မှာ်ေညာပ မှော်ပညာ

ဧဖက်မြို့မှ လူများသည် sorcery နှင့် magic နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာကြီးရှိသည်။

၄။ ပ်အုစာ စာအုပ်

¼¼

ထိုအရာများသည် ခရစ်ယာန်များအတွက် အဘယ်ကြောင့် မှားယွင်းသော အရာ
ဖြစ်သနည်း။ သူတို့ပေးသည့် အဖြေအတွက် သင်ပုန်းပေါ်တွင် စာရင်းပြုစုစေပါ။
အယူသည်းခြင်းများသည် ထိုနတ်ဝိဇ္ဇာ အတတ်များနှင့် မှော်ပညာတွင် အခြေခံ
သည်။ ထိုယုံကြည်မှုများသည် ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် လိမ်ညာမှု အပေါ်တွင် အခြေခံ
သည်။ ဘုရားသခင်၏ စကားတော် အပေါ်တွင် အခြေမခံပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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¼¼

ယနေ့ခေတ်လူများ ယုံကြည်သည့် အယူသည်းခြင်းများမှာ မည်သည့်အရာများ

ဆရာအကူ

ဖြစ်သနည်း။ သင်ပုန်းပေါ်တွင် အဖြေများကို ရေးပါ။
ဖြစ်နိုင်ပါက ပေးထားသော မှားယွင်းသော ယုံကြည်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်သည့် ကျမ်းချက်
ကို ပေးပါ။ ဘုရားသခင်၏ စကားထဲတွင် သွန်သင်ထားသည့် ဖော်ပြချက်နှင့် လုပ်ဆောင်
မှုများကို အစဉ်နှိုင်းယှဉ်ရန် ကလေးများကို သတိပေးပါ။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - ကြီးထွားခြင်း
အတွက် ဇယား
ဆရာကအတန်းရှိ ကလေး
များအား ယေရှု၏ဥပမာ
သည် ကျန်ုပ်တို့၏ ဘဝ

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

အသက်တာကို ပြန်လည်
သုံးသပ်ရန် အကူအညီဖြစ်

ယေရှု နောက်သို့ လိုက်သူများ၏ အသက်တာကို အခြေခံပြီး သင်ကိုယ်တိုင်အောက်ပါ
ဇယားတွင် အမှတ်ပေးပါ။
¼¼

ယေရှု၏ နမူနာကို လိုက်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ဘုရားသခင်၏ စကားကို နားလည်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

အတ္တဆန်သည့် ဆန္ဒကိုငြင်းပယ်ရန် အသင့်ရှိခြင်း ၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ဘုရားသခင်ကို ဘုန်းပေးခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ဆိုးရွားသည့် ဆက်ဆံရေးမှ ရှောင်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ဘုရားသခင်၏ ဦးဆောင်မှုကို တုံ့ပြန်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ဘုရားသခင်၌ အားလုံးဆက်ကပ်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

သင့်ကြောင်း ညွှန်ကြား
ပေးပါ။
ကလေးများက
ထိုဇယားကို ဖြည့်ရမည်
(၁ - အလွန်နိမ့်၊ ၆ - မြင့်)
သင်ခန်းစာကို
လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
လှုပ်ရှားမှု - သတင်း
ကောင်း သယ်ဆောင်ခြင်း
ကို အသင်းလိုက်
လုပ်ဆောင်ခြင်း
ဆရာက အတန်းသားများ
ကို နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး တစ်ဖွဲ့စီကို
ပေ ၃၀ အကွာတွင် ရပ်စေ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
သူတို့သည် သတ်မှတ်ထာသည့် မျဉ်းအထိရောက်အောင် ယူသွားရမည့်သတင်း ရှိသည်။
ထိုသတင်းမှာ ယေရှုခရစ်တော်၏ သတင်းကောင်းကို ဝေမျှရန်ဖြစ်ပြီး သူတို့အတူတကွ လုပ်
ဆောင်ရမည်။ ပထမအသင်းဆုံး သတ်မှတ်ထားသည့် မျဉ်းကို ကျော်သည့် အသင်းသည်
အနိုင်ရမည်။ အတူတကွ လုပ်ဆောင်ပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် မျဉ်းသို့ ရောက်အောင်
ကြိုးစားပါ။

ခြေခွင်လျက်ထိုင်ပြီး လက်
များကို မြေပေါ်တွင်
ချထားရမည်။ ဒုတိယ
အသင်းက ပထမအသင်း
၏ ခါးမှ သူ(သို့)
သူမ၏ခြေထောက်ကို
ဖက်ကိုင်ရမည်။ တတိယ

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ရှင်ပေါလုသည် ဧဖက်မြို့တပါးအမျိုးသားများရှိသည့်
နေရာတွင် အချိန်များစွာ ကုန်ခဲ့သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ရမည်။ ပထမအသင်းသည်

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်

နှင့် စတုတ္ထ အသင်းဝင်များ
ကလည်း ထိုအတိုင်း
လုပ်ဆောင်ရမည်။
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၈၉

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

တမန်တော်ဝတ္ထု ၂၆:၁-၃၁

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ရှင်ပေါလုသည် သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် အဖမ်းခံရပြီး
ရောမတရားသူကြီးများ ရှေ့တွင် ပေါ်လာသည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

အဂြိပ္ပမင်းသည် ဟေရုဒ်မင်း၏ ဦးလေးဖြစ်ပြီး သူစစ်ဆေးချ ိန်တွင် ယေရှုအား တွေ့ဆုံခဲ့
သော်လည်း ခရစ်တော်ကို မယုံကြည်ခဲ့ပေ။ အဂြိပ္ပမင်းသည် ရှင်ပေါလုထံမှ ကယ်တင်
ခြင်း သတင်းကောင်းကို ကြားခဲ့သော်လည်း ဖျော်ဖြေနေသည်ဟုသာ ထင်ခဲ့သည်။
ထိုမင်းသည် ဟေရုဒ်မင်းနွယ်၏ နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်ပြီး သူတို့မျ ိုးနွယ်သည် ၄၀
ဘီစီမှ အေဒီ ၁၀၀ အထိ အဓွန့်ရှည်ခဲ့သည်။ သူသည် ရောမနှင့် ပါလက်စတိုင်းကြား

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

ရှင်ပေါလုသည် ဖေတ္တုမင်း (တမန်တော် ၂၅:၆-၁၂) ရှေ့တွင် သူသည် ယေရှုခရစ်တော်

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

ပြောပြသည်။ သူ၏တင်ပြမှုသည် အမျ ိုးအစားသုံးမျ ိုးဖြင့် ခွဲခြားနိုင်သည်။

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ပထမအနေဖြင့် ရှင်ပေါလုက အဂြိပ္ပမင်းအာ သူ၏အသက်တာသည် ခရစ်တော်ထံ

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

မပြောင်းလဲမီ မည်သို့ဖြစ်ခဲ့သည်ကို (တမန်တော် ၂၆:၁-၁၁) ကို ပြောပြသည်။ ရှင်ပေါလု

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

သည် ဖာရိရှဲအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၊ ဘာသာရေးအလွန်တင်းကြပ်သော ဂျူးလူမျ ိုးတစ်သီး
ဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုက ဖာရိရှဲများသည် မှန်ကန်သည်၊ ခရစ်ယာန်များသည် မှားယွင်း
သည်ဟု ထင်သောကြောင့် ခရစ်ယာန်များကို သေစေရန်အထိပင် မဲပေးပြီး ညှင်းပန်း
နှိပ်စက်ခဲ့သည်။
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

တွင် ကိုယ်စားပြုသူဖြစ်သည်။
ကို ယုံကြည်ရသည့်အကြောင်းရင်းကို တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုအဂြိပ္ပမင်းကိုလည်း
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

ဒုတိယအနေဖြင့် ရှင်ပေါလုကအဂြိပ္ပမင်းအား သူ၏ယုံကြည်ခြင်း ပုံပြင်ဖြစ်သော ခရစ်
တော်ကို မည်သို့ယုံကြည်လာသည်ကို (တမန်တော် ၂၆:၁၂-၁၇) တွင် ပြောပြသည်။
ရှင်ပေါလု၏ အသက်တာသည် ဒမာသက်လမ်းပေါ်တွင် အသံတော်နှင့် အလင်းကို
ကြားခဲ့မြင်ခဲ့ပြီး

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

ပြောင်းလဲခဲ့သည်။

ရှင်ပေါလု၏အသက်တာ

ပြောင်းလဲသောအခါ

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

အဂြိပ္ပမင်း ကြားနာရမည့် အချက်၅ချက် ရှိလာသည်။ ၁) မျက်လုံးများ ပွင့်လာသည်။

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

၂) အမှောင်မှ အလင်းသို့ ပြောင်းလဲလာသည်။ ၃) စာတန်၏ တန်ခိုးတော်မှ ဘုရား

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

သခင်၏တန်ခိုးတော်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ၄) ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို တောင်းခံသည်။
၅) ဘုရားသခင်အတွက် သီးသန့်ထားသောသူများနှင့် နေရာတစ်ခုလက်ခံခြင်း။

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်
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¼¼

တတိယအနေဖြင့် ရှင်ပေါလုက အဂြိပ္ပမင်းအား သူခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပြီးနောက်
သူ၏ယုံကြည်ခြင်း ပုံပြင်ကို ပြောပြခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလုသည် ကောင်းကင်မှ ရူပါရုံကို

ဆရာအကူ

နာခံပြီး ယခုအခါ သူအသစ်တွေ့ရှိခဲ့သော ခရစ်တော်အား ယုံကြည်ခြင်း အကြောင်းကို
ကြီးသူငယ်သူများထံ ပြောပြနေသည်။

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျမ်းစာတစ်လျှောက်တွင် အလေးထားဖော်ပြထားသည့် မရှိမဖြစ် သမ္ဓာတရားရှစ်ခု ရှိပါ

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

သည်။ ထိုရှစ်ချက်ကို အရင်သင်ခန်းစာများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သည်။

လှုပ်ရှားမှု - ပြီးပြည့်စုံ

ကလေးများအား ထိုအချက်များ မှတ်မိသလား မေးပြီး တစ်ချက်ချင်းစီကို အနည်းငယ်စီ

သော ပုံပြင်တစ်ပုဒ်

ပြောစေပါ။ ထိုအချက်များမှာ -

ဆရာက ထိုသမ္မာတရား၏

၁။ ဘုရားသခင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်ရှိသည်။ (သင်
ခန်းစာ ၁ - ထာဝရဘုရားသခင်၊ သင်ခန်းစာ ၂၇ - ထွက်မြောက်ရာကျမ်း၊ သင်ခန်း
စာ ၄၀ - ဒါဝိဒ်မင်းအုပ်စိုးခြင်း)
၂။ လူသား - ဘုရားသခင်သည် အရာများစွာကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ လူသားအားသူ၏
အထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ (သင်ခန်းစာ ၃ - စကြဝဠာကို ဖန်
ဆင်းခြင်း၊ သင်ခန်းစာ ၄ - လူသားကိုဖန်ဆင်းခြင်း၊ သင်ခန်းစာ ၂၄ - မောရှေ
သည် ဘုရား၏ လူများကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်)
၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံခဲ့ကြပါ။ သူတို့
အား ပြောထားသည့်အရာကို သူတို့မလုပ်ကြပါ။ (သင်ခန်းစာ ၇ - လူသားအပြစ်

မရှိမဖြစ်အချက်ရှစ်ချက်ကို
အလေးထားရပါမည်။
ထိုရှစ်ချက်သည် ကလေး
များအား ရွေးနုတ်ကယ်
တင်ခြင်း အကြောင်း
ပြောပြသောအခါ
အခြေခံများ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုရှစ်ချက်
ကို ပုံမှန် အလေးအနက်

၏အစ၊ သင်ခန်းစာ ၃၃ - Kadesh ရပ်တွင် မယုံကြည်ခြင်း၊ သင်ခန်းစာ ၄၃ -

ထား သွားပါမည်။

ကွဲပြားသော နိုင်ငံတော်)

ကလေးများအား သင်ခဲ့ပြီး

၄။ သေခြင်း - ဘုရားသခင်သည် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာခံမှု

သည့် သင်ခန်းစာ ၆၈ ခု

အတွက် ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ သေခြင်းသည် ခွဲခွာခြင်းကို ရည်ညွှန်း

ထဲမှ ထိုအခြေခံ

သည်။ (သင်ခန်းစာ ၈ - သေခြင်း၏အစ၊ သင်ခန်းစာ ၁၆ - ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်၊

သမ္မာတရား ရှစ်ချက်ကို

သင်ခန်းစာ ၄၆ - ဣသရေလနှင့် ယုဒတို့၏ပြည်နှင်ဒဏ်)

မည်သို့မှတ်မိသည်ကို

၅။ ခရစ်တော် - ဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နေသည့် သူ၏

ပြောစေပါ။

တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ (သင်ခန်းစာ ၉ - စာတန်အပေါ်
အောင်နိုင်သူ၏ ကတိတော်၊ သင်ခန်းစာ ၄၅ - ကြွလာမည့်မေရှိယအကြောင်း
ပရောဖက်ပြုချက်များ၊ သင်ခန်းစာ ၅၂ - ယေရှုခရစ်တော် မွေးဖွားခြင်း)
၆။ ကားတိုင် - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်
တွင် အသေခံခဲ့သည်။ (သင်ခန်းစာ ၁၁ - ဖုံးအုပ်ခြင်းများအတွက် ပြင်ဆင်
ထောက်ပံ့ခြင်း၊ သင်ခန်းစာ ၃၂ - အပြစ်ဖြေရာနေ့၊ သင်ခန်းစာ ၄၅ - ကြွလာမည့်
မေရှိယအကြောင်း ပရောဖက်ပြုချက်များ)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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၇။ ယုံကြည်ခြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပါက ဘုရာသခင်ကြိုဆို
သည်။ (သင်ခန်းစာ ၁၃ - ကာဣနနှင့် အာဗေလ၊ သင်ခန်းစာ ၃၄ - ကြေးဝါမြွေရုပ်၊

ဆရာအကူ

သင်ခန်းစာ ၅၈ - ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်)
၈။ အသက် - ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးသည်။
(သင်ခန်းစာ ၅ - ပရဒိသုဘုံမှဘဝ၊

သင်ခန်းစာ ၃၈ - မှောင်မိုက်သောအချ ိန်

ကာလတွင် တောက်ပသော အလင်းများ၊ သင်ခန်းစာ ၅၆ - ဗတ္တိဇံယောဟန်မှ
ကြွေးကြော်ချက်)

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- သင့်ယုံကြည်ခြင်း
ပုံပြင်ကို တိုးမြှင့်ခြင်း
ဆရာက ရှင်ပေါလု၏

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

ယုံကြည်ခြင်း ပုံပြင်ကို
ပြောပြသောအခါ ကလေး
များအား ရှင်ပေါလု

သင့်ယုံကြည်ခြင်း ပုံပြင်မှာ ဘာဖြစ်သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြနိုင်ပါသလား။

ခရစ်ယာန် မဖြစ်မီမည်သို့
ဖြစ်ခဲ့ပုံ၊ ခရစ်ယာန်မည်သို့
ဖြစ်လာပုံနှင့် ခရစ်ယာန်

ပုံပြင်ပြောပြပါ

ဖြစ်လာပြီး သူ၏
အသက်တာ အကြောင်းကို

အသစ်ခန့်အပ်ထားသော ဖေတ္တုမင်းရှေ့တွင် ရှင်ပေါလုသွားရမည်မှာ ကဲသရိမြို့ ကမ်းရိုး
တန်းတွင် ဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုက ယေရှုအကြောင်းနှင့် သူ၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း အ
ကြောင်းကို ဆက်ပြောနေသောကြောင့် ယုံကြည်သူများက စိတ်ဆိုးကြသည်။ ထို့ကြောင့်
သူတို့သည်

ရှင်ပေါလုအား

ဖေတ္တုမင်းထံ

ရုံးတင်ကြသည်။

ဖေတ္တုမင်းက

ရှင်ပေါလု

ယုံကြည်သော ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကို နားမလည်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
အဂြိပ္ပမင်းသည် ဟေရုဒ်မင်းကြီး၏ မြစ်တော်ဖြစ်ပြီး သူ၏ဇနီး Bernice နှင့်အတူ ဖေတ္တုမင်း
ကို နှုတ်ဆက်ရန် ရောက်နေကြသည်။ ကဲသရိတွင် ရောမစစ်သား ၅ဝဝဝ ရှိသောကြောင့်
ရာထူးမြင့်သော အရာရှိများနှင့် အလွန်အရေးပါသော ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ရောက်နေကြသည်။
ရှင်ပေါလုစကားကို ကြားနာရန်မှာ ဟေရုဒ်မင်းအတွက်နှင့် သူ၏ဇနီးအတွက် အခွင့်အရေး
ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရက်အနည်းငယ်ကြာသောအခါ ဖေတ္တုမင်းက အဂြိပ္ပမင်းအား သူ့

ချရေးစေပါ။
စာရွက်ပေါ်တွင် ကော်လံ
၃ ခုခွဲစေပါ။

. 	ကော်လံ ၁ - ရှင်ပေါလု
ခရစ်ယာန်မဖြစ်လာမီ

. 	ကော်လံ ၂ - ရှင်ပေါလု

သည် ခရစ်ယာန်တစ်ဦး
မည်သို့ဖြစ်လာပုံ

. 	ကော်လံ ၃ - ရှင်ပေါလု
သည် ခရစ်ယာန်ဖြစ်

ထံတွင် အရင်ဖိလိပ္ပု လက်ထပ်ကတည်းက အကျဉ်းသားတစ်ဦးရှိနေကြောင်း ပြောပြသည်။

လာပြီး မည်သို့

သူ့ကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ပေးရမည်ကို မသိကြောင်းလည်း ဖေတ္တုမင်းက ဝန်ခံသည်။

ဖြစ်လာပုံ

ထို့ကြောင့် ရှင်ပေါလု၏စကားကို နားထောင်ကြည့်ရန် သဘောတူလိုက်ကြသည်။

ယခု ကလေးများအား

နောက်တစ်ရက်တွင် အဂြိပ္ပနှင့် သူ၏ဇနီးတို့သည် ကဲသရိရှိ ခန်းမကြီးထဲသို့ ရှင်ပေါလု၏

သူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်

စကားကို ကြားနာရန် သွားလိုက်ကြသည်။ သူတို့၏ ဘေးတစ်ဖက်စီတွင် ဝင်ပေါက်မှစပြီး
စစ်တပ်ရှိ လူများလည်း ရှိသည်။ လူတိုင်းထိုင်လိုက်ပြီးသောအခါ အဂြိပ္ပက ရှင်ပေါလုအား
သူ၏အကြောင်းကိုစပြောစေသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ထိုနည်းတူ လုပ်ဆောင်
စေပါ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်
ယုံကြည်ခြင်း ပုံပြင်ရှိပါက
၎င်းကိုချရေးပါ။
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ရှင်ပေါလုက အဂြိပ္ပမင်းနှင့် သူ၏ဇနီးတို့အား ယေရှုခရစ်တော်အား ယုံကြည်မဖြစ်ခင် သူ၏
အသက်တာအကြောင်းကို ပြောပြသည်။ သူသည် ဘာသာရေးအလွန်ကိုင်းရှိုင်းပြီး ဆက်

ဆရာအကူ

ကပ်သော ဖာရိရှဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖာရိရှဲသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲရှိ ပညတ်တရားတိုင်းကို
နာခံကြသည်။ သူသည် ထိုသို့ နာခံရုံသာမက မနာခံသောသူကိုလည်း သူညှင်းဆဲခဲ့သည်။
အချ ို့မှာ သေထိုက်သည်ဟုပင် သူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ရှင်ပေါလုက ဒမက်သက်မြို့သို့သွားစဉ် အလင်းတန်းတစ်ခုသည် ကောင်းကင်
က ကျလာပြီး သူ့ကိုစကားပြောလာသည်။ ရှင်ပေါလုက “ကိုယ်တော်သည်မည်သူနည်း”
“ကျွန်ုပ်ကို ဘာလုပ်စေလိုသနည်း” ဟူသောမေးခွန်းနှစ်ခွန်းဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလု

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူ ချက်ချင်းဖြစ်လာခဲ့ပြီး သူညှင်းဆဲခဲ့သည့် လူများက သူ့ကို

လှုပ်ရှားမှု -

ကြိုဆိုကြသည်။

ကျမ်းစာမှတ်တမ်း

ရှင်ပေါလုသည် စစ်မှန်သော ယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်လာပြီးနောက် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ပရော

ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်

ဖက်များနှင့် မောရှေပြောခဲ့သည့်အရာကို သိမှတ်ခဲ့သည်။ ထိုကျမ်းစာထဲတွင် ခရစ်တော်

စာရင်းများကို ချမှတ်ပေး

သည် ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရမည်။ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မည်။ ရှင်ပေါလုက လွန်ခဲ့

ပါ - တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊

သော နှစ်ရာပေါင်းများစွာက ပရောဖက်ပြုခဲ့သည့်အရာကို လူများအား ပြောပြနေသည်။ ထို့

အင်္ဂ ါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပ

ကြောင့် သူအကျဉ်းချခံရသည်။ ဂျူးလူမျ ိုးများက ရှင်ပေါလုခရစ်တော်အကြောင်း ပြောနေ

တေး၊ သောကြာနှင့် စနေ။

သည်ကို မနှစ်သက်ကြပေ။ အဂြိပ္ပမင်းက ထိုအကြောင်းကို စဉ်းစားပြီး ရှင်ပေါလုသည် သူ့

ထိပ်တွင် လေ့ကျင့်ရန်

ကို ခရစ်ယာန်ဖြစ်ခါနီးအထိ ဆွဲဆောင်သည်ဟု ပြောသည်။ အဂြိပ္ပင်းသည် သူ၏ထိုင်ခုံမှ

အချ ိန်နှင့် ပြန်လည်သုံး

ထလာပြီး ရှင်ပေါလုသည် အကျဉ်းချခံထိုက်သောပြစ်မှု (သို့) သေဒဏ်ကျခံထိုက်သော ပြစ်မှု

သပ်ရန် အချ ိန်ကိုထားပါ။

တစ်ခုမှမရှိဟု လူတိုင်းကိုပြောပြလေသည်။

ကလေးများသည် ကျမ်း
ချက် ကျက်မှတ်ခြင်းကို

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ပြီး
မည်သည့်အချ ိန်တွင်

တမန်တော်ဝတ္တု ၂၆:၁၈ - (သူတို့ဆီသို့သင့်ကို ငါစေလွှတ်မည်)… သူတို့၏မျက်စိကိုဖွင့်စေ
ခြင်းငှါ၊ … မှောင်မိုက်မှ အလင်းသို့ ကူးပြောင်း၍၊….စာတန်၏အာဏာထဲမှ ဘုရားသခင့်အထံ
တော်သို့ ပြောင်းလဲသောအားဖြင့်…။

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

သို့ယူလာပါ။

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

မှတ်တမ်းတွင် ရေးမှတ်ရ
ထိုမှတ်တမ်းကို အတန်းထဲ

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

သည်ကို သူတို့၏
မည်။ နောက်တစ်ပတ်တွင်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကျမ်းချက် ကျက်မှတ်ခဲ့

ဤလှုပ်ရှားမှုမျ ိုးသည်
ကျမ်းစာ ကျက်မှတ်ခြင်း
နှင့် တစ်ပတ်တာလုံး
နာခံခြင်းကို အားပေး
သည်။ သင်ခန်းစာ၏
အစိတ်အပိုင်းမျှသာ
မဟုတ်ပါ။
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“ယေရှု၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music
သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ဆရာအကူ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ခြင်း ပုံပြင်ကို ပြောပြခြင်း
ဤအစီအစဉ် ကြားကာလတွင် ကျောင်းသားများက သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်း ပုံပြင်ကို အခြား
သူများအား ပြောပြခြင်းဖြင့် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို တိုးမြှင့်ရမည်။ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်း
ပုံပြင်တွင် ကော်လံ ၃ ခု ရှိရမည်။ ရှင်ပေါလု၏ ယုံကြည်ခြင်း ပုံပြင်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သူတို့၏
ယုံကြည်ခြင်းပုံပြင်ကို

အတန်းထဲရှိတစ်ဦးဦးနှင့်

ဝေမျှစေခြင်းအားဖြင့်

လေ့ကျင့်စေပါ။

ဆရာက သူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်း ပုံပြင်ကို အတန်းသားများအား ပြောပြခြင်းဖြင့် ဤအခန်း
ကို စတင်နိုင်သည်။ ကျောင်းသားများ သတ္တိရှိပါက သူတို့၏ပုံပြင်ကို အတန်းထဲတွင် ဝေမျှ
စေပါ။ ကျောင်းသားများအား ကျွန်ုပ်တို့သည် “ကောင်းကြီးဖြစ်ရန် ကောင်းကြီဖြစ်ခြင်း”
ဖြစ်သည်ကို သတိပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်းကို လက်ခံရရှိ
ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝေမျှရန် လိုပါသည်။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ဆရာက အတန်းကို နှစ်သင်းခွဲပါ။
¼¼

တစ်သင်းသည် “အနီသင်း” ဖြစ်ပြီး အနီကဒ်များနှင့် စာရွက်များကို ရမည်။ နောက်
တစ်ဖွဲ့မှာ “အဝါသင်း” ဖြစ်ပြီး အဝါရောင်ကဒ်များနှင့် စာရွက်များရမည်။

¼¼

တစ်သင်းချင်းစီတွင် အခြားအသင်းအား မေးလိုသည့် မေခွန်းကို ရေးရန် မေးခွန်း
၃-၅ ခုရေးရန် တာဝန်ရှိသည်။

¼¼

မေးခွန်းတစ်ခုစီတွင် ယနေ့သင်ခန်းစာနှင့် ဆက်နွယ်ရမည်။

¼¼

မေးခွန်းများကို ရေးပြီးနောက် အခြားအသင်းက မေးခွန်းများကို ဖြေရန် ၅-၇ မိနစ်
အချ ိန်ရမည်။ “အဝါသင်း” က “အနီသင်း” ၏မေးခွန်းမျာကို ဖြေပြီး “အနီသင်း” က
“အဝါသင်း” ၏ မေးခွန်းများကို ဖြေရမည်။

သင့်လျော်သည့် အချ ိန်
ကာလပြီးနောက် ဆရာက
ကဒ်များနှင့် စာရွက်များ
ကို စုစည်းပြီး အသင်း
တစ်ခုချင်းစီမှ အကောင်း
ဆုံးမေးခွန်းနှင့် အကောင်း
ဆုံး အဖြေအတွက်
ဆုပေးပါ။
အတန်းတစ်ခုတွင် ဆရာ
နှစ်ဦးရှိရမည်။ ဆရာနှစ်ဦး
ရှိပါက တစ်ဦးချင်းစီသည်
တစ်သင်းချင်းစီ၏ ခေါင်း
ဆောင်များ လုပ်ရမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ကလေးများကို အတန်းထဲတွင် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို တိုးမြှင့်အောင် ကူညီပါ။ သူတို့တွင်
ပြောပြစရာ ယုံကြည်ခြင်း ပုံပြင်မရှိသေးသည်ကို သတိပြုပါ။ အချ ို့က ပြောပြချင်မည်
မဟုတ်ပါ။

သင်ခန်းစာကို
လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
လှုပ်ရှားမှု ယုံကြည်ခြင်းပုံပြင်
ဆရာက ဤသင်ခန်းစာ

ကလေးများကို ရေးစေ (သို့) ပြောစေပါ ၁) ဘုရားသခင်အား စိတ်မကျေနပ်စေသည့်

အပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ပြီး

မည်သည့်အရာကို သူတို့လုပ်ဆောင်ဖူးသနည်း။ ၂) ယေရှုခရစ်တော်ကို သူတို့မည်သို့ ယုံကြည်

နောက်တစ်ပတ်

လာသနည်း။ ၃) စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းသည် မည်မျှ အံ့သြဖွယ်ကောင်း

သင်ခန်းစာချ ိန်တွင်

သနည်း။

ဆွေးနွေးပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ရှင်ပေါလုသည် သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် အဖမ်းခံရပြီး
ရောမတရားသူကြီးများ ရှေ့တွင် ပေါ်လာသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၉၀
ရှင်ယုဒသြဝါဒစာ ၁:၃-၂၀ နှင့် ကောလောသဲ ၁:၁၅-၂၂

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယုံကြည်ခြင်းသည် ကနဉီးယုံကြည်သူများအတွက်
အလွန်အရေးပါသည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

ပထမရာစု နှစ်နောက်ဆုံး တစ်ဝက်တွင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့် မာတုရ
¼¼

အေဒီ ၆၄ - ရောမ အင်ပါယာပြည့်ရှင် နီရိုသည် ရောမကို မီးရှို့ပြီး ခရစ်ယာန်များ
ကို အပြစ်တင်ခဲ့သည်။

¼¼

အေဒီ ၆၆-၆၈ - တမန်တော်ရှင် ပေတရုနှင့် ရှင်ပေါလုတို့သည် နီရို၏ ကွပ်မျက်
ခြင်းကို ခံရသည်။

¼¼

¼¼

အေဒီ ၇၀ - ရောမတပ်မှူး တိတုသည် ယေရုရှလင်နှင့် ဗိမာန်တော်ကို ဖျက်ဆီး

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

ထုတ်ခဲ့သည်။

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

အေဒီ ၈၁-၉၆ - ရောမအင်ပါယာပြည့်ရှင် ဒိုမီတီယမ်သည် ခရစ်ယာန်များကို ညှင်း
အေဒီ ၉၀ (ခန့်) - ဒိုမီတီယမ်သည် တမန်တော်ယောဟန်ကို ပတ်မုကျွန်းသို့
အေဒီ ၉၆ - ကျမ်းစာ၏ နောက်ဆုံးစာအုပ် (ဗျာဒိတ်ကျမ်း) ကို ယောဟန်က

ယောဟန်မှလွဲ၍ တမန်တော်များ အသတ်ခံရသည်။
¼¼

ယာကုပ် - ဟေရုဒ် ၁ မှ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့သည်။

¼¼

ပေတရု - ပြောင်းပြန် ကားစင်သတ်ခံရသည်။

¼¼

ရှင်ပေါလု - ရောမတွင် နီရိုမှ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့သည်။

¼¼

အန္ဒြေ - ရောမတပ်မှူးမှ ကားစင်သတ်ခဲ့သည်။

¼¼

ဖိလိပ္ပု - ကျောက်ခဲနှင့် ပစ်သတ်ခံရသည်။

¼¼

နာသနေလ - စင်ပေါ်တွင်မီးရှို့ခံ (သို့) ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရသည်။

¼¼

သောမ - အိန္ဒိယတွင်် လှံဖြင့် ထိုးသတ်ခံရသည်။

¼¼

မဿဲ - စင်ပေါ်တွင် မီရှို့ခံ (သို့) ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရသည်။

¼¼

ယာကုပ် - ကျောက်ခဲနှင့် ပစ်သတ်ခံရသည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

ပတ်မုကျွန်းတွင် ရေးသားခဲ့သည်။
¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

အေဒီ ၈၀ - ရာဘိုင် ဂမာလေလ ၂ သည် ခရစ်ယာန်များကို တရားဇရပ်မှ မောင်း

ပို့လိုက်သည်။
¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

ပန်း နှိပ်စက်သူဖြစ်သည်။
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ခဲ့သည်။
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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¼¼

ရှိမုန် - အပိုင်းပိုင်း လွှဖြင့် ပိုင်းဖြတ်သတ်ခံရသည်။

¼¼

ယုဒ - ကားစင်သတ်ခံရ၊ ပုဆိန်ဖြင့် ခုတ်ခံရ၊ (သို့) ကျောက်ခဲနှင့် ပစ်သတ်ခံရသည်။

¼¼

ယောဟန် - ပတ်မုကျွန်း ဂူထဲတွင် ပြည်နှင်ခံခဲ့ရသည်။

ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၈၇ - ရှင်ပေါလု၏ ဒုတိယသာသနာခရီးစဉ်
၁။ ရှင်ပေါလုက ဖိလိပ္ပိမြို့သား ထောင်မှူးကို ဘာလုပ်ရန်ပြောခဲ့သနည်း။
၂။ တမန်တော် ၁၆:၃၁ ကို ဖတ်ပါ။
၃။ 	ယေရှုခရစ်တော်အား ယုံကြည်ခြင်းသည် ကောင်းကင်သို့ သွားသော တစ်ခုတည်း
သောလမ်း ဖြစ်သည်။
၄။ 	ယေရှုသည် လမ်းခရီး၊ သမ္မာတရားနှင့် အသက်ဖြစ်သောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါ။
စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၈၈ - ရှင်ပေါလု၏ တတိယသာသနာခရီးစဉ်

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - မေးပါ၊ ဖတ်ပါ၊
ပြောပါ၊ ဆုတောင်းပါ
အရင်သင်ခန်းစာ ၃ ခုမှ
ကောင်းမွန်သည့်
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

၁။ ဧဖက်မြို့အကြောင်း ဘာကထူးခြားသနည်း။

နည်းစနစ်သည် အဓိက

၂။ တမန်တော် ၁၉:၁၉ ကို ဖတ်ပါ။

အချက် လေးချက်ကို

၃။ ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည်သူများကို ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းတွင် မပါဝင်စေလိုပါ။

ဦးတည်စေပါသည်။

၄။ ယုံကြည်သူများသည် ယေရှုခရစ်တော်ကိုသာ ကိုးကွယ်မည်အကြောင်း ဆုတောင်းပါ။

၁) မေးခွန်းမေးပါ။

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၈၉ - ရှင်ပေါလုသည် ရောမတရားသူကြီးထံ ပေါ်လာခြင်း
၁။ ရှင်ပေါလုက အဂြိပ္ပမင်းအား ဘာပြောပြခဲ့သနည်း။
၂။ တမန်တော် ၂၆:၁၈ ကို ဖတ်ပါ။
၃။ ရှင်ပေါလုသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။
၄။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိတို့၏သက်သေကို ပေးနိုင်ပါမည်အကြောင်း ဆုတောင်းပါ။

၂) ကျမ်းစာဖတ်ပါ။
၃) ထိုအကြောင်း ပြောပါ။
၄) ဘုရားသခင်ထံ
ဆုတောင်းပါ။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
တမန်တော်များ၏ အသက်တာအဆုံးပိုင်းတွင် မှားယွင်းသောဆရာများက အသင်းတော်
တွင် သင်ကြားမှုပြုနေသည်ကို အဓိကစိတ်ပူခဲ့ကြသည်။
မှားယွင်းသော ဆရာများသည် အသင်းတော်သို့ အဘယ်ကြောင့်လာပြီး အသင်းတော်၏
သင်ကြားမှု သြဝါဒများကို ပြောင်းလဲသနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ
“ယုံကြည်ခြင်း” သည် အစောပိုင်း အသင်းတော်၏ သင်ကြားချက်အတွက် မရှိမဖြစ် ဖြစ်
သည်။ “ယုံကြည်ခြင်း” သည် ယေရှုခရစ်တော်နှင့် တမန်တော်များ၏လိုအပ်သော သင်ကြား
မှု၊ ယေရှု မည်သူဖြစ်သည်ကို အဓိကထားခြင်း၊ သူ၏အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်
ခြင်းဖြင့် ဘာကို ပြီးစီးစေခဲ့သည်ကို အဓိကထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တမန်တော်အများစုသည်
မှားယွင်းသောဆရာများကို အလွန်စိတ်ပူပြီး သူတို့၏သြဝါဒကို အသင်းတော်တွင် သင်
ကြားမှုပြုသည်ကို စိုးရိမ်ကြသည်။ အသင်းတော်သည် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာပြီး ခရစ်
ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အသစ်သောအရာများစွာ ဖြစ်ပျက်လာခဲ့သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်
များသည် အသင်းတော်အတွင်း မှားယွင်းသော ဆရာများကြီးစိုးရန် လွယ်ကူစေခဲ့သည်။
ယေရှု ခရစ်တော်၏ ညီဝမ်းကွဲမှာ ယုဒဖြစ်သည်။ သူက ထိုမှားယွင်းသော ဆရာများ
အကြောင်းကို ရေးသားသောအခါ ယုံကြည်သူများသည် တစ်ခါက ယုံကြည်သူအားလုံး အား
ပေးခဲ့သော ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်တွင်သာ “စိတ်ကျေနပ်” သင့်သည်ဟု ဆိုသည်။ ယုဒ
သည် “ယုံကြည်ခြင်း” အကြောင်းကိုစိတ်ပူသည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် ယေရှုခရစ်တော်နှင့်

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ယုံကြည်ခြင်း
ဆရာက အတန်းသားများ
အား “ယုံကြည်ခြင်း”သည်
ဘာကို ကိုယ်စားပြုသည်
ကို ပြောပြရမည်။ ကလေး
များကို “ယုံကြည်ခြင်း”
သည် ဘာဖြစ်သည်ကို
ချရေးစေ (သို့)
အခြားသူများကို

တမန်တော်များ၏ လိုအပ်သောသင်ကြားမှု၊ ယေရှုမည်သူဖြစ်သည်ကို အဓိကထားခြင်း၊

ဝေမျှစေပါ။

သူ၏အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြင့် ဘာကိုပြီးစီးစေခဲ့သည်ကို အဓိကထားခြင်း

‘ယုံကြည်ခြင်း” သည်

ဖြစ်သည်။ ယုဒက ယုံကြည်သူများအား အလုပ်ကြိုးစားရန်နှင့် ထိုသမ္မာတရားများပေါ်တွင်
ရောင့်ရဲရန် သင်ကြားခဲ့သည်။ သူက ထိုမှားယွင်းသော ဆရာများဝင်လာသည်ကို ယုံကြည်
သူများလက်ခံပြီး ဘာမှမလုပ်ပဲ နေမည်ကို စိုးရိမ်ခဲ့သည်။
မှားယွင်းသော ဆရာများ၏ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှပြောသည်မှာ ဘုရားသခင်သည် သီးခြားနေပြီး
လူသားမျ ိုးနွယ်နှင့် ဝေးကွာနေသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုအရာမှာ လုံးဝမှားသည်။ ဘုရားသခင်
သည် ကျွန်ုပ်တို့ လူသားများနှင့် သီးခြားမနေပါ။ သူသည် လူတိုင်းနှင့် တစ်ဦးချင်းဆက်ဆံ
ရေး ရှိလိုသူဖြစ်သည်။

ပုံပြင်ထဲတွင် စာလုံးမဲဖြင့်
သုံးကြိမ် ဖော်ပြထားသည်။
ကလေးများကဆရာနှင့်
အခြားကလေးများအား
တမန်တော်များ ယုံကြည်
သည့် “ယုံကြည်ခြင်း”
အကြောင်းကို ပြောပြနိုင်

အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ရောက်လာပြီးပြောသည်မှာ ရုပ်ဝတ္ထုကမ္ဘာသည် မကောင်းသောအရာဖြစ်ပြီး
ဝိညာဉ်ကမ္ဘာက ကောင်းသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုအဖွဲ့လည်း မှားသည်။ ရုပ်ဝတ္ထုကမ္ဘာသည်
ဘာမှဖြစ်မနေပါ။
နောက်တစ်ဖွဲ့ရောက်လာပြီး ပြောသည်မှာ ယေရှု၏ခန္ဓာသည် အစစ်မဟုတ်ပါ၊ ရုပ်ခန္ဓာ
မရှိပါ ဟုဆိုသည်။ ထိုအဖွဲ့မှာ လုံးဝမှားသည်။ သူတို့သည် ယေရှု၏ခန္ဓာကို လှံတံတော်နှင့်
ထိုးပြီး သံနှင့်သွေးထွက်ခဲ့သည်ကို သတိရပါ။ သူသည် အစာစားသည်၊ ထို့ကြောင့် ခန္ဓာ

ပါသလား။

. ၁ ယောဟန် ၄:၂
. ကောလောသဲ ၁:၁၇
. ၁ပေတရု ၃:၂၄

အစစ် ဖြစ်ရမည်။
သမ္မာတရား၏ ထောင့်တစ်နေရာရှိရမည်ဟု ကြွေးကြော်သော အခြားအဖွဲ့များလည်း ရှိ
သည်။ တမန်တော်များက ထိုအရာကို အလွန်စိတ်ပူကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည်
“ယုံကြည်ခြင်း” ကို ထိန်းသိမ်းရန် စည်းလုံးကြသည်။ ယုံကြည်ခြင်း… စစ်မှန်သော ယုံကြည်
ခြင်းဟူသည်မှာ ယေရှုခရစ်တော်နှင့် တမန်တော်များ၏လိုအပ်သော သင်ကြားမှု၊ ယေရှု
မည်သူဖြစ်သည်ကို အဓိကထားခြင်း၊ သူ၏အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည်
ဘာကိုပြီးစီးစေခဲ့သည် စသည်တို့ကို အဓိကထားခြင်းဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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တမန်တော်ယောဟန်က ပြောသည်မှာ “သခင်ယေရှုသည် လူ့ဇာတိကို ခံယူလာသည်ဟု
ဝန်ခံသောဝိညာဉ်တိုင်းသည် ဘုရားသခင်ထံမှဖြစ်သည်။ တမန်တော်ပေါလုက ပြောသည်မှာ

ဆရာအကူ

“သူ (ယေရှု) သည် အရာအားလုံးမတိုင်ခင်တွင်ရှိပြီး အရာအားလုံးသည် သူ့အထဲတွင် တည်
ရှိနေသည်။” တမန်တော်ပေတရုက ပြောသည်မှာ “သူကိုယ်တိုင် (ယေရှု) သည် ကျွန်ုပ်တို့
၏အပြစ်ကို သူ၏ခန္ခာတွင် ယူဆောင်ပြီးကားတိုင်ပေါ်တွင် ချ ိတ်ဆွဲကာ ကျွန်ုပ်တို့သည်
အပြစ်တရားတွင်သေပြီး ဖြောင့်မတ်စွာ အသက်ရှင်ရန်ဖြစ်သည်။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်
ကောလောသဲသြဝါဒစာ ၁:၁၉ - အကြောင်းမူကား၊ ခပ်သိမ်းသော ပြည့်စုံခြင်းကို သားတော်၌
ကျ ိန်းဝပ်စေခြင်းငှါ၎င်း၊
ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
- ခုန်ပါ

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

စကားလုံးကြီးများဖြင့်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“ယေရှု၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည် Jesus, Thank you” ဟူသည့် Sovereign Grace Music
သီချင်းကို ဤသင်ခန်းစာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

စာရွက်ပေါ်တွင် ကျမ်းချက်
၏ စကားစုများကို ရေးပါ။
ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် စာရွက်
များကို ရောပြီးကပ်ထား
ပါ။ သို့သော် အဖြေမှန်ရရန်
အနီးစပ်ဆုံးထားရမည်။
ကလေးများက တစ်ကြိမ်
လျှင် စကားလုံးတစ်လုံးကို
ခုန်ပြီး ကျမ်းချက်ကို
မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ်
အတိုင်း ခုန်ရမည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ကလေးတိုင်းကို
ကျမ်းချက်ခုန်ရန်

အစစ်လား အတုလား

အခွင့်အရေးရပါစေ။

ငွေအတုပုံ တစ်ပုံကို မိတ္တူများစွာ ကူးပြီးအတန်းထဲသို့ ယူလာပါ။ ငွေအစစ်ကိုလည်း
ယူလာပါ။ သို့သော် အစတွင် သူတို့ကို မပြပါနှင့်။ ကျောင်းသားများကို “ဤပုံနှင့်ငွေသည်
အတုလား အစစ်လား” ဟု မေးပါ။ ကလေးများကို ဖြေစေပါ။
သူတို့က အတုဟု ထင်ပါက အဘယ်ကြောင့်နည်းဟု မေးပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသော
အခါ ငွေအစစ်တစ်ခုကို ယူထုတ်လာပြီး အစစ်နှင့်အတုကို နှိုင်းယှဉ်စေပါ။ ကွဲပြားခြားနား
မှုကို သူတို့သိသလား မေးပါ။ မေးရန် - “စစ်မှန်သောအရာဟု မည်သည့်အရာက အလွယ်
တကူ ပြောစေနိုင်သနည်း” အဖြေ - “အစစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း”

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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အပြိုင်သင်ကြားခြင်း - မည်သည့်အရာက မှန်ကန်သော သင်ကြားမှုဖြစ်သည် မည်သည့်
အရာ မှားယွင်းသော သင်ကြားမှုဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မည်ကဲ့သို့ ပြောနိုင်သနည်း။ (မူလ
သမ္မာတရား (သို့) ဘုရားသခင်၏ စကားတော်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်)

ဆရာအကူ
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု -

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

သဘောတူမတူ
ဖော်ပြချက်များ
ကလေးများက ထိုဖော်ပြ

သဘောတူမတူ ဖော်ပြချက်များ (သင်သဘောမတူပါက အဘယ်ကြောင့် မတူသနည်း။)
၁။ ကနဉီး အသင်းတော်က မှားယွင်းသော ဆရာများသည် မည်သူများဖြစ်သည်ကို

ချက်များကို သဘောတူ
မတူ ဖော်ပြရင်း ပျော်ရွှင်
ကြမည် ဖြစ်သည်။

သိကြသည်။ (သဘောမတူပါ။ မှားယွင်းသောဆရာများသည် မှားယွင်းသောသြဝါဒ

သင်သည်လည်း

ကို ကျယ်ပြန့်အောင် လုပ်ဆောင်ကြသည်)

သဘောတူမတူ ဖော်ပြ

၂။ ယုဒသည် ယေရှု၏ညီဝမ်းကွဲ မဟုတ်ပါ။ (သဘောမတူပါ။ သူသည် ယေရှု၏

ချက်အတွက် ကိုယ်ပိုင်
ဖော်ပြချက်များကို

ညီဝမ်းကွဲဖြစ်သည်။)
၃။ တမန်တော်များသည် ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကို ရေးသားခဲ့ကြသည်။ (သဘောတူ

ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

သည်။)
၄။ ယုံကြည်ခြင်းသည် ယေရှုမည်သူဖြစ်သည်ကို ယုံကြည်ခြင်း၊ သူ၏အသေခံခြင်းနှင့်
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ခြင်းအားဖြင့် သူလုပ်ဆောင်ပြီးသွားသည့်အရာကို ယုံကြည်ခြင်း
ဖြစ်သည်။ (သဘောတူသည်။)
၅။ ကနဉီး ယုံကြည်သူများသည် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းအတွက် အသက်ကိုပေးနိုင်
သည့် ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကို အလွန်စိတ်ပူကြသည်။ (သဘောတူသည်)

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

သင်ခန်းစာကို
လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

ယုံကြည်ခြင်း အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဓိကအချက်နှစ်ချက်ကို ဖော်ပြပြီး သူငယ်ချင်း

ယုံကြည်ခြင်း ပုံပြင်ကို

တစ်ဦးထံ ဝေမျှပါ။
၁။	ယေရှုသည် လောကတွင် အသွေးအသားနှင့် နေထိုင်ခဲ့သည့် ဘုရားသခင်၏ သား
တော်ဖြစ်သည်။
၂။	ယေရှုခရစ်တော်သည် လူသားများ အားလုံးအတွက် အသေခံခဲ့သည်။ သူ၏အသေခံ
ခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ခြင်းအားဖြင့် လူတိုင်းထာဝရ အသက်ရနိုင်သည်။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယုံကြည်ခြင်းသည် ကနဉီးယုံကြည်သူများအတွက်
အလွန်အရေးပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

လှုပ်ရှားမှု -

ကာလပြမျဉ်း
အသင်းတော်

ပြန်လည်ပြောဆိုခြင်း
ကလေးများကို
ယုံကြည်ခြင်းသည်
ဘာဖြစ်သည်ကို
တစ်စုံတစ်ဦးအား
ပြောပြစေခြင်းဖြင့်
အိမ်စာပေးလိုက်ပါ။
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၉၁
သက်သာလောနိတ်သြဝါဒစာပထမစောင် ၄:၁၃-၁၈ နှင့်
ရှင်ယောဟန် ၁၄:၁-၃

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် သူ့ကိုယုံကြည်သူများအတွက် ပြန်လာလိမ့်မည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်
အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

¼¼

သက်သာလောနိတ် ပထမစာစောင်တွင် ရှင်ပေါလုက သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏အမျက်
တော်ကို တွေ့ကြုံရမည် မဟုတ်ဟု ပြောခဲ့သည်။ (၁:၁၀၊ နှင့် ၅:၉)။ ဘုရားသခင်၏

¼¼

¼¼

ခြင်း အချ ိန်ကာလမှာလည်း မသေချာပါ။

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

သက်သာလောနိတ်

အသင်းတော်သည်

စတင်ခါစဖြစ်ပြီး

သူတို့ယုံကြည်မှုကြောင့်

လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

လျစ်လျူမရှုလိုပါ။ သေချာသည်မှာ ဘုရားသခင်က ထိုယုံကြည်သူများသည် သူတို့၏

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

ချစ်ခင်သူများ မည်သို့ဖြစ်သွားမည်ကို သိစေလိုခဲ့သည်။

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

မယုံကြည်သူများအတွက် မျှော်လင့်ချက် လုံးဝမရှိပါ။ သို့သော် ယုံကြည်သူများအတွက်

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

မူကား မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာ ရှိသည်။ အမှန်တွင် ယုံကြည်သူများသည် ထိုကောင်းကြီး

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

ဖြစ်သောမျှော်လင့်ချက်ကို တစ်ဦးကို တစ်ဦးဝေမျှရန် ဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်ချက်မှာ

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

“အိပ်ပျော်နေသောသူ”

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

ဟူသည်

(Semi-conscious)

ကိုယ်ခန္ဓာအိပ်ပျော်ခြင်းကို

ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။ အိပ်ပျော်ခြင်းသည် သေဆုံးသူအတွက် သုံးနှုန်းသော စကား

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ရှင်ပေါလုက ထိုအသင်းတော်ရှိ လူများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ သူတို့ကို

မည် ဖြစ်သည်။

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

တစ်နေ့သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင်အိမ်တွင် ခရစ်တော်နှင့်အတူ နေထိုင်ရ
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

အမျက်တော်မှ လွှတ်မြောက်ရခြင်းအကြောင်းကို မေးခွန်းမထုတ်ထားပါ။ လွှတ်မြောက်

တိုက်ခိုက်ခံနေရသည်။
¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

ဖြစ်သည်။

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို ရေးသားသော သူတို့က ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာခြင်းသည်

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

အရေးကြီးသော သမ္မာတရားဖြစ်သည်ဟု မြင်သည်။ ၎င်းကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် အခန်း

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

ကြီးထဲမှ ၃၁၈ ကြိမ် ဖော်ပြထားသည်။ ကျမ်းချက် နှစ်ဆယ့်ငါးချက်တိုင်းတွင် ပျမ်းမျှ

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

အားဖြင့် တစ်ကြိမ်ခန့် ကိုးစားထားသည်။

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

သခင်ပြန်လာသောအခါ သူသည် တိမ်ပေါ်တွင် အပေါင်းအပါများစွာနှင့် တံပိုးမှုတ်မည်

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၌ သေလွန်သောသူသည် ပထမဆုံး ရှင်ပြန်ထမြောက်လာမည်။

လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်

ထို့နောက် အသက်ရှင်သူများက လိုက်သွားကြရမည်။

တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
¼¼

ဘုရားသခင်သည်

အစဉ်

တည်ရှိပြီး

မြို့ရိုးများ

သည် ကမ္ဘာကြီးနှင့် ထိုထဲတွင် ရှိသော

ပြည်နှင်ခံရခြင်းမှ ပြန်လာခဲ့ကြသည်။
¼¼

လူစီဖာ (သို့) စာတန်သည် ဧဝကို လှည့်
စားခဲ့သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်
အား မနာခံခြင်းဖြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့
ကြသည်။

¼¼

ဘုရားသခင်သည်

နောဧနှင့်

ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆို
သော်

နောဧသည်

ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား အထူး
ယာကုပ်သည်

ဘုရားသခင်၏ကောင်း

ကင်တမန်နှင့် နပန်းလုံးရာမှ ဣသရေလ
ဟူသည့် အမည်သစ်ကို ရခဲ့သည်။
¼¼

ဘုရားသခင်သည်

ဣသရေလလူမျ ိုး

များ နာခံရမည့် ပညတ်တော်ဆယ်ပါး
ဟု ခေါ်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ

သည် သင်ခန်းစာ လေ့လာ
အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်

ခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မှတ်သား ထား

သည်။ ယခု ဖြစ်စဉ် ၁၉

သည်။

ခုကို ပေးထာသည်။

ယေရှုသည် လူဆယ့်နှစ်ယောက်ကို သူ့

ထိုဖြစ်စဉ်များကို

¼¼

ရာတွင် အရေးပါသည့်

အား ဆက်ကပ်သောနောက်လိုက်များ
ဖြစ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
¼¼

ယေရှုသည် မုန်တိုင်းနှင့် နတ်ဆိုးများ
အပေါ်သူ၏မဟာတန်ခိုးတော်ကို ပြသ
ခဲ့သည်။

¼¼

ယေရှုသည် လူထု၏ချ ီးမွမ်းမှုဖြင့် ယေရု
ရှလင်မြို့သို့ဝင်လာခဲ့သည်။

¼¼

ယုဒသည်

ယေရှုကို

သစ္စာဖောက်ခဲ့

သည်။
¼¼

စာရွက်ကြီး (သို့)
သင်ပုန်းပေါ်တွင် ရေးပါ။
ထို့နောက် ကလေးများကို
အချ ိန်ကာလအရ
အစဉ်လိုက်ထားစေပါ။
ကလေးများကို ၂ဖွဲ့ ၃ဖွဲ့ခွဲ
ပြီး အတူတကွ
လုပ်ဆောင်စေပါ။
အချ ိန်သတ်မှတ်ပေးပါ။
အနိုင်ရသူကို ဆုပေးပါ။

ယေရှုသည် အသေခံကာ မြုပ်နှံခံခဲ့ပြီး
ပြန်လည်ထမြောက်ခဲ့သည်။

ဘုရားသခင်၏ အကူအညီဖြင့် ဣသ

¼¼

ယေရှုသည် လူများစွာထံ ပေါ်လာသည်။

ရေလတို့သည် ကတိတော်ပြည်သို့ ဝင်

¼¼

ယေရှုသည် ကောင်းကင်ပေါ်သို့ တက်

ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်ကို ဘုရင်ဖြစ်ရန်

ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်း

ယေရှု၏အစောပိုင်းဘဝတွင် သူ့ကိုထူး

စားခဲ့ကြသည်။
¼¼

အဓိကဖြစ်စဉ်များ

¼¼

ကုတ်ဥပဒေကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
¼¼

လှုပ်ရှားမှု -

ယေရှုမွေးဖွားခဲ့သည်။

ကတိတော်ပေးခဲ့သည်။
¼¼

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကြား

သင်ခန်းစာစတင်ခြင်း

¼¼

ဖြောင့်မတ်သော

လူတစ်ဦးဖြစ်သည်။

ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်

တွင်များစွာ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။

သူ၏

မိသားစုကို အသက်ချမ်းသာ ပေးရန်

¼¼

ဂျူးလူမျ ိုးများသည် ဗိမာန်တော် နှင့်

အလွန် တန်ခိုးကြီးသည်။ ဘုရားသခင်
အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းသည်။
¼¼

¼¼

ကြွသွားသည်။
¼¼

အသင်းတော်သည် ဆက်လက်ကြီးထွား

ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူသည် ထာဝရဘုရင်

လာပြီး သူ၏သတင်းစကားကို ကြွေး

ဖြစ်ရန် တစ်စုံတစ်ဦးကို စေလွှတ်လိမ့်

ကြော်သည်။

မည်။
¼¼

ဣသရေလနှင့် ယုဒတို့သည် အာစီးရီး
ယားနှင့် ဗာဗုလုန်သို့ ပြည်နှင်ခံရသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

ဆရာအကူ

သင်ခန်းစာကို မဟာကျမ်းစာ ပုံပြင်၏စွန့်စားခြင်း ၉၉ ခန်း ဟု ခေါ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်ကို
မည်သည့် စစ်မှန်သည့် မျှော်လင့်ချက် ယူဆောင်လာ ပေးသနည်း။ ၎င်းသည် လူလား။
ပိုင်ဆိုင်မှုလား။ ကစားနည်း တစ်ခုလား။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ယေရှုသည် လောကမှ မထွက်ခွာမီ သူနောက်တစ်ဖန် ပြန်လာမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။
သူသွားစဉ်တွင် ယုံကြည်သူများ နေစရာနေရာကို ပြင်ဆင်မည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ထိုထက်
ထူးခြားသည်မှာ ၎င်းသည် ထာဝရတည်တံ့မည်။
လွန်ခဲ့သော အချ ိန်များစွာက ဂရိမြောက်ပိုင်း လူများသည် ဤအရာကို စိုးရိမ်ခဲ့ကြသည်။
သူတို့က သေဆုံးသွားသည့် ယုံကြည်သူများသည် မည်သို့ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်ကြသည်။ သူတို့
ဘယ်ကိုသွားမည်နည်း။ သူတို့ဘာလုပ်မည်နည်း။ ၎င်းမှာ သူတို့စိုးရိမ်သည့်အရာ အချ ို့ဖြစ်
သည်။ ရှင်ပေါလုကလည်း ခရစ်တော်၌ သေသောသူသည် ပြန်လည်ထမြောက်လာမည်ဟု
ပြောပြခဲ့သည်။
ဖြစ်လာမည့်အရာမှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ကောင်းကင်ပေါ်သို့ တက်ကြွသွားခဲ့
သည်။ တစ်နေ့လျှင် သူပြောခဲ့သကဲ့သို့ ယုံကြည်သူများအတွက် တစ်ဖန်ပြန်လာဦးမည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

သူသည် ဘယ်တော့မှမလိမ်ပဲ အစဉ်အမှန်ကို ပြောသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။

- နာရေးနှစ်ခု

သူကတိတည်မည်။ သူပြန်လာသောအခါ တံပိုးမှုတ်သံကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြားရမည်။ ခရစ်တော်

ဆရာက ကလေးများအား

၌သေသော သူသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်လာမည်။ ထို့နောက် အသက်ရှင်နေသော သူတို့သည်

အတန်း၏ အဆုံးတွင်

သူတို့နှင့်အတူလိုက်သွားမည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် အစဉ်သခင်နှင့်အတူ နေရမည်။

ထိုမေးခွန်းများကို

“ကြား” ခြားထားသည့်အရာ မရှိတော့ပေ။ ယုံကြည်သူများသည် လောကတွင်လား ကောင်း

မေးရပါမည်။

ကင်တွင်လား တစ်နေရာရာတွင်ရှိမည်။

လူတစ်ဦးသေသည်

ဤအချက်သည် ယုံကြည်သူများအတွက် မဟာမျှော်လင့်ချက် ဖြစ်သင့်သည်။ အမှန်တွင် လူ

(သို့) မျှော်လင့်ချက်

အချ ို့က၎င်းကို “မင်္ဂလာရှိသော မျှော်လင့်ချက်” ဟုခေါ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကောင်းကြီး
ဖြစ်ပြီး ပျော်ရွှင်စေသည့် မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်ဟ ုဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ယေရှု၌နေရာ

မရှိတော့သည်ကို
မည်သည့် စကားလုံးများ

ရှိသည်ဟူသည်ကို သိခြင်းမှာ ပျော်စရာကောင်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။ မျက်ရည်

ဖြင့် ဖော်ပြသနည်း။

ကျခြင်း မရှိတော့ပါ။ နာကျင်ခြင်းမရှိိတော့ပါ။ သေခြင်းတရားထာဝရမရှိတော့ပါ။ “စာတန်

မဟာမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်

အား နင်းခြေသူ” အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည်ကို သတိရပါ။ ထိုသူသည်စာတန်၏

သေဆုံးသွားသော သူကို

ဦးခေါင်းကို နင်းခြေမည့်သူ ဖြစ်သည်။ ယေရှုက ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ယုံကြည်သူများက

မည်သည့် စကားလုံးများ

နောက်ထပ် ဝမ်းနည်းစရာ မရှိတော့ပါ။ ၎င်းသည် ပျော်ရွှင်ခြင်းအတွက် အံ့သြဖွယ်ရာ

ဖြင့် ဖော်ပြသနည်း။

နေရာဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ နီးပါးခန့် ယုံကြည်သူများသည် ယေရှု တစ်ဖန်ပြန်လာမည့်အချ ိန်ကို စောင့်
မျှော်ခဲ့ကြသည်။ လူအများက သူမကြာမီပြန်လာမည်ဟု ထင်ကြသည်။ သို့သော် သူပြန်

ဆရာအကူ

မလာသေးသည်မှာ သူပြန်မလာတော့ဟု မဆိုလိုပါ။ သူပြန်မလာသေးခြင်းဖြစ်သည်ဟုသာ
ဆိုလိုသည်။ သူပြန်လာသောအခါ မဟာနေ့ဖြစ်မည်။ ခရစ်တော်၌ မျှော်လင့်သောသူသည်
ပျော်ရွှင်ပြီး မင်္ဂလာရှိမည်။
ယုံကြည်သူများသည် ထာဝရအိမ်တော်တွင် ယေရှုနှင့်အတူ ရှိမည်။ သူကယုံကြည်သူများကို
ပျက်စီး ဆုတ်ယုတ်မသွားနိုင်သည့် ခန္ဓာကိုပေးမည်။ မသေတော့မည့် ခန္ဓာကိုပေးမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လောကခန္ဓာကို ဘုန်းတော်ထင်ရှားသည့် ခန္ဓာဖြစ်စေမည်။ မည်မျှမင်္ဂလာရှိ
သည့် မျှော်လင့်ခြင်းပေနည်း။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄:၃ - ငါသည်သွား၍ သင်တို့နေစရာအခန်းကို ပြင်ဆင်ပြီးမှ တဖန်
ပြန်လာ၍ ငါရှိရာအရပ်၌ သင်တို့နေစေခြင်းငှါ သင်တို့ကို ငါ့ထံသို့ သိမ်းဆည်းမည်။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု အတန်းပတ်လည်တွင်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်

သီချင်းဖွင့်ထားစဉ်

တွေ့နိုင်ပါသည်။

ကလေးများကို စက်ဝိုင်းပုံ

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ထိုင်စေပါ။ ကျက်မှတ်ထား

“မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုရှိသည် There is a hope” ဟူသည့် Keswick သီချင်းကို ဤသင်ခန်း
စာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

သည့် ကျမ်းချက်ကို
လက်ဆင့်ကမ်းစေပါ။
သီချင်းရပ်နား သွားသော
အခါ ကျမ်းချက်ကိုရသူ
မည်သူမဆို ကျမ်းချက်ကို
ရွတ်ဆိုရမည်။ ကျမ်းချက်
အားလုံးကျက်မှတ်ပြီး
သည်အထိ လုပ်ပါ။
ထို့နောက် ကျမ်းချက်
တစ်ခုလုံး အတွက်
ထိုနည်းတူ လုပ်ဆောင်ပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

သင် သိသည့်အတိုင်းပင် သူမသည် တစ်ညလုံး အပြင်သွားမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်

သင့်မိဘများ အပြင်သွား

သူမသည် ရှော့ပင်သွားစရာရှိသည်၊ သင့်အဖွားဆီတွင်လည်း ခဏအလည်သွားမည်။ သင်

စဉ် (သို့) နာရီ

စဉ်းစားမည် “ကျွန်မကြည့်ချင်သော တီဗီအစီအစဉ် ရှိသည်။ လုပ်စရာ အလုပ်များကို ဦး

အတော်ကြာ အိမ်တွင်

စွာ လုပ်လိုက်ပါက ထိုအစီအစဉ် လွှတ်သွားမည်။ ထို့ကြောင့် အစီအစဉ်မလာမီလုပ်စရာ

မရှိကြစဉ် သင်တစ်

တစ်ချ ို့ကို လုပ်ထားမည်။ ပြီးလျှင် တီဗီအစီအစဉ်ကို ကြည့်မည်။ ပြီးလျှင် ကျန်သည့်အလုပ်

ယောက်တည်း အိမ်တွင်

ကိုထပ်လုပ်မည်။” ထို့ကြောင့် သင့်အမေက သင့်ကိုတိတိကျကျ ညွှန်ကြားခဲ့သော်လည်း

ရှိနေဖူးပါသလား။ သင်က

သင်ပိုသိသည်ဟု သင်ထင်သည်။ ထို့နောက် တီဗီအစီအစဉ်ကို ကြည့်လိုက်သည်။ အစီအစဉ်

စနေနေ့နေ့လည်တွင်

မှာ တစ်နာရီလောက်ကြာသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အမေအိမ်မရောက်မီ အချ ိန်များစွာ ကျန်

အိမ်တွင်ရှိပြီး သင့်အဖေ

သေးသည်။ ရုတ်တရက် တီဗီအစီအစဉ်မှာ နာရီဝက်မျှပင်ရှိသေးစဉ် အိမ်ရှေ့တံခါးဖွင့်သံနှင့်

အမေက သူတို့အပြင်

အတူ သင့်အမေ အိမ်ပြန်လာသည်ကို သင်ကြားလိုက်မည်။ အိုးနိုး သင်သည် တီဗီကြည့်နေ

သွားစဉ်အိမ်တွင် လုပ်စရာ

သည်။ သင့်အလုပ်လည်း မပြီးသေးပါ။ သင်သည် သင့်အမေကို မနာခံသောကြောင့်

ပေးခဲ့သည်ဟု မြင်ယောင်

အံ့သြခြင်းနှင့် စိတ်ပျက်ခြင်းကို ခံစားသွားသော သင်၏မိခင်မျက်နှာကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။

ကြည့်ပါ။ သင့်အတန်း

ထို့နောက် သင့်အမေမှ သင့်ကို ပြောသော အံ့သြခြင်းနှင့် စိတ်ပျက်သည့်အသံကို သင်ကြား

အတွက် သင့်လျော်မည့်

ရသည်မှာ “သမီးကမေမေ့ စကားကို နားမထောင် အလုပ်မလုပ်တဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းတယ်၊

အလုပ်များကို စာရင်း

သမီးသူငယ်ချင်းအိမ်ကို သွားလည်လို့ မရတော့လို့လည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး” ဟုပြောလေ

ပြုစုပါ။ ထိုမျှသာမကပါ

သည်။ ဘယ်လို။ ကျွန်မ မသိနေခဲ့ပါ။ သင်သိမည်မဟုတ်ဟု အမေကပြောသည်။ သူငယ်ချင်း

ထိုအလုပ်များ မပြီးသေး

ကို အမေကလမ်းတွင် ဆုံပြီး သူ့ကိုအိမ်သို့လာလည်ရန် စကားပါးလိုက်သည်။ သူငယ်ချင်း

ပါက ကစားရန်၊ ကစား

အိမ်တွင် အစားအသောက်များ၊ ကစားစရာများနှင့် ရေကူးပြီး ပါတီပွဲရှိသည်။ အမေသည်

နည်း ကစားရန်၊ တီဗီ

ထိုစကားကို ကျွန်မထံအရင် ပြောပြပြီးမှ အဖွားအိမ်သွားလည်ရန် စိတ်ကူးထားပြီး ပြန်လာ

ကြည့်ရန်၊ စာအုပ်ဖတ်ရန်

ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် မနာခံသောကြောင့် အိမ်တွင်သာနေပြီး အလုပ်ပြီးအောင် လုပ်ရ

နှင့် အခြားတစ်ခုခုလုပ်ရန်

ပေတော့မည်။

ခွင့်မပြုပါ။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
အတန်းကိုနှစ်သင်းခွဲပါ။ ယုံကြည်သူများအတွက် ယေရှုပြန်လာမည့်အကြောင်းကို သူတို့
ရေးနိုင်သမျှ အချက်အလက်များကို ရေးစေပါ။ အောက်တွင် အချက်အလက်အချ ို့ပေးထား
ပါသည်။
¼¼

ယေရှုသည် လောကမှမထွက်ခွာမီ သူနောက်တစ်ဖန် ပြန်လာမည်ဟု ကတိပေးခဲ့
သည်။

¼¼

တစ်နေ့သောအခါ ယေရှုသည် သူပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ယုံကြည်သူများအတွက်
ပြန်လာမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ
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¼¼

ယေရှုပြန်လာသောအခါ တံပိုးမှုတ်သံကြားရမည်။

¼¼

နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ နီးပါးခန့် ယုံကြည်သူများသည် ယေရှုပြန်လာမည်ကို စောင့်မျှော်

ဆရာအကူ

ခဲ့ကြသည်။
¼¼

ယုံကြည်သူ၏ ထာဝရခရီးဆုံးမှာ ယေရှုနှင့်အတူရှိရန် ဖြစ်သည်။

¼¼

ယေရှု၌ကောင်းကင်ဘုံတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ နေထိုင်နိုင်သည့် နေရာရှိသည်ကို
သိရသည်မှာ ပျော်စရာကောင်းသော မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု တစ်မိနစ်စာစာရင်း
ဆရာက အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အား

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

တစ်မိနစ်အချ ိန်ပေးကာ
သင်ခန်းစာနှင့် ပတ်သက်
ပြီး သူတို့ပြုစုနိုင်သမျှ

“ကောင်းကြီးဖြစ်သော မျှော်လင့်ချက်” မှာ တစ်ဦးချင်းစီကို သူ (သို့) သူမကိုယ်တိုင်
စစ်ဆေးရန် အကြောင်း ဖြစ်သင့်သည်။

စာရင်းပြုစုစေပါ။
တစ်မိနစ်ကျော်သော အခါ

ယေရှုသည် ယနေ့ပြန်လာမည်ကို သင်သိခဲ့လျှင် သင်စွန့်လွှတ်မည့် အရာတစ်ခုမှာ ဘာဖြစ်

စာရင်းများကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး

မည်နည်း။

မည်သည့်အသင်းက
အချက်အလက် ပိုများ
သည်ကို ကြည့်ပါ။
သင်သည် အချက်အလက်
များ ရှာဖွေသည်ကို

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် သူ့ကိုယုံကြည်သူများအတွက် ပြန်လာလိမ့်မည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ

ကလေးများအား သိစေပါ။

pmrsufESm 509

စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၉၂
ရောမသြဝါဒစာစောင် ၁၄:၁၀-၁၂၊ ကောရိနုပထမစာစောင်
္သ
၃:၁၅
နှင့် ကောရိနုဒု
္သ တိယစာစောင် ၅:၁၀

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယုံကြည်သူများကို သုံးသပ်ပြီး
သစ္စာရှိသော အစေခံမှုအတွက် ဆုပေးမည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ယေရှုသည် ယုံကြည်သူများအတွက် သူပြန်လာသောအခါနှင့် ရှင်ဘုရင်အဖြစ် ပြန်
မလာမီ သူ့ကိုကိုးစားယုံကြည်သော သူများ၏ အသက်တာကို သုံးသပ်ပြီး သူတို့၏ သစ္စာ
ရှိသော အစေခံမှုအတွက် ဆုပေးမည်ဖြစ်သည်။

¼¼

ယေရှုကိုစစ်မှန်စွာ ယုံကြည်သောသူများသည် ပြစ်ဒဏ်ပေးမည့် တရားစီရင်ခြင်းကို
ဖြစ်သည်။
စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်တိုင်းသည် ခရစ်တော်၏ တရားပလ္လင်ရှေ့တွင် ပေါ်လာပြီး သူ

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

ယုံကြည်သူများနှင့် မယုံကြည်သူများ ဘုရားသခင်ရှေ့တွင်ပေါ်လာပြီး သူတို့၏ထာဝရ

ခြင်းကြား ကွာခြားချက်ကို နားမလည်ပေ။
ရှင်ပေါလု၏ ကောရိနုသြဝါဒစာ
္သ
ပထမစောင်တွင် သုံးသပ်သည့် အချ ိန်ကာလသည်
ခရစ်ယာန် ဆရာများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ကို ရေးထားသည် (၁ ကော ၃:၁၂-၁၅)။

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

သူ၏ ကောရိနုသြဝါဒစာ
္သ
ဒုတိယစောင်ထဲတွင် ခရစ်ယာန်အားလုံးကို သုံးသပ်ကြောင်း

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

အတည်ပြုထားသည် (၂ကော ၅:၁၀)။ သူသည် ရောမအသင်းတော်ကိုလည်း ထိုနည်းတူ

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

ပြောခဲ့သည် (ရောမ ၁၄:၁၂)။
ကယ်တင်ခြင်းသည် ဤသုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်
ယုံကြည်သူများသည်ကျေးဇူတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရသနည် (ဧဖက်၊ ၂:၈-၉)။
¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ဆေးခြင်းကို အောင်မြင်သောသူအတွက် ဆုများရှိသည်။ သစ္စာမရှိသော ယုံကြည်သူ

ထင်မြင်ချက်ရှိသည်။ ဤအမြင်က ယုံကြည်သူများနှင့် မယုံကြည်သူများ၏ တရားစီရင်

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

အဆုံးသတ်ကို စောင့်မျှော်ရန် တရားစီရင်ခြင်းနေ့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျော်ကြားသည့်

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

(သို့) သူမ၏ ဘဝအကြောင်းကို ပြောပြရမည်။ ဘုရားသခင်၏ စေ့စပ်သေချာစွာ စစ်
အချ ို့သည် ဆုရမည်မဟုတ်ပါ။
¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ခံရမည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် သူတို့၏ အသက်တာတွင် သိက္ခာရှိ မရှိကိုမူ အကဲဖြစ်မည်
¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

ကောင်းမှုကုသိုလ်များသည် ကောင်းမွန်စွာ သုံးသပ်ခြင်းကိုခံရမည် (၁ကော ၄:၅ နှင့်
ဧဖက် ၆:၈)။ တန်ဖိုးမရှိသောလုပ်ဆောင်မှုများသည် အဆိုးဘက်မှသုံးသပ်ခြင်းကို ခံရ
မည် (၁ ကော ၃:၁၅ နှင့် ကောလောသဲ ၃:၂၅)

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
အောက်ပါ ကဲ့သို့သော ကစားနည်း သင်ပုန်းကို ရေးဆွဲပါ။

သင်ခန်းစာစတင်ပါ

အချ ိန်ကာလ

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း

သီချင်းများ

ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ခြင်း

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

ပြီးခဲ့သည့် သင်ခန်းစာ နောက်ဆုံး ၁၀ ခုသို့ ပြန်သွားပြီး ကလေးများကို အချ ိန်ကာလတစ်ခု
ချင်းစီ (၁၀၀ မှတ်)၊ သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း (၂၀၀ မှတ်)၊
သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက် သီချင်း (၃၀၀ မှတ်)၊ သင်ခန်းစာ တစ်ခုချင်းစီအတွက်
ကျက်မှတ်ထားသည့် ကျမ်းချက် (၄၀၀ မှတ်) ကို ပြောစေပါ။
ဆုကို အနိုင်ရသည့် အသင်းအားပေးပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည် ကလေးများ
အတွက် ပျော်စရာကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးအားလုံးကို ပါဝင်စေပါ။ သင့်အတန်း၏
အရွယ်အစားပေါ် မူတည်ပြီး ကလေးတစ်ဦးလျှင် အဖြေ ၁ခု၂ခု စသဖြင့်ကန့်သတ်ပေးပါ။
ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာ သင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါက ကလေးအနည်းငယ်က
သာ အဖြေ ဖြေကြမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာစိန်ခေါ်ခြင်း
အတန်းကို နှစ်သင်း ခွဲပါ။
အသင်းများကို
၁) အနီရောင်နှင့် အပြာ
ရောင်ဝတ်ထားသော
သူများ
၂) အခြားသူများ အားလုံး
ဆရာက အသင်းကို
ညီညီညာညာ ခွဲရမည်။
ကစားနည်းသည်
သင်ခန်းစာ အဆုံးတွင်
ဆက်လက် ကစားသွား
မည် ဖြစ်သည်။

သင်ခန်းစာ တစ်ခုစီအတွက် (အချ ိန်ကာလ ၁၀၀ မှတ်၊ ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်းအတွက် ၂၀၀
မှတ်၊ သီချင်းအတွက် ၃၀၀ မှတ်၊ ကျမ်းချက်ကျက်မှတ်ခြင်းအတွက် ၄၀၀ မှတ်) စုစုပေါင်း
၁ဝဝဝဝ မှတ်ဖြစ်သည်။

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
သင်၌ အလွန်ချစ်တတ်သော မိခင်နှင့်ဖခင်ရှိသည်ဟု မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သင်က သူတို့
မနှစ်သက်သည့်အရာကို လုပ်မိသည်။ သူတို့မည်သို့ တုံ့ပြန်မည်နည်း။
¼¼

က။ သင့်ကို မေတ္တာဖြင့် ပြုပြင်ပေးမည်။

¼¼

ခ။ သင့်ကို မိသားစုစာရင်းမှ ဖယ်ရှားပြီး ပြန်မလာရန် ပြောမည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏မိသားစုနှင့် သက်ဆိုင်ပါက ကောင်းကင်ဘုံမှ ကျွန်ုပ်တို့၏
မေတ္တာရှင် အဖခမည်းတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြုအမူကို ကြည့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့
သင်ခန်းစာတွင် လေ့လာသွားကြမည်ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
ယောက်ျားလေး တစ်ဦးအနေဖြင့် ကျွန်တော်သည် ချစ်တတ်သော မိဘများထံမှ ကြီးပြင်းခဲ့
ပါသည်။ မိဘများကို ကျွန်တော့်ကို အလွန်ဂရုစိုက်ပြီး ကျွန်တော်အစာကောင်းစွာစားရန်
နှင့် နွေးထွေးစွာနေရန် အစဉ်ဂရုစိုက်သည်။ သူတို့သည် အလုပ်လည်းများစွာ လုပ်ကြသည်။
သူတို့အလုပ် အလွန်ကြိုးစားကြပြီး မျှတစွာ ချစ်တတ်ကြသည်။
တစ်နေ့သောအခါ ကျွန်တော်က သူတို့ကို မနာခံခရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ကျောင်းသွား
ရမည့်အချ ိန်တွင် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများနှင့် ဂိမ်းကစားသည်။ ကျွန်တော့်မိဘများက
ကျွန်တော်ကျောင်းသွားသည်ဟု ထင်ကြသည်။ ကျွန်တော်ကျောင်း ဝတ်စုံဝတ်ပြီး ကျောင်း
သွားသကဲ့သို့ ဟန်ဆောင်နေခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများနှင့် ကျွန်တော်တို့သည်
ကစားရင်းပျော်နေခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းအပြင်ဘက်တွင် နေကြသည်… အလွန်ပျော်စရာ
ကောင်းသည်။ ကျွန်တော်တို့ မသိလိုက်သည်မှာ ကျောင်းအုပ်ကြီးသည် ကျွန်တော်တို့မိဘ
များကို ခေါ်ပြီး ကျွန်တော်တို့အဘယ်ကြောင့် ကျောင်းမလာကြသည်ကို မေးမြန်းသည်။
ကျွန်တော်က ပုံမှန်ကျောင်းချ ိန်တွင် အိမ်ပြန်လာသောအခါ ကျွန်တော့်မိဘများက ကျွန်တော့်
၏ တစ်နေ့တာအကြောင်းကို မေးသည်။ သူတို့ ကျောင်းသွားခဲ့သည်ကို ကျွန်တော်မသိပဲ
ကောင်းပါသည်ဟု ဖြေခဲ့သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- တစ်ဦးတည်း
စကားပြောဆိုခြင်း
ဆရာက ပေးထားသော
ပုံပြင်အစား သူ (သို့)
သူမ၏ပုံပြင်ကို ပြောပြနိုင်
ပါသည်။ ပန်းတိုင်မှာ
ကောင်းကင်ဘုံမှ
အဖခမည်းတော်သည်
ယုံကြည်သူများကို
သုံးသပ်ကြောင်း
ကလေးများကို သိစေပါ။
ကောင်းကင် အဖခမည်း
တော်သည် ယုံကြည်သူ

ကျွန်တော့်မိဘများက ကျွန်တော့်ဘေးတွင် လာထိုင်ပြီး ကျွန်တော် ထိုနေ့က ကျောင်းမသွား

တစ်ဦးကို အပြစ်လည်း

သည်ကို သူတို့သိသည်ဟု ပြောသည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော့ကိုထပ်မေးသည် “ဒီနေ့ကျောင်း

မတင်ပါ။ တရားလည်း

သွားတာဘယ်လိုလဲ” ဟုမေးသည်။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများနှင့် အတူ

မစီရင်ပါ။

ကစားခဲ့သည်ကို အမှန်အတိုင်းပြောရတော့သည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများနှင့် ဂိမ်းကစား
နေခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ထိုနေ့က ကျောင်းမသွားလိုက်သည်ကို ကျွန်တော့်မိဘများက လုံးဝ
မနှစ်သက်ကြပါ။ အမှန်တွင် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများနှင့် နောက်နှစ်ပတ်တိတိ ကစား
ခွင့်မပေးတော့ဟု ကျွန်တော့်ကို ပြောကြသည်။ သူတို့က ကျွန်တော်သင်ခန်းစာရလိမ့်မည်
ဟု မျှော်လင့်ကြသည်... ကျောင်းသည် အရေးကြီးသည် ထို့အပြင် အမှန်အတိုင်းပြောခြင်း
သည် ပိုအရေးကြီးသည်။
ထိုနေ့က ကျွန်တော့်မိဘများကို ကျွန်တော်စိတ်ပျက်စေခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သူတို့ကို လိမ်
ပြောပြီး ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများနှင့် ပျော်စရာကောင်းသည့် ဂိမ်းကစားခြင်းကို ဖုံးကွယ်
ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်မှားခဲ့သည်ကို သူတို့အား သိစေခဲ့သည်။ ကျွန်တော်နောက်
တစ်ဖန်မလုပ်တော့ပါ။ ကျွန်တော့်မိဘများက ကျွန်တော့်ကို ချစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်
မိဘများက ကျွန်တော့်ကို အစာကောင်းစွာ ကျွေးနေဆဲဖြစ်သည်။ နွေးထွေးသောအဝတ်
များကို ပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်ကြောင့် စိတ်ညစ်သည်ဟု မပြောကြပါ။ အိမ်မှထွက်
သွားပြီး ပြန်မလာနှင့်ဟုလည်း မနှင်ထုတ်ကြပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ
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ကောင်းကင်ဘုံမှ အဖခမည်းတော်သည်လည်း ယုံကြည်သူများကို ဤအတိုင်းသုံးသပ်သည်။
ယုံကြည်သူတစ်ဦးသည် သူ၏ဘဝတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကောင်းသောအရာများအတွက်

ဆရာအကူ

ဆုပေးခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင် မနှစ်သက်သောအရာကို လုပ်ဆောင်လျှင်
ပြုပြင်ပေးခြင်းကို ခံရသည်။ သူသည် ယုံကြည်သူများကို မိသားစုမှလုံးဝနှင်ထုတ်မည်
မဟုတ်ပါ။ ယုံကြည်သူတစ်ဦးက သူ၏ဘဝတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှကို စစ်ဆေးခံရန် ကောင်း
ကင်ဘုံမှ တရားသူကြီးရှေ့သို့ ရောက်သောအခါ သူသည် ဖြောင့်မတ်စွာနှင့် မျှတစွာ စီရင်
သုံးသပ်မည်ကို စိတ်ချနေနိုင်သည်။ သူသည် ယုံကြည်သူများကို ထာဝရပျက်စီးခြင်း (သို့)
ငရဲသို့သွားရန် စီရင်မည် မဟုတ်ပါ။ ယုံကြည်သူတစ်ဦးချင်းစီကို သူ၏အသက်တာတွင် လုပ်
ဆောင်ခဲ့သည့်အရာအတွက်

ဆုများကိုပင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

ဤသည်မှာ

ကောင်းကင်

ဖခင်မှ သူ၏ကလေးများကို ဆက်ဆံပုံဖြစ်ပါသည်။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်
ကောရိနုသြဝါဒစာ
္သ
ဒုတိယစောင် ၅:၁၀ - အကြောင်းမူကား ငါတို့ရှိသမျှသည် ကိုယ်ခန္ဓာ၌
ကျင့်သော အကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည်အတိုင်း အကျ ိုးအပြစ်ကို အသီးသီးခံခြင်းငှါ၊
ခရစ်တော်၏ ပလ္လင်ရှေ့၌ ပေါ်လာရကြမည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - တယ်လီဖုန်း
ကစားနည်း

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ဤကျမ်းချက်ကို တယ်လီ
ဖုန်း ကစားနည်းဖြင့်

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကျက်မှတ်ပါ။ သင့်အတန်း
ကို တစ်တန်းစီစေပါ
ပြီးနောက် ကျမ်းချက်၏
စာပိုဒ်ကို ပထမဆုံးလူ၏
နားထဲသို့ တိုးတိုးပြောပြ

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ပါ။ ထိုစကားစုကို နောက်

“မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုရှိသည် There is a hope” ဟူသည့် Keswick သီချင်းကို ဤသင်ခန်း

ပြောပါ။ ပထမစကားစုကို

စာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

တစ်ယောက်အား တိုးတိုး
အားလုံးပြောပြီးသည်
အထိ လုပ်ဆောင်ပါ။
ထို့နောက် ဒုတိယစကားစု

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ကို ထိုနည်းတူ ပြောပါ။

ကျမ်းစာက ထိုဆုလာဒ်များကို သရဖူများအဖြစ် ရည်ညွှန်းထားသည်။ “သင်ဘာလုပ်နေ
သည် ကို” သင်မြင်နိုင်လိုပါသလား။ ဘုရားသခင် စီရင်သောအခါ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာ
အားလုံးကို သိသည်။ လူသားများ စဉ်းစားနေသည့်အရာကိုပင် သိသည်။ မည်သူကမှ သူ့ကို
မလိမ်ညာနိုင်ပါ။ သူတို့အပြစ်မရှိသကဲ့သို့လည်း ဟန်မဆောင်နိုင်ပါ။ “ကောင်းကင်နိုင်ငံ

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ

ထိုနည်းအတိုင်း
ကျမ်းချက်အားလုံး
ကျက်မှတ်ပြီးသည်အထိ
လုပ်ဆောင်သွားပါ။
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ရမှတ်ကဒ်” ကို ကျွန်ုပ်တို့အနည်းငယ် ကြည့်ကြပါစို့။ ဘုရားသခင်အတွက် အရေးပါသည့်
အချက်များစွာကို သင့်ကိုယ်တိုင် အမှတ်ပေးကြည့်ပါ။ သင်သည် ကောင်းမွန်စွာ မလုပ်နေ
သည်ကို သင်တွေ့ပါက ယခုသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ ရမှတ်တွင် ဘာမှမရေးမီ တိုးတက်
အောင် လုပ်ဆောင်ရမည့်အချ ိန် ဖြစ်သည်။

ရမှတ်ကဒ်

၂။ ဘုရားသခင်အပေါ် သစ္စာရှိခြင်း (မှန်ကန်သောအရာကို လုပ်ခြင်း) လူသားများ
သင့်ကိုကဲ့ရဲ့ကြသော်လည်း (၁ကော ၉:၂၄-၂၅)
၃။ အခြားသူများကို ကျမ်းစာသင်ကြားပေးခြင်း။ သင့်ဆန်းဒေးစကူး သင်ခန်းစာကို
သူငယ်ချင်းအား ပြောပြခြင်းနှင့် တစ်နေ့သောအခါ သင်းအုပ် (သို့) ဆရာဖြစ်
လာခြင်း (၁ပေ၅:၁-၄)
သည်းခံခြင်းနှင့်

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
- ကောင်းကင်နိုင်ငံ

၁။ ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်းကို ဝေမျှခြင်း (၁ သက် ၂:၁၉-၂၀)

၄။ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကို

ဆရာအကူ

ဘုရားသခင်၏

နည်းလမ်းများကို

ရွေးချယ်ခြင်း (ယာကုပ် ၁:၁၂)
အချ ိန်ရပါက လက်မှုအနေဖြင့် သရဖူကိုပင် လုပ်နိုင်ပါသည်။

သင်ကျောင်းသွားသော
အခါ နှစ်၏အဆုံးတွင်
ရမှတ်ကဒ်ကို သင်ရ
သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကောင်း
ကင်သို့ ရောက်သောအခါ
ယုံကြည်သူများသည်
လည်း ထိုနည်းအတိုင်း
ဆုရမည်။ ကောင်းသော
အရာ အတွက် ဆုများ
ရမည်ဖြစ်ပြီး မကောင်း

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

သော အရာများအတွက်
ဆုများ ဆုံးရှုံးမည်
ဖြစ်သည်။

သင်ခန်းစာအစတွင် စတင်ခဲ့သည့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနည်းကို အမှတ်ဖြင့် ဆက်လက်
ကစားပါ။
¼¼

၁၀၀ မှတ်အတွက် - ယုံကြည်သူတစ်ဦးသည် ပြစ်တင်ခြင်းကို ခံရမည်လား။
(မခံရပါ)

¼¼

၂၀၀ မှတ်အတွက် - ယုံကြည်သူတစ်ဦးကို ယေရှုခရစ်တော်မှ စစ်ဆီးသုံးသပ်မည်
လား။ (သုံးသပ်မည်)

¼¼

၃၀၀ မှတ်အတွက် - ယုံကြည်သူများနှင့် မယုံကြည်သူများသည် တစ်ချ ိန်တည်းတွင်
တရားစီရင်ခံရမည်လား။ (မခံရပါ)

¼¼
¼¼

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာစိန်ခေါ်ခြင်း

၄၀၀ မှတ်အတွက် - ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည်သူတစ်ဦးကို မည်သို့သုံးသပ်မည်

ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

နည်း။ (ချစ်ခြင်းနှင့် မျှတစွာ)

လှုပ်ရှားမှုသည် သင်ခန်း

၅၀၀ မှတ်အတွက် အပိုမေးခွန်း - ဤသင်ခန်းစာ၏ အဓိကကြောင်းအရာမှာ ဘာ

စာအစတွင်ကစားခဲ့သော

ဖြစ်သနည်း။ (ယုံကြည်သူများသည် သုံးသပ်ခြင်းကိုခံရပြီး သစ္စာရှိသော အစေခံခြင်း

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းက

အတွက် ဆုပေးခြင်းကို ခံရမည်။)

စားနည်းဖြစ်ပါသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ
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ဆရာအကူ

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ကောင်းကင် အဖခမည်းတော်က သစ္စာရှိသောအစေခံအတွက်ဆုလဒ်များ ပြင်ဆင်ထား
သည်။ သို့သော် ယုံကြည်သူများအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်နှင့် သက်ဆိုင်သော
သူအတွက် ပြစ်တင်ခြင်းမရှိပါ။
အတန်းထဲတွင် ခရစ်တော်အား မယုံကြည်ပဲ ထိုကဲ့သို့သုံးသပ်ခြင်းကိုမခံရသည့်ကလေး
လည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ သူ (သို့) သူမသည် တရားစီရင်ခြင်း (သို့) ပြစ်တင်ခြင်းကို ခံရမည်။
ထိုသူသည် ယခုအခါ ခရစ်ယာန်ဖြစ်လိုပါသလား။
စစ်မှန်သော ယုံကြည်သူများက ကောင်းကင် အဖခမည်းတော်ကို ချစ်ပြီး နေ့စဉ်အသက်
တာတွင် နာခံရန် ကြိုးစားနေကြောင်း ပြသရန် လိုသည်။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယုံကြည်သူများကို သုံးသပ်ပြီး
သစ္စာရှိသော အစေခံမှုအတွက် ဆုပေးမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၉၃
ဒံယေလအနာဂတ္တိကျမ်း ၉:၂-၂၇၊ ရှင်မဿဲခရစ်တင် ၂၄:၁၅-၂၁
နှင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၆-၁၉

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုပံ ြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ ခုနစ
ှ န
် စ
ှ သ
် ည် လောကတွင ဖ် ြစ်လာမည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

အနာဂတ် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ ခုနှစ်နှစ်အထိ ဂျူးလူမျ ိုးများအပေါ် ဘုရားသခင်၏
တရားစီရင်ခြင်း ပြည့်စုံလာမည် မဟုတ်ပါ။

¼¼

ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်း တွေ့ရှိရသော အကြီးမားဆုံးသော လက္ခဏာသည် လူသူ
ဒံလေယ (၉:၂၇) တွင် ပြောထားသည်။ ၎င်းသည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်း ပျက်စီး
သွားသည့် ဂျူးလူမျ ိုးများ ကိုးကွယ်ခြင်းသည် ပြန်လည်စတင်မည်ကို ရည်ညွှန်းသည်။

¼¼

ဒံယေလ ၉:၂၆ က မေရှိယ သေဆုံးခြင်းအကြောင်းကို ပြောထားသည်။ သူသည်သူ၏

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ

ဒံယေလ၏ ရက်သတ္တပတ် ၇၀ က ယေရှုခရစ်တော် လောကသို့ပြန်ရောက်လာသည်

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏အလယ်ပိုင်း အခန်းကြီး ၁၄ တွင် ဒံယေလ၏ ရက်သတ္တပတ် ၇၀ သည်
အချက်များ ပါဝင်သည်။
အိုလီဗက် အကျယ်တဝင့်ရေးသားချက် (The Olivet Discourse) (မဿဲ ၂၄-၂၅)
ရက်သတ္တပတ် ၇၀ သည် ပြည့်စုံလာခြင်းအကြောင်းကို သုံးသပ်ထားသည်။
ဒံယေလသည် ဗာဗုလုန်တွင် နှစ်ပေါင်း ၇၀ ပြည်နှင်ခံနေရစဉ်အတွင်း ဘုရားသခင်မှ
ဂျူးလူမျ ိုးအပေါ် ပြစ်ဒဏ်ပေးချ ိန်ဖြစ်သည်။ ဒံယေလသည် အနာဂတ်တွင် ဂျူးလူမျ ိုး
များ အတွက်ဘုရားသခင်၏အနာဂတ်အစီအစဉ်ကို ရှင်းပြမည့် ရက်သတ္တပတ် ၇၀
အကြောင်း ရူပါရုံကို ကောင်းကင်တမန်မှ သူ့ကိုဖော်ပြသောအခါ ဆုတောင်းနေခဲ့သည်။
ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင် အန္တိခရစ်သည် သူ၏ရုပ်တုကိုထုလုပ်ပြီး လူတိုင်းကိုကိုးကွယ်
စေမည်။ ၎င်းကို ဗိမာန်တော်ဝင်းတွင် ထားရှိကိုးကွယ်စေမည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

တွင် ယေရှု၏ ကားစင်မသတ်မီ အချ ိန်အကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။ ဒံယေလ၏

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

မည် ဖြစ်သည်။

ပြည့်စုံလာခြင်းအကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်မှာ အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသော

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

ဖြစ်မည်ဟု ပြောခဲ့သောကြောင့် ၎င်းကို ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဟု ခေါ်သည်။

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

လူမျ ိုးမှသတ်ခြင်းကို ခံရမည်။ သူလောကတွင် အုပ်စိုးခြင်းသည် နောက်ရောက်လာ

အထိ ဆက်လက်ဖြစ်နေမည်။ ယေရှုက ထိုအချ ိန်သည် “မဟာဖိစီးသည့်” အချ ိန်ကာလ
¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

ကင်းမဲ့ခြင်းကိုဖြစ်စေသော စက်ဆုတ်ရွံရှာခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ စက်ဆုတ်ရွံရှာခြင်းကို

¼¼

ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ဆရာက ကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်မှ စွန့်စားခြင်းများတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် သီချင်းများ အားလုံး

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ကိုစုစည်းပြီး အကြိမ်များစွာ ဖွင့်ရမည်။
ကျောင်းသာများက သင်ခန်းစာတွင် သူတို့လေ့လာခဲ့သည့် သီချင်းများကို ဆရာနှင့်အတူ

လှုပ်ရှားမှု

လိုက်ဆိုနိုင်ရမည်။

ဆရာက ယခင်

ဆရာက သီချင်းများကို ကြိမ်ဖန်များစွာဖွင့်ပြပြီးနောက် အတန်းသားများကလည်း လိုက်ဆို

စွန့်စားခြင်း ပုံပြင်ထဲတွင်

ပြီးနောက် ကစားပါ။ “ထိုသံစဉ်ကို အမည်ပြောပါ” ကိုကစားပါ။ ထိုစကားနည်းသည် ကျမ်းစာ
စွန့်စားမှုနှင့် ကိုက်ညီသည့် သီချင်းကို ယှဉ်တွဲပေးရသည့် ကစားနည်းဖြစ်သည်။ ဆရာက
ကျောင်းသားများ၏အဖြေကို အလွန်ရက်ရောစွာ လက်ခံပေးသင့်သည်။
ဤလှုပ်ရှားမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကလေးများအား သူတို့လေ့လာခဲ့သည့် ကျမ်းစာထဲမှ
အဖြစ်အပျက်များနှင့် ရင်းနှီးလာရန်ဖြစ်သည်။ ဆရာက အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကို ဦးတည်ပြီး
နေသင့်သည်။

လေ့လာခဲ့သော ကျမ်းစာ
အသုံးပြုခဲ့သည့်
သီချင်းများကို ဖွင့်ရမည်။
ကလေးများက ကျမ်းစာ၏
စွန့်စားခြင်းသင်ခန်းစာနှင့်
အကောင်းဆုံးသီချင်းကို
ယှဉ်တွဲရမည်။
အချ ိန်ရလျှင် ဆရာက
သီချင်းထဲတွင်

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

ပါသောစကားစု
(သို့) စကားလုံးများ
နားမလည်ပါက

စာတန်တွင် တန်ခိုးများစွာ ရှိသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်တွင်ရှိသော တန်ခိုးမျှလောက်

မေးရန်အချ ိန်ပေးပါ။

မရှိပါ။ ယနေ့သင်ခန်းစာတွင် စာတန်သည် လောကတွင် အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်း
သော အချ ိန်ကာလကို စတင်မည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
ထို အရာများဖြစ်ပျက်သောအခါ စိတ်မသက်သာမည့် အချ ိန်ဖြစ်မည်။ ဆိုးရွားသည့်နေ့များ
စွာ ရှိမည်။ သို့သော် အုပ်စိုးသူအသစ်က တန်ခိုးရှိလာပြီး သူ၏နိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာကြီးကို စေခိုင်း
မည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက နိုင်ငံအားလုံးသည် ထိုအုပ်ချုပ်သူသစ်၏ အုပ်စိုးမှုကို နာခံသည်အထိ
ပိုပြီး တန်ခိုးကြီးမားလာမည်။ လူတိုင်းက ထိုသို့မခံစားပါ။ သို့သော် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အုပ်ချုပ်
မှုတွင် အရှိန်အဟုန်ရှိသည်။
ပထမတွင် အရာအားလုံး ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်းဖြင့် စတင်သည်။ ငြိမ်းချမ်းသည့်ကာလတို
ရှိမည်။ သို့သော် ထို့နောက်အရာအားလုံးဖြစ်ပျက်လာမည်။ သူသည် ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်
သို့သွားပြီး သူသည်သာ အုပ်စိုးသူဖြစ်သည်ဟု ကြွေးကြော်မည်။ သို့သော် ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူ

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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သားတိုင်းက သူ့ကိုကိုးကွယ်မည် မဟုတ်ပါ။ သူ၏ ရုပ်ပုံများကိုလည်း ဆောင်ထားကြပြီး သူ့

ဆရာအကူ

ကို မမေ့ရန်နှင့် သူ့ကိုကိုးကွယ်ရန် ဖြစ်သည်။
သူသည် ယေရှုခရစ်တော်နှင့် လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ သူ့ကို အန္တိခရစ်ဟုပင် ခေါ်သည်။
ထို့အပြင် သူသည် ခရစ်တော်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်မှာ သူ၏ဖြစ်တည်မှုဖြစ်သည်။ ယခု
သူသည် ယေရှုခရစ်တော်ကို ကိုးကွယ်သည့်သူများနှင့် ဆန့်ကျင်ကာ စစ်ပွဲ လုပ်သည်။ သူ့
နောက်လိုက်သည့် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ လူများသည် ယုံကြည်သူများကို ခက်ခဲစေပြီး သေအောင်

- လိမ်ညာလှည့်စားခြင်း
ဆရာက ထိုခေါင်းဆောင်

လုပ်ကြမည်။
သူနှင့် ကမ္ဘာလောကကြီး၏ ပဋိညာဉ်အလယ်တွင် သူသည် ဂျူးလူမျ ိုးတို့၏ ဗိမာန်သို့သွား
မည်။ ထိုအချ ိန်သည် ဆိုးရွားသည့် အရာများဖြစ်ပျက်ခြင်း၏အစ ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလွန်ခဲ့
သော နှစ်ပေါင်းရာချ ီက ဒံလေယမှ အထီးကျန်ခြင်း၏ ပျက်စီးဆုတ်ယုတ်ခြင်းဟု ခေါ်သည်။
ဒံလေယသည်

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု

မညီမျှသည့်

ဒုက္ခနှင့်ကြီးမားသော

ညှင်းဆဲခြင်းဖြစ်သည့်

ထိုခုနှစ်နှစ်

အကြောင်းကို ပြောထားသည်။ သူကားတိုင်ပေါ်သို့မသွားမီ ယေရှုခရစ်တော်သည် ထိုဘေး
ဒဏ်ကြီးကာလအကြောင်းကို ပြောခဲ့သည်။ သူကယုံကြည်သူများအား ထိုခေါင်းဆောင်မှ
သွေးဆောင်ခြင်း နောက်မပါသွားရန် သတိပေးခဲ့သည်။ ယောဟန်က သူ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်း
တစ်ဝက်ခန့်က ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအချ ိန်ကို ရေးထားသည်။ နောက်ဆုံးသော အချ ိန်သည်
နီးလာခြင်းအကြောင်းပေါ်လာပြီး မျှော်လင့်ချက် မရှိသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ထို အုပ်စိုးသူ၏ ထင်ရှားသည့် အောင်မြင်ခြင်းကိုမဆိုပဲ သူ၏အုပ်စိုးခြင်း အချ ိန်ကာလသည်
တိုတောင်းလိမ့်မည်။ ထိုခေါင်းဆောင်သည် အရာအားလုံးကို ဆိုးရွားစေသည့် မကောင်း
ဆိုးဝါးဖြစ်မည်။ လူများက သူ့ထံမှ တောင်ထိပ်သို့ပြေးကြမည်။ ကိုယ်ဝန်သည် အမျ ိုးသမီး
များသည် ထိုကာလတွင်ခက်ခဲမည်။ ကမ္ဘာကြီးတွင် အရင်ကမဖြစ်ခဲ့ဖူးသကဲ့သို့ နောက်တွင်

အား လိမ်ညာ လှည့်စားသူ
အဖြစ် တင်စားရမည်။
မေးရန် - “လိမ်ညာ
လှည့်စားသူက မည်သည့်
အလုပ်မျ ိုး လုပ်သနည်း။
ယေရှုခရစ်တော်၏
နေရာကိုယူရန်ထိုသူက
မည်ကဲ့သို့သော အလုပ်မျ ိုး
ကို လုပ်မည်နည်း။”
ငွေအတု(သို့) အစား
အစာ အတုကဲ့သို့သော
လိမ်ညာသည့် ပုံစံတစ်ခု
ယူလာပါ။

လည်း ဖြစ်မည်မဟုတ်သည့် ဒုက္ခကို ထိုမကောင်းဆိုးဝါးက ယူဆောင်လာမည်။
ထိုအရာပြီးနောက် အနာဂတ်မှာ ပိုကောင်းလာမည်။ သို့သော် ထိုမကောင်းဆိုးဝါးကို ချေမှုန်း
မည့် အုပ်ချုပ်သူတစ်ဦးပေါ်လာမည့်အကြောင်းကို နောက်နှစ်ပတ်မှပြောပြမည် ဖြစ်သည်။
ထိုမကောင်းဆိုးဝါးသည် ဘုရားဖြစ်သည်ဟု ကြွေးကြော်သော်လည်း သူဘုရားမဟုတ်ပါ။
လူတိုင်းကို သူ့အား ထာဝရကိုးကွယ်စေချင်သော်လည်း ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ ဘာဖြစ်လာ
မည်ကို စောင့်စားရင်း တွေ့ရှိကြမည်ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်
သက်သာလောနိသြဝါဒစာဒုတိယစောင် ၂:၄ - ထိုသူသည် ဘုရားသခင်ဟူ၍၎င်း၊ ဘုရား
ဟူ၍၎င်း၊ ခေါ်ဝေါ်သမျှသောအရာတို့ကို ရန်ဘက်ပြု၍ ကိုယ်ကိုကိုယ်ချ ီးမြှောက်သောအား
ဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်၌ ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ထိုင်၍ ဘုရားသခင်ဖြစ်ယောင်ဆောင်
လျက် ကိုယ်ကိုပြသောသူဖြစ်သတည်း။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှာမှု - ဂရပ်ဖီးတီ
ဂရပ်ဖီးတီက ကလေးများ
ကျမ်းချက်ကို ကျက်မှတ်
ရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကျမ်းချက်ထဲမှ စကားလုံး
များကို စာရွက်များ

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ပေါ်တွင် ခွဲရေးပါ။

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏

ထို့နောက် ကလေးများကို

ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့၊ သုံးဖွဲ့ခွဲပြီး

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်

စကားလုံးများကို မှန်ကန်

တွေ့နိုင်ပါသည်။

သည့် အစီအစဉ် အတိုင်း

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ထားစေပါ။ အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့စီ

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုရှိသည် There is a hope” ဟူသည့် Keswick သီချင်းကို ဤသင်ခန်း
စာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

က ကျမ်းချက်ကို အတူ
တကွ ထားနိုင်သောအခါ
သူတို့သည် ထိုကျမ်းချက်
ကို ရသွားပေမည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
ဤအရာသည် အစစ်လား (သို့) အတုလား။ သင်၌ရှိသော ပစ္စည်းအစစ်များကို ယူလာပြီး
ပြသရန် အတုလည်းယူလာပါ။ ဥပမာ ပန်းအစစ်နှင့် ပလက်စတစ်ပန်း၊ အစားအစာအစစ်
တစ်ခုနှင့် ပလပ်စတစ်အစာတု။ အခြားဖြစ်နိုင်သောအရာတစ်ခုခုကို သင့်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်
ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ပါက ငွေစက္ကူအတုလုပ်နိုင်ပါသည်။ မိတ္တူစက်မှ ငွေစက္ကူကိုကူးပါ။
သင့်လျော်သည့်အရွယ်အစားလောက်ညှပ်ပါ။ ငွေအစစ်နှင့်အတူထားပြီး သုံးပါ။ အတုနှင့်
အစစ်ကိုကိုင်ပြီး ကလေးများကို မည်သည့်က အတုမည်သည်က အစစ်ကို ပြောစေပါ။ ငွေ
အတုကို ခွဲခြားရန်သင်တန်းပေးသောအခါ သူတို့အား ငွေအတုကို မပြထားပါ။ အစစ်ကိုသာ
များစွာ လေ့လာထားသောအခါ အတုကိုလွယ်ကူစွာ သိနိုင်ကြသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာ
တွင်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းဖြစ်သည်။ အစစ်ဟု ပြောနေသည့်အတုများစွာ ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်
တို့သည်ကျမ်းစာကို ဖတ်ခြင်းနှင့် လေ့လာခြင်းဖြင့် အချ ိန်များစွာ ယူသင့်သည်။ သို့မှသာ
မမှန်သည့် အတွေးအခေါ်နှင့် မမှန်သည့် လူများရောက်လာသောအခါ ဘုရားသခင်၏စကား
တော်ထဲတွင် တွေ့ရသော သမ္မာတရားကို ပြောမပြောနှိုင်းယှဉ်နိုင်ရမည်။ သို့မှသာ သူတို့
အတုဖြစ်သည်ကို မြင်နိုင်ပေမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
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၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သင်ခန်းစာ သုံးသပ်ခြင်းကို အဖွဲ့ငယ်များခွဲပြီး လုပ်ဆောင်ပါ။ သင်ခန်းစာမှမည်သည့် အဓိက
အချက်ခုနှစ်ချက် (သို့) အတွေးအခေါ်များ ထွက်လာသနည်း။ ဆရာတစ်ဦးကကလေးများ
၏ အဖွဲ့ငယ်များနှင့် ပါဝင်ရမည်။ ကလေးများကို စူးစမ်းမှုအများဆုံး လုပ်ဆောင်စေပါ။
လိုအပ်သောအခါ ကူညီပေးပါ။

သင်ခန်းစာကို

¼¼

ကမ္ဘာကြီးအား အုပ်စိုးမည့်သူတစ်ဦးသည် သြဇာအာဏာတန်ခိုး ပို၍ရလာမည်။

¼¼

ဤမကောင်းဆိုးဝါးမှ မြင့်မားလာစေမည့် ဒုက္ခဝေဒနာသည် ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင်
မညီမမျှ ဖြစ်မည်။

¼¼
¼¼

¼¼

လှုပ်ရှားမှု အဓိကအချက်ခုနှစ်ချက်

ဒံယေလသည် အခန်းကြီး ၉ တွင် ကမ္ဘာကြီးအတွင်း မညီမျှသည့် ဒုက္ခဆင်းရဲ

ဆရာကအတန်းကို ၂ဖွဲ့၊

ရောက်မည်ဟု ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်။

၃ဖွဲ့ ခွဲပါ။ သင့်ဘယ်

ယေရှုသည်

ထိုမညီမျှသည့်

ဒုက္ခဝေဒနာအကြောင်းကို

အိုလီဗက်

စာတန်း၌

ရှင်မဿဲ ၂၄ နှင့် ၂၅ တွင် တပည့်တော်များနှင့် ဆွေးနွေးထားသည်။
¼¼

ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ယောဟန်သည်

သူ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်း

တစ်ဝက်မျှကို

မညီမျှသည့်

ဘက်တွင် စာရင်းပြုစုထား
သည့် သင်ခန်းစာထဲမှ

ဒုက္ခဆင်းရဲ

အဓိက အချက်ခုနှစ်ချက်

အကြောင်းကို ဦးစားပေးထားသည်။

ကို သူတို့အား ပြောစေပါ။

အန္တိခရစ်သည် အောင်မြင်သူ (သို့) ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမည်။

ကလေးငယ်များနှင့်
စာမတတ်သေးသည့်
ကလေးများကို ဆရာက
ကူညီပေးရမည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
လှည့်စားခြင်းသည် နတ်ဆိုး၏ အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ စာတန်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။ အမြဲ
တမ်းသူဖြစ်သည်။ သင်လှည့်စားပြီး အမှန်အားလုံးကို မပြောမိသည့်ရာ တစ်ခုခုလုပ်ဆောင်
ခဲ့ဖူးသည့်အရာတစ်ခု (သို့) နှစ်ခုကိုဖော်ပြပါ။ သင်သည် ထိုလိမ်ညာသည့် နည်းလမ်း
များကို သိပြီးသည်နှင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် အပြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်ကို သိမှတ်ပြီး သခင်ယေရှု
သည် သမ္မာတရားဖြစ်သောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ ခုနှစ်နှစ်သည်
လောကတွင် ဖြစ်လာမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၉၄
ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၉:၁၁-၁၉၊ ၂ဝး၁-၆

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် သူ့ကိုယုံကြည်သူများနှင့်
အတူလောကကို အုပ်စိုးရန် ပြန်ကြွလာမည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ခရစ်တော်သည် လောကသို့ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းသည် ကျမ်းစာတစ်လျှောက်တွင်
ကောင်းမွန်စွာ တည်ဆောက်ထားသည့် သြဝါဒဖြစ်သည်။ (ဆာလံ ၂:၁-၉၊ ၂၄:၇-၁၀၊ ၉၆:
၁၀-၁၃၊ ၁၁၀၊ ဟေရှာယ ၉:၆-၇၊ ယေရမိ ၂၃:၁-၈၊ ယေဇကျေလ ၃၇:၁၅-၂၈၊ ဒံယေလ
၂:၄၄-၄၅၊ ၇:၁၃-၁၄၊ ဟောရှေ ၃:၄-၅၊ အာမုတ် ၉:၁၁-၁၅၊ မိက္ခာ ၄:ရ၊ ဇာခရိ ၂:၁၀-၁၂၊
၁၂၊ ၁၄:၁-၉၊ မဿဲ ၁၉:၂၈၊ ၂၄:၂၇-၃၁၊ ၂၅:၆၊ ၃၁-၄၆၊ မာကု ၁၃:၂၄-၂၇၊ လုကာ ၁၂:၃၅၄၀၊ ၁၇:၂၄-၃၇၊ ၁၈:၈၊ ၂၁:၂၅-၂၈၊ တမန်တော် ၁:၁၀-၁၁၊ ၁၅:၁၆-၁၈၊ ရောမ ၁၁:၂၅-၂၇၊
၂သက် ၂:၈၊ ၂ပေ ၃:၃-၄၊ ယုဒ ၁၄-၁၅၊ ဗျာဒိတ် ၁:၇-၈၊ ၂:၂၅-၂၈၊ ၁၆:၁၅၊ ၂၂:၂၀)

¼¼

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀ တွင် ဖော်ပြထားသောဖြစ်စဉ်များသည် ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၉ တွင် ခရစ်
တော်၏ ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာခြင်းကို အစဉ်လိုက်အရစီထားသည်။ ထို့အပြင် ယေရှုမှ
လောကတွင် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ အုပ်စိုးခြင်းကို ဖော်ကျူးထားသည်။

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

မြင်းဖြူသည် တံပိုးမှုတ်လျက် ကြွလာမည့်သင်္ကေတ ဖြစ်သည်။ မြင်းစီးသူသည် သစ္စာ

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

နှင့် သမ္မာတရားဟု အမည်ရှိသည်။ သူသည် ယေရှုသည်သာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

ယေရှု၏ မျက်လုံးများသည် မီးတောက်ကဲ့သို့ ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောသည်မှာ

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

ဆောင်းထားသည့် အဓိပ္ပါယ်မှာ သူ၌အပြစ်ကို စီရင်သည့် အခွင့်အာဏာရှိသည်ဟု ဆိုလို

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

သည်။

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

ခရစ်တော်လောကသို့ ကြွလာသောအခါ စာတန်ကို နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ချုပ်ထားမည်

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

ဖြစ်သည်။ ထိုမှသာ စာတန်သည် လူမျ ိုးတို့ကို လှည့်စားမည် မဟုတ်တော့ပါ။
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

အကြိမ်ကြွလာခြင်း အသေးစိတ်သည် ချ ီဆောင်ခြင်းနှင့်တစ်ခုမှ မတူညီပါ။ ချ ီဆောင်

အပြစ်တရားကို စီရင်မည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ သူသည်ဘွဲ့များနှင့် သရဖူများစွာ

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

သည့် သတင်းမှာ ခရစ်တော်သည် လောကတွင် ခြေကိုချလျက် လောကိုအုပ်စိုးမည်။

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

သင်ခန်းစာ ၉၂ တွင် ပြောခဲ့သည့် ချ ီဆောင်ခြင်းသည် ဤဖြစ်စဉ်နှင့် မတူညီပါ။ ဒုတိယ
ခြင်းတွင် ခရစ်တော်သည် လောကသို့ကြွလာမည်ဟု မပြောပါ။ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာ

¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

ခရစ်တော်နှင့် ယုံကြည်သူများသည် လောကကို အုပ်ချုပ်သည့်အခါ စာတန်ကိုအချ ိန်
ခဏတာချုပ်ထားမည် ဖြစ်သည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ။
ကလေးများကို ကျမ်းချက်အား ပြန်မေးလျက် သင့်အား ကူညီစေပါ။ “မည်သည့်(ကျမ်းချက်
က) ပြောသည်ကို မည်သူမှတ်မိသနည်း” ဟု ပြောနိုင်ပါသည်။

သင်ခန်းစာစတင်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - ကျမ်းချက်

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၆၀ - လုကာ ၄:၁၈

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၇၇ - မဿဲ ၂၈:၁၉

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၆၁ - မာကု ၄:၄၀

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၇၈ - တမန်တော် ၁:၈

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၆၂ - လုကာ ၄:၃၆

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၇၉ - တမန်တော် ၂:၃၈

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၆၃ - ယောဟန် ၁ဝး၂၈

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၈၀ - တမန်တော် ၂:၄၂

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၆၄ - ယောဟန် ၈:၁၂

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၈၁ - ဟေရှာယ ၅၃:၇

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၆၅ - လုကာ ၁၅:၁၀

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၈၂ - တမန်တော် ၉:၁၅

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၆၆ - မဿဲ ၂၅:၄၆

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၈၃ - တမန်တော် ၁ဝး၄၃

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၆၇ - ယောဟန် ၁၁:၂၅

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၈၄ - တမန်တော် ၁၁:၂၄

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၆၈ - ယောဟန် ၁၂:၂၄

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၈၅ - တမန်တော် ၁၃:၄၇

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၆၉ - မဿဲ ၂၄:၂၄

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၈၆ - တမန်တော် ၁၅:၇

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၇၀ - ယောဟန် ၁၄:၆

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၈၇ - တမန်တော် ၁၆:၃၈

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၇၁ - မဿဲ ၂၆:၅၆

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၈၈ - တမန်တော် ၁၉:၁၉

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၇၂ - ၁ ကော ၅:၇

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၈၉ - တမန်တော် ၂၆:၁၈

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၇၃ - ၁ ပေ၊ ၃:၁၈

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၉၀ - ကောလောသဲ ၁:၁၉

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၇၄ - လုကာ ၂၃:၄၂

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၉၁ - မဿဲ ၁၆:၁၈

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၇၅ - လုကာ ၂၄:၆

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၉၂ - ၂ ကော ၅:၁၀

လုပ်ဆောင်စေပါ။

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၇၆ - လုကာ ၂၄:၂၇

¼¼

စွန့်စားခြင်း ၉၄: ၂ သက် ၂:၄

ဆရာက အကူအညီ

ကျက်မှတ်ခြင်းအား
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လွန်ခဲ့သည့် သင်ခန်းစာ
၃၅ ခုကို ဤနေရာတွင်
ပေးထားပါသည်။
ကလေးများကို နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး
မည်သည့်အသင်းက
ကျမ်းချက်အများဆုံး
ပြောနိုင်သည်ကို ကြည့်ပါ။
ကလေးများက ကျမ်းချက
၃၅ ခုကို ပြောနိုင်လျှင်
အပိုမေးခွန်းမေးပါ။
အသင်းများကို ၅ မိနစ်
အချ ိန်ပေးပြီးအတူတကွ

အနည်းငယ်

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

ပေးနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာတွင် အလွန်အပြစ်အနာအဆာရှိသော ခေါင်းဆောင်ကို
ကျွန်ုပ်တို့ ကြည့်ခဲ့ကြသည်။ အမှန်တွင် သူသည် အန္တိခရစ်ဟုခေါ်သော မကောင်းဆိုးဝါး
ဖြစ်သည်။ ယနေ့သင်ခန်းစာကို ကျွန်ုပ်တို့မလေ့လာမီ ပညာရှိသောခေါင်းဆောင် (သို့) ပြည့်
စုံသော ခေါင်းဆောင်ဟူသည်ကို သင်မည်သို့ထင်သနည်း။ ပညာရှိသောခေါင်းဆောင် (သို့)
ပြည့်စုံသောခေါင်းဆောင်သည် မည်သို့လုပ်မည်ဟု ထင်သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ဆရာအကူ

ပုံပြင်ပြောပြပါ
အန္တိခရစ်ဟု ခေါ်သော မကောင်းဆိုးဝါးက သူကိုယ်တိုင် ဘုရားဖြစ်သည်ဟု ကြွေးကြော်ပြီး
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ

လူတိုင်းသည်

သူ့ကိုကိုးကွယ်ရသည်။

အန္တိခရစ်တော်သည်

ဂျူးလူများမှ

ဘုရားသခင်အား ဗိမာန်တော်တွင် ကိုးကွယ်ခြင်းကို ဟန့်တားမည်။ ယေရှုသည် ထို လိမ်ညာ
မှုအတွက် ဆက်လက် သည်းခံနေမည် မဟုတ်ပါ။

ပုံပြင်ပြောပြပါ
လှုပ်ရှားမှု - ယေရှု
ခရစ်တော်ကြွလာခြင်း

သူသည် ကောင်းကင်အံ့ဖွယ်များကို ထားခဲ့သည်။ သူသည် လှပပြီး သန်မာသောမြင်းကို စီး

ဆရာက ပုံပြင်ပြောသော

သည်။ သူသည် သွေးစွန်းနေသော ဝတ်လုံကို ဝတ်ဆင်ထားသည်။ သူ၏ဝတ်လုံပေါ်တွင်

အခါ ကလေးများအား

“ဘုရင်တကာတို့၏ ဘုရင်၊ သခင်တကာတို့၏ သခင်” ဟုရေးထားသည်။ သူ၌မည်သူမှမသိ

သတိရနေစေရန်မှာ -

သည့် အမည်နာမရှိသည်။ သို့သော် သူတို့က သူ့ကို “ဘုရားသခင်၏စကားတော်” အဖြစ်ခေါ်
ဆိုကြသည်။ သူ၏မျက်လုံးများသည် မီးတောက်သဖွယ်ဖြစ်သည်။ သူနှင့်အတူ ကောင်းကင်
ဗိုလ်ခြေများပါလာပြီး သူတို့သည် တောက်ပသောဝတ်လုံများကို ဝတ်ဆင်ထားကြသည်။
သူ၏ဦးခေါင်းတွင် မဟာသရဖူကို ဆောင်းထားသည်။ ဘုရင်တကာတို့၏ ဘုရင်ကို သူ၏
အပေါင်းအပါများနှင့်အတူ တွေ့ရသည်မှာ မယုံနိုင်စရာ မြင်ကွင်းဖြစ်သည်။
တိုက်ပွဲမှာ စတင်တော့မည်။ “ဘုရားသခင်၏ စကားတော်” နှင့် သန်းပေါင်းများစွာသော သူ
၏ အပေါင်းအပါများက တစ်ဖက်မကောင်းဆိုးဝါး၊ မှားယွင်းသောပရောဖက်နှင့် ထိုသူများ
ကို ကိုးကွယ်သူများက တစ်ဖက်ဖြစ်သည်။ မကောင်းဆိုးဝါးနှင့် သူ၏မိုက်မဲသော ယဇ်ပုရော
ဟိတ်တို့ကို ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်က ကန့်နှင့် လောင်သောမီးထဲသို့ တိုက်ရိုက်ချ

. 	ယေရှုခရစ်တော်နှင့်

တူညီသောအရာတစ်ခု

. 	ယေရှုခရစ်တော်

လုပ်ဆောင်သော
အရာတစ်ခု

. 	နောက်ဆုံးသော

တိုက်ပွဲအကြောင်း
အချက် တစ်ချက်

ပစ်မည်ဖြစ်သည်။ ကန့်နှင့်လောင်သော မီးထဲတွင် ထိုမကောင်းဆိုးဝါးနှစ်ကောင်သည် တစ်
သက်လုံးနေသွားရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကို အပြီးသတ်ချေမှုန်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ လူတိုင်းကို
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်မှ လာသောဓါးဖြင့် သတ်မည်။ အသေကောင်များကိုငှက်
များက စားသောက်ရသည့်အတွက် ပွဲကြီးဖြစ်နေမည်။
တိုက်ပွဲမှာ ဘုရားသခင်၏အမျက်ဒေါသသည် သူ့ကိုလက်မခံသော သူအဖို့ အံ့သြဖွယ်ပြသမှု
ဖြစ်မည်။ သူသည် ဂရုဏာတရားကြွယ်ဝပြီး ချစ်တတ်သောဘုရားဖြစ်သော်လည်း သူ၏
ဒေါသသည် သူ့ကိုငြင်းပယ်သောသူအပေါ် ကျရောက်နေပြီး သူတို့ကိုထာဝရ ပြစ်ဒဏ်ကျခံ
စေမည်ဖြစ်သည်။ လောကသားအများစုက မကောင်းဆိုးဝါးနှင့် မှားယွင်းသော ပရောဖက်
များ နောက်သို့ လိုက်ကြမည်။ သို့သော် နောက်တစ်ဖန် ဘုရားသခင်သည် သူ၏အခွင့်အာ
ဏာနှင့် တန်ခိုးတော်ကိုပြသမည်။ နောက်ဆုံးသော တိုက်ပွဲစတင်သောအခါ ကမ္ဘာ့ခေါင်း
ဆောင်များက သူတို့မည်သူ နောက်လိုက်မည်ကို ရွေးချယ်နိုင်မည်ဟု ထင်ကြသည်။ ဘုရား
သခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာသောအခါ တိုက်ပွဲမှာ လျင်မြန်ပြီး ပြီးပြတ်သွားမည်။
စာတန် နောက်လိုက်သောသူ အားလုံးသည် ချေမှုန်းခံရပြီး ပြစ်ဒဏ်ခံရမည်။
ဘုရားသခင်၏

နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သော

ယေရှုခရစ်တော်သည်

တိုက်ပွဲကိုနိုင်သည်။

စာတန်တွင် သူ၏ဆန့်ကျင်မှုအတွက် တန်ခိုးမရှိတော့ပါ။ သူ့ကိုကန့်နှင့် လောင်သော ငရဲ

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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မီးအိုင်ထဲတွင် ချပြီး ထာဝရ ပြစ်ဒဏ်ပေးမည်။ စာတန် နောက်လိုက်သောသူအားလုံး၊ သား
ကောင်နှင့် မှားယွင်းသော ပရောဖက်ကိုသတ်မည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည်သာ အုပ်စိုးပြီး

ဆရာအကူ

အစိုးရမည်။ ဖန်ဆင်းခြင်းအစကကဲ့သို့ တန်ခိုးကြိးသောသူသည် လိမ်ညာသော စာတန်ကို
ချေမှုန်းပြီး အနိုင်ရပေမည်။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၉:၁၁ - ထိုအခါ ကောင်းကင်ဘုံဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည်ကို ငါမြင်လျှင်၊ မြင်းဖြူ
ရှိ၏။ မြင်းစီးသောသူသည် သစ္စာဟူသောအမည်၊ သမ္မာဟူသောအမည်ရှိသတည်း။ ထိုသူ
သည် တရားသဖြင့် စီရင်တတ်၏။

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

များကို စာရွက်များ

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ကျမ်းချက်ကို ကျက်မှတ်
ကျမ်းချက်ထဲမှ စကားလုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဂရပ်ဖီးတီက ကလေးများ
ရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

လှုပ်ရှာမှု - ဂရပ်ဖီးတီ

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ပေါ်တွင် ခွဲရေးပါ။
ထို့နောက် ကလေးများကို
အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့၊ သုံးဖွဲ့ခွဲပြီး
စကားလုံးများကို မှန်ကန်
သည့် အစီအစဉ် အတိုင်း
ထားစေပါ။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီ
က ကျမ်းချက်ကို အတူ

“မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုရှိသည် There is a hope” ဟူသည့် Keswick သီချင်းကို ဤသင်ခန်း
စာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

တကွ ထားနိုင်သောအခါ
သူတို့သည် ထိုကျမ်းချက်
ကို ရသွားပေမည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
၁၈၁၅ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်သည် ဥရောပနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် တိုက်ခိုက်နေကြ
သည်။ ဝယ်လီဂွန်စစ်တပ်နှင့် နပိုလီယန် စစ်တပ်တို့ကြားတွင် တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသည်။
တိုက်ပွဲမှာ စစ်ပွဲကိုဖြစ်စေသည့် အကြီးမားဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင် ဥရောပတိုက်
သားများသည် သူတို့ပိုင်သည်ဟု ခေါ်သည် ကျွန်းပေါ်တွင် စောင့်နေကြသည်။ တိုက်ပွဲမှာကြာ
ပြီးခက်ခဲသည်။ အခြားတစ်ဖက် တိုက်ပွဲဖြစ်သည့်နေရာတွင် တိုက်ပွဲ၏ရလဒ်ကို စောင့်မျှော်
နေသည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။ သင်္ကေတမှာ ကုတ်ဖြင့် မီးအလင်းရောင် တောက်ပလာသည်။
နောက်ဆုံးတွင် သင်္ကေတပြပြီး တစ်ခုပြီးတစ်ခု စကားလုံးကို ပြသည်မှာ - ဝယ်-လီ-ဂွန်(ပထမကလေးကိုသူ (သို့) သူမ၏ သင်္ကေတထောင်ပြစေပါ) နောက်စကားလုံးမှာ- ချေ-မှုန်း
-ခဲ့-ပြီ (ဒုတိယကလေးကိုသူ (သို့) သူမ၏သင်္ကေတ ထောင်ပြစေပါ)။ ထို့နောက် မြစ်ပေါ်
တွင် နှင်းခဲများမြင်ရပြီး နောက်ထပ် သင်္ကေတအလင်းရောင် မပြတော့ပါ။ ပြီးဆုံးသွားပြီ။
နိုလီယန်သည် သူတို့ကိုထောင်သားများအဖြစ် ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး သူတို့ကိုကာကွယ်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ
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ပေးမည့်သူမရှိတော့ပါ။ သို့သော် နှင်းခဲမှာပြန်ပေါ်လာပြီး သင်္ကေတပြန်ပေါ်လာသည်။ ဝယ်လီ-ဂွန်- (ပထမကလေးများကို သူတို့၏သင်္ကေတ ထောင်ပြစေပါ)။ နောက်စကားလုံးမှာ -

ဆရာအကူ

ချေမှုန်းခဲ့ပြီ (ဒုတိယကလေးကို သူတို့၏သင်္ကေတ ထောင်ပြစေပါ)။ န-ပို-လီ-ယန်-ကို
(တတိယကလေးကိုသူ (သို့) သူမ၏သင်္ကေတ ထောင်ပြစေပါ)။ ဟုတ်ပြီ။ ဝယ်လီတန်သည်
နပိုလီယန်ကို ချေမှုန်းခဲ့ပြီ။ ကျန်သည့်စကားလုံးကို ဖတ်လိုက်သည့်အခါ စကားအဓိပ္ပါယ်
အားလုံး ပြောင်းလဲသွားသည်။ အစတွင် ဝယ်လီတန် (သူတို့၏ခေါင်းဆောင်) ကို နပိုလီယန်
က ချေမှုန်းခဲ့ပြီဟု သူတို့ထင်ခဲ့သည်။ သို့သော် သတင်းစကား၏အဆုံးတွင် သူတို့အနိုင်ရသွား
သည်ကို သိခဲ့ကြရသည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
အတန်းမစမီ သင်္ကတ ၃ ခု

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

လုပ်ပါ။ ပထမတစ်ခုပေါ်
တွင် စာလုံးကြီးဖြင့်
ဝယ်လီတန် ဟုရေးပါ။

ကလေးများကို သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်စကားလုံး သုံးပြီး သင်ခန်းစာကိုစကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့)
၁ဝလုံးထက် နည်းသော စကားလုံးများဖြင့် ရိုးရှင်းအောင် ရေးစေပါ။ ကလေးများက သင်ခန်း
စာကိုစကားလုံး ၁၀ လုံး (သို့) ၁ဝလုံးထက် နည်းသော စကားလုံးများဖြင့် ရိုးရှင်းအောင်
ရေးသောအခါ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည် ¼¼

သားကောင်နှင့် မှားယွင်းသော ပရောဖက်ကို ယေရှုမှ ချေမှုန်းသည်။

¼¼

စာတန်သည် နောက်ဆုံးတွင် ဖျက်ဆီးခြင်းခံရသည်။

¼¼

မီးအိုင်သည် စာတန် နောက်လိုက်သောသူအတွက် ဖြစ်သည်။

¼¼

ယေရှုခရစ်တော်သည် တိုက်ပွဲတွင် အလွန်ခွန်အားကြီးသည်။

¼¼

ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူများသည် ထာဝရအုပ်စိုးရမည်။

¼¼

ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်။

¼¼

ယေရှုသည် သစ္စာရှိသည်။ တန်ခိုးကြီးသည်။

¼¼

စာတန်သည် သစ္စာမရှိပါ။ လှည့်စားတတ်သည်။ တန်ခိုးအကန့်အသတ်ရှိသည်။

ဒုတိယတစ်ခုပေါ်တွင်
ချေမှုန်းခဲ့ပြီ ဟုရေးပါ။
တတိယတစ်ခုပေါ်တွင်
နပိုလီယန် ဟုရေးပါ။
ထိုသင်္ကေတသုံးခုကို
ကလေးသုံးဦးကို
ပေးထားပြီး သူတို့၏
သင်္ကေတ အသံကြားသော
အခါ ထောင်ရန်
ညွှန်ကြားထားပါ။

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - ရိုးရှင်းစေခြင်း

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

ရိုးရှင်းစေခြင်း ကစားနည်း
သည် ကလေးများအတွက်

စာတန် နောက်လိုက်သောသူကို လုံးဝချေမှုန်းမည်ဖြစ်ပြီး ငရဲဟုခေါ်သည့် ဆိုးဝါးသည့်နေရာ
သို့ ပို့မည်ဖြစ်သည်။
သင်မည်သူ့နောက်လိုက်ပြီး မည်သူ့ကို ကိုးကွယ်မည်ကို သင်ရွေးချယ်ပါ။ သင်သည် သစ္စာ
ရှိပြီး မှန်ကန်ကာ တန်ခိုးအလုံးစုံရှိသော သူကိုနောက်လိုက်ရန်၊ ကိုးကွယ်ရန်နှင့်နာခံရန်ရွေး
ချယ်မည်လား။
(သို့) စာတန်ဟု ခေါ်သောသစ္စာမရှိ၊ လိမ်ညာတတ်သော သူ၏နောက်လိုက်ရန် ရွေးချယ်
မည်လား။ သင့်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် …. သင်မည်သူ့ကို ရွေးချယ်မည်နည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ

ပျော်စရာ ကောင်းပေ
သည်။ ဆရာကကလေး
၂ဦး ၃ဦးလျှင် တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပေး
ပြီး အချ ိန် ၁-၂ မိနစ်ပေး
ကာ သင်ခန်းစာမှ
ထူးခြားသည့်စကားလုံး
၁၀ လုံးကို ရေးစေပါ။
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၉၅
ဒံယေလအနာဂတ္တိကျမ်း ၂:၄၄-၄၅ နှင့်
ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂ဝး၁-၆

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် လောကတွင်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ အုပ်စိုးမည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

စာသားအရ ယူရလျှင် ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ ၂၀ ခန်းမြောက်သည် နားလည်ရန် လွယ်ကူသည်။
သို့သော် နှစ်ပေါင်းများစွာတွင် အဓိက အနက်ဖွင့်ထားချက်များ ပေါ်လာသည်။
¼¼

၁) Postmillenialism - ဤအမြင်အရ နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်သည် ယေရှုခရစ်တော်
၏ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ကယ်တင်ခြင်း ဧဝံဂေလိတရား၏
အောင်နိုင်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ခရစ်တော်ပြန်လာခြင်းသည် နှစ်ပေါင်းတစ်

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ
ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

ခရစ်ယာန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် လှုပ်ရှားမှုပေါ်လာသောကြောင့် ဤအမြင်ကို စွန့်

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

၂) Amillenialism - ဤအဆိုအရ သူတို့သည် အနှစ်တစ်ထောင် စိုးစံခြင်း (သို့) ခရစ်
တော်ကို ယုံကြည်သောသူ (သို့) ကောင်းကင်တွင် ရှိသောသူလား တစ်ခုခုဖြစ်သည်။

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

ဤအမြင်နှင့် ပထမအမြင်တို့သည် လက်တွေ့ဖြစ်လာမည် မဟုတ်ပါ။

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

၃) Premillenialism - ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀ တွင် ပြောထားသည်မှာ ခရစ်တော်၏

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ အုပ်စိုးခြင်းက သူဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းပြီးနောက် ဖြစ်လာ
မည်။ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းက နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်အုပ်စိုးခြင်း၏ အလျှင်
ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်အုပ်စိုးခြင်း ရှိသည်။ ကျမ်းချက်
အများစုက ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာခြင်းကို လောကတွင် ဖြောင့်မတ်စာအုပ်စိုးခြင်း

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

ဖြင့် ပြောထားသည်။ (ဆာလံ ၂၊ ၂၄၊ ၇၂၊ ၉၆၊ ဟေရှာယ ၂၊ ၉:၆-၇၊ ၁၁-၁၂၊ ၆၃:၁-၆၊

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

၆၅-၆၆၊ ယေရမိ ၂၃:၅-၆၊ ၃ဝး ၈-၁၁၊ ဒံယေလ ၂:၄၄၊ ရး၁၃-၁၄၊ ဟောရှေ ၃:၄-

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

၅၊ အာမုတ် ၉:၁၁-၁၅၊ မိက္ခာ၄:၁-၈၊ ဇေဖနိ ၂၅:၃၁-၄၆၊ တမန်တော် ၁၅:၁၆-၁၈၊
ရောမ ၁၁:၂၅-၂၇၊ ယုဒ ၁၄-၁၅၊ ဗျာဒိတ် ၂:၂၅-၂၈၊ ၁၉:၁၁-၂ဝး၆)
¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

လောကကိုအုပ်စိုးမည်ဟု အကောင်းမြင်သည်။ ၂ဝရာစုနှစ်နှင့် ၂၁ရာစုနှစ်တွင်

တော်ကိုယ်တိုင်၏ လောကအုပ်စိုးခြင်းကို ငြင်းပယ်သည်။ အုပ်စိုးခြင်းသည် ခရစ်

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

ထောင်ပြီးနောက်မှ ဖြစ်လာမည်။ ခရစ်တော်သည် အသင်းတော်အလုပ်အားဖြင့်

လွှတ်ခဲ့ကြသည်။
¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

ယေရှု ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် မျှော်လင့်ချက်ကို ပေးသည်။ သူကတိပေးထားသည့်
နိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်ရန် လောကတွင် ပြန်လာမည်။

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာခဲ့သည့် သင်ခန်းစာများကို

၅၀)	ဂျူးလူမျ ိုးများသည် မြို့ရိုးများ တည်

ပြန်လည်စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့။ သင်ခန်းစာ

ဆောက်ရန် ယေရုရှလင်သို့ ပြန်လာကြ

များကို စဉ်လိုက်ထားနိုင်ပါသည်။

သည်။

၁) ဘုရားသခင်သည် အလွနခ
် န
ွ အ
် ားရှသ
ိ ည်။
၅) ဥယျာဉ်ထဲမှ ဘဝသည် ပျော်ရွှင်မှုဖြင့်
ပြည့်နှက်နေသည်။
၁၀) အပြစ်တရားသည် ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်း
ထားသည့်အရာများကို မကောင်းသည့်
နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ထိခိုကစေခ
်
ဲ့သည်။
၁၅) လူသားများသည်

ဆိုးညစ်ကြသည်။

ဘုရားသခင်က ရေကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
နောဧသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်
ကိုးစားပြီးနာခံသည်။
၂၀) ဘုရားသခင်က အာဗြဟံအား ဣဇာက်
ကို ပူဇော်ရန်ပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်
က ထိုအစား သိုးထီးတစ်ကောင်ပေးခဲ့
သည်။
၂၅) ဘုရားသခင်က

ဣသရေလလူမျ ိုးများ

ကို အီဂျစ်ပြည်မှ လွှတ်မြောက်စေရန်
ကပ်ဘေးများကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
၃၀) ဘုရားသခင်က

ဣသရေလလူမျ ိုးများ

အား သူနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ယဇ်ပူဇော်နိုင်ရန်
တဲတော်ဆောက်စေခဲ့သည်။
၃၅) ဘုရားသခင်နောက်သို့

လိုက်သောသူ

များသည် သူ့ကို အပြည့်အဝ သစ္စာရှိပြီး
နာခံရန်ဖြစ်သည်။
၄၀) ဘုရားသခင်သည် ဒါဝိဒ်ကို ဘုရင်ဖြစ်
ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည်
ထာဝရရှင်ဘုရင်ကို တစ်နေ့သောအခါ
ဖော်ပြမည်။
၄၅)	ပရောဖက်များက

ယေရှု

မြေပေါ်သို့

မလာမီ နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ခန့်ကပင် သူ့

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု -

၅၅) စာတန်သည် ယေရှုကို စုံစမ်းခဲ့သည်။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ယေရှုအပြစ်မလုပ်ခဲ့ပါ။
၆၀) လူများစွာသည် ယေရှုနောက်သို့ စတင်
လိုက်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
သူ၏ သင်ကြားမှုနှင့် နိမိတ်လက္ခဏာ
ကြောင့်ဖြစ်သည်။
၆၅)	ယေရှုက ချစ်သောဖခင်သည် ဆိုးညစ်
သောသားကို မည်သို့ ခွင့်လွှတ်ကြောင်း၊
အတ္တကြီးသော အစ်ကိုနှင့် နှိမ့်ချသော
အခွန်ခံကို မည်သို့ ခွင့်လွှတ်ကြောင်းကို
ပြောပြသည်။
၇၀)	ယေရှုသည် သူ၏ တပည့်တော်များကို
တန်ဖိုးရှိသည့် ညွှန်ကြားချက်များ နှင့်
သက်သာစေသည့် ကတိတော်များပေး
ခဲ့သည်။
၇၅)	ယေရှုသည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်
လာသည်။ ယေရှုသည် သေခြင်းတရား
အပေါ်အောင်နိုင်သည့်

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း
ဆရာက ထိုဖော်ပြချက်
များကို စာရွက်များပေါ်
တွင် ရေးပြီးရောထားပါ။
စာရွက်များပေါ်တွင်
သင်ခန်းစာ နံပါတ်မတပ်ပါ
နှင့်။ အတန်း၏ အရွယ်
အစားပေါ် မူတည်ပြီး
ကလေးများကို ၂ဖွဲ့၊ ၃ဖွဲ့
ခွဲပါ။ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီသည်
ဖော်ပြချက်များကို
အစီအစဉ်လိုက်ထားရန်
အချ ိန်သတ်မှတ်ပါ။
စာရွက်ပေါ်တွင်
နံပါတ်မတပ်ပါနှင့်။

တန်ခိုးတော်ရှိ

သည်။
၈၀)	ယေရှု

နောက်လိုက်သူများသည်

ဆု

တောင်းရန်၊ ကိုးကွယ်ရန်၊ ကျမ်းစာဖတ်
ရန်နှင့် မိတ်သဟာရဖွဲ့ရန် တွေ့ဆုံကြ
သည်။
၈၅) မှားယွင်းသော ဆရာများက ကယ်တင်
ခြင်းသတင်းကို ထပ်ဖြည့်ရန် ကြိုးစား
ကြသည်။
၉၀) ယုံကြည်ခြင်းသည် အစောပိုင်း ယုံကြည်
သူများအတွက်

အလွန်

အရေးကြီးခဲ့

သည်။

အကြောင်းပြောခဲ့ကြသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
စာတန်ကို ထာဝရ ထောင်ချလိုက်ပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ ယေရှုခရစ်တော်သည် လောက
ကို အုပ်စိုးသောအခါ မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ဖြစ်ရပ်နှစ်ခု
ဆရာကပုံပြင်ကို ပြော

ပုံပြင်ပြောပြပါ

သောအခါ ကလေးများကို
သတိရနေစေရန်မှာ -

တိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားသည်။

ဘုရားသခင်၏

နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သော

ယေရှုခရစ်တော်

သည် တိုက်ပွဲကို အောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ယေရှုခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်တမန်ကို
နတ်ဆိုးမြွေဟောင်းအားယူပြီး အကျဉ်းချလိုက်ရန် ပြောမည်။ သူသည် နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း
တစ်ထာင်ကာလအတွင်း လူများကို လှည့်စားနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
ယောဟန်မှ မြင်သည့် နောက်တစ်ချက်မှာ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်း
အတွက် ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရသည့်သူများ ဖြစ်သည်။ ထိုလူများသည် သားကောင်၏အမှတ်

. ဤအချ ိန်ကာလအတွင်း
စာတန်အတွက် မည်သည့်
အရာနှင့် တူသနည်း။

. ထိုအချ ိန်ကာလအတွင်း
လောက လူသားများ

အတွက် မည်သည့်အရာ

အသားကိုငြင်းပယ်ပြီး သားကောင်နှင့် မှားယွင်းသော ပရောဖက်ကို မကိုးကွယ်ပါ။ ဘုရား

နှင့် တူနေမည်နည်း။

သခင်က သူတို့၏သစ္စာရှိခြင်းအတွက် ယခုဆုလာဒ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ယေရှုနှင့်အတူ နှစ်ပေါင်း

ဖြစ်နိုင်ပါက ဤပုံပြင်၏

တစ်ထောင် အုပ်စိုးစေမည်ဖြစ်သည်။ ထိုယုံကြည်သူများသည် ခန္ဓာသစ်၊ ထမြောက်လာ

ရုပ်ပုံများကိုပြပြီး ထိုရုပ်ပုံ

သော ခန္ဓာရမည်ဖြစ်ပြီး ... ထိုမှသူတို့သည် ယေရှုခရစ်တော်နှင့် နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင် အုပ်စိုး

များတွင် ကလေးများ

နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဘာမြင်သည်ကို ပြောစေ

သင်တို့သိသည်အတိုင်း

ဒံယေလသည်

နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်

ကာလမဖြစ်လာမီ

ထို

အကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ဒံယေလက “လက်နှင့်မထုမလုပ်ပဲ ကျောက်တစ်လုံးသည် တောင်
ပေါ်က အလိုလိုပဲကွာ၍ သံ၊ ကြေးဝါ၊ သရွတ်၊ ငွေ၊ ရွှေတို့ကို ချ ိုးဖဲ့သည်ကိုမြင်တော်မူသည်
အကြောင်းအရာမှာ၊

ပျက်စီးခြင်းသို့

မရောက်နိုင်သော

နိုင်ငံတစ်ခုကို

ထိုမင်းကြီးများ

လက်ထက်၌ ကောင်းကင်ဘုံရှင် ဘုရားသခင်သည် တည်ထောင်စေတော်မူမည်။ ထိုနိုင်ငံ

ပါ။ သူတို့မြင်သည့်
ပုံထဲတွင် ခြင်္သေ့နှင့်
သိုးသူငယ်အတူတူ
လဲလျောင်းနေသည်ကို
မြင်ကြရမည်။

သည် အခြားသော လူမျ ိုးလက်သို့ မရောက်ရပဲ အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောနိုင်ငံရှိသမျှုတို့ကို ချ ိုးဖဲ့
ပျက်စီး၍ အစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်” ဟု ရေးထားလေသည်။ ယခု စတုတ္ထနိုင်ငံတော်ပြီး
နောက် ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာနေသည့် ဘုရားသခင်၏ မဟာနိုင်ငံတော်လာလိမ့်မည်။ ဤနိုင်ငံ
တော်သည် ကျ ိုးပဲ့သွားမည် မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် အဆုံးသတ်လည်း ရောက်လာမည်
မဟုတ်ပါ။ သင်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာပြီး နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကြောင့် ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် လုံခြုံ
ခြင်းရှိမည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့် အုပ်စိုးသော ယေရှုခရစ်တော်သည် လောက၏ရှင်ဘုရင်
ဖြစ်မည်။ စာတန်သည် လိမ်ညာရန်နှင့် လှည့်စားရန် လူတို့၏အနားတွင် ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
အကျဉ်းချခံနေရမည်။ ခရစ်တော်၏လောက အုပ်စိုးခြင်းသည် ပြည့်စုံသောအုပ်စိုးခြင်းဖြစ်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ
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မည်။ ယေရှုခရစ်တော်တည်းဟူသော စစ်မှန်သော ဘုရင်နောက်လိုက်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်
မည်။ စာတန်မှ ဤကမ္ဘာလောကအား ဖျက်ဆီးရန်မှာ ဖြစ်လာမည်မဟုတ်တော့ပါ။
၎င်းသည် နှစ်ပေါင်းတစ်ထာင်ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။ ယောဟန်ကကျမ်းစာထဲမှ
ခြောက်ကြိမ်ပြောထားသည်။ ယောဟန်အဆိုအရ ခရစ်တော်၏အုပ်စိုးခြင်းအချ ိန်ကာလကို
သူသိသည်။ ဤအခန်းထဲတွင် အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးခြင်းအကြောင်းကို ခြောက်ကြိမ်ရေး
ထားသည်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အချ ိန်များစွာဖြစ်သည်။ အနှစ်တစ်ထောင်ကာလပြီးနောက်
ဘာဖြစ်မည်ကို နောက်ပိုင်းတွင် လေ့လာသွားကြမည်။ သို့သော် ယေရှုသည် လောကတွင်
အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးမည်မှာ သေချာသည်။ ရှင်ဘုရင်အဖြစ်သူ၏အုပ်ချုပ်မှုသည်ပြည့်စုံ
သည်မှာလည်း သေချာသည်။

ဆရာအကူ
ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု ပဲအိတ်ပစ်ခြင်း
တိတ်ဖြင့် ကြမ်းပြင်ပေါ်
တွင် ၃၆ လက်မခန့်ရှိသည့်
စတုရန်းပုံကြီး တစ်ခု
ကပ်ပါ။ စတုရန်းပုံ၏
အထဲတွင် အင်္ဂလိပ်စာလုံး
X သဏ္ဌာန် ကို ဆန့်ကျင်

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်

ဘက် ထောင့်များမှ ပေးပါ။
သင်၌ ကျောင်းသားများစွာ

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂ဝး၆ - ပထမထမြောက်ခြင်းကို ဝင်စားသောသူသည်မင်္ဂလာရှိသောသူ၊ သန့်
ရှင်းသောသူဖြစ်၏။ ထိုသို့သော သူသည် ဒုတိယသေခြင်းလက်နှင့် ကင်းလွတ်လျက်၊ ဘုရား
သခင်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ ခရစ်တော်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်၍ အနှစ်တစ်ထောင်ပတ်လုံး
ခရစ်တော်နှင့်အတူ စိုးစံရကြလိမ့်မည်။

ရှိပြီး နေရာရှိပါက ဒုတိယ
စတုရန်းပုံလုပ်ပါ။
ပုံအတွင်း တစ်ခန်းချင်းစီ
ကို တန်ဖိုး (၁၊၂၊၃၊၄)
စသဖြင့်ပေးပါ။ နည်းနည်း
အကွာမှ ပစ်ရမည့်နေရာ

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကို တိတ်ဖြင့်တားပါ။
နှစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။ ကလေးတစ်ဦး

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ချင်းစီက ပုံထဲမှ အခန်း
တစ်ခန်းကို ပဲအိတ်ဖြင့်
ပစ်ရန် အလှည့်ရမည်။
(သင့်အနေဖြင့် ပဲအိတ်ကို
ခြေအိတ်ထဲတွင် ပဲများ
ထည့်ပြီး သရေကွင်းဖြင့်
တင်းကြပ်စွာ စည်းကာ

“မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုရှိသည် There is a hope” ဟူသည့် Keswick သီချင်းကို ဤသင်ခန်း
စာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

လုပ်နိုင်ပါသည်။ ခြေအိတ်
ရှည်ဘက်ကို ယူပြီး
ပဲရှိသည့်ဘက်သို့
ခေါက်ထည့်ပါ) သူတို့က
ကျမ်းချက်ကိုမှန်ကန်စွာ
ပြောနိုင်ပါက သူတို့၏
အသင်းရမှတ်သည်
ပဲအိတ်ပစ်၍ ကျသည့်
နေရာမှ အမှတ်အတိုင်း
ရမည် ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ
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ဆရာအကူ

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
သင် စိတ်ကူးယဉ်ဖူးပါသလား။ တစ်ခါတစ်ရံ လူများက နေ့ဘက် အိပ်မက်မက်သည်ဟု ခေါ်
သည်။ သင်အိပ်မပျော်နေပါ။ သို့သော် သင့်စိတ်ထဲတွင် တစ်ခုခုကို စိတ်ကူးနေသည်။ ကျွန်ုပ်
တို့သည် ဖြစ်မလာသေးသည့် အချ ိန်ကာလအကြောင်းကို စိတ်ကူးကြမည်သို့သော် ကျမ်းစာ
က တစ်နေ့နေ့တွင် ဖြစ်လာမည်ဟု ပြောထားသည်။ မည်သည့်အချ ိန်တွင်ဖြစ်မည်ကို မသိပါ။
သို့သော် သေချာပေါက်ဖြစ်လာမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျမ်းစာက ဘုရားသခင်
လိမ်ညာပြောဆိုမည်မဟုတ်ဟု ပြောထားသည်။ တစ်နေ့လျှင် ယေရှုသည် လောကသို့ ရှင်
ဘုရင်အဖြစ်ပြန်လာမည်။ သူလောကသို့ ပထမဆုံးအကြိမ်လာသောအခါ မည်သို့ဖြစ်ခဲ့သည်
ကို မည်သူမှတ်မိသနည်း။ (ကလေးလေးအဖြစ်) နောက်တစ်ကြိမ်သူလာသောအခါ သူသည်
လောကကို အုပ်စိုးမည့် ရှင်ဘုရင်အဖြစ် ကြွလာမည်။ ယေရှုသည် လောကတွင် ရှင်ဘုရင်
အဖြစ်ရှိသည်ကို စိတ်ကူးကြည့်ကြပါစို့။ မျက်လုံးမှိတ်ပြီး လောကတွင် နတ်ဆိုးများကို ရှာမ
တွေ့တော့သည်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အပြစ်သို့သွေးဆောင်ခြင်း မရှိတော့ပါ။ လူဆိုးမရှိ၊
တီဗီတွင် မကောင်းသည့်အရာမရှိ။ မည်သူကမှ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး မထိခိုက်စေပါ။ တိုက်ခိုက်မှု
မရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောဘဝတွင် အခြားမည်သည့် အရာများရှိမည်ဟု ထင်သနည်း။ (ဖြေစေပါ)
လောကတွင် အခြားမည်သည့်အရာများ မရှိတော့မည်နည်း။ သူပထမဆုံးလာသည့်အချ ိန်
နှင့် မည်သို့ခြားနားသနည်း။ သင်၌အချ ိန်ရပြီး သင်ထောက်ကူရှိပါက ကလေးများကို စာရွက်
လွတ်များပေးပြီး နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ အုပ်စိုးခြင်းသည် မည်သို့ဖြစ်မည်ကို သူတို့စိတ်ကူးမိသည်
အတိုင်းဆွဲစေပါ။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

သင်ခန်းစာကို
ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
လှုပ်ရှားမှု -

ဆရာက ကလေးများ အိမ်သို့ယူသွားလိုသည့် သင်ခန်းစာမှ အဓိကအကြောင်းအရာများကို

ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခြင်း

စဉ်းစားစေပါ။ သူတို့ကို နံပါတ် ၁ မှ ၅ ထိ ရေခိုင်းပါ။ နံပါတ် ၁ ကျသောအဖွဲ့သည် သင်ခန်းစာ

ဆရာက ကလေးများအား

မှ လေ့လာသင်ယူမိသည့် အဓိကအကြောင်းအရာကို ပြောရမည်။ အဖွဲ့အားလုံးသည် သင်
ခန်းစာမှ သူတို့လေ့လာ သင်ယူမိသည့်အရာကို ဝေမျှရန် အခွင့်အရေးရသင့်သည်။

ယေရှုခရစ်တော်၏ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်း ပြီးနောက်စာတန်ကို နှစ်ပေါင်း
၁၀၀၀ အကျဉ်းချမည်ဖြစ်သည်။

¼¼

ယေရှုသည် ချ ီဆောင်ခြင်းကာလအတွင်း သူ၏သက်သေကြောင့် အသတ်ခံရသော
မာတုရများနှင့်အတူ မြေကြီးပေါ်တွင် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ အုပ်စိုးမည်ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

သည့် အချက်များကို
ဝေမျှရန် အချ ိန် ၅ မိနစ်

အတွေးအခေါ်များတွင် ပါဝင်နိုင်သည်မှာ ¼¼

သူတို့လေ့လာ သင်ယူမိ

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ

ပေးပါ။ အတန်းထဲတွင်
ကလေးငါးဦး အထက်ရှိ
ပါက အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ
တိုင်းကို တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့
ဝေမျှစေပါ။
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¼¼

ယေရှု၏အုပ်စိုးမှုသည် ပြည့်စုံသောအုပ်စိုးမှုဖြစ်မည်။

¼¼

ဒံယေလသည် ထိုအကြောင်းမဖြစ်မီ နှစ်ပေါင်းရာချ ီကတည်းကပင် ပြောခဲ့သည်။

¼¼

ယောဟန်က ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၀ တွင် လောက၌ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ အုပ်စိုးခြင်း

ဆရာအကူ

အကြောင်းကို ခြောက်ကြိမ်ပြောခဲ့သည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံးသင်ခန်းစာမှ ကျွန်ုပ်တို့က ယေရှုခရစ်တော်သည် အလွန်တန်ခိုးကြီး
ကြောင်းကို လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ယနေ့သင်ခန်းစာတွင် ယေရှုသည် လောကတွင် အုပ်စိုး
နေစဉ် စာတန်ကို သူသည်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ အကျဉ်းချနိုင်သည့် တန်ခိုးတော်ရှိကြောင်းကို
လေ့လာသွားကြမည်။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုသည် လောကတွင် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ အုပ်စိုးမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ
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စွန့်စာခြင်းနံပါတ် ၉၆
ဟေဗြဲသြဝါဒစာ ၂:၁၄-၁၅၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂ဝး၇-၁၀

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - စာတန်သည် ထာဝရမီးအိုင်ထဲသို့ ချပစ်ခြင်းကို ခံရမည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်၊ ယေရှုခရစ်တော်သည် လောကတွင်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ အုပ်စိုးသည့်
အခါ သူ၏ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအချ ိန်သည် ကောင်းကြီးဖြစ်သော
အချ ိန်ဖြစ်သည်။

¼¼
¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ယေရှုခရစ်တော် နောက်လိုက်သူများကို သူ့နောက်လိုက်ရန် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမည်။

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

စာတန်၏ လွှတ်မြောက်လာခြင်းသည် ယေရှုခရစ်တော်၏ လောကတွင် အုပ်စိုးခြင်းကို

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

လူများစွာက သခင်ယေရှုအနှစ် ၁၀၀၀ အုပ်စိုးသောအခါ ဝန်ခံလာကြမည်။ သို့သော်

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲတွင် လူမျ ိုးတို့သည် နေရာအနှံ့မှလာကြမည်။ ဂေါဂနှင့်မာဂေါဂတို့

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

ရန်သူများသည် ဘုရားသခင် ချစ်သော ယေရုရှလင်မြို့ကို ဝန်းရံကြမည်။ ရလဒ်မှာ

သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

စာတန်၏ နောက်လိုက်များကို ဖျက်ဆီးပြီးနောက် စာတန်နှင့် သူ၏ကောင်းကင်တမန်
များသည် ကန့်နှင့်လောင်သော မီးထဲတွင် ပစ်ချခြင်းခံရမည်။ မီးအိုင်ထဲတွင် ထာဝရ
ဒုက္ခဆင်းရဲကိုတွေ့ကြုံရမည်။

¼¼

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး

ကောင်းကင်မှမီးသည် ချက်ချင်းကျလာမည်။
¼¼

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

စာတန်သည်ပေါ်လာပြီး သူတို့၏ဝန်ခံခြင်းကို လိမ်လည်လှည့်စားမည်။
အား တိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးမည့်သူများကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

သဲပမာ” များပြားသည့် ပမာဏဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ၏အဆုံးတွင် စာတန်သည် သူ၏အကျဉ်းထောင်မှ လွှတ်မြောက်ပြီး

ဆန့်ကျင်မှုဖြစ်စေသည်။ ဤတိုက်ပွဲတွင် ပါဝင်သည့် စစ်တပ်များသည် “ကမ်းစပ်မှ
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

လောင်နေသောမီးအိုင်သည် သေစေသည် မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သား
ကောင်နှင့် များယွင်းသော ပရောဖက်များသည် ထိုနေရာတွင် ရှိနေကြပြီး နောက်ဆုံး
တရားစီရင်ခြင်း ခံရပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ အထိထိုနေရာတွင် ရှိနေကြသည်။

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ကျမ်းစာထဲမှ မရှိမဖြစ် သမ္မာတရားရှစ်ခု ထွက်ပေါ်လာသည်။ ကလေးများကို ထိုရှစ်ခုအား
သိသလား၊ အစဉ်လိုက်သိသလား၊ တစ်ခုချင်းစီအား အတိုချုပ်ဖော်ပြနိုင်သလား စိန်ခေါ်ပါ။
၁။ ဘုရားသခင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်ရှိသည်။
၂။ လူသား - ဘုရားသခင်သည် လူသားအား သူ၏အထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်း
ခဲ့သည်။
၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံခဲ့ကြပါ။
၄။ သေခြင်း - ဘုရားသခင်သည် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏ မနာခံမှု
အတွက် ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ သေခြင်းသည် ခွဲခွာခြင်းကို ရည်ညွှန်း
သည်။
၅။ ခရစ်တော် - ဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နေသည့် သူ၏
တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
၆။ ကားတိုင် - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်
ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့သည်။
၇။ ယုံကြည်ခြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါက ဘုရာသခင်ကြိုဆို
သည်။
၈။ အသက် - ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား ထာဝရအသက်ကိုပေးသည်။

လှုပ်ရှားမှု မရှိမဖြစ်အခြေခံ
သမ္မာတရားရှစ်ချက်
သမ္မာတရားရှစ်ချက်ကို
စာရွက်များပေါ်တွင်
ရေးပြီးစားပွဲပေါ်တွင်
မှောက်ထားပါ။
ဖော်ပြချက်များကို
ထိုအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
ယခု ၂ဖွဲ့၊ ၃ဖွဲ့ခွဲပြီး
သမ္မာတရားရှစ်ချက်နှင့်
ဖော်ပြချက်ကို
အစဉ်လိုက်ထားစေပါ။
အချ ိန်သတ်မှတ်ပြီး
အနိုင်ရသည့် အသင်းကို
ဆုပေးပါ။
ထိုသမ္မာတရား ရှစ်ချက်ကို
ကျမ်းစာထဲတွင်
တွေ့နိုင်သည်ကို

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ

အတန်းသားများအား

အတန်းသားများကို မေးပါ - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃ မှ “စာတန်အားနင်းခြေသူ” အကြောင်းကို
ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည်ကို ကမ္ဘာဉီးကျမ်း ၃ တွင် မှတ်မိပါသလား။

သတိပေးပါ။

ဘုရားသခင်ပေးခဲ့

သည့် ကတိတော်များကို မှတ်မိသည့်သူရှိသလား ကြည့်ပါ။ သတိပေးချက် - သင်ခန်းစာ ၉
(စာတန်ကို အောင်နိုင်သူအကြောင်း ကတိတော်) သည် ကျွန်ုပ်တို့မှ အလွန်အရေးကြီးသည့်
သမ္မာတရားအဖြစ် လေ့လာခဲ့ကြသည်။ “ဘုရားသခင်သည် စာတန်အား နင်းခြေမည့် သူကို
စေလွှတ်မည်ဟူသော အထူးကတိတော်ကိုပေးခဲ့သည်”
ယခု ယေရှုခရစ်တော်သည် စာတန်ကို ထာဝရမည်သို့ နင်းခြေမည်ကို ကြည့်ကြမည်။
စာတန်သည် ထာဝရမီးအိုင်ထဲတွင် ပစ်ချခြင်းခံရမည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က အာဒံနှင့်ဧဝ
တို့အား လွန်ခဲ့သော နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ ကတည်းကပင် စာတန်အား နင်းခြေမည့်သူ
အကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။
စာတန်၏ နောက်ဆုံး ချေမှုန်းခြင်းနှင့် သူ၏နောက်လိုက်များ ငရဲတွင် အဆုံးသတ်မည့်အရာ
သည် ခရစ်တော်လောကတွင် နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်အုပ်စိုးပြီးချ ိန်တွင် ဖြစ်မည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ပုံပြင်ပြောပြပါ

ပုံပြင်ပြောပြပါလှုပ်ရှားမှု -

ခရစ်တော် လောကတွင် နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်အုပ်စိုးခြင်းသည် ယခုပြီးဆုံးသွားပြီး စာတန်

စာတန်၏အဆုံးသတ်

ကို အကျဉ်းထောင်မှ လွှတ်လိုက်သည်။ သူသည်ထောင်ထဲတွင် မရှိတော့ပါ။ သူဘာလုပ်မည်

ဆရာက ပုံပြင်ပြောသော

ဟု သင်ထင်သနည်း။ သူလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာအတိုင်း ဆက်လုပ်သည်။ တစ်လောကလုံး

အခါ ကလေးများကို

ရှိ လူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည်။ အာဒံနှင့် ဧဝတို့ကို လှည့်စားခဲ့သည့်အတိုင်း ထောင်
ပေါင်းများစွာသော အခြားသောလူများကို လှည့်စားသည်။ အကြောင်းရင်း တစ်ချ ို့ကြောင့်
ခရစ်တော်၏ အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးမှုသည် လှပသောအရာဖြစ်ခဲ့သော်လည်း လူမျ ိုးများ
စွာက လိမ်ညာသူနောက်သို့ လိုက်သွားကြမည်။
နောက်တစ်ဖန် စာတန်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆန့်ကျင်မှုကို ဦးဆောင်နေသည်။ သူ၏လိမ်ညာ
လှည့်ဖြားခြင်းဖြင့် လူများစွာကို ရရှိလာသည်။ ဘုရားသခင် အမှန်တကယ်မကောင်းကြောင်း
ပြောပြီး အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို လှည့်စားခဲ့သည်ကို သတိရပါ။ ကောင်းပြီ။ ထိုအတိုင်း နောက်
တစ်ကြိမ်သူလုပ်ပေမည်။ လူသန်းပေါင်းများစွာသည် သူ့နောက်လိုက်ပြီး နာခံကြသည်။
အမှန်တွင် လူများစွာသည် သူ့နောက်လိုက်ကြပြီး သူ၏နောက်လိုက်များသည် မရေမတွက်
နိုင်အောင် များပြားမည်။
စာတန်၏ စစ်တပ်များသည် ယေရုရှလင်ကို ဝန်းရံထားပြီး မဟာဘုရင်မင်း ယေရှု၏မြို့တော်
ကိုဝန်းရံထားမည်။ ၎င်းကြောင့် ယေရှုသည် ကောင်းကင်မှမီးကို ပစ်ချပြီး စာတန်ကိုနောက်
ဆုံး တစ်ကြိမ်ဖျက်ဆီးမည်။ အတိတ်က စာတန်ကို ချေမှုန်းခဲ့သည်။ တစ်ကြိမ်ပြီး တစ်ကြိမ်
သူပြန်ထလာပြီး ယေရှုကိုစိန်ခေါ်ကာ သူ၏နောက်လိုက်များနှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆန့်ကျင်
တော်လှန်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် စာတန်ကိုမီးအိုင်ထဲတွင် မောင်းချလိုက်
သည်။ ပထမဆုံးတစ်ကြမ် ထိုနေရာတွင် သူထာဝရနေရမည်။ သူသည် ချ ီဆောင်ခြင်းက
တည်းကပင် ပစ်ချခံရသောသားကောင်သည် မှားယွင်းသော ပရောဖက်များနှင့်အတူ ထို

မှတ်မိနေစေရန်မှာ -

. သင်ခန်းစာ ၉ - စာတန်
အပေါ် အောင်နိုင်သူ

ကတိတော်။ ဘုရားသခင်
က စာတန်ကိုနင်းခြေမည့်
ထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ကို
စေလွှတ်မည်ဟု ကတိပေး
ခဲ့သည်။

. သင်ခန်းစာ ၅၂ - ယေရှု
ခရစ်တော် မွေးဖွားခြင်း။

ဘုရားသခင်၏ သားတော်
သည် မွေးဖွားခဲ့သည်။
သူ၏မည်မှာ ယေရှုဖြစ်
သည်။

. သင်ခန်းစာ ၅၅ စာတန်

မှ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်း စာတန်သည် ယေရှုကို

နေရာတွင် နေရမည်။ သူတို့သည် ထိုစက်ဆုတ်ဖွယ်ကောင်းသော နေရာတွင် အနှစ်တစ်

စုံစမ်းခဲ့သည်။ ယေရှုအပြစ်

ထောင်နေခဲ့ပြီး ယခုသူတို့၏ ခေါင်းဆောင် စာတန်သည် သူတို့နှင့်အတူ ထာဝရနေသွား

မလုပ်ခဲ့ပါ။

မည် ဖြစ်သည်။
ယခု စာတန်တွင် မီးအိုင်ဟူသော ထာဝရအိမ်ရှိသွားသည်။ စာတန်မှလှည့်စားခြင်း မရှိတော့
ပါ။ စာတန်မှလိမ်ညာခြင်း မရှိတော့ပါ။ ထာဝရညှင်းဆဲသည့် နေရာသစ်တွင် အကျဉ်းချ
ခံရမည်။ သူနောက်တစ်ဖန် မထွက်လာတော့ပါ။ သူသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးတော်လှန်မှုကို
မဦးဆောင်နိုင်တော့ပါ။ တစ်ချ ိန်က တန်ခိုးကြီးသောသူ၏စစ်တပ်မှာ ချေမှုန်းခြင်းကိုခံရ
သည်၊ ဖျက်ဆီးခြင်းခံရသည်။ တီကောင်နှင့် ပိုးဖလံရှိသောနေရာတွင် စေလွှတ်ခံရသည်။
ထာဝရ ညည်းတွားရမည့်နေရာတွင် ပျော်စရာမကောင်းသကဲ့သို့ မိတ်ဆွေလည်း မရှိပါ။
နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာထိ နတ်ဆိုးသည် လူများကို သူ၏နောက်လိုက်မျာဖြစ်လာရန်၊ သူ့ကို
နာခံခရန်နှင့် ဘုရားသခင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကို မေးခွန်းထုတ်ရန် စုံစမ်းခဲ့သည်။ စာတန်
၏ ဒုက္ခဆင်းရဲသည် ထာဝရဖြစ်သည်။ စာတန်၏ဒုက္ခဆင်းရဲသည် သိရက်နှင့် ခံစားရမည်။
ထိုဒုက္ခဆင်းရဲသည် ဘုရားသခင်နှင့် စာတန်နောက်ဆုံး ဆက်ဆံသည့် ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်သည်။
စစ်ပွဲပြီးသွားမည်။ ဤသည်မှာ စာတန်၏ အဆုံးသတ်ဖြစ်မည်။ စာတန်ကို ငရဲတွင်ထာဝရ

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ

. သင်ခန်းစာ ၇၃ - ယေရှု
၏ကားစင် အသတ်ခံရ

ခြင်း။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်
တို့၏ အပြစ်ကြောင့် ကား
တိုင်ပေါ်တွင် အသတ်ခံ
ခဲ့သည်။

. သင်ခန်းစာ ၇၅ - ယေရှု
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း။
ယေရှုသည် သေခြင်းမှ
ထမြောက်ခဲ့သည်။ ယေရှု
တွင် သေခြင်းကို အောင်
နိုင်သည့် တန်ခိုးရှိသည်။
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အကျဉ်းချမည်။ “အမျ ိုးသမီး၏မျ ိုးစေ့” သည် ပြည့်စုံသွားပြီး နောက်ဆုံးတွင်စာတန်၏ ဦး
ခေါင်းကိုနင်းခြေမည်။

ဆရာအကူ

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်
ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂ဝး၁၀ - သူတို့ကိုလှည့်ဖြားသော မာရ်နတ်ကိုလည်း၊ သားရဲနှင့်မိစ္ဆာပရော
ဖက်ရှိရာ၊ ကန့်နှင့်ရောနှောသော မီးအိုင်ထဲသို့ ပစ်ချလျှင် သူတို့သည် နေ့ညဉ့်မပြတ်ကမ္ဘာ
အဆက်ဆက်ပြင်းစွာသော ဝေဒနာကိုခံရကြလတ္တံ့။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာကဒ်တိုက်ပွဲ
သင့်အတန်းကို
၂ဖွဲ့(သို့)၃ဖွဲ့ခွဲပါ။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကိုကဒ်

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

တစ်စုံစီပေးပါ။
တစ်ကဒ်စီတွင်
ကျက်မှတ်ထားသည့်
ကျမ်းချက်ထဲမှစကား
လုံးတစ်လုံးပါသည်။
တစ်ဖွဲ့ချင်းစီက
ကျမ်းချက်များကို

“မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုရှိသည် There is a hope” ဟူသည့် Keswick သီချင်းကို ဤသင်ခန်း
စာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ်
အရ ထားနိုင်ရန်
ကြိုးစားရမည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု
သင်ငါးဖမ်းသွားဖူးပါသလား။ မည်ကဲ့သို့သော ငါးစာကိုငါးမျှားချ ိတ်တွင် ထားရမည်ဟု သင်
သိသနည်း။ (တီကောင်များ၊ ငါးသေးသေးလေးများ (သို့) အခြားတစ်ခုခု - ကလေးများ
ကို သင်မြင်တွေ့စေရန်မှာ သင်ငါးမျှားသောအခါ ငါးစာသုံးရမည်) ကျွမ်းကျင်သည့် တံငါး
သည်များက သူတို့လိုချင်သည့် ငါးအမျ ိုးအစားအတွက် မည်သည့် ငါးစာကိုသုံးရမည်ကို သိ
ကြသည်။ ငါးမျှားချ ိတ်တွင် တန်ဖိုးရှိသည့် ပတ္တမြားတပ်မည်လား။ ငါကထိုအရာကို ကိုက်
မည်လား။ ဝိုင်ပုလင်းဆိုလျှင် မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ အလုပ်ဖြစ်မည်ဟုထင်ပါသလား (မဖြစ်
ပါ)။ သို့သော် နတ်ဆိုးက တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဖမ်းမိရန် ရှာဖွေနေသည်။ ထိုတစ်ယောက်
ယောက်မှာငါးမဟုတ်ပါ။

လူဖြစ်သည်။

မည်ကဲ့သို့သောငါးစာမျ ိုးကို

နတ်ဆိုးကသုံးမည်

နည်း။ တီကောင်မဟုတ်သည်မှာ သေချာသည်။ နတ်ဆိုးက ထိုသူကို သွေးဆောင်ရန် အဖိုး
တန်ပတ္တမြား၊ အရက်၊ ကျော်ကြားမှုနှင့် အခြားတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အစအဦးမှ စာတန်
သည် ဥယျာဉ်ထဲတွင် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ကို လှည့်ဖြားသောအခါ သူသည် လိမ်ညာသောသူ
ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆုံးသတ်ချ ိန်အထိလည်း သူ၏နည်းလမ်းမှာ မပြောင်းလဲပေ။ အချ ိန်ကာလ
အဆုံးတွင် မြွေဟောင်းသည် ဘာဖြစ်မည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ
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ဆရာအကူ

၄) သင်ခန်းစာပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
“မည်သူနည်း” မေးခွန်းများ
၁။ သားရဲသည်မည်သူနည်း။
၂။	ခရစ်တော်၏နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ အုပ်စိုးခြင်း အဆုံးတွင် စာတန်သည် မည်သူကို သွေး
ဆောင်သနည်း။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - စူးစမ်း
လေ့လာသည့် ကုဗဗူး

“ဘာဖြစ်သနည်း” မေးခွန်းများ
၁။ 	ခရစ်တော်၏နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ အုပ်စိုးခြင်း အဆုံးတွင် စာတန်က ဘာလုပ်သနည်း။
၂။ သူ၏ပြစ်ဒဏ်မှာ မည်သို့သော အကျင့်စရိုက်များ ရှိသနည်း။
“မည်သည့်အချ ိန်နည်း” မေးခွန်းများ
၁။ သားရဲနှင့် မိစ္ဆာပရောဖက်များကို မည်သည့်အချ ိန်တွင် ငရဲမီးအိုင်ထဲတွင် ချပစ်မည်
နည်း။
၂။ စာတန်ကို မီးအိုင်ထဲတွင် မည်သည့်အချ ိန်တွင် ချပစ်မည်နည်း။

အတန်းသားများကို
နှစ်သင်း ခွဲပါ။ ကုဗတုံး၏
အနား တစ်ဖက်ချင်းစီတွင်
လေဘယ်ကဒ်များ
ကပ်ရန် - မည်သူ၊ ဘာ၊
ဘယ်အချ ိန်၊ ဘယ်နေရာ၊
အဘယ်ကြောင့်ဟူသည့်
မေးခွန်းများကိုကပ်ပါ။

“မည်သည့်နေရာနည်း” မေးခွန်းများ
၁။ ခရစ်တော်၏ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ အုပ်စိုးခြင်း၏ အဓိကမြို့တော်မှာ မည်သည့်နေရာ

တစ်ဖွဲ့ကကုဗတုံးကို
လှည့်လိုက်သည့်အခါ

တွင် ဖြစ်မည်နည်း။
၂။ စာတန်သည် မည်သည့်နေရာတွင် တိုက်ခိုက်မည်နည်း။

သူတို့နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်
အနားမှ မေးခွန်းကို

“အဘယ်ကြောင့်နည်း” မေးခွန်းများ
၁။ စာတန်သည် လူများကို အဘယ်ကြောင့် ဆက်လက်လိမ်ညာမည်နည်း။
၂။ အဘယ်ကြောင့် စစ်ပွဲမရှိတော့သနည်း။

ဖြေရမည် ဖြစ်သည်။
ဥပမာ သူတို့၏
မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်
အဘယ်ကြောင့်နည်း

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ

ဟူသည့် မေးခွန်းကျပါက
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
ဟူသောအဖြေကို

မည်သူကမှ အပြစ်ပေးခြင်း မခံလိုပါ။ မည်သူကမှ ထာဝရပြစ်ဒဏ်မကျလိုပါ။ မည်သူကမှ
ဒုက္ခဆင်းရဲကို ထာဝရမခံလိုပါ။ စာတန်သည် ထိုပြစ်ဒဏ်များဖြင့် အဆုံးသတ်သည်။ ထာဝရ
ပြစ်ဒဏ်သည် သင်ရှောင်ကြဉ်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ ထိုပြစ်ဒဏ်ကို ရှောင်ကြဉ်ရန် တစ်
လမ်းသာရှိပြီး သေခြင်း၊ မြုပ်နှံခြင်းနှင့် ယေရှုခရစ်တော်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်သာ
ဖြစ်သည်။

ဖြေရမည်။ ဆရာများက
သင်ခန်းစာမှ မေးခွန်းများ
ထုတ်နိုင်ပါသည်။
သင်ခန်းစာနှင့်
ဆက်နွယ်နေရမည်။

ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်သည် စာတန်ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကို အုပ်စိုး
နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ကို သင့်ဘဝတွင် အုပ်စိုးစေလိုသည့်အရာကို အချက်
နှစ်ချက်ဖော်ပြပါ။ ထိုအချက်များတွင် သင်မှ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ကို လိုအပ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၉၇
သက်သာလောနိတ်သြဝါဒစာစောင် ၁:၈-၉၊
ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂ဝး၁၁-၁၅
ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - မယုံကြည်သူများသည်
ထာဝရငရဲမီးအိုင်ထဲသို့ ချပစ်ခြင်းကို ခံရမည်။

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

ပလ္လင်ဖြူတော်ရှေ့တွင် တရားစီရင်ခြင်းမဟာဖြစ်စဉ်သည် ခရစ်တော်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀
အုပ်စိုးပြီးချ ိန်ဖြစ်သည်။ ဗျာဒိတ် ၂ဝး၁-၆

¼¼

မဟာပလ္လင်ဖြူတော်ရှေ့အကြောင်း ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် အကြိမ်ရေ ၃၀ ဖော်ပြထားသည်။
သည် ဘုရားသခင်ပလ္လင်ရှေ့တွင် ရပ်ရမည်။

¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်
လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှ သန့်ရှင်းသူများသည် သေခြင်းမှထမြောက်လာပြီး စီရင်ခံရမည်

စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း

စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

စီရင်ရာတွင် သူတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အခြေခံဖြစ်မည်။ သူတို့၏အလုပ်သည်

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်
ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

အခန်းငယ် ၅ အရ ဆိုးညစ်သော သူများသည် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ပြီးနောက်ထမြောက်
မည်။ သူတို့သည် ပထမရှင်ပြန်ခြင်းတွင် မပါဝင်ပါ။

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

ထာဝရပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းသည် ကျမ်းစာထဲတွင် ရှင်းလင်းသည်။ မယုံကြည်သူများသည်

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

စာတန်နှင့် သူ၏ တမန်တော်များရှိသည့် မီးအိုင်ထဲတွင် ထာဝရ ပစ်ချခြင်းခံရမည်။

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

ကျမ်းစာ၏သွန်သင်ချက်က ဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ခုကို ပြသည် - ယေရှုခရစ်တော်နှင့် အတူ

သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု

ကောင်းကင်တွင် ထာဝရကုန်ဆုံးခြင်းနှင့် စာတန်နှင့် မီးအိုင်ထဲတွင် ဒုက္ခခံစားခြင်း။
အခြားနည်းလမ်းမရှိပါ။
¼¼

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

အခါ သခင်အတူရှိနေကြသည်ကို သိကြသည်။

ဖော်ပြမည်။

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်

သူတို့ကိုမကယ်တင်ပါ။ သို့သော် သူတို့တည်နေရာပျောက်ပြီး ပြစ်ဒဏ်ခံထိုက်သည်ကို

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အဆုံးသတ်ကြသည်။

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

အခြားကျမ်းများမှ သေလွန်ခဲ့သော ယုံကြည်သူများကို Bema Seat တွင်စီရင်ပြီး ယခု

မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ပလ္လင်ဖြူကြီးသည် ဆိုးညစ်သော လူသေများကိုသာစီရင်ခြင်း
¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

မဟာပလ္လင်ဖြူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ သေသောသူကိုစီရင်ရန် ဖြစ်သည်။ လူသားအားလုံး
¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

စာတန်၏ တန်ခိုးတော်သည် ထာဝရမတည်ပါ။ သူသည် ထာဝရပျက်စီးမည်။ မယုံကြည်
သူများသည်လည်း ထာဝရ ပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
အချ ိန်ကာလ

လူများ

ဖြစ်စဉ်

အစအဦး

ဘုရားသခင်

ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံး 		

		
အစအဦး

ဖန်ဆင်းသည်

အာဒံနှင့်ဧဝ

အပြစ်

အစအဦး	နောဧ

တစ်ကမ္ဘာလုံး ရေလွှမ်းမိုးခြင်း

အစအဦး

ဆိုးညစ်သောလူများ

ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးခြင်း

လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏အစ

အာဗြဟံ

ဘုရားသခင်ထံမှ အထူးကတိတော်

လူမျ ိုး တစ်မျ ိုး၏အစ	မောရှေ	

ကပ်ဘေးများ

နယ်မြေတော် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း	ယောရှု

ကတိတော်နယ်မြေသို့ ဝင်စားခြင်း

နယ်မြေတော် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း	ဂိဒေါင်

အပြစ်၏စက်ဝန်း

စည်းလုံးသော နိုင်ငံတော်

ဒါဝိဒ်

ထူးခြားသော ထာဝရရှင်ဘုရင်

ကွဲပြားသော နိုင်ငံတော်

ဧလိယနှင့် ဧလိရှဲ

ဣသရေလမှ ထူးခြားသော 		

		

ပရောဖက်များ

အိမ်မှ ခေါ်ဆောင်ခံရခြင်း	ယေရမိ၊ ဒံယေလ၊
	ယေဇကျေလ
အိမ်သို့ ပြန်လာခြင်း	နေဟေမိ၊ဧဇရ

ဣသရေလကို အာစီးရီးယားသို့
စေလွှတ်ခြင်း
ဣသရေလပြန်လာခြင်း

အိမ်သို့ ပြန်လာခြင်း

ဒံယေလ	ပြောင်းလဲခြင်း နှစ်ပေါင်း၄၀၀

ယေရှု၏ အစောပိုင်းဘဝ

မာရိနှင့်ယောသပ်	ယေရှုမွေးဖွားခြင်း

ယေရှုခရစ်တော်၏ သာသနာ တပည့်တော် ၁၂ပါး 	ယေရှုမှ တပည့်တော် ၁၂ပါး ခေါ်ခြင်း
ယေရှုခရစ်တော်၏ သာသနာ 	ယေရှု	ယေရှု၏ နိမိတ်လက္ခဏာများ
ယေရှုခရစ်တော်၏ သာသနာ မျက်မမြင်	ယေရှု၏ကျန်းမာစေခြင်း တန်ခိုး
သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့် သေခြင်း 	ယေရှုခရစ်တော်	ယေရုရှလင်သို့ ဝင်ခြင်း
အောင်မြင်ခြင်းနှင့် အသက်

ရှင်ပြန်ထမြောက်

ဘာမှမရှိသော အုတ်ဂူ

လာသောခရစ်တော်
အသင်းတော်	ယေရှုနှင့်	ယေရုရှလင် အသင်းတော်
တမန်တော်များ
အနာဂတ်ဖြစ်စဉ်များ

စာတန်နှင့်ယေရှု	ချ ီဆောင်ခြင်း

သင်ခန်းစာစတင်ပါ
လှုပ်ရှားမှု - အချ ိန်ကာလ၊
လူများနှင့်ဖြစ်စဉ်များကို
ယှဉ်တွဲခြင်း
ဆရာက စာရွက်စင်
သုံးခုကို လုပ်ပါ။
တစ်ဆင့်မှာ အချ ိန်ကာလ
အဆင့် ဖြစ်မည်။
ထိုအချ ိန်ကာလ ဟူသည့်
ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်
ကာလ၁၈ခုရှိမည်။
ထိုအတိုင်းပင် လူများနှင့်
ဖြစ်စဉ်များအတွက်
လုပ်ဆောင်ပါ။ ထို့နောက်
ထိုအရာများကို ရောနှော
ပြီး ကလေးများကို
မှန်ကန်သောအချ ိန်ကာလ၊
မှန်ကန်သောလူနှင့်
ဖြစ်စဉ်ကိုစီစေပါ။ ဥပမာ
မှန်ကန်စွာ ယှဉ်တွဲသော
အခါ အစအဦး၊ ဘုရား
သခင်နှင့် ဘုရားသခင်
သည် အရာအားလုံးကို
ဖန်ဆင်းသည်ဟူသော
အကြောင်းအရာသည်
တစ်နေရာတည်းတွင်
ရှိရမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ

pmrsufESm 538

ဆရာအကူ

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
ဝတ်လုံဝတ်ပြီး တူတစ်ချောင်း ကိုင်ထားပါ။ မေးရန် - “သင်တရားရုံးသို့ ရောက်ဖူးပါသလား။
တီဗီထဲတွင် တရားရုံးမြင်ကွင်းကို မြင်ဖူးပါသလား။ တရားသူကြီးသည်စားပွဲနောက်တွင်
ထိုင်နေသည်။ နည်းငယ်ကြောက်စရာ ကောင်းသည် - အထူးသဖြင့် သူသည် လူတစ်ဦးကို
ထောင်ချနိုင်သည်ကို သိသောအခါတွင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မဟာကျမ်းစာက ပြော
သည်မှာ ယေရှုတရားသူကြီးလုပ်မည့် တရားရုံးမြင်ကွင်းအကြောင်း ဖြစ်သည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ဘုရားသခင်သည်
ဘာနှင့်တူသနည်း။
ဆရာက ပုံပြင်ပြောသော
အခါ ဘုရားသခင်သည်
မည်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ကို
ကလေးများအား

ပုံပြင်ပြောပြပါ

ချရေးစေပါ။ ဥပမာ -

စာတန်ကို စီရင်ပြီး မီးအိုင်ထဲတွင် ပစ်ချပြီးနောက်မကြာမီ ဤသို့ဖြစ်လာမည်။ ထာဝရစီရင်
သူသည် အသက်စာစောင်ကို ဖွင့်မည်။ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သော သူသည် ထိုစီရင်ခြင်း
တွင် ပါဝင်မည် မဟုတ်ပါ။ သူတို့၏ဆုလာဒ်ကို ရမည်ဖြစ်သည်။ မှတ်တမ်းကိုဖွင့်သောအခါ
ခရစ်တော်ကို မယုံကြည်သောသူကို သူတို့လုပ်သည့်အရာဖြင့် စီရင်မည်။ သူတို့ကိုငရဲတွင်
ပစ်ချခံရမည်။ မည်သူကမှ သူတို့၏ ကုသိုလ်ဖြင့် မကယ်တင်နိုင်ပါ။ ယေရှုနှင့်တစ်ဦးချင်း

. ဘုရားသခင်သည်

ချစ်တတ်သည်။ သူသည်
လူများကို ချစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်း
သည်။ အပြစ်တရားကို
သူမုန်းသည်။

ဆက်ဆံရေးရှိသော သူသည်လျှင် တရားစီရင်ခြင်းမှ လွှတ်မြောက်မည်။

. ဘုရားသခင်သည်

ထိုစီရင်ခြင်းပြီးသောအခါ ဘုရားသခင်က စီရင်ခြင်း အဆုံးသတ်မည်။ မီးအိုင်သည်အရာ

သူသည် လူများကို

အားလုံး၏အဆုံးသတ်ဖြစ်ပြီး ဆိုးညစ်သောသူ အားလုံး၏အဆုံးသတ်ဖြစ်မည်။ စာတန်သည်
မီးအိုင်ထဲတွင်ရှိမည်။ သားရဲသည်လည်း မီးထဲတွင်ရှိမည်။ မိစ္ဆာပရောဖက်သည်လည်း မီး

ဂရုဏာကြွယ်ဝသည်။
ပြစ်ဒဏ်မှ ရှောင်ရန်
နည်းလမ်းကို ပေးသည်။

ကန်ထဲတွင် ရှိမည်။ နတ်ဆိုးများလည်း မီးထဲတွင်ရှိမည်။ သေခြင်းလည်း မီးထဲတွင်ရှိမည်။

ဘုရားသခင်သည် အမျက်

ဂူလည်း ကန်ထဲတွင် ရှိမည်။ သိုးသူငယ်၏ အသက်စာစောင်ထဲတွင် အမည်မရှိသောသူ

ထွက်သော ဘုရား

များအားလုံးသည် မီးအိုင်ထဲတွင် ရှိမည်။

ဖြစ်သည်။ သူသည် အပြစ်

ယေရှုခရစ်တော်၏ အသိအမှတ်ပြုခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။ သူ့ကိုသခင်အဖြစ်
မဝန်ခံသော သူသည် မျှော်လင့်ချက်မရှိပါ။ ဒုတိယအခွင့်အရေးမရှိပါ။ အခြားနည်းလမ်း
မရှိပါ။ ဤစီရင်ခြင်းသည် နောက်ဆုံးနှင့် ထာဝရဖြစ်မည်။ မဟာညှင်းဆဲသည့် နေရာ
လည်း ဖြစ်မည်။ ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ရန် မရွေးချယ်သောသူနှင့် သူကမသိသော
သူများအတွက် ဖြစ်သည်။

သော ဒေါသထွက်သည်။

. ဘုရားသခင်သည်

ကြာရှည်ဒုက္ခခံသည်။
သူ့အမျက်တော် သင့်နေ
သော သူကိုကွပ်မျက်ရန်

ဤတရားစီရင်ခြင်းသည် မဟာပလ္လင်ဖြူ တရားစီရင်ခြင်း ရှေ့တွင် ရှိမည် ဖြစ်သည်။ ၎င်း
သည် မြှောက်တင် ထားသောကြောင့် မဟာဟု ခေါ်သည်။ ဖြူ ဟုခေါ်သည်မှာ တောက်ပ
သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖြူပြီး မြှောက်ထားသော ပလ္လင်တော်တွင် သန့်ရှင်းပြီးတရားသော
ဘုရားသည် အပြစ်ကို မစီရင်ပဲ သွားခွင့်မပြုပါ။ ဘုရားသခင်သည် ဂရုဏာရှိသည်၊ ကြင်နာ
သည်၊ ချစ်သည်။ သို့သော် သူသည် သန့်ရှင်းပြီးတရားသည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကို မုန်းသော သန်ရှင်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ

နှောင့်နှေးသည်။ ဘုရား
သခင်သည် တရားသည်။
သူသည် အပြစ်တရားကို
ဆန့်ကျင်ပြီး ရှင်းလင်း
မည်။
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ဆရာအကူ

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်
ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂ဝး၁၅ - အသက်စာစောင်၌ စာရင်းမဝင်သော သူရှိသမျှတို့ကိုလည်း မီးအိုင်
ထဲသို့ ချပစ်လေ၏။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း
ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာအရှုပ်အထွေး
ကျမ်းချက် စကားလုံးများ
ကို စာရွက်၏ ထိပ်တွင်

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
“မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုရှိသည် There is a hope” ဟူသည့် Keswick သီချင်းကို ဤသင်ခန်း
စာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

ရေးပါ။ ထို့နောက်
စာရွက်ကို နံပါတ်တပ်၊
ကျမ်းချက်မှ စကားလုံး
တစ်လုံးစီအတွက်
နံပါတ်တစ်ခုတပ်ပါ။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

နံပါတ်များ၏ ဘေးတွင်
ကျမ်းချက်အရှုပ်အထွေး

ကျွန်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ပလ္လင်တော် အခန်းထဲတွင် ရောက်သွားပြီး မဟာပလ္လင်ဖြူ
နှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသော ခရစ်တော်ကို တွေ့သည်။ ခရစ်တော်ကို ဘုရားသခင်က
တရားစီရင်ရန် အာဏာအပြည့်အဝပေးထားပြီး ထိုင်နေသည်။ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်
သူ၏မျက်မှောက်တော်ရှေ့တွင် ပြေးလွှားနေသော်လည်း ပြေးပုန်းရန်နေရာမရှိပါ။

စကားလုံးကိုရေးပါ။
ကလေးများကို ကျမ်းချက်
အရှုပ်အထွေးအား
မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ်
အတိုင်း စီရန် စိန်ခေါ်ပါ။

ထို့နောက် ကျွန်တော်က ပင်လယ်သည်ရေထဲတွင် သေသောသူကိုအပ်နှံနေသည်ကို တွေ့
သည်။ သေခြင်းနှင့်ငရဲသည် သေခြင်းကိုပြောင်းလိုက်သည်။ သေသောသူ၊ အရေးပါသော
သူ၊ သိပ်အရေးမပါသောသူ အားလုံးသည် ပလ္လင်တော်ရှေ့တွင် ရပ်နေသည်ကို တွေ့သည်။
စာအုပ်များကို ဖွင့်ထားသည်။ အရေးအကြီးဆုံး စာအုပ်ဖြစ်သည့် အသက်စာစောင်လည်း
ပါသည်။

သေသောသူများကို

ထိုစာအရ

သူတို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အတိုင်း

စီရင်သည်။

ထို့နောက် သေခြင်းနှင့် ငရဲကို မီးအိုင်ထဲတွင် ပစ်ချလိုက်သည်။ ဤသည်မှာ ဒုတိယသေခြင်း
ဖြစ်သည်။ (မီးအိုင်)။ အသက်စာစောင်ထဲတွင် မတွေ့ရသောသူအားလုံးကို မီးအိုင်ထဲတွင်
ပစ်ချသည်။ ဘုရားသခင်ကိုသိရန် ငြင်းပယ်သောသူအားလုံး (ယေရှုခရစ်တော်၏သတင်း
ကောင်းကို မယုံကြည်မကိုးစားသောသူ) သည်လည်း သူတို့လုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်း ဝေဒနာ

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ
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ခံစားရမည်။ သူတို့၏ ပြစ်ဒဏ်သည် ယေရှုနှင့် ထာဝရကွဲကွာခြင်းဖြစ်ပြီး သူ၏တန်ခိုးတော်

ဆရာအကူ

နှင့်ဝေးကွာမည်။ သူတို့တွင် အခွင့်အရေးရှိသောအခါ သူတို့ငြင်းပယ်ပါက သူတို့သည် သူနှင့်
ထာဝရခွဲခွာရမည်။

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

ကောင်းစွာ နားထောင်ပါ - အလွန်အရေးကြီးသည်။ ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီး ခမည်းတော်ကို
ယုံကြည်သောသူ၊ သူ့ကို ကိုးစားသောသူသည် စစ်မှန်ပြီး ထာဝရတည်သော အသက်ကိုရပြီး
ဒုတိယသေခြင်းတွင် စီရင်ခြင်းခံရမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုယုံကြည်သူများသည် သေသောကမ္ဘာမှ
အသက်ရှင်သောကမ္ဘာသို့ ကူပြောင်းကြမည်။ နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာတွင် ထိုသူတို့၏အနာ
ဂါတ်အကြောင်းကို လေ့လာကြမည်ဖြစ်သည်။

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံသပ်ပါ
ယေရှုနောက်သို့ လိုက်သူများ၏အသက်တာကို အခြေခံပြီး သင်ကိုယ်တိုင်အောက်ပါဇယား
တွင် အမှတ်ပေးပါ။
¼¼

ယေရှု၏နမူနာကို လိုက်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ဘုရားသခင်၏ စကားကို နားလည်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

အတ္တဆန်သည့် ဆန္ဒကိုငြင်းပယ်ရန် အသင့်ရှိခြင်း ၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ဘုရားသခင်ကို ဘုန်းပေးခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ဆိုးရွားသည့်ဆက်ဆံရေးမှ ရှောင်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ဘုရားသခင်၏ဦးဆောင်မှုကို တုံ့ပြန်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

¼¼

ဘုရားသခင်အား အားလုံးဆက်ကပ်ခြင်း

၁

၂

၃

၄

၅

၆

ယောဟန်ထောင်ထဲတွင်
ရှိနေစဉ် ဘုရားသခင်က
သူ့ကို စိတ်ဝင်စာဖွယ်ရာ
ရူပါရုံနှင့် အနာဂတ်
အကြောင်းကို ဖော်ပြ
သည်။ သူ့ကိုကောင်းကင်
သို့ ချ ီဆောင်သွားသကဲ့သို့
ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကောင်းကင်
တွင် ဘာဖြစ်နေပြီး
မြေကြီးပေါ်တွင် ဘာဖြစ်
နေသည်ကို မြင်နိုင်သည်။
သူ့မျက်စိရှေ့တွင်ပင်
ဖြစ်နေသကဲ့သို့ မြင်ခဲ့ရ
သည်။ ထိုအရာအားလုံးကို
သူ၏စာအုပ်ထဲတွင် ချရေး
လိုက်သည်။ သူ၏စာအုပ်
ထဲမှ တစ်ချ ို့အပိုင်းတွင်
စာတန်အား မီးအိုင်ထဲတွင်
ချလိုက်ပြီးနောက် ဘာဖြစ်
မည်ဟူသော အကြောင်း
အရာလည်း ပါဝင်သည်။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု - ကြီးထွားခြင်း
အတွက် ဇယား

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
မည်သူကမှ အပြစ်ပေးခြင်း မခံလိုပါ။ မည်သူကမှ ထာဝရပြစ်ဒဏ်မကျလိုပါ။ မည်သူကမှ
ဒုက္ခဆင်းရဲကို ထာဝရမခံလိုပါ။ စာတန်သည် ထိုပြစ်ဒဏ်များဖြင့် အဆုံးသတ်သည်။ ထာဝရ
ပြစ်ဒဏ်သည် သင်ရှောင်ကြဉ်နိုင်သောအရာ ဖြစ်သည်။ ထိုပြစ်ဒဏ်ကို ရှောင်ကြဉ်ရန် တစ်
လမ်းသာရှိပြီး သေခြင်း၊ မြှပ်နှံခြင်းနှင့် ယေရှုခရစ်တော်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်သာ
ဖြစ်သည်။

ဆရာကအတန်းရှိ ကလေး
များအား ယေရှု၏ဥပမာ
သည် ကျန်ုပ်တို့၏ ဘဝ
အသက်တာကို ပြန်လည်
သုံးသပ်ရန် အကူအညီဖြစ်
သင့်ကြောင်း ညွှန်ကြား
ပေးပါ။
ကလေးများက

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - မယုံကြည်သူများသည်

ထိုဇယားကို ဖြည့်ရမည်

ထာဝရငရဲမီးအိုင်ထဲသို့ ချပစ်ခြင်းကို ခံရမည်။

(၁ - အလွန်နိမ့်၊ ၆ - မြင့်)

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၉၈
ရှင်ပေတရုသြဝါဒစာဒုတိယစောင် ၃:၃-၇၊
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၂၄:၃၅

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး
အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု
ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်များနှင့် မြေကြီးကို
ပြင်းထန်သောနေသောမီးဖြင့် ဖျက်ဆီးမည်။

များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)
¼¼

¼¼

မယုံကြည်သူများ၏ ပလ္လင်ဖြူကြီး ရှေ့အချ ိန်ရောက်ခါနီးတွင် ဘုရားသခင်သည် အပြစ်

သမိုင်းထဲမှ ယခုအချ ိန်အထိ နောဧ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည် ဘုရားသခင် ကမ္ဘာမြေပြင်ကို

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

အပြစ်ဖြင့် ညစ်ညမ်းနေသော ကမ္ဘာကြီးကို ဆေးကြောရန်အတွက် ကောင်းကင်နှင့်

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ
သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ

မျက်စိတွင် မြင်ရသည့်ကောင်းကင်ကို ဆိုလိုသည်။ မြေကြီးနှင့်အလွှာထုများ ပျက်စီး

ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

မည်။

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်
ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ
(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။

ထိုစကားလုံးအားဖြင့် ဟူသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကိုသာ ရည်ညွှန်းသည်။

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

သူ၌ စေခိုင်းရန် အမိန့်တစ်ခုသာရှိပြီး ထိုအမိန့်မှာ ဖျက်ဆီးရန်ဖြစ်မည်။

လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

၂ ပေ ၃:၇ နှင့် ၁၂ သည် နောက်ဆုံးပျက်စီးခြင်းကို မီးဖြင့် အဆုံးသတ်မည့်အကြောင်းပုံ

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း

ဖော်ပြထားသည့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းရှိ တစ်ခုတည်းသော နေရာဖြစ်သည်။
သခင်ပြန်လာသောအခါ မီးဖြင့်စီရင်ခြင်းကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်လည်း တွေ့ရသည်။
(ဟေရှာယ ၆၆:၁၅-၁၆ နှင့် မာလခိ ၄:၁)
¼¼

မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ကောင်းကင် ပျက်စီးသောအခါ ဘုရားနေသောနေရာပျက်စီးမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ လူ့
သောအခါ ပေတရုပြောသကဲ့သို့ ကောင်းကင်သည်လည်း ထင်ရှားစွာ ပြောင်းလဲသွား

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း
ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

မြေကြီးကို တောက်လောင်နေသောမီးဖြင့် ရှင်းရမည်။

¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

နေသောအပူဖြင့် ဖျက်ဆီးမည်။

ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် သူ၏ကောင်းကင်ကို မီးဖြင့် ဖျက်ဆီးမည်။

¼¼

ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း

သင်ပယ်ရှင်းခြင်းနှင့် နှိုင်းလျှင် ထိုရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည် ဘာမှမဟုတ်ပါ။ လောကကို

¼¼

ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်

နှင့်ပြည့်နေသော လက်ရှိကမ္ဘာကြီးနှင့် ကောင်းကင်ကို မီးနှင့် အဆက်မပြတ်လောင်

သုတ်သင်ခဲ့သည် အကြီးမားဆုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် အနာဂတ်သုတ်

¼¼

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း
အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း

နောဧခေတ်ကာလတွင် တရားစီရင်ခြင်းသည် ရေဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လွှမ်းမိုးသည်။

စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို

နောက်ဆုံးသောအချ ိန်တွင် စီရင်ခြင်းသည် မီးဖြင့် လာမည်။

လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်

ကာလပြမျဉ်း
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ဆရာအကူ

၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ
ကျမ်းစာတစ်လျှောက်လုံးတွင် အလေးထားဖော်ပြထားသည့် မရှိမဖြစ် သမ္ဓာတရားရှစ်ခု
ရှိပါသည်။ ထိုရှစ်ချက်ကို အရင်သင်ခန်းစာများတွင် ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သည်။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ကလေးများအား ထိုအချက်များ မှတ်မိသလားမေးပြီး တစ်ချက်ချင်းစီကို အနည်းငယ်စီ

လှုပ်ရှားမှု - မရှိမဖြစ်

သမ္မာတရား ရှစ်ခု

ပြောစေပါ။ ထိုအချက်များမှာ ၁။ ဘုရားသခင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်ရှိသည်။ (သင်
ခန်းစာ ၁ - ထာဝရဘုရားသခင်၊ သင်ခန်းစာ ၂၇ - ထွက်မြောက်ရာကျမ်း၊ သင်ခန်းစာ
၄၀ - ဒါဝိဒ်မင်းအုပ်စိုးခြင်း)
၂။ လူသား - ဘုရားသခင်သည် အရာများစွာကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ လူသားအားသူ၏
အထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ (သင်ခန်းစာ ၃ - စကြဝဠာကို ဖန်ဆင်း
ခြင်း၊ သင်ခန်းစာ ၄ - လူသားကို ဖန်ဆင်းခြင်း၊ သင်ခန်းစာ ၂၄ - မောရှေသည်
ဘုရား၏ လူများကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်)
၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံခဲ့ကြပါ။ သူတို့
အားပြောထားသည့်အရာကို သူတို့မလုပ်ကြပါ။ (သင်ခန်းစာ ၇ - လူသားအပြစ်၏
အစ၊ သင်ခန်းစာ ၃၃ - Kadesh အရပ်တွင် မယုံကြည်ခြင်း၊ သင်ခန်းစာ ၄၃ ကွဲပြားသောနိုင်ငံတော်)
၄။	သေခြင်း - ဘုရားသခင်သည် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏ မနာခံမှု
အတွက် ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ သေခြင်းသည် ခွဲခွာခြင်းကို ရည်ညွှန်း
သည်။ (သင်ခန်းစာ ၈ - သေခြင်း၏အစ၊ သင်ခန်းစာ ၁၆ - ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်၊ သင်
ခန်းစာ ၄၆ - ဣသရေလနှင့် ယုဒတို့၏ပြည်နှင်ဒဏ်)
၅။	ခရစ်တော် - ဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နေသည့် သူ၏
တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ (သင်ခန်းစာ ၉ - စာတန်
အပေါ် အောင်နိုင်သူ၏ကတိတော်၊ သင်ခန်းစာ ၄၅ - ကြွလာမည့် မေရှိယအကြောင်း
ပရောဖက်ပြုချက်များ၊ သင်ခန်းစာ ၅၂ - ယေရှုခရစ်တော် မွေးဖွားခြင်း)
၆။ ကားတိုင် - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင်

ပြီးပြည့်စုံသော
ပုံပြင်တစ်ပုဒ်
ဆရာက ထိုသမ္မာတရား၏
မရှိမဖြစ်အချက်ရှစ်ချက်ကို
အလေးထားရပါမည်။ ထို
ရှစ်ချက်သည် ကလေး
များအား ရွေးနုတ်ကယ်
တင်ခြင်း အကြောင်း
ပြောပြသောအခါ
အခြေခံများ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုရှစ်ချက်
ကို ပုံမှန် အလေးအနက်
ထား သွားပါမည်။
ကလေးများအား သင်ခဲ့ပြီး
သည့် သင်ခန်းစာ ၆၈ ခု
ထဲမှ ထိုအခြေခံ
သမ္မာတရား ရှစ်ချက်ကို
မည်သို့မှတ်မိသည်ကို
ပြောစေပါ။

အသေခံခဲ့သည်။ (သင်ခန်းစာ ၁၁ - ဖုံးအုပ်ခြင်းများအတွက် ပြင်ဆင်ထောက်ပံ့ခြင်း၊
သင်ခန်းစာ ၃၂ - အပြစ်ဖြေရာနေ့၊ သင်ခန်းစာ ၄၅ - ကြွလာမည့် မေရှိယအကြောင်း
ပရောဖက်ပြုချက်များ)
၇။ ယုံကြည်ခြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပါက ဘုရားသခင်ကြို
ဆိုသည်။ (သင်ခန်းစာ ၁၃ - ကာဣနနှင့် အာဗေလ၊ သင်ခန်းစာ ၃၄ - ကြေးဝါ
မြွေရုပ်၊ သင်ခန်းစာ ၅၈ - ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်)
၈။ အသက် - ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား ထာဝရ အသက်ကိုပေး
သည်။ (သင်ခန်းစာ ၅ - ပရဒိသုဘုံမှဘဝ၊ သင်ခန်းစာ ၃၈ - မှောင်မိုက်သောအချ ိန်
ကာလတွင် တောက်ပသော အလင်းများ၊ သင်ခန်းစာ ၅၆ - ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်
မှ ကြွေးကြော်ချက်)
သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ
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၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် အနုမြူဗုံး (သို့) ဗုံးများထောင်ထားသည်ဟု မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ မည်သို့
ဖြစ်နေမည်နည်း။
သင့်စိတ်ကူးထဲတွင် အလွန်ပူပြီး မီးများလောင်ကာ ကမ္ဘာမြေမှာ လုံးဝအဆုံးသတ်သွားမည်
ဟု ထင်မည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- ဘုရားသခင်ထံမှ
တရားစီရင်ခြင်း

ပုံပြင်ပြောပြပါ

ဆရာက ကျွန်ုပ်တို့
လေ့လာခဲ့သည့် တရား

ဂလက်ဆီအားလုံး၊ ကောင်းကင်တစ်ခွင်အားလုံး၊ မြေပြင်နှင့် လောကရှိအရာအားလုံးသည်

စီရင်ခြင်း အကြောင်းကို

ပုံစံဖော်ပြီး ဘုရားသခင်၏စကားတော်ဖြင့် ဖန်ဆင်းထားသောအရာများ ဖြစ်သည်။ ထို

အတန်းသားများအား

အကြောင်းကို သင်ခန်းစာအစတွင် ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် လေထု

ပြန်သတိရစေပါ။ နိဂုံး

ကို ဖန်ဆင်းသည်။ ကြယ်များကိုဖန်ဆင်းသည်။ နေ၊ လ၊ ငါးအားလုံး၊ ငှက်အားလုံး၊ သစ်ပင်

- ဘုရားသခင်သည်

အားလုံး၊ ခြုံပင်အားလုံး၊ အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းသည်။ သူ၏စကားတော်ဖြင့် ထိုအားလုံး

အပြစ်ကိုအစဉ် အပြစ်ပေး

ကို သူပုံဖော်ခဲ့သည်။ သူ၏စကားတော်မှာ တန်ခိုးကြီးသည်။ ဘာမှမရှိသောအခါတစ်ခုခုကို

ပြီး အပြစ်သက်ရောက်

ဖန်ဆင်းနိုင်သည်။

သည့် အရာအားလုံးကို

သတိရပါ …. ဘုရားသခင်သည် ဘာမှမရှိခြင်းမှ တစ်ခုခုကို ဖန်ဆင်းနိုင်သည်။
ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းသည် ဆိုးညစ်ခြင်းများဖြင့် ဆက်လက်သွားနေသောအခါ သူ
သည် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ပေးသည်။ သူ၏စကားတော်ဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ရေ
လွှမ်းမိုးစေသည်။ ရေလွှမ်းမိုးရာမှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သောသူသည် နောဧနှင့် သူ၏မိသားစု
ဖြစ်သည်။ မှန်ပါသည်။ တိရစ္ဆာန်များအားလုံး လှေပေါ်တွင်တက်ပြီး တစ်စုံစီကျန်ခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်၏စကားတော်သည် တရားစီရင်ရာတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသည်။ သူ၏ ဖန်ဆင်း
ခြင်း အရာကိုပင် ပျက်စီးစေသည်။
သတိရပါ… ဘုရားသခင်သည် အရာရာတိုင်းကို ပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်သည်။ သူ၏ ဖန်ဆင်းခြင်း
ကိုပင် …

. သင်ခန်းစာ ၈ သေခြင်း၏အစ

. သင်ခန်းစာ ၁၀ -

အပြစ်သည်မကောင်းသည့်
သက်ရောက်မှုများရှိသည်။

. သင်ခန်စာ ၁၅ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း

. သင်ခန်းစာ ၁၆ ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်

အချ ိန်ကာလအဆုံးသတ်တွင် ဘုရားသခင်သည် မီးဖြင့် ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကို ဖျက်ဆီး
မည်။ ရေသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လွှမ်းမိုးသွားသကဲ့သို့ အနုမြူဗုံးက တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဖျက်
ဆီးလိုက်သကဲ့သို့ဖြစ်မည်။ ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးသည် မီးဖြင့် ပျက်စီးမည်။ အရာအားလုံး
ကို သုတ်သင်လိုက်မည်။ ဘုရားသခင်က အပြစ်သည် အရာအားလုံး လွှမ်းမိုးနေသည်ကို
သိသောကြောင့် အပြစ်ကို သုတ်သင်လိုသည်။ တစ်ခါက ထိုအရာကိုကောင်းသည်ဟု သူမြင်

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

လည်း ပြစ်ဒဏ်ပေးသည်။

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ

. သင်ခန်းစာ ၃၄ ကြေးဝါမြွေ

. သင်ခန်းစာ ၆၆ -

ယေရှုသည် ငရဲအကြောင်း
သွန်သင်သည်။
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မြင်ရသည့် သက်သေဖြစ်မည်။
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နောက်ဆုံးတွင် သတိရရမည်မှာ…. ဘုရားသခင်သည် အပြစ်စီလွှမ်းမိုးနေသည့်အရာတိုင်း
ကို ဖျက်ဆီးမည်။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၂၄:၃၅ - ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီး မတည်သော်လည်း ငါ့စကားတည်
လိမ့်မည်။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု ကျမ်းစာမှတ်တမ်း
ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

စာရင်းများကို ချမှတ်ပေး
ပါ - တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

အင်္ဂ ါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပ
တေး၊ သောကြာနှင့် စနေ။
ထိပ်တွင် လေ့ကျင့်ရန်
အချ ိန်နှင့် ပြန်လည်သုံး
သပ်ရန် အချ ိန်ကိုထားပါ။
ကလေးများသည် ကျမ်း

“မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုရှိသည် There is a hope” ဟူသည့် Keswick သီချင်းကို ဤသင်ခန်း

ချက် ကျက်မှတ်ခြင်းကို

စာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ပြီး
မည်သည့်အချ ိန်တွင်
ကျမ်းချက် ကျက်မှတ်ခဲ့

ကျမ်းစာလှုပ်ရှားမှု

သည်ကို သူတို့၏
မှတ်တမ်းတွင် ရေးမှတ်ရ

ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးကြီးသော စကားတော်သည် အရာအားလုံးကို လုပ်နိုင်သည်။ ဘုရား

မည်။ နောက်တစ်ပတ်တွင်

သခင်၏စကားတော်များသည် မည်မျှတာဝန်ယူထာသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှ စဉ်းစားနိုင်

ထိုမှတ်တမ်းကို အတန်းထဲ

သည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။ အဖြေဖြေစေပြီး သူတို့စတင်နိုင်ရန် ဥပမာကိုအဆင်သင့် လုပ်ထားပါ။

သို့ယူလာပါ။

ဖြစ်နိုင်သော အရာများမှာ - တစ်ခုချင်းစီကို ကမ္ဘာ ၁-၂ တွင် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်၊ အီဂျစ်ပြန်မှ
ကပ်ဘေး၊ ပင်လယ်နီကိုဖြတ်ခြင်း၊ ဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မသစ်မှနိမိတ်လက္ခဏာများ၊ လောက
ကို ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် ကောင်းကင်ကို ဖျက်ဆီးခြင်း။

ကျမ်းစာ ကျက်မှတ်ခြင်း
နှင့် တစ်ပတ်တာလုံး

လူတိုင်းမြင်နိုင်သည့်နေရာတွင် စာရင်းပြုစုပါ။ အချ ိန်ရပါက ကလေးများကို အတန်းရှေ့တွင်
ထွက်လာစေပြီး စောစောကရေးထားသည့် ဥပမာများကို တိတ်တဆိတ် ရွေးချယ်ပြီး ကစား
ပါ။ သူတို့သည် အဖြစ်အပျက်ကို သရုပ်ဆောင်ပြီး မည်သည့်အကြောင်းအရာကို သူတို့
သရုပ်ဆောင်နေသည်ကို ခန့်မှန်းစေပါ။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ဤလှုပ်ရှားမှုမျ ိုးသည်

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ

နာခံခြင်းကို အားပေး
သည်။ သင်ခန်းစာ၏
အစိတ်အပိုင်းမျှသာ
မဟုတ်ပါ။
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သူတို့နှစ်သက်ပါက အတန်းကို ယောက်ျားလေးတစ်ဖွဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဖွဲ့ခွဲပါ။ အဖြေအမှန်

ဆရာအကူ

ဆုံးအဖွဲ့ကို အမှတ်ပေးပါ။ ဘုရားသခင်တွင် ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးအရာအားလုံးပေါ်တွင်
တန်ခိုးရှိသည်ကို အလေးထားပါ။ သူသည် အားလုံးကို ဖန်ဆင်းသည်။ ဘုရားသခင်သည်
ကောင်းမြတ်ပြီး ချစ်တတ်ကြောင်း ကလေးများကို သတိပေးပါ။ ထို့အပြင် သူ၏တန်ခိုးတော်
ကို အတ္တကြီးပြီး ပညာမရှိသည့် နည်းလမ်းဖြင့် အသုံးမပြုကြောင်း အလေးထားပါ။ သူ၏
တန်ခိုးတော်ဖြင့် အပြစ်ကိုစီရင်သောအခါ သူ့ကိုချစ်သောသူနင့် သူ၏အမိန့်ကိုနာခံသောသူ
အတွက် ကောင်းသည်။

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှု အသင်းနှစ်သင်း

၄) သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ

ပြန််လည်သုံးသပ်ခြင်း
သင့်လျော်သည့် အချ ိန်
ကာလပြီးနောက်
ဆရာက ကဒ်များနှင့်

ဆရာက အတန်းကို နှစ်သင်းခွဲပါ။

စာရွက်များကို စုစည်းပြီး

တစ်သင်းသည် “အနီသင်း” ဖြစ်ပြီး အနီကဒ်များနှင့် စာရွက်များကိုရမည်။ နောက်

အသင်းတစ်ခုချင်းစီမှ

တစ်ဖွဲ့မှာ “အဝါသင်း” ဖြစ်ပြီး အဝါရောင်ကဒ်များနှင့် စာရွက်များရမည်။

အကောင်းဆုံးမေးခွန်းနှင့်

တစ်သင်းချင်းစီတွင် အခြားအသင်းအား မေးလိုသည့် မေခွန်းကိုရေးရန် မေးခွန်း

အကောင်းဆုံး

၃-၅ ခုရေးရန် တာဝန်ရှိသည်။

အဖြေအတွက်ဆုပေးပါ။

¼¼

မေးခွန်းတစ်ခုစီတွင် ယနေ့သင်ခန်းစာနှင့် ဆက်နွယ်ရမည်။

¼¼

မေးခွန်းများကိုရေးပြီးနောက် အခြားအသင်းက မေးခွန်းများကို ဖြေရန် ၅-၇ မိနစ်

အတန်းတစ်ခုတွင် ဆရာ

¼¼
¼¼

အချ ိန်ရမည်။ “အဝါသင်း” က “အနီသင်း” ၏မေးခွန်းမျာကို ဖြေပြီး “အနီသင်း” က
“အဝါသင်း” ၏မေးခွန်းများကို ဖြေရမည်။

နှစ်ဦးရှိရမည်။ ဆရာနှစ်ဦး
ရလျှင် တစ်ဦးချင်းစီသည်
တစ်သင်းချင်းစီ၏ ခေါင်း
ဆောင်များ လုပ်ရမည်။

၅) သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ
ဘုရားသခင်သည် သူ၏စကားတော်ဖြင့် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သူ၏စကားတော်ဖြင့် အပြစ်ပေး
ခဲ့သည်။ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို မီးဖြင့် အပြစ်ပေးသောအခါ သူ၏စကားဖြင့်စီရင်မည်။
တရားစီရင်ခြင်းကို သင်ရှောင်ကြဉ်စေလိုသည့် ဘုရားသခင်၏စီရင်ခြင်းတစ်ခု အကြောင်းကို
ဖော်ပြပါ။

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်များနှင့် မြေကြီးကို
ပြင်းထန်သောနေသောမီးဖြင့် ဖျက်ဆီးမည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ
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စွန့်စားခြင်းနံပါတ် ၉၉

ဆရာအကူ
ဆရာလမ်းညွှနက
် ုိ အဓိက အမျိုး

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၁:၁-၂၂:၅

အစားငါးမျိုး ခွခဲ ြားထားသည်။
သင်ကြားခြင်းဖြစ်စဉ် တစ်ခစ
ု တ
ီ င
ုိ း်
သည် ထိရောက်သော သင်ကြားမှု

ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း - ယေရှုကို ယုံကြည်သောသူ တစ်ဦးစီတိုင်းသည်
ဘုရားသခင်နှင့်အတူ ထာဝရ ပရဒိသုဘုံသို့ ဝင်စားရမည်။

ကိရ
ု ရန် လိက
ု န
် ာသင့သ
် ည့အ
် ခန်း
များဖြစ်ကြသည်။ မျိုးရိးု စဉ်ဆက်
အရ ကျမ်းစာကို သင်ကြားခြင်း
သည် ကလေးများကို ဧဝံဂေလိပြု
ရန်နင
ှ ့် တပည့တေ
်
ာ်ဖြစ်စေရန်

၁) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ (အတန်းမစမီ)

အတွက် မဟာနည်းလမ်း တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများသည်
ကျမ်းစာထဲမှ ပုပံ ြင်ကုိ သိလာသည့်

¼¼

ဘုရားသခင်၏ မဟာတရားစီရင်ခြင်းပြီးနောက် သူသည် ကောင်းကင်သစ်နှင့် မြေကြီး
သစ်ကို ဖန်ဆင်းမည်။ (ရောမ ၈:၁၈-၂၁၊ ၂ပေတရု ၃:ရ-၁၃)

¼¼

¼¼

ကျမ်းချက်များမှ

ဖော်ပြသည်မှာ

ပျော်ရွှင်စရာမြင်ကွင်းဖြစ်ပြီး

ကယ်တင်ခံရသော

ဖြင့် မည်သ့ုိ တုန့ပ် ြန် အသက်ရင
ှ ရ
်

ရန်သူများအားလုံး ချေမှုန်းခံရမည်။

လာကြမည် ဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်က သူနှင့်အတူ ထာဝရနေထိုင်သောသူများသည် ဖျားနာခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း

ဤသင်ခန်းစာမှ အပိင
ု း် (၅)ပိင
ု း် လုးံ

ယေရုရှလင်သစ်သည် ရှည်သည် ကျယ်သည်။ ဒီဇိုင်းနှင့် ဒီဇိုင်နာကြောင့် နေထိုင်ရန်
အကောင်းဆုံးနေရာ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထူးခြားသောနံရံများနှင့် ထူးခြားသောဂိတ်တံခါး
များသည် ကြည့်မြင်ရန် ထူခြားနေပြီး အလွန် ဘုန်းတော်တောက်ပနေမည်။

¼¼

ကောင်း၊ ထိဘ
ု ရ
ု ားကို ယုကံ ြည်ခြင်း
မည်ကလ
ုိ ည်းကောင်း နားလည်

ခြင်းသည် သူ့မျက်မှောက်တော်၏ ထာဝရဘုန်းတော် ထင်ရှားရာ ဖြစ်လိမ့်မည်။

¼¼

ထဲမှ ဘုရားသခင်ကုိ သော်လည်း

အသင်းတော်အတွက် အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပဋိပက္ခများ အားလုံးရပ်တန့်သွားပြီး

နှင့် ဝမ်းနည်းခြင်းများကို မသိတော့သည့် အစီစဉ်ရှိသည်။ ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် ပျော်ရွှင်
¼¼

အလျောက် သူတသ
့ုိ ည် ကျမ်းစာ

သည် သင်ခန်းစာ၏ မရှမ
ိ ဖြစ် သင်
ခန်းစာများ ဖြစ်ကြသည်။ သင်ခန်း
စာ မစတင်မအ
ီ ချိနမ
် ှ သင်ခန်းစာ
စသည့် အချိနအ
် ထိ ပြင်ဆင်ခြင်း
သည် အလွနတ
် ရာ အရေးကြီး
သည်။ သင်ခန်းစာ စတင်သောအခါ
ကျောင်းသားများ သင်ခန်းစာ သင်

ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်သည် ထိုနေရာကို သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့်

ကြားခြင်းတွင် ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်လစ
ုိ တ
ိ ်

ထင်ရှားနေမည်။ မြို့သည် အပြစ်နှင့် နတ်ဆိုးမရှိသည့် ပြည့်စုံသည့်နေရာ ဖြစ်မည်။

ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာ

သိုးသူငယ်၏ စာအုပ်တွင် အမည်ရေးထားသော သူသာလျှင် ယေရုရှလင်သစ်တွင်

ပုပံ ြင်သင်ကြားခြင်း ပုစ
ံ မ
ံ ျိုးစုဖံ ြင့်

နေရမည်။ ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူသာလျှင် ထိုနေရာတွင်နေရမည်။

(သိ)့ု နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ပါ။
လုပဆေ
်
ာင်သာွ းပေမည် -

¼¼

ဗိမာန်တော်နှင့် အသင်းတော် မလိုတော့ပါ။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် ထိုနေရာတွင် ရှိမည်။

ပြောပြခြင်းအားဖြင့၊် သီချင်းဆိခု ြင်း

¼¼

ယောဟန်၏ နိဂုံးစကားများမှာ ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးအား နိဂုံးချုပ်ရန် သင့်လျော်သည်။

အားဖြင့၊် လှုပရ
် ာှ းကစားခြင်းအား

ကောင်းကင်တမန်က ယောဟန်၏စကားများမှာ ယုံကြည်ထိုက်သည်ဟု အတည်ပြု
ထားသည်။ သင့်လျော်သောအဖြေမှာ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။

အားဖြင့၊် ကျမ်းချက်ကျက်မတ
ှ ခ် ြင်း
ဖြင့် အရင်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်
သုးံ သပ်ရန် မမေ့ပါနှင။့် နောက်ဆးံု
နှင့် အရေးအကြီးဆုးံ မှာ သင်ခန်း
စာအဆုးံ တွင် စာသင်သားများကို
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် (သိ)့ု
လက်တွေ့အသက်ရင
ှ ရ
် န်
တစ်စတ
ံု စ်ခု ပေးနိင
ု ပ
် ါစေ။

@ မူပိုင် (၂၀၂၀) ဂျင်မ်ကွခ်
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၂) သင်ခန်းစာစတင်ပါ

ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ဤသင်ခန်းစာသည် သင်ခန်းစာအားလုံးအား ပြန်လည်သုံးသပ်သည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု အနေ
ဖြင့် ရေးဆွဲရမည်။ အတန်းကို နှစ်သင်းခွဲပြီး စွန့်စားခြင်း ၉၉ ခန်းအတွက် ဆရာပြုလုပ်ထား
သောကဒ်များကို အသုံးပြုပါ။ ဆရာလုပ်ထားသည့် ကဒ်များပေါ်တွင် ပုံပြင်ကိုဖော်ကျူး
သည့်အရာ တစ်ခုခုရှိရမည် (ပုံ၊ ကျမ်းချက်၊ ပုံပြင်ဇာတ်ကြောင်း၊ တစ်ခုခု)။ ဖြစ်နိုင်ပါက ဆရာ

လှုပ်ရှားမှု - ၉၉
ပုံ - ပြီးပြည့်စုံသော
ပုံပြင်တစ်ပုဒ်
ဆရာက ဤအပိတ်လှုပ်

အနေဖြင့် ကဒ်နှစ်စုံလိုမည်။

ရှားမှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်

၁၉၈ ကဒ်ရှိရမည်။ (စွန့်စားခြင်း ၉၉ ခန်းအတွက် ၂စုံ) ကို စာသင်သည့်အခန်းတွင် ဖြန့်ကျဲ

အောင် ဖန်တီးရမည်။

ထားရမည်။ ဆရာက ကျဲထားသော ကဒ်များကို ကျောင်းသာများက ရှာရမည်။ သင်ကဒ်
များကျဲသည်ကို ကလေးများ မတွေ့ပါစေနှင့်။

ရာတွင် ပျော်စရာ ကောင်း
ကလေးများ အားလုံးသည်
ကဒ်များ စုစည်းရာတွင်
သေချာစွာ ပါဝင်စေပါ။

ကစားနည်းအတွက် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းများမှာ -

အစဉ်လိုက်စီသည့်

¼¼

တစ်သင်းစီသည် သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာတွင် ကဒ်များကို ရှာရမည်။

အခါတွင်လည်း အတူ

¼¼

ကလေးများသည် တစ်ကြိမ်လျှင် တစ်ကဒ်သာ ယူလာရမည်။

တကွ လုပ်ဆောင်စေပါ။

¼¼

တူညီသည့်ကဒ် ၂ ခုကိုယူလာမိပါက တစ်ကဒ်ကို အခြားတစ်သင်းအား ပေးရမည်။

ကလေးအားလုံး ပါဝင်ရ

¼¼

ကဒ်များအားလုံးတွေ့သည်နှင့် တစ်သင်းစီက အဖွဲ့လိုက်ဖြင့် ပုံပြင်များကို အစဉ်

မည်။ မဟုတ်ပါက

လိုက်ထားရမည်။

ထိုအသင်းကို

၉၉ ကဒ်ကို အစဉ်လိုက် ပထမဆုံးစီနိုင်သော အသင်းက အနိုင်ရမည်။

အမှတ်လျှော့ရမည်။

¼¼

၃) သင်ခန်းစာသင်ကြားပေးပါ
နောက်ဆုံးပုံပြင်မှာ အံ့သြဖွယ်ရာ သတင်းများဖြင့် အဆုံးသတ်ထားသည်။ အပြစ်သည်
ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို လွှမ်းမိုးထားသောအရာ မရှိတော့သည့်အတွက် ဘုရားသခင်က
သူနေထိုင်သည့် အပြစ်ကင်သည့် ပရဒိသုဘုံကို ပြင်ဆင်ထားသည်။
ပရဒိသုဘုံသည် မည်သို့ဖြစ်မည်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ယခု ပရဒိသုဘုံသည် မည်သို့ဖြစ်
မည်ကို ဝေမျှသည့် အချက် ၅-၈ ချက်ကို စဉ်းစားစေပါ။
ယခု ပရဒိသုဘုံအကြောင်း ကျမ်းစာမှ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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ပုံပြင်ပြောပြပါ
ပထမ ကမ္ဘာမြေနှင့် အရာအားလုံး ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ယခု ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာသစ်
နှင့်ကောင်းကင်သစ်ကို ဖန်ဆင်းမည်။ မည်သို့ဖြစ်မည်ကို သင့်အား ပြောပြပါရစေ။ သင်
နှစ်သက်မည်ဟု ထင်ပါသည်။

ပုံပြင်ပြောပြပါ လှုပ်ရှားမှု
- သိုးသူငယ်၏
အသက်စာစောင်

ဝမ်းနည်းခြင်း မရှိတော့ပါ။ ငိုကြွေးခြင်း မရှိတော့ပါ။ သင်ဝမ်းနည်းပြီး မပျော်မရွှင်ဖြစ်ဖူးပါ
သလား။ ကောင်းပြီ။ ကောင်းကင်သစ်တွင် သင်ဝမ်းနည်းရမည် မဟုတ်ပါ။ မည်သူမျှသေမည်
မဟုတ်တော့ပါ။ သင့်မိဘများ (သို့) မိတ်ဆွေများ သေဖူးပါသလား။ ကမ္ဘာသစ်တွင် ထိုသို့
မဖြစ်တော့ပါ။ တစ်ယောက်ယောက်က နာကျင်ခံစားဖူးပါသလား။ ထိုနေရာတွင် နာကျင်
မှုကို သင်ခံစားရမည်မဟုတ်ပါ။ နာကျင်မှုကင်းမဲ့ဇုန်ဖြစ်မည်။ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ အသက်ရှင်
ခြင်းနှင့် ပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာကို သင်အမှန်တကယ် နှစ်သက်မည်။
ယေရှုကို ယုံကြည်သောသူသည် ထိုနေရာတွင်ထာဝရနေရမည်။ ယာယီအိမ်မျှသာမဟုတ်ပါ။
ထာဝရအိမ်ဖြစ်သည်။

ဆရာက စာအုပ်တစ်အုပ်
ကို သိုးသူငယ်၏ အသက်
စာစောင်ဟု ဖန်တီးရ
မည်။ ကလေးများအား
ထိုစာအုပ်သည် အစစ်
မဟုတ်ကြောင်း ပြောပြပါ။
ဟန်ဆောင် သဘောထား
သည့် စာအုပ်သာ

ထိုအိမ်သည် မည်သို့ဖြစ်မည်ကို သင့်အားပြောပြပါရစေ။ တောက်ပပြီးလင်းနေမည်။ မှောင်
မိုက်ခြင်းမရှိပါ။ အမှောင်ကို ကြောက်ဖူးပါသလား။ ထိုနေရာတွင် အမှောင်ကိုစဉ်းစားစရာ

ဖြစ်သည်။ စာအုပ်၏
အထဲတွင် အလွတ်လည်း

မလိုပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုနေရာတွင် အမှောင်မရှိပါ။ နေထိုင်ရန်အလွန်ကြီးသော

ထားပါ။

နေရာဖြစ်မည်။ ၁၄၀၀ မိုင် (၂၂၅၃ ကီလိုမီတာ) ရှည်ပြီး ၁၄၀၀ မိုင် (၂၂၅၃ ကီလိုမီတာ) ကျယ်

ဆရာကကလေးများအား

သည်။ ၁၄ဝဝမိုင် (၂၂၅၃ ကီလိုမီတာ) ရှည်သည်။ အနီရောင် ပတ္တမြားကျောက်များနှင့်

မေးရမည်မှာ - “ကောင်း

အစိမ်းရောင် မြကျောက်များဖြင့် ပြည့်နေမည်။ အပြာရောင်နီလာကျောက်များနှင့် ခရမ်း

ကင်တွင် အသက်စာစောင်

ရောင် ကျောက်များ ပြည့်နေမည်။ ရွှေရောင်ကျောက်များနှင့် အဝါရောင်ကျောက်များ ပြည့်

တွင် သင်၏ အမည်ရေး

နေမည်။ ထိုတောက်ပနေသော ကျောက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်သစ်ကို တောက်ပစေ

ထားသလား” စာရွက်များ

မည်။ သို့သော် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော်မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်သစ်

အလွတ်ရှိသည်ကို အလေး

သို့ စီးဆင်းလာသည့်မြစ်ရှိသည်။ မှည့်နေသောအသီးများသည် မြစ်နှစ်ဖက်တွင်ရှိနေပြီး အိမ်

ထားပါ။ ကောင်းကင်တွင်

သစ်တွင် ထိုအသီးများကိုစားသောက်ကြမည်။

ချရေးရန်နည်းလမ်းမှာ

ဤအိမ်သစ်တွင်နေ၊ လ၊ ကြယ်များကိုလိုမည် မဟုတ်တော့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
ဘုရားသခင် ထိုနေရာတွင် ရှိမည်။ သူသည် အလင်းဖြစ်ပြီး အလင်းရောင်ပေးမည်။ မှောင်
မည် မဟုတ်တော့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် ထိုနေရာတွင် အစဉ်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်သစ်တွင် ညစ်ပတ်သော မည်သည့်အရာမျှ ဝင်လာမည်မဟုတ်ပါ။ ညစ်ညမ်း

ယေရှုခရစ်တော်ကို
ယုံကြည်အားကိုးခြင်း
အားဖြင့်သာလျှင်
ဖြစ်သည်။

ခြင်းမရှိသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ထိခိုက်စေသည့်အရာ မရှိတော့ပါ။
ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော်သည် အလယ်တွင် တောက်ပနေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူနှင့်
စကားပြောနိုင်ပြီးအချ ိန်တိုင်း သူ့ကိုကိုးကွယ်ကြမည်။ ငြီးငွေ့မည်လည်း မဟုတ်ပါ။ အကြီး
မြတ်ဆုံးအရာ ဖြစ်မည်။ စဉ်းစာကြည့်ပါ - ထာဝရငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် လုံခြုံခြင်းရှိမည့် လှပ
သောနေရာဖြစ်မည်။ … ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပျော်ရွှင်ခြင်း ထာဝရရှိမည့်အိမ်သစ် ဖြစ်မည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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သို့သော် ဤအိမ်အသစ်သည် ယေရှုကို ယုံကြည်သောသူအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ အဘယ်
ကြောင့်ဆိုသော် ယေရှုကို ယုံကြည်သောကြောင့် ဘုရားသင်သည် ယုံကြည်သူများကို

ဆရာအကူ

ထာဝရအိမ်သစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ကာကွယ်မည်ဖြစ်သည်။

ကျက်မှတ်ရန် ကျမ်းချက်
ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၂:၅ - ထိုမြို့၌ ညဉ့်မရှိရ။ ဆီမီးကိုအလိုမရှိ။ နေ၏အရောင်ကိုလည်း အလို
မရှိ။ အကြောင်းမူကား ထာဝရအရှင် ဘုရားသခင်သည် ရောင်ခြည်တော်ကို လွှတ်တော်မူ၍
သူတို့သည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် စိုးစံရကြလတ္တံ့။

ကျက်မှတ်ရန်ကျမ်းချက်
လှုပ်ရှားမှု - ခုန်ပါ
စကားလုံးကြီးများဖြင့်
စာရွက်ပေါ်တွင် ကျမ်းချက်
၏ စကားစုများကိုရေးပါ။

ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် စာရွက်
များကိုရောပြီး ကပ်ထား

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပုံစံသည်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

ကွဲပြားသည်။

အသင့်တော်ဆုံး

ဖြစ်သည့် ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန်မှာ ဤသင်ခန်းစာ၏
ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်

ဤသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်

ထည့်သွင်းထားသည်။

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်

ကိုးကွယ်ခြင်း သီချင်းများကို အကြံပြုထားပါသည်။ သံစဉ်ကိုမူ www.itunes.com တွင်
တွေ့နိုင်ပါသည်။

သို့သော်

ဆရာအနေဖြင့်

ရိုးရှင်းသော

ချ ီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်း

ပါ။ သို့သော်အဖြေမှန်ရရန်
အနီးစပ်ဆုံးထားရမည်။
ကလေးများက တစ်ကြိမ်
လျှင် စကားလုံး တစ်လုံး
ကိုခုန်ပြီး ကျမ်းချက်ကို

သီချင်းကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

မှန်ကန်သည့် အစီအစဉ်

“မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုရှိသည် There is a hope” ဟူသည့် Keswick သီချင်းကို ဤသင်ခန်း

ကလေးတိုင်းကို

စာအတွက် အကြံပြုထားပါသည်။

အတိုင်း ခုန်ရမည်။
ကျမ်းချက်ခုန်ရန်
အခွင့်အရေးရပါစေ။

ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း
ဖြစ်နိုင်လျှင် ကလေးများသည် ၁ ကော၊ ၂:၉ ကို ကြည့်ပြီးဖတ်စေပါ။ ကလေးများအလွန်
ငယ်ပါက ဆရာက ကျမ်းကုဒ်ကို ကျယ်လောင်စွာ ဖတ်ပြရမည်။ အောက်ပါ မေးခွန်းများကို
မေးပါ။ (မေးခွန်း တစ်ခုစီပြီးသောအခါ ကလေး ၃-၄ ဦးကို ဖြေစေပါ။ ထို့နောက် အတူ
တကွဖြင့် “ကောင်းကင်သည် ထို့ထက်ကောင်းသည်” ဟု ဆိုစေပါ။)
၁။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလှဆုံးမြို့သည် မည်သည့်မြို့ဖြစ်သနည်း။
၂။ သင်စားဖူးသည့် အစားအစာထဲမှ အကောင်းဆုံး အစားအစာသည် ဘာဖြစ်သနည်း။
၃။ သင်ကြားဖူးသည့် အကောင်းဆုံးသီချင်းသည် မည်သည့်သီချင်း ဖြစ်သနည်း။
၄။ သင်အနှစ်သက်ဆုံး ရာသီဥတုမှာ ဘယ်ရာသီဖြစ်သနည်း။
၅။ သင်လုပ်ဆောင်ရန်

အနှစ်သက်ဆုံးအရာ၊

အပျော်ရွှင်ဆုံးအရာသည်

ဘာဖြစ်

သနည်း။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း

ကာလပြမျဉ်း
ရှေ့ဖြစ်စဉ်များ

pmrsufESm 550

ကျမ်းစာထဲတွင် ကောင်းကင်သည် မည်သို့ဖြစ်မည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မခန့်မှန်းနိုင်အောင် ဖြစ်
မည်ဟု ပြောထားသည်။ သို့သော်လည်း ပျော်စရာကောင်းမည်ဟု ထင်ပါသည်။

ဆရာအကူ

ကောင်းကင်တွင် ဖြစ်မည် မဟုတ်သည့်အရာများကို စာရင်းပြုစုကြည့်ကြပါစို့။
အပြစ်၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်း၊ သေခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း (မကောင်းသောအရာ
အားလုံး)

၄) သင်ခန်းစာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

စကားလုံး ၈ လုံး
(သို့) ဖြစ်စဉ်များ
- ပြီးပြည့်စုံသော

၁။ ဘုရားသခင် - အစအဦးတွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးသော ဘုရားသခင်ရှိသည်။
၂။ လူသား - ဘုရားသခင်သည် လူသားအား သူ၏အထူးမိတ်ဆွေများဖြစ်ရန် ဖန်ဆင်း
ခဲ့သည်။
၃။ အပြစ် - အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံခဲ့ကြပါ။
၄။ 	သေခြင်း - ဘုရားသခင်သည် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးအား သူတို့၏မနာခံမှုအတွက်
ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲမှ သေခြင်းသည် ခွဲခွာခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
၅။ 	ခရစ်တော် - ဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်နေသည့် သူ၏တစ်ပါး
တည်းသော သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
၆။ ကားတိုင် - ယေရှုသည် ကမ္ဘာလောကသားများ၏ အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင်
အသေခံခဲ့သည်။
၇။ ယုံကြည်ခြင်း - တစ်စုံတစ်ဦးသည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပါက ဘုရားသခင်ကြိုဆိုသည်။
၈။ အသက် - ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား ထာဝရအသက်ကိုပေးသည်။
၉။ နိဂုံး - ဘုရားသခင်သည် ယေရှု (ဘုရား) မည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့် သူလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့

ပုံပြင်တစ်ပုဒ်
ကျမ်းစာ တစ်လျှောက်
လုံးတွင် အလေးထား
ဖော်ပြထားသော
အခြေခံဖြစ်စဉ်ရှစ်ခု
ရှိပါသည်။ ထိုရှစ်ချက်ကို
အရင်သင်ခန်းစာတွင်
လေ့လာခဲ့ကြပြီး
ဖြစ်သည်။ ထိုရှစ်ချက်ကို
ကလေးများပြောနိုင်ပြီး
တစ်ချက်ချင်းစီကို
အနည်းငယ် ရှင်းပြနိုင်
သလား မေးမြန်းပါ။

သည့်အမှု (ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့) သည်ကို ယုံကြည်
သောသူကို ထာဝရအသက်ပေးလိုသည်။ သူ့ကိုယုံကြည်သောသူကို ထာဝရအသက်ပေး
ဦးမည်။

၅) သင်ခန်းစာလေ့လာပါ
အိမ်သစ်သည် ထူးခြားသော လူအချ ို့အတွက် ဖြစ်သည်။ ထိုအိမ်သစ်တွင် နေထိုင်ရန် သင်
ချမ်းသာရန်နှင့် ကျော်ကြားရန် မလိုပါ။ ထိုအိမ်သစ်တွင် နေထိုင်ရန် အားကစားသမား
ကောင်းနှင့် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန် မလိုပါ။ သင့်အပြစ်အတွက် ယေရှုခရစ်တော် အသေခံ
ခဲ့သည်ကို ယုံကြည်ရန်သာဖြစ်သည်။ သင်သည် ဤယုံကြည်ခြင်း ဆက်ကပ်မှုကိုလုပ်ပါက
ယေရှုသည် သင့်ကိုနေစရာ အိမ်သစ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာ၏မဟာပုံပြင်ထဲမှ
စွန်းစားခြင်း ၉၉ ခန်း
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