သင္ခန္းစာ (၁)

သမၼာက်မ္းစာကIU နားလည္ရန္ Eသာ့ခ်က္မ်ား
THE KEYS TO UNLOCK THE BIBLE

သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ၎ကIU နားလည္ႏUIင္ရန္ Eသာ့ခ်က္မ်ားကIU ဒီကEန႔ Eလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။ သမၼာ
က်မ္းစာ သည္ နားလည္ရန္ လြယ္ကူEသာ စာAUပ္တစ္AUပ္မဟUတ္ပါလIU႔ ဖတ္EသာသူတIUင္း Aလ်င္Aျမန္ ၀န္ခံ
ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သIU႔Eသာ္ သမၼာက်မ္းစာကIU Aျပည့္A၀နားလည္ရန္ သIရွIရန္ Aမွန္တကယ္ ၀န္ခံရန္လည္း
ခက္ခဲၾကပါသည္။
(က)

သမၼာက်မ္းစာ

“သမၼာက်မ္းစာ” E၀ါဟာရစကားလံUး၏ AဓIပၸါယ္ကIU ၾကည့္ျခင္းAားျဖင့္ ဒီကEန႔ သင္ခန္းစာကIU စတင္
မည္ျဖစ္ပါ သည္။
သမၼာက်မ္းစာသည္ ဂရIစကား Biblos မွ ဆင္းသက္လာျပီး “စာAUပ္” ဟူ၍ AဓIပၸါယ္ရသည္။
ဘယ္သူ၏စာAUပ္လဲ။ ဘUရားသခင္၏ စာAUပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထIU႔Eၾကာင့္ ႐UIးစင္းျပီး Aလြန္တန္ခIUးႏွင့္ျပည့္စံUEသာ စာ
AUပ္ျဖစ္ပါသည္။
လူသားAားလUံUးထံ သူ၏ ႏUတ္ကပတ္Eတာ္ျဖစ္Eသာ စာAUပ္တစ္AUပ္ကIU ဘUရားသခင္သည္ Eရးသားခဲ့
ပါသည္။ A မ်UIးမ်UIးEသာ ဘာသာတရားမ်ား၏ Aမ်UIးမ်UIးEသာ ဘUရားမ်ားထံမွ သန္႔ရွင္းEသာ စာAUပ္မ်ားဟူ၍
ကမၻာEပၚတြင္ Eျမာက္မ်ား စြာ ရွIပါသည္။
Uပမာ - ဟIႏၵဴဘာသာ၌ သန္႔ရွင္းEသာ စာAUပ္မ်ားရွIၾကသည္။
PIGVEDA, YAJU R VEDA, SAMA VEDA ……….
သမၼာက်မ္းစာကIU A IႏIၵယဘာသာA ားျဖင့္ SATHYA VEDA (သIU႔) သမၼာတရားစာA Uပ္ဟူ၍ Eခၚသည္။
သမၼာက်မ္း စာကIU နားလည္ရန္Eသာ့ခ်က္မ်ား မEလ့လာမီ ပထမUီးစြာ သမၼာက်မ္းစာ၏ A ခ်က္A လက္မ်ား
EရးသားထာပံU၊ A EသးစI္ပ္ ကIU Eလ့လာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
သမၼာက်မ္းစာကIU A ပIUင္းႏွစ္ပIUင္း ခြဲျခားထားပါသည္။
(၁)

ခရစ္Eတာ္မတIUင္ခင္

-

ဓမၼEဟာင္းက်မ္း

(၂)

ခရစ္Eတာ္Eနာက္ပIUင္း

-

ဓမၼသစ္က်မ္း
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သင္ခန္းစာ (၁)

ဓမၼာEဟာင္း၌ (၃၉) က်မ္းပါ၀င္ျပီး ၊ ဓမၼာသစ္၌ (၂၇) က်မ္းပါ၀င္ကာ စUစUEပါင္း (၆၆) က်မ္းပါ၀င္သည့္
က်မ္းတစ္ က်မ္း (သIU႔) စာA Uပ္မ်ား၏ စာA Uပ္တစ္A Uပ္ျဖစ္သည္။ A ခ႕်IUEသာ ႐IUးမန္းကာသIUလစ္ မIတ္Eဆြခရစ္
ယာန္မ်ားက သမၼာက်မ္း စာသည္ (၆၆) က်မ္းထက္ပIUမIUသည္ဟU ထင္ျမင္ၾကပါသည္။ မည္သူက မွန္တယ္၊ မွား
တယ္ ဆIUတာကIU ျငင္းခံUEနျခင္းထက္ သမၼက်မ္းစာကIUပဲ ဖြင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၀တ္ ၂၄ း ၅- ၇ တဲEတာ္၏ သန္ရွင္းရာ ငွာနတြင္ ရွIEသာ စင္ၾကယ္Eသာ စားပြဲတြင္ မUန္႔ (၆) လံUးစီ ႏွစ္
ပံU ပံUရ သည္။ ၎သည္ ဘUရားသခင္ထံမွ ၀IညာU္Eရးရာ A စားA စာျဖစ္Eသာ သမၼာက်မ္းစာကIU ရည္ညႊန္းပါ
သည္။

၆
-

၆

ပထမက်မ္း(၅) က်မ္းသည္ ပင္Eတက်ဴဟUEခၚျပီး EမာEရွမွ Eရးသားခဲ့သည္။ ဂ်ဴးမ်ားသည္ ၎ကIU
တIUရဟူ၍ Eခၚသည္။ ၎သည္ ဘUရားသခင္ထံမွ ပညတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ျပီး သူတIU႔A တြက္ A လြန္A
ထြတ္ A ျမတ္ထား Eသာ A ရာျဖစ္သည္။

-

သမၼာက်မ္းစာကIU Eရးသားရန္ မယံUၾကည္ႏUIင္Eလာက္EA ာင္ ႏွစ္Eပါင္း (၁၇၀၀) ၾကာခဲ့ပါသည္။
ဓမၼEဟာင္းကIU ႏွစ္Eပါင္း (၁၆၀၀) ႏွင့္ ဓမၼသစ္ကIU ႏွစ္Eပါင္း (၁၀၀) ၾကာခ့ဲပါသည္။ ကမၻာEပၚ၌ ဤကဲ့
သIU႔ ႏွစ္Eပါင္းမ်ားစြာ Eရး သားခဲ့Eသာ ဂUဏ္ယူစရာEကာင္းEသာ စာA Uပ္မ်ားမရွIခဲ့ပါ။

-

ဓမၼသစ္က်မ္းစာထဲ၌ ပထမဆံUးEရးသားခဲ့Eသာ စာA Uပ္မွာ မည္သည့္စာA Uပ္နည္း။ Eယာဘ၀တၳU
သည္ ပထမ ဆံUးEရးသားခဲ့ျပီး Eနာက္ဆံUးEရးသားခဲ့Eသာ စာA Uပ္မွာ ဗ်ာဒIတ္က်မ္းျဖစ္ပါသည္။
(A.D 96)

-

ဘUရားသခင္သည္ ကြဲျပားျခားနားEသာ A လႊာA သီးသီးမွ လူEပါင္း (၄၀) ကIU သူ၏ တန္ဆာပလာ
A ျဖစ္ A သံUးျပUကာ EရးသားEစခဲ့ပါသည္။
-

လUကာသည္ ဆရာ၀န္တစ္Eယာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။

(Eကာ ၄း၁၄)

-

မႆဲသည္ A ခြန္ခံတစ္Eယာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။

(လU ၅း ၂၇- ၂၈)

-

ဒါ၀Iဒ္သည္ သIUးထIန္းျဖစ္ျပီး Eနာက္ပIUင္း၌ ဘUရင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။
EစာလမUန္သည္ ဘUရင္တစ္Eယာက္ျဖစ္သည္။
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(၃ရာ ၂း ၁၂)

(၁ရာ ၁၆း ၁၉)

သင္ခန္းစာ (၁)

-

EမာEရွသည္ ဖါEရာဘUရင္၏ ညာလက္႐Uံးျဖစ္Eစရန္ သြန္သင္ခံရသူ သာမက ျမင့္မားEသာ
ပညာA တတ္လဲရွIသူျဖစ္သည္။

(ထြ ၂း ၁၂)

-

ရွင္EပါလUသည္ ဖါရIရွဲတစ္Eယာက္ျဖစ္ခ့ဲသည္။

(တ ၂၃း ၆)

-

A ာမUတ္သည္ ဆင္းရဲEသာ သIUးထIန္းတစ္Eယာက္ျဖစ္သည္။

-

Eပတ႐U Eယာဟန္ တUI႔သည္ တံငါသည္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

(A ာ ၇း ၁၄)
(မ ၄း ၁၈- ၂၁)

A လြန္A ံ့ၾသစရာႏွင့္ မယံUၾကည္ႏUIင္Eလာက္EA ာင္ ျဖစ္EသာA ရာမွာ သမၼာက်မ္းစာသည္ တစ္ခU ႏွင့္
တစ္ခU ဆန္႔ က်င္ျခင္းမရွIဘဲ A ားလံUးမွာ ညီညႊတ္လ်က္ရွIEနျခင္းျဖစ္သည္။
ထIU႔Eၾကာင့္ စစ္မွန္Eသာ Eရးသားသူမွာ လူသားမ်ားကIU တန္ဆာပလာA ျဖစ္ A သံUးျပUEသာ ဘUရားသခင္
ကIUယ္ Eတာ္တIUင္ပင္ ျဖစ္Eၾကာင္း ကၽြႏU္ပ္တIU႔ နားလည္လာခ့ဲရပါသည္။
ဤA ခ်က္ကIU သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ A တည္ျပUထားပါသည္။
} Eဟျဗဲ ၁ း ၁ - Eရွးလြန္EလျပီးEသာA ခါ ပEရာဖက္မ်ားA ားျဖင့္ ဘIUးEဘးတIU႔A ား
A ထပ္ထပ္ A နည္းနည္း ဗ်ာဒIတ္ EပးEတာ္မူEသာ ဘUရားသခင္သည္ ဤEနာက္ဆံUးEသာ
ကာလA ခါ မIမIသားEတာ္A ားျဖင့္ ငါတIU႔A ား ဗ်ာဒIတ္ EပးEတာ္ မူျပီ ~
} ၂ တI ၃ း ၁၆ - ထIUက်မ္းစာရွIသမွ်သည္ ဘUရားသခင္ မUတ္သြင္းEတာ္မူEသာA ားျဖင့္ ျဖစ္၍ ~
ကမၻာEပၚ၌ ရIွEသာ စာA Uပ္မ်ားစြာ မ်ားထဲမွ သမၼာက်မ္းစာA Uပ္သည္ A မ်ားဆံUးဖတ္Eသာ စာA Uပ္ျဖစ္ပါ
သည္။ ဂႏၵီ၊ Eန႐ူး ႏွင့္ ဒလIUင္းလားမား ကဲ့သIU႔Eသာ မယံUၾကည္သူEခါင္းEဆာင္မ်ားပင္ ဖတ္ၾကသည္။ A IႏၵIယႏUIင္ငံ
လြတ္လပ္EရးကIU သမၼာ က်မ္းစာA ားျဖင့္ ရရွIခဲ့ျခင္းမွာ မွန္ကန္EသာA ခ်က္ျဖစ္သည္။ A IႏၵIယႏUIင္ငံ၏ ဖခင္ျဖစ္
Eသာ ဂႏၵီမွာ သမၼာက်မ္းစာ၏ ၾသဇာသက္Eရာက္မUရွIEစရန္ ၎ႏွင့္ လြန္စြာ ကၽြမ္း၀င္Eသာသူ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ A
ထူးသျဖင့္ မႆဲ (၅ း ၃၉) သည္ သူ႔A သက္တာ၌ ထI Eတြ႔မUA ရွIဆံUးျဖစ္သည္။
} သင္၏ ပါးတစ္ဘက္ကIU သူတစ္ပါးပUတ္လွ်င္ ပါးတစ္ဖက္ကIU လွည့္၍EပးUီးEလာ့ ~
ဤA ခ်က္သည္ A ၾကမ္းမဖက္Eသာ လUပ္Eဆာင္မUကIU A EျခခံဖIU႔ ျဖစ္လာခဲ့ျပီး A IႏၵIယႏIUင္ငံလြတ္လပ္
EရးEပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယEန႔ထIတIUင္ A IႏၵIယ ပါလီမန္A Eဆာက္A UီးEပၚ၌ ဤက်မ္းပIUဒ္A ား Eတြ႔ရွIႏUIင္သည္
၎သည္ သမၼာက်မ္းစာမွ ျဖစ္သည္ကIU A နည္းငယ္သာသIရွIခဲ့ၾကျပီး မ်ားEသာA ားျဖင့္ ဂႏၵီ၏ စကား
မ်ားျဖစ္ သည္ဟU ထင္ခဲ့ၾကပါသည္။
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သင္ခန္းစာ (၁)

ထIU႔ A ျပင္ သမၼာက်မ္းစာသည္ AD 1454 မွ စတင္ပUံႏIွပ္ကာ ယခUဆIUလွ်င္ ဘာသာEပါင္း ၂၀၀၀ ျဖင့္ ပံU
ႏွIပ္ ထUတ္E၀ရဆံUး စာA Uပ္ျဖစ္သည္။ ဤA ရာA ားလံUးA ျပင္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ၎၏ EရးသားထားပံU ႏွင့္
လကၡဏာ သEကၤတ မ်ားEၾကာင့္ A လြန္မ်ားစြာEသာ ခရစ္ယာန္မ်ားကIUယ္တIUင္ နားလည္မUA လြဲဆံUးစာA Uပ္
လည္းျဖစ္ပါသည္။
သမၼာက်မ္းစာသည္ လူသားမ်ားA တြက္ ဘUရားသခင္ထံမွ ၀IညာU္Eရးရာ A စားA စာလည္း ျဖစ္ပါ
သည္။
} မႆဲ ၄ း ၄၊ တရာ ၈ း ၃၊ EယရမI ၁၅ း ၁၆ ~
လူသည္ မUန္႔A ားျဖင့္သာ A သက္ကIUEမြးရမည္မဟUတ္၊ ဘUရားသခင္မIန္႔Eတာ္မူသမွ်A ားျဖင့္ A သက္
Eမြးရမည္။ သဘာ၀A စားA စာ၌ သူ႔A ရြယ္ႏွင့္သူ သင့္Eလ်ာ္သည့္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ A စားA စာမ်ား ရွIသ
လIU ၀IညာU္EရးရာA စား A စာ၌လည္းရွIပါသည္။ ဘယ္လIUA စားA စာလဲ ။ A EျဖကIU Eဟျဗဲ ၅ း ၁၂ - ၁၄ မွာ
Eတြ႔ရပါသည္။
} သင္တIU႔သည္ ကာလၾကာEသာEၾကာင့္ ဆရာA ျဖစ္သIU႔ Eရာက္သင့္Eသာ္လည္း ဘUရားသခင္၏ ဗ်ာဒIတ္
Eတာ္၌ EရွးUီးစြာသင္ရEသာ တရားႏUတIU႔ကIU သူတပါးထံ၌ တဖန္သင္ရEသာ A Eၾကာင္းရွIသည္ျဖစ္၍ ၊
EၾကခဲEသာ A စာ ကIU မသံUး Eဆာင္ႏUIင္ ႏUI႔ကIUသာ သံUးEဆာင္ရEသာသူျဖစ္ၾက၏။ ……
စံUလင္EသာA ရြယ္ရွIEသာ သူတIU႔ မူကား EၾကခဲEသာ A စာA ဟာရကIU သံUးEဆာင္ရၾက၏။ ~
ဤEနရာ၌ ရွင္EပါလUမွ ကြဲျပားEသာ ၀IညာU္ EရးရာA စာကIU ရွင္းလင္းစြာ Eဖာ္ျပထားပါသည္။
ႏIU႔ႏွင့္ EၾကခဲEသာA စာ
ကEလးငယ္တစ္Eယာက္သည္ ၾကီးထြားရန္ ႏUI႔မွ EၾကခဲEသာA စာကIU EကၽြးEမြးဖIU႔ လIUA ပ္သလIU ၀IညာU္
Eရးရာ၌ လည္း ၾကီးထြားတIUးတက္ရန္ ႏUI႔ကIUသာ မဟUတ္ပဲ EၾကခဲEသာA စာသIU႔ တက္လွမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ သIU႔
Eသာ္ မ်ားစြာEသာသူ တIU႔မွာ ၾကီးထြားမUမရွIEၾကာင္း ရွင္EပါလU Eျပာသည့္A တIUင္း ျဖစ္Eနၾကပါသည္။
ႏIU႔ဆIUသည္မွာ မည္သည့္A ရာမ်ားျဖစ္သနည္း။ A EျဖကIU (Eဟ ၆ း ၁-၃) တြင္ Eတြ႔ရပါသည္။
} ထIU႔Eၾကာင့္ Eသျခင္းႏွင့္စပ္ဆIUင္Eသာ A က်င့္ကIU Eနာင္တရျခင္း၊ ဘUရားသခင္ကIU ယံUၾကည္ျခင္း၊ ဗတၱIဇံတရား
ကIU သြန္သင္ျခင္း၊ လက္ကIUတင္ျခင္း၊ Eသလြန္EသာသူတIU႔၏ ထEျမာက္ျခင္း ထာ၀ ရစီရင္ဆံUးျဖတ္ျခင္းတည္းဟူ
Eသာ မူလA ျမစ္ကIU ငါတIU႔သည္ ျပန္၍မတည္ပဲ ခရစ္Eတာ္၏ ဘာသာ၌ A စA Uီးျဖစ္Eသာ A Eၾကာင္းA ရာတIU႔
ကIU ထား၍ စံUလင္ EသာA ျဖစ္သIU႔ တက္ၾကကUန္A ံ့ ~
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ဘUရားသခင္ ႏUတ္ကပတ္Eတာ္၏ ႏIU႔ဆIUသည္မွာ A စA UီးA Eျခခံ ၾသ၀ါဒဆIUင္ရာ သြန္သင္ခ်က္ မ်ားျဖစ္
ပါသည္။ (၁Eပ ၂ း ၂) ၌ ရွင္Eပတ႐Uမွ ထပ္မံ၍ Eဖာ္ျပထားပါသည္။
} ႏUတ္ကပတ္တရား၏ ႏIU႔စစ္A ားျဖင့္ ၾကီးပြားမည့္A Eၾကာင္း ဖြားစEသာ သူငယ္ကဲ့သIU႔ ထIUတရားႏUI႔ကIU
A လြန္လIUခ်င္Eသာ စIတ္ရွIၾကEလာ့ ~
ထIU႔Eၾကာင့္ ႐Uပ္ပIUင္းဆIUင္ရာ ၾကီးထြားတIUးတက္မUA တIUင္း ၀IညာU္Eရးရာ ၾကီးထြားျခင္းသည္လည္း တရားႏUI႔
A ားျဖင့္ သာ စတင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ A ခUဆက္လက္ျပီး သမၼာက်မ္းစာကIU ဘယ္လIUနားလည္ႏUIင္မည္နည္း ဆIU
တဲ့A Eရးၾကီးသည့္ Eမခြန္းကIU သြားရEA ာင္ …….. ။ သမၼာက်မ္းစာသည္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲEသာ စာA Uပ္တစ္
A Uပ္ျဖစ္ပါသည္။ Eသာ့ခတ္ ထားEသာ စာA Uပ္တစ္A Uပ္ျဖစ္သည္ဟU ထင္ရပါသည္။ ထIU႔Eၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာကIU
နားလည္ရန္ Eသာ့ခ်က္မ်ား A EသA ခ်ာရွIရမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ခ)

သမၼာက်မ္းစာကIU နားလည္ရန္Eသာ့ခ်က္မ်ား
ဘUရားသခင္၏ Eက်းဇူးEတာ္A ားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာကIU နားလည္ရန္ Eသာ့ခ်က္ (၃) မ်UIး EရႊEသာ့ သံUး

Eခ်ာင္းကIU Eတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤEနရာ၌ Eရႊမွာ ဘUရားသခင္ကIU ရည္ညႊန္းျပီး ဘUရားသခင္၏ Eသာ့မ်ားပင္
ျဖစ္သည္။ ပထမ Eသာ့A ားျဖင့္ A စျပUရEA ာင္ ……….
(၁)

ပထမEသာ့ခ်က္
Eဟရွာ (၂၈ း ၁၀)
} ပညတ္တစ္ခUEပၚမွာ တစ္ခU ၊ တစ္ခUEပၚမွာ တစ္ခU တနည္းEပၚမွာ တစ္နည္း ၊ တနည္းEပၚမွာ တစ္နည္း
သည္ဘက္မွာA နည္းငယ္ ၊ ဟIUဘက္မွာ A နည္းငယ္ ရွIၾကပါသည္တကား ဟUဆIUၾက၏။ ~
ဤက်မ္းပIUဒ္ကIU သင္နားလည္ပါသလား။ နားမလည္ပါဟU ကၽြႏU္ပ္တIU႔ Eျဖၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထIU႔Eၾကာင့္ ပIUမIU

နားလည္ ႏUIင္ရန္ ၎၏စကားA ဆက္A စပ္ျဖစ္Eသာ E႔ရွမွ A ခန္းငယ္A ား ကၽြႏU္ပ္တUI႔Eလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။
} Eဟရွာ ၂၈ း ၉ - သူတUI႔က A ဘယ္သူကIU ပညာသြန္သင္ခ်င္သနည္း ၊ A ဘယ္သူကIU
တရားနားလည္Eစခ်င္သနည္ ~
ဤA ရာသည္ မည္သည့္A ဓIပၸါယ္ရွIသနည္း။ ပညတ္ဆIUသည္မွာ သြန္သင္ခ်က္ ၊ ၾသ၀ါဒမ်ားျဖစ္ျပီး တ
နည္းဆIU သည္မွာ က်မ္းပUIဒ္မ်ား ကIUဆIUလIUပါသည္။ ပညတ္တစ္ခUEပၚမွာ တစ္ခU၊ တနည္းEပၚမွာတနည္း ဆIUသည္မွာ
သမၼာက်မ္းစာ၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ား၊ ၾသ၀ါဒမ်ားကIU A စီA စU္A လIUက္ စနစ္တက် Eလ့လာျခင္းႏွင့္ ၎သြန္သင္
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆIUင္Eသာ က်မ္း ပIUဒ္မ်ားသည္ လည္း A စီA စU္A လIUက္ရIွသည့္ Eလ့လာျခင္းမ်IUး ျဖစ္ပါသည္။
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သIU႔Eသာ္ Eနာက္ဆံUးA ပIUဒ္A ား သတIျပUပါ။ } သည္ဘက္မွာA နည္းငယ္၊ ဟIUဘက္မွာ A နည္းငယ္ ~
က်မ္းပIUဒ္မ်ား သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ျပန္႔ၾကဲစြာရွIEနသည့္A တIUင္း Eလ့လာဖIU႔ A တြက္ လIUA ပ္ပါသည္။ သည္
ဘက္မွာ A နည္းငယ္၊ ဟIU ဘက္မွာA နည္းငယ္ ဆIUသည္မွာ ဘာA ဓIပၸါယ္ရွIပါသနည္း။
Uပမာတစ္ခUၾကည့္ရEA ာင္ - ဘယ္Eတာ့မွ မEသEသာ လူတစ္Eယာက္ကIU သမၼာက်မ္းစာက Eဖာ္ျပထားတာ
သင္သIပါရဲ့ လား။ ဟUတ္ပါသည္။ သူနံမည္မွာ EEနာက္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ EEနာက္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး
က်မ္းပIUဒ ္သံUးပIUဒ္ A ား ျဖင့္သာ Eဖာ္ျပထားသည္ကIU Eတြ႔ရျပီး ၎က်မ္းပIUဒ္မ်ားမွာ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ျဖန္႔E၀ထား
ပါသည္။ (က ၅ း ၂၄၊ Eဟျဗဲ ၁၁ း ၅ ႏွင့္ ယUဒ ၁၄) ဤသည္မွာ သည္ဘက္မွာ A နည္းငယ္ ဟUIဘက္မွာ A နည္း
ငယ္ႏွင့္ဆIUင္Eသာ A EျခခံသEဘာတရားျဖစ္ ပါသည္။ ဆက္လက္ျပီး ၾကည့္ရEA ာင္ A ဘယ့္Eၾကာင့္ ပညတ္
တစ္ခUEပၚ တစ္ခU တစ္နည္းEပၚ တစ္နည္း ဟူ၍ ႏွစ္ၾကIမ္Eဖာ္ ျပထားရသနည္း။
ဤကဲ့သIU႔ ႏွစ္ၾကIမ္Eဖာ္ျပရျခင္းမွာ သမၼာက်မ္းစာEလ့လာျခင္း၌ ဓမၼEဟာင္းက်မ္းႏွင့္ဓမၼသစ္က်မ္း A ပIUင္း
ႏွစ္ပIUင္းပါ ၀င္ရမည္ျဖစ္Eၾကာင္း ရည္ညႊန္းEသာEၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ A ဘယ္Eၾကာင့္ က်မ္းပIUဒ္မ်ားသည္ သမၼာ
က်မ္းစာထဲ၌ သည္ ဘက္မွာ A နည္းငယ္ ဟIUဘက္မွာA နည္းငယ္ ရွIEနရသနည္း။ (Eဟရွာ ၃၄ း ၁၇) ၌ ရွင္း
လင္းခ်က္ကIU ကၽြႏU္ပ္တIU႔ဖတ္ရ EA ာင္.........။
} သူတIU႔ကIU စာEရးတံျပUလ်က္ လက္Eတာ္ႏွင့္ မ်U္းၾကIUးကIUတန္းလ်က္၊ သူတIU႔EနရာကIU ခြဲE၀Eတာ္ မူ၏။ ~
ဤEနရာ၌ စာEရးတံျပUျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ (စကားလံUး) A နည္းငယ္စIမ္းEနမည္ထင္ရသည္။ ဘယ္လIU
နည္းလမ္း ၌ ဘUရားသခင္သည္ သူ၏ သမၼာတရားမ်ားကIU စာEရးတံျပUလ်က္ ခြဲE၀Eတာ္မူသနည္း။ ကၽြႏU္ပ္တIU႔ စာ
EရးတံျပUတဲ့A ခါ စာ ရြက္တစ္ရြက္ကIU A စIတ္A ပIUင္းကEလးမ်ားA ျဖစ္ ျပUလUပ္ကာ ပါ၀င္သည့္ A မည္မ်ားကIU ထIU
စာရြက္ကEလးမ်ားEပၚ Eရးျပီး Eနာက္ဆံUးEရာEမႊကာ စာEရးတံျပUလUပ္ၾကသည့္နည္းတူ ဘUရားသခင္သည္
ၾသ၀ါဒတစ္ခUခ်င္းစီႏွင့္ သမၼာတရား၏ သြန္သင္ ခ်က္မ်ားကIU A စIတ္A ပIUင္းမ်ား (သIU႔) က်မ္းပIUဒ္မ်ားA ျဖစ္ ခြဲE၀ခဲ့ပါ
သည္။ ဘUရားသခင္ကIUယ္Eတာ္တIUင္ သမၼာတရားမ်ားကIU တစစီျဖစ္Eစခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ က်မ္းပIUဒ္ မ်ားA ျဖင့္
ျဖစ္သည္။ သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္သက္ဆIUင္Eသာ က်မ္းပIUဒ္A မ်UIးမ်UIး ကIU ယူျပီး ၀ွက္ထားကာ သမၼာက်မ္းစာ (၆၆)
A Uပ္ထဲ၌ ျဖန္႔E၀ထားပါသည္။ ဤသည္မာွ သမၼာတရားကIU Eသာ့ခတ္ထား သည့္ ဘUရားသခင္၏ နည္းစနစ္ ျဖစ္
ပါသည္။
A ဘယ္Eၾကာင့္ သမၼာတရားကIU Eသာ့ခတ္ထားရပါသနည္း။ A ဘယ္Eၾကာင့္ဆIUEသာ္ A လြန္A ဖIUးမ
ျဖတ္ႏIUင္Eသာ Eၾကာင့္ ျဖစ္ျပီး မ႐UIမEသမEလးမစား မျပUလUပ္ရန္ႏွင့္ A လြဲသံUးစားမျပUရန္A တြက္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ
နည္းA တIUင္း လူသားမ်ား သည္လည္း သူတIU႔၏ တန္ဖIUးရွIသည့္A ရာမ်ားကIU လံUျခံUသည့္Eနရာ၌ ႐Uပ္EထြးEသာ
Eသာ့မ်ားျဖင့္ ထIန္းသIမ္းတတ္ၾကပါ သည္။. ဘUရားသခင္၏ သမၼာတရားသည္ ဘယ္မွ်Eလာက္ပIU၍ တန္ဖIUးရွIပါ
သနည္း။
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ဤနည္းA ားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာသည္ Eသာ့ခတ္ထားEသာ လွ်႕UI ၀ွက္Eသာ စာA Uပ္A ျဖစ္ ကၽြႏU္ပ္တIU႔Eတြ႔
ရပါသည္။ ကၽြႏU္ပ္တIU႔ ဘယ္လIUဖြင့္ႏUIင္မည္နည္း။ A EျဖကIU (Eဟရွာ ၃၄ း ၁၆) တြင္ Eတြ႔ရပါသည္။
} ထာ၀ရဘUရား၏ က်မ္းစာကIU ၾကည္႐U၍ ဖတ္ၾကEလာ့ ......A မတEကာင္မွ် မIမIA Eဘာ္ကIU မလIUရ ထာ၀ရ
ဘUရား၏ ႏUတ္Eတာ္ထြက္A မIန္Eတာ္ရွI၏။ ၀IညာU္Eတာ္သည္လည္း သူတIU႔ကIU စUE၀းEစEတာ္မူ၏။ ~
ဤEနရာ၌ ဘUရားသခင္၏ ႏUတ္ကပတ္Eတာ္မွ က်မ္းပIUဒ္မ်ားA ား ရွာရန္၊ ၾကည့္ရန္ ကၽြႏU္ပ္တIU႔Eတ႔ြရပါ
သည္။ က်မ္း ပIUဒ္တIUင္း၌ သူ၏A Eဖာ္၊ မIတ္ဖက္ရွIသည္ဆIUသည္မွာ ဘာA ဓIပၸါယ္လဲ။ ကၽြႏU္ပ္တIU႔ သIထားသည့္A
တIUင္း A Eဖာ္မIတ္ဖက္ဆIU သည္မွာ တစ္စံUကIUဆIUလIUျခင္းျဖစ္သည္။ Eယာက်ၤားႏွင့္မIန္းမသည္ တစ္စံUျဖစ္သလIU လွ်ပ္
စစ္၌ A ဖIUႏွင့္A မသည္ (A Eပါင္းႏွင့္ A ႏUတ္) သည္ တစ္စံUျဖစ္သည္။ ဤA ရာသည္ Eမးခြန္းက်မ္းပIUဒ္တIUင္း၌
သင့္Eလ်ာ္သည့္ A Eျဖက်မ္းပIUဒ္မ်ားရွIသည္ကIU ရည္ ညႊန္းပါသည္။ ထIU႔Eၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ Eမးခြန္းA ား
လံUးA တြက္ A EျဖရွIပါတယ္။ သIU႔Eသာ္ ထIUက်မ္းပIUဒ္မ်ားကIU Eတြ႔ရွI ရန္ စUစည္းရန္ ဘUရားသခင္၏ ၀IညာU္Eတာ္ကIU
လIUA ပ္ပါသည္။ (Eယာ ၁၆ း ၁၃) ဤနည္းA ားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာ၏ စာA Uပ္ (၆၆) A Uပ္ထဲ၌ ၾကဲျဖန္႔ထားသည့္
သင့္Eလ်ာ္Eသာ က်မ္းပIUဒ္မ်ားA ားျဖင့္ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကIU စနစ္တက် Eလ့လာျခင္းျဖစ္ပါ သည္။
သမၼာက်မ္းစာကIU Eလ့လာရန္ ဒUတIယEသ့ာခ်က္ကIU မသြားခင္ A Eရးၾကီးသည့္ A Eၾကာင္းA ရာႏွင့္၎
၏ A ဓIပၸါယ္ကIU Eလ့လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ (Eဟရွာ ၂၈ း ၁၀၊ ၁၃) ဤ က်မ္းပIUဒ္ ႏွစ္ပIUဒ္ ၌ EရးသားထားပံU တူညီ
Eသာ္လည္း A လြန္ကြာ ျခားတဲ့A ခ်က္ကIU သတIျပUပါ။ ဘာA ဓIပၸါယ္ရွIသနည္း။
က်မ္းစာEလ့လာျခင္းႏွစ္မ်UIးကIU Eဖာ္ျပEနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (Eဟရွာ ၂၈ း ၁၀) ကIU ဖတ္ၾကည့္သည့္A ခါ
} ပညတ္တစ္ခUEပၚမွာတစ္ခU တစ္ခUEပၚမွာတစ္ခU
တနည္းEပၚမွာတစ္နည္း တနည္းEပၚမွာတစ္နည္း သည္ဘက္မွာA နည္းငယ္
ဟUIဘက္မွာA နည္းငယ္ ရွIၾကပါသည့္တကား ~
ဤက်မ္းစာEလ့လာျခင္းသည္ သမၼာတရား၏ A သIပညာ (သIU႔) သIကၽြမ္းျခင္း၌ Eရွ ႔သIU႔သင့္ကIUတIUးတက္
EစEၾကာင္း Eဖာ္ျပျပီး (Eဟရွာ ၂၈ း၁၃) တြင္
} သူတIU႔သည္ သြားရာတြင္ လွန္ဆွတ္၍ က်UIးပဲ့Eက်ာ့မIဖမ္းဆီးျခင္းသIU႔ Eရာက္မည္A Eၾကာင္း
ထာ၀ရဘUရား၏ ႏUတ္ ကပတ္Eတာ္သည္ ပညတ္တစ္ခUEပၚမွာတစ္ခU၊ တစ္ခUEပၚမွာတစ္ခU
တစ္နည္းEပၚမွာတစ္နည္း၊ တနည္းEပၚမွာတစ္နည္း
သည္ဘက္မွာA နည္းငယ္ ဟUIဘက္မွာA နည္းငယ္ ျဖစ္ရလIမ့္မည္။ ~

‐7‐

သင္ခန္းစာ (၁)

ဤက်မ္းစာEလ့လာျခင္းသည္ သင့္ကIU Eနာက္သIU႔ ဆUတ္ယUတ္Eစျပီး သမၼာတရားကIU ဆံUး႐Uံးရန္ ျဖစ္Eစပါသည္။
က်UIးပဲ့Eက်ာ့မI ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ မွားယြင္းEသာA ရာ၊ မွားယြင္းEသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ား၌ ဖမ္းမIျခင္းကIU ရည္ညႊန္း
ပါသည္။ ျပီးEနာက္ထပ္မံ ၍ Eမးခြန္းတစ္ခU Eပၚလာပါသည္။ သမၼာတရားကIU ကၽြႏU္ပ္တIU႔ဘယ္လIUသIႏUIင္မလဲ။ A
EျဖကIU (Eယာ ၁၇ း ၁၇) တြင္ Eတြ႔ႏUIင္ပါ သည္။
} ႏUတ္ကပတ္Eတာ္သည္ သမၼာတရားျဖစ္ပါ၏ ~
ဤA Eရးၾကီးသည့္ က်မ္းစာEလ့လာျခင္းကIU သIရွIျပီးEနာက္ ဤA ရာသည္ မွန္ကန္Eသာ က်မ္းစာEလ့
လာျခင္း ျဖစ္သည္ကIU ဘယ္လIUသIႏUIင္မည္နည္း။ ဟUတ္ပါသည္။ ၾသ၀ါဒဆIUင္ရာ ယံUၾကည့္ခ်က္ သြန္သင္မUမ်ားကIU
စစ္Eဆးျခင္းA ားျဖင့္ သIႏUIင္ပါသည္။ သြန္သင္ခ်က္မ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီရဲ့လား။
သမၼာက်မ္းစာ စစ္EဆးမU တစ္ခUလUပ္ၾကည့္ရEA ာင္ ………… ။
၀IညာU္၌ A EသြးရွIပါသလား။ မရွIပါလIU႔ မ်ားEသာA ားျဖင့္ Eျဖၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဒါEပမယ့္ ၀IညာU္၌
EသြးရွIတယ္ လIU႔ ကၽြႏU္ပ္တIU႔ ဖတ္ရပါသည္။ A ဘယ္Eၾကာင့္ဆIUEသာ King James Version (KJV) ၌ Eဖာ္ျပထား
သည္။
} EယရမI ၂ း ၃၄ - A ျပစ္မရွIEသာ ဆင္းရဲသားတIU႔ကIU (Souls) A Eသသတ္၍
သြန္းEသာA Eသြးသည္သင္၏A ၀တ္စြန္း၌ ထင္ရွား၏။ ~
ဟUတ္ပါသည္။ ၀IညာU္၌ A EသြးရွIEၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာမွ ကၽြႏU္ပ္တIU႔ကIU သြန္သင္ထားပါသည္။ သင္A ံ့
ၾသသြားပါ သလား။ ကၽြႏ္Uပ္တIU႔လာမည့္ A စီA စU္မ်ား၌ လူ႔၀IညာU္ႏွင့္ပတ္သက္၍ A EသးစIတ္ကIU Eလ့လာသြား
ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထIU႔ Eၾကာင့္ ကၽြႏU္ပ္တIU႔ သင္ယူEသာ က်မ္းစာEလ့လာျခင္းမ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာEပၚ A Eျခ
ခံလား ဒါမွမဟUတ္ သမၼာက်မ္းစာမွ သတIEပးထားEသာ မွားယြင္းသည့္ သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ မွားယြင္းEသာ Eလ့
လာျခင္းလားဆIUတာကIU A ျမဲတမ္းစစ္Eဆးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယခUဆက္လက္ျပီး သမၼာက်မ္းစာကIU နားလည္ႏUIင္ရန္ ဒUတIယEသာ့ခ်က္ကIU သြားရEA ာင္ ………။
(၂)

ဒUတIယEသာ့ခ်က္
၂တI ၂ း ၁၅
} သင္မူကား ၀န္ခံEတာ္မူEသာသူ ရွက္Eၾကာက္စရာA Eၾကာင္းမရွIဘဲ သမၼာတရားကIU မွန္ကန္စြာ
ပIUင္းျခားတတ္Eသာ ဆရာသမားျဖစ္လ်က္ ဘUရားသခင္E႔ရွ၌
ကIUယ္ကIUကIUယ္ဆက္သျခင္းငွာ ၾကIUးစားA ားထUတ္Eလာ့ ~
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မည္သည့္A ဓIပၸါယ္ရွIသနည္း။ ဤEနရာ၌ လ႕ွ်IU၀ွက္ခ်က္တစ္ခUရွIပါသည္။ ကၽြန္Eတာ္တIU႔ သIထားသည့္A
တIUင္း လူသားမ်ားၾကားထဲ၌ ဘာသာစကားမ်ားကIU Eရးသားသည့္A ခါ မ်ားစြာEသာ ပံUစံမ်ားရွIပါသည္။ ကဗ်ာဆန္
ဆန္Eရးသားသည့္ ပံUစံ၊ ျပဇတ္ပံUစံႏွင့္ စကားEျပ ပံUစံ … စသျဖင့္ ရွIပါသည္။ ထIU႔A တူ ဘUရားသခင္သည္ သမၼာ
က်မ္းစာကIU ပံUစံ (၃) မ်UIးျဖင့္ Eရး သားခဲ့ပါသည္။
i.

စကားလံUးA တIUင္း တIUက္႐UIက္Eဖာ္ျပEရးသားသည့္ပံUစံ
Uပမာ - က ၁ း ၁
မ ၁း ၂၁

A စA Uီး၌ ဘUရားသခင္သည္ Eကာင္းကင္ႏွင္EျမၾကီးကIU ဖန္ဆင္းEတာ္မူ၏။
သားEယာက်္ားကIU ဖြားျမင္လIမ့္မည္၊ ထIUသားသည္ မIမIလူတIU႔ကIU A ျပစ္မွ ကယ္္
ခၽြတ္မည့္သူျဖစ္ EသာEၾကာင့္ Eယ႐UဟူEသာ A မည္ျဖင့္ မွည့္ရမည္ဟU Eကာင္း
Eကာင္းကင္တမန္ဆIU၏။

သမၼာက်မ္းစာ၏ ၾကီးမားEသာA ပIUင္းသည္ ဤပံUစံမ်UIးျဖင့္ တIUက္႐UIက္နားလည္ႏUIင္ရန္ Eရးသားထားပါ
သည္။ ၎ သည္ A ားလံUးကIU နားလည္ႏIUင္ရန္ ဖန္တီးEပးပါသည္။ သIU႔Eသာ္ က်မ္းစာတစ္A Uပ္လံUးသည္ ဤကဲ့
သIU႔Eသာ စကားလံUးA

တUIင္း တIUက္႐UIက္Eဖာ္ျပEရးသားထားEသာ ပံUစံမ်UIးျဖင့္သာ EရးသားထားတာမဟUတ္

Eၾကာင္း ကၽြႏU္ပ္တIU႔ ျပန္လည္မွတ္မIၾကဖIU႔ လIUA ပ္ပါသည္။
ii.

ပံUUပမာ စကားမ်ားျဖင့္ Eဖာ္ျပEရးသားသည့္ပံUစံ
ဒUတIယEရးသားထားသည့္ပံUစံမွာ ပံUUပမာစကားမ်ားျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ၎တIU႔သည္ စကားလံUးA တIUင္း တIUက္

႐UIက္မယူရဘဲ ၀IညာU္ပIUင္းဆIUင္ရာ A ဓIပၸါယ္ A ျဖစ္ယူရEသာ က်မ္းပIUဒ္ငယ္မ်ား (သIU႔) Eသးငယ္Eသာ ပံUUပမာ
မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၀IညာU္ပIUင္းဆIUင္ရာ A EရးပါEသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
UပမာA Eနျဖင့္ (လU ၁၅ း ၃-၇) ကIUၾကည့္ရEA ာင္……….။
Eပ်ာက္EသာသIUးႏွင့္ ဆIUင္Eသာ ပံUUပမာစကားျဖစ္သည္။ ၎သည္ A လြန္ထင္ရွားျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာ
သIU႔ ကူး Eျပာင္းလာEသာ လူသစ္တစ္Eယာက္၏ ဗတၱIဇံခံျခင္း၌ မ်ားEသာA ားျဖင့္ ဖတ္ၾကပါသည္။ A ဘယ့္
Eၾကာင့္ဆIUEသာ္ Eပ်ာက္EသာသIUးသည္ ထIUကဲ့သIU႔Eသာ သူျဖစ္သည္ဟU ထင္EသာEၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားစြာ
Eသာသူမ်ားသည္ A ခန္းငယ္ (ရ) ၌ တစ္Uီးခ်င္း A ျပစ္သားမ်ားကIU ရည္ညႊန္းသည္ဟU ထင္ၾကသည္။ သIU႔Eသာ္
Eသခ်ာစြာ က်မ္းပIUဒ္ကIU ၾကည့္မည္ဆIUလွ်င္…..
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} ထIU႔နည္းတူ Eျဖာင့္မတ္၍ Eနာင္တရစရာA Eၾကာင္းမရွIEသာသူ ကIUးဆယ္ကIUးEယာက္တ႔IU၌
Eကာင္းကင္သားတIU႔ သည္ ၀မ္းEျမာက္ျခင္းရွIသည္ထက္ Eနာင္တရEသာ လူဆIUးတစ္Eယာက္၌ သာ၍
၀မ္းEျမာက္ျခင္းရွIၾကသည္ဟU ငါဆIU၏။ ~
A ကယ္၍ ဤA ရာသည္ တစ္Uီးခ်င္းA ျပစ္သားမ်ားကIU ရည္ညႊန္းသည္ဆIUလွ်င္ Eျဖာင့္မတ္Eသာ သူကIUး
ဆယ့္ကIUး Eယာက္သည္ ဘယ္သူEတြလဲ။ ဒီကမၻာEျမၾကီးEပၚမွာ မ်ားစြာEသာ Eျဖာင့္မတ္Eသာသူ ရွIပါသလား။
A EျဖကIU (Eရာ ၃ း ၁၀) မွာ ၾကည့္ရEA ာင္………. ။
} က်မ္းစာလာသည္ကား Eျဖာင့္မတ္EသာသူမရွI၊ တစ္Eယာက္မွ် မရွI ~
ဟUတ္ပါသည္။ လူသားမ်UIးႏြယ္A EျခA Eနႏွင့္ ပတ္သက္၍ A လြန္ကIU ရွင္းလင္းလွပါသည္။ ဤသIU႔ဆIU
လွ်င္ Eျဖာင့္မတ္Eသာသူ ကIUးဆယ္ကIUးEယာက္ဟာ မည္သူEတြနည္း။ A ျပစ္သားတစ္Uီးခ်င္းစီကIU ရည္ညႊန္းျခင္း
မဟUတ္ ပံUUပမာစကား ျဖစ္ပါသည္။ ဤပံUUပမာစကား၏ A ဓIပၸါယ္ကIU ၾကည့္ရEA ာင္။ တစ္စံUတစ္Eယာက္Eသာ
သူ၌ သUIး(၁၀၀) ရွIသည္ဟU ဤEနရာ ၌ သခင္Eယ႐UEျပာEနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထIUEခတ္က လူတစ္Eယာက္၏
ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျခင္းကIU သIUး၊ ႏြား၊ ကUလားA Uပ္စ သည္တIU႔ျဖင့္ Eဖာ္ျပၾကပါသည္။ Uပမာ - A ာျဗံဟံ၊ Eယာဘ၊
ဤA ရာသည္ ဖန္ဆင္းခံA ရာA ားလံUး၏ ပUIင္ရွင္ (သIU႔)ဖန္ဆင္း ရွင္ျဖစ္Eသာ ဘUရားသခင္၏ ႐Uပ္ပံUကားခ်ပ္တစ္ခU
ျဖစ္ပါသည္။ သIUးထIန္းA ျဖစ္လည္း ရည္ညႊန္းပါသည္။ (ဆာ ၂၃ း ၁)
ဘUရားသခင္၏ သIUးEတြက ဘယ္သူEတြလဲ။
သIUး

= A မ်UIးမ်UIးEသာ နာခံသည့္ ဘUရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းထားEသာA ရာမ်ားျဖစ္သည္။

၁၀၀ = A မ်UIးမ်UIးEသာ ဘUရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းထားသည့္A ရာမ်ား Uပမာ - တIရIစာၦန္၊ ငွက္မ်ား၊ ငါး၊
ပIUးမႊားမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ Eကာင္းကင္တမန္မ်ား၊ လူသားမ်ား စသျဖင့္ …… ၁၀၀ သည္ ျပည့္စံUEသာဘUရားသခင္
၏ ဖန္ဆင္းျခင္းA ားလံUးကIU ရည္ညႊန္းပါသည္။
ယခUဘUရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းမ်ားထဲမွ သIUးတစ္Eကာင္ Eပ်ာက္သြားခဲ့သည္မွာ ဖန္ဆင္းထားသည့္
A မ်UIးA စား ထဲမွ လူသားမ်UIးႏြယ္ကIU ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူတUI႔သည္ Eပ်ာက္ဆံUးEသာ မ်UIးႏြယ္ျဖစ္သည့္
A တIUင္း A ျပစ္သIU႔က်ဆင္း ကာ A ျပစ္၏A ခ Eသျခင္းႏွင့္ရင္ဆIUငE
္ နရပါသည္။ ထIUEနာက္ ဘUရားသခင္ဘာလUပ္
ခဲ့ ပါသနည္း။ Eပ်ာက္EသာသIUးကIU ရွာဖIU႔ ရန္ ဘUရားသခင္သည္ သူ၏တစ္ပါးတည္းEသာ သားEတာ္ကIU Eစလႊတ္
ခဲ့ ပါသည္။
Eယာ - ၃ း ၁၆
မIမI၌ တပါးတည္းEသာ သားEတာ္ကIU စြန႔္Eတာ္မူသည့္တUင
I ္EA ာင္
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ဟUတ္ပါသည္။ လူသားမ်UIးႏြယ္A ားလံUးA တြက္ ဘUရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ၾကီးမားEသာ A စီA
စU္ကIU Eနာက္သင္ခန္းစာမ်ား၌ ကၽြန္Eတာ္တIU႔ ဆက္လက္Eလ့လာပါမည္။
Eနာက္ဆံUးမွာ လူသားမ်UIးႏြယ္တစ္ခUလံUးသည္ A ျပစ္ႏွင့္Eသျခင္း စီရင္ျခင္းမွ လြတ္Eျမာက္ကာ ထာ၀ရ
A သက္ကIU EပးA ပ္EသာA ခါ Eကာင္းကင္၌ ၾကီးစြာEသာ ၀မ္းEျမာက္ျခင္းရွIလIမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သIU႔Eသာ္ ဤ
Uပမာသည္ ပံUUပမာ စကားျဖင့္ Eဖာ္ျပEရးသားEသာ ပံUစံကIU နားလည္ရန္A တြက္သာျဖစ္ပါသည္။
iii.

သEကၤတ ျဖင့္Eဖာ္ျပEရးသားထားသည့္ပံUစံ
ဤသEကၤတျဖင့္ EရးသားEဖာ္ျပEသာ ပံUစံသည္ A လြန္A EရးပါEသာ ပEရာဖက္ျပUခ်က္မ်ား၏ A ဓIပၸါယ္
ကIU ၀ွက္ထားရန္ A သံUးျပUပါသည္။ ဗ်ာဒIတ္က်မ္းသည္ သEကၤတမ်ားျဖင့္ ျပည့္EနEသာ စာA Uပ္ျဖစ္သည္။
} ဗ်ာ ၁ း ၁ - မIမIA Eစခံကၽြန္ Eယာဟန္A ား ဗ်ာဒIတ္Eတာ္A ရIပ္ကIUျပEတာ္မူ၏။ ~
ဤပံUစံမ်UIးကIU A ျခား ဒံEယလ EယဇEက်လ စတဲ့ က်မ္းမ်ား၌လည္း Eတြ႔ရပါသည္။ ကၽြႏU္ပ္တIU႔ ပတ္၀န္း
က်င္သဘာ၀ တရားၾကီး၌ ရွIEသာ Eလ၊ Eရ၊ Eတာင္၊ ျမI႕U ၊ တIမ္၊ သစ္ပင္၊ ျမက္ပင္။ ခ်UI၊ မီး………. ကဲ့သIU႔
Eသာ A ရာမ်ားကIU သEကၤတမ်ား A ျဖစ္ A သံUးျပUကာ သူတIU႔၏ A ဓIပၸါယ္မ်ားကIUလည္း သမၼာက်မ္းစာထဲ၌
ပဲ Eတြ႔ရွIႏUIင္ပါသည္။
Uပမာ - မ ၁၆ း ၆

တံEဆး

၎၏ A ဓIပၸါယ္မွာ ဘာျဖစ္ပါသနည္း။ (မ ၁၆ း ၁၂) တြင္ ဖတ္ၾကည့္ရEA ာင္ ……. ။
} ထIUA ခါ တပည့္Eတာ္တIU႔သည္ မUန္ႏွင့္ တEဆးကIU ၾကU္Eရွာင္ၾကဟU မIန္႔Eတာ္မမူ
ဖါရIရွI ႏွင့္ ဇႏၵUကဲတIU႔၏ ၾသ၀ါဒကIU ၾကU္Eရွာင္ၾကဟU မIန္႔Eတာ္မူသည္ကIU နားလည္ၾကသတည္း ~
ဟUတ္ပါသည္။ ဖါရIရွဲ ႏွင့္ ဇႏၵUကဲတIU႔၏ ၾသ၀ါဒမ်ားသည္ မွားယြင္းEသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
(တ ၂၃ း ၈) မွာ ဖတ္ၾကည့္ပါ။
} ဇႏၵUကဲတIU႔က ထEျမာက္ျခင္းမရွI Eကာင္းကင္တမန္မရွI နံ၀IညာU္မရွIဟU ယူဆၾကသည္
ဖါရIရွဲတIU႔က ႏွစ္ပါး စလံUးရွIသည္ဟU ၀န္ခံၾက၏။ ~
ထIU႔Eၾကာင့္ သခင္Eယ႐UEျပာEသာ တံEဆးသည္ သEကၤတA ားျဖင့္ မွားယြင္းEသာ ၾသ၀ါဒမ်ား သြန္
သင္ခ်က္မ်ား ကIU ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ A ခUဆက္လက္ျပီး သEကၤတပံUစံျဖင့္ EရးသားထားEသာ က်မ္းပIUဒ္
တစ္ခUA ား Eလ့လာၾကရ EA ာင္ ….. ။
} Eဒ ၁၁ း ၁ - သင္၏A စာကIU EရEပၚမွာ ပစ္ခ်Eလာ့၊ ကာလၾကာျမင့္မွ တဖန္Eတြ႔EလUီးမည္။ ~
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ဤက်မ္းပIUဒ္A ား စကားလံUးA တIUင္း တIUက္႐UIက္ယူရမည္လား။ A ကယ္၍ သင္သည္ A စာကIU EရထဲသIU႔
ခ်လIUက္ မယ္ဆIUရင္ ၎သည္ ခ်က္ခ်င္းA ားလံUးနီးပါး A ရည္Eပ်ာ္သြားျပီး ဘာမွ် က်န္ရွIမည္မဟUတ္ပါ။
ထIU႔Eၾကာင့္ ဘယ္လIUလUပ္ ကာလၾကာျမင့္မွ တစ္ဖန္Eတြ႔ ႏUIင္မည္နည္း။ ဟUတ္ပါသည္။ ဤA ရာသည္
သEကၤတ A ားျဖင့္ EရးသားထားEသာ ပံUစံျဖစ္ပါ သည္။ သEကၤတ သံUးမ်UIးA ား A သUံးျပUထားပါသည္။
(၁) A စာ (bread)

(၂) Eရ

(၃) ကာလၾကာျမင့္မွ

ယခUသူတIU႔၏ A ဓIပၸါယ္မ်ားကIU ၾကည့္ရEA ာင္ ………
A စာ
၎၏A ဓIပၸါယ္မွာ ဘUရားသခင္၏ ႏUတ္ကပတ္Eတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ၀IညာU္EရးရာA စာျဖစ္ပါသည္။
(Eယ ၁၅း၁၆/ မ ၄း၄)
Eရ
၎၏A ဓIပၸါယ္မွာ EလာကသားA ားလံUးကIU ရည္ညႊန္းပါသည္။ (ဗ်ာ ၁၇း ၁၅)
ကာလၾကာျမင့္မွ
၎၏ A ဓIပၸါယ္မွာ လူသားA ားလံUးEနာင္တရ၍ ဘUရားသခင္ထံ ျပန္လာမည့္ EျမၾကီးEပၚတြင္ ႏUIင္ငံEတာ္
တည္ Eထာင္သည့္ A ခ်Iန္ကာလကIU ရည္ညႊန္းပါသည္။ (ဆာ ၂၂း ၁၇-၁၈)
} Eျမၾကီးစြန္းရွIသမွ်တIU႔သည္ ထာ၀ရဘUရားထံသIU႔ Eျပာင္းလဲၾကလIမ့္မည္။
လူA မ်UIးA ႏြယ္A Eပါင္း တIU႔သည္ E႔ရွEတာ္၌ ကIUးကြယ္ၾကလIမ့္မည္။ ~
ထIUA ရာကIU သင္ျမင္ပါရဲ့လား။
ထIU႔Eၾကာင့္ ဤက်မ္းပIUဒ္၏ ဆIUလIUရင္းမွာ ယခUသမၼာတရားကIU လူEတြထံ သက္Eသခံျခင္း၏ ရလာဒ္ကIU ယ
ခUEမွ်ာ္လင့္ ဖIU႔ မဟUတ္ဘဲ လာမည့္A နာဂတ္၌ သာ၍ Eမွ်ာ္လင့္ဖIU႔ျဖစ္Eၾကာင္း EျပာဆIUEနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသIU႔
Eသာ A Eၾကာင္းရင္း မ်ားEၾကာင့္ သမၼာတရားကIU ရရွIဖIU႔ A လIUငွါ သမၼာက်မ္းစာ၏ A သံUးျပUEသာ ဘာသာစကား
ပံUစံကIU မွန္ကန္စြာသIရွI ပIUင္ျခားနား လည္ႏUIင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထIU႔Eၾကာင့္ သEကၤတျဖင့္ A သံUးျပUထားသည့္A ရာကIU စကားလံUးA တIUင္း တIUက္႐UIက္မယူရသလIU စကား
လံUးA တIUင္း တIUက္႐UIက္Eဖာ္ျပထားEသာ A ရာကIUလဲ ပံUUပမာစကားA တIUင္း A နက္မျပန္ရပါ။

‐ 12 ‐

သင္ခန္းစာ (၁)

(၃)

တတIယEသာ့ခ်က္ - Eခါင္းစU္လIUက္Eလ့လာျခင္း
သမၼာက်မ္းစာကIU နားလည္ႏUIင္ရန္ တတIယEသာ့ခ်က္မွာ A မ်UIးမ်UIးEသာ Eခါင္းစU္မ်ားကIU သူတIU႔ႏွင့္ စပ္

ဆIUင္သည့္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ သည္ဘက္မွာ A နည္းငယ္ ဟIUဘက္မွာ A နည္းငယ္ ျဖန္႔E၀ထားသည့္ က်မ္းပIUဒ္
မ်ားကIU ရွာEဖြ၍ Eခါင္း စU္လIUက္Eလ့လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Uပမာ -

၀IညာU္၊ ကယ္တင္ျခင္း၊ ဗတၱIဇံ စတဲ့ သင္ခန္းစာ Eခါင္းစU္မ်ားကIUယူ၍

Eလ့လာျခင္းမ်UIးျဖစ္သည္။
သင့္A Eနျဖင့္ ၎သည္ A လြန္ၾကီးမားEသာ A လUပ္တစ္ခUျဖစ္ျပီး၊ ဤတIက်Eသာ Eခါင္းစU္ႏွင့္ ဆက္
ႏြယ္သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ က်မ္းညႊန္းမ်ားကIU ဘယ္လIUသIႏUIင္မလဲ၊ ရွာEဖြရမလဲလIU႔ စU္းစားEကာင္း စU္စားEန
မည္ျဖစ္သည္။
ဟUတ္ပါသည္။ ဒီကEန႔ ကၽြန္Eတာ္တIU႔မွာ တIက်Eသာ Eခါင္းစU္ႏွင့္ စပ္ဆIUင္တဲ့ က်မ္းညြန္းမ်ားကIU ရွာEဖြ
ရန္၊ ကူညီ ရန္၊ ၎ Eခါင္းစU္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္Eသာ က်မ္းညႊန္းမ်ား A စU္လIUက္ျပUလUပ္ထားသည့္ က်မ္းညႊန္း
စာA Uပ္မ်ား ရွIEနျပီျဖစ္ပါ သည္။ ယံUၾကည္စIတ္A ခ်ရဆံUး က်မ္းညႊန္းစာA Uပ္ (၂) A Uပ္မွာ Young ႏွင့္ Strong
တIU႔ျဖစ္ပါသည္။
ထIU႔Eၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာကIU ကမၻာUီးမွ ဗ်ာဒIတ္က်မ္းA ထI တစ္ခန္းျပီးတစ္ခန္းဖတ္႐Uံမွ်ျဖင့္ သမၼာတရား
ကIU ရွာEဖြ Eတြ႔ရွIရန္ A ကူA ညီမEပးႏUIင္ပါ။ A ဘယ္Eၾကာင့္ဆIUEသာ္ သည္ဘက္မွာ A နည္းငယ္ ဟIUဘက္မွာ A
နည္းငယ္ရွIEသာ Eၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းစနစ္ကIU A သံUးျပUျခင္းA ားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ A မ်UIးမ်UIး Eသာ
သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သမၼာ တရားမ်ားကIU ရရွIႏUIင္သည့္ ၾကြယ္၀Eသာ Eကာင္းၾကီးမဂၤလာႏွင့္ နက္နဲEသာ Eလ့
လာျခင္းမ်UIးကIU ျဖစ္Eစပါသည္။
သမၼာက်မ္းစာကIU Eလ့လာရန္ဤ EရႊEသာ့ (၃) Eခ်ာင္းကIU နားလည္ခဲ့ျပီးEနာက္ သEကၤတA ားျဖင့္
ဘUရားသခင္၏ ႏUတ္ကပတ္Eတာ္ကIU မည္ကဲ့သIU႔ Eဖၚျပထားသည္ကIU Eလ့လာၾကပါစIU႔
ဘUရားသခင္၏ ႏUတ္ကပတ္Eတာ္ကUI သEကၤတလကၡဏာျဖင့္ မည့္သIU႔ Eဖာ္ျပထားပံUကIU Eလ့လာၾကည့္ပါ။
v

မီး ႏွင့္ တူ
(Eယ ၂၃ း ၂၉)
} ငါ၏ႏUတ္ကပတ္Eတာ္သည္ မီးကဲ့သIU႔၎ ၊ Eက်ာက္ကIUထUEခ်Eသာ သံတူကဲ့သIU႔၎
ျဖစ္သည္မဟUတ္EလာဟU ထာ၀ရဘUရားEမးEတာ္မူ၏။ ~
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ဤEနရာ၌ ဘUရားသခင္၏ ႏUတ္ကပတ္Eတာ္ကIU မီးႏွင့္၎၊ သံတူႏွင့္၎ ႏUIင္းယွU္ထားပါသည္။ ဤA ရာ
သည္ ဘာ A ဓIပၸါယ္ရွIသနည္း။
-

မီးသည္ ဖ်က္စီးEစျခင္း ႏွင့္ စင္ၾကယ္Eစျခင္း ႏွစ္မ်UIးလံUးပါ၀င္သည့္ ဓါတ္/ A ရာ A ျဖစ္သည္။

-

သတၱUမ်ားကIU မီးသည္ မစင္ၾကယ္ျခင္းမွ စင္ၾကယ္ျခင္းကIU လUပ္Eဆာင္Eပးပါသည္။

ထIU႔A တူ ဘUရားသခင္၏ ႏUတ္ကပတ္Eတာ္သည္လည္း မီးကဲ့သIU႔ A ျပစ္ကIU ဖ်က္စီးEစျပီး ႏွလံUးသားထဲမွ
မသန္႔ရွင္း သည့္ A ျပစ္မ်ားကIU လည္း စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းEစပါသည္။
-

သံတူ

-

ဤEနရာ၌ ၾကီးမားသည့္ Eက်ာက္တံUးမ်ားကIU ခြဲရန္ ၾကီးမားသန္စြမ္းသည့္ တူကIU ရည္

ညႊန္းပါသည္။ ထIU႔A တူ ဘUရားသခင္၏ ႏUတ္ကပတ္Eတာ္သည္လည္း A ျပစ္ႏွင့္A တၱ၌ Eက်ာက္ကဲ့
သIU႔ မာEက်ာEနEသာ ႏွ လံUးသားမ်ားကIU ခြဲရန္ ၊ လြတ္Eျမာက္Eစရန္ ရည္ညႊန္းပါသည္။
v

ဓါး
(E ၆ း ၁၇)
} ဘUရားသခင္၏ ႏUတ္ကပတ္တည္းဟူEသာ ၀IညာU္Eတာ္၏ ဓါးကIUယူၾကEလာ့။ ~
ဤEနရာ၌ ဘUရားသခင္၏ ႏUတ္ကပတ္Eတာ္ကIU ဓါးႏွင့္သEကၤတျပUထားပါသည္။
ဓါးသည္ တIUက္ပြဲမ်ား၌ A သံUးျပUEသာ လက္နက္တစ္ခUျဖစ္သည္။ သIU႔Eသာ္ ဤEနရာ၌ ၀IညာU္ပIUင္းဆIUင္

ရာ A ဓIပၸါယ္ ျဖစ္သည္။
ဟUတ္ပါသည္။ ဘUရားသခင္၏ ႏUတ္ကပတ္Eတာ္သည္ ၀IညာU္EရးရာတIUက္ပြဲ၌ A ားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မ
Eကာင္းမU၊ ဆIUးညစ္မUမ်ားကIU ဆန္႔က်င္တIUက္ခIUက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ (Eဟျဗဲ ၄ း ၁၂)
} ဘUရားသခင္၏ ႏUတ္ကပတ္Eတာ္သည္ A သက္ရွင္ျခင္း၊ တန္ခIUး ႏွင့္ ျပUျပင္ျခင္း
သန္လ်က္တကာတIU႔ထက္ ထက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံUသည္ျဖစ္၍ A သက္ႏွင့္စIတ္၀IညာU္ကIU၎
A ႐UIးA ဆစ္ႏွင့္ ျခင္ဆီကIU၎ ပIUင္းျခား၍ ထUတ္ျခင္းခြင္းတတ္၏။ ~
ဘUရားသခင္ႏUတ္ကပတ္Eတာ္သည္ ထက္၍ A သြားႏွစ္ဖက္ရွIEသာ သံလ်က္A ျဖစ္ သEကၤတA ားျဖင့္
Eဖာ္ျပ ထားသည့္A တIUင္း EဟာEျပာသူႏွင့္ ၾကားနာခံသူႏွစ္UီးစလံUးEပၚ A က်UIးသက္Eရာက္မUရွIပါသည္။ A ာမင္။
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