သင္ခန္းစာ (၁)

သမၼာက်မ္းစာကို နားလည္ရန္ ေသာ့ခ်က္မ်ား
THE KEYS TO UNLOCK THE BIBLE

သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ၎ကို နားလည္ႏုိင္ရန္ ေသာ့ခ်က္မ်ားကို ဒီကေန႔ ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။ သမၼာ
က်မ္းစာ သည္ နားလည္ရန္ လြယ္ကူေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္မဟုတ္ပါလို႔ ဖတ္ေသာသူတိုင္း အလ်င္အျမန္ ၀န္ခံ
ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာကို အျပည့္အ၀နားလည္ရန္ သိရွိရန္ အမွန္တကယ္ ၀န္ခံရန္လည္း
ခက္ခဲၾကပါသည္။
(က)

သမၼာက်မ္းစာ

“သမၼာက်မ္းစာ” ေ၀ါဟာရစကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီကေန႔ သင္ခန္းစာကို စတင္
မည္ျဖစ္ပါ သည္။
သမၼာက်မ္းစာသည္ ဂရိစကား Biblos မွ ဆင္းသက္လာျပီး “စာအုပ္” ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရသည္။
ဘယ္သူ၏စာအုပ္လဲ။ ဘုရားသခင္၏ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုိးစင္းျပီး အလြန္တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ စာ
အုပ္ျဖစ္ပါသည္။
လူသားအားလုံုးထံ သူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ဘုရားသခင္သည္ ေရးသားခဲ့
ပါသည္။ အ မ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘာသာတရားမ်ား၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘုရားမ်ားထံမွ သန္႔ရွင္းေသာ စာအုပ္မ်ားဟူ၍
ကမၻာေပၚတြင္ ေျမာက္မ်ား စြာ ရွိပါသည္။
ဥပမာ - ဟိႏၵဴဘာသာ၌ သန္႔ရွင္းေသာ စာအုပ္မ်ားရွိၾကသည္။
PIGVEDA, YAJUR VEDA, SAMA VEDA ………..

သမၼာက်မ္းစာကို အိႏိၵယဘာသာအားျဖင့္ SATHYA VEDA (သို႔) သမၼာတရားစာအုပ္ဟူ၍ ေခၚသည္။
သမၼာက်မ္း စာကို နားလည္ရန္ေသာ့ခ်က္မ်ား မေလ့လာမီ ပထမဦးစြာ သမၼာက်မ္းစာ၏ အခ်က္အလက္မ်ား
ေရးသားထာပံု၊ အေသးစိ္ပ္ ကို ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
သမၼာက်မ္းစာကို အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ခြဲျခားထားပါသည္။
(၁)

ခရစ္ေတာ္မတိုင္ခင္

-

ဓမၼေဟာင္းက်မ္း

(၂)

ခရစ္ေတာ္ေနာက္ပိုင္း

-

ဓမၼသစ္က်မ္း
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သင္ခန္းစာ (၁)

ဓမၼာေဟာင္း၌ (၃၉) က်မ္းပါ၀င္ျပီး ၊ ဓမၼာသစ္၌ (၂၇) က်မ္းပါ၀င္ကာ စုစုေပါင္း (၆၆) က်မ္းပါ၀င္သည့္
က်မ္းတစ္ က်မ္း (သို႔) စာအုပ္မ်ား၏ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ အခ႕်ိဳေသာ ႐ိုးမန္းကာသိုလစ္ မိတ္ေဆြခရစ္
ယာန္မ်ားက သမၼာက်မ္း စာသည္ (၆၆) က်မ္းထက္ပိုမိုသည္ဟု ထင္ျမင္ၾကပါသည္။ မည္သူက မွန္တယ္၊ မွား
တယ္ ဆိုတာကို ျငင္းခံုေနျခင္းထက္ သမၼက်မ္းစာကိုပဲ ဖြင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၀တ္ ၂၄ း ၅- ၇ တဲေတာ္၏ သန္ရွင္းရာ ငွာနတြင္ ရွိေသာ စင္ၾကယ္ေသာ စားပြဲတြင္ မုန္႔ (၆) လံုးစီ ႏွစ္
ပံု ပံုရ သည္။ ၎သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အစားအစာျဖစ္ေသာ သမၼာက်မ္းစာကို ရည္ညႊန္းပါ
သည္။

၆
-

၆

ပထမက်မ္း(၅) က်မ္းသည္ ပင္ေတက်ဴဟုေခၚျပီး ေမာေရွမွ ေရးသားခဲ့သည္။ ဂ်ဴးမ်ားသည္ ၎ကို
တိုရဟူ၍ ေခၚသည္။ ၎သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ပညတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ျပီး သူတို႔အတြက္ အလြန္အ
ထြတ္ အျမတ္ထား ေသာ အရာျဖစ္သည္။

-

သမၼာက်မ္းစာကို ေရးသားရန္ မယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၇၀၀) ၾကာခဲ့ပါသည္။
ဓမၼေဟာင္းကို ႏွစ္ေပါင္း (၁၆၀၀) ႏွင့္ ဓမၼသစ္ကို ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ၾကာခ့ဲပါသည္။ ကမၻာေပၚ၌ ဤကဲ့
သို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရး သားခဲ့ေသာ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းေသာ စာအုပ္မ်ားမရွိခဲ့ပါ။

-

ဓမၼသစ္က်မ္းစာထဲ၌ ပထမဆံုးေရးသားခဲ့ေသာ စာအုပ္မွာ မည္သည့္စာအုပ္နည္း။ ေယာဘ၀တၳဳ
သည္ ပထမ ဆံုးေရးသားခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုးေရးသားခဲ့ေသာ စာအုပ္မွာ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းျဖစ္ပါသည္။
(A.D 96)

-

ဘုရားသခင္သည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အလႊာအသီးသီးမွ လူေပါင္း (၄၀) ကို သူ၏ တန္ဆာပလာ
အျဖစ္ အသံုးျပဳကာ ေရးသားေစခဲ့ပါသည္။
-

လုကာသည္ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။

(ေကာ ၄း၁၄)

-

မႆဲသည္ အခြန္ခံတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။

(လု ၅း ၂၇- ၂၈)

-

ဒါ၀ိဒ္သည္ သိုးထိန္းျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္း၌ ဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။
ေစာလမုန္သည္ ဘုရင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။
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(၃ရာ ၂း ၁၂)

(၁ရာ ၁၆း ၁၉)

သင္ခန္းစာ (၁)

-

ေမာေရွသည္ ဖါေရာဘုရင္၏ ညာလက္႐ုံးျဖစ္ေစရန္ သြန္သင္ခံရသူ သာမက ျမင့္မားေသာ
ပညာအတတ္လဲရွိသူျဖစ္သည္။

(ထြ ၂း ၁၂)

-

ရွင္ေပါလုသည္ ဖါရိရွဲတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ့ဲသည္။

(တ ၂၃း ၆)

-

အာမုတ္သည္ ဆင္းရဲေသာ သိုးထိန္းတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

-

ေပတ႐ု ေယာဟန္ တုိ႔သည္ တံငါသည္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

(အာ ၇း ၁၄)
(မ ၄း ၁၈- ၂၁)

အလြန္အံ့ၾသစရာႏွင့္ မယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေသာအရာမွာ သမၼာက်မ္းစာသည္ တစ္ခု ႏွင့္
တစ္ခု ဆန္႔ က်င္ျခင္းမရွိဘဲ အားလံုးမွာ ညီညႊတ္လ်က္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ေရးသားသူမွာ လူသားမ်ားကို တန္ဆာပလာအျဖစ္ အသံုးျပဳေသာ ဘုရားသခင္
ကိုယ္ ေတာ္တိုင္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ နားလည္လာခ့ဲရပါသည္။
ဤအခ်က္ကို သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ အတည္ျပဳထားပါသည္။
ေဟျဗဲ ၁ း ၁ - ေရွးလြန္ေလျပီးေသာအခါ ပေရာဖက္မ်ားအားျဖင့္ ဘိုးေဘးတို႔အား
}

အထပ္ထပ္ အနည္းနည္း ဗ်ာဒိတ္ ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ဤေနာက္ဆံုးေသာ
ကာလအခါ မိမိသားေတာ္အားျဖင့္ ငါတို႔အား ဗ်ာဒိတ္ ေပးေတာ္ မူျပီ ~
} ၂ တိ ၃ း ၁၆ - ထိုက်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာအားျဖင့္ ျဖစ္၍ ~
ကမၻာေပၚ၌ ရိွေသာ စာအုပ္မ်ားစြာ မ်ားထဲမွ သမၼာက်မ္းစာအုပ္သည္ အမ်ားဆံုးဖတ္ေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါ
သည္။ ဂႏၵီ၊ ေန႐ူး ႏွင့္ ဒလိုင္းလားမား ကဲ့သို႔ေသာ မယံုၾကည္သူေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္ ဖတ္ၾကသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ
လြတ္လပ္ေရးကို သမၼာ က်မ္းစာအားျဖင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းမွာ မွန္ကန္ေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ဖခင္ျဖစ္
ေသာ ဂႏၵီမွာ သမၼာက်မ္းစာ၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ ၎ႏွင့္ လြန္စြာ ကၽြမ္း၀င္ေသာသူ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အ
ထူးသျဖင့္ မႆဲ (၅ း ၃၉) သည္ သူ႔အသက္တာ၌ ထိ ေတြ႔မႈအရွိဆံုးျဖစ္သည္။
} သင္၏ ပါးတစ္ဘက္ကို သူတစ္ပါးပုတ္လွ်င္ ပါးတစ္ဖက္ကို လွည့္၍ေပးဦးေလာ့ ~
ဤအခ်က္သည္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈကို အေျခခံဖို႔ ျဖစ္လာခဲ့ျပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံလြတ္လပ္
ေရးေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႔ထိတိုင္ အိႏၵိယ ပါလီမန္အေဆာက္အဦးေပၚ၌ ဤက်မ္းပိုဒ္အား ေတြ႔ရွိႏုိင္သည္
၎သည္ သမၼာက်မ္းစာမွ ျဖစ္သည္ကို အနည္းငယ္သာသိရွိခဲ့ၾကျပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ဂႏၵီ၏ စကား
မ်ားျဖစ္ သည္ဟု ထင္ခဲ့ၾကပါသည္။
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သင္ခန္းစာ (၁)

ထို႔ အျပင္ သမၼာက်မ္းစာသည္ AD 1454 မွ စတင္ပုံႏိွပ္ကာ ယခုဆိုလွ်င္ ဘာသာေပါင္း ၂၀၀၀ ျဖင့္ ပံု
ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ရဆံုး စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ဤအရာအားလံုးအျပင္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ၎၏ ေရးသားထားပံု ႏွင့္
လကၡဏာ သေကၤတ မ်ားေၾကာင့္ အလြန္မ်ားစြာေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားကိုယ္တိုင္ နားလည္မႈအလြဲဆံုးစာအုပ္
လည္းျဖစ္ပါသည္။
သမၼာက်မ္းစာသည္ လူသားမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ထံမွ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အစားအစာလည္း ျဖစ္ပါ
သည္။
} မႆဲ ၄ း ၄၊ တရာ ၈ း ၃၊ ေယရမိ ၁၅ း ၁၆ ~
လူသည္ မုန္႔အားျဖင့္သာ အသက္ကိုေမြးရမည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အားျဖင့္ အသက္
ေမြးရမည္။ သဘာ၀အစားအစာ၌ သူ႔အရြယ္ႏွင့္သူ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ အစားအစာမ်ား ရွိသ
လို ၀ိညာဥ္ေရးရာအစား အစာ၌လည္းရွိပါသည္။ ဘယ္လိုအစားအစာလဲ ။ အေျဖကို ေဟျဗဲ ၅ း ၁၂ - ၁၄ မွာ
ေတြ႔ရပါသည္။
} သင္တို႔သည္ ကာလၾကာေသာေၾကာင့္ ဆရာအျဖစ္သို႔ ေရာက္သင့္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္
ေတာ္၌ ေရွးဦးစြာသင္ရေသာ တရားႏုတို႔ကို သူတပါးထံ၌ တဖန္သင္ရေသာ အေၾကာင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ၊
ေၾကခဲေသာ အစာ ကို မသံုး ေဆာင္ႏုိင္ ႏုိ႔ကိုသာ သံုးေဆာင္ရေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ……
စံုလင္ေသာအရြယ္ရွိေသာ သူတို႔ မူကား ေၾကခဲေသာ အစာအဟာရကို သံုးေဆာင္ရၾက၏။~
ဤေနရာ၌ ရွင္ေပါလုမွ ကြဲျပားေသာ ၀ိညာဥ္ ေရးရာအစာကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ႏို႔ႏွင့္ ေၾကခဲေသာအစာ
ကေလးငယ္တစ္ေယာက္သည္ ၾကီးထြားရန္ ႏုိ႔မွ ေၾကခဲေသာအစာကို ေကၽြးေမြးဖို႔ လိုအပ္သလို ၀ိညာဥ္
ေရးရာ၌ လည္း ၾကီးထြားတိုးတက္ရန္ ႏုိ႔ကိုသာ မဟုတ္ပဲ ေၾကခဲေသာအစာသို႔ တက္လွမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔
ေသာ္ မ်ားစြာေသာသူ တို႔မွာ ၾကီးထြားမႈမရွိေၾကာင္း ရွင္ေပါလု ေျပာသည့္အတိုင္း ျဖစ္ေနၾကပါသည္။
ႏို႔ဆိုသည္မွာ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သနည္း။ အေျဖကို (ေဟ ၆ း ၁-၃) တြင္ ေတြ႔ရပါသည္။
} ထို႔ေၾကာင့္ ေသျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ အက်င့္ကို ေနာင္တရျခင္း၊ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္း၊ ဗတၱိဇံတရား
ကို သြန္သင္ျခင္း၊ လက္ကိုတင္ျခင္း၊ ေသလြန္ေသာသူတို႔၏ ထေျမာက္ျခင္း ထာ၀ ရစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းတည္းဟူ
ေသာ မူလအျမစ္ကို ငါတို႔သည္ ျပန္၍မတည္ပဲ ခရစ္ေတာ္၏ ဘာသာ၌ အစအဦးျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔
ကို ထား၍ စံုလင္ ေသာအျဖစ္သို႔ တက္ၾကကုန္အံ့ ~
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ဘုရားသခင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏ ႏို႔ဆိုသည္မွာ အစအဦးအေျခခံ ၾသ၀ါဒဆိုင္ရာ သြန္သင္ခ်က္ မ်ားျဖစ္
ပါသည္။ (၁ေပ ၂ း ၂) ၌ ရွင္ေပတ႐ုမွ ထပ္မံ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
} ႏႈတ္ကပတ္တရား၏ ႏို႔စစ္အားျဖင့္ ၾကီးပြားမည့္အေၾကာင္း ဖြားစေသာ သူငယ္ကဲ့သို႔ ထိုတရားႏုိ႔ကို
အလြန္လိုခ်င္ေသာ စိတ္ရွိၾကေလာ့ ~
ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကီးထြားတိုးတက္မႈအတိုင္း ၀ိညာဥ္ေရးရာ ၾကီးထြားျခင္းသည္လည္း တရားႏုိ႔
အားျဖင့္ သာ စတင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခုဆက္လက္ျပီး သမၼာက်မ္းစာကို ဘယ္လိုနားလည္ႏုိင္မည္နည္း ဆို
တဲ့အေရးၾကီးသည့္ ေမခြန္းကို သြားရေအာင္ …….. ။ သမၼာက်မ္းစာသည္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲေသာ စာအုပ္တစ္
အုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေသာ့ခတ္ ထားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာကို
နားလည္ရန္ ေသာ့ခ်က္မ်ား အေသအ ခ်ာရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ခ)

သမၼာက်မ္းစာကို နားလည္ရန္ေသာ့ခ်က္မ်ား
ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာကို နားလည္ရန္ ေသာ့ခ်က္ (၃) မ်ဳိး ေရႊေသာ့ သံုး

ေခ်ာင္းကို ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ ေရႊမွာ ဘုရားသခင္ကို ရည္ညႊန္းျပီး ဘုရားသခင္၏ ေသာ့မ်ားပင္
ျဖစ္သည္။ ပထမ ေသာ့အားျဖင့္ အစျပဳရေအာင္ ……….
(၁)

ပထမေသာ့ခ်က္
ေဟရွာ (၂၈ း ၁၀)
} ပညတ္တစ္ခုေပၚမွာ တစ္ခု ၊ တစ္ခုေပၚမွာ တစ္ခု တနည္းေပၚမွာ တစ္နည္း ၊ တနည္းေပၚမွာ တစ္နည္း
သည္ဘက္မွာအနည္းငယ္ ၊ ဟိုဘက္မွာ အနည္းငယ္ ရွိၾကပါသည္တကား ဟုဆိုၾက၏။ ~
ဤက်မ္းပိုဒ္ကို သင္နားလည္ပါသလား။ နားမလည္ပါဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေျဖၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုမို

နားလည္ ႏုိင္ရန္ ၎၏စကားအဆက္အစပ္ျဖစ္ေသာ ေ႔ရွမွ အခန္းငယ္အား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။
} ေဟရွာ ၂၈ း ၉ - သူတုိ႔က အဘယ္သူကို ပညာသြန္သင္ခ်င္သနည္း ၊ အဘယ္သူကို
တရားနားလည္ေစခ်င္သနည္ ~
ဤအရာသည္ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ရွိသနည္း။ ပညတ္ဆိုသည္မွာ သြန္သင္ခ်က္ ၊ ၾသ၀ါဒမ်ားျဖစ္ျပီး တ
နည္းဆို သည္မွာ က်မ္းပုိဒ္မ်ား ကိုဆိုလိုပါသည္။ ပညတ္တစ္ခုေပၚမွာ တစ္ခု၊ တနည္းေပၚမွာတနည္း ဆိုသည္မွာ
သမၼာက်မ္းစာ၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ား၊ ၾသ၀ါဒမ်ားကို အစီအစဥ္အလိုက္ စနစ္တက် ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ၎သြန္သင္
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ က်မ္း ပိုဒ္မ်ားသည္ လည္း အစီအစဥ္အလိုက္ရွိသည့္ ေလ့လာျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။
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သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္အား သတိျပဳပါ။ }

သည္ဘက္မွာအနည္းငယ္၊ ဟိုဘက္မွာ အနည္းငယ္ ~

က်မ္းပိုဒ္မ်ား သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ျပန္႔ၾကဲစြာရွိေနသည့္အတိုင္း ေလ့လာဖို႔ အတြက္ လိုအပ္ပါသည္။ သည္
ဘက္မွာ အနည္းငယ္၊ ဟို ဘက္မွာအနည္းငယ္ ဆိုသည္မွာ ဘာအဓိပၸါယ္ရွိပါသနည္း။
ဥပမာတစ္ခုၾကည့္ရေအာင္ - ဘယ္ေတာ့မွ မေသေသာ လူတစ္ေယာက္ကို သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားတာ
သင္သိပါရဲ့ လား။ ဟုတ္ပါသည္။ သူနံမည္မွာ ဧေနာက္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ဧေနာက္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး
က်မ္းပိုဒ ္သံုးပိုဒ္ အား ျဖင့္သာ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရျပီး ၎က်မ္းပိုဒ္မ်ားမွာ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ျဖန္႔ေ ၀ထား
ပါသည္။ (က ၅ း ၂၄၊ ေဟျဗဲ ၁၁ း ၅ ႏွင့္ ယုဒ ၁၄) ဤသည္မွာ သည္ဘက္မွာ အနည္းငယ္ ဟုိဘက္မွာ အနည္း
ငယ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခခံသေဘာတရားျဖစ္ ပါသည္။ ဆက္လက္ျပီး ၾကည့္ရေအာင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ပညတ္
တစ္ခုေပၚ တစ္ခု တစ္နည္းေပၚ တစ္နည္း ဟူ၍ ႏွစ္ၾကိမ္ေဖာ္ ျပထားရသနည္း။
ဤကဲ့သို႔ ႏွစ္ၾကိမ္ေဖာ္ျပရျခင္းမွာ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း၌ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ဓမၼသစ္က်မ္း အပိုင္း
ႏွစ္ပိုင္းပါ ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရည္ညႊန္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ က်မ္းပိုဒ္မ်ားသည္ သမၼာ
က်မ္းစာထဲ၌ သည္ ဘက္မွာ အနည္းငယ္ ဟိုဘက္မွာအနည္းငယ္ ရွိေနရသနည္း။ (ေဟရွာ ၃၄ း ၁၇) ၌ ရွင္း
လင္းခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ဖတ္ရ ေအာင္.........။
} သူတို႔ကို စာေရးတံျပဳလ်က္ လက္ေတာ္ႏွင့္ မ်ဥ္းၾကိဳးကိုတန္းလ်က္၊ သူတို႔ေနရာကို ခြဲေ၀ေတာ္ မူ၏။ ~
ဤေနရာ၌ စာေရးတံျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ (စကားလံုး) အနည္းငယ္စိမ္းေနမည္ထင္ရသည္။ ဘယ္လို
နည္းလမ္း ၌ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ သမၼာတရားမ်ားကို စာေရးတံျပဳလ်က္ ခြဲေ ၀ေတာ္မူသနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စာ
ေရးတံျပဳတဲ့အခါ စာ ရြက္တစ္ရြက္ကို အစိတ္အပိုင္းကေလးမ်ားအျဖစ္ ျပဳလုပ္ကာ ပါ၀င္သည့္ အမည္မ်ားကို ထို
စာရြက္ကေလးမ်ားေပၚ ေရးျပီး ေနာက္ဆံုးေရာေမႊကာ စာေရးတံျပဳလုပ္ၾကသည့္နည္းတူ ဘုရားသခင္သည္
ၾသ၀ါဒတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ သမၼာတရား၏ သြန္သင္ ခ်က္မ်ားကို အစိတ္အပိုင္းမ်ား (သို႔) က်မ္းပိုဒ္မ်ားအျဖစ္ ခြဲေ၀ခဲ့ပါ
သည္။ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သမၼာတရားမ်ားကို တစစီျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ က်မ္းပိုဒ္ မ်ားအျဖင့္
ျဖစ္သည္။ သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ က်မ္းပိုဒ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ကို ယူျပီး ၀ွက္ထားကာ သမၼာက်မ္းစာ (၆၆)
အုပ္ထဲ၌ ျဖန္႔ေ၀ထားပါသည္။ ဤသည္မွာ သမၼာတရားကို ေသာ့ခတ္ထား သည့္ ဘုရားသခင္၏ နည္းစနစ္ ျဖစ္
ပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ သမၼာတရားကို ေသာ့ခတ္ထားရပါသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလြန္အဖိုးမ
ျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ျပီး မ႐ုိမေသမေလးမစား မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အလြဲသံုးစားမျပဳရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ
နည္းအတိုင္း လူသားမ်ား သည္လည္း သူတို႔၏ တန္ဖိုးရွိသည့္အရာမ်ားကို လံုျခံဳသည့္ေနရာ၌ ႐ႈပ္ေထြးေသာ
ေသာ့မ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းတတ္ၾကပါ သည္။. ဘုရားသခင္၏ သမၼာတရားသည္ ဘယ္မွ်ေလာက္ပို၍ တန္ဖိုးရွိပါ
သနည္း။
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ဤနည္းအားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ေသာ့ခတ္ထားေသာ လွ်႕ဳိ ၀ွက္ေသာ စာအုပ္အျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔
ရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘယ္လိုဖြင့္ႏုိင္မည္နည္း။ အေျဖကို (ေဟရွာ ၃၄ း ၁၆) တြင္ ေတြ႔ရပါသည္။
} ထာ၀ရဘုရား၏ က်မ္းစာကို ၾကည္႐ႈ၍ ဖတ္ၾကေလာ့ ......အမတေကာင္မွ် မိမိအေဘာ္ကို မလိုရ ထာ၀ရ
ဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္အမိန္ေတာ္ရွိ၏။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္လည္း သူတို႔ကို စုေ၀းေစေတာ္မူ၏။ ~
ဤေနရာ၌ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ က်မ္းပိုဒ္မ်ားအား ရွာရန္၊ ၾကည့္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတ႔ြရပါ
သည္။ က်မ္း ပိုဒ္တိုင္း၌ သူ၏အေဖာ္၊ မိတ္ဖက္ရွိသည္ဆိုသည္မွာ ဘာအဓိပၸါယ္လဲ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိထားသည့္အ
တိုင္း အေဖာ္မိတ္ဖက္ဆို သည္မွာ တစ္စံုကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေယာက်ၤားႏွင့္မိန္းမသည္ တစ္စံုျဖစ္သလို လွ်ပ္
စစ္၌ အဖိုႏွင့္အမသည္ (အေပါင္းႏွင့္ အႏႈတ္) သည္ တစ္စံုျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ ေမးခြန္းက်မ္းပိုဒ္တိုင္း၌
သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေျဖက်မ္းပိုဒ္မ်ားရွိသည္ကို ရည္ ညႊန္းပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ေမးခြန္းအား
လံုးအတြက္ အေျဖရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ထိုက်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ေတြ႔ရွိ ရန္ စုစည္းရန္ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို
လိုအပ္ပါသည္။ (ေယာ ၁၆ း ၁၃) ဤနည္းအားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာ၏ စာအုပ္ (၆၆) အုပ္ထဲ၌ ၾကဲျဖန္႔ထားသည့္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားအားျဖင့္ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် ေလ့လာျခင္းျဖစ္ပါ သည္။
သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာရန္ ဒုတိယေသ့ာခ်က္ကို မသြားခင္ အေရးၾကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္၎
၏ အဓိပၸါယ္ကို ေလ့လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ (ေဟရွာ ၂၈ း ၁၀၊ ၁၃) ဤ က်မ္းပိုဒ္ ႏွစ္ပိုဒ္ ၌ ေရးသားထားပံု တူညီ
ေသာ္လည္း အလြန္ကြာ ျခားတဲ့အခ်က္ကို သတိျပဳပါ။ ဘာအဓိပၸါယ္ရွိသနည္း။
က်မ္းစာေလ့လာျခင္းႏွစ္မ်ဳိးကို ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ေဟရွာ ၂၈ း ၁၀) ကို ဖတ္ၾကည့္သည့္အခါ
}

ပညတ္တစ္ခုေပၚမွာတစ္ခု တစ္ခုေပၚမွာတစ္ခု

တနည္းေပၚမွာတစ္နည္း တနည္းေပၚမွာတစ္နည္း သည္ဘက္မွာအနည္းငယ္
ဟုိဘက္မွာအနည္းငယ္ ရွိၾကပါသည့္တကား ~
ဤက်မ္းစာေလ့လာျခင္းသည္ သမၼာတရား၏ အသိပညာ (သို႔) သိကၽြမ္းျခင္း၌ ေရွ ႔သို႔သင့္ကိုတိုးတက္
ေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပျပီး (ေဟရွာ ၂၈ း၁၃) တြင္
} သူတို႔သည္ သြားရာတြင္ လွန္ဆွတ္၍ က်ဳိးပဲ့ေက်ာ့မိဖမ္းဆီးျခင္းသို႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း
ထာ၀ရဘုရား၏ ႏႈတ္ ကပတ္ေတာ္သည္ ပညတ္တစ္ခုေပၚမွာတစ္ခု၊ တစ္ခုေပၚမွာတစ္ခု
တစ္နည္းေပၚမွာတစ္နည္း၊ တနည္းေပၚမွာတစ္နည္း
သည္ဘက္မွာအနည္းငယ္ ဟုိဘက္မွာအနည္းငယ္ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ~
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ဤက်မ္းစာေလ့လာျခင္းသည္ သင့္ကို ေနာက္သို႔ ဆုတ္ယုတ္ေစျပီး သမၼာတရားကို ဆံုး႐ႈံးရန္ ျဖစ္ေစပါသည္။
က်ဳိးပဲ့ေက်ာ့မိ ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာအရာ၊ မွားယြင္းေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ား၌ ဖမ္းမိျခင္းကို ရည္ညႊန္း
ပါသည္။ ျပီးေနာက္ထပ္မံ ၍ ေမးခြန္းတစ္ခု ေပၚလာပါသည္။ သမၼာတရားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘယ္လိုသိႏုိင္မလဲ။ အ
ေျဖကို (ေယာ ၁၇ း ၁၇) တြင္ ေတြ႔ႏုိင္ပါ သည္။
} ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သမၼာတရားျဖစ္ပါ၏ ~
ဤအေရးၾကီးသည့္ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းကို သိရွိျပီးေနာက္ ဤအရာသည္ မွန္ကန္ေသာ က်မ္းစာေလ့
လာျခင္း ျဖစ္သည္ကို ဘယ္လိုသိႏုိင္မည္နည္း။ ဟုတ္ပါသည္။ ၾသ၀ါဒဆိုင္ရာ ယံုၾကည့္ခ်က္ သြန္သင္မႈမ်ားကို
စစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ သိႏုိင္ပါသည္။ သြန္သင္ခ်က္မ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီရဲ့လား။
သမၼာက်မ္းစာ စစ္ေဆးမႈ တစ္ခုလုပ္ၾကည့္ရေအာင္ ………… ။
၀ိညာဥ္၌ အေသြးရွိပါသလား။ မရွိပါလို႔ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျဖၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဒါေပမယ့္ ၀ိညာဥ္၌
ေသြးရွိတယ္ လို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖတ္ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ King James Version (KJV) ၌ ေဖာ္ျပထား
သည္။
} ေယရမိ ၂ း ၃၄ - အျပစ္မရွိေသာ ဆင္းရဲသားတို႔ကို (Souls) အေသသတ္၍
သြန္းေသာအေသြးသည္သင္၏အ၀တ္စြန္း၌ ထင္ရွား၏။ ~
ဟုတ္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္၌ အေသြးရွိေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သြန္သင္ထားပါသည္။ သင္အံ့
ၾသသြားပါ သလား။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လာမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၌ လူ႔၀ိညာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ကို ေလ့လာသြား
ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သင္ယူေသာ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းမ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာေပၚ အေျခ
ခံလား ဒါမွမဟုတ္ သမၼာက်မ္းစာမွ သတိေပးထားေသာ မွားယြင္းသည့္ သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ မွားယြင္းေသာ ေလ့
လာျခင္းလားဆိုတာကို အျမဲတမ္းစစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယခုဆက္လက္ျပီး သမၼာက်မ္းစာကို နားလည္ႏုိင္ရန္ ဒုတိယေသာ့ခ်က္ကို သြားရေအာင္ ………။
(၂)

ဒုတိယေသာ့ခ်က္

}

၂တိ ၂ း ၁၅
သင္မူကား ၀န္ခံေတာ္မူေသာသူ ရွက္ေၾကာက္စရာအေၾကာင္းမရွိဘဲ သမၼာတရားကို မွန္ကန္စြာ
ပိုင္းျခားတတ္ေသာ ဆရာသမားျဖစ္လ်က္ ဘုရားသခင္ေ႔ရွ၌
ကိုယ္ကိုကိုယ္ဆက္သျခင္းငွာ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေလာ့ ~
-8-

သင္ခန္းစာ (၁)

မည္သည့္အဓိပၸါယ္ရွိသနည္း။ ဤေနရာ၌ လ႕ွ်ိဳ၀ွက္ခ်က္တစ္ခုရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိထားသည့္အ
တိုင္း လူသားမ်ားၾကားထဲ၌ ဘာသာစကားမ်ားကို ေရးသားသည့္အခါ မ်ားစြာေသာ ပံုစံမ်ားရွိပါသည္။ ကဗ်ာဆန္
ဆန္ေရးသားသည့္ ပံုစံ၊ ျပဇတ္ပံုစံႏွင့္ စကားေျပ ပံုစံ … စသျဖင့္ ရွိပါသည္။ ထို႔အတူ ဘုရားသခင္သည္ သမၼာ
က်မ္းစာကို ပံုစံ (၃) မ်ဳိးျဖင့္ ေရး သားခဲ့ပါသည္။
i.

စကားလံုးအတိုင္း တိုက္႐ုိက္ေဖာ္ျပေရးသားသည့္ပံုစံ
ဥပမာ - က ၁ း ၁
မ ၁း ၂၁

အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင္ေျမၾကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။
သားေယာက်္ားကို ဖြားျမင္လိမ့္မည္၊ ထိုသားသည္ မိမိလူတို႔ကို အျပစ္မွ ကယ္္
ခၽြတ္မည့္သူျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေယ႐ႈဟူေသာ အမည္ျဖင့္ မွည့္ရမည္ဟု ေကာင္း
ေကာင္းကင္တမန္ဆို၏။

သမၼာက်မ္းစာ၏ ၾကီးမားေသာအပိုင္းသည္ ဤပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ တိုက္႐ုိက္နားလည္ႏုိင္ရန္ ေရးသားထားပါ
သည္။ ၎ သည္ အားလံုးကို နားလည္ႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်မ္းစာတစ္အုပ္လံုးသည္ ဤကဲ့
သို႔ေသာ စကားလံုးအ တုိင္း တိုက္႐ုိက္ေဖာ္ျပေရးသားထားေသာ ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္သာ ေရးသားထားတာမဟုတ္
ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပန္လည္မွတ္မိၾကဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။
ii.

ပံုဥပမာ စကားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေရးသားသည့္ပံုစံ
ဒုတိယေရးသားထားသည့္ပံုစံမွာ ပံုဥပမာစကားမ်ားျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ စကားလံုးအတိုင္း တိုက္

႐ုိက္မယူရဘဲ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ အျဖစ္ယူရေသာ က်မ္းပိုဒ္ငယ္မ်ား (သို႔) ေသးငယ္ေသာ ပံုဥပမာ
မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာအေနျဖင့္ (လု ၁၅ း ၃-၇) ကိုၾကည့္ရေအာင္……….။
ေပ်ာက္ေသာသိုးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပံုဥပမာစကားျဖစ္သည္။ ၎သည္ အလြန္ထင္ရွားျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာ
သို႔ ကူး ေျပာင္းလာေသာ လူသစ္တစ္ေယာက္၏ ဗတၱိဇံခံျခင္း၌ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖတ္ၾကပါသည္။ အဘယ့္
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေပ်ာက္ေသာသိုးသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သူျဖစ္သည္ဟု ထင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားစြာ
ေသာသူမ်ားသည္ အခန္းငယ္ (ရ) ၌ တစ္ဦးခ်င္း အျပစ္သားမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္ဟု ထင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္
ေသခ်ာစြာ က်မ္းပိုဒ္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္…..
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} ထို႔နည္းတူ ေျဖာင့္မတ္၍ ေနာင္တရစရာအေၾကာင္းမရွိေသာသူ ကိုးဆယ္ကိုးေယာက္တ႔ို၌
ေကာင္းကင္သားတို႔ သည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိသည္ထက္ ေနာင္တရေသာ လူဆိုးတစ္ေယာက္၌ သာ၍
၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾကသည္ဟု ငါဆို၏။ ~
အကယ္၍ ဤအရာသည္ တစ္ဦးခ်င္းအျပစ္သားမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္ဆိုလွ်င္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူကိုး
ဆယ့္ကိုး ေယာက္သည္ ဘယ္သူေတြလဲ။ ဒီကမၻာေျမၾကီးေပၚမွာ မ်ားစြာေသာ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ရွိပါသလား။
အေျဖကို (ေရာ ၃ း ၁၀) မွာ ၾကည့္ရေအာင္………. ။
} က်မ္းစာလာသည္ကား ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမရွိ၊ တစ္ေယာက္မွ် မရွိ ~
ဟုတ္ပါသည္။ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္ကို ရွင္းလင္းလွပါသည္။ ဤသို႔ဆို
လွ်င္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ကိုးဆယ္ကိုးေယာက္ဟာ မည္သူေတြနည္း။ အျပစ္သားတစ္ဦးခ်င္းစီကို ရည္ညႊန္းျခင္း
မဟုတ္ ပံုဥပမာစကား ျဖစ္ပါသည္။ ဤပံုဥပမာစကား၏ အဓိပၸါယ္ကို ၾကည့္ရေအာင္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ
သူ၌ သုိး(၁၀၀) ရွိသည္ဟု ဤေနရာ ၌ သခင္ေယ႐ႈေျပာေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုေခတ္က လူတစ္ေယာက္၏
ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျခင္းကို သိုး၊ ႏြား၊ ကုလားအုပ္စ သည္တို႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ဥပမာ - အာျဗံဟံ၊ ေယာဘ၊
ဤအရာသည္ ဖန္ဆင္းခံအရာအားလံုး၏ ပုိင္ရွင္ (သို႔)ဖန္ဆင္း ရွင္ျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္တစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။ သိုးထိန္းအျဖစ္လည္း ရည္ညႊန္းပါသည္။ (ဆာ ၂၃ း ၁)
ဘုရားသခင္၏ သိုးေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။
သိုး

= အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ နာခံသည့္ ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းထားေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။

၁၀၀ = အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းထားသည့္အရာမ်ား ဥပမာ - တိရိစာၦန္၊ ငွက္မ်ား၊ ငါး၊
ပိုးမႊားမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၊ လူသားမ်ား စသျဖင့္ …… ၁၀၀ သည္ ျပည့္စံုေသာဘုရားသခင္
၏ ဖန္ဆင္းျခင္းအားလံုးကို ရည္ညႊန္းပါသည္။
ယခုဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းမ်ားထဲမွ သိုးတစ္ေကာင္ ေပ်ာက္သြားခဲ့သည္မွာ ဖန္ဆင္းထားသည့္
အ မ်ဳိးအစား ထဲမွ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔သည္ ေပ်ာက္ဆံုးေသာ မ်ဳိးႏြယ္ျဖစ္သည့္
အ တိုင္း အျပစ္သို႔က်ဆင္း ကာ အျပစ္၏အခ ေသျခင္းႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ထိုေနာက္ ဘုရားသခင္ဘာလုပ္
ခဲ့ ပါသနည္း။ ေပ်ာက္ေသာသိုးကို ရွာဖို႔ ရန္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို ေစလႊတ္
ခဲ့ ပါသည္။
ေယာ - ၃ း ၁၆
မိမိ၌ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန႔္ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္
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ဟုတ္ပါသည္။ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အားလံုးအတြက္ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ၾကီးမားေသာ အစီအ
စဥ္ကို ေနာက္သင္ခန္းစာမ်ား၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ေလ့လာပါမည္။
ေနာက္ဆံုးမွာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တစ္ခုလံုးသည္ အျပစ္ႏွင့္ေသျခင္း စီရင္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ကာ ထာ၀ရ
အသက္ကို ေပးအပ္ေသာအခါ ေကာင္းကင္၌ ၾကီးစြာေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤ
ဥပမာသည္ ပံုဥပမာ စကားျဖင့္ ေဖာ္ျပေရးသားေသာ ပံုစံကို နားလည္ရန္အတြက္သာျဖစ္ပါသည္။
iii.

သေကၤတ ျဖင့္ေဖာ္ျပေရးသားထားသည့္ပံုစံ
ဤသေကၤတျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပေသာ ပံုစံသည္ အလြန္အေရးပါေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ား၏ အဓိပၸါယ္
ကို ၀ွက္ထားရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းသည္ သေကၤတမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။
} ဗ်ာ ၁ း ၁ - မိမိအေစခံကၽြန္ ေယာဟန္အား ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အရိပ္ကိုျပေတာ္မူ၏။ ~
ဤပံုစံမ်ဳိးကို အျခား ဒံေယလ ေယဇေက်လ စတဲ့ က်မ္းမ်ား၌လည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပတ္၀န္း
က်င္သဘာ၀ တရားၾကီး၌ ရွိေသာ ေလ၊ ေရ၊ ေတာင္၊ ျမိ႕ဳ ၊ တိမ္၊ သစ္ပင္၊ ျမက္ပင္။ ခ်ဳိ၊ မီး………. ကဲ့သို႔
ေသာ အရာမ်ားကို သေကၤတမ်ား အျဖစ္ အသံုးျပဳကာ သူတို႔၏ အဓိပၸါယ္မ်ားကိုလည္း သမၼာက်မ္းစာထဲ၌
ပဲ ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။
ဥပမာ - မ ၁၆ း ၆

တံေဆး

၎၏ အဓိပၸါယ္မွာ ဘာျဖစ္ပါသနည္း။ (မ ၁၆ း ၁၂) တြင္ ဖတ္ၾကည့္ရေအာင္ ……. ။
} ထိုအခါ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ မုန္ႏွင့္ တေဆးကို ၾကဥ္ေရွာင္ၾကဟု မိန္႔ေတာ္မမူ
ဖါရိရွိ ႏွင့္ ဇႏၵဳကဲတို႔၏ ၾသ၀ါဒကို ၾကဥ္ေရွာင္ၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို နားလည္ၾကသတည္း ~
ဟုတ္ပါသည္။ ဖါရိရွဲ ႏွင့္ ဇႏၵဳကဲတို႔၏ ၾသ၀ါဒမ်ားသည္ မွားယြင္းေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
(တ ၂၃ း ၈) မွာ ဖတ္ၾကည့္ပါ။
} ဇႏၵဳကဲတို႔က ထေျမာက္ျခင္းမရွိ ေကာင္းကင္တမန္မရွိ နံ၀ိညာဥ္မရွိဟု ယူဆၾကသည္
ဖါရိရွဲတို႔က ႏွစ္ပါး စလံုးရွိသည္ဟု ၀န္ခံၾက၏။ ~
ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈေျပာေသာ တံေဆးသည္ သေကၤတအားျဖင့္ မွားယြင္းေသာ ၾသ၀ါဒမ်ား သြန္
သင္ခ်က္မ်ား ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အခုဆက္လက္ျပီး သေကၤတပံုစံျဖင့္ ေရးသားထားေသာ က်မ္းပိုဒ္
တစ္ခုအား ေလ့လာၾကရ ေအာင္ ….. ။
} ေဒ ၁၁ း ၁ - သင္၏အစာကို ေရေပၚမွာ ပစ္ခ်ေလာ့၊ ကာလၾကာျမင့္မွ တဖန္ေတြ႔ေလဦးမည္။ ~
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သင္ခန္းစာ (၁)

ဤက်မ္းပိုဒ္အား စကားလံုးအတိုင္း တိုက္႐ုိက္ယူရမည္လား။ အကယ္၍ သင္သည္ အစာကို ေရထဲသို႔
ခ်လိုက္ မယ္ဆိုရင္ ၎သည္ ခ်က္ခ်င္းအားလံုးနီးပါး အရည္ေပ်ာ္သြားျပီး ဘာမွ် က်န္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ ဘယ္လိုလုပ္ ကာလၾကာျမင့္မွ တစ္ဖန္ေတြ႔ ႏုိင္မည္နည္း။ ဟုတ္ပါသည္။ ဤအရာသည္
သေကၤတ အားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ပံုစံျဖစ္ပါ သည္။ သေကၤတ သံုးမ်ဳိးအား အသုံးျပဳထားပါသည္။
(၁) အစာ (bread)

(၂) ေရ

(၃) ကာလၾကာျမင့္မွ

ယခုသူတို႔၏ အဓိပၸါယ္မ်ားကို ၾကည့္ရေအာင္ ………
အစာ
၎၏အဓိပၸါယ္မွာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာအစာျဖစ္ပါသည္။
(ေယ ၁၅း၁၆/ မ ၄း၄)
ေရ
၎၏အဓိပၸါယ္မွာ ေလာကသားအားလံုးကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ (ဗ်ာ ၁၇း ၁၅)
ကာလၾကာျမင့္မွ
၎၏ အဓိပၸါယ္မွာ လူသားအားလံုးေနာင္တရ၍ ဘုရားသခင္ထံ ျပန္လာမည့္ ေျမၾကီးေပၚတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္
တည္ ေထာင္သည့္ အခ်ိန္ကာလကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ (ဆာ ၂၂း ၁၇-၁၈)
} ေျမၾကီးစြန္းရွိသမွ်တို႔သည္ ထာ၀ရဘုရားထံသို႔ ေျပာင္းလဲၾကလိမ့္မည္။
လူအမ်ဳိးအႏြယ္အေပါင္း တို႔သည္ ေ႔ရွေတာ္၌ ကိုးကြယ္ၾကလိမ့္မည္။ ~
ထိုအရာကို သင္ျမင္ပါရဲ့လား။
ထို႔ေၾကာင့္ ဤက်မ္းပိုဒ္၏ ဆိုလိုရင္းမွာ ယခုသမၼာတရားကို လူေတြထံ သက္ေသခံျခင္း၏ ရလာဒ္ကို ယ
ခုေမွ်ာ္လင့္ ဖို႔ မဟုတ္ဘဲ လာမည့္အနာဂတ္၌ သာ၍ ေမွ်ာ္လင့္ဖို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔
ေသာ အေၾကာင္းရင္း မ်ားေၾကာင့္ သမၼာတရားကို ရရွိဖို႔ အလိုငွါ သမၼာက်မ္းစာ၏ အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကား
ပံုစံကို မွန္ကန္စြာသိရွိ ပိုင္ျခားနား လည္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သေကၤတျဖင့္ အသံုးျပဳထားသည့္အရာကို စကားလံုးအတိုင္း တိုက္႐ုိက္မယူရသလို စကား
လံုးအတိုင္း တိုက္႐ုိက္ေဖာ္ျပထားေသာ အရာကိုလဲ ပံုဥပမာစကားအတိုင္း အနက္မျပန္ရပါ။
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(၃)

တတိယေသာ့ခ်က္ - ေခါင္းစဥ္လိုက္ေလ့လာျခင္း
သမၼာက်မ္းစာကို နားလည္ႏုိင္ရန္ တတိယေသာ့ခ်က္မွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို သူတို႔ႏွင့္ စပ္

ဆိုင္သည့္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ သည္ဘက္မွာ အနည္းငယ္ ဟိုဘက္မွာ အနည္းငယ္ ျဖန္႔ေ၀ထားသည့္ က်မ္းပိုဒ္
မ်ားကို ရွာေဖြ၍ ေခါင္း စဥ္လိုက္ေလ့လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာ -

၀ိညာဥ္၊ ကယ္တင္ျခင္း၊ ဗတၱိဇံ စတဲ့ သင္ခန္းစာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကိုယူ၍

ေလ့လာျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။
သင့္အေနျဖင့္ ၎သည္ အလြန္ၾကီးမားေသာ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ဤတိက်ေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္
ႏြယ္သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ က်မ္းညႊန္းမ်ားကို ဘယ္လိုသိႏုိင္မလဲ၊ ရွာေဖြရမလဲလို႔ စဥ္းစားေကာင္း စဥ္စားေန
မည္ျဖစ္သည္။
ဟုတ္ပါသည္။ ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တိက်ေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္တဲ့ က်မ္းညြန္းမ်ားကို ရွာေဖြ
ရန္၊ ကူညီ ရန္၊ ၎ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ က်မ္းညႊန္းမ်ား အစဥ္လိုက္ျပဳလုပ္ထားသည့္ က်မ္းညႊန္း
စာအုပ္မ်ား ရွိေနျပီျဖစ္ပါ သည္။ ယံုၾကည္စိတ္အခ်ရဆံုး က်မ္းညႊန္းစာအုပ္ (၂) အုပ္မွာ Young ႏွင့္ Strong
တို႔ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာကို ကမၻာဦးမွ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအထိ တစ္ခန္းျပီးတစ္ခန္းဖတ္႐ုံမွ်ျဖင့္ သမၼာတရား
ကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိရန္ အကူအညီမေပးႏုိင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သည္ဘက္မွာ အနည္းငယ္ ဟိုဘက္မွာ အ
နည္းငယ္ရွိေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသာ
သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သမၼာ တရားမ်ားကို ရရွိႏုိင္သည့္ ၾကြယ္၀ေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာႏွင့္ နက္နဲေသာ ေလ့
လာျခင္းမ်ဳိးကို ျဖစ္ေစပါသည္။
သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာရန္ဤ ေရႊေသာ့ (၃) ေခ်ာင္းကို နားလည္ခဲ့ျပီးေနာက္ သေကၤတအားျဖင့္
ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မည္ကဲ့သို႔ ေဖၚျပထားသည္ကို ေလ့လာၾကပါစို႔
ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သေကၤတလကၡဏာျဖင့္ မည့္သို႔ ေဖာ္ျပထားပံုကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။
v

မီး ႏွင့္ တူ
(ေယ ၂၃ း ၂၉)
} ငါ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ မီးကဲ့သို႔၎ ၊ ေက်ာက္ကိုထုေခ်ေသာ သံတူကဲ့သို႔၎
ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာဟု ထာ၀ရဘုရားေမးေတာ္မူ၏။ ~
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သင္ခန္းစာ (၁)

ဤေနရာ၌ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မီးႏွင့္၎၊ သံတူႏွင့္၎ ႏႈိင္းယွဥ္ထားပါသည္။ ဤအရာ
သည္ ဘာ အဓိပၸါယ္ရွိသနည္း။
-

မီးသည္ ဖ်က္စီးေစျခင္း ႏွင့္ စင္ၾကယ္ေစျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးလံုးပါ၀င္သည့္ ဓါတ္/ အရာ အျဖစ္သည္။

-

သတၱဳမ်ားကို မီးသည္ မစင္ၾကယ္ျခင္းမွ စင္ၾကယ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ထို႔အတူ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း မီးကဲ့သို႔ အျပစ္ကို ဖ်က္စီးေစျပီး ႏွလံုးသားထဲမွ
မသန္႔ရွင္း သည့္ အျပစ္မ်ားကို လည္း စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေစပါသည္။
-

သံတူ

-

ဤေနရာ၌ ၾကီးမားသည့္ ေက်ာက္တံုးမ်ားကို ခြဲရန္ ၾကီးမားသန္စြမ္းသည့္ တူကို ရည္

ညႊန္းပါသည္။ ထို႔အတူ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း အျပစ္ႏွင့္အတၱ၌ ေက်ာက္ကဲ့
သို႔ မာေက်ာေနေသာ ႏွ လံုးသားမ်ားကို ခြဲရန္ ၊ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ရည္ညႊန္းပါသည္။
v

ဓါး
(ဧ ၆ း ၁၇)
} ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တည္းဟူေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဓါးကိုယူၾကေလာ့။ ~
ဤေနရာ၌ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဓါးႏွင့္သေကၤတျပဳထားပါသည္။
ဓါးသည္ တိုက္ပြဲမ်ား၌ အသံုးျပဳေသာ လက္နက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာ၌ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္

ရာ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္သည္။
ဟုတ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာတိုက္ပြဲ၌ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မ
ေကာင္းမႈ၊ ဆိုးညစ္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ (ေဟျဗဲ ၄ း ၁၂)
} ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ တန္ခိုး ႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း
သန္လ်က္တကာတို႔ထက္ ထက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ အသက္ႏွင့္စိတ္၀ိညာဥ္ကို၎
အ႐ုိးအဆစ္ႏွင့္ ျခင္ဆီကို၎ ပိုင္းျခား၍ ထုတ္ျခင္းခြင္းတတ္၏။ ~
ဘုရားသခင္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ထက္၍ အသြားႏွစ္ဖက္ရွိေသာ သံလ်က္အျဖစ္ သေကၤတအားျဖင့္
ေဖာ္ျပ ထားသည့္အတိုင္း ေဟာေျပာသူႏွင့္ ၾကားနာခံသူႏွစ္ဦးစလံုးေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ အာမင္။
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