ရွင္ေရာဟန္ ခရစ္၀င္က်မ္းမွ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္
ေလ့လာမွတ္သားျခင္း

(Questions From John)

[ Burmese ]

ရွင္ေယာဟန္ ခရစ္၀င္က်မ္းမွ
ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေလ့လာမွတ္သားျခင္း
နိဒါန္း
တမန္ေတာ္

ရွင္ေယာဟန္သည္

ဤက်မ္းစာကုိ

ဘုရားသခင္ ထံမွ လာေသာတန္ခိုးေတာ္ အားျဖင့္ ေရးသား
ထားေလသည္။

၄င္းသည္

ႏွစ္ျခင္းဆရာ

ရွင္ေယာဟန္

မဟုတ္ေပ။ တမန္
ေတာ္ရွင္ေယာဟန္သည္

ရွင္ယာကုတ္၏

ျဖစ္သည္။

သူတို႔

ႏွစ္ေယာက္သည္

ဇာလဒိ၏

ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ျခင္းဆရာေယာဟန္ဟူမူကား

အစ္ကို
သားမ်ား

ဘုန္းေတာ္ႀကီး

ဇာခရိႏွင့္ ဇနီး အဲလိဇဘက္၏ သားျဖစ္သည္။
ရွင္ေယာဟန္

ခရစ္၀င္က်မ္းသည္

သမၼာက်မ္းစာ၏

(၆၆) ခုေသာက်မ္းမ်ား မွတစ္ခုအပါအ ၀င္ျဖစ္သည္။ ဘုရား
ႏုုွတ္ေတာ္မွ လူသားမ်ားအတြက္ က်မ္းအျဖစ္ ေရးသားထား
ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုက်မ္းစာမွ
အသက္ရွင္ျခင္း

အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ

အေၾကာင္း၊

အႀကိမ္ေမြးဖြားျခင္း၊

ဆံုးမၾသ

ေသျခင္းကို

ေမြးဖြားျခင္း၊

၀ါဒမ်ား၊

ဒုတိယ

ေအာင္ျမင္ကာ

လူသား

အားလံုးကိုိ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သခင္ေယရႈူ
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အေၾကာင္းတို႔ကို ရွင္းလင္းေဖၚျပထားသည္။ ေလာကလူသား
တို ့အတြက္ေေရးသားထားေသာအေရးႀကီးဆံုးသတင္းေကာင္း
ျဖစ္ေပသည္။
ရွင္ေယာဟန္ ခရစ္၀င္က်မ္း၌ ေရးသားထားသမွ်တြင္
ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။
သင္တို႔ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို
ယံုၾကည္ၾကရမည္။ သားေတာ္ ေယရႈူခရစ္ေတာ္၏ နာမေတာ္(
အမည္) အားျဖင့္သာ အသက္ ( ငရဲမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊
ကယ္တင္ျခင္း)ကို

ရမည္ျဖစ္သည္။

(ေယာ

၂၀:၃၁)

ရွင္ေယာဟန္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေဖၚျပသည္ကား၊ ခရစ္ေတာ္
သည္ ဘုရားသခင္၏ ထာ၀ရ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ဤ
နာဇရက္ၿမိဳ႕သားသည္
သူသည္

ေယရႈခရစ္ေတာ္

ေကာင္းကင္ဘံုမွ

လူသားတို႔ကို

ေလာကသို႕

ဒုကၡဆင္းရဲထဲမွ

လက္၀ါးကားတိုင္ေပၚတြင္

ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
ဆင္းသက္လာ၍

ကယ္တင္ရန္ျဖစ္သည္။

လူသားတို႔၏

အျပစ္အတြက္

အသက္စေတး၍ အေသခံေတာ္မူ၏။ သၿခၤဳဳိင္း၌ ျမဳပ္ႏွံထားၿပီး
သံုးရက္ေေျမာက္ေသာ

ေန႔တြင္

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့သည္္။

သူသည္ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားျဖစ္၍ သူ႔ကို ယံုၾကည္ေသာ
သူတိုင္း ကယ္တင္ျခင္း အမွန္ ရရွိလိမ့္မည္။
ကမာၻေပၚရွိ လူသားတိုင္း၏ ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈ
သည္

ဤအခ်က္ေပၚ၌သာ

မူတည္၍

ခရစ္ေတာ္ကို

ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ သိရွိၿပီး ယံုၾကည္ရန္ အလြန္ အဓိကက်
ေပသည္။
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"ဘုရားသခင္သည္ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို
စြန္႔ေတာ္မူသည္ တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္
မူ၏။" (ေယာ ၃ း ၁၆)
ရွင္ေယာဟန္ ခရစ္၀င္က်မ္း၌ သံုးပိုင္းခြထ
ဲ ားသည္ ၁။ လူတိုင္းထာ၀ရအသက္ကို

ခရစ္ေတာ္မွ

ရႏိုင္သည္

(အခန္းၾကီး ၁-၁၂)
၂။ ေအာင္ျမင္ၿပီးတင္းတိမ္

ေရာင့္ရဲေသာ

အသက္တာ

(အခန္းၾကီး ၁၃-၁၇)
၃။ အမွားျပဳျပင္ျခင္း

-

အစားထိုးအေသခံျခင္းႏွင့္

ထေျမာက္ျခင္း - ခရစ္ယာန္မ်ားတို႔၏

ရွင္ျပန္

အဓိကက်ေသာ

ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာျဖစ္သည္။
ေမးခြန္း (၁၀) ခုရွိသည္။ အခန္းႀကီးမ်ားကို ဖတ္ရူေလ့လာပါထိုေနာက္

ကြက္လပ္မ်ားကို

လိုအပ္သလိုျဖည့္ပါ။

သင္

ဆက္လက္ေလ့ လာသင္ၾကားရန္အတြက္ သင္ခန္းစာမ်ားကို
စာတိုက္မွ ထပ္မံပို ့ေေပးမည္ျဖစ္သည္္။ မိတေ
္ ဆြအသစ္မ်ား
အတြက္လည္း လိပ္စာပို ့ေပးပါက သူတို႔ အတြက္လည္း
ပို႔ေပးမည္ ျဖစ္သည္။
ရွင္ေယာဟန္ စာအုပ္ကို လက္ကိုင္စာအုပ္အျဖစ္ သိမ္းထားၿပီး၊
ေမးခြန္း၏

အေျဖလႊာမ်ားကိုသာ

ေပးေစလိုပါသည္။
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ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ပို႔

စာစစ္ျခင္း နိဒါန္း
၁။ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္က်မ္းသည္က်မ္း

အုပ္မွ

တစ္အုပ္ ျဖစ္သည္။
၂။ သမၼာက်မ္းစာဘုရားမွ

တို႔အား ေျပာၾကားျခင္း

ျဖစ္သည္။
၃။ အဘဘုရား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လူသားမ်ား သားေတာ္
ခရစ္ေတာ္ကို

ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းတို႔သည္

အသက္ကို ရမည္။
၄။ ခရစ္ေတာ္သည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္၌
သၿဂၤဳိင္း၌

ထား၏။

ေန ့တြင္

ေတာ္မူ၏။

၅။

ကို ယံုသူတိုင္း
(ေယာ၃း၁၆)
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ျပီး
သံုးရက္ေျမာက္ေသာ
အသက္ရမည္။

အခန္း (၁)
၁။ ခရစ္ေတာ္သည္ အဖ

ႏွင့္ တူညီသည္။

သံုးပါး တစ္ဆူတြင္ ပါ၀င္သည္။

(ေယာ ၁း၁၁-၁၄)

၂။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္

ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၃။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္

ကို

ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။
၄။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေလာက၏ …………… အလင္းျဖစ္၏။
၅။ ခရစ္ေတာ္ကို

ေသာသူတိုင္းသည္

ဘုရားသခင္၏

ျဖစ္ရေသာ အခြင့္

ေေပးေတာ္မူ၏။ (ေယာ ၁း၁၂)
၆။

သည္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ အေသခံ၏။
(ေယာ ၁း၁၅)

ရ။ ေယာဟန္သည္ ေယရႈကို

ဟုေခၚသည္။

(ေယာ ၁ း ၂၉)
၈။ အေျႏၵသည္

ကို ခရစ္ေတာ္ထံေတာ္သို႔

ေခၚခဲ့ သည္။( ေယာ ၁း၄၀-၄၁ )
၉။ ဖိလိပၸဳသည္

ကို ခရစ္ေတာ္ထံေတာ္သို ့

ေခၚခဲ ့သည္။ ( ေယာ ၁း၄၁)
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အခန္း (၂)၊ (၃)
၁။ ခရစ္ယာန္မ်ားတို႔သည္

၏အမိန္႔ကို

နာခံရမည္။ (ေယာ ၅း၂)
၂။ ေယရူသည္ ကာနၿမိဳ ့တြင္ အံ့ဖြယ္အမႈမ်ားျပဳ၍ သူ ့ကို
___________ မ်ားယံုၾကည္လာၾက၏။ ( ေယာ ၂ း ၁၁)
၃။ ငါ့ အဖ၏ အိမ္ေတာ္ကို ___________ မလုပ္ၾကႏွင့္။
(ေယာ ၂း၁၆)
၄။ သံုးရက္အတြင္း

___________ မည္ဟုမိန္ ့ေတာ္မူ၏။

(ေယာ ၂း၁၉-၂၂)
၅။

___________ ေမြးျခင္းကို ခံၿပီးမွ ေကာင္းကင္ႏုင
ိ ္ငံကို
၀င္ရလိမ့္မည္ဟုဆို၏။ ( ေယာ ၃း၃)

၆။ _______ သည္္ ___ ကို ေျမွာက္ထားသကဲ့သို႔ လူသား
သည္ ေျမွာက္ထားျခင္းကို ခံ ရမည္။ (ေယာ ၃း၁၄)
ရ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို

ယံုၾကည္ေသာ_______

တို႔သည္

ပ်က္စီးျခင္းသို ့မေရာက္။ (ေယာ ၃း၁၆)
ဂ။ အျပစ္ျပဳေသာ သူမ်ားသည္ _______ ကို ေၾကာက္ၾက
သည္။ (ေယာ ၃း၁၆)
၉။ သားေတာ္ကို ပယ္ေသာသူမ်ားသည္ _______ ကို မရၾက။
(ေယာ ၃း၃၆)
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အခန္း (၄)၊ မွ (၆)
၁။ ေယရႈဘုရားသခင္၏ _______ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သူသည္
_______ ကို ေပးေတာ္မူ၏။ (ေယာ ၄ း ၁၀)
၂။ တပည္ ့ေတာ္မ်ားေစာင္ ့ေန ေသာေမရွိယသည္ _______
ျဖစ္၏။ (ေယာ ၄း၂၅ - ၂၆)
၃။ ေယရႈ၏ အစားအစာသည္ ဘုရားသခင္၏ _______ ကို
ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ( ေယာ ၄ း ၃၄)
၄။ ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ _______ ျဖစ္သည္။ ( ေယာ
၁၅း၁၈)
၅။ ဘုရားသခင္၏ စကားကို _______ ေသာသူ၊ ေယရႈ၏
စကားကို _______ ေသာသူသည္ ကယ္တင္ျခင္းရမည္။ (
ေယာ ၅း၂၄)
၆။ ေယရႈသည္

ေသေသာသူ

သင္ၾကား ေပးသည္။

_______

မည္အေၾကာင္း

(ေယာ ၅း၂၇-၂၉)

ရ။ က်မ္းစာသည္ _______ အေၾကာင္းကို ေဖၚျပ၏။ ( ေယာ
၅း၃၉)
၈။ ေယရႈထံလာေသာ သူသည္ _______ ကို မခံရ။ ( ေယာ
၆း၃၇၊ ၄၀၊ ၄ရ)
၉။ ယုဒရွကာရုတ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို _______ လက္သို႔
အပ္သည္။ (ေယာ ၆း၇၀-၇၁)
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အခန္း (၇) မွ (၉)
၁။ စစ္မွန္ေသာ တရားေဟာ ဆရာသည္ _______ အေၾကာင္း
ကို မေဟာ၊ ဘုရားအေၾကာင္းကိုသာ ေဟာသည္။ ( ေယာ
၇း၁၈)
၂။ မည္သူမွ် _______ တရားကိုျပည့္၀စြာမက်င္ ့ႏိုင္ပါ။ (ေယာ
ရ း ၁၉)
၃။ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ _______ မ်ားျဖစ္
ၾကသည္။ (ေေယာ ရး၃၁-၃၂)
၄။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

အျပစ္

ကင္းစင္သူမ်ား

မရွိ၍

တျခား

သူမ်ားအား _______ ႏွင့္ မေပါက္သင့္ေပ။ (ေယာ ၈ း ရ)
၅။ _______ သည္ ေလာက၏ အလင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (ေယာ
၈း၁၂)
၆။ ေယရႈကို မယံုၾကည္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ _______ ၌
ေသၾကလိမ့္မည္။ ( ေယာ ၈း၂၄)
ရ။ _______

သည္

သင္တို႔၏

အဖျဖစ္၍

_______

ေျပာဆိုတတ္သူ ျဖစ္၏။ (ေယာ ၈း၄၄)
၈။ အခ်ဳိ႕ေသာ _______ တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို လက္မခံ
ၾကေပ။ (ေယာ ၉း၁၆)
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အခန္း (၁၀) မွ (၁၂)
၁။ စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ပညတ္ေတာ္
မ်ားကို _______ ၾကရသည္။ (ေယာ ၁၀း၄၊ ၂၆၊ ၂၈)
၂။ ေယရႈသည္

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔

၀င္ေရာက္ႏိုင္ေသာ

_______ ျဖစ္သည္။ ( ေယာ ၁၀း၉ )
၃။ ေယရႈသည္ ေကာင္းေသာ _______

ထိန္းျဖစ္သည္။

(ေယာ ၁၀း၁၁)
၄။ ထာ၀ရအသက္ကို ေယရႈ _______ ၏။ (ေယာ ၁၀း၂၈)
၅။ ေယရႈက ငါ့ကို ယံုလွ်င္သင္ _______ အာန ုေဘာ္
ျမင္မည္ဟု ေျပာ၏ ။ ( ေယာ ၁၁း၄၀)
၆။ လာဇရုသည္ ေသျခင္းမွ _______ ေျမာက္သည္။ (ေယာ
၁၂း၁၇)
ရ။ ေယရႈ၏ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ၾကလွ်င္ _______ ျခင္းခံရ
မည္။ (ေယာ ၁၂း၂၆)
၈။ ေယရႈသည္ အဘယ္က့သ
ဲ ို႔
ေျပာ၏။ (ေယာ ၁၂း၃၃-၃၄)
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_______

ရမည္အေၾကာင္း

အခန္း (၁၃) မွ (၁၄)
၁။ ေယရူသည္ တပည့္ေတာ္တို ့၏ ေျခကို _______ ေတာ္
မူ၏ ။ (ေယာ ၁၃း၁၀)
၂။ ေယရႈသည္တပည္ ့ေတာ္တို ့၏ _______ ကို ေဆးျခင္း
ျဖင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကို ျပသည္။

( ေယာ ၁၃း၁၆)

၃။ _______ သည္ ယုဒရွကာရုတ္အား ေယရႈကို သစၥာေဖါက္
ေစသည္။ (ေယာ ၁၃း၂၇)
၄။ ပညတ္ေတာ္အသစ္သည္ _______ ေပၚအရင္းခံ၏။
( ေယာ ၁၃း၂၄၊ ၁၄း၂၁၊ ၂၃-၂၄)
၅။ ခရစ္ေတာ္သည္ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ _______

မ်ား

ျပင္ ဆင္ရန္သြားႏွင့္ျပီ။ (ေယာ ၁၄း၂-၃)
၆။ ယံုၾကည္သူမ်ားထံ ေယရႈ

_______ လာမည္။ ( ေယာ

၁၄း၃ ၊၂၈)
ရ။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ပညတ္ခ်က္ _______
ခ်က္ကို နာခံ၍ ေမတၱာျပရမည္။ (ေယာ ၁၄း၁၅)
၈။ ခရစ္ေတာ္သည္္ ယံုၾကည္သူမ်ားထံ

_______ ဆရာကို

ေပးေတာ္မူ၏။ (ေယာ ၁၄း၁၆)
၉။ _______

ေတာ္သည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

(ေယာ၁၄း၂၆-၂၇)
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ဆရာျဖစ္သည္။

အခန္း (၁၅) မွ (၁၆)
၁။ ယံုၾကည္ေသာသူတိုင္း အသီး _______ ရမည္။ (ေယာ
၁၅း၂၀)
၂။ ယံုၾကည္ေသာ သူတိုင္း ခရစ္ေတာ္၌

_______

ေနမွ

အသီး သီးမည္။ ( ေယာ ၁၅း၄)
၃။ အသီးမ်ားစြာကို

သီးျခင္း

အားျဖင့္

_______ ေတာ္ကို ထင္ရွားေစသည္။

ခမည္းေတာ္၏
(ေယာ ၁၅း၈၊

၁း၁၉)
၄။ ခမည္းေတာ္ထံမွ ငါသည္ သင္တို ့ကို _______ လတံ့။ ငါ ့
အေၾကာင္းကို _______ ခံလိမ့္မည္။ (ေယာ ၁၅း၂၆)
၅။ ခမည္းေတာ္ကို _______ ငါ့ကိုလည္း _______ ။ (ေယာ
၁၆း၃)
၆။ ငါမသြား လွ်င္သင္တို႔ ဆီသို႔ _______ ဆရာမလာ။ (ေယာ
၁၆းရ)
ရ။

_______

ေရာက္ေသာအခါ သမၼာတရားသည္ သင္တို႔

အားသင္ျပလိမ့္မည္။ (ေယာ ၁၆း၁၃)
၈။ ငါ၏

_______ ကို အမီွျပဳ၍ ဆုေတာင္းရမည္။ (ေယာ

၁၆း၂၆)
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အခန္းၾကီး (၁၇) မွ (၁၈)
၁။ ေယရႈသည္ သူ၏ ဖခင္ႏွင့္

_______ ေနရန္ ေတာင့္တ

သည္။ (ေယာ ၁၇း၁)
၂။ _______ သည္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ေယရႈကို သိျခင္းေပတည္း။
(ေယာ ၁၇း၃)
၃။

_______ အမႈအရာမွ ကင္းလႊတ္ရန္ဆုေတာင္းသည္။
(ေယာ ၁၇ း ၁၅)

၄။ ယုဒရွကာ ယုတ္သည္ ေယရႈကိုရန္သူ ့လက္သို ့ _______
၏။ (ေယာ ၁၈း၁၃)
၅။ ရွိမုန္ေပတရုသည္

_______ _______ ကို ဓါးျဖင့္

ခုတ္သည္။ (ေယာ ၁၈း၁၀)
၆။ ေယရႈကို

_______ မင္းထံ ေရွးဦးစြာယူသြားၾကသည္။

(ေယာ ၁၈း၁၃)
ရ။ ယဇ္ပေရာဟိတ္မင္း

_______ ထံေယရႈကို ပို႔သည္။

(ေယာ ၁၈း၂၄)
၈။ ၄င္းေနာက္ေယရႈကို ______

မင္းထံပို ့ၾက၏။ (ေယာ

၁၈း၂၈-၉)
၉။ ပိလတ္မင္းသည္ ေယရႈ၌ ______ မေတြ ့ရွိပါ။ ( ေယာ
၁၈း၃၈)
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အခန္း (၁၉) မွ (၂၁)
၁။ ဒါ၀ိတ္မင္းၾကီး၏

(ဆာလံ

၂၂း၁၈)

တြင္

ႀကိဳတင္

ေဟာထားသည္။

" ငါ ့အ၀တ္ကို သူတို ့လုယူ ခြဲေ၀ၾကမည္။" (ေယာ ၁၉း၂၄)
လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ ____________ ျခင္း မွန္ကန္ေၾကာင္း
ထင္ရွားေစသည္။
၂။ ေယရႈ အသတ္ခံရျခင္း မဟုတ္၊ သူ ______
ျခင္းျဖစ္သည္။

အပ္

(ေယာ ၁၉း၃၀)

၃။ (ေဟျဗဲ ၉း၂၂) ေသြးျဖင့္ ယဇ္ပူေဇာ္မွ အျပစ္လြတ္သည္ဟု
ဆို၏။

ေသြးျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို ့အျပစ္ကို

____________

ေပးဆပ္သည္။ (ေယာ ၂၀း၁၆-၁၇)
၄။ မယ္ေတာ္ မာရိသည္

ကိုယ္တိုင္

____________

ႂကြလာမွ ထေျမာက္ျခင္းကို ယံုသည္။ (ေယာ ၂၀း၁၆-၁၇)
၅။

______

ေတာ္မူၿပီး

ေယရႈသည္

ေဟာေျပာၾကေလာဟု ဆို၏။

လူမ်ဳိးတကာတို႔ကို

(ေယာ ၂၀း၂၁)

၆။ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ____________ ေသာအရာကို ယံုျခင္း
ျဖစ္သည္။ (ေယာ ၂၀း၂၉)
၇။ ရွင္ေယာဟန္

ခရစ္၀င္သည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အား

ေယရႈကို

______ ရန္ေရးသားျခင္း ျဖစ္သည္။ (ေယာ ၂၀း၃၁)
၈။ ေယရႈရွင္ျပန္

ထေျမာက္ၿပီးေနာက္

____________

လကၡဏာမ်ားကို ျပသည္။ (ေယာ ၂၀း၃၀-၃၁)
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သင္ဖတ္ခ့သ
ဲ မွ် သင္ယံုၾကည္ပါသလား။ ????????
_______________________ ၿပီး၏။
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