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အဘဘ�ရ်�၊ ကွွနှံ�်ပ််ကွ�့ ခးစ််ယေတူ််�ူသည့်််အခြပ်င်် 
ကွ�့�်ယေတူ််၏ ရင််ယေသွ�တူဦး� ခြ�စ််ခွင််် ရသည့်််အတူွကွ် 
ယေကွး�ဇူးူ�ယေတူ််ကွ�့ ခး ���ွ�်�ပ်ါ၏။

ကွ�့�်ယေတူ်််ကွ�့ ခးစ််ပြီးပ်�� �့��်ယေတူ််�ူသ�ှအတူ�့င််� 
�ာခ�လို�့ကွ်ယေလိုှ်ကွ်နှံ့�င််ယေစ်ရ�် �စ်ယေတူ််�ူပ်ါ။

ကွ�့�်ယေတူ်် ကွွနှံ်�ပ််ကွ�့ ခးစ််ယေတူ််�ူသကွ့်သ�့� 
အခြခ်�သူ�း်�အယေပ်် ခးစ််နှံ�့င််ရ�် �စ်ယေတူ််�ူပ်ါ။

ကွွနှံ်�ပ််၏ အခြပ်စ််�း်�အတွူကွ် ယေတူ်င််�ပ်�်ပ်ါ၏။ ကွွနှံ်�ပ််ကွ�့ 
သ��်ရံင််�စ်င််ကြကွ�်ယေစ်ယေတူ််�ူပ်ါ။

စ့်တူ်နှံံလို���ပ်ါလိုးကွ် ကွ�့�်ယေတူ််ကွ�့ 
ခး ���ွ�်�ယေ�်��ာခြပ်ုပ်ါ�ည့််။

သခင််ယေ�ရှုုဘ�ရ်�၊ ကွ့��်ယေတူ််သည့်် ကွွနှံ်�ပ််၏ အရံင််သခင်် 
ခြ�စ််ယေတူ််�ူပ်ါ၏။ ကွွနှံ်�ပ်် သွ်�ရ်လို�်�ကွ့� ပ့််ခြပ်င််ယေတူ််�ူပ်ါ။

ကွွနှံ်�ပ််အတူွကွ် ကွ�့�်ယေတူ််၏ အကြံကွ�အစ်ည့််ယေတူ််�း်�ကွ့� 
သ့ရံ့�ာ�လိုည့််နှံ�့င််ရ�် သ��်ရံင််�ယေသ် ဝိ့ည့််ဉ််ယေတူ််ခြ�င််် 
ခြပ်ည့်််ဝိယေစ်ယေတူ််�ူပ်ါ။

ကွ�့�်ယေတူ််၏ ယေကွး�ဇူူး�ယေတူ််၊ သ�ာ်တူရ်�နှံံင််် 
ယေခြ�်င်််�တူ်စ်ွ် တူရ်�စ်�ရင််ခြခင််�အတွူကွ် ကွွနှံ်�ပ််ကွ�့ 
သ�တူ��်တူဦး� ခြ�စ််ယေစ်ယေတူ််�ူပ်ါ။

ကွ�့�်ယေတူ််၏ ဘ��်�ယေတူ််အတူွကွ်၊ အခြခ်�သူ�း်� 
ကွ�့�်ယေတူ်််ယေ�ာကွ်သ�့� လို�့ကွ်ယေလိုှ်ကွ်ယေစ်ရ�်အတွူကွ် 
ကွွနှံ်�ပ််ကွ�့ အသ���ခြပ်ုယေတူ််�ူပ်ါ။

သခင််ယေ�ရှုုဘ�ရ်�၏ �ာ�ယေတူ််ခြ�တူ်၌ ဆ�ယေတူ်င််�ပ်ါ၏။ 
အ်�င််။
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ယေပ်း်ကွ်ယေသ် သ့��ဥပ်�်  လို� ၁၅:၁-၇ | ဘုုရား�းသခင််၏ သ�းတော်��်ဟုု 
တော်ခ်တော်�်ခြခင််းအခွင်််ကိုုု ရားမည့်််အတော်�ကို�င််း ဘုုရား�းသခင််သည့်် င်ါ�ုု�ကိုုု 
အဘုယ််မ�တော်��ကို် ချစ််တော်��်မူသည့််ကိုုု �ကိုည့်််ရှုုဆင််ခြခင််�ကိုတော်��်။ –၁ တော်ယ်� ၃:၁

အ်ဗြံ��ဟံ�အယေကြကွ်င််�  ကွ ၁၂:၁-၅ | သင််၏ ဘုုရား�းသခင်် ထာ��ရားဘုုရား�းကိုုု 
စ်ု�်နှှ�ု�းအကြွကိုင််းမ့် ဉာ�ဏ််ရားှုသမ�နှှင််် ချစ််တော်��်ဟုူတော်သ� ပည့်�်သည့် ်
ပထာမပည့်�်ခြ�စ််၏။ ကြီးကိုးးခြမ�်တော်သ� ပည့်�်�ည့််း ခြ�စ််၏။ –မ ၂၂:၃၇၊ ၃၈

ယေကွ်င််�ယေသ် ရံ�်ရ့  လို� ၁၀:၂၅-၃၇ | င်ါ်ပည့်�်ဟုူမူကို�း င်ါသည့်် သင််�ုု�ကိုုု 
ချစ််သည့်််နည့််း�ူ သင််�ုု�သည့်် အချင််းချင််း ချစ််�ကိုတော်��်။ –တော်ယ်� ၁၅:၁၂

ဆ�့�ည့်စ််ယေသ်ကွွ�် ဥပ်�်  � ၁၈:၂၁-၃၅ | ဒုုစ်ရှုုုကို်အည့်စ််အတော်�ကိုးကိုုု အကိုုန်အစ်င်် 
တော်ဆးတော်�ကို�၍ အကိုွနှ်ုပ်ကိုုု သန််ရားှင််းတော်စ်တော်��်မူပါ။ –ဆ� ၅၁:၂

ခရစ်စ�တူ်အယေကြကွ်င််�  လို� ၂:၁-၁၀ | အုုထာ��ရားဘုုရား�း ကိုွနှ်ုပ်သည့်် စ်ု�်နှှ�ု�း 
အကြွကိုင််းမ့် ကိုုုယ််တော်��်ကိုုု ချ းးမွမ်းပါမည့််။ အ�်�ွယ််တော်သ� အမုတော်��်ရားှုသမ��ုု�ကိုုု 
ခြပညွှှန်ပါမည့််။ –ဆ� ၉:၁

ယေပ်တူရှု�၏ �ခြပ်ည့်််စ်��ခြခင််�  လို� ၂၂:၅၄-၆၂ | င်ါ၌ ဆည့််းကိုပ်�ုုတော်သ�သူခြ�စ််��င် ်
ကိုုုယ််ကိုုုကိုုုယ်် ခြင်င််းပယ််ရားမည့််။ ကိုုုယ်် �ကို်�ါးကိုပ်�ုုင််ကိုုု တော်န်�ုုင််းထာမ်း၍ 
င်ါ်တော်န�ကို်သုု� �ုုကို်ရားမည့််။ –�ု ၉:၂၃

ဥပ်ဇူးာ်�်ဆရ်  ယေ�် ၁၄:၁၅-၃၁ | �ုည့်�ဉ််တော်��်နှှင််် ခြပည့်််စ်ု��ျက်ို ရားှု�ကိုတော်��်။  
–ဧ ၅:၁၈ ခ

သခင််ယေ�ရှုုနှံံင််် ကွယေလို�သူင်�်�း်�  � ၁၈:၁-၆ | နှု�်ကိုပ�်တော်��်သည့််�ည့််း 
�ူ်ဇာ��ုအခြ�စ််ကိုုု ခ�ယ်ူ၍ တော်ကိုျးဇာူးတော်��်နှှင်််၎င််း၊ သစ်ာ�တော်��်နှှင်််၎င််း ခြပည့်််စ်ု��ျက်ို 
င်ါ�ုု��ွင်် �ည့််တော်နတော်��်မူသည့််ခြ�စ််၍ ခမည့််းတော်��်၌ �ပါး�ည့််းတော်သ� 
သ�းတော်��်၏ ဘုုန်းက့ို်သုု� သူ၏ ဘုုန်းတော်��်ကိုုု င်ါ�ုု�သည့်် ခြမင််ရား�ကိုပြီပး။ –တော်ယ်� ၁:၁၄

တူ်ရှုုပြီး�့ု�သ်� ယေရံ်လို��ံ ယေပ်ါလို� ခြ�စ််သွ်�ခြခင််�  တူ ၉:၁-၂၂ | သင််�ုု�သွ�း၍ 
�ူမျ ု�း�ကို��ုု�ကိုုု င်ါ်�ပည့်််ခြ�စ််တော်စ်�ျက်ို ခမည့််းတော်��်၊ သ�းတော်��်၊ သန််ရားှင််းတော်သ� 
�ုည့်�ဉ််တော်��်၏ န�မ၌ ဗ�ုိဇာ�ကိုုု တော်ပး�ကိုတော်��်။ –မ ၂၈:၁၉

�းကွ်စ့်ကွ�်�ယေသ် �်တူ့�့  �် ၁၀:၄၆-၅၂ | ထာုု�တော်�ကို�င််် ဘုုရား�းသခင််သည့် ်
ကိုုုယ််တော်��်ကိုုု အ�ွန် ချ းးတော်ခြမာ�က်ို၍ ဘုွ့�န�မ�ကို��ုု�ထာက်ို ကြီးကိုးးခြမ�်တော်သ� 
ဘုွ့�န�မကိုုု တော်ပးသန�းတော်��်မူ၏။ –�ု ၂:၉

အလိုတွူက်ွးကွရ်�် ကွး�်�ခးကွ�်း်�
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ကွ�်ဒါ� �်ဘ�်လို�နှံငံ်််
စ်တူ��င်် အ�့င််ရ�
သရှုပုတ်ော်�� ်�ခု ်�လို်�ဝိါ�စ််  |  အမှ�စ်ကို�း ဂျး�်ရ� ကွ်ခ််

တူတူ�့အကွ�့်တူတူ�့အကွ�့်တူတူ�့အကွ�့်

ယေလို်ကွးင်််ခ�်�သစ်�်း်�ခြ�င်််ယေလို်ကွးင်််ခ�်�သစ်�်း်�ခြ�င်််ယေလို်ကွးင်််ခ�်�သစ်�်း်�ခြ�င်််
အသငွ််အခြပ်င််သစ််အသငွ််အခြပ်င််သစ််အသငွ််အခြပ်င််သစ််
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It’s a joy and honor for Biblica—The International Bible Society to be partnering with The Prayer 
Covenant for Children. Children are not only the future leaders of the Church, they are participants and 
the majority of the Church around the world today. The prayers of children have a powerful and eternal 
impact—bringing people to faith in Christ all over the world. This resource accomplishes that task!

– LAREAU ANDERSON, Sr. Director Global Partnerships, Biblica—The International Bible Society

Now is the time to direct our eyes to them, they are the new generation of world changers who are 
waiting to take the torch of faith. The Prayer Covenant for Children is the spark that is acting as 
a trigger for this change. Through prayer, children are rising up and transforming lives. The prayer 
covenant is becoming a catalyst tool to lift the children of the world in a time when we have lost one 
of the most important core values taught by Jesus -— prayer. The Prayer Covenant is a call from God 
and is well said by Candy Marballi in her book. She invites us to raise a new generation of worshipers 
and intercessors around the world.

–   LUIS BUSH, International Facilitator, TWC, Servant, Transform World 2020; Co-Founder 4/14 Movement  
with Pastor Nam Soo Kim

The Prayer Covenant for Children is a bold challenge to engage the hearts of children in the mission  
to advance the Kingdom of Christ through prayer. Thanks, Candy, for such an effective tool. 

–  GARY L. FROST, Vice President, Midwest Region and Prayer North American Mission Board

The Prayer Covenant for Children is an amazing, one-of-a-kind book! Its power of focus, crystal clarity 
and profound simplicity make this a great gift to the body of Christ! I believe God will use this book 
to raise up a generation of passionate praying children, rooted in the Word of God, and released into 
anointed ministry for the glory of Christ! As both a dad and pastor of prayer, I highly recommend this 
book! Let’s follow Jesus together in the place of prayer with our children!

–  DR. JASON HUBBARD, Director of Light of the World Prayer Center

This book is a beautifully illustrated and written prayer guide for children around the world and a  
must-have resource for churches, schools and families. It is both engaging and practical.

–  ROBERT A. MCDONALD, Retired Chairman, President and Chief Executive Officer of The Procter & Gamble Company

The Prayer Covenant for Children is instantly engaging. It is extremely accessible for teachers, and  
the lessons balance prayer, scripture and practical exercises beautifully. It provides the value of a  
full-featured Sunday-school curriculum in the package of a best-selling children’s book.

I love The Prayer Covenant for Children because it introduces children to the wonder and power of 
talking to God while making profound biblical truths simple and fun! It invites the reader to experience 
the goodness of God in their own lives while taking them on a visual tour of the grand story of God’s 
covenant with humanity. There is something in every lesson for children of all ages. It is fun, versatile 
and effective.

– JOSHUA MAHONEY, Resources Manager - Every Home for Christ
6
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On the day of Pentecost, Apostle Peter affirmed that citizenship in the Kingdom of God and the gift of 
the Holy Spirit belong to us and to our children (Acts 2:39). The Prayer Covenant for Children rightly 
demonstrates that the reality of this promise is as relevant and real for today’s Church as it was back then.

–  SIDNEY MUISYO, Vice President for Africa Region, Compassion International

It is an amazing privilege to partner with The Prayer Covenant for Children and pray together so that 
everyone, everywhere can know about Jesus! Childrens’ prayers bring unity to us all, and touch the  
heart of God! 

– CHERY OSTERLOH, Global Prayer, Jesus Film Project

I am delighted that the Prayer Covenant is now prepared for children to use in their prayer life. I wonder 
if the most significant use of this Prayer Covenant will be in preparing children around the world to 
live a praying life. And so we loudly proclaim, “Come on children, learn to pray and worship God.”

– DR. LOU SHIREY, Director of Clergy Development/Prayer Ministry, International Pentecostal Holiness Church

Jesus wants children to come to Him. The Prayer Covenant for Children not only provides children of 
all ages the path to know Him intimately, but also empowers them to be joyful followers of Jesus as 
they pray and share with others. Candy, thank you for this wonderful resource!

– DION STEINBORN, Director’s Office of Jesus Film, Project Catalyst

In partnership with many ministries, The Prayer Covenant is everywhere changing lives. I’m thrilled 
this fruitful prayer resource (now even better) will inspire children globally to join the millions already 
praying, “Lord, fill me with your Holy Spirit!”

– GREG STOUGHTON, Partnership and Project Coordinator, Office of the President for Cru

How life-changing for children to be taught the need for prayer, how to pray and the power of prayer! 
In addition to the importance of prayer, the book also teaches children of God’s love for them and  
the importance of obedience.

– THOMAS E. TRASK, Former General Superintendent of the Assemblies of God

God is raising up a generation of world-changer children and youth. The Prayer Covenant for Children 
is an amazing resource for them to learn to pray Christ-centered prayers for themselves and others 
every day. How cool is that! I’m a big fan! I plan to share it with all of my friends and colleagues, 
especially the younger ones. I encourage you to do the same.

– TOM VICTOR, President, The Great Commission Coalition, Facilitator, 4 to 14 Window North American Region

The Prayer Covenant for Children is an awesome biblical tool to develop love and intimacy with and for 
the Almighty, in our children. I believe it will encourage all believers to pray, evangelize and disciple 
our children to passionately pursue radical obedience to The Greatest Commandment and the Great 
Commission. Thank you for this great gift to the body of Christ!

– K. MARSHALL WILLIAMS SR., Senior Pastor, Nazarene Baptist Church, Philadelphia PA, and President, National African  
 American Fellowship, SBC 
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ရည့််ညွှှ��်စ်ကွ �်

8

တော်ကို�င်း်ကိုင်အ်ဘုသည့် ်သင်�်ုု�အ�း မည့်မ်�တော်��ကို ်ချစ်တ်ော်��်မသူည့်က်ိုုု သုရားှ�ုကိုတော်စ်�ုု� ကွ�ာ်အနှံ�ံ�ရံ့ 
ကွယေလို�သငူ်��်း်�အ်�လို���အတူကွွ်

ချစ်ခ်င်�်ကိုင်န်�စ်ွ� အ�းတော်ပးကိုညူ့်း�ကိုသည့််် ခးစ်ရ်ယေသ် ခင်ပ််�ွ်�သည့်် �စ်ခ်န်ှံငံ််် သ်� ယေ�်�သ�၊် သ��� 
�်ရ��်အတူကွွ်

စ်�ုတ်ော်ရား�ကိုုယု်ပ်ါ ခြမာ�ပန်ှှ��ပုတ်ော်ဆ�င်တ်ော်ပးတော်သ� �ွ�့ကိုစ််�တော်ရားးသူ စ်တူ��င်် အ�့င်ရ်�အတူကွွ်

ကိုမာ���မှး်ရားှု ရားင်တ်ော်သွးမျ�းအ�ကွို ်ရားကို ်(၄၀) �ကို� ဆတုော်��င်း်ပဋိညု့်�ဉ် ်ရှုပူါရှုု�အ�ုငု်း် 
တော်ထာ�ကိုပ်�်ကိုညူ့်း�ပုတ်ော်ဆ�င်တ်ော်ပးတော်သ� ဂျျ�ရ်� ကွကွခ်အ်တူကွွ်

အ�ွ့�သ ူအ�ွ့�သ်��း်�အ်�လို���အတူကွွ် (တော်အမး ကိုကိုခ််၊ ရားှ�ရားနွ ်တော်မဆန၊် စ်�း�င်န်း ပ�နက်ိုုုဗစ််၊ ရားှ�ရားနွ ်
ချကိုဇ်ာန်ှငှ််် တော်ကို�း စ်�း�း။

နည့်း်တော်ပး�မး်ညွှနှ ်ခြပ��ုပတ်ော်ပး�ကိုတော်သ� အ့�င်�်် ခွ�န်ှံငံ််် ယေကွတူ� စ်တူ�လို�တူ�့�အတူကွွ်
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9

အရားယွ််တော်ရား�ကို်ပြီပးးသူမျ�းအ�ကွို ် ဆုတော်��င်း်ပဋိညု့်�ဉ်် သ�သန��ုပ်င်န်း�ငွ် ် (၄၅) နှစှ််တော်ကိုျ�်�ကို� ကိုွနှ်ုပ ် ပါ�င်တ်ော်ဆ�င််ရားကွို်ခ့်ပါသည့််။ 
သ�သန��ုပ်င်န်းမျ�းကိုုု ဘုုရား�းသခင်က်ို မည့််မ� တော်ကို�င်း်ကြီးကိုးးတော်ပးသည့််၊ �ုုးပွ�းတော်စ်သည့််ကိုုု တော်�ွ�ခြမင််ရားပြီပးး အပြီမ့�တော်စ် �ကိုည့်န်ှူးခ့်ရားပါသည့််။ 
၎င်း်�ုု�အနကို ် ကိုတော်�းသူင်ယ််မျ�းအ�ကွို ် ဆုတော်��င်း်ပဋိညု့်�ဉ်သ်ည့် ် ဘုုရား�းသခင််၏ အ�်ဩ�ယွ််ရား� �ကို်ရား��ခုပါ။ ကိုနဒ်ုး 
မ�ဘုယ််�းကို သူ၏ ရှုူပါရှုု�ကိုုု တော်�င်ခှြခင်း် မခြပ�မးအထာု ဤအတော်�ကို�င်း်ကိုုု ကိုွနှ်ုပ ် သ�ုမခြပ�မုခ့်ပါ။ ကိုတော်�းသူင်ယ််မျ�းအ�ကွို ်
သ�သန��ုပ်င်န်းနှငှ််် ပ�သ်ကို်ပြီပးး ကိုွမး်ကိုျင်သ်ူမျ�းခြ�င််် အ�ွ့��ခ ု�ွ့�စ်ည့်း်နှုငု်ရ်ားန ်ကိုနဒ်ုးကိုု ုဘုုရား�းသခင်က်ို ဦးးတော်ဆ�င်�်မး်ခြပတော်ပးခ့်ပါသည့််။ 
ထာုုအချနု်မစှ်၌ ကိုနဒ်ုး�ုု�အ�ွ့�သည့် ် ကိုတော်�းသူင်ယ််မျ�းအ�ကွို ် သ�သန��ုပ်င်န်း�ငွ် ် သူ�ုု�၏ ဘု�ကိုုု နှစှ််ခြမာ�ပ်ထာ�းခ့်��ပါ။ 
ဤသုု� ခြ�င််် ဆုတော်��င်း်ပဋိညု့်�ဉ််ကိုုု�ည့်း် ကိုတော်�းသူင်ယ််မျ�းအ�ကွို ်  ခြပ�ခြပင်မ်မွး်မ�ရားန် သူ�ုု�အ�ွ့�ကို စ်ု�်�င်စ််�း���ကိုပါသည့််။ 
ကိုတော်�းသူင်ယ််မျ�းအ�ကွို ်ဆုတော်��င်း်ပဋိညု့်�ဉ််စ်�အုပ်ကိုုု ပု�နှှပု်ပြီပးးသည့်််အခါ ဤစ်�အုပ်မျ ု�းသည့် ်�ုုအပ်ချကို ်ရားှုတော်နတော်�ကို�င်း် ကိုနဒ်ုးနှငှ််် 
အခြခ�းသူမျ�း သတော်ဘု�တော်ပါကို်ခ့်�ကိုပါပြီပး။

�ူကြီးကိုးးမျ�းအ�ကွို်နည့်း်�ူ ကိုတော်�းမျ�းအ�ကွို ် ဆုတော်��င်း်ပဋိညု့်�ဉ်သ်ည့််�ည့်း် ဆုတော်��င်း်ခြခင်း်ကိုုု ပုုမုု ကြွကိုယ််�စ်ု��င်�်�တော်စ်မည့််် 
�မး်ညွှနှ်�ခု ခြ�စ််ပါသည့််။ အမည့််�ငွ် ် တော်��်ခြပထာ�းသည့်််အ�ုုင်း် ကိုတော်�းမျ�းအ�ကွိုသ်� ရားည့််ရားယွ််ပါသည့််။ ကိုတော်�းမျ�း၏ 
�ုည့်�ဉ်အ်သကို်�� ယ်ခင်က်ိုထာကို ်ပုုမုု �ွ��ပြီ�ု�းရားငှ််သန်��တော်စ်ပါမည့််။ �ုည့်�ဉ််တော်ရားးရား� ပုုမုု ကြီးကိုးးထာွ�း��ရားန် ကိုျစ််ကိုျစ််�ျစ််�ျစ််၊ ထာုထာုမုမုနှငှ််် 
�ပှတော်သ� ဆုတော်��င်း်ချကို်�ည့်း် ခြ�စ််ပါသည့််။

ဤစ်�အုပ်ကိုုု ကိုတော်�းမျ�းအ�ကွို ် အဓိုကို ရားည့််ရားယွ််တော်ရားးသ�းထာ�းတော်သ�်�ည့်း် မုဘုမျ�းအ�ကွို်ပါ တော်ကို�င်း်ကြီးကိုးးမဂျ��� ခြ�စ််တော်စ်မည့််ဟုု 
ကိုွနှ်ုပ ် ယ်ု��ကိုည့််ပါသည့််။ ဤနည့်း်ခြ�င််် သ�းသမးးမျ�းထာ�သုု��ည့်း် တော်ကို�င်း်ကြီးကိုးးမျ�း စ်းးဆင်း်သွ�းပါ�ုမ််မည့််။ ဥပုသ်စ်�တော်ခြ� 
ဆရား�၊ ဆရား�မမျ�းအ�ကွို ် တော်ကို�င်း်ကြီးကိုးး မဂျ��� ခြ�စ််တော်စ်ပါသည့််။ ဤနည့်း်ခြ�င််် သူ�ုု�သင််�ကို�းတော်ပးတော်နတော်သ� ကိုတော်�းမျ�းထာ�သုု� 
တော်ကို�င်း်ကြီးကိုးးမျ�း စ်းးဆင်း်သွ�းပါမည့််။ သင်း်အုပ်မျ�းအ�ကွို ်တော်ကို�င်း်ကြီးကိုးးမဂျ��� ခြ�စ််တော်စ်ပါသည့််။ ဤနည့်း်ခြ�င််် သူ�ုု� ခြပ�စ်ုတော်ပးတော်နတော်သ� 
ခရားစ််ယ်�န်အသုုင်း်အ�ုုင်း်�ခု�ု�း ထာ�သုု� တော်ကို�င်း်ကြီးကိုးးမဂျ���မျ�း စ်းးဆင်း်သွ�းပါ�ုမ််မည့််။

ကိုတော်�းမျ�း ဆုတော်��င်း်��်�ကိုသည့််မှ� ပု�မနှ်ကိုုစ်ာသ� ခြ�စ််ပါသည့််။ ထာုု�အ�ူ သူ�ုု� ချစ််ခင်ယ််ု��ကိုည့််တော်သ� မုဘုမျ�းနှငှ််် အ�ူ�ကိုွ 
ဆုတော်��င်း်�ကိုသည့််မှ��ည့်း် ပု�မနှ်ကိုုစ်ာသ� ခြ�စ််ပါသည့််။ မုဘုမျ�းနှငှ််် ဆရား�၊ ဆရား�မမျ�းအ�ကွို ်ဆုတော်��င်း်ပဋိညု့်�ဉ််ကို တော်ပးအပ်မည့််မှ� 
�ုုကို်တော်���ကို်ရားမည့််် �မး်တော်�ကို�င်း်�ခသု� ခြ�စ််ပါသည့််။ ကိုတော်�းသူင်ယ််�ုုင်း်အ�ကွို ်�ုုအပ်တော်သ� ဘုုရား�းသခင်၏် ချစ််ခြခင်း်တော်မ��ိတော်��်၊ 
ပြီင်မု်သကို်ခြခင်း်ကိုုု ဆုတော်��င်း်ခြခင်း်အ�းခြ�င််် ကိုတော်�းမျ�း အတော်ရား�ကိုသ်ွ�းနှုငု်မ်ည့််် �မး်ခြ�စ််ပါသည့််။ 

ကိုတော်�းသူင်ယ််မျ�းအ�ကွို ် ဆုတော်��င်း်ပဋိညု့်�ဉ််ကိုုု ယ်ခင်က်ို�ည့်း်ကို တော်ကို�င်း်မနွ်မနှ်း သုခ့်တော်သ�်�ည့်း် ကိုွနှ်ုပ်�ုု� �ုပ်တော်ဆ�င််သမ� 
အတော်ကို�င်း်ဆု�း အရား�မျ�းအနကို ် �ခုအခြ�စ် ် ယ်ခုအချနု်�ငွ် ် �န်ခ�ရားပါတော်��်မည့််။ ကိုမာ���မှး်�ု�း�ငွ် ် ဆုတော်��င်း်ခြခင်း်မးး�� �မျ�း 
ထာနွ်း�င်း်တော်စ်ရားန် အစ်ခြပ�တော်ပးမည့််် မးးတော်��ကို်�ခု ခြ�စ််ပါတော်စ်တော်သ�။

ဂျး�ရ်� ကွကွခ််
ဆုတော်��င်း်ခြခင်း်ပဋိညု့်�ဉ်် �ည့််တော်ထာ�င်သ်နူှငှ််် ဥကိုကဌ
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�ည့်က်ွ့်သ�့� ဆ�ယေတူ်င််�ရ�ည့်က်ွ�့ ကွယေလို��း်�အ်� သင်က်ြကွ်�ယေပ်�ခြခင််�

သခင် ်မည့်က်ို့သ်ုု� ဆုတော်��င်း်ရားမည့်က်ိုု ုသင်တ်ော်ပးတော်��်မူပါဟုသူည့််် �ပည့်််တော်��်မျ�း၏ ရှုုုးရားငှ်း်တော်သ� တော်မ�ိ�ရားပခ်�ချကို်ခြ�င််် ရားငှ်�်ုကို�ခရားစ််�င် ်အခန်းကြီးကိုးး 
(၁၁) ကိုုု အစ်ခြပ�ပါသည့််။ (၂၀၁၄) ခုနှစှ် ်နယ်ူးတော်ယ်�ကို်�ငွ် ်ကိုျင်း်ပတော်သ� အသကို ်(၄) နှစှ််မှ (၁၄) နှစှ််အရားယွ််အ�ကွို ်အတော်ကို�င်း်ဆု�းနည့်း်�မး်မျ�း 
ည့်း��ခ��ငွ် ်ဤစ်�အုပ်ကိုုု ပထာမဆု�း ခြ�န်ခ်ျရုားန် �မွ ်ဗစ််��ကို �ု�်�ကို�းခ့်ပါသည့််။ ထာုုအချနု်မစှ်ပြီပးး ကိုတော်�းမျ�းအ�း မည့််ကို့သ်ုု� ဆုတော်��င်း်ရားမည့််ကိုုု 
သင််�ကို�းတော်ပးရားင်း် ဧ��တော်ဂျ�ု �ကို�းတော်ခြပ�ရားန်၊ ကိုတော်�းမျ�း၏ နှ�ှု�းသ�းမျ�းကိုုု �ုု�ထာုပြီပးး �ပည့်််တော်�� ် ခြ�စ််တော်စ်ရားန် ကိုတော်�းသူင်ယ််မျ�းအ�ကွို ်
ဆတုော်��င်း်ပဋိညု့်�ဉ်က်ိုု ုဘုရုား�းသခင်က်ို အသု�းခြပ�တော်��မ်ခူ့ပ်ါသည့်။် အတော်ခြ�ရားတော်သ� ဆတုော်��င်း်ချကိုမ်ျ�း၏ အရားှနု�်နခ်ုုးကိုု ုကိုတော်�းမျ�း ခ�စ်�းရားတော်သ�အခါ 
စ်ု�်�ပု်ရားှ�း���ကိုပါသည့််။ သူ�ုု�၏ ယ်ု��ကိုည့််ခြခင်း်�ည့်း် ပုုမုု ခုုင််ခ�်��ပြီပးး ပုု၍ ဆုတော်��င်း်ချင်�်��ကိုပါသည့််။

ဆုတော်��င်း်ခြခင်း်အ�းခြ�င််် သခင်တ်ော်ယ်ရှုနုှငှ််် ပုုမုု မုဿဟု�ရား �ွ့�နှုငု်တ်ော်သ�တော်�ကို�င််် ဆုတော်��င်း်ခြခင်း်သည့် ် �ုည့်�ဉ််တော်ရားးရား�အ�ကွို ် အတော်ရားးကြီးကိုးးဆု�း 
အရား�မျ�းအနကို ် �ခု ခြ�စ််ပါသည့််။ သခင်တ်ော်ယ်ရှုနုှငှ််် မုဿဟု�ရား �ွ့�တော်�တော်�၊ သခင်တ်ော်ယ်ရှုနုည့်း်�ူ ခြ�စ််တော်�တော်� ခြ�စ််ပြီပးး ကိုုုယ််တော်��်၏ 
တော်ကိုျးဇာူးတော်��်၊ ချစ််ခြခင်း်တော်မ��ိ၊ သန�းကိုရှုုဏ်�နှငှ််် ခငွ်််��ှ်ခြခင်း်မျ�း ကိုွနှ်ုပ်�ုု��ငွ်�်ည့်း် ခြပည့်််���ပါမည့််။ ဤစ်�အုပ်တော်�ကို�င််် ကိုမာ���မှး်�ု�းရားှု 
�ူင်ယ််�ူရားယွ််မျ�း�ကို�း�ငွ် ်ဆုတော်��င်း်ခြခင်း် အရားှနု်အဟုုန် ခြမင်််�ကို်��ပြီပးး စ်စ််မနှ်တော်သ� �ပည့်််တော်��်ခြ�စ််ခြခင်း်၏ အ�ုုးအခနှငှ််် ပုုင််ဆုုင်ထ်ာ�းတော်သ� 
အခငွ်််အတော်ရားးမျ�းအတော်�ကို�င်း် အမနှ်�ကိုယ် ် န�း�ည့်သ်ည့််် ကိုုုယ််တော်��်၏ တော်န�ကို်�ုုကို ် မျ ု�းဆကိုသ်စ််မျ�း ခြ�စ််��တော်စ်ရားန် ကိုွနှ်ုပ်�ုု� 
ဆုတော်��င်း်�ကိုပါသည့််။ ဆုတော်��င်း်ခြခင်း်အ�းခြ�င််် ကိုုုယ််တော်��်နှငှ်််အ�ူ တော်န်စ်ဉ်် မုဿဟု�ရား�ွ့�ပြီပးး ထာုသုုု� ခြ�စ််��ပါ�ုမ််မည့််။

ဆုတော်��င်း်ခြခင်း် ခရားးး�မး်ကိုုု ကိုတော်�းမျ�း စ်�င််သည့်််အခါ ဘုုရား�းသခင််၏ �န်ခုုးတော်��်ကိုုု ကိုုုယ််�ုုင််ခြမည့်း်စ်မး်��်တော်စ်�ုုပါသည့််။ မည့််ကို့သ်ုု� 
န�ခ��ုကုိုတ်ော်���ကိုရ်ားမည့်က်ိုု ုသင်ယ််တူော်စ်�ုပုါသည့်။် သန်ရ်ားငှ်း်တော်သ� �ညု့်�ဉ်တ်ော်��၏် နှးးတော်ဆ�်ခြခင်း်မျ�းအ�း မည့်က်ို့သ်ုု� �ု��ခြပနရ်ားမည့်က်ိုု ုသရုားှုတော်စ်�ုပုါသည့်။်

ဘုုရား�းသခင်သ်ည့် ်ကိုတော်�းမျ�းကိုု ုသန်ရ်ားငှ်း်တော်သ� �ညု့်�ဉ်တ်ော်��အ်�းခြ�င််် အမျ ု�းမျ ု�း စ်ကို�းတော်ခြပ�တော်နပါသည့်။် ဆုတော်��င်း်ခြခင်း်အသကို်��ကိုု ုကိုတော်�းမျ�း 
စ်�င်တ်ော်သ�အခါ န�းတော်ထာ�င်�်�်တော်စ်ရားန် အရားင််ဦးးဆု�း သင်ယ််ူ�ကိုမည့််ဟုု ကိုွနှ်ုပ်�ုု� တော်မ��်�င်််မုပါသည့််။ တော်ကို��င်း် မး��သည့် ်ဆုတော်��င်း်ခြခင်း် 
အ�းကြီးကိုးးသူ�ဦးးခြ�စ််ပြီပးး ဆ� ၄၆:၁၀ အတော်ပ် အတော်ခြခခ�၍ ကိုွနှ်ုပ်အ�း တော်အ�ကို်ပါအ�ုုင်း် တော်�မ�တော်ပးခ့်�ူးပါသည့််။ “ပြီင်မု်�ပ်�ျကို ်တော်န�ကိုတော်��်။ င်ါကို�း 
ဘုုရား�းသခင် ်ခြ�စ်သ်ည့််ဟုု သုမ�ှ်�ကိုတော်��”်။ ဤကိုျမး်ချကို်အရား အခြမင်််ဆု�းတော်သ� ဘုုရား�းသခင််၏ တော်ရားှ�တော်မှ�ကို်�ငွ် ်င်ါးမုနစ််ခန်် ပြီင်မု်�ပ်စ်ွ�တော်န�ုု� သူကို 
�ုုကို်�နွး်ပါသည့််။ ဤအချကိုသ်ည့် ်ကိုတော်�းမျ�းအ�ကွိုသ်�မကို �ူကြီးကိုးးမျ�းအ�ကွို်ပါ အ�နွ် အတော်ရားးကြီးကိုးးပါသည့််။ ထာုုတော်�ကို�င််် ကိုတော်�းမျ�းကိုုု 
ဘုုရား�းသခင််၏ တော်ရားှ��ငွ် ် င်ါးမုနစ််ခန် ် ပြီင်မု်သကို်စ်ွ�တော်နတော်စ်ပြီပးး သူ�ုု�အ�း ဘုုရား�းသခင် ် ဘု�တော်�ွ တော်ခြပ�သည့််၊ ဘု�တော်�ွ နှးးတော်ဆ�်သည့််ကိုုု အရားင််ဆု�း 
သ�ုခြပ�တော်စ်ပါ။ ဤအတော်�ကို�င်း်ကိုု ုတော်န�ကိုပ်ုငု်း် ခု�ုု�ကိုုုးစ်�းခြခင်း်အခန်း�ငွ် ်ဆကို�်ကို ်တော်��်�သွ�း�ကိုပါမည့်။် ကိုွနှ်ုပ�်ုု�၏ န�းတော်ထာ�င်�်�်ခြခင်း်သည့် ်
ကိုွနှ်ုပ်�ုု�၏ ဆုတော်��င်း်ခြခင်း်ကို့သ်ုု�ပင် ်�န်း�ူ အတော်ရားးကြီးကိုးးပါသည့််။ ဘုုရား�းသခင််သည့် ်နှ�ု်ကိုပ�်တော်��်အ�းခြ�င််် စ်ကို�းတော်ခြပ�သ�ုု �ုည့်�ဉ််တော်��်၏ 
သုမ်တော်မွ�တော်သ� နှးးတော်ဆ�်ခြခင်း်ခြ�င်််�ည့်း် တော်��်ခြပ��်ပါသည့််။ င်ယ််ရားယွ််တော်သ� ရားှတော်မ�ွသည့် ်ဘုုရား�းသခင််၏ အသ�တော်��်ကိုုု န�းတော်ထာ�င်�်�်ပြီပးးမသှ� 
နှုငု်င််�ကြီးကိုးးကိုုု ဦးးတော်ဆ�င််ရားန် ဘုုရား�းသခင်က်ို အသု�းခြပ�ခ့်တော်�ကို�င်း် ကိုျမး်စ်�ထာ၌့ တော်�ွ�နှုငု်ပ်ါသည့််။

ကိုွနှ်ုပ်�ုု�၏ ရှုူပါရှုု�၊ ပန်း�ုုင်မ်ှ� ဆုတော်��င်း်ခြခင်း် ပဋိညု့်�ဉ််၏ အရားှနု်�န်ခုုးခြ�င််် ကိုတော်�းမျ�း၊ �ူကြီးကိုးးမျ�းကိုုု သခင်တ်ော်ယ်ရှုတုော်န�ကို်တော်��်သုု� �ုုကို်တော်စ်ရားန် 
ခြ�စ််ပါသည့််။ ကိုတော်�းမျ�းကိုုု ဤ�ကို်နကို်�ပ်ဆင်တ်ော်ပး�ုုကိုသ်ည့်််အခါ ဘုုရား�းသခင်က်ို အ�်ဩ�ယွ််နည့်း်�မး်မျ�း၊ ကြီးကိုးးမ�းတော်သ� �န်ခုုးတော်��်ခြ�င််် 
အ�ုပ်�ုပ်တော်��်မူပါ�ုမ််မည့််။ ကိုမာ�အနှှ��မှ ကိုတော်�းသူင်ယ််တော်ပါင်း် (၂.၅) သနး်ကိုုု ကိုွနှ်ုပ်�ုု� ဤ�ကို်နကို ် �ပ်ဆင််ပြီပးးပါပြီပး။ (၂.၅) သန်းတော်သ� 
ကိုတော်�းသူင်ယ််မျ�းသည့် ်သခင်တ်ော်ယ်ရှုတုော်န�ကို်တော်��်သုု� အ�ူ�ကိုွ �ုုကို်တော်န�ကိုပါပြီပး။ (၂.၅) သန်းတော်သ� ကိုတော်�းသူင်ယ််မျ�းသည့် ်ကိုုုယ််တော်��်၏ 
အသ�တော်��်ကိုုု န�းဆင််ပြီပးး န�ခ��ုုကို်တော်���ကို်တော်န�ကိုပါပြီပး။ သုု�တော်သ� ်ဤသည့််မှ� အစ်သ� ရားှုတော်သးသည့််ဟုု ကိုွနှ်ုပ်�ုု� ယ်ု��ကိုည့််�ကိုပါသည့််။

ကိုတော်�းမျ�းအ�ကွို ်အခြခ�းအတော်�ကို�င်း်အရား�မျ�းကိုုု theprayercovenant.org/children �ငွ် ် �ကိုည့်််ရှုနုှုငု်ပ်ါသည့််။ ကိုမာ�အနှှ��မှ ကိုတော်�းမျ�း၏ 
သကို်တော်သခ�ချကို်မျ�း၊ ရှုုပ်ပု�မျ�း အပါအ�င် ် အခြခ�းအရား�မျ�းစ်ွ�ကိုုု တော်�ွ�ခြမင််ရားပါ�ုမ််မည့််။ သင််၏ အတော်�ကို�င်း်ကိုုု�ည့်း် ကိုွနှ်ုပ်�ုု�ထာ� 
တော်ရားးသ�းတော်ပးပုု�နှုငု်ပ်ါသည့််။ သင်််ဆးမှ မ�ကို�မး �ခုခု �ကို�းရား�ုု� တော်မ��်�င််�်ျကို ်ရားှုတော်န�ကိုပါသည့််။
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ဆ�ယေတူ်င််�တူတူရ်�် သင်�်ူခြခင််�

ပဋိညု့်�ဉ််ဆုု�� ဘု��့ဟုု သင််၏ ရားင်တ်ော်သွးကို တော်မးတော်ကို�င်း်တော်မးပါမည့််။ �ူနှစှ်ဦ်းး သုု�မဟုု� ်�ူမျ�း�ကို�း�ငွ် ်ထာ�းရားှုတော်သ� ကို�ုစ်ကို�းကိုုု 
ပဋိညု့်�ဉ််ဟုု တော်ခ်ပါသည့််။ အချနု်ကို���ခု သ�်မ�ှ်၍ �ဦးးနှငှ််် �ဦးး အခြပန်အ�နှ်ဆုတော်��င်း်တော်ပးရားန် သတော်ဘု��ူည့်းခြခင်း်ကိုုု 
ဆုတော်��င်း်ခြခင်း်ပဋိညု့်�ဉ််ဟုု တော်ခ်ပါသည့််။ အခြခ�းသူမျ�းအ�ကွို ်ဆုတော်��င်း်တော်ပးခြခင်း်ကိုုု ကိုတော်�းသူင်ယ််မျ�း သတော်ဘု�ကိုျ��်�ကိုပြီပးး အ�ယွ််�ကိုူ 
�ုပ်တော်ဆ�င်န်ှုငု်စ််မွး်�ည့်း် ရားှ�ုကိုပါသည့််။ တော်န�ကို်ပုုင်း် သင််ခန်းစ်� �ခုချင်း်�ုုင်း်ကိုုု တော်�်��တော်သ�အခါ မည့်သ်ူနှငှ််် ဆုတော်��င်း်ပဋိညု့်�ဉ််�ွ့�ရားန် 
ဘုုရား�းသခင်က်ို နှ�ှု�းသ�းထာ၌့ တော်��်ခြပတော်နပါသနည့်း်ဟုု မုမုကိုုုယ််ကိုုု တော်မးခနွ်းထာု�်�ကိုည့်််ပါ။ သင်််အတော်�ကို�င်း် အခြခ�းသူမျ�းအ�း သကို်တော်သခ�ရားန် 
ဘုုရား�းသခင်က်ို မည့်သ်ည့်််နည့်း်�မး်မျ�းခြ�င််် မုန်တ်ော်��်မူတော်နပါသနည့်း်။

မ�ကို�ခဏ်ဆုသု�ုု ကိုတော်�းမျ�းသည့် ်မုဘုမျ�း၊ ည့်းအစ််ကိုုု တော်မ�င်န်ှမှမျ�း၊ သူင်ယ််ချင်း်မျ�းနှငှ််် ဆုတော်��င်း်ပဋိညု့်�ဉ်် စ်�င် ်�ွ့���်�ကိုပါသည့််။ 
မည့်သ်ည့်််အချနု်�ငွ်မ်ဆုု ထာုုကို့သ်ုု� �ုပ်တော်ဆ�င်န်ှုငု်ပ်ါသည့််။ အဓိုကိုရားည့််ရားယွ််ချကို်မှ� ရားင်တ်ော်သွးမျ�း�ငွ် ်ဆုတော်��င်း်ခြခင်း်အသကို်�� စ်�င်�်��ုု�သ� 
ခြ�စ််ပါသည့််။ မ�ကို�ခဏ်ဆုသု�ုု အုမ်�ငွ် ်ဆုတော်��င်း်�ကိုရားန် ကိုတော်�းသူင်ယ််မျ�းကို အစ်ခြပ��ုပ်တော်ဆ�င်�်�်တော်�ကို�င်း် တော်�ွ�ခြမင််ရားပါသည့််။

ဤစ်�အုပ်�ငွ် ်အသု�းခြပ�ထာ�းတော်သ� �င််ခြပပု�ကိုုု နှစှ်သ်ကို်�ုမ််မည့််ဟုု ကိုွနှ်ုပ်�ုု� တော်မ��်�င်််ပါသည့််။ တော်ကိုျးဇာူးတော်��်၊ ချစ််ခြခင်း်တော်မ�ိ�တော်��်၊ 
ကိုရှုုဏ်�တော်��်၊ တော်န�င်�်ရားခြခင်း်၊ ချ းးမမွး်ကိုုုးကိုယွ််ခြခင်း်၊ ဆကို်ကိုပ်အပ်နှှ�ခြခင်း်၊ ခုု�ု�ကိုုုးစ်�းခြခင်း်၊ ပု�သကို်တော်သခြပခြခင်း်၊ �ပည့်််တော်��်ခြ�စ််ခြခင်း်နှငှ််် 
ပုုင််သအုပ်စ်ုုးတော်��်မူခြခင်း် ဟုူသည့််် �ပည့်််တော်��်ခြ�စ််ခြခင်း်၏ အဓိုကို အု�်ခြမစ််မျ�းကိုုု အခန်းကြီးကိုးး ဆယ််ခန်းအခြ�စ် ်တော်��်ခြပထာ�းပါသည့််။ 
သင််ခန်းစ်��ခုစ်း�ုုင်း်�ငွ် ်ကိုျမး်စ်� ဥပမ�၊ အ��ွ်ကိုျကို်ရားန် ကိုျမး်ချကို်၊ တော်�်ကိုျင်််ခန်း၊ ဆုတော်��င်း်ရားန်၊ တော်ဆ�်ကိုစ်�းခြခင်း်၊ သးချင်း်ကိုဗျ�နှငှ််် 
အခြခ�းအတော်�ကို�င်း်အရား�မျ�းစ်ွ� ပါ�င်ပ်ါသည့််။ ထာုုအတော်�ကို�င်း်အရား�မျ�းကိုုု တော်အ�ကို်ပါတော်ခါင်း်စ်ဉ််မျ�းခြ�င််် သင််ခန်းစ်��ုုင်း်�ငွ် ်တော်��်ခြပထာ�းပါသည့််။

သင်ခ်န်းစ်�အစ်းအစ်ဉ််မျ�းကိုု ု�ုုအပသ်�ု ုတော်ခြပ�င်း်�့နှုငု်ပ်ါသည့််။ ဥပုသ်စ်�တော်ခြ�တော်ကိုျ�င်း်မှ���း၊ ကိုျမး်စ်�သင်�်န်းမှ���း၊ အ�ွ့��ုုကို ်တော်�်��ခြခင်း် 
အစ်းအစ်ဉ််�ငွ်�်�း စ်သည့််�ုု�အတော်ပ် မူ�ည့််၍ အတော်ကို�င်း်ဆု�း နည့်း်�မး်ကိုုု ဆု�းခြ��်နှုငု်ပ်ါသည့််။ အဆင်််နှစှ််ဆင်််ခြ�င််် �ုပ်တော်ဆ�င််�ကိုည့်််ရားန် 
အ�ကို�ခြပ��ုုကို်�နွ်း�ုုပါသည့််။ ပထာမဦးးစ်ွ� ရားကိုသ်�ိပ� ်(၁၀) ပ�်�ငွ် ်အဓိုကိုအတော်�ကို�င်း်အရား�ကြီးကိုးး (၁၀) ခုကိုုု ကိုတော်�းသူင်ယ််မျ�းအ�း 
သင််�ကို�းတော်ပးပါ။ ထာုုတော်န�ကို်မသှ� သူင်ယ််ချင်း်အချင်း်ချင်း် သုု�မဟုု� ်မုသ�းစ်ု�င်�်ဦးးနှငှ််် ဆုတော်��င်း်ပဋိညု့်�ဉ်် �ွ့�တော်စ်ပါ။ သင််ခန်းစ်�ပြီပးးဆု�းချနု်�ငွ် ်
ဆုတော်��င်း်ခြခင်း်သည့်သ်� အဓိုကိုပန်း�ုုင််ခြ�စ််တော်�ကို�င်း် တော်ပ်�ငွ်ထ်ာင််ရားှ�းတော်နပါတော်စ်။ တော်�းသးချင်း်ခြ�င််် ချ းးမမွး်ကိုုုးကိုယွ််ခြခင်း် ခြပ��ုပ်သကို့သ်ုု� 
ဆုတော်��င်း်ခြခင်း်ခြ�င််် ��်ခြပ�ကိုုုးကိုယွ််ခြခင်း်ကိုုု�ည့်း် အပ�်စ်ဉ်် ထာည့်််သငွ်း်တော်ပးပါ။ ကိုတော်�းသူင်ယ််မျ�းကိုုု တော်အ�ကို်ပါအချကို်မျ�းအ�း တော်�မ�တော်စ်ပါ။

• သူ�ုု�ကိုုု ဘုုရား�းသခင်က်ို မည့််ကို့သ်ုု� တော်ခြပ�င်း်�့တော်ပးတော်နတော်�ကို�င်း်
• သူ�ုု�ဆုတော်��င်း်တော်ပးတော်နတော်သ�သူကိုုု ဘုုရား�းသခင်က်ို မည့််ကို့သ်ုု� တော်ခြပ�င်း်�့တော်ပးတော်နတော်�ကို�င်း်
• သူ�ုု�အ�း ဘုုရား�းသခင်က်ို မည့််ကို့သ်ုု� စ်ကို�းတော်ခြပ�တော်�ကို�င်း်
• ဆုတော်��င်း်ချကို်မျ�းကိုုု မည့််ကို့သ်ုု� အတော်ခြ�တော်ပးတော်�ကို�င်း်
• ဆုတော်��င်း်ရားန် အချကို်မျ�း။

ဆုတော်��င်း်ခြခင်း်၏ အရားှနု်�န်ခုုးအ�းခြ�င််် အင်ယ််ဆု�းတော်သ� သူမျ�းကိုုု သခင်တ်ော်ယ်ရှုထုာ�တော်�� ်ပုု�တော်ဆ�င််ရား�၌ ပါ�င်က်ိုူည့်းသည့်််အ�ကွို ်သင်််အ�း 
အထာူးတော်ကိုျးဇာူး�င််ရားှပုါသည့််။

�င််� 
လို�ပ််နှံ�့င််ပ်ါသလို်�။

�င််� သ�ခးင််�ကွ�း်သ�ခးင််�ကွ�း်ယေလိုက်ွးင်််ခ�်�ယေလိုက်ွးင်််ခ�်��င််� 
ရံ် ယေတူ�ွသလို်�။

ယေခြပ််ကြကွည့်််ပ်ါ။ယေခြပ််ကြကွည့်််ပ်ါ။ ယေခြပ််ပ်ါ။ယေခြပ််ပ်ါ။�င််� 
ခ�စ််��ပ့်ါသလို်�။

�င််� 
ကြကွ်�ပ်ါသလို်�။

ယေဆ်က်ွစ််�ရယေအ်င််�င််� 
ယေခြပ််နှံ�့င််သလို်�။

�င််� 

PCcBOOK_Interior3rd_Burmese_v1.indd   11PCcBOOK_Interior3rd_Burmese_v1.indd   11 2/3/22   8:38 AM2/3/22   8:38 AM



ဦး�ယေဆ်င်သ်အူတူကွွ် သင်ခ်�်�စ််���ူာ - ယေကွး�ဇူး�ူယေတူ််

လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ရ်�် (၁)
လို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၁) �င််� ယေခြပ််နှံ့�င််သလို်�

ဆ�ယေတူ်င််�ခးကွ်ကွ့� အလိုတွူ်ကွးကွ်ခြခင််�
တော်ကို�င်း်ကိုင်ဘ်ုု�၌ ရားှုတော်��မ်ူတော်သ�အဘု ကိုွနှ်ုပက်ိုုု 
ချစ်တ်ော်��မ်ူပြီပးး ကိုုုယ်တ်ော်��၏် သ�းသမးး 
ခြ�စ်ခ်ွင်််ရားသည့်််အ�ွကို ်တော်ကိုျးဇာူး�င်ပ်ါ၏။

ဆုတော်��င်း်ချကို ်အခြပည့််အ်စ်ု�ကိုုု အ�ူ�ကိုွ �တူ်ပ်ါ။ 
တော်ကိုျးဇာူးတော်��ဟ်ုူတော်သ� အဓိုကိုအချကိုက်ိုုု ဆင်ခ်ြခင်ပ်ါ။

ဆုတော်��င်း်ချကို ်အခြပည့််အ်စ်ု�ကိုုု အ�ူ�ကိုွ သ�ဆ�့ခး ����ွ်�ပ်ါ။

(တော်�းဂျး�သ�မျ�း �ွင်််တော်ပးနှုုင်ပ်ါသည့်။်)

ပ်ယေဟံဠခ့ြ�င််် လို�ပ််ယေဆ်င််ခြခင််�
စ်ကို�း�ု�း ��ု�းချင်း်စ်းကိုုု 
ပတော်ဟုဠုအပုုင်း်အစ်မျ�းတော်ပ်�ွင် ်�ခုစ်း 
တော်ရားးသ�းထာ�းပါ။ ကိုျမး်ချကိုက်ိုုု ရားရားှုရားန ်
ထာုုအပုုင်း်အစ်မျ�းကိုုု အစ်းအစ်ဉ်�်ကိုျ ထာ�းရားှုရားပါမည့်။်

သင််ပ်��်�ခြ�င််် လို�ပ််ယေဆ်င််ခြခင််�
ကိုျမး်ချကိုအ်ခြပည့်််အစ်ု�ကိုုု သင်ပ်ုန်းတော်ပ်�ွင် ်
တော်ရားးသ�းထာ�းပါ။ ကိုတော်�းမျ�းကို အ�ူ�ကိုွ 
�ကိုည့််၍် ရားွ�ဆ်ုုတော်စ်ပါ။ ထာုု�တော်န�ကို ်ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူကို 
စ်ကို�း�ု�းအချ ု��ကိုုု �ျကိုပ်စ်ပ်ါ။ ကိုတော်�းမျ�းကို 
ထာပမ်� ရားွ�ဆ်ုုတော်စ်ပါ။ ထာုုနည့်း်ခြ�င်် ်ကိုတော်�းမျ�း 
အ�ွ�ရ်ားသွ�းသည့်အ်ထာု စ်ကို�း�ု�းမျ�းအ�း�ု�းကိုုု 
�ခြ�ည့်း်ခြ�ည့်း်ချင်း် �ျကိုသ်ွ�းပါ။

တူ�်�စ်���်
ကိုတော်�းမျ�းအ�း စ်း�န်း၍ ရားပတ်ော်နတော်စ်ပါ။ ကိုတော်�း�ဦးးချင်း်စ်းကို 
ကိုျမး်ချကိုရ်ားှု စ်ကို�း�ု�း��ု�းချင်း်စ်းကိုုု ရားွ�ဆ်ုုရားပါမည့်။် 
(�ကိုတ်ော်�ွ��ုပတ်ော်ဆ�င်�်�င် ်ထာင်သ်ည့်ထ်ာကို ်ပုု၍ 
ခကိုခ့်ပါသည့်။်)

ကိုျမး်ချကိုက်ိုုု အ�ွ�ရ်ားသူမျ�းအ�း ဆုချ းးခြမာင်််ရားန ်အနည့်း်င်ယ်် 
ခြပင်ဆ်င်ထ်ာ�းပါ။

အထာကိုပ်ါ �ုပတ်ော်ဆ�င်မ်ုမျ�း�ွင် ်ကိုတော်�းအ�း�ု�းကိုုု 
အ�ှည့်််ကိုျ ပါ�င်တ်ော်စ်ပါ။

အယေခြခခြပ်ုကွး�်�ခးကွ်ကွ့� အလိုတွူ်ကွးကွ်�တံူ်ခြခင််� (၁ တော်ယ်� ၃:၁)

လို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၁) �င််� ယေခြပ််နှံ့�င််သလို်�

ဆ�ယေတူ်င််�ခးကွ်ကွ့� အလိုတွူ်ကွးကွ်ခြခင််�

12
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လို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၃) �င််� ခ�စ််��ပ့်ါသလို်�။

လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ရ်�် (၂) 

လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ရ်�် (၃) 

လို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၂) သင်် ရံ် ယေတူ�ွပ်ါသလို်�

အချနု်ယ်ူ၍ ကိုျမး်စ်�တော်��်�ပြီပးး နှု�က်ိုပ�တ်ော်��က်ိုုု ပုု၍ နကိုရ်ှုးင်း်စ်ွ� စ်ူးစ်မး်�ကိုပါမည့်။် သကိုဆ်ုုင်ရ်ား� 
အဓိုကိုအချကိုန်ှှင််် ပ�သ်ကိုတ်ော်သ� ကိုျမး်ချကိုမ်ျ�းကိုုု ခြပင်ဆ်င်ထ်ာ�းပါ။ မည့်သ်ူကို ကိုျမး်ချကိုက်ိုုု အရားင်ဆ်ု�း 
ရားှ�တော်�ွ�သည့်က်ိုုု ပြီပု�င်ပ်ွ့တော်�း ခြပ��ုပတ်ော်ပးပါ။ အခြမနဆ်ု�း ရားှ�တော်�ွ�သူကို ��ခ်ြပပါတော်စ်။

တော်ကိုျးဇာူးတော်��န်ှှင််် ပ�သ်ကို၍် ကိုျမး်စ်��ွင် ်တော်��ခ်ြပထာ�းသည့်မ်ျ�းကိုုု စ်ူးစ်မး်တော်��်�ပါ။

တော်ဆွးတော်နှွးခြခင်း်အစ်းအစ်ဉ်။် မည့်သ်ည့််် ခြပစ်�်င်ဆ်ု�းမခြခင်း်မျ ု�းမှ မရားှုဘု့ ကိုတော်�းမျ�းသည့် ်ယ်ု��ကိုည့်ခ်ြခင်း်နှှင််် 
ပ�သ်ကိုတ်ော်သ� သူ�ုု�၏ သ�သယ်မျ�းကိုုု တော်��ခ်ြပခြခင်း်၊ တော်မးခွနး်ထာု�ခ်ြခင်း်၊ စ်ုုးရားုမပ်ူပနမ်ုမျ�းအ�း မ�တော်�ခြခင်း်မျ�း 
ခြပ��ုပန်ှုုင်ရ်ားပါမည့်။် �ဦးးစ်း�ွင် ်ယ်ု��ကိုည့်ခ်ြခင်း်အခြမင် ်အမျ ု�းမျ ု�း ရားှုတော်နနှုုင်ပ်ါသည့်။် အသကို�်�၌ ကိုုုယ်�်ုုင် ်
ခ�စ်�းရားတော်သ� တော်ကိုျးဇာူးတော်��အ်တော်�ကို�င်း် တော်�မ�ပြီပးး ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူမျ�းကို တော်ဆွးတော်နှွးခြခင်း်ကိုုု အစ်ခြပ�နှုုင်ပ်ါသည့်။် 
ကိုတော်�းမျ�းကိုုု တော်နှွးတော်ထာွး�းကို�်ှ့စ်ွ� ကြီးကိုု�ဆုုပါ။ ကိုတော်�းမျ�းကို�ည့်း် ထာုုနည့်း်�ူ �ု��ခြပနပ်ါ�ုမ််မည့်။် 

တော်မးခွနး်နမူန�မျ�းမှ� -

၁) ကွွနှံ်�ပ််တူ�့�ကွ�့ ဘ�ရ်�သခင်် ခးစ််ယေကြကွ်င််� �ည့််ကွ့သ်�့� သ့ရံ့နှံ�့င််�ည့််�ည့််�။

၂) သင််၏ ခးစ််ခြခင််�ယေ�တူာ်ကွ့� �ည့််ကွ့သ်�့� ခြပ်သနှံ�့င််�ည့််�ည့််�။

၃) �ည့််သည့်််အရ်ယေကြကွ်င််် သင်််ကွ�့ ခးစ််ယေကြကွ်င််� ခ�စ််�ရသ�ည့််�။

၄) �ည့််သည့်််အရ်ယေကြကွ်င််် ကွွနှံ်�ပ််တူ�့�သည့်် ဘ�ရ်�သခင််၏ သ်�သ����း်� ခြ�စ််လို်ပ်ါသ�ည့််�။

ယေ�် ၃:၁၆
၁ ယေ�် ၄:၁၀
ယေရ် ၈:၃၈-၃၉
(အခြခ�း ကိုျမး်ချကိုမ်ျ�းကိုုု�ည့််း အသု�းခြပ�နှုုင်ပ်ါသည့်။်)

ကွး�်�ခးကွ်�း်�ကွ ကွ့��််ကွ�့ ဘ်ယေခြပ််သ�ည့််�။
ကွ�့�််အသကွ်တူ်၌ �ည့််ကွ့သ်�့� အသ���ခးနှံ�့င််�ည့််�ည့််�။
ယေကွး�ဇူး�ူယေတူ််နှံငံ််် ပ်တူ်သကွ်၍ ဘ်ယေတူ ွသင််�ခူ့်ရပ်ါသ�ည့််�။

လို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၂) သင်် ရံ် ယေတူ�ွပ်ါသလို်�

အချနု်ယ်ူ၍ ကိုျမး်စ်�တော်��်�ပြီပးး နှု�က်ိုပ�တ်ော်��က်ိုုု ပုု၍ နကိုရ်ှုးင်း်စ်ွ� စ်ူးစ်မး်�ကိုပါမည့်။် သကိုဆ်ုုင်ရ်ား� 
အဓိုကိုအချကိုန်ှှင််် ပ�သ်ကိုတ်ော်သ� ကိုျမး်ချကိုမ်ျ�းကိုုု ခြပင်ဆ်င်ထ်ာ�းပါ။ မည့်သ်ူကို ကိုျမး်ချကိုက်ိုုု အရားင်ဆ်ု�း 

လို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၃) �င််� ခ�စ််��ပ့်ါသလို်�။

တော်ဆွးတော်နှွးခြခင်း်အစ်းအစ်ဉ်။် မည့်သ်ည့််် ခြပစ်�်င်ဆ်ု�းမခြခင်း်မျ ု�းမှ မရားှုဘု့ ကိုတော်�းမျ�းသည့် ်ယ်ု��ကိုည့်ခ်ြခင်း်နှှင််် 
ပ�သ်ကိုတ်ော်သ� သူ�ုု�၏ သ�သယ်မျ�းကိုုု တော်��ခ်ြပခြခင်း်၊ တော်မးခွနး်ထာု�ခ်ြခင်း်၊ စ်ုုးရားုမပ်ူပနမ်ုမျ�းအ�း မ�တော်�ခြခင်း်မျ�း 

အဓက့ွအခးက်ွကွ�� ဆ�်ခ�ကွ�့ သင််ကြကွ်�ရ�် အသ���ခြပ်ု�ည့်် ်���ူာပ်��စ်�
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လို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၄) ဆ�ယေတူ်င််�ရ�်

ဤအချနု်သည့် ်ရားင်တ်ော်သွးမျ�း အ�ူ�ကိုွ ဆုတော်��င်း်ရားန ်ခြ�စ်ပ်ါသည့်။် အချ ု��ကိုတော်�းမျ�းသည့် ်ယ်ခင်က်ို 
�ကြီးကိုုမမ်� ဆုမတော်��င်း်�ူးသခြ�င်် ်ရားှကိုရ်ားွ��တော်နနှုုင်ပ်ါသည့်။် ဆုတော်��င်း်ချကို ်စ်ကို�း�ု�း ��ု�း သုု�မဟုု� ်
�ါကိုျ�ုု �ခွန်းကိုုုသ� တော်ခြပ�ရားန ်�ုုအပသ်ခြ�င်် ်ဆုတော်��င်း်ခြခင်း်သည့် ်�ွယ်က်ိုူပြီပးး တော်ပျ�ရ်ား�င်�်ွယ်ခ်ြ�စ်တ်ော်�ကို�င်း် 
ကိုတော်�းမျ�း သု��ပါ�ုမ်မ်ည့်။် ဘုုရား�းသခင်၏် န�မတော်��န်ှှင််် ဂျုဏ်တ်ော်��မ်ျ�းကိုုု ကိုတော်�းမျ�းအ�း 
သင်�်ကို�းတော်ပးခြခင်း်ခြ�င်် ်စ်�င်ပ်ါ။ ဘုုရား�းသခင်အ်�း ချ းးမွမး်ကိုုုးကိုွယ်�်�ခ်ြပ�ရားန ်နည့််း�မး်�ခု�ည့်း် ခြ�စ်ပ်ါသည့်။် 
ကိုတော်�းမျ�းသည့် ်ဤနည့်း်�မး်ကိုုု နှှစ်သ်ကို�်ကိုပြီပးး ခြမနခ်ြမနဆ်န်ဆန် ပါ�င်�်�ပါ�ုမ််မည့်။် ဆုတော်��င်း်ရားင်း် 
ပုုမုု ��က်ြွကို��သည့်က်ိုုု ခ�စ်�းမုပါ�ုမ်မ်ည့်။် ဤသုု�ခြ�င်် ်�တော်န်ထာကို�်တော်န် ပုုမုု အသ�းကိုျ��ကို� 
�ပ�န်ှှစ််ပ�အ်�ွင်း် ဆုတော်��င်း်ချကိုမ်ျ�းအ�း အချင်း်ချင်း် တော်�မ����်�သည့်က်ိုုု တော်�ွ�ခြမင်ရ်ားပါ�ုမ််မည့်။်

တော်န�ကိုထ်ာပ ်ဆုတော်��င်း်ခြခင်း် �ုပတ်ော်ဆ�င်ရ်ားန် အစ်းအစ်ဉ််�ခုမှ� အတော်ရား�င်မ်ျ�းခြ�င်် ်ဆုတော်��င်း်ခြခင်း် ခြ�စ်ပ်ါသည့်။် 
ချ းးမွမး်ကိုုုးကိုွယ်ခ်ြခင်း် တော်�းဂျး�သ�မျ�း �ွင််၍် ကိုတော်�းမျ�းအ�း ခြမကိုခ်င်း်တော်ပ်�ွင် ်�့တော်�ျ�င်း်ကို� တော်ကို�င်း်ကိုင်၊် 
သစ်ပ်င်မ်ျ�းနှှင််် �ုမမ်ျ�း စ်သခြ�င်် ်ဘုုရား�းသခင်၏် �နဆ်င်း်ခြခင်း်အတော်�ကို�င်း် ခ�စ်�း�ကိုည့််တ်ော်စ်ပါ။ ဘုုရား�းသခင်က်ို 
သူ�ုု�အ�း တော်ခြပ�သည့်ဟ်ုု ခ�စ်�းရားတော်သ� အတော်�ကို�င်း်အရား�မျ�းကိုုု စ်ကိုကအခြ�တော်ရား�င် ်အရားွကိုက်ြီးကိုးး �ခုတော်ပ်၌ 
တော်ရားးဆွ့�ကိုတော်စ်ပါ။ ကိုတော်�းမျ�းသည့် ်ဤကို့သ်ုု� အတော်ရား�င်မ်ျ�းခြ�င်် ်ဆုတော်��င်း်ရားသည့်က်ိုုု အ�ွန ်သတော်ဘု�ကိုျပြီပးး 
သူ�ုု� တော်��ခ်ြပတော်သ� အတော်�ကို�င်း်အရား�မျ�းတော်�ကို�င်် ်သင် ်အ�်ဩရားပါ�ုမ််မည့်။် ဤ�ုပတ်ော်ဆ�င်မ်ုအ�ွကို ်မုနစ် ်(၃၀) 
ခန်် အချနု်ယ်ူရားပါမည့်။်

လို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၄) ဆ�ယေတူ်င််�ရ�်

ဤအချနု်သည့် ်ရားင်တ်ော်သွးမျ�း အ�ူ�ကိုွ ဆုတော်��င်း်ရားန ်ခြ�စ်ပ်ါသည့်။် အချ ု��ကိုတော်�းမျ�းသည့် ်ယ်ခင်က်ို 
�ကြီးကိုုမမ်� ဆုမတော်��င်း်�ူးသခြ�င်် ်ရားှကိုရ်ားွ��တော်နနှုုင်ပ်ါသည့်။် ဆုတော်��င်း်ချကို ်စ်ကို�း�ု�း ��ု�း သုု�မဟုု� ်

ယေခြ�်င်််�တူ်ယေသ် ဘ�ရ်�သခင် ်(တော်ယ်တော်ဟု��ါ တော်ဇာဒုကိုနှု)

င်ါတူ�့�နှံံင်််အတူူရံ့ယေသ် ဘ�ရ်�သခင်�် (ဧမ�တော်နှွ�)

အဘ (အဗ)

အစ်ဉ််အပြီး�့တူည့််ယေတူ််�ယူေသ် ဘ�ရ်�သခင််

အခြ�င်််ဆ���ယေသ် ဘ�ရ်�သခင််

တူရ်�စ်�ရင််ယေသ်သူ

�်ဝိရဘ�ရ်�သည့်် င်ါ၏ သ့����့်�ခြ�စ််ယေတူ််�၏ူ။

�်ဝိရဘ�ရ်�သည့်် င်ါ၏ ယေကွး်ကွ်ခြ�စ််ယေတူ််�၏ူ။

�်ဝိရဘ�ရ်�သည့်် င်ါ၏ ပြီးင်�့်သကွ်ခြခင််�ခြ�စ််ယေတူ််�၏ူ။

တူ�်ခ�့�ကွ��ယေသ် ��်ဆင််�ရငံ်် ဘ�ရ်�သခင််

သခင််ဘ�ရ်�

ကွွနှံ်�ပ််ကွ�့ သခ့ြ�င််ယေတူ််�ယူေသ် ဘ�ရ်�သခင််

အလို���စ်�� တူတူ်စ်�ွ်�နှံ�့င််ယေသ် ဘ�ရ်�သခင််

ဘ�ရ်�သခင်် ယေပ်�ယေတူ််��ူည့််။

ဘ�ရ်�သခင်် အ�ာပြီးင်�့်�ယေစ်ယေတူ််��ူည့််။

လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ရ်�် (၄)

ဦး�ယေဆ်င်သ်အူတူကွွ် သင်ခ်�်�စ််���ူာ - ယေကွး�ဇူး�ူယေတူ််
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လို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၅) �င််� ယေခြပ််ကြကွည့်််ပ်ါ။

လို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၆) �င််� ကြကွ်�နှံ့�င််ပ်ါသလို်�။

ဘုုရား�းသခင်၏် ချစ်ခ်ြခင်း်တော်မ��ိအတော်�ကို�င်း်၊ ထာုုချစ်ခ်ြခင်း်တော်မ��ိတော်��အ်�း ဆု�းရှုု�းရားမည့်က်ိုုု စ်ုုးရားုမပ်ူပနမ်ုမျ�း 
တော်�ကို�ကို�်န်မ်ုမျ�းအတော်�ကို�င်း် ထာုုချစ်ခ်ြခင်း်နှှင််် ပ�သ်ကို၍် ခ�စ်�းရားတော်သ� �မး်တော်ခြမ�ကိုတ်ော်ပျ�ရ်ား�င်မ်ုမျ�းအတော်�ကို�င်း် 
ကိုတော်�းမျ�းအ�း သူ�ုု�၏ အတော်�ွးမျ�းကိုုု ပွင််ပ်ွင်််�င်း်�င်း် တော်�မ�တော်စ်ပါ။

ဆကို�်ကို ်တော်ဆွးတော်နှွးရားန ်တော်အ�ကိုပ်ါအတော်�ကို�င်း်အရား�မျ�းကိုုု အသု�းခြပ�နှုုင်ပ်ါသည့်။်

ပု�ခြပင်မ်ျ�းကိုုု ကိုတော်�းမျ�း အ�ွန ်နှှစ််သကို�်ကိုပါသည့်။် ရားင်တ်ော်သွးမျ�းအ�း ပု�ခြပင် ်��ခ်ြပပြီပးး တော်မးခွနး်မျ�း တော်မးပါ။ 
(၁၅ မုနစ်)်

အချ ု��ကိုုု တော်ရားွးထာု�၍် ထာုုဇာ���်မး်အ�ုုင်း် ဇာ��တ်ော်ကို�င်မ်ျ�းအခြ�စ် ်�ကိုတ်ော်�ွ� သရှုုပတ်ော်ဆ�င်တ်ော်စ်ပါ။ ပု�မှန် 
အ��အ်စ်�းမျ�းခြ�င််ပ်င် ်အ�ွန် အ�ုပခ်ြ�စ်ပ်ါသည့်။် ဥပမ� �ု��်တော်ချ�င်း်ခြ�င်် ်သုုးထာုနး်၏ တော်��င်တ်ော်�ှး၊ 
တော်ခါင်း်ပြီမးး�ခ��ခြခင်း်ခြ�င်် ်ကိုျမး်စ်�တော်ခ� ်�ူမျ�း၏ ��ပ်ု�စ်�းပု�အ�ုုင်း် ခြပ��ုပန်ှုုင်ပ်ါပြီပး။ 

ပု�ခြပင်ခ်ြပနတ်ော်ခြပ�ခြခင်း် ကိုစ်�းနည့်း်ကိုုု �ုပတ်ော်ဆ�င်ပ်ါ။ ဇာ���်မး်�ပုဒုက်ိုုု ရှုုုးရားှင်း်စ်ွ� တော်ခြပ�ခြပပြီပးး ကိုတော်�းမျ�းအ�း 
ခြပနတ်ော်ခြပ��ကိုည့််တ်ော်စ်ပါ။ ကိုတော်�း ရားှစ်ဦ်းး��င် ်အ�ွ့���ွ့� ခွ့၍ ပထာမဆု�း ကိုတော်�းကိုုု တော်ဘု��ု�း ပစ်တ်ော်ပး�ုုကိုပ်ါ။ 
ပထာမကိုတော်�းသည့် ်ဇာ���်မး်၏ ပထာမဆု�း�စ်တ်ော်�ကို�င်း်ကိုုု တော်ခြပ�၍ တော်ဘု��ု�းကိုုု တော်န�ကို�်ဦးးသုု� 
�ှမး်�ုုကိုပ်ါ။ တော်ဘု��ု�း ရားရားှုတော်သ� ကိုတော်�းသည့် ်တော်န�ကို�်စ်တ်ော်�ကို�င်း် ထာပတ်ော်ခြပ�၍ တော်န�ကို�်ဦးးသုု� 
ဆကိုက်ိုမး်တော်ပးပါ။ ဤသုု� �စ်တ်ော်�ကို�င်း် တော်ခြပ�ခြပ�ုုကို ်�ကိုက်ိုမး်တော်ပး�ုုကိုခ်ြ�င်် ်ပြီပးးဆု�းသည့်အ်ထာု 
�ုပတ်ော်ဆ�င်ပ်ါ။ 

လို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၅) �င််� ယေခြပ််ကြကွည့်််ပ်ါ။

ဘုုရား�းသခင်၏် ချစ်ခ်ြခင်း်တော်မ��ိအတော်�ကို�င်း်၊ ထာုုချစ်ခ်ြခင်း်တော်မ��ိတော်��အ်�း ဆု�းရှုု�းရားမည့်က်ိုုု စ်ုုးရားုမပ်ူပနမ်ုမျ�း 
တော်�ကို�ကို�်န်မ်ုမျ�းအတော်�ကို�င်း် ထာုုချစ်ခ်ြခင်း်နှှင််် ပ�သ်ကို၍် ခ�စ်�းရားတော်သ� �မး်တော်ခြမ�ကိုတ်ော်ပျ�ရ်ား�င်မ်ုမျ�းအတော်�ကို�င်း် 

လို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၆) �င််� ကြကွ်�နှံ့�င််ပ်ါသလို်�။

ပု�ခြပင်မ်ျ�းကိုုု ကိုတော်�းမျ�း အ�ွန ်နှှစ််သကို�်ကိုပါသည့်။် ရားင်တ်ော်သွးမျ�းအ�း ပု�ခြပင် ်��ခ်ြပပြီပးး တော်မးခွနး်မျ�း တော်မးပါ။ 
(၁၅ မုနစ်)်

တော်ကိုျးဇာူးတော်��ဆ်ုုသည့်မ်ှ� ချစ်ခ်ြခင်း်တော်မ��ိနှှင််် 
ထာုုကို�်န်ရားန် �ခုခု �ုပတ်ော်ဆ�င်�်ုု� မ�ုုဘု့ 
အချစ်ခ်�တော်နရားခြခင်း်ကိုုု ဆုု�ုုပါသည့်။်

ထာ��ရား တော်မ��ိဆုုသည့်မ်ှ� အဘုယ်န်ည့််း။ 
မည့်သ်ည့်််အချနု်�ွင်မ်ှ အဆု�းသ�ခ်ြခင်း် 
မရားှုတော်သ� တော်မ��ိကိုုု ဆုု�ုုခြခင်း် ခြ�စ်ပ်ါသည့်။် 
ကိုုုယ် ်�ခုခု မှ�းယ်ွင်း်မု��င်တ်ော်��င် ်
အဆု�းသ�မ်သွ�းပါ။ တော်�ကို�ကိုရ်ားွ��စ်ုုးရားုမတ်ော်နချ ု

န်�ွင်�်ည့်း် အဆု�းသ�မ်သွ�းပါ။ မုဘုမျ�း 
အ�ုပခ်ြပ��သ်ွ�း��င်�်ည့်း် အဆု�းသ�မ်သွ�းပါ။ 
…… ��င်�်ည့်း် အဆု�းသ� ်မသွ�းပါ။ 
(ကိုွကို�်ပ�်ွင် ်ခြ�ည့််သ်ွင်း်ခုုင်း်ပါ။)

မည့်သ်ုု�ပင် ်�ကို��တော်စ် ခြ�စ်တ်ော်စ်ကို�မူ သခင်တ်ော်ယ်ရှုု၏ 
တော်မ��ိတော်��က်ို ဘုယ်တ်ော်��မ်ှ အဆု�းသ�ခ်ြခင်း် 
မရားှုဘု့ ဘုယ်တ်ော်��မ်ှ�ည့်း် �စ်ဟ်ု�သွ�းခြခင်း် 
မရားှုပါ။

လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ရ်�် (၅)

လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ရ်�် (၆)

အဓက့ွအခးက်ွကွ�� ဆ�်ခ�ကွ�့ သင််ကြကွ်�ရ�် အသ���ခြပ်ု�ည့်် ်���ူာပ်��စ်�
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လို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၇) �င််� လို�ပ််နှံ�့င််သလို်�။လို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၇) �င််� လို�ပ််နှံ�့င််သလို်�။

တော်ဆွးတော်နှွးရားန ်အချနု်။ တော်အ�ကိုပ်ါတော်မးခွနး်မျ�းအ�ုုင်း် တော်ဆွးတော်နှွးပါ၊ သုု�မဟုု� ်မုမုဘု�သ� တော်ခါင်း်စ်ဉ်မ်ျ�း �န�်းးပါ။

ယ်တော်န်သင်ယ််ူခ့သ်ည့်က်ိုုု ကိုွနှ်ုပ၏် အသကို�်�၌ မည့်က်ို့သ်ုု� �ကိုတ်ော်�ွ� အသု�းချနှုုင်မ်ည့်န်ည့််း။

တော်ကိုျးဇာူးတော်��က်ိုုု မည့်က်ို့သ်ုု� မျကိုခ်ြမင်က်ိုုုယ်တ်ော်�ွ� ခ�စ်�း�ူးပါသနည့်း်။

အခြခ�းသူမျ�းအ�း တော်ကိုျးဇာူးတော်��အ်တော်�ကို�င်း် ခြပသရားန ်မည့်သ်ည့်််ကိုုစ်ာ�ခုကိုုု ကိုွနှ်ုပ ်�ုပတ်ော်ဆ�င်န်ှုုင််ပါသနည့်း်။

လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ရ်�် (၇)APPLICATION

လို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၈) ယေဆ်က်ွစ််�ရယေအ်င်် (DJ’S GAMES from GameLife)လို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၈) ယေဆ်က်ွစ််�ရယေအ်င််

“သ�့���့်�နှံံင််် သ�့�

လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ရ်�် (၈)

(၁) အတော်ရားးကြီးကိုးးတော်သ�အချကို။် ဤကိုစ်�းနည့်း်အ�ွကို ်အန�းတော်�း�ကို ်ကို�ရား�ထာ�းပြီပးး သုုးမျ�း၊ ��ပုတော်�ွမျ�းနှှင်် ်
သုုးထာုနး်မျ�းဟုူ၍ ပါ�င်က်ိုစ်�းရားပါမည့်။်

(၂) စ်�ုရားနး်ကြီးကိုးးကြီးကိုးး �ခုတော်ရားးဆွ့၍ ကိုစ်�းရားမည့်် ်နယ််နုမု�်မျ�းကိုုု ကိုတော်�းမျ�းအ�း ခြပသပါ။ စ်�ုရားနး်ကြီးကိုးး၏ 
ဗဟုုု�ွင် ်စ်�ုရားနး်င်ယ်�်ခု ရားှုပြီပးး ထာုုတော်နရား��ွင် ်တော်ပျ�ကိုတ်ော်သ�သုုး ရားှုတော်နရားပါမည့်။် တော်ပျ�ကိုတ်ော်သ�သုုးကိုုု 
��ပုတော်�ွ တော်ခြခ�ကိုတ်ော်ကို�င်က်ို တော်စ်�င််�်ကိုပရ်ားပါမည့်။် ကိုတော်�းမျ�းကိုုု အ�ွ့�တော်�း�ွ့�ခွ့၍ ��ကိုစ််း�ွင် ်�သင်း်စ်း 
တော်နရား�ယ်ူထာ�းရားပါမည့်။် (ဆယ်တ်ော်ယ်�ကိုထ်ာကို ်နည့််း��င် ်နှှစ််�ွ့�သ� ခွ့ပါ။)

(၃) အ�ွ့�တော်�း�ွ့�ခွ့ တော်နရား�ယ်ူပြီပးးသည့်််အခါ အန�း��ကိုစ််းရားှု �ဦးးစ်းကိုုု န�ပ�စ််ဉ်် သ�မ်ှ�တ်ော်ပးရားပါမည့်။် ��ွ့�စ်း�ွင် ်
န�ပ��်စ်၊် နှှစ််၊ သု�း စ်သခြ�င်် ်ရားှုထာ�းရားပါမည့်။်

(၄) ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူကို န�ပါ�်�စ်ဟ်ုု အချကိုတ်ော်ပး�ုုကို�်�င် ်အ�ွ့��ုုကို ်န�ပါ�်�စ်မ်ျ�းကို စ်�ုရားနး်ဗဟုုုရားှု 
တော်ပျ�ကိုတ်ော်သ�သုုးကိုုု သွ�းတော်ရား�ကိုဆ်ွ့တော်ခ်ရားပါမည့်။် အကိုယ်၍် �ကို�းရားှု ��ပုတော်�ွကို မုသွ�း��င် ်တော်န�ကို�်�ှည့်််အထာု 
ကိုစ်�းခွင်် ်မရားှုတော်��ပ်ါ။

(၅) အတော်ရားးကြီးကိုးးတော်သ�အချကို။် ကိုယ်ဆ်ယ်သ်ူမျ�းထာကို ်��ပုတော်�ွမျ�းကို ပုုမျ�းပါတော်စ်။

(၆) ��ပုတော်�ွမျ�းကို မျ�း�ွနး်သခြ�င်် ်တော်ပျ�ကိုတ်ော်သ�သုုးကိုုု မကိုယ်�်င်န်ှုုင််ဘု့ ရားှုရားပါမည့်။်

(၇) အတော်ရားးကြီးကိုးးတော်သ�အချကို။် အထာကိုပ်ါအ�ုုင်း် ထာပမ်� ကိုစ်�းပါ။ ဤ�ကြီးကိုုမ�်ွင် ်သုုးထာုနး်�ဦးး ပါ�င်�်�ပါမည့်။် 
သုုးထာုနး်ကို ��ပုတော်�ွတော်�ွ ထာွကိုသ်ွ�း၊ သုုးတော်�ွ အုမမ်ှ�တော်နဟုု အမုန်တ်ော်ပး��င် ်��ပုတော်�ွမျ�းကို ထာုုင်ခ်ျ�ုုကိုပ်ြီပးး 
သုုးမျ�းကို ခြပန၍် တော်နရား�ယ်ူ�ကိုရားပါမည့်။်

•  လိုကွ်ယေတူ�ွအသကွ်တူ်အတူွကွ် သင််ခ�်�စ််။ သ့���း်�အ်�လို��� အ�့်တူငွ်် ယေဘ�ကွင််�လို��ဗြံခ�ုစ်ွ်  ရံ့ယေ�ရ�် ယေကွ်င််�ယေသ် 
သ�့���့်�ကွ အပြီး�့တူ�်� ဂျရှု�စ်�့ကွ်ယေစ််င်််ယေရံ် ကွ်ပ်ါသည့််။

ဦး�ယေဆ်င်သ်အူတူကွွ် သင်ခ်�်�စ််���ူာ - ယေကွး�ဇူး�ူယေတူ််
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လို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၁၀) သ�ခးင််�ကွ�း် 

ကိုတော်�းမျ�းကို သးချင်း်ကိုဗျ�ကိုုု�ည့်း် အ�ွန ်နှှစ််သကိုပ်ါသည့်။် ဤနည့်း်ခြ�င်် ်သူ�ုု�၏ ခ�စ်�းချကိုမ်ျ�းကိုုု 
တော်��ခ်ြပနှုုင်�်ကိုပါသည့်။် ဂျး��ူရားုယ်�မျ�းကိုုု ခြပင်ဆ်င်ထ်ာ�းတော်ပးပါ။ အုမ�်ွင် ်ခြပ��ုပထ်ာ�းတော်သ� �ူရားုယ်�မျ�းကိုုု�ည့်း် 
အသု�းခြပ�နှုုင်ပ်ါသည့်။် �ဦးးကို ဦးးတော်ဆ�င်၍် အခြခ�းသူမျ�းကို�ည့်း် ပါ�င်တ်ော်ဆ�င်ရ်ားွကိုတ်ော်စ်ပါ။ ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူမျ�းကိုုု 
အ�ှည့်််ကိုျ တော်ခြပ�င်း်�့တော်ပးပါ။ တော်ကိုျးဇာူးတော်��န်ှှင််် ပ�သ်ကိုပ်ြီပးး ကိုတော်�းမျ�းကို သူ�ုု�ကိုုုယ်ပ်ုုင် ်သးချင်း်ကိုဗျ�မျ�းကိုုု 
�န်�းးနှုုင်ပ်ါသည့်။်

လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ရ်�် (၁၀)

လို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၉) ယေလိုက်ွးင်််ခ�်�Tလို�ပ််ယေဆ်င််ရ�် (၉) ယေလိုက်ွးင်််ခ�်�T

တော်�က်ိုျင်််ခန်းမျ�းကိုုု မု�ိပွ�းထာ�းပါ။ ကိုတော်�း�ဦးး��င် ်�ရားွကိုစ််း တော်�င်ှတော်ပးပါ။ စ်�တော်ရားးကိုုရားုယ်�မျ�း၊ တော်ရား�င်စ််ု�ခ့��မျ�း 
အသင်််ခြပင်ထ်ာ�းပါ။ တော်��ခ်ြပထာ�းသည့််အ်�ုုင်း် �ုပတ်ော်ဆ�င်န်ှုုင််သ�ုု မုမုဘု�သ��ည့်း် �န�်းးနှုုင်ပ်ါသည့်။် သကိုဆ်ုုင်ရ်ား� 
အဓိုကိုအချကိုအ်�ုုကို ်တော်မးခွနး်မျ�းကို တော်ခြပ�င်း်�့သွ�းပါမည့်။်

လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ရ်�် (၉)

(၁) ဆုတော်��င်း်ချကို ်ပထာမစ်�တော်�ကို�င်း်ကိုုု မှ�မ်ုပါသ��း။ တော်အ�ကို�်ွင် ်ချတော်ရားးပါ။

(၂) တော်အ�ကိုပ်ါကိုွကို�်ပမ်ျ�းကိုုု ခြ�ည့်််ပါ။

(၁ တော်ယ်� ၃:၁)  ဘုုရား�းသခင်၏် သ�းတော်��ဟ်ုု တော်ခ်တော်�်ခြခင်း်အခွင်််ကိုုု ရားမည့််အ်တော်�ကို�င်း် ဘုုရား�းသခင်သ်ည့် ်
င်ါ�ုု�ကိုုု အဘုယ်မ်�တော်��ကို ်ချစ်တ်ော်��မ်ူသည့်က်ိုုု �ကိုည့််ရ်ှုုဆင်ခ်ြခင်�်ကိုတော်��။် 

(၃) ဘုုရား�းသခင်၏် သ�းသမးးခြ�စ်ခ်ွင်််ရားခြခင်း်သည့် ်အဘုယ်အ်�ွကိုတ်ော်�ကို�င်် ်ခြ�စ်သ်ည့်က်ိုုု မုမု န�း�ည့်သ်�ုု 
ခြပနတ်ော်ခြပ�ခြပပါ။

(၄) သခင်တ်ော်ယ်ရှုုကို သင််က်ိုုု အမည့်န်ှှင်််�ကိုွ၊ သင်််အတော်�ကို�င်း်အ�း�ု�း သုပါသည့်။် ထာုုအချကိုတ်ော်�ကို�င်် ်မည့်က်ို့သ်ုု� 
ခ�စ်�းရားသည့်က်ိုုု စ်�ခြ�င်် ်တော်ရားးခြပ သုု�မဟုု� ်ရှုုပပ်ု� တော်ရားးဆွ့၍ တော်��ခ်ြပနှုုင်ပ်ါမည့်�်�း။

(၅) �ု��ခြပနရ်ားနအ်ချနု်

တော်ကိုျးဇာူးသု��ခ်ြခင်း်သည့် ်အ�ွန် တော်ကို�င်း်မွနပ်ါသည့်။် ထာုုအ�ွကို ်သခင်တ်ော်ယ်ရှုု�ည့်း် နှှစ်သ်ကိုပ်ါသည့်။် 
သခင်တ်ော်ယ်ရှုုကိုုု တော်ကိုျးဇာူး�င်တ်ော်�ကို�င်း် တော်ရားးသ�းတော်��ခ်ြပနှုုင်ပ်ါမည့်�်�း။ (တော်ကိုျးဇာူး�င်တ်ော်�ကို�င်း် ကိုဒုခ်ြပ�း�ခု 
ခြပ��ုပရ်ားန် တော်ရား�င်စ််ု�ခ့��နှှင််် �ုုအပတ်ော်သ�စ်�တော်ရားးကိုုရားုယ်�မျ�းကိုုု ခြပင်ဆ်င်ထ်ာ�းတော်ပးပါ။ သုု�မဟုု� ်အခြခ�း 
�ကိုမ်ုအနှုပည့်��ခု �န�်းးနှုုင်ပ်ါသည့်။်)

အဓက့ွအခးက်ွကွ�� ဆ�်ခ�ကွ�့ သင််ကြကွ်�ရ�် အသ���ခြပ်ု�ည့်် ်���ူာပ်��စ်�
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အဘုဘုုရား�း၊ ကိုွနှ်ုပ်ကိုုု ချစ််တော်��်မူသည့်််အခြပင် ်
ကိုုုယ််တော်��်၏ ရားင််တော်သွး�ဦးး ခြ�စ််ခွင််် 
ရားသည့်််အ�ွကို် တော်ကိုျးဇာူးတော်��်ကိုုု ချ းးမွမ်းပါ၏။

ယေကွး�ဇူးူ�ယေတူ််

ယေပ်း်ကွ်ယေသ်သ�့� ဥပ်�် (လို� ၁၅: ၁-၇)
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၁ ယေ�် ၃:၁

ဘ�ရ်�သခင််၏ သ်�ယေတူ််ဟံ� ယေခ်ယေဝိ်ခြခင််�အခွင်််ကွ�့ 
ရ�ည့်််အယေကြကွ်င််� ဘ�ရ်�သခင််သည့်် င်ါတူ�့�ကွ�့ အဘ�်�ှယေလို်ကွ် 
ခးစ််ယေတူ််�ူသည့််ကွ�့ ကြကွည့်််ရှုုဆင််ခြခင််ကြကွယေလို််။ (၁ ယေ�် ၃:၁)
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ယေကွး�ဇူးူ�ယေတူ််

�င််� ယေခြပ််နှံ�့င်သ်လို်�။
အဘုဘုုရား�း၊ ကိုွနှ်ုပက်ိုု ုချစ်တ်ော်��မ်သူည့်််အခြပင် ်ကိုုယု်တ်ော်��်၏ ရားင်တ်ော်သွး�ဦးး 
ခြ�စ်ခ်ငွ််် ရားသည့်််အ�ကွို ်တော်ကိုျးဇာူးတော်��်ကိုုု ချ းးမမွး်ပါ၏။

–––––
၁ ယေ�် ၃:၁
ဘုုရား�းသခင်၏် သ�းတော်��်ဟုု တော်ခ်တော်�်ခြခင်း်အခငွ်််ကိုုု ရားမည့်််အတော်�ကို�င်း် ဘုုရား�းသခင်သ်ည့် ်င်ါ�ုု�ကိုုု 
အဘုယ််မ�တော်��ကို ်ချစ််တော်��်မသူည့််ကိုုု �ကိုည့်််ရှုဆုင််ခြခင််�ကိုတော်��်။

�င််� ရံ်ယေတူွ�ပ်ါသလို်�။
တော်ယ်� ၃:၁၆
၁ တော်ယ်� ၄:၁၀
တော်ရား� ၈:၃၈-၃၉

ကိုွနှ်ုပ်�ုု�ကိုုု ဘုုရား�းသခင် ်

ချစ််တော်�ကို�င််း မည့််ကို့်သုု� 

သုရားှုနှုုင််မည့််နည့််း။

သင််၏ ချစ််ခြခင််းတော်မ�ိ�ကိုုု 
မည့််ကို့်သုု� ခြပသနှုုင််မည့််နည့််း။

မည့််သည့်််အရား�တော်�ကို�င််် ကိုွနှ်ုပ်�ုု�သည့် ်ဘုုရား�းသခင််၏ သ�းသမးးမျ�း 
ခြ�စ််��ပါသနည့််း။

မည့််သည့်််အရား�တော်�ကို�င််် 

သင်််ကိုုု ချစ််တော်�ကို�င််း 

ခ�စ်�းရားသနည့််း။
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ဆ�ယေတူ်င််�ရ�် အ�ွ့�ခွ့ လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ခ်ြခင််�
အကိုယ််၍ အတော်ရားအ�ကွို်မျ�း��င်် အ�ွ့�င်ယ််မျ�း ခွ၍့ ယေကွ်င််�ကွင်ဘ်��၌ ရံ့ယေတူ်�်ူယေသ် အဘ၊ 
ကွွနှံ်�ပ်က်ွ�့ ခးစ်ယ်ေတူ်�်ူပြီးပ်�� ကွ�့�ယ်ေတူ်၏် သ်�သ��� ခြ�စ်ခ်ွင််ရ်သည့််အ်တူွကွ် ယေကွး�ဇူးူ�တူင်ပ််ါ၏ 
ဟုူ၍ အစ်ခြပ�ပါ။ ထာုုစ်�တော်�ကို�င််းကိုုု ကိုတော်�းမျ�းအ�း �ုုကို်ဆုုတော်စ်ပါ။ ထာုု�တော်န�ကို ်
သ�းသမးးခြ�စ််ခငွ်််ရားသည့်််အ�ကွို် ကိုုုယ်် မည့််မ� သတော်ဘု�ကိုျတော်�ကို�င််း၊ ဘုုရား�းသခင််၏ 
ထာ��ရား တော်မ�ိ�ကို ကိုုုယ်််အ�ကွို် မည့််မ� အဓိုပါယ််ရားှုတော်�ကို�င််း၊ ထာုုချစ််ခြခင််းတော်မ�ိ�အ�ကွို ်
တော်ကိုျးဇာူး�င််တော်�ကို�င််း �ဦးးချင််း �ုု�ုု�ု�်�ု�် ဆုတော်��င််းတော်စ်ပါ။ နမူန�သင််ခန်းစ်��ငွ် ်
တော်��်ခြပထာ�းတော်သ� ဘုုရား�းသခင််၏ န�မတော်��်မျ�း၊ ဂျုဏ််တော်��်မျ�းကိုုု တော်ကြွကိုးတော်�ကို�်၍�ည့််း 
ဆုတော်��င််းနှုုင််ပါသည့််။ အကိုယ််၍ အတော်ရားအ�ကွို်နည့််း��င်် �ဦးးနှငှ်််�ဦးး �ကို်�ွက့ို� 
စ်ကို်�ုုင််းပု� တော်နရား�ယ်ူ၍ �ုပ်တော်ဆ�င််နှုုင််ပါသည့််။ ကိုတော်�းမျ�းသည့်် ဆုတော်��င််းရား��ငွ် ်
ဦးးတော်ဆ�င််�ုုပြီပးး သူ�ုု�အ�း�ု�း�ည့််း ထာုုသုု� �ုပ်တော်ဆ�င််နှုုင််�ကိုပါသည့််။

ယေခြပ််ပ်ါ။
•  တော်ကိုျးဇားူတော်��ဆ်ုသုည့်မှ်� ချစ််ခြခင်း်တော်မ��ိနှှင််် ထာုကုို�်နတ်ော်အ�င် ်�ခခု ု�ပုတ်ော်ဆ�င်ခ်ြခင်း် မရုှားဘု့ 

ချစ််ခြခင်း်တော်မ��ိကိုု ုခ�စ်�းရားခြခင်း်ကိုု ုဆု�ုုပုါသည့်။်
•  ကိုွနှ်ုပ�်ုု�ကိုု ု�နဆ်င်း်ပြီပးး ခြပ�စ်တုော်စ်�င်််တော်ရှား�ကို်ခြခင်း်၊ သ�းတော်�� ်သခင်တ်ော်ယ်ရုှုကိုု ုတော်စ်�ှ�၍် 

ကိုွနှ်ုပ�်ုု�အ�ွကို ်အတော်သခ�ခြခင်း် �ုု�ကိုု ုတော်ထာ�ကို်ရုှု��င် ်ဘုုရား�းသခင်က်ို ကိုွနှ်ုပ�်ုု�ကိုု ုချစ်တ်ော်�ကို�င်း် 
သုရုှားနှုငု်ပ်ါသည့်။်

•  ထာ��ရားတော်မ��ိဆုသုည့်မှ်� အဘုယ်က်ိုု ုဆု�ုုသုည့်က်ိုု ုသုရုှားပါသ��း။ အဆု�းသ� ်မရုှားတော်သ� 
ချစ််ခြခင်း် တော်မ��ိကိုု ုဆု�ုုုခြခင်း် ခြ�စ်ပ်ါသည့်။် နှှစ်သ်နး်တော်ပါင်း်မျ�းစွ်� �ကို�တော်သ�်�ည့်း် 
အဆု�းသ�်ခြခင်း် မရုှားပါ။ 

•  သင် ်�စ်ု��ရား� မှ�း��င်�်ည့်း် အဆု�းမသ�ပ်ါ။
•  သင် ်စ်ုးုရားမုတ်ော်�ကို�ကို်ရွား����င်�်ည့်း် အဆု�းမသ�ပ်ါ။
•  သင်််မဘုုမျ�း အ�ပု်ခြပ��သွ်�း��င်�်ည့်း် အဆု�းမသ�ပ်ါ။
•  သင် ်တော်ကိုျ�င်း်�ွင် ်အဆင်််မတော်ကို�င်း်��င်�်ည့်း် အဆု�းမသ�ပ်ါ။
•  ည့်သ်ုု�ပင် ်ခြ�စ်တ်ော်စ် �ကို��တော်စ်ကို�မ ူသခင်တ်ော်ယ်ရုှု၏ တော်မ��ိကို ဘုယ်တ်ော်��်မှ 
•  အဆု�းသ�်ခြခင်း်၊ �စ်ဟ်ု�သွ�းခြခင်း် မရုှားပါ။

ဘုုရား�းသခင်၏် ချစ််ခြခင်း်တော်မ��ိအတော်�ကို�င်း်၊ ထာုခုျစ််ခြခင်း်တော်မ��ိတော်��်အ�း ဆု�းရှုု�းရားမည့််ကိုုု 
စ်ုုးရားုမ်ပူပနမ်မုျ�း တော်�ကို�ကို်�န်မ်မုျ�းအတော်�ကို�င်း် ထာုခုျစ််ခြခင်း်နှငှ််် ပ�သ်ကို်၍ ခ�စ်�းရားတော်သ� �မး်တော်ခြမ�ကို်
တော်ပျ�်ရား�င်မ်မုျ�းအတော်�ကို�င်း် ကိုတော်�းမျ�းအ�း သူ�ုု�၏ အတော်�ွးမျ�းကိုုု ပငွ်််ပငွ်််�င်း်�င်း် တော်�မ�တော်စ်ပါ။
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�င််� ကြကွ်�ပ်ါသလို်�
ယေပ်း်က်ွယေသ်သ�့� ဥပ်�် (လို� ၁၅:၁-၇)

ဘုုရား�းသခင်သ်ည့် ်သူ�ုု�ကိုုု အဘုယ််မ� ချစ််တော်�ကို�င်း် �ူ�ုုင်း် သုရားှုတော်စ်ရားန် သခင်တ်ော်ယ်ရှုကုို အ�ုုတော်�� ်
ရားှခု့်ပါသည့််။ ထာုုတော်�ကို�င််် သုုးထာနု်းနှငှ််် တော်ပျ�ကို်တော်သ�သုုး ဥပမ�ကိုုု ကိုုုယ််တော်��်ကို မနု်တ်ော်��်မခူ့်ပါသည့််။ 

တော်ပျ�ကို်တော်သ�သုုးအ�ကွို ် သုုးထာနုး်သည့် ် အ�နွ် စ်ုုးရားုမ်ပြီပးး ကိုျနသ်ည့််် 
သုုးမျ�းကိုုု ထာ�းပစ်ခ့််ကို� တော်ပျ�ကို်တော်သ�သုုးကိုုု �ုုကို်ရားှ�ခ့်ပါသည့််။ 

သုုးထာနု်းကို ထာုသုုုးတော်�းကိုုု တော်ဘုးကိုင်း်�ု��ခ��တော်စ်ချင်တ်ော်သ�
တော်�ကို�င်််ပါ။ သုုးမျ�းသည့် ် မုမုဘု�သ�မုမု ရားပ်�ည့်န်ှုငု်စ််မွး် 

မရားှုတော်သ�်�ည့်း် �ခါ�ရား��ငွ် ်သူ�ုု� စ်ု�်ကြီးကိုု�ကို ်တော်ခြခဦးး�ည့်််ရား� 
တော်���ကိုသ်ွ�း��်�ကိုပါသည့််။ ထာုအုခါ ခြခတော်သ�မ်ျ�း၊ 
�ကို်��မျ�း၏ စ်�းခြခင်း်ကိုုု ခ�ရားနှုငု်ပ်ါသည့််။ သုုးထာနု်း၏ 
���နမ်ှ� သုုးမျ�း အနှရား�ယ် ် မရားှုတော်အ�င် ် ကို�ကိုယွ််တော်ပး�ုု� 
ခြ�စ််ပြီပးး ထာုအု�ုုင်း်�ည့်း် အမနှ�်ကိုယ် ်�ုပ်တော်ဆ�င်ပ်ါသည့််။ 
တော်ပျ�ကို်တော်သ� သုုးတော်�းကိုုု ခြပနတ်ော်�ွ�တော်သ�အခါ 

သုုးထာနု်းသည့် ် အ�နွတ်ော်ပျ�်ရား�င်၍် အခြပန�်မး် �တော်���ကို်�ု�း 
တော်ပွ�ချ း��ခ့်ပါသည့််။ အုမ်�ငွ်�်ည့်း် �မး်တော်ခြမ�ကို်�မး်သ�ခြ�င််် 

ပွက့ိုျင်း်ပပါသည့််။ တော်ကို�င်တ်ော်�းခြ�စ််တော်စ်၊ တော်ကို�င်မ်တော်�းခြ�စ််တော်စ် 
သခင်တ်ော်ယ်ရှုကုိုု ုကိုယ်�်င်ရ်ားငှ်အ်ခြ�စ် ်�ကိုခ်�ယ်ု��ကိုည့်တ်ော်သ�အခါ မည့်က်ို့သ်ုု� 

ခြ�စ််��သည့််ကိုုု သခင်တ်ော်ယ်ရှုကုို မနု်တ်ော်��်မခူ့်ပါသည့််။ ထာုအုခါ တော်ပျ�ကို်ဆု�းရား�မှ� 
ခြပနတ်ော်�ွ�သူ ခြ�စ််��ပါသည့််။ ထာုအု�ကွို ်တော်ကို�င်း်ကိုင်ဘ်ုု�၌ပင် ် ကြီးကိုးးမ�းတော်သ� �မး်တော်ခြမ�ကို်တော်ပျ�်ရား�င််ခြခင်း်ခြ�င်််  
ပွက့ိုျင်း်ပ�ကိုပါသည့််။ ကိုွနှ်ုပ်�ုု�တော်�ကို�င််် တော်ကို�င်း်ကိုင်အ်ဘု မည့််ကို့သ်ုု� �မး်တော်ခြမ�ကို်ရားသည့််ကိုုု တော်ဇာ�နု ၃
:၁၇ �ငွ် ် တော်��်ခြပထာ�းပါသည့််။ “�နခ်ုုးကြီးကိုးးတော်သ� ဘုုရား�းသည့် ် သင်််ကိုုု ကိုယ််�င်တ်ော်��်မူ�ုမ််မည့််။ 
သင်၌် အ�းရား�မး်တော်ခြမ�ကို်တော်��်မူ�ုမ််မည့််။ ချစ််ခြခင်း်တော်မ�ိ�၌ ကိုျနု်း�ပ်၍ သးချင်း်ဆုုခြခင်း်နှငှ်််�ကိုွ သင်၌် 
�မး်တော်ခြမ�ကို်တော်��်မူ�ုမ််မည့််။” ထာုအု�ကွို်တော်�ကို�င််် သင်တ်ော်ကို� မည့််ကို့သ်ုု� ခ�စ်�းရားပါသ�့။ 

�င််� လို�ပ်န်ှံ�့င်ပ််ါသလို်�
•  သခင်တ်ော်ယ်ရှုသုည့် ်သင်််အခြပစ််မျ�းအ�ကွို ်အတော်သခ�တော်��်မူပြီပးး သင်၏် နှ�ှု�းသ�းထာ့�ငွ် ်

ရားငှ်သ်နတ်ော်နသည့််ကိုုု ယ်ု��ကိုည့််ပါ။

•  ကိုုုယ််တော်��်၏ တော်ကိုျးဇာူးတော်��်တော်�ကို�င််် ချစ််တော်��်မူတော်သ� သ�းသမးးမျ�း ခြ�စ်ခ်ငွ်််ရားသည့််ကိုုု ယ်ု��ကိုည့််ပါ။

•  မည့်သ်ုု�ပင််ခြ�စ််တော်စ် ကိုုုယ််တော်��်၏ တော်မ��ိတော်��်ကို အဆု�းသ� ်မရားှုတော်�ကို�င်း် ယ်ု��ကိုည့််ပါ။

•  ယ်တော်န်ပင် ်တော်ကိုျးဇာူးတော်�� ်သ�င်း်တော်ကို�င်း်ကိုုု အခြခ�းသူ�ဦးးအ�း မ�တော်�တော်ပးရားန် သင်််အ�း 
ဘုုရား�းသခင်က်ို အသု�းခြပ�နှုငု်သ်ည့််ကိုုု ယ်ု��ကိုည့််ပါ။
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၁. ပထာမအကြီးကိုုမ ်တော်ဆ�က်ိုစ်�းစ်ဉ် ်သုုးတော်�းကိုုု ��ပုတော်�ွမျ�း �ကိုမ်ှ ကိုယ်�်င်န်ှုုင်ခ့််ပါသ��း။ 
(မကိုယ်�်င်န်ှုုင််ခ့်ပါ။) အဘုယ်တ်ော်�ကို�င််န်ည့််း။

၂. သုုးဘုယ်န်ှှတော်ကို�င်က်ိုုု သုုးထာုနး်ကြီးကိုးး �ုုကိုရ်ားှ�ခ့သ်ည့်ဟ်ုု ကိုျမး်စ်��ွင် ်တော်��ခ်ြပထာ�းသနည့်း်။ �စ်တ်ော်ကို�င်�်ည့်း် 
ခြ�စ်ပ်ါသည့်။် သင်�်ုု�သည့် ်�တော်ကို�င်�်ည့်း်တော်သ� တော်ပျ�ကိုတ်ော်သ�သုုးတော်�းခြ�စ်ပ်ြီပးး တော်ကို�င်း်တော်သ�သုုးထာုနး်ကြီးကိုးး 
သခင်တ်ော်ယ်ရှုုကို �ုုကို�်�ရားှ�တော်�ွမည့်က်ိုုု သ�းသ�းမးးမးး�ုု� သုပါသ��း။ သခင်တ်ော်ယ်ရှုုကို သင််အ်�း အပြီမ့�မး် 
�ုုကို�်�ရားှ�တော်�ွမည့်က်ိုုု သုရားှုရားတော်သ�တော်�ကို�င်် ်မည့်က်ို့သ်ုု� ခ�စ်�းရားပါသနည့်း်။

၃. ဆုတော်��င်း်�ကိုပါစ်ုု�။ တော်န�ကိုမ်ှ�ုုကိုဆ်ုုတော်ပးပါ။ အဘုဘုုရား�း တော်ပျ�ရ်ား�င်စ််ွ� တော်ဆ�က်ိုစ်�းခွင်် ်ရားတော်သ�တော်�ကို�င်် ်
တော်ကိုျးဇာူး�င်ပ်ါ၏။ �ခုခုကိုုု မကြီးကိုု�းစ်�းဘု့ ထာုုကို�်န်တော်အ�င် ်မ�ုပဘ်ု့ ရားခြခင်း်ကိုုု တော်ကိုျးဇာူးတော်��ဟ်ုု 
တော်ခ်တော်�ကို�င်း် ကိုွနှ်ုပ�်ုု�အ�း သတော်ဘု�တော်ပါကိုတ်ော်စ်ပါ။ ၎င်း်သည့် ်�ကိုတ်ော်ဆ�င်သ်ကိုသ်ကို ်ခြ�စ်ပ်ါ၏။ 
ခဏ်ရားပပ်ြီပးး ဘုုရား�းသခင်က်ို ကိုွနှ်ုပ�်ုု�အ�း ဘု�တော်�ွ တော်ခြပ�သ�့ဆုု�� န�းတော်ထာ�င်�်ကိုပါစ်ုု�။ 
ထာုုတော်ကိုျးဇာူးတော်���်ကိုတ်ော်ဆ�င်က်ိုုု ကိုွနှ်ုပ�်ုု� ယ်ခင်က်ို တော်��င်း်ခ�ခ့်�ူးပါသ��း။ (တော်ခ�ရိားပန်�းပါ။) အဘုဘုုရား�း 
ကိုုုယ်တ်ော်��၏် သ�းသမးး ခြ�စ်ခ်ွင်််ရားခြခင်း်အ�ွကို ်တော်ကိုျးဇာူး�င်ပ်ါ၏။ ကိုွနှ်ုပသ်ည့် ်ဘုုရား�းသ�းသမးး ခြ�စ်ပ်ါသည့်။်

ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူ၊ ဤဆုတော်��င်း်ချကိုသ်ည့် ်တော်န�ကိုမ်ှ �ုုကို်ဆုုရားန ်ခြ�စ်ပ်ါသည့်။် သ�းသ�းမးးမးးမျ�း တော်န�ကိုမ်ှ �ုုကိုဆ်ုုတော်ပး�ကိုပါ။

ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူ၊ ဘုုရား�းသခင်က်ို ကိုတော်�း�ဦးးချင်း်စ်း�ုုင်း်၏ နှှ�ု�းသ�း၌ စ်ကို�းတော်ခြပ�ရားန ်အချနု ်(၁၀) စ်ကိုကန်ခ်န် ်ရားပန်�း�ကိုပါစ်ုု�။

ဆုတော်��င်း်ချနု�်ွင် ်ကိုတော်�းသူင်ယ်မ်ျ�း စ်ကို�းတော်ခြပ���တ်ော်စ်ရားနန်ှှင််် န�းတော်ထာ�င်�်�တ်ော်စ်ရားန ်ကိုွနှ်ုပ�်ုု� သင်�်ကို�းတော်ပးတော်နခြခင်း် 

ခြ�စ်ပ်ါသည့်။်

ယေ��ခ�ွ်��း်�

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််
သ�့���့်�နှံငံ်် ်သ�့�

၁. အတော်ရားးကြီးကိုးးတော်သ�အချကို။် ဤကိုစ်�းနည့်း်အ�ွကို ်အန�းတော်�း�ကို ်ကို�ရား�ထာ�းပြီပးး သုုးမျ�း၊ ��ပုတော်�ွမျ�းနှှင်် ်
သုုးထာုနး်မျ�းဟုူ၍ ပါ�င်က်ိုစ်�းရားပါမည့်။်

၂. စ်�ုရားနး်ကြီးကိုးးကြီးကိုးး �ခုတော်ရားးဆွ့၍ ကိုစ်�းရားမည့်် ်နယ််နုမု�်မျ�းကိုုု ကိုတော်�းမျ�းအ�း ခြပသပါ။ စ်�ုရားနး်ကြီးကိုးး၏ 
ဗဟုုု�ွင် ်စ်�ုရားနး်င်ယ်�်ခု ရားှုပြီပးး ထာုုတော်နရား��ွင် ်တော်ပျ�ကိုတ်ော်သ�သုုး ရားှုတော်နရားပါမည့်။် တော်ပျ�ကိုတ်ော်သ�သုုးကိုုု 
��ပုတော်�ွ တော်ခြခ�ကိုတ်ော်ကို�င်က်ို တော်စ်�င််�်ကိုပရ်ားပါမည့်။် ကိုတော်�းမျ�းကိုုု အ�ွ့�တော်�း�ွ့�ခွ့၍ ��ကိုစ််း�ွင် ်�သင်း်စ်း 
တော်နရား�ယ်ူထာ�းရားပါမည့်။် (ဆယ်တ်ော်ယ်�ကိုထ်ာကို ်နည့််း��င် ်နှှစ််�ွ့�သ� ခွ့ပါ။)

၃. အ�ွ့�တော်�း�ွ့�ခွ့ တော်နရား�ယ်ူပြီပးးသည့််အ်ခါ အန�း��ကိုစ််းရားှု �ဦးးစ်းကိုုု န�ပ�စ််ဉ်် သ�မ်ှ�တ်ော်ပးရားပါမည့်။် 
��ွ့�စ်း�ွင် ်န�ပ��်စ်၊် နှှစ််၊ သု�း စ်သခြ�င်် ်ရားှုထာ�းရားပါမည့်။်

၄. ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူကို န�ပါ�်�စ်ဟ်ုု အချကိုတ်ော်ပး�ုုကို�်�င် ်အ�ွ့��ုုကို ်န�ပါ�်�စ်မ်ျ�းကို စ်�ုရားနး်ဗဟုုုရားှု 
တော်ပျ�ကိုတ်ော်သ�သုုးကိုုု သွ�းတော်ရား�ကိုဆ်ွ့တော်ခ်ရားပါမည့်။် အကိုယ်၍် �ကို�းရားှု ��ပုတော်�ွကို မုသွ�း��င် ်
တော်န�ကို�်�ှည့်််အထာု ကိုစ်�းခွင််် မရားှုတော်��ပ်ါ။

၅. အတော်ရားးကြီးကိုးးတော်သ�အချကို။် ကိုယ်ဆ်ယ်သ်ူမျ�းထာကို ်��ပုတော်�ွမျ�းကို ပုုမျ�းပါတော်စ်။

၆. ��ပုတော်�ွမျ�းကို မျ�း�ွနး်သခြ�င်် ်တော်ပျ�ကိုတ်ော်သ�သုုးကိုုု မကိုယ်�်င်န်ှုုင််ဘု့ ရားှုရားပါမည့်။်

၇. အတော်ရားးကြီးကိုးးတော်သ�အချကို။် အထာကိုပ်ါအ�ုုင်း် ထာပမ်� ကိုစ်�းပါ။ ဤ�ကြီးကိုုမ�်ွင် ်သုုးထာုနး်�ဦးး ပါ�င်�်�ပါမည့်။် 
သုုးထာုနး်ကို ��ပုတော်�ွတော်�ွ ထာွကိုသ်ွ�း၊ သုုးတော်�ွ အုမမ်ှ�တော်နဟုု အမုန်တ်ော်ပး��င် ်��ပုတော်�ွမျ�းကို ထာုုင်ခ်ျ�ုုကိုပ်ြီပးး 
သုုးမျ�းကို ခြပန၍် တော်နရား�ယ်ူ�ကိုရားပါမည့်။်

•  လိုကွယ်ေတူ�ွအသကွတ်ူ်အတူွကွ် သင်ခ်�်�စ််။ သ�့��း်�အ်�လို��� အ့�တ်ူွင်် ယေဘ�ကွင််�လို��ဗြံခ�ုစ်ွ်  ရံ့ယေ�ရ�် ယေကွ်င််�ယေသ် သ�့��့�်�ကွ 
အပြီး�့တူ�်� ဂျရှု�စ်�့ကွယ်ေစ််င်််ယေရံ် ကွပ််ါသည့်။်

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််
သ�့���့်�နှံငံ်် ်သ�့�
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“ယေကွး�ဇူး�ူယေတူ်”် ဆ�ယေတူ်င််�ခးကွ၏် ပ်��စ််ယေကြကွ်င််�ကွ�့ �တံူ�့်ပ်ါသလို်�။ ယေအ်ကွတ်ူငွ်် ခးယေရ�ပ်ါ။ 

ယေအ်ကွပ််ါကွကွွလ်ိုပ်�်း်�ကွ�့ ခြ�ည့်််ပ်ါ။

ယေအ်က်ွပ်ါကွက်ွွလိုပ််�း်�ကွ�့ ခြ�ည့််ပ််ါ။

၁ ယေ�် ၃:၁ ဘ�ရ်�သခင််၏ သ်�ယေတူ််ဟံ� ယေခ ယ်ေဝိ်ခြခင််�အခငွ််က်ွ�့ ရ�ည့််အ်ယေကြကွ်င််� ဘ�ရ်�သခင််သည့်် င်ါတူ�့�ကွ�့ 

အဘ�်�ှယေလို်က်ွ ခးစ််ယေတူ််�သူည့််ကွ�့ ကြကွည့််ရ်ှုဆုင််ခြခင််ကြကွယေလို်။်

ဘ�ရ်�သခင််၏ သ်�သ���ခြ�စ််ခငွ််ရ်ခြခင််�သည့်် အဘ�်အတူက်ွွယေကြကွ်င်် ်ခြ�စ််သည့််ကွ�့ ��့ ့�ာ�လိုည့််သလို�့ ခြပ်�်ယေခြပ််ခြပ်ပ်ါ။

သင််၏ �ဘ့�း်�ကွ့သ်�့�ပ်င်် သခင််ယေ�ရှုကုွ သင််က်ွ�့ အ�ည့််နှံငံ််တ်ူကွ၊ွ သင််အ်ယေကြကွ်င််�အ်�လို��� သပ့်ါသည့််။ 

��့အခးက်ွယေကြကွ်င်် ်�ည့််ကွ့သ်�့� ခ�စ််�ရသည့််ကွ�့ စ််ခြ�င်် ်ယေရ�ခြပ် သ�့��ဟံ�တ်ူ ရှု�ပ််ပ်�� ယေရ�ဆွ့၍ ယေ�််ခြပ်နှံ�့င််ပ်ါ�ည့််လို်�။

တူ��� ခြပ်�်ရ�်အခး�့်

 ယေကွး�ဇူး�ူသတ့ူတူခ်ြခင််�သည့်် အလို�ွ် ယေကွ်င််���ွပ််ါသည့်။် ��့အတူကွွ် သခင်ယ်ေ�ရှုလုိုည့််� နှံစံ်သ်ကွပ််ါသည့်။် 

သခင်ယ်ေ�ရှုကုွ�့ ယေကွး�ဇူးူ�တူင်ယ်ေကြကွ်င််� ယေရ�သ်�ယေ�်ခ်ြပ်နှံ�့င်ပ််ါ�ည့်လ်ို်�။

ယေလို်ကွးင််ခ်�်�

၁

၃

၄

၅

၂
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ယေတူ�ကွ�း် သ�ဆ�့ရ�် 

ဘ�ရင််တူကွ် ဘ�ရင််တူ�့�ရ�့ ဘ�ရင််၏ သ်�သ���ယေတူကွွ ဘ�်သလူို။့

သ်�သ်�တူ�့� ������တူ�့�ပ်ါ။

�်ဝိရကွ်လိုအတူက်ွွ အ��့�တူ�်ဆ��� အရ်ကွ ဘ�်သလူို။့

သ်�သ်�တူ�့� ������တူ�့�ပ်ါ။

ယေကွး�ဇူး�ူယေတူ််အ်�ခြ�င်် ်ကွ�်တူင််ပြီးပ်�� အယေသ�ွယေတူ််အ်�ခြ�င်် ်အခြပ်စ််လိုတ်ှူခြခင််� ခ�ရတူ် ဘ�်သလူို။့

သ်�သ်�တူ�့� ������တူ�့�ပ်ါ။

အယေတူ်င််ယေတူ််�့� ����အ�ပ််ပြီးပ်�� ကွ်ကွ�်ွခ�ရတူ် ဘ�်သလူို။့

သ်�သ်�တူ�့� ������တူ�့�ပ်ါ။

အဆ����ရံ့တူ့ ်ကွ�့�်ယေတူ််ရ�့ ယေ�တူာ် ယေတူ််ကွ�့ ပ်�့င််ဆ�့င််�်�တူ် ဘ�်သလူို။့

သ်�သ်�တူ�့� ������တူ�့�ပ်ါ။

အခြ�င််ဆ်���ယေသ် ဘ�ရ်�ရ�့ သ်�သ���ယေတူကွွ ဘ�်သလူို။့

အ်�င််။

ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူကို �တော်�ကို�င်း်ဆုုခြပ�ုုကို်၊ ကိုတော်�းမျ�းကို တော်န�ကို်�တော်�ကို�င်း်ဆုု�ုုကို်ခြ�င််် 
�ုပ်တော်ဆ�င်ရ်ားပါမည့််။ ထာုု�တော်န�ကို ်ကိုတော်�းမျ�းအ�း မုမု�ုု�ဘု�သ� တော်�းကိုဗျ��ပဒုု ်စ်ပ်ဆုု�ကိုည့်််ရားန် 
�ုုကို်�နွး်ပါ။ သူ�ုု� အ�ကို�ခြပ�သမ�ကိုုု သင်ပ်နု်းတော်ပ်�ငွ် ်ချတော်ရားးတော်ပးပါ။ သူ�ုု�ကိုုုယ််�ုုင် ်စ်ပ်ဆုုထာ�းတော်သ� 
သးချင်း်ကိုဗျ�တော်�ကို�င််် ကိုတော်�းမျ�း မည့််မ� ��်ကြွကို��သည့််ကိုုု �ကိုည့်််ရှု�ုုုကို်ပါ။
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ကိုုုယ််တော်��််ကိုုု ချစ််ပြီပးး 
မုန ််တော်��်မူသမ�အ�ုုင််း 
န�ခ��ုုကို်တော်���ကို်နှုုင််တော်စ်ရားန ်
မစ်တော်��်မူပါ။

အ်ဗြံ��ဟံ�အယေကြကွ်င််� (ကွ ၁၂:၁-၅)

ခးစ်ခ်ြခင််�ယေ�တူာ်
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� ၂၂:၃၇၊ ၃၈

သင််၏ ဘ�ရ်�သခင်် �်ဝိရဘ�ရ်�ကွ့� စ်တ့ူ်နှံံလို���အကွငွ််��့ ်
�်ဏာ်ရံ့သ�ှနှံငံ််် ခးစ််ယေလို်။် ဟံယူေသ် ပ်ည့်တူ်သည့်် 
ပ်��ပ်ည့်တူ်ခြ�စ််၏၊ ကွ��ယေသ် ပ်ည့်တူ်လိုည့််� ခြ�စ််၏။
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�င််� ယေခြပ််နှံ�့င်သ်လို်�။
ကိုုယု်တ်ော်��််ကိုု ုချစ်ပ်ြီပးး မနု်တ်ော်��မ်သူမ�အ�ုငု်း် န�ခ��ုကုိုတ်ော်���ကိုန်ှုငု်တ်ော်စ်ရားန ်
မစ်တော်��်မပူါ။
–––––

� ၂၂:၃၇၊ ၃၈
သင်၏် ဘုုရား�းသခင် ်ထာ��ရားဘုုရား�းကိုုု စ်ု�န်ှ�ှု�းအကြွကိုင်း်မ့ ်ဉာ�ဏ််ရားှသုမ�နှငှ််် ချစ််တော်��်။ ဟုူတော်သ� 
ပည့်�သ်ည့် ်ပထာမပည့်�်ခြ�စ််၏၊ ကြီးကိုးးတော်သ� ပည့်�်�ည့်း် ခြ�စ််၏။

�င််� ရံ်ယေတူွ�ပ်ါသလို်�။
�ရား�း ၇:၉
တော်ယ်� ၁၄:၁၅
၂ တော်ယ်� ၁:၆
တော်ကို�တော်�� ၃:၂၀

န�ခ�ခြခင််းဆုုသည့််မှ� 

အဘုယ််နည့််း။

န�ခ�ခြခင််းထာကို ်ချစ််ခြခင််းကို ပုု၍ အတော်ရားးကြီးကိုးးပါသ��း။

အဘုယ််တော်�ကို�င််် 
ချစ််ခြခင််းကို န�ခ�ခြခင််းနှှင််် 
ဆကို်စ်ပ်တော်နပါသနည့််း။

ခးစ်ခ်ြခင််�ယေ�တူာ်
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ဆ�ယေတူ်င််�ရ�် အ�ွ့�ခွ့ လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ခ်ြခင််�
ကွ�့�ယ်ေတူ်က်ွ�့ ခးစ်၍် �ာခ�လို�့ကွယ်ေလိုှ်ကွယ်ေစ်ရ�် �စ်ယေတူ်�်ူပ်ါ ဟုူတော်သ� 
ဆုတော်��င််းချကို်ခြ�င််် တော်န�ကို်�ကြီးကိုုမ် ဆုတော်��င််းရားန် ကိုတော်�းမျ�းကိုုု ဦးးတော်ဆ�င််တော်ပးပါ။ 
ကိုတော်�းမျ�းအ�း တော်န�ကို်မှ �ုုကို်�� ရား�ွ်ဆုုတော်စ်ပါ။ ချစ််ခြခင််းတော်မ�ိ�အတော်�ကို�င််း၊ 
န�ခ�ခြခင််းအတော်�ကို�င််း တော်�်��ရား��ငွ်် ဘုုရား�းသခင်် ကိုူည့်းတော်��်မူမည့်််အတော်�ကို�င််း 
ကိုတော်�းမျ�းအ�း သူ�ုု�၏ ကိုုုယ််ပုုင်စ််ကို�း�ု�းခြ�င််် �ုု�ုု�ု�်�ု�် ဆုတော်��င််း�ကိုတော်စ်ပါ။ 
နမူန� သင််ခန်းစ်��ငွ်် တော်��်ခြပထာ�းတော်သ� ဘုုရား�းသခင််၏ ဂျုဏ််တော်��်၊ န�မတော်��်မျ�းကိုုု 
တော်ခ်၍ တော်��င််းတော်���ကို်နှုုင််ပါသည့််။

ယေခြပ််ပ်ါ။
• သင်််မဘုုမျ�းကိုု ုန�ခ�ရားန ်သခင်တ်ော်ယ်ရုှုကို အ�ုတုော်�� ်ရုှားပါသည့်။်

•  ကိုုယု်တ်ော်��်ကိုု ုန�ခ�ရားန ်သခင်တ်ော်ယ်ရုှုကို အ�ုတုော်�� ်ရုှားပါသည့်။် ဤသုု�ခြ�စ်�်�င် ်ကိုုယု်တ်ော်�� ်
�မး်တော်ခြမ�ကိုပ်ါသည့်။်

•  အရား�ရား��ုငု်း်၌ ဘုုရား�းသခင်က်ိုု ုန�ခ�ခြခင်း်ခြ�င််် ကိုွနှ်ုပ�်ုု�၏ ချစ််ခြခင်း်တော်မ��ိကိုု ုခြပသနှုငု်ပ်ါသည့်။်

•  န�ခ�ခြခင်း်တော်န�ကို�ွ်င် ်တော်ကို�င်း်ကြီးကိုးးမဂျ���မျ�း ရုှားတော်�ကို�င်း် တော်အ�ကိုပ်ါအတော်�ကို�င်း်အရား��ွင် ်
တော်�ွ�ရားပါ�မု််မည့်။်

•  သခင်တ်ော်ယ်ရုှုတော်န�ကို ်န�ခ��ုကုိုတ်ော်���ကို်ခြခင်း်အ�းခြ�င််် စ်�ု�ု်ပ်ရှား�း�ွယ် ်အသကို�်�ခရားးးကိုုု 
ပုငု်ဆ်ုငု်န်ှုငု်ပ်ါသည့်။်

ဤတော်နရား��ငွ် ် န�ခ�ခြခင်း်နှငှ််် ပ�သ်ကို်ပြီပးး စ်�င် ် တော်ဆွးတော်နှွးနှုငု်ပ်ါသည့််။ မုဘုမျ�းအ�း န�ခ�ပြီပးး 
စ်ကို�းန�းတော်ထာ�င််ခြခင်း်သည့် ် ဘုုရား�းသခင်က်ိုုု န�ခ�ခြခင်း် ခြ�စ််ပါသည့််။ အဘုယ််တော်�ကို�င်််ဆုုတော်သ� ်
အရား�ရား�၌ မုဘုစ်ကို�းကိုုု န�းတော်ထာ�င်ရ်ားမည့််ဟုု ဘုုရား�းသခင်က်ို မနု်တ်ော်��်မူထာ�းတော်သ�တော်�ကို�င််် 
ခြ�စ််ပါသည့််။ န�ခ��ုုကို်တော်���ကို်ရားန် �ကို��တော်�ွ�ရားတော်သ� အခကိုအ်ခ့မျ�းအတော်�ကို�င်း် ကိုတော်�းမျ�းကို 
ပငွ်််�င်း်စ်ွ� တော်ဆွးတော်နှွးတော်စ်ပါ။ န�ခ�ခြခင်း်အ�းခြ�င််် ရားရားှ�ု�မည့််် တော်ကို�င်း်ကြီးကိုးးမဂျ���မျ�းအတော်�ကို�
င်း်�ည့်း် တော်ဆွးတော်နှွးပါ။ ချစ််ခြခင်း်တော်မ��ိနှငှ််် န�ခ�ခြခင်း်�ုု� မည့််ကို့သ်ုု� ဆကို်စ်ပ်တော်နသည့််ကိုုု 
န�း�ည့််တော်စ်ရားန် အဆု�းသ�်�ငွ် ်တော်ခြပ�ခြပတော်ပးပါ။
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�င််� လို�ပ်န်ှံ�့င်ပ််ါသလို်�
• ဘုုရား�းသခင် ်မနု်တ်ော်��်မသူည့််ကိုုု န�ခ�ပြီပးး ဘုုရား�းသခင်က်ိုုု ချစ််တော်�ကို�င်း် ခြပသပါ။

• ဘုုရား�းသခင်က်ိုုု တော်ထာ�ကို်၍ မုဘုမျ�းကိုုု�ည့်း် န�ခ�ပါ။

• ဘုုရား�းသခင်ထ်ာ� စ်ု�န်ှ�ှု�း အကြွကိုင်း်မ့်၊ ကိုုုယ််စ်မွး် ဉာ�ဏ််စ်မွး် ရားှသုမ�နှငှ််် ဆကို်ကိုပအ်ပန်ှှ�ပါ။

�င််� ကြကွ်�ပ်ါသလို်�
အ်ဗြံ��ဟံ�အယေကြကွ်င််� (ကွ ၁၂:၁-၅)

�ွနခ့််တော်သ� နှစှ််တော်ပါင်း်မျ�းစ်ွ�ကို အ��ဗ�ဟု� တော်နထာုုင်ခ့်ပ်ါသည့်။် သူ အသကို်ကြီးကိုးး��တော်သ�အခါ 
ဘုုရား�းသခင်က်ို “မင်း်ရား့�မသု�းစ်ု၊ တော်ဆမွျ ု�းတော်�နွ့် ခြပည့်က်ိုုု ထာ�းပြီပးး ထာကွိုသ်ွ�းပါ။ င်ါ ခြပမည့််် 

ခြပည့်က်ိုုု သွ�းရားမယ်”် ဟုု သူ်အ�း မနု်တ်ော်��်မူပါသည့်။် “င်ါသည့် ် သင်််ကိုုု တော်ကို�င်း်ကြီးကိုးးတော်ပး၍ 
သင်််ကိုုု �ူမျ ု�းကြီးကိုးး ခြ�စ််တော်စ်မည့်။် သင်၏် န�မသည့်�်ည့်း် 

ကြီးကိုးးခြမ�်၍ သူ�ပါးအ�ကွို ် တော်ကို�င်း်ကြီးကိုးး ခြ�စ််�ုမ််မည့်။် 
တော်ခြမကြီးကိုးးသ�း အတော်ပါင်း်�ုု�သည့်�်ည့်း် သင်််အ�းခြ�င််် 

တော်ကို�င်း်ကြီးကိုးး ခြ�စ််�ုမ််မည့်”် �ုု� မနု်တ်ော်��်မခူ့်ပါသည့်။် 
အ��ဗ�ဟု�ကို ထာုအု�ုုင်း် န�ခ�ခ့ပ်ါသည့်။် ဇာနးးသည့် ်
ဆ�ရား�၊ �ူခြ�စ်သ်ူ တော်����ုု�နှငှ််် ပုုင်ဆ်ုုင်သ်မ�ကိုုု 
ယ်ူပြီပးး ထာကွို်��ခ့်ပါသည့်။် သူ�ုု�၏ အုမ်ခြ�စ််တော်သ� 
တော်ဟုခြဗ�နပ်ြီမု��မှ အ�နွ် ကိုွ�တော်�းတော်သ�အရားပ ်
ကို�ုထာ�းတော်သ� ခြပည့်သ်ုု� ထာကွို်��ခ့်�ကို��ပါ။ 
အ��ဗ�ဟု�သည့် ်ဘုုရား�းသခင် ်မနု်တ်ော်��်မသူည့်််အ�ုုင်း် 
အဘုယ်တ်ော်�ကို�င််် �ပုတ်ော်ဆ�င်ခ့်သ်ည့်ဟ်ု ုထာင်ပ်ါသနည့်း်။ 

သသူည့် ် ဘုုရား�းသခင်က်ိုုု ချစ််၍ ဘုုရား�းစ်ကို�းကိုုု 
န�းတော်ထာ�င်ခ်ြခင်း် ခြ�စ််ပါသည့်။် ဤကို့သ်ုု� န�ခ�ခြခင်း်သည့် ်

သူ၏ အသကို်��၌ ထာပ်မ��ကို��တော်�ွ�ရားမည့််် န�ခ�ခြခင်း်၊ ချစ််ခြခင်း်၊ 
ယ်ု��ကိုည့်ခ်ြခင်း် ခရားးး�မး်ကြီးကိုးး၏ အစ်သ� ရားှပုါတော်သးသည့်။်

ခးစ်ခ်ြခင််�ယေ�တူာ်

PCcBOOK_Interior3rd_Burmese_v1.indd   30PCcBOOK_Interior3rd_Burmese_v1.indd   30 2/3/22   8:38 AM2/3/22   8:38 AM



၁. ကိုစ်�းစ်ဉ် ်တော်ပျ�ရ်ား�င်�်ကိုပါသ��း။ ကိုစ်�းစ်ဉ် ်အတော်ရားှ�သုု� အ�ရှုု�စ်ုုကိုရ်ားန်သ� အ�ွနအ်တော်ရားးကြီးကိုးးပါသည့်။် 
အတော်န�ကိုရ်ားှု မုမု၏ အပြီမးးကိုုု အ�ရှုု�စ်ုုကိုမ်ု��င် ်မည့်က်ို့သ်ုု� ခြ�စ်မ်ည့်ဟ်ုု ထာင်ပ်ါသ�့။ (အရားှုနတ်ော်�ျ�သ်ွ�းပြီပးး 
အခြခ�းသူမျ�းကို မုမုကိုုု မး��ကို� အပြီမးးခြ���သ်ွ�းပါ�ုမ််မည့်။်)

၂. ဘုုရား�းသခင်က်ိုုု န�ခ�ပြီပးး တော်ရားှ�သုု�သ� အ�ရှုု�စ်ုုကိုရ်ားန် အ��ဗ�ဟု�သည့် ်မည့်သ်ည့်််အရား�မျ�းကိုုု စ်ွန်ပ်စ်ခ့်ရ်ားသည့်ဟ်ုု 
ကိုျမး်စ်��ွင် ်တော်��ခ်ြပထာ�းပါသနည့်း်။ (သူ၏ တော်ခြမတော်နရား�၊ အ�ုပအ်ကိုုုင်န်ှှင််် အတော်ပါင်း်အသင်း်မျ�း)

၃. ဘုုရား�းသခင်၊် ယ်တော်န် ကိုွနှ်ုပက်ိုုု တော်ခ်တော်��မ်ူခြခင်း်အ�ွကို ်တော်ကိုျးဇာူး�င်ပ်ါ၏။ ကိုုုယ်တ်ော်��အ်�း မည့်က်ို့သ်ုု� 
န�ခ�ရားမည့်၊် ကိုုုယ်တ်ော်��််အ�း မည့်က်ို့သ်ုု� စ်ု�န်ှှ�ု�းအကြွကိုင်း်မ့ ်ကိုုုယ်စ််ွမး် ဉာ�ဏ်စ််ွမး် ရားှုသမ�နှှင်် ်ချစ်ရ်ားမည့်က်ိုုု 
ခြပသတော်��မ်ူပါ။ (တော်ခ� ိရားပန်�းပါ။) ဘုုရား�းသခင် ်ကိုုုယ်တ်ော်��က်ိုုု ကိုွနှ်ုပ ်ချစ်ပ်ါ၏။ သခင်တ်ော်ယ်ရှုုဘုုရား�း၊ 
ကိုွနှ်ုပက်ိုုု န�ခ��ုုကိုတ်ော်���ကို�်�်တော်စ်ရားန ်ကိုူည့်းမစ်တော်��မ်ူပါ။

ယေ��ခ�ွ်��း်�

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််
ယေ�ာက်ွလိုညံ့််�်ကြကွည့််�်�့

၁. ကိုတော်�းမျ�းကိုုု ဆယ်တ်ော်ယ်�ကို�်�ွ့� ခွ့�ုုကိုပ်ါ။ အ�ွ့��ုုကို ်�ဦးး�ကိုက်ိုုု �ဦးးဆွ့၍ စ်ကို�်ုုင်း်ပု� ခြပ��ုပပ်ါ။ 
ထာုု�တော်န�ကို ်�ကို�်ွ့ခြ���ပ်ြီပးး ည့်�ဘုကို�်ှည့်််ကို� �ဦးးနှှင်််�ဦးး တော်ရားှ�တော်န�ကို ်ခြ�စ်သ်ွ�းပါတော်စ်။

၂. �ူ�ုုင်း်ကိုုု အပြီမးး သု�းခုစ်း တော်ပး�ုုကိုပ်ါ။ (အ��စ််၊ ကြီးကိုု�းစ် စ်သခြ�င်် ်အ�ွယ်�်ကိုူ ခြ���န်ှုုင််တော်သ� ပစ်ာည့်း်မျ�းကိုုု 
အသု�းခြပ�ပါ) တော်ဘု�င်း်ဘုး သုု�မဟုု� ်ခါးပ� ်စ်သခြ�င်် ်ခါး�ွင် ်အပြီမးးမျ�းကိုုု �ပပ်ါ။ 

၃. ဤကိုစ်�းနည့်း်၏ ရားည့်ရ်ားွယ်ခ်ျကိုမ်ှ� မုမုတော်ရားှ��ွင် ်ရားှုတော်သ� သူ၏ အပြီမးးကိုုု �ုုကိုခ်ြ����်ုု� ခြ�စ်ပ်ါသည့်။် အပြီမးးမျ�း 
မရားှုတော်��တ်ော်သ�သူသည့် ်အခြပင်ထ်ာွကို၍် ��ှည့်််န�းရားပါမည့်။်

၄. အတော်ရားးကြီးကိုးးတော်သ�အချကို။် ဤကိုစ်�းနည့်း်�ွင် ်အနှုုင််ရားရားန ်�� ု���ှကိုခ်ျကိုမ်ှ� တော်န�ကိုသ်ုု� �ှည့်််မ�ကိုည့််ဘ်ု့ 
အတော်ရားှ��ူကိုုုသ� အ�ရှုု�စ်ုုကိုရ်ားန် ခြ�စ်ပ်ါသည့်။် 

၅. အတော်ရားးကြီးကိုးးတော်သ� အချကို။် အကိုယ်၍် စ်ကို�်ုုင်း်ပု� �ှည့်််ပ�တ်ော်ခြပးရား��ွင် ်အခကိုအ်ခ့ ရားှုပါကို 
(အထာူးသခြ�င်် ်�ူဦးးတော်ရားနည့်း်တော်သ�အခါ) တော်�းတော်ထာ�င်ပ်ု� စ်ည့်း်သ�မ်ှ�၍် အ�ွင်း်�ွင် ်�ွ��်ပစ််ွ� 
တော်ခြပး�ှ�းတော်ဆ�က်ိုစ်�းနှုုင်ပ်ါသည့်။် “စ်” ဆုုသည့်န်ှှင််် မုမုအပြီမးးကိုုု�ည့်း် ကို�ကိုွယ်ရ်ားင်း် အခြခ�းသူမျ�း၏ 
အပြီမးးမျ�းကိုုု�ည့်း် �ုုကိုခ်ြ���ရ်ားပါမည့်။်

၆. ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူကို “ရားပ”် ဟုု တော်ခြပ�တော်သ�အခါ အပြီမးးအမျ�းဆု�း ရားှုသူကို အနှုုင်ရ်ားပါမည့်။်

•  လိုကွ်ယေတူ�ွအသကွ်တူ်အတူွကွ် သင််ခ�်�စ််။ အ်ဗြံ��ဟံ�ကွ့� ဘ�ရ်�သခင််ကွ အခြခ်�ယေ�ရ်သစ််ဆ� သွ် �ယေစ်ခ့ပ််ါသည့််။ 

အ်ဗြံ��ဟံ�သည့်် သနူှံံင််် ရင််�နှံံ��ပြီးပ်��သ်� အ�့်၊ �သ့်�စ်�နှံံင််် အယေပ်ါင််�အသင််��း်�ကွ့� စ်�ွ�်�်�ခ့်ရပ်ါသည့််။ ဘ�ရ်�သခင််၏ စ်ကွ်�ကွ့� 

�ာ�ယေ�်င််ပြီးပ်�� ယေရ�ံသ�့�သ် လို�ံ်�ယေလိုှ်ကွ်ခ့ခ်ြခင််�ယေကြကွ်င််် သူအ်� ဘ�ရ်�သခင််ကွ ကွ�ွ်ဝိစ်ွ်  ယေကွ်င််�ကွ��ယေပ်�ယေတူ််�ခူ့်ပ်ါသည့််။

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််
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ယေလို်ကွးင််ခ်�်�

ခးစ်ခ်ြခင််�ယေ�တူာ်

၁

၃

၄

၅

၂

“ခးစ််ခြခင််�ယေ�တူာ် ” အယေကြကွ်င််� ဆ�ယေတူ်င််�ခးက်ွဒါ�တူ�့စ််ယေကြကွ်င််�ကွ�့ �တ်ံူ�ပ့်ါသလို်�။ ယေအ်က်ွတူင်ွ် ခးယေရ�ပ်ါ။

ယေအ်က်ွပ်ါကွက်ွွလိုပ််�း်�ကွ�့ ခြ�ည့််ပ််ါ။

� ၂၂:၃၇၊ ၃၈ သင််၏ ဘ�ရ်�သခင်် �်ဝိရဘ�ရ်�ကွ�့ စ်တ့်ူနှံလံို���အကွင်ွ်��့ ်�်ဏ်ာရံ့သ�ှနှံငံ်် ်ခးစ််ယေလို်။် ဟံယူေသ် 

ပ်ည့်တ်ူသည့်် ပ်��ပ်ည့်တ်ူခြ�စ််၏၊ ကွ��ယေသ် ပ်ည့်တ်ူလိုည့််� ခြ�စ််၏။

�ာခ�ခြခင််�ဆ�့သည့််�ံ်  အဘ�်�ည့််�။

�ာခ�လို�့က်ွယေလိုှ်က်ွရ�် �ည့််သည့််အ်ရ်ကွ အခက်ွခဆ့��� ခြ�စ််�ည့််ဟံ� �င််ပ်ါသ�ည့််�။

တူ��� ခြပ်�်ရ�်အခး�့်

�ယေ�� အလိုတွူက်ွးကွရ်�် ကွး�်�ခးကွက်ွ�့ �းဉ််�ယေကြကွ်င််�ပ်ါယေသ် စ််ရ�ကွလ်ိုတွူယ်ေပ််တူငွ်် လိုကွယ်ေရ�လိုလံိုံခြ�င််် 

ယေရ�သ်�ပ်ါ။ ��့�ယေ�ာကွ် အကွ့ု ကွဆ်��� အယေရ်င်န်ှံငံ််် စ််ရ�ကွယ်ေပ််တူငွ်် ကွပ်ပ််ါ။ ယေရ်င်စ််��စ်ကွကွ ပ်�့ကွ���သံ် 

ယေဘ်င်က်ွပွ်�််�သကွ့သ်�့� ခြ�စ်ယ်ေ�ပ်ါလို�့််�ည့်။် ဘ�ရ်�သခင်၏် အကွ��ခြ�တူဆ်��� ပ်ည့်တူက်ွ�့ အခး�့တ်ူ�့င််� 

ယေအ်ကွယ်ေ�ယ်ေ�ယေစ်ရ�် ��့စ််ရ�ကွက်ွ�့ အပ့်ခ်�်� ��ရ�ယေပ်် သ�့��ဟံ�တူ် စ််�ပ်ွ့ယေပ််တူငွ်် တူင်�််�နှံ�့င်ပ််ါသည့်။်
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ယေတူ�ကွ�း် သ�ဆ�့ရ�် 

ယေ��စ်ဉ်် ဘ်ကွ�့ စ်တူင်် လို�ပ််သင််သ်လို။့

���ကြကွည့််ပ်ါ၊ �ာခ�ပ်ါ၊ ဆ�ယေတူ်င််�ပ်ါ။

သ��ရ်င်ံ်�ယေသ် နှံတ်ုူကွပ်တ်ူယေတူ်် �တ်ူရှုလုိုှင်် ဘ်လို�ပ််သင််သ်လို။့

���ကြကွည့််ပ်ါ၊ �ာခ�ပ်ါ၊ ဆ�ယေတူ်င််�ပ်ါ။

အခြပ်စ််ယေသ�ွယေဆ်င််ခြခင််� ခ�ရလိုှင်် ဘ်လို�ပ််သင််သ်လို။့

���ကြကွည့််ပ်ါ၊ �ာခ�ပ်ါ၊ ဆ�ယေတူ်င််�ပ်ါ။

ဆ�့�ဝိါ�ယေသ် ယေ��တူယေ��ကွ�့ ရင််ဆ�့င််ခြ�တ်ူယေကွး််လိုှင်် ဘ်လို�ပ််သင််သ်လို။့

���ကြကွည့််ပ်ါ၊ �ာခ�ပ်ါ၊ ဆ�ယေတူ်င််�ပ်ါ။

ည့်ဘက်ွ ယေကြကွ်က်ွလို��လ်ိုှင်် ဘ်လို�ပ််သင််သ်လို။့

���ကြကွည့််ပ်ါ၊ �ာခ�ပ်ါ၊ ဆ�ယေတူ်င််�ပ်ါ။

ဘ�ရ်�သခင််၏ ယေရ�ံယေတူ််၌ တူင််တ်ူ�်ယေစ်ရ�် ဘ်လို�ပ််သင််သ်လို။့

���ကြကွည့််ပ်ါ၊ �ာခ�ပ်ါ၊ ဆ�ယေတူ်င််�ပ်ါ။

ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူကို �တော်�ကို�င်း်ဆုုခြပ�ုုကို်၊ ကိုတော်�းမျ�းကို တော်န�ကို်�တော်�ကို�င်း်ဆုု�ုုကို်ခြ�င််် 
�ုပ်တော်ဆ�င်ရ်ားပါမည့််။ ထာုု�တော်န�ကို ်ကိုတော်�းမျ�းအ�း မုမု�ုု�ဘု�သ� တော်�းကိုဗျ��ပဒုု ်စ်ပ်ဆုု�ကိုည့်််ရားန် 
�ုုကို်�နွး်ပါ။ သူ�ုု� အ�ကို�ခြပ�သမ�ကိုုု သင်ပ်နု်းတော်ပ်�ငွ် ်ချတော်ရားးတော်ပးပါ။ သူ�ုု�ကိုုုယ််�ုုင် ်စ်ပ်ဆုုထာ�းတော်သ� 
သးချင်း်ကိုဗျ�တော်�ကို�င််် ကိုတော်�းမျ�း မည့််မ� ��်ကြွကို��သည့််ကိုုု �ကိုည့်််ရှု�ုုုကို်ပါ။

ခးစ်ခ်ြခင််�ယေ�တူာ်
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ကိုုုယ််တော်��် ကိုွနှ်ုပ်ကိုုု 
ချစ််တော်��်မူသကို့်သုု� 
အခြခ�းသူမျ�းအတော်ပ် ချစ််နှုုင််ရားန ်
မစ်တော်��်မူပါ။

ယေကွ်င််�ယေသ် ရံ�်ရ့ (လို�၁၀:၂၇-၃၇)
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ယေ�်၁၅:၁၂

င်ါပ််ည့်တူ်ဟံ�ူကူွ်� င်ါသည့်် သင််တူ့��ကွ�့ ခးစ််သည့်််�ည့််�တူ ူ
သင််တူ�့�သည့်် အခးင််�ခးင််�ခးစ််ကြကွယေလို်။်
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�င််� ယေခြပ််နှံ�့င်သ်လို်�။
ကိုုယု်တ်ော်�� ်ကိုွနှ်ုပက်ိုုု ချစ်တ်ော်��်မသူကို့သ်ုု� အခြခ�းသမူျ�းအတော်ပ် ချစ်န်ှုငု်ရ်ားန ်
မစ်တော်��်မပူါ။
–––––
ယေ�်၁၅:၁၂
င်ါ်ပည့်�်ဟုူမူကို�း င်ါသည့် ်သင်�်ုု�ကိုုု ချစ်သ်ည့်််နည့်း်�ူ သင်�်ုု�သည့် ်အချင်း်ချင်း်ချစ််�ကိုတော်��်။

�င််� ရံ်ယေတူွ�ပ်ါသလို်�။
မ၅:၄၄-၄၈
၁တော်ကို�၁၃:၄-၇
၁တော်ယ်�၄:၇-၁၁
၁တော်ယ်�၃:၁၈

မည့််သူ်အ�း ချစ််ရားန ်

ကိုွနှ်ုပ်�ုု�ကိုုု 

အမုန ််တော်��်ရားှုသနည့််း။ မည့််ကို့်သုု�  ချစ််ရားမည့််နည့််း၊

ဘုုရား�းသခင််၏ 

ချစ််ခြခင််းတော်မ�ိ�ကိုုု 

မည့််သည့်််အချနု်�ွင် ်

ခ�စ်�းရားသနည့််း။

မုသ�းစ်ု၏ ချစ််ခြခင််းတော်မ�ိ�ကိုုု မည့််သည့်််အချနု်�ွင် ်အမှန်�ကိုယ် ်ခ�စ်�းရားသနည့််း။
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ဆ�ယေတူ်င််�ရ�် အ�ွ့�ခွ့ လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ခ်ြခင််�
ဆုတော်��င််းချနု်�ငွ်် ကိုတော်�းမျ�းကိုုု တော်အ�ကို်ပါအ�ုုင််း ဆုတော်��င််း၍ ဦးးတော်ဆ�င််တော်ပးပါ။   
“ကွ�့�ယ်ေတူ်် ကွွနှံ်�ပ်က်ွ�့ ခးစ်ယ်ေတူ်�်ူသကွ့်သ�့� အခြခ်�သူ�း်�အယေပ်် ခးစ်န်ှံ�့င်ရ်�် �စ်ယေတူ်�်ူပ်ါ။“  
ကိုတော်�းမျ�းကို ထာုုဆုတော်��င််းချကို်ကိုုု တော်န�ကို်မှ �ုုကို်ဆုုပါတော်စ်။ အခြခ�းသူမျ�းအတော်ပ် 
ထာ�းတော်သ� ကိုုုယ််တော်��်၏ ချစ််ခြခင််းတော်မ�ိ�ကိုုု ခြပသရားန် နည့််း�မ်းမျ�းနှငှ််် ပ�်သကို်ပြီပးး 
ကိုတော်�းမျ�းကို �ုု�ုု�ု�်�ု�်ခြ�င််် သူ�ုု�၏ ကိုုုယ််ပုုင််စ်ကို�း�ု�းခြ�င််် ရှုုုးရားငှ််းစ်ွ� 
ဆုတော်��င််း�ကိုတော်စ်ပါ။ နမူန�သင််ခန်းစ်��ငွ်် တော်��်ခြပထာ�းသည့််် ဘုုရား�းသခင််၏ န�မတော်��်နှငှ််် 
ဂျုဏ််တော်��်မျ�းကိုုု တော်ကြွကိုးတော်�ကို�်၍�ည့််း ဆုတော်��င််းနှုုင််�ကိုပါသည့််။

ယေခြပ််ပ်ါ။
•  အချင်း်ချင်း်ချစ််ခြခင်း်သည့် ်ဘုုရား�းသခင်က်ိုု ုစ်�ုနှ်ှ�ု�းအကြွကိုင်း်မ့ ်ကိုုယု်စွ််မး်ဉာ�ဏ်စွ််မး်ရုှားသမ�နှှင််် 

ချစ်တ်ော်�ကို�င်း် ခြပသတော်နတော်သ�တော်�ကို�င််် အ�ွနအ်တော်ရားးကြီးကိုးးပါသည့်။်

•  အချင်း်ချင်း်ချစ််ခြခင်း်�ွင် ်မ�ုတ်ော်ဆွမျ�းတော်ကို�၊ ရားနသ်မူျ�းပါ ပါ�င်တ်ော်နပါသည့်။် 
�ွယ်က်ိုတူော်သ�အရား� �ခမုဟု�ုပ်ါ။

•  အချင်း်ချင်း်ချစ််ခြခင်း် ဆုသုည့်မှ်� သခင်တ်ော်ယ်ရုှု၏တော်မ��ိကို့သ်ုု� စွ်န ််�ှ�်ခြခင်း်�ည့်း် 
ပါ�င်ပ်ါသည့်။် မမုထုာကိုအ်ခြခ�းသမူျ�းကိုု ုပု၍ုဦးးစ်�းတော်ပးခြခင်း်�ည့်း် ခြ�စ်ပ်ါသည့်။်

သခင််တော်ယ်ရှုု အ�ုုတော်��်ရားှသုည့်််အ�ုုင််း အချင််းချင််းချစ််ရားန် �ုုအပ်သည့်််အရား�မျ�း၊ 
အခကို်အခ့မျ�းအတော်�ကို�င််း သူ�ုု�၏အထာင််အခြမင််မျ�း၊ သ�သယ်မျ�းကိုုု ကိုတော်�းမျ�းအ�း 
ပငွ်််�င််းစ်ွ� မ�တော်��ုုင််ပင််�ကိုတော်စ်ပါ။ ရားငှ််မဿ့ခရားစ််�င််အခန်းကြီးကိုးး (၅) ကိုုု ရားည့်ည်ွှနှ်းတော်ပးပါ။ 
တော်ပါင််းသင််းဆကို်ဆ�ရား��ငွ်် �ကို��တော်�ွ�ရားတော်သ�အခကို်အခ့မျ�း၊ မကြီးကိုု�ကို်မနှစှ််သကို်တော်သ�သူကိုုု 
ချစ််ရားန် အဘုယ််တော်�ကို�င််် ခကို်ခ့တော်နရားသည့်် စ်သခြ�င်််  ကိုတော်�းမျ�းသည့်် သူ�ုု�၏အတော်�ကို�င််း 
တော်�မ��ုု��်�ကိုပါသည့််။ ၁တော်ကို�၁၃�ငွ်် တော်��်ခြပထာ�းတော်သ� တော်မ�ိ�၏သတော်ဘု�ကိုုု�ည့််း 
ရားငှ််းခြပတော်ပးပါ။ မည့်သ်ည့်််အချကို်မျ�းကိုုု �ုုကို်န�ရားန် �ယွ််ကိုူပါသ�့။ မည့်သ်ည့််�ုု�ကို 
ခကို်ခ့ပါသ�့။
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�င််� ကြကွ်�ပ်ါသလို်�
ယေကွ်င််�ယေသ် ရ�ံ်ရ ့(လို�၁၀:၂၅-၃၇)

ဘုရုား�းသခင်က်ို ကိုွနှ်ုပ်�ုု�ကိုုု ချစ််တော်��်မသူကို့သ်ုု� အချင်း်ချင်း်ချစ််ရားန် ဆုသုည့််မှ� 
အဘုယ််ကိုုုဆုု�ုုပါသနည့်း်။ တော်�်���ကိုည့်််�ကိုပါစ်ုု�။ ကိုုုယ်န်ှငှ်််စ်ပ်ဆုုင်တ်ော်သ�သူ ဆုသုည့််မှ� 

မည့်သ်နူည့်း်ဟုု သခင်တ်ော်ယ်ရှုအု�း တော်မးခ့်�ကိုပါသည့််။ ကိုုုယ််တော်��်ကို တော်အ�ကို်ပါဥပမ�အ�းခြ�င််် 
သနွသ်င်တ်ော်��်မူပါသည့််။  ကိုုုယ််တော်��်ကို ထာုအု�ုုင်း် ဥပမ�မျ�းတော်ပး၍ 

သနွသ်င်တ်ော်�်ရားှပုါသည့််။ �ူ�တော်ယ်�ကိုသ်ည့် ် တော်ယ်ရှုုရား�ှင်မ်ှ 
တော်ယ်ရားုတော်ခါသုု� သွ�းတော်သ�အခါ �မး်�ငွ် ်ဓိါးခြပ�ုုကိုခ်�ရားပါသည့််။ 

ဓိါးခြပမျ�းကို သူ်ကိုုုရှုုုကိုန်ှကှို်၍ ပါ��သမ�ကိုုု 
ယ်ူတော်ဆ�င်သ်ွ�းပြီပးး��င် ်ထာုသုူကိုုု  �မး်တော်ဘုး၌ ထာုအု�ုုင်း် 
ပစ််ထာ�းခ့်�ကိုပါသည့််။ ထာုု�မး်�ငွ်တ်ော်���ကို်��တော်သ� 
ယ် ဇာ် ပု တော်ရား� ဟုု �် � စ်် တော်ယ်� ကို် သ ည့် ်
�နူ�ကိုုုခြမင်�်�င်အ်ခြခ�းဘုကိုသ်ုု� �ှတ့ော်ရားှ�င်၍် 
သွ�းပါသည့််။  �နူ�အ�ကွို ်သန�းခြခင်း်ကိုရှုဏု်�မရားှခု့်ပါ။ 
ဘု� သ� တော်ရားး တော်ခါ င်း် တော်ဆ� င်် � ဦးး ခြ� စ်် သူ 
တော်��ု�ူ�ဦးးကို�ည့်း် �နူ�ကိုုုခြမင်တ်ော်သ�အခါ 

ထာုနုည့်း်�ူ �ှတ့ော်ရားှ�င်၍် သွ�းခြပနပ်ါသည့််။ ထာုုတော်န�ကို်�ငွ် ်
ဘု�တော်�ဆွကို်ခြ�စ်သ်ည့််ကိုုု သုပါသ��း။ဂျျး�ူမျ ု�းမျ�း 

အထာင်အ်ခြမင်တ်ော်သးသည့််် ရားမှ�ရားုအမျ ု�းသ�း�စ််တော်ယ်�ကို်ကို 
�နူ�ကိုုု ခြမင််ခြပနပ်ါသည့််။ ထာုအုခါ ဘု��ုပသ်ည့််ဟုု 

ထာင်ပ်ါသနည့်း်။ �နူ�ကိုုုခြပ�စ်ုတော်ပးခြခင်း်အ�းခြ�င််် ဘုုရား�းသခင်၏်ချစ််ခြခ
င်း်တော်မ��ိတော်��်ကိုုု တော်��်ခြပခ့်ပါသည့််။ အန�ကိုုုတော်ဆးတော်�ကို�ပ�်�းးစ်းး၍ သူစ်းး��တော်သ�ခြမည့်း်တော်ပ်�ငွ် ်
�င်က်ို� �ည့်း်ခုခုန်း�ခသုုု� တော်ခ်တော်ဆ�င်သ်ွ�းတော်ပးပါသည့််။�ည့်း်ခုခုန်းပုုင်ရ်ားငှ်အ်�း�ည့်း် �နူ�ကိုုု 
ဆကို်�ကို်ခြပ�စ်ုတော်ပး�ုု� မှ��ကို�းပါသည့််။ “�နူ�အ�ကွို ် ကိုျသင်််��တော်�ကွိုုု အခုကိုျတော်န�်တော်ပးမယ််၊ 
�ကိုယ််�ုု�မတော်��ကို်တော်သးရားင်�်ည့်း် ခြပန�်��့အ်ခါ  ထာပ်တော်ပးပါ်မယ်”် �ုု� သူကိုတော်ခြပ�ပါသည့််။ 
ထာုအုတော်�ကို�င်း်အရား�ကိုုု သခင်တ်ော်ယ်ရှုကုို မည့််ကို့သ်ုု� အဆု�းသ�သ်ည့််ဟုု ထာင်ပ်ါသနည့်း်။ “ သင်�်ုု�သွ�း၍ 
ထာုနုည့်း်�ူခြပ�တော်��”် ဟုု မနု်တ်ော်��်မခူ့်ပါသည့််။

�င််� လို�ပ်န်ှံ�့င်ပ််ါသလို်�
• သခင်တ်ော်ယ်ရှုနုည့်း်�ူ စ်နွ်�်�ှ်၍ ချစ််ပါ။

•  နှ�ု်ခြ�င်််သ�မဟုု�်ဘု့ �ကို်တော်�ွ�အ�ုပ်ခြ�င််် ချစ််ပါ။ အခြခ�းသူမျ�းကိုုု ဂျရှုစု်ုုကို်တော်သ�အခါ 
သန�းကိုရှုဏု်�ရားှုတော်�ကို�င်း် ခြပသတော်နခြခင်း် ခြ�စ််ပါသည့််။

•  သခင်တ်ော်ယ်ရှုကုိုုု စ်ု�န်ှ�ှု�းအကြွကိုင်း်မ့ခ်ျစ််ပြီပးး အခြခ�းသူမျ�းအ�း ချစ်န်ှုငု်ရ်ားန် 
သန်ရ်ားငှ်း်တော်သ��ညု့်�ဉ််တော်��်၏ မစ်မကုိုုု တော်��င်း်ခ�ပါ။
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၁.  ကိုုုယ်််ခွကိုထ်ာ့ကိုတော်ရားကိုုု တော်န�ကို�်တော်ယ်�ကိုအ်�း ဘု��ုု�တော်ပး���့ ကိုတော်�း�ုု�။ ဘု�တော်�ကို�င်် ်ကိုုုယ်််ဘု�သ� 
မသုမး်ထာ�း���့။ (သူမျ�းကိုုု မျ�းမျ�းတော်ပးတော်�တော်� ကိုုုယ်�်ည့်း် မျ�းမျ�းရား��တော်�တော်�မုု�ပါ)

၂. ကိုျမး်စ်�ထာ့မှ� �ူန��စ်တ်ော်ယ်�ကိုအ်တော်�ကို�င်း် တော်��ခ်ြပထာ�းပါ�ယ်။် ဘု�တော်�ကို�င်် ်ရားှမ�ရားု�ူကို 
�ူန�ကိုုု�ကိုင်န်�ပြီပးး ကိုူည့်းခ့�်��့။ (�ုုအပခ်ျကိုရ်ားှုတော်န�့သ်ူကိုုု ခြ�ည့််ဆ်ည့်း်တော်ပးချင်�်�ပါ။)

၃. ကိုွနှ်ုပ�်ုု�ပ��်န်းကိုျင်ရ်ားှု အကိုူအည့်း�ုုအပတ်ော်နသူမျ�းကိုုု ခြမင်န်ှုုင််ရားန် ကိုွနှ်ုပ�်ုု�မျကို�်ု�းကိုုု 
�ွင်််တော်ပးတော်��မ်ူပါဘုုရား�း။ ကိုွနှ်ုပအ်သကို�်�ရားှု အကိုူအည့်း�ုုအပတ်ော်နသူမျ�းကိုုု ခြမင်န်ှုုင််ရားန ်
ယ်ခုပင်ခ်ြပသတော်��မ်ူပါ သခင်တ်ော်ယ်ရှုုဘုုရား�း။  (တော်ခ�ရိားပန်�းပါ) အခြခ�းသူမျ�းကိုုု ချစ်ပ်ြီပးး ကိုူည့်း��တ်ော်စ်ရားန ်
ကိုွနှ်ုပက်ိုုု ခြပ�ခြပင်တ်ော်ပးတော်��မ်ူပါ သခင်တ်ော်ယ်ရှုုဘုုရား�း။

ယေ��ခ�ွ်��း်�

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််
ဘ�်ယေတူ််� ံ�ကွ��်ခ�်�ယေသ်ခက်ွွ

၁. ကိုတော်�းမျ�းကိုုု အ�ွ့�နှှစ်�်ွ့�ခွ့ပါ။ (အတော်ရားအ�ွကိုမ်ျ�း��င် ်ထာုုထာကိုမ်ကို ခွ့တော်ပးနှုုင်ပ်ါသည့်။်)

၂. �တော်ယ်�ကိုန်ှှင်််�တော်ယ်�ကို ်ပုခု�းချင်း် �န်းထာ�းပါ။ �ဦးးနှှင််�်ဦးး �ကို�်ကိုမး် အကိုွ�အတော်�းထာ�းပါ။

၃. �ူ�န်း၏ ထာုပဆ်ု�း�ွင် ်တော်ရားပု�း�ပု�း၊ တော်န�ကိုဆ်ု�း�ွင်�်ည့်း် တော်ရားပု�း�ပု�း ထာ�းတော်ပးပါ။

၄. ကိုတော်�း�ုုင်း်ကိုုု စ်ကိုကခွကိုင််ယ်�်ခွကိုစ််း တော်ပးပါ။

၅. “စ်” ဟုုတော်ခြပ�သည့်န်ှှင််် ပထာမဆု�းကိုတော်�းသည့်ခ်ွကိုခ်ြ�င်် ်တော်ရားပု�းထာ့မှတော်ရားကိုုု ခပက်ို� ထာုုတော်ရားကိုုု 
ဒုု�ုယ်ကိုတော်�း၏ခွကိုထ်ာ့သုု� တော်��င်း်ထာည့်််တော်ပးရားပါမည့်။် ထာုုကို့သ်ုု� �တော်ယ်�ကိုခ်ျင်း် အဆင်််ဆင််် 
တော်��င်း်ထာည့်််တော်ပးသွ�းရားပါမည့်။် တော်န�ကိုဆ်ု�းကိုတော်�းသည့် ်တော်ရားကိုုုတော်ရားပု�းထာ့သုု� တော်��င်း်ထာည့်််ပြီပးးသည့်န်ှှင််် 
“တော်ရားထာပ�်ုုတော်နပြီပး” ဟုုတော်ခြပ�ရားပါမည့်။်

၆. ထာုုအခါ ပထာမဆု�းကိုတော်�းသည့် ်တော်န�ကိုထ်ာပတ်ော်ရား�ခွကိုခ်ပ၍် ထာုုနည့်း်အ�ုုင်း် ဆကို�်ကို�်ုပတ်ော်ဆ�င်ရ်ားပါမည့်။်

၇. ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူမျ�းအ�ွကို ်အတော်ရားးကြီးကိုးးတော်သ�အချကို ်- ပထာမပုုင်း်�ွင် ်တော်ရားပု�းထာ့၌ တော်ရားအနည့်း်င်ယ်သ်�ထာ�းပါ။ 
တော်န�ကိုပ်ုုင်း်�ွင် ်တော်ရားမျ�းမျ�း ခပန်ှုုင််တော်အ�င် ်ထာပခ်ြ�ည့််တ်ော်ပးပါ။

၈. ပုုမုုတော်ပျ�ရ်ား�င်�်ွယ်ခ်ြ�စ်တ်ော်အ�င်�်ုပခ်ြခင်း်၊  တော်ရားပု�း�ွင် ်အမှ�အ်သ�း�ခုခြပ��ုပ၍် င်ါးမုနစ်အ်�ွင်း် ထာုုအမှ�ထ်ာု 
အခြပည့်််ခြ�ည့်််နှုုင်ပ်ါမည့်�်�းဟုု ကိုတော်�းမျ�းအ�း စ်မး်�ကိုည့််တ်ော်စ်ပါ။

•  လိုကွ်ယေတူ�ွအသကွ်တူ်အတူွကွ်သင််ခ�်�စ််။ဘ�ရ်�သခင််���ရံယေသ်အရ်�း်�ကွ့�အခြခ်�သ�ူး်�အ်�ကွွနှံ်�ပ််တူ�့�ခြပ်�်လိုည့််ယေပ်�အ

ပ််ရပ်ါ�ည့််။

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််
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ယေလို်ကွးင််ခ်�်�

“ကွရှု�ဏာ်ယေတူ်”် အယေကြကွ်င််� ဆ�ယေတူ်င််�ခးကွ် တူတူ�့စ််ယေကြကွ်င််�ကွ�့ �တံူ�့်ပ်ါသလို်�။ ယေအ်ကွတ်ူငွ်ခ်းယေရ�ပ်ါ။

ယေအ်က်ွပ်ါကွက်ွွလိုပ််�း်�ကွ�့ ခြ�ည့််ပ််ါ။

ယေ�်၁၅:၁၂ င်ါပ််ည့်တ်ူဟံ�ူကူွ်� င်ါသည့်် သင််တူ�့�ကွ�့ ခးစ််သည့််�်ည့််�တူ ူသင််တူ�့�သည့်် အခးင််�ခးင််�ခးစ််ကြကွယေလို်။်

ကွ်�တူ�့င််ယေပ််တူင်ွ် အယေသခ�ယေတူ််�ခူြခင််�အ်�ခြ�င်် ်သခင််ယေ�ရှုကုွ ပြီးပ်��ခြပ်ည့််စ််��ယေသ်ခးစ််ခြခင််�ယေ�တူာ် အယေကြကွ်င််� သင််က်ွ�့ 

�ည့််ကွ့သ်�့� ဥပ်�်ခြပ်ယေ�ပ်ါသ�ည့််�။ 

သင််သယ့ေသ်လိုတူူဦး�အတူက်ွွ ��့ကွ့သ်�့�စ်�ွ�လ်ိုတ်ှူ၍ ခးစ််နှံ�့င််�ည့််�်ည့််�လို�်�တူခ�ကွ�့ ယေခြပ််ပ်ါ။ 

တူ��� ခြပ်�်ရ�်အခး�့်

  စ်ကွ၊ယေရ်င်စ််��ခတ့ူ��း်�ကွ�့ အသ���ခြပ်ုပြီးပ်�� တူစ်��တူယေ�်ကွအ််� ခးစ်ခ်ြခင််�ယေ�တူာ်ခြပ်သရ�် လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ပ််ါ။ 

�ယေ��အလိုတွူက်ွးကွရ်�် ကွး�်�ခးကွက်ွ�့ စ်ကွယေပ််တူငွ်် ယေရ�သ်�၍လိုည့််� ယေပ်�နှံ�့င်ပ််ါသည့်။်

၁

၃

၄

၅

၂
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ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူကို �တော်�ကို�င်း်ဆုုခြပ�ုုကို်၊ ကိုတော်�းမျ�းကို တော်န�ကို်�တော်�ကို�င်း်ဆုု�ုုကို်ခြ�င််် 
�ုပ်တော်ဆ�င်ရ်ားပါမည့််။ ထာုု�တော်န�ကို ်ကိုတော်�းမျ�းအ�း မုမု�ုု�ဘု�သ� တော်�းကိုဗျ��ပဒုု ်စ်ပ်ဆုု�ကိုည့်််ရားန် 
�ုုကို်�နွး်ပါ။ သူ�ုု� အ�ကို�ခြပ�သမ�ကိုုု သင်ပ်နု်းတော်ပ်�ငွ် ်ချတော်ရားးတော်ပးပါ။ သူ�ုု�ကိုုုယ််�ုုင် ်စ်ပ်ဆုုထာ�းတော်သ� 
သးချင်း်ကိုဗျ�တော်�ကို�င််် ကိုတော်�းမျ�း မည့််မ� ��်ကြွကို��သည့််ကိုုု �ကိုည့်််ရှု�ုုုကို်ပါ။

ယေတူ�ကွ�း် သ�ဆ�့ရ�် 

ဘ�ရ်�သခင််ကွ�့ စ်တ့်ူနှံလံို���အကွင်ွ်��့ ်ခးစ််သည့််။

ကွွန်ှံ�ပ်် ခးစ််သည့်် ကွွန်ှံ�ပ််ခးစ််သည့််။

ဘ�ရ်�သခင််ကွ�့ ကွ�့�်စ်�်ွ�ရံ့သ�ှ ခးစ််သည့််။

ကွွန်ှံ�ပ််ခးစ််သည့်် ကွွန်ှံ�ပ််ခးစ််သည့််။

ဘ�ရ်�သခင််ကွ�့ �်ဏ်ာစ်�်ွ�ရံ့သ�ှ ခးစ််သည့််။

ကွွန်ှံ�ပ််ခးစ််သည့်် ကွွန်ှံ�ပ််ခးစ််သည့််။

ဘ�ရ်�သခင််ကွ�့ အစ်�်ွ�သတူာရ့ံ့သ�ှနှံငံ်် ်ခးစ််သည့််။

ကွွန်ှံ�ပ််ခးစ််သည့်် ကွွန်ှံ�ပ််ခးစ််သည့််။

ကွ�့�်ယေတူ််၏ ယေ�တူာ် ကွ�့ ကွွန်ှံ�ပ််ခ�စ််�လို�့သည့််။ ကွွန်ှံ�ပ််ခ�စ််�လို�့သည့််။ ကွွန်ှံ�ပ််ခ�စ််�လို�့သည့််။

ကွွန်ှံ�ပ်် ခးစ််သည့်် ကွွန်ှံ�ပ််ခးစ််သည့််။

ကွ�့�်ယေတူ််၏ယေ�တူာ် သည့်် စ်စ််��်ံယေကြကွ်င််� အခြခ်�သ�ူး်�အ်� သယ့ေစ်လို�့သည့််။

ကွွန်ှံ�ပ်် ခးစ််သည့်် ကွွန်ှံ�ပ််ခးစ််သည့််။
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ကွွနှံ်�ပ််၏ အခြပ်စ််�း်�အတူွကွ် 
ယေတူ်င််�ပ်�်ပ်ါ၏။ ကွွနှံ်�ပ််ကွ�့ 
သ��်ရံင််�စ်င််ကြကွ�်ယေစ်ယေတူ််�ူပ်ါ။ယေ�ာင်တ်ူရခြခင််�

ဆ�့�ည့်စ််ယေသ် ကွွ�်ဥပ်�် (�၁၈:၂၁-၃၅)
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ဆ် (၅၁:၂)

ဒါ�စ်ရှု�့ကွ်အည့်စ််အယေကြကွ�ကွ့� အကွ��်အစ်င််ယေဆ�ယေကြကွ်၍ 
အကွွနှံ်�ပ််ကွ�့ သ��်ရငံ််�ယေစ်ယေတူ််�ပူ်ါ။
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�င််� ယေခြပ််နှံ�့င်သ်လို်�။
ကွွနှံ်�ပ်၏် အခြပ်စ်�်း်�အတူကွွ် ယေတူ်င််�ပ်�ပ််ါ၏။ ကွွနှံ်�ပ်က်ွ�့ 
သ��ရ်ငံ််�စ်င်က်ြကွ�ယ်ေစ်ယေတူ်�်ူပ်ါ။
–––––

ဆ် (၅၁:၂)
ဒုစု်ရှုုကုိုအ်ည့်စ်အ်တော်�ကိုးကိုုု အကိုနုအ်စ်င်တ်ော်ဆးတော်�ကို�၍ အကိုွနှ်ုပ်ကိုုု သန်ရ်ားငှ်း်တော်စ်တော်��်မူပါ။

�င််� ရံ်ယေတူွ�ပ်ါသလို်�။
မ ၆:၉-၁၅
� ၃:၁၉
၁ တော်ယ်� ၁:၉

�စ်ု��ရား� 

မှ�းယ်ွင််းပြီပးးသည့်််အခါ မည့််သုု� 

ခ�စ်�းရားပါသနည့််း။

ကိုွနှ်ုပ် တော်��င််းပန်ပါသည့််ဟုု 
တော်ခြပ�ရားန် အဘုယ််အရား�ကို 
ဆးး��းတော်နပါသနည့််း။

ခွင်််�ှ�်ခြခင််း 
ခ�ရားသည့်််အခါ မည့််သုု� 

ခ�စ်�းရားပါသနည့််း။

ယေ�ာင်တ်ူရခြခင််�
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ဆ�ယေတူ်င််�ရ�် အ�ွ့�ခွ့ လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ခ်ြခင််�
ဆုတော်��င််းချနု်�ငွ််ကိုတော်�းမျ�းကိုုုတော်အ�ကို်ပါအ�ုုင််းဆုတော်��င််း၍ဦးးတော်ဆ�င််တော်ပးပါ။ “ကွွနှံ်�ပ််
ကွး�လိုွ��့်ယေသ်အခြပ်စ်�်း်�အတူွကွယ်ေတူ်င််�ပ်�ပ််ါ၏။ သ��ရ်ံင််�ယေစ်ယေတူ်�်ူပ်ါ။” ကိုတော်�းမျ�းကို 
ထာုုဆုတော်��င််းချကို်ကိုုု တော်န�ကို်မှ �ုုကို်ဆုုပါတော်စ်။ မုမုအ�း ဘုုရား�းသခင်် ခငွ်််��ှ်ရားန်နှငှ််် 
အခြခ�းသူမျ�းအ�း ကိုုုယ််�ုုင်် ခငွ်််��ှ်နှုုင််ရားန်  ကိုတော်�းမျ�းကို သူ�ုု�၏  ကိုုုယ််ပုုင််စ်ကို�း�ု�းခြ�င််် 
ရှုုုးရားငှ််းစ်ွ� �ုု�ုု�ု�်�ု�် ဆုတော်��င််း�ကိုတော်စ်ပါ။ နမူန�သင််ခန်းစ်��ငွ်် တော်��်ခြပထာ�းသည့််် 
ဘုုရား�းသခင််၏ န�မတော်��်နှငှ််် ဂျုဏ််တော်��်မျ�းကိုုု တော်ကြွကိုးတော်�ကို�်၍�ည့််း ဆုတော်��င််းနှုုင််�ကိုပါသည့််။

ယေခြပ််ပ်ါ။
• ခွင်််�ှ�်ခြခင်း်နှှင််် ပ�သ်ကို၍် မည့်သ်ည့်််အပုငု်း်ကိုု ုန�း�ည့်ရ်ားန ်အခကိုခ်ဆ့ု�း ခြ�စ်သ်နည့်း်။

• သင်််ကိုု ုန�ကိုျင်တ်ော်စ်တော်သ�သမူျ�းကိုု ုခွင်််�ှ�်ရားန ်အဘုယ်တ်ော်�ကို�င််် ခကိုခ်တ့ော်နရားပါသနည့်း်။

• ကိုွနှ်ုပတ်ော်��င်း်ပနပ်ါ�ယ််။ ခွင်််�ှ�ပ်ါဟု ုတော်ခြပ�ရားန ်အဘုယ်တ်ော်�ကို�င််် ခကိုခ်တ့ော်နရားပါသနည့်း်။

•  ဘုုရား�းသခင်တ်ော်ရှား�၊ မဘုုမျ�းတော်ရှား�၊ ည့်းအကိုုတုော်မ�င်နှ်ှမမျ�းနှှင််် သငူ်ယ်ခ်ျင်း်မျ�းတော်ရှား��ွင် ်
အခြပစ်�်စ်ု��ရား�မရုှားသည့်််အခါ မည့်သ်ုု�ခ�စ်�းရားပါသနည့်း်။

ကိုွနှ်ုပ်�ုု�အ�း�ု�း၏အခြပစ််ကိုု ုခငွ်််��ှ်တော်ပး�ုုတော်သ� ဘုုရား�းသခင်၏်အ�ုုတော်��အ်တော်�ကို�င််းခြ�င််် 
စ်�င််တော်ဆွးတော်နှှးပါ။ ကိုုုယ််တော်��်�ုုင်် ဥပမ� ခြ�စ််ပါသည့််။ ကိုွနှ်ုပ်�ုု�ကိုုု 
ခငွ်််��ှ်တော်��်မူသည့်််နည့််း�ူ အခြခ�းသူမျ�းအ�း�ည့််း ခငွ်််��ှ်ရားန် ဆနှရားှရုားပါမည့််။ 
ပဌန�တော်��်ကိုုု�ည့််း အ�ူ�ကိုွ ��်နှုုင််ပါသည့််။ ခငွ်််��ှ်ရားန် ခကို်ခ့တော်သ� 
အချနု်မျ�းအတော်�ကို�င််း ကိုတော်�းမျ�းအ�း ပငွ်််ပငွ်််�င််း�င််း တော်�မ�တော်စ်ပြီပးး ခငွ်််��ှ်ခ�ရားသည့်််အခါ 
မည့််ကို့်သုု� ခ�စ်�းရားသည့််နှငှ််် နှးင််းယ်ဉှ််�ကိုည့်််တော်စ်ပါ။

ယေ�ာင်တ်ူရခြခင််�
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�င််� လို�ပ်န်ှံ�့င်ပ််ါသလို်�
•  သင်််အခြပစ််မျ�းအ�ကွို ်တော်န်စ်ဉ်် တော်န�င်�်ရားပါ။ မုုးပငွ်််ကို့သ်ုု� ခြ�စ်င်တ်ော်စ်ရားန် ဘုုရား�းသခင်က်ိုုု 

တော်ဆးတော်�ကို�ခုုင်း်ပါ။

•  သင်််အခြပစ််မျ�းအ�း�ု�းကိုုု ဘုုရား�းသခင်က်ို တော်ဆးတော်�ကို�ပြီပးးတော်�ကို�င်း် ယ်ု��ကိုည့််ပါ။

•  တော်န�ကို်�ကြီးကိုုမ ်အခြပစ််မ�ုပ်မုတော်စ်ရားန် ကိုညူ့်းမစ်�ုု� ဘုုရား�းသခင်အ်�း တော်��င်း်တော်���ကို်ပါ။

•  နှူးည့်�်သုမ်တော်မွ�ပြီပးး ခငွ်််��ှ်��်တော်သ�သူခြ�စ််တော်စ်ရားန် ဘုုရား�းသခင်အ်�း ခြပ�ခြပင်ခ်ုုင်း်ပါ။

•  အခြခ�းသူမျ�းအ�း အည့်ာု�းအတော်�းမထာ�းဘု့ ခငွ်််��ှ်��်တော်စ်ပါ။

�င််� ကြကွ်�ပ်ါသလို်�
ဆ�့�ည့်စ််ယေသ်ကွွ�် (�၁၈:၂၁-၃၅)

“ကိုွနှ်ုပ�်ုု�ကိုု ုခြပစ်မှ်�းတော်သ�သအူ�း ဘုယ်နှ်ှကြီးကိုမု�်ုငု်တ်ော်အ�င် ်ခွင်််�ှ�ရ်ားမည့်�်။့  ခနှုှစ်က်ြီးကိုမုပ်ါ��း” ဟု ုတော်ပ�ရှုကုို 
သခင်တ်ော်ယ်ရုှုကိုု ုတော်မးခ့ပ်ါသည့်။် သခင်တ်ော်ယ်ရုှုကို “ခနှုှစ်ဆ်ယ် ်ခနှုှစ်�်းတော်ခြမ�ကိုတ်ော်အ�င် ် ခွင်််�ှ�်ရားမည့်”် 

ဟု ု အတော်ခြ�တော်ပးပြီပးး တော်အ�ကိုပ်ါဥပမ�ကိုု ု တော်ခြပ�ခြပပါသည့်။် မင်း်ကြီးကိုးး�ပါးသည့် ် သူ၏င်ယ်သ်�းမျ�းအ�း 
သူ်အတော်ပ်မှ အတော်ကြွကိုးမည့်မ်�ရုှား�ကိုသနည့်း်ဟု ု တော်မးတော်��်မခူ့ပ်ါသည့်။် 

င်ယ်သ်�း�ဦးးကို ဘုယ်တ်ော်��်မှ ခြပနမ်ဆပန်ှုငု်တ်ော်��ကိုတ်ော်အ�င် ်
မျ�းခြပ�းတော်သ� အတော်ကြွကိုးမျ�း�င်တ်ော်နပါသည့်ဟ်ု ု ခြပနတ်ော်ခြ�ပါသည့်။် 

ထာုအုခါ မင်း်ကြီးကိုးးကို “မင်း်ကိုုတုော်ရား� မင်း်ရား�့မသု�းစ်ကုိုုပုါ 
ကိုွနအ်ခြ�စ်တ်ော်ရား�င်း်ပြီပးး အတော်ကြွကိုးဆပ်ရားမယ်”် ဟု ုတော်ခြပ�ပါသည့်။် 
ထာုအုခါ င်ယ်သ်�းကို “ထာုသုုု� မခြပ�ပါနှှင်််သခင်၊် ကိုွနှ်ုပ�်ုု�ကိုုု 
သန�းတော်��်မပူါ” ဟု ု တော်��င်း်ပနပ်ါသည့်။် မင်း်ကြီးကိုးးသည့် ်
စ်�ုနှ်ှ�ု�းနှးူည့်�်ပြီပးး သန�း��တ်ော်သ�တော်�ကို�င််် “တော်ကို�င်း်ပြီပး၊ 
အတော်ကြွကိုးအ�း�ု�းကိုု ု တော်���်တော်ပး�ုကုို်ပြီပး” ဟု ု တော်ခြပ�ပါသည့်။် 
ထာုအုခါ င်ယ်သ်�းသည့် ်မည့်က်ို့သ်ုု� ဆကို�်ကို ်�ပုတ်ော်ဆ�င်မ်ည့် ်

ဟုထုာင်ပ်ါသနည့်း်။ သသူည့် ် ထွာကိုသွ်�းပြီပးး သူ်ထာ��ွင် ်
အတော်ကြွကိုးအနည့်း်င်ယ်�်င်တ်ော်နတော်သ� အခြခ�းင်ယ်သ်�း�ဦးးကိုုု 

တော်�ွ���င် ် “မင်း်င်ါ်ကိုု ု အတော်ကြွကိုးမဆပ�်�င် ် တော်ထာ�င်ခ်ျပစ်မ်ည့်”် 
ဟု ု ပြီခမုး်တော်ခြခ�ကိုပ်ါသည့်။် ထာုအုခါ “ထာုသုုု�မခြပ�ပါနှှင်််၊ သန�းပါ” 

ဟု ု  တော်��င်း်ပနတ်ော်သ�်�ည့်း် င်ယ်သ်�းသည့် ် စ်�ုနှ်ှ�ု�းမ�တော်�ကို�ပြီပးး 
သန�းခြခင်း်မရုှားတော်သ�တော်�ကို�င််် အတော်ကြွကိုး�င်တ်ော်နတော်သ�သကူိုု ု တော်ထာ�င်ခ်ျပစ်ပ်ါသည့်။် ထာုအုတော်�ကို�င်း်ကိုုု 
မင်း်ကြီးကိုးး�ကို�း��င် ် အ�ွနတ်ော်ဒုါသထွာကို၍် “ဟုယ်ဆ်ုးုည့်စ်တ်ော်သ�ကိုွန၊် သင်တ်ော်��င်း်ပနတ်ော်သ�တော်�ကို�င််် 
သင်််အတော်ကြွကိုးအ�း�ု�းကိုု ု င်ါတော်���်တော်ပးခ့�်ယ််။ ဘု�တော်�ကို�င််် �ခြခ�းင်ယ်သ်�းအတော်ပ် ထာုကုို့သ်ုု� သန�းခြခင်း် 
မရုှား���”့ ဟု ုတော်ခြပ�ပါသည့်။် ထာုု�တော်န�ကို ်မင်း်ကြီးကိုးး ဘု��ပုသ်ည့်ဟ်ု ုထာင်ပ်ါသနည့်း်။ ရုှားသမ�အတော်ကြွကိုးအ�း�ု�း 
တော်�ကိုသည့်အ်ထာ ုထာုဆုုးုည့်စ်တ်ော်သ� င်ယ်သ်�းကိုု ုတော်ထာ�င်ခ်ျထာ�း�ုကုိုပ်ါတော်��သ်ည့်။်

ယေ�ာင်တ်ူရခြခင််�
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၁. ကိုစ်�းစ်ဉ် ်မးးနးဟုု တော်အ��်ုုကိုတ်ော်သ��်ည့်း် မရားပမ်ုသည့်််အခါ သုု�မဟုု� ်�့ကိုျသွ�းသည့််အ်ခါ 
ဘု�ဆကို�်ုပရ်ားမည့်န်ည့််း။ (ချကိုခ်ျင်း်ရားပ၊် တော်န�ကို�်ှည့်််၊ စ်သည့်််တော်နရား�သုု� ခြပနသ်ွ�းကို� တော်န�ကို�်ကြီးကိုုမ ်
ခြပနစ််ရားပါမည့်။်)

၂. ကိုျမး်စ်��ွင် ်င်ယ်သ်�းသည့် ်မင်း်ကြီးကိုးး၏ တော်ကိုျးဇာူးနှှင်် ်သန�းကိုရှုုဏ်�ကိုုု ခ�စ်�းရားပါသ��း။ (ခ�စ်�းခ့ရ်ားပါသည့်။်) 
အခြခ�းသူကိုုု ထာုုတော်ကိုျးဇာူးနှှင််် သန�းကိုရှုုဏ်�အ�ုုင်း် �ုပတ်ော်ဆ�င်ခ့််ပါသ��း (မ�ုပတ်ော်ဆ�င်ခ့််ပါ။) ဆုုးည့်စ်တ်ော်သ� 
ကိုွန်အ�ွကို ်မင်း်ကြီးကိုးးမည့်က်ို့သ်ုု� ခ�စ်�းခ့ရ်ားပါသနည့်း်။ (တော်ဒုါသထာွကိုပ်ါသည့်)် 

၃. သခင်တ်ော်ယ်ရှုုဘုုရား�း ကိုုုယ်တ်ော်��သ်ည့် ်ကိုွနှ်ုပအ်�း တော်ကိုျးဇာူးတော်��န်ှှင််် ခွင်််�ှ�ခ်ြခင်း်ကိုုု တော်ပးသန�းခ့ပ်ါသည့်။် 
ကိုွနှ်ုပ ်မခြပ��ုပရ်ားမည့်််အရား�မျ�းကိုုု ကိုျး�ွနမ်ုသည့်််အခါ တော်န�င််�ရားရားန ်တော်��ခ်ြပသွနသ်င်တ်ော်��မ်ူပါ။ 
(တော်န�င်�်ရားခြခင်း် ဆုုသည့်မ်ှ� ချကိုခ်ျင်း်ရားပ၊် တော်န�ကိုခ်ြပန�်ှည့် ်၊စ်မှ�သ်ုု� ခြပနသ်ွ�းကို� ၊ခြပန�်ည့်အ်စ်ခြပ�ခြခင်း် 
ခြ�စ်ပ်ါသည့်။်) တော်န�င်�်ရားရားန ်�ုုအပတ်ော်သ�အရား�မျ�းကိုုု တော်��ခ်ြပတော်��မ်ူပါ။ (တော်ခ�ရိားပန်�းပါ၊) ကိုွနှ်ုပ၏်အခြပစ်က်ိုုု 
တော်ဆးတော်�ကို�ပြီပးး ခွင််�်ှ�တ်ော်��မ်ူတော်သ� ကိုုုယ်တ်ော်��၏်တော်ကိုျးဇာူးတော်��အ်�ွကို ်တော်ကိုျးဇာူး�င်ပ်ါ၏။ 
အခြခ�းသူမျ�းအ�း�ည့်း် ကိုွနှ်ုပ ်ခွင်််�ှ�န်ှုုင််တော်စ်တော်��မ်ူပါ။

ယေ��ခ�ွ်��း်�

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််
�����၊���စ်�့်�

၁. ��ထာွကိုမ်ှ�န်ှှင််် ပန်း�င်ရ်ားန် တော်နရား�မျ�းကိုုု ခြပသပါ။

၂. ��ထာွကိုမ်ည့်််တော်နရား��ွင် ်စ်း�န်း၍ ရားပတ်ော်နတော်စ်ပါ။

၃. ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူကို မးးစ်ုမး်ဟုု တော်အ��်�င် ်ပန်း�င်ရ်ားန် တော်ခြပးရားမည့်ခ်ြ�စ်ပ်ြီပးး မးးနးဟုု တော်အ��်�င် ်ချကိုခ်ျင်း် ရားပရ်ားပါမည့်။် 
မရားပတ်ော်သ�သူမျ�းသည့် ်��ထာွကိုရ်ားန် တော်နရား�မှ ခြပနပ်ြီပု�င်ရ်ားပါမည့်။်

၄. ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူကို ပနး်�င်သ်ည့်််တော်နရား��ွင် ်ပြီပု�င်မ်ည့်််သူမျ�းအ�း တော်ကိုျ�တော်ပး၍ ရားပပ်ြီပးး တော်အ�ရ်ားပါမည့်။် အရားင်ဆ်ု�း 
ပန်း�င်တ်ော်သ�သူသည့် ်အနှုုင််ရားပါမည့်။်

၅. မးးနးဟုု တော်အ�ပ်ြီပးးသည့်န်ှှင််် ပြီပု�င်ပ်ွ့�င်မ်ျ�း ရားပတ်ော်�ကို�င်း် သုရားှုရားန ်ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူကို ချကိုခ်ျင်း် 
�ှည့်််�ကိုည့််စ််စ်တ်ော်ဆးရားပါမည့်။် အကိုယ်၍် မရားပတ်ော်သ�သူရားှု��င် ်��ထာွကိုသ်ည့််် တော်နရား�သုု�ခြပနသ်ွ�းတော်စ်၍ 
ထာုုတော်နရား�မှ ခြပန�်ည့် ်ယ်ှဉ််ပြီပု�င်တ်ော်စ်ရားပါမည့်။်

၆. အထာကိုပ်ါ အ�ုုင်း် ထာပ�်�့�့ ယ်ှဉ်ပ်ြီပု�င်တ်ော်စ်ပါ။

•  လိုကွ်ယေတူ�ွအသကွ်တူ်အတူွကွ် သင််ခ�်�စ််။ ဤကွစ််��ည့််�တူငွ်် ယေ�ာင််တူရခြခင််�ကွ့� ရငံ််�လိုင််�စ်ွ်  ယေတူ�ွခြ�င််နှံ�့င််ပ်ါသည့််။ 
လိုတူူဦး�သည့်် တူခ�ခ� �ံ် �သည့််နှံငံ််် (၁) ခးကွ်ခးင််�ရပ်် (၂) ယေ�ာကွ်လိုညံ့််် (၃) စ်သည့်််ယေ�ရ်သ�့� ခြပ်�်သွ် �ကွ် (၄) ယေ�ာကွ်တူကွ�့် 
ခြပ်�်စ်ရပ်ါ�ည့််။

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််
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ယေလို်ကွးင််ခ်�်�

ယေ�ာင်တ်ူရခြခင််�

ယေ�ာင်တ်ူရခြခင််� အယေကြကွ်င််�ဆ�ယေတူ်င််�ခးကွ် စ်တူ�တူစ််ယေကြကွ်င််�ကွ�့ �တံူ�့်ပ်ါသလို်�။ ယေအ်ကွတ်ူငွ်ခ်းယေရ�ပ်ါ။

ယေအ်က်ွပ်ါကွက်ွွလိုပ််�း်�ကွ�့ ခြ�ည့််ပ််ါ။

ဆ် (၅၁:၂) ဒါ�စ်ရှု�့က်ွအည့်စ််အယေကြကွ�ကွ�့ အကွ��်အစ်င််ယေဆ�ယေကြကွ်၍ အကွွန်ှံ�ပ််ကွ�့ သ��ရ်င်ံ်�ယေစ်ယေတူ််�ပူ်ါ။

ကွွန်ှံ�ပ််တူ�့�၏ အခြပ်စ််�း်�ကွ�့ အဘ�်ယေကြကွ်င်် ်ယေ��စ်ဉ််ဝိ�်ခ�သင််ပ််ါသ�ည့််�။

အခြခ်�သ�ူး်�အ်� ခငွ််လ်ိုတ်ှူရ�် အဘ�်ယေကြကွ်င်် ်အယေရ�ကွ��ပ်ါသ�ည့််�။ 

တူ��� ခြပ်�်ရ�်အခး�့်

  ခငွ်််လိုတှူခ်ြခင််��း်�ကွ�့ ခးတ့ူဆ်ကွခ်ြခင််� စ်ကွအပ်�့င််�အစ်�း်�ကွ�့ အရ��အ်စ််� တူညူ့်�စ်ွ် ည့်ပ်၍် တူ�ကွတ်ူငွ်် 

….ခး�့တ်ူငွ်် ဘ�ရ်�သခင်က်ွ ကွွနှံ်�ပ်က်ွ�့ ခငွ်််လိုတှူသ်ည့်ဟ်ံ� ယေရ�ပ်ါ။ အခြခ်�တူ�ကွတ်ူငွ်် …..ခး�့၌် 

ကွွနှံ်�ပ်က်ွ အခြခ်�သ�ူး်�ကွ�့ ခငွ်််လိုတှူသ်ည့်ဟ်ံ� ယေရ�ပ်ါ။ ��့စ်ကွအပ်�့င််�အစ်�း်�ကွ�့ ခး�့်�ကွ့ု �သ��ွ် 

တူကွငွ််�နှံငံ်််တူကွငွ််�ဆကွ၍် အခ�်��တ့ူငွ်် ခးတ့ူဆ်ွ့�်�ပ်ါ။ ��့အရ်ကွ�့ ကြကွည့်််၍ ဘ�ရ်�သခင်၏် အဆ���တူ�့င်် 

ခငွ်််လိုတှူယ်ေတူ်�်ူခြခင််�ကွ�့ ယေအ်ကွယ်ေ�န်ှံ�့င်ပ််ါသည့်။်

၁

၃

၄

၅

၂
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ယေတူ�ကွ�း် သ�ဆ�့ရ�် 

ယေ�ာင်တ်ူရခြခင််�

စ်ကွ်��ာ��ယေ�်င််�လ့ိုှင်် ဘ်လို�ပ််ရ�လို။့

ယေ�ာင််တူရပ်ါ၊ ဆ�ယေတူ်င််�ပ်ါ၊ ခြပ်�်လိုညံ့််ပ််ါ။

တူခ�ခ�အယေခြပ််�ံ် �လိုှင်် ဘ်လို�ပ််ရ�လို။့

ယေ�ာင််တူရပ်ါ၊  ဆ�ယေတူ်င််�ပ်ါ၊  ခြပ်�်လိုညံ့််ပ််ါ။

လို�့်ည့််ယေခြပ််�လ့ိုှင်် ဘ်လို�ပ််ရ�လို။့

ယေ�ာင််တူရပ်ါ၊ ဆ�ယေတူ်င််�ပ်ါ၊ ခြပ်�်လိုညံ့််ပ််ါ။

တူဦး�ဦး�နှံငံ်် ်ရ�်ခြ�စ််လိုှင်် ဘ်လို�ပ််ရ�လို။့

ယေ�ာင််တူရပ်ါ၊ ဆ�ယေတူ်င််�ပ်ါ၊ ခြပ်�်လိုညံ့််ပ််ါ။

ခငွ််�်လိုတ်ှူနှံ�့င််ယေသ်အခါ ဘ်လို�ပ််ရ�လို။့

ယေ�ာင််တူရပ်ါ၊  ဆ�ယေတူ်င််�ပ်ါ၊ ခြပ်�်လိုညံ့််ပ််ါ။

နှံ�ူည့်�သ်�့်ယေ��ွခြခင််��ရံ့လိုှင်် ဘ်လို�ပ််ရ�လို။့

ယေ�ာင််တူရပ်ါ၊  ဆ�ယေတူ်င််�ပ်ါ၊ ခြပ်�်လိုညံ့််ပ််ါ။

ကွ�့�်သ်ယေဘ်�့� ကွ�့�်လို�ပ််�လ့ိုှင်် ဘ်လို�ပ််ရ�လို။့

ယေ�ာင််တူရပ်ါ၊ ဆ�ယေတူ်င််�ပ်ါ၊ ခြပ်�်လိုညံ့််ပ််ါ။

ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူကို �တော်�ကို�င်း်ဆုုခြပ�ုုကို်၊ ကိုတော်�းမျ�းကို တော်န�ကို်�တော်�ကို�င်း်ဆုု�ုုကို်ခြ�င််် 
�ုပ်တော်ဆ�င်ရ်ားပါမည့််။ ထာုု�တော်န�ကို ်ကိုတော်�းမျ�းအ�း မုမု�ုု�ဘု�သ� တော်�းကိုဗျ��ပဒုု ်စ်ပ်ဆုု�ကိုည့်််ရားန် 
�ုုကို်�နွး်ပါ။ သူ�ုု� အ�ကို�ခြပ�သမ�ကိုုု သင်ပ်နု်းတော်ပ်�ငွ် ်ချတော်ရားးတော်ပးပါ။ သူ�ုု�ကိုုုယ််�ုုင် ်စ်ပ်ဆုုထာ�းတော်သ� 
သးချင်း်ကိုဗျ�တော်�ကို�င််် ကိုတော်�းမျ�း မည့််မ� ��်ကြွကို��သည့််ကိုုု �ကိုည့်််ရှု�ုုုကို်ပါ။
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စ့်တူ်နှံံလို���ပ်ါလိုးကွ် ကွ�့�်ယေတူ််ကွ�့ 
ခး ���ွ�်�ယေ�်��ာခြပ်ုပ်ါ�ည့််။

ခး� ���ွ်�ကွ�့�ကွ�ွခ်ြခင််�

ခရစ်စ�တူ်အယေကြကွ်င််� (ရံင််လို�ကွ်ခရစ််ဝိင််ကွး�်�အခ�်�ကွ��တူစ််နှံံင်််နှံံစ််)
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ဆ် ၉:၁

အ�့�်ဝိရဘ�ရ်� ကွွနှံ်�ပ််သည့်် စ်တ့ူ်နှံံလို���အကွငွ််��့ ်
ကွ�့�်ယေတူ််ကွ�့ ခး ����ွ်�ပ်ါ�ည့််။
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�င််� ယေခြပ််နှံ�့င်သ်လို်�။
စ်တ့ူန်ှံလံို���ပ်ါလိုးကွ် ကွ�့�ယ်ေတူ်က်ွ�့ ခး ����ွ်�ယေ�်��ာခြပ်ုပ်ါ�ည့်။်
–––––
ဆ် ၉:၁
အုုထာ��ရားဘုုရား�း ကိုွနှ်ုပသ်ည့် ်စ်ု�န်ှ�ှု�းအကြွကိုင်း်မ့ ်ကိုုုယ််တော်��်ကိုုု ချ းးမမွး်ပါမည့််။

�င််� ရံ်ယေတူွ�ပ်ါသလို်�။
ဆ� ၁၄၅
မ၂၁:၁၆-၁၇
၁ သကို ်၅:၁၈
ဗျ� ၄:၈-၁၁

ချ းးမွမ်းခြခင််းဆုုသည့််မှ� 

အဘုယ််နည့််း။

ဘုုရား�းသခင််ကိုုု မည့််ကို့်သုု� ချ းးမွမ်းနှုုင််မည့််နည့််း။

မည့််သည့်််အချနု်�ွင် ်

ဘုုရား�းသခင််ကိုုု 

ချ းးမွမ်းနှုုင််မည့််နည့််း။

ခး���ွ�်�ကွ�့�ကွ�ွခ်ြခင််�

PCcBOOK_Interior3rd_Burmese_v1.indd   52PCcBOOK_Interior3rd_Burmese_v1.indd   52 2/3/22   8:39 AM2/3/22   8:39 AM



53

ခး���ွ�်�ကွ�့�ကွ�ွခ်ြခင််�

ဆ�ယေတူ်င််�ရ�် အ�ွ့�ခွ့ လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ခ်ြခင််�
ဆုတော်��င််းချနု်�ငွ်် ကိုတော်�းမျ�းကိုုု တော်အ�ကို်ပါအ�ုုင််း ဆုတော်��င််း၍ ဦးးတော်ဆ�င််တော်ပးပါ။ 
“ကွွနှံ်�ပ်သ်ည့်် စ့်တူန်ှံံလို���ပ်ါလိုးကွ် ကွ�့�ယ်ေတူ်က်ွ�့ ခး ���ွ�်�ပ်ါ�ည့်။်” ကိုတော်�းမျ�းကို 
ထာုုဆုတော်��င််းချကို်ကိုုု တော်န�ကို်မှ �ုုကို်ဆုုပါတော်စ်။ ဘုုရား�းသခင််သည့်် မည့််မ� 
တော်ကို�င််းခြမ�်ပြီပးး အ�်ဩ�ယွ််ခြ�စ််တော်�ကို�င််း ကိုတော်�းမျ�းကို �ုု�ုု�ု�်�ု�်ခြ�င််် သူ�ုု�၏ 
ကိုုုယ််ပုုင််စ်ကို�း�ု�းခြ�င််် ရှုုုးရားငှ််းစ်ွ� ဆုတော်��င််း�ကိုတော်စ်ပါ။ နမူန�သင််ခန်းစ်��ငွ်် 
တော်��်ခြပထာ�းသည့််် ဘုုရား�းသခင််၏ န�မတော်��်နှငှ်််ဂျုဏ််တော်��်မျ�းကိုုု တော်ကြွကိုးတော်�ကို�်၍�ည့််း 
ဆုတော်��င််းနှုုင််�ကိုပါသည့််။

ယေခြပ််ပ်ါ။
• �ခါ�ရား��ငွ် ်အခြခ�းအရား�မျ�းထာကို ်ဘုုရား�းသခင်က်ိုုု ချ းးမမွး်ရားန် ပုု၍ �ယွ််ကိုူ��်ပါသည့််။

• ဘုုရား�းသခင်က်ိုုု ချ းးမမွး်ရားန် �ယွ််ကိုသူည့််ဟုု ခ�စ်�းရားတော်သ�အချနုမ်ျ�းအတော်�ကို�င်း် မ�တော်�တော်စ်ပါ။

• ဘုုရား�းသခင်က်ိုုု ချ းးမမွး်ရားန် ပုုမုခုကိုခ်သ့ည့််ဟုု ခ�စ်�းရားတော်သ�အချနုမ်ျ�းအတော်�ကို�င်း် မ�တော်�တော်စ်ပါ။

•  တော်ကိုျးဇာူး�င်�်�်တော်သ� နှ�ှု�းသ�းရားှခုြခင်း်သည့် ်ဘုုရား�းသခင်က်ိုုု တော်ကိုျနပ်တော်စ်ရှုု�သ�မကို 
ချ းးမမွး်ခြခင်း်၏ �စ်ု�်�ပုုင်း်�ည့်း် ခြ�စ််ပါသည့််။ အုပ်ယ်�ထာ��င် ်ချ းးမမွး်ပါ၊ စ်�း��င် ်
ချ းးမမွး်ပါ။ တော်ကိုျ�င်း်သွ�း��င်�်ည့်း် ချ းးမမွး်ပြီပးး အုမ်ခြပနတ်ော်ရား�ကို်��င်�်ည့်း် ချ းးမမွး်ပါ။ 
အုပ်ယ်�မ�င်ခ်င်�်ည့်း် ချ းးမမွး်�ုုကို်ပါဦးး။

•  ချ းးမမွး်��်တော်သ� အတော်�အ်ကိုျင််် တော်မွးခြမခြခင်း်ခြ�င််် တော်ကို�င်း်ကိုင်အ်ဘုကိုုု 
တော်ကိုျနပ်တော်စ်ရှုု�သ�မကို မုမုကိုုုယ််�ုုင်�်ည့်း် တော်ပျ�်ရား�င်ရ်ားပြီပးး တော်ကို�င်း်ကြီးကိုးးမဂျ��� ခ�စ်�းရားပါမည့််။

မည့်သ်ုု� ��်ခြပ�ကိုုုးကိုယွ််ရားမည့််ကိုုု ကိုတော်�းမျ�း သုရားှ�ု�်�ကိုပါသည့််။ သခင််တော်ယ်ရှုအုတော်ပ် 
ထာ�းတော်သ�  ချစ််ခြမ�်နှုုးမကုိုုု ခြပသရားန် မ�နွ ််ဆု�်��်�ကိုဘု့ စ်ည့််း�ု�းည့်းညွှ�ွ်စ်ွ�ခြ�င်််ပင် ်
�ုပ်တော်ဆ�င််��်�ကိုပါတော်သးသည့််။ ကိုတော်�းမျ�းအကြီးကိုု�ကို်ဆု�း ��်ခြပ�ကိုုုးကိုယွ််ခြခင််းပု�စ်�
အတော်�ကို�င််း မ�တော်��ကိုတော်စ်ပါ။ တော်ကိုျးဇာူး�င််��်ခြခင််းအတော်�ကို�င််း အတော်�းအနကို်ထာ�း 
တော်ခြပ��ကို�းပါ။ အချနု်�ုုင််းအရား��ုုင််းအ�ကွို် တော်ကိုျးဇာူးတော်��်ချ းးမမွ်းရားန် ခကို်ခ့��်ပါသည့််။ 
တော်ကိုျးဇာူးတော်��်ချ းးမမွ်း��်သည့််် အတော်�်အထာကိုုု စ်�င််ပျ ု�းတော်ထာ�င််ရားန် တော်န�ကို်ကိုျသည့််ဟုူ၍ 
မရားှပုါ။
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�င််� ကြကွ်�ပ်ါသလို်�
ခရစ််စ်�တ်ူအယေကြကွ်င််� (လို� ၁နှံငံ််၂်)

�နွခ့််တော်သ� နှစှ််တော်ပါင်း် (၂၀၀၀) တော်ကိုျ�်�ငွ် ်မ�ရားုဟုူတော်သ� အမျ ု�းသမးးင်ယ််ထာ�သုု� ဂျါတော်ခြဗ�ဟုသူည့််် 
တော်ကို�င်း်ကိုင်�်မန�်ပါး တော်ရား�ကို�်�ခ့ပ်ါသည့်။် သူ်ထာ��ငွ် ်မ�ရားအု�ကွို ်အထာူးသ�င်း်စ်ကို�း�ခု 

ပါ��ပါသည့််။ “မ�ရားုတော်ရား မတော်�ကို�ကိုန့််။ မင်း်ကို ဘုုရား�းသခင်တ်ော်ရားှ�မှ� မျကိုန်ှှ�ရား�ယ််။ 
သ�းတော်ယ်�ကိုျ်�းတော်�းတော်မွးပြီပးး တော်ယ်ရှု�ုုု� အမည့််တော်ပးရားမယ််။ 

အဒ့ုးကိုတော်�းကို အ�နွ်ကြီးကိုးးခြမ�်ပြီပးး အခြမင်််ဆု�းတော်သ� 
ဘုရုား�းသခင်ရ်ား့�သ�းတော်���်ုု� တော်ခ်တော်�်ခြခင်း်ကိုု ုခ�ရား�မု််မယ်”်။ 

သူင်ယ််တော်��်တော်ယ်ရှုကုိုုု �ွ�းခြမင််ပြီပးး�့်တော်န�ကို ်
အ �ွ န် � မး် တော်ခြမ� ကို် � မး် သ� �ကို ရား ပါ သ ည့်် ။ 
တော်ကို�င်း်ကိုင်�်မနမ်ျ�း ရှု�ု�်ရား� ်ဆင်း်သကို�်�ပြီပးး 
ဘုုရား�းသခင်အ်�း ချ းးမမွး်�ကိုပါသည့််။ 
“တော်ကို�င်း်ကိုင်ဘ်ု�ဂျ်�ယ် ် ဘုနု်းကြီးကိုးးတော်စ်သ�ည့်း်၊ 
တော်ခြမကြီးကိုးးတော်ပ်၌�ည့်း် ပြီင်မုသ်ကို်ခြခင်း်ရားှုတော်စ်သ�ည့်း်။ 
�ူ�ုု�အ�း တော်မ��ိကိုရှုဏု်� ရားှုတော်စ်သ�ည့်း်” �ုု� 

သူ�ုု�ကို တော်ကြွကိုးတော်�ကို�်�ကိုပါသည့််။ မ�ကို�မး သုုးထာနု်းမျ�း 
တော်ရား�ကို်��ပြီပးး သူင်ယ််တော်��်ကိုုု �ူးတော်ခြမ�်�ကိုပါသည့််။ 

သူ�ုု� ခြမင်တ်ော်�ွ�ရားတော်သ�၊ �ကို�းသုရားတော်သ�အရား�မျ�းအ�ကွို ်
ဘုုရား�းသခင်၏် ဘုနု်းတော်��်ကိုုု ချ းးမမွး်�ကိုပါသည့််။ 

သူင်ယ််တော်��်တော်ယ်ရှုကုိုုု �ူးတော်ခြမ�်ရားန် အတော်ရားှ�ခြပည့််မှ ပည့်�ရားှမုျ�း�ည့်း် 
ခရားးးထာကွို်���ကိုပါသည့််။ �ပှစ်ွ� ထာနွ်း�င်း်တော်��ကို်ပတော်နတော်သ� �ကိုယ််ကြီးကိုးး��ု�းကို 
သူင်ယ််တော်��်ဆး တော်ရား�ကို်ရားှနုှုငု်ရ်ားန် သူ�ုု�ကိုုု �မး်ခြပတော်ပးပါသည့််။ မ�ရားု၊ တော်ယ်�သပန်ှငှ််် သုုးထာနု်းမျ�း 
နည့်း်�ူပည့်�ရားှမုျ�းကို�ည့်း် သူင်ယ််တော်��်ကိုုု �ူးတော်ခြမ�်�ကိုပါသည့််။ �တော်န်�ငွ် ် ကိုွနှ်ုပ်�ုု��ည့်း် 
တော်ကို�င်း်ကိုင်ဘ်ုု�၌ ကိုုုယ််တော်��်၏တော်ဘုး�ငွ်စ််ုရှုု�းပြီပးး ထာ��ရား �ူးတော်ခြမ�်�ကိုရားပါမည့််။ 

�င််� လို�ပ်န်ှံ�့င်ပ််ါသလို်�
• ဘုုရား�းသခင်က်ိုုု တော်န်�ုုင်း်အချနု�်ုုင်း် ချ းးမမွး်ပါ။

•  မည့်သ်ည့်််အတော်ခြခအတော်န�ငွ်မ်ဆုု ဘုုရား�းသခင်အ်�း ချ းးမမွး်ပါ။ ဒုါကို ကိုုုယ်််ဆု�းခြ��ခ်ျကိုသ်� 
ခြ�စ််ပါသည့်။်

•  တော်ကိုျးဇာူး�င်�်�်တော်သ� စ်ု�်ထာ�းမျ ု�း တော်မွးခြမပါ။ ကိုုုယ်််န�တော်ဘုး�ငွ်ရ်ားှုတော်နတော်သ� မသု�းစ်ု၊ 
အတော်ပါင်း်အသင်း်မု�်တော်ဆမွျ�း၊ ဆရား�သမ�းမျ�းအ�ကွို ်တော်ကိုျးဇာူးတော်�� ်ချ းးမမွး်ပါ။

• တော်ကိုျးဇာူးတော်��ခ်ျ းးမမွး်��်တော်သ� အတော်�အ်ထာ တော်မွးပါ။

ခး���ွ�်�ကွ�့�ကွ�ွခ်ြခင််�
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၁. အဘုယ်တ်ော်�ကို�င်် ်ထာုုသးချင်း်ကိုုု တော်ရားွးချယ်ပ်ါသနည့််း။ (အတော်ရားးကြီးကိုးးတော်သ�အချကို။် အဘုယ်တ်ော်�ကို�င််ဟ်ုူတော်သ� 
တော်မးခွနး်ကိုုု အချနု်ယ်ူ၍ တော်ခြ��ကို�းတော်စ်ပါ။ ထာုုနည့်း်ခြ�င်် ်��ခ်ြပ�ကိုုုးကိုွယ်ခ်ြခင်း်အတော်�ကို�င်း်၊ အဘုယ်တ်ော်�ကို�င်််
��ခ်ြပ�ကိုုုးကိုွယ်ခ်ြခင်း်ကိုုုနှှစ်သ်ကိုတ်ော်�ကို�င်း်၊ မည့်သ်ည့်််သးချင်း်ကိုုုအနှှစ်သ်ကိုဆ်ု�းခြ�စ်တ်ော်�ကို�င်း် ကိုတော်�းမျ�း 
သု��ပါ�ုမ််မည့်။်)

၂. ကိုျမး်စ်�ထာ့�ွင် ်ဘုုရား�းသခင်က်ို သ�းတော်��သ်ခင်တ်ော်ယ်ရှုုကိုုု တော်စ်�ှ�ပ်ြီပးး သုုးထာုနး်မျ�းနှှင်််ပည့်�ရားှုမျ�းကို 
��ခ်ြပ�ကိုုုးကိုွယ်�်ကိုတော်�ကို�င်း် တော်��ခ်ြပထာ�းပါသည့်။် သခင်တ်ော်ယ်ရှုု�ွ�းခြမင်ခ်ြခင်း်၊ အမုတော်��တ်ော်ဆ�င်ခ်ြခင်း်၊ 
သင်််အ�ွကိုအ်တော်သခ�ခြခင်း်၊ တော်သခြခင်း်မှရားှင်ခ်ြပနထ်ာတော်ခြမ�ကိုခ်ြခင်း် စ်သည့်�်ုု�အနကို် မည့်သ်ည့်််အရား�အ�ွကို ်သင် ်
အမျ�းဆု�း တော်ကိုျးဇာူးတော်�� ်ချ းးမွမး်ပါသနည့်း်။

၃. သခင်တ်ော်ယ်ရှုုဘုုရား�း၊ သူင်ယ်တ်ော်��အ်ခြ�စ် ်ဆင်း်သကိုက်ြွကို��ခြခင်း်အ�ွကို ်တော်ကိုျးဇာူး�င်ပ်ါသည့်။် 
ကိုွနှ်ုပက်ိုုု တော်ရားွးနှု�က်ိုယ်�်င်သ်ည့်််အ�ွကို ်တော်ကိုျးဇာူး�င်ပ်ါသည့်။် ကိုွနှ်ုပ၏်အရားှင်သ်ခင်အ်ခြ�စ် ်
��ခ်ြပ�ကိုုုးကိုွယ်ရ်ားသည့်််အ�ွကို ် တော်ကိုျးဇာူး�င်ပ်ါသည့်။် သးချင်း်အ�းခြ�င််သ်�မကို အခြခ�းနည့်း်�မး်မျ�းခြ�င်် ်
��ခ်ြပ�ကိုုုးကိုွယ်န်ှုုင်ရ်ားန် သွန်သင်တ်ော်��မ်ူပါ။ (တော်ခ�ရိားပန်�းပါ။) ကိုွနှ်ုပတ်ော်ခြပ�တော်သ�စ်ကို�း၊ အမူအရား�နှှင််် 
စ်ု�သ်တော်ဘု�ထာ�းအ�းခြ�င်် ်ကိုုုယ်တ်ော်��၏်�ကိုရ်ား�တော်��က်ိုုု အခြခ�းသူမျ�း ခြမင်တ်ော်�ွ�သုရားှုသွ�းတော်စ်ပါ။

ယေ��ခ�ွ်��း်�

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််
My Favorite Song

၁. ကိုတော်�းသူင်ယ်မ်ျ�းအ�ွကို ်ကိုုုယ်အ်မူအရား� �ုပခ်ြပနှုုင်သ်ည့််် ဓိမသးချင်း်�ပုဒုက်ိုုု တော်ရားွးချယ်ပ်ါ။

၂. သးချင်း်ကိုုု အ�ွ�ရ်ားတော်အ�င် ်သင်�်ကို�းတော်ပးပါ။

၃. အ�ွ့�နှှစ်�်ွ့�ခွ့၍ သးချင်း်စ်�သ�းအ�ုုကို ်စ်ု�က်ြီးကိုု�ကိုက်ိုုုယ်အ်မူအရား�မျ�းကိုုု အချင်း်ချင်း် 
�ုုင်ပ်င်�်န်�းးခြပ��ုပတ်ော်စ်ပါ။

၄. အဆင်သ်င်််ခြ�စ်�်�င် ်အ�ွ့���ွ့�မှ အခြခ�း��ွ့�ကိုုု ကိုုုယ်အ်မူအရား�မျ�း သင်တ်ော်ပးပြီပးး အခြပနအ်�ှန်အတော်နခြ�င််် 
ခြပန�်ည့်သ်င်ယ််ူပါ။

၅. အ�း�ု�း ��တ်ော်ခြမ�ကိုပ်ြီပးးသည့််အ်ခါ အကြီးကိုု�ကိုဆ်ု�း ကိုုုယ်အ်မူအရား�ကိုုု မ့တော်ပး၍တော်ရားွးချယ်တ်ော်စ်ပါ။ 
အခြခ�းမည့်သ်ည့်််သးချင်း်ကိုုု ကြီးကိုု�ကိုန်ှှစ််သကိုပ်ါသနည့််း ဟုု�ည့်း် တော်မးပါ။

•  လိုကွ်ယေတူ�ွအသကွ်တူ်အတူွကွ် သင််ခ�်�စ််။ ရင််ယေသ�ွ�း်�အတူကွွ် အသင်််ယေတူ််ဆ����ည့််�လို�်�ခြ�င််် ဝိတူ်ခြပ်ုကွ့��ကွ�ွ်တူတူ်ရ�် 

သင််�ယူေ�ကြကွခြခင််� ခြ�စ််ပ်ါသည့််။ အယေရ�ကွ��ဆ���အပ်�့င််��ံ်  �ည့််သည့််ကွ အနှံစံ််သကွ်ဆ���သ�ခးင််�ခြ�စ််သလို့၊ 

ဘ်ယေကြကွ်င်််နှံံစ််သကွ်သလို့ ဆ�့သည့်််အပ်�့င််�ခြ�စ််ပ်ါသည့််။ ဦး�ယေဆ်င််သကူွ �ည့််သည့်််သ�ခးင််�ကွ�့ နှံံစ််သကွ်သည့်် ဘ်ယေကြကွ်င််် 

နှံံစ််သကွ်သည့််ကွ့� ပ်��ဦး�စ်ွ်  ယေဝိ�ှယေပ်�နှံ့�င််ပ်ါသည့််။

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််

55
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ယေလို်ကွးင််ခ်�်�

ခး� ��ွ�်�ကွ�့�ကွ�ွခ်ြခင််�

ခး ���ွ�်�ကွ�့�ကွ�ွခ်ြခင််� အယေကြကွ်င််� ဆ�ယေတူ်င််�ခးကွ် ပ်ဥစ�စ််ယေကြကွ်င််�ကွ�့ �တံူ�့်ပ်ါသလို်�။ ယေအ်ကွတ်ူငွ်် ခးယေရ�ပ်ါ။

ယေအ်က်ွပ်ါကွက်ွွလိုပ််�း်�ကွ�့ ခြ�ည့််ပ််ါ။

ဆ် ၉:၁ အ�့�်ဝိရဘ�ရ်� ကွွန်ှံ�ပ််သည့်် စ်တ့်ူနှံလံို���အကွင်ွ်��့ ်ကွ�့�်ယေတူ််ကွ�့ ခး ����်ွ�ပ်ါ�ည့််။

သခင််ယေ�ရှုကုွ�့ အခြခ်��ည့််သည့််�်ည့််�လို�်��း်�ခြ�င်် ်ကွ�့�ကွ�်ွဝိတ်ူခြပ်ုနှံ�့င််ပ်ါယေသ�သ�ည့််�။

�ည့််သည့််ဝ်ိတ်ူခြပ်ုကွ�့�ကွ�်ွခြခင််�ပ်��စ်�ကွ�့ အကွ့ု က်ွဆ����ည့််�။

တူ��� ခြပ်�်ရ�်အခး�့်

  ဂျ�တူတူရူ�့်တူခ�ကွ�့ ယေပ်း်ရ်�င်စ််ွ် ခြ�င််် အလို�ွတ်ူကွ ူခြပ်ုလို�ပ်န်ှံ�့င်ပ််ါသည့်။် ယေရဘ�ူအလိုတွူ�်သ့�့� ဆ�ယ်ေစ် ်သ�့��ဟံ�တူ် 

ပ်ယ့ေစ်အ်ယေခြခ်ကွ�်း်��ည့်််ပ်ါ။ ��့ဘ�ူကွ�့ ယေရ်င်စ််��စ်ကွ�း်�၊ ခတ့ူ��း်�ခြ�င််် အလိုဆံင်ပ််ါ။ သခင်ယ်ေ�ရှုအု်� 

သ�ခးင််�ခြ�င််် သ�ဆ�့ခး ���ွ�်�နှံ�့င်ပ််ါပြီးပ်�။

၁

၃

၄

၅

၂
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သခင််ယေ�ရှုသုည့်် ခး ����်ွ�ရ�် အလို�်ွ��့က်ွတူ�်ပ်ါသည့််။

အ်�င််၊ အ်�င််။

ယေ��တူ�့င််� အခး�့်တူ�့င််� ခး ����်ွ�ပ်ါ�ည့််။

အ်�င်် အ်�င််။

သ်�သ����း်�၏ သ�ခးင််�သ�ကွ�့ ကွ�့�်ယေတူ်် နှံစ်ံ်သက်ွပ်ါသည့််။

အ်�င််၊ အ်�င််။

��့�ယေကြကွ်င်် ်အတူတူူကွ ွသ�ဆ�့ခး ����်ွ�ကြကွပ်ါစ်�့�။

အ်�င််၊ အ်�င််။

အခြပ်စ််� ံကွ�်တူင််��့� သခင််ယေ�ရှု ုကွလွို်ပြီးပ်�။

အ်�င််၊ အ်�င််။

ကွွန်ှံ�ပ််တူ�့�၏ ရင်ံ်ဘ�ရင်် ခရစ််ယေတူ်် ဘ��်�ကွ��ပ်ါယေစ်။

အ်�င််၊ အ်�င််။

ကွ�့�်ယေတူ််၏ ယေကွး�ဇူး�ူယေတူ််ကွ�့ ကွ်လိုအစ်ဉ်် ခး ����်ွ�ပ်ါ�ည့််။

အ်�င််၊ အ်�င််။

ဦးးတော်ဆ�င််သူကို �တော်�ကို�င််းဆုုခြပ�ုုကို်၊ ကိုတော်�းမျ�းကို တော်န�ကို်�တော်�ကို�င််းဆုု�ုုကို်ခြ�င််် 
�ုပ်တော်ဆ�င််ရားပါမည့််။ ထာုု�တော်န�ကို် ကိုတော်�းမျ�းအ�း မုမု�ုု�ဘု�သ� တော်�းကိုဗျ��ပုဒု် စ်ပ်ဆုု�ကိုည့်််ရားန ်
�ုုကို်�နွ်းပါ။ သူ�ုု� အ�ကို�ခြပ�သမ�ကိုုု သင််ပုန်းတော်ပ်�ငွ်် ချတော်ရားးတော်ပးပါ။ သူ�ုု�ကိုုုယ််�ုုင် ်
စ်ပ်ဆုုထာ�းတော်သ� သးချင််းကိုဗျ�တော်�ကို�င််် ကိုတော်�းမျ�း မည့််မ� ��်ကြွကို��သည့််ကိုုု �ကိုည့်််ရှု�ုုုကို်ပါ။

ယေတူ�ကွ�း် သ�ဆ�့ရ�် 

ခး� ��ွ�်�ကွ�့�ကွ�ွခ်ြခင််�

PCcBOOK_Interior3rd_Burmese_v1.indd   57PCcBOOK_Interior3rd_Burmese_v1.indd   57 2/3/22   8:40 AM2/3/22   8:40 AM



သခင််ယေ�ရှုုဘ�ရ်�၊ ကွ�့�်ယေတူ််သည့်် 
ကွွနှံ်�ပ််၏ အရံင််သခင်် ခြ�စ််ယေတူ််�ူပ်ါ၏။ 
ကွွနှံ်�ပ်် သွ်�ရ်လို�်�ကွ�့ ပ့််ခြပ်င််ယေတူ််�ူပ်ါ။

ဆကွက်ွပ်အ်ပ််နှံ�ံခြခင််�

ယေပ်တူရှု�သည့်် ခြပ်ည့်််စ်��ခြခင််� �ရံ့ယေသ််လိုည့််� (လို� ၂၂:၅၄-၆၂)
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လို� ၉:၂၃

င်ါ၌ ဆည့််�ကွပ််လို့�ယေသ်သ ူခြ�စ််လိုှင်် ကွ့��််ကွ�့ကွ�့�် 
ခြင်င််�ပ်�်ရ�ည့််။ ကွ့��်လိုကွ်ဝိါ�ကွပ််တူ့�င််ကွ�့ 
ယေ��တူ�့င််���်�၍ င်ါယ်ေ�ာကွ်သ�့� လို�့ကွ်ရ�ည့််။
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�င််� ယေခြပ််နှံ�့င်သ်လို်�။
သခင်ယ်ေ�ရှုဘု�ရ်�၊ ကွ�့�ယ်ေတူ်သ်ည့်် ကွွနှံ်�ပ်၏် အရငံ်သ်ခင်် ခြ�စ်ယ်ေတူ်�်ူပ်ါ၏။ 
ကွွနှံ်�ပ်် သွ် �ရ်လို�်�ကွ�့ ပ့််ခြပ်င်ယ်ေတူ်�်ူပ်ါ။
–––––
လို� ၉:၂၃
င်ါ၌ ဆည့်း်ကိုပ်�ုုတော်သ�သူ ခြ�စ််��င် ်ကိုုုယ်််ကိုုုကိုုုယ် ်ခြင်င်း်ပယ််ရားမည့််။ ကိုုုယ််�ကို်�ါးကိုပ်�ုုင်က်ိုုု 
တော်န်�ုုင်း်ထာမး်၍ င်ါ်တော်န�ကိုသ်ုု� �ုုကို်ရားမည့််။

�င််� ရံ်ယေတူွ�ပ်ါသလို်�။
မ ၄:၁၈-၂၂
မ ၁၆:၂၄
ဂျ ၂:၂၀

သခင််တော်ယ်ရှုုတော်န�ကို်သုု� 

�ုုကို်ခြခင််း ဆုုသည့််မှ� 

အဘုယ််နည့််း။

မည့််သူ်တော်န�ကို်၊ 
မည့််သည့်််အရား�တော်န�ကို ်
သင််�ုုကို်မည့််နည့််း။

ဘုုရား�းသခင််ကို 
ကိုွနှ်ုပ်ကိုုု မည့််ကို့်သုု� 
ပ့်ခြပင််ပါသနည့််း။

ဆကွက်ွပ်အ်ပ်န်ှံ�ံခြခင််�
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ဆ�ယေတူ်င််�ရ�် အ�ွ့�ခွ့ လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ခ်ြခင််�
ဆုတော်��င််းချနု်�ငွ်် ကိုတော်�းမျ�းကိုုု တော်အ�ကို်ပါအ�ုုင််း ဆုတော်��င််း၍ ဦး�ယေဆ်င်ယ်ေပ်�ပ်ါ။ 
“သခင်ယ်ေ�ရှုုဘ�ရ်�၊ ကွ�့�ယ်ေတူ်သ်ည့်် ကွွနှံ်�ပ်၏် အရံင်သ်ခင်် ခြ�စ်ယ်ေတူ်�်ူပ်ါ၏။ 
ကွွနှံ်�ပ်် သွ်�ရ်လို�်�ကွ�့ ပ့််ခြပ်င်ယ်ေတူ်�်ူပ်ါ။” ကိုတော်�းမျ�းကို ထာုုဆုတော်��င််းချကို်ကိုုု 
တော်န�ကို်မ�ှုုကို်ဆုုပါတော်စ်။ ကိုုုယ််တော်��်ကိုုု မုမု၏ အရားငှ််သခင််အခြ�စ်် တော်န�ကို်တော်��်သုု� 
�ုုကို်မည့်််အတော်�ကို�င််း ကိုတော်�းမျ�းကို သူ�ုု�၏ကိုုုယ််ပုုင််စ်ကို�း�ု�းခြ�င််် ရှုုုးရားငှ််းစ်ွ� 
�ုု�ုု�ု�်�ု�် ဆုတော်��င််း�ကိုတော်စ်ပါ။ နမူန�သင််ခန်းစ်��ငွ် �်တော်��်ခြပထာ�းသည့််် 
ဘုုရား�းသခင်၏် န�မတော်��န်ှငှ်််ဂျဏု််တော်��်မျ�းကိုု ုတော်ကြွကိုးတော်�ကို�်၍�ည့််း ဆုတော်��င််းနှုငု််�ကိုပါသည့်။်

ယေခြပ််ပ်ါ။
•  ဆကို်ကိုပအ်ပန်ှှ�ခြခင်း် ဆုသုည့််မှ��ဦးးဦးး သုု�မဟုု�် �ခခုအုတော်ပ် သစ်ာ�ရားှခုြခင်း် ခြ�စ််ပါသည့််။

•  ဆကို်ကိုပအ်ပန်ှှ�ရား��ငွ် ်အချနု၊် တော်င်ွတော်�ကိုးနှငှ််် ပင်ပ်န်းစ်ွ� �ုပ်တော်ဆ�င်ရ်ားခြခင်း်�ုု� 
ပါ�င်ပ်ါသည့််။ အ�းကိုစ်�းအသင်း်�ငွ် ်ပါ�င်ရ်ားသည့်န်ှငှ််် ဆင်�်ူပါသည့််။ ကိုနုက်ိုျစ်ရားု�်တော်ပး၊ 
တော်�်ကိုျင်််ခန်းဆင်း်ရားပြီပးး �ကို်တော်�ွ��ည့်း် ပြီပု�င်ပ်ွ�့င််�ကိုရားပါသည့််။

•  ကိုုုယ််တော်��်ကိုုု သင်််ဘု�၏ အရားငှ်သ်ခင်အ်ခြ�စ် ်တော်န�ကို်တော်��သ်ုု� �ုုကို်ရားန် သခင်တ်ော်ယ်ရှုကုို သင်််ကိုုု 
အ�ုုရားှပုါသည့််။

•  ကိုုုယ််တော်�� ်အ�ုုတော်��်ရားှသုည့်််အ�ုုင်း် ကိုွနှ်ုပ်ကိုုုပ့်ခြပင်တ်ော်��်မူပါဟုု �နခ်�ခြခင်း်သည့် ်
သင်််အသကို်��ကိုုု သခင်တ်ော်ယ်ရှုထုာ� အကြွကိုင်း်မ့အ်ပန်ှှ��ုုကို်ခြခင်း် ခြ�စ််ပါသည့််။

•  ဆကို်ကိုပအ်ပန်ှှ�ရားန် �ကိုယ် ်မ�ယွ််ကိုူ��်ပါ။

ဆကို်ကိုပ်အပ်နှှ�ခြခင််းအတော်�ကို�င််း တော်ဆွးတော်နှွးတော်သ�အခါ ကိုတော်�းမျ�း တော်�ွ��ကို���ူးသည့််ကိုုု 
တော်�မ��ကိုတော်စ်ပါ။ (ဥပမ� အ�းကိုစ်�းအသင််း၊ ဂျး��းး�ုုင််းမျ�း စ်သခြ�င်််) 
ထာုုသုု��ုပ်တော်ဆ�င််ရား��ငွ်် မည့်သ်ည့်််အရား�မျ�းကို �ယွ််ကိုူသနည့််း/ ခကို်ခ့ပါသနည့််း။ 
သခင််တော်ယ်ရှု၏ု တော်န�ကို်�ုုကို်ဆုုသည့််မှ� အဘုယ််ကိုုု ဆုု�ုုသည့််ကိုုု ရားငှ််းခြပပါ။ 
မည့်သ်ည့်််အချကို်မျ�း �ူည့်း�ကိုသနည့််း။ မည့်သ်ည့်််အချကို်မျ�း ကိုွ�ခြခ�းတော်နပါသနည့််း။ 
ကိုတော်�းမျ�းအ�း ပငွ်််�င််းစ်ွ�၊ စ်ု�်အ�းထာကို်သန်စ်ွ� တော်ဆွးတော်နှွး�ကိုတော်စ်ပါ။

ဆကွက်ွပ်အ်ပ်န်ှံ�ံခြခင််�
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�င််� ကြကွ်�ပ်ါသလို်�
ယေပ်တူရှု�သည့်် �ခြပ်ည့််စ််��ယေသ််လိုည့််� (လို� ၂၂:၅၄-၆၂) 

ကိုုုယ်တ်ော်��််ကိုု ုအ�း�ု�း ခြင်င်း်ပယ်�်�င်တ်ော်��င် ်ကိုွနှ်ုပဘ်ုယ်တ်ော်��မ် ှမခြင်င်း်ဘုူးဟု ုတော်ပ�ရှုကုိုတော်ခြပ��ူးပါသည့်။် 
သုု�တော်သ� ်ကိုုယု်တ်ော်��်ကို �ကိုကိုမ်�နွမ်း သင်သ်ည့် ်င်ါ်ကိုု ုသု�းကြီးကိုုမ�်ုငု်တ်ော်အ�င် ်ခြင်င်း်ပယ်�်ုမ််မည့်ဟ်ု၍ူသ� 

�ု��ခြပနတ်ော်��်မူပါသည့််။ ကိုုုယ််တော်��်�ကို်�ါးကိုပ်�ုုင်သ်ုု� မ�ကို်မး ယ်ဇာ်ပုတော်ရား�ဟုု�်မင်း်၏အုမ်�န်း၌ 
စ်စ််တော်�ကို�ခ�တော်နစ်ဉ် ် ထာုအု�ုုင်း်ခြ�စ််��ခ့်ပါသည့််။ အတော်စ်ခ�မနု်းကိုတော်�း�ဦးးကို တော်ပ�ရှုုကိုုုခြမင်�်�င် ်

“ရားငှ် ် တော်ယ်ရှုနု့် အ�ူရားှခု့်�ယ်”် ဟုု တော်ခြပ�တော်သ�အခါ တော်ပ�ရှုုကို 
“မဟုု�်ဘုူး မင်း် ဘု�တော်ခြပ�တော်နမနှ်း မသုဘုူး” ဟုု ခြင်င်း်ခ့်ပါသည့််။ 

တော်န�ကိုအ်တော်စ်ခ��ဦးးကို�ည့်း် ထာုသုုု� ထာပ်မ�တော်ခြပ�ခြပန�်�င် ်
တော်ပ�ရှုုကို ထာပ်မ� ခြင်င်း်ဆန်ခြပနပ်ါသည့််။ သူ်ကိုုု �အူမျ�း 
မ�ှ်မုမည့်စ််ုုးတော်သ�တော်�ကို�င််် တော်ပ�ရှုစု်ုုးရားုမ်ထာု�်�န်တ်ော်နစ်ဉ််
�ငွ်ပ်င် ် အခြခ�း�စ််တော်ယ်�ကို်ကို မ�ှ်မသုွ�းခြပနပ်ါသည့််။ 
“မင်း်�ည့်း် အဒ့ုးအတော်ပါင်း်အပါ�တော်ယ်�ကိုပ်ါ။ မင်း်တော်�သ�ကို 
ဂျါ�ု�့တော်�သ�ပ”့ ဟုု တော်ခြပ�ပါသည့််။ ထာုုအခါ တော်ပ�ရှုုကို 
“အဒ့ုး�ူကိုုု မသုပါဘုူး” ဟုု ထာပ်မ�ခြင်င်း်ဆန်ခြပနပ်ါသည့််။ 
ထာုုစ်ဉ်် တော်အ�ကိုအ်းးအးးအ�ွ်ဟုူတော်သ� �ကိုကို်�နွသ်�ကို 
�ကို�း�ုုကို်ရားပြီပးး သခင်တ်ော်ယ်ရှုမုနု်တ်ော်��်မခူ့သ်ည့််ကိုုု 

တော်ပ�ရှုုခြပန၍် သ�ုရားသွ�းပါသည့််။ ထာုုတော်�ကို�င််် သူ 
အတော်�းသုု�သွ�းကို� င်ုတုော်ကြွကိုးတော်နမုပါသည့််။ သခင်တ်ော်ယ်ရှုု 

မနု်တ်ော်��်မသူည့်််အ�ုုင်း် သူခြင်င်း်ပယ််မခု့သ်ည့်််အ�ကွို ်
အ�နွ် စ်ု�်ထာခုုုကိုသ်ွ�းပါသည့််။ သုု�တော်သ� ် သခင်တ်ော်ယ်ရှုသုည့် ်

တော်ပ�ရှုုကိုုု စ်ု�်မပျကိုခ့််ပါ။ ကိုုုယ််တော်��်ရားငှ််ခြပနထ်ာတော်ခြမ�ကို်ပြီပးးတော်န�ကို်ပုုင်း် 
�ုတော်ဗရားကုိုနအ်နးး�ငွ် ်�ပည့်််တော်��အ်ချ ု��နှငှ််် မနကိုစ််�စ်�း�ကိုစ်ဉ် ်တော်ပ�ရှုကုိုု ုကိုုယု်တ်ော်��က်ို တော်အ�ကိုပ်ါအ�ုငု်း် 
သု�းကြီးကိုမု�်ုငု်�်ုငု် ်တော်မးခ့ပ်ါသည့်။် “တော်ပ�ရှု ုင်ါက်ိုု ုချစ်သ်��း”၊ ထာုသုုု�တော်မး�ုငု်း် “ကိုုယု်တ်ော်��််ကိုု ုကိုွနှ်ုပခ်ျစ်သ်ည့်က်ိုုု 
ကိုုယု်တ်ော်��သ်ပုါ၏” ဟု ုတော်ပ�ရှုကုို အတော်ခြ�တော်ပးပါသည့်။် ထာုအုခါ “င်ါသ်ုုး�ုု�ကိုု ုတော်ကိုွးတော်မွးတော်��”် ဟု ုအကြီးကိုမု�်ုငု်း် 
ကိုုယု်တ်ော်��က်ိုခြပန၍် မှ��ကို�းပါသည့်။် တော်ပ�ရှုကုိုု ု�ပည့်််တော်��်ခြ�စ်တ်ော်စ်ရားန၊် အခြခ�း�ပည့်််တော်��မ်ျ�းကိုု�ုည့်း် 
ကိုုုယ််တော်��််ထာ� တော်ခ်တော်ဆ�င်ရ်ားန် သခင်တ်ော်ယ်ရှုကုို အ�ုုတော်��်ရားှပုါသည့််။ တော်ပ�ရှုသုည့် ် မခြပည့်််စ်ု�တော်သ�်�ည့်း် 
ကိုုုယ််တော်��်ကိုုု သူ၏အရားငှ်သ်ခင်အ်ခြ�စ် ် အမနှ�်ကိုယ််�ကိုခ်�ပြီပးး တော်န�ကို်တော်��သ်ုု��ုုကို်�ုသုည့််ကိုုု 
သုရားှုတော်��်မခူ့်ပါသည့််။ တော်ပ�ရှုသုည့် ်ကိုုုယ််တော်��်ကိုုု တော်န�ကို်�ကြီးကိုုမ ်မခြင်င်း်ပယ််တော်��်ပါ။ 

�င််� လို�ပ်န်ှံ�့င်ပ််ါသလို်�
• သခင်တ်ော်ယ်ရှုကုိုုု သင်််အသကို်��၏ အရားငှ်အ်ခြ�စ် ်တော်န�ကို်တော်��သ်ုု� �ုုကို်ရားန် ဆကို်ကိုပအ်ပန်ှှ�ပါ။

•  သင်််အတော်�ွး၊ အခြပ�အမနူှငှ််် ဆနှမျ�းအ�း�ု�းကိုုု အခြပည့်််အ� ထာနု်းချ�ပခ်ငွ်််တော်ပးရားန် ကိုုုယ််တော်��်ကိုုု 
ဆကို်ကိုပအ်ပန်ှှ�ပါ။

•  တော်��ကို�ငွ် ်ရားှသုမ�ထာကို ်ကိုုုယ််တော်��်ကို ပုု၍အတော်ရားးကြီးကိုးးတော်�ကို�င်း်၊ ကိုုုယ််တော်��်ကိုုု 
န�ခ��ုုကို်တော်���ကို်ပြီပးး ကိုုုယ််တော်��်နည့်း်�ူ ခြ�စ််�ုုတော်�ကို�င်း် သခင်တ်ော်ယ်ရားကှိုုု အသုတော်ပးပါ။

ဆကွက်ွပ်အ်ပ်န်ှံ�ံခြခင််�
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၁. ကိုစ်�းနည့်း်၏ တော်မးခွနး်�ုုင်း်�ွင် ်အမှန်နှှင်််အမှ�း ဟုူ၍ အတော်ခြ�နှှစ်မ်ျ ု�းသ� ရားှုပါသည့်။် အတော်ခြ�မှန�်�င် ်
မည့်သ်ည့်််ဘုကိုသ်ုု� သွ�းရားမည့်န်ည့််း။ (ည့်�ဘုကို)်

၂. တော်ပ�ရှုုသည့် ်အမှန်သုု�မဟုု� ်အမှ�း မည့်သ်ည့်က်ိုုု တော်ခြပ�ခ့သ်ည့်ဟ်ုု ကိုျမး်စ်��ွင်တ်ော်��ခ်ြပထာ�းပါသနည့်း်။ 
အဘုယ်တ်ော်�ကို�င်် ်သူ�ုမတ်ော်ခြပ�ခ့သ်နည့်း်။ အကိုယ်၍် သင်််�ွင် ်အမှန်သုု�မဟုု� ်�ုမတ်ော်ခြပ�ရားန ်အခွင်််အတော်ရားးရားှု��င် ်
မည့်သ်ည့်က်ိုုု တော်ရားွးချယ်မ်ည့်န်ည့််း။ (အမှနအ်�ုုင်း် တော်ခြပ�ပါမည့်။်) အဘုယ်တ်ော်�ကို�င်််နည့််း။ (�ုမတ်ော်ခြပ���င် ်
�မး်နည့်း်ရား��ပ်ါသည့်။် ဘုုရား�းသခင်က်ိုုု မန�ခ�ခြခင်း်�ည့်း် ခြ�စ်ပ်ါသည့်။်)

၃. သခင်တ်ော်ယ်ရှုုဘုုရား�း၊ ကိုုုယ်တ်ော်��က်ိုုု ကိုွနှ်ုပ၏်သခင်အ်ခြ�စ် ်တော်န�ကိုတ်ော်��သ်ုု��ုုကိုပ်ါမည့်။် 
ကိုုုယ်တ်ော်��အ်�ုုတော်��ရ်ားှုသည့်််အ�ုုင်း် ကိုွနှ်ုပက်ိုုု ပု�သွင်း်ခြပ�ခြပင်တ်ော်��မ်ူပါ။ ကိုွနှ်ုပ�်ုုကိုတ်ော်���ကိုရ်ားမည့်််�
မး်ကိုုု ခြပညွှှနတ်ော်��မ်ူပါ။ (တော်ခ�ရိားပန်�းပါ။) ဤ�မး်သည့် ်�ွယ်က်ိုူမည့် ်မဟုု�တ်ော်သ��်ည့်း် ကိုုုယ်တ်ော်�� ်
ကိုွနှ်ုပက်ိုုု�မး်ခြပမည့်ဟ်ုု ယ်ု��ကိုည့်ပ်ါ၏။

ယေ��ခ�ွ်��း်�

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််
အ�ံ် �/အ��်ံ

၁. ကိုတော်�းမျ�း အ�း�ု�းကိုုု အခနး်၏အ�ယ်�်ွင် ်အတော်ရားှ�အတော်န�ကို ်�န်းစ်းထာ�းတော်စ်ပါ။

၂. အခန်းကိုုု မျဉ်း်�တော်�ကို�င်း်ခြ�င်် ်နှှစ််ခြခမး်ခွ့�ုုကိုပ်ါ။ တော်မးခွနး်�ခု တော်မးတော်သ�အခါ ကိုတော်�းမျ�းသည့် ်
မှ�းသည့်၊်မှန်သည့်ဟ်ုု မတော်ခြ�ရားဘု့ မှန�်�င် ်ည့်�ဘုကိုခ်ြခမး်သုု�၊ မှ�း��င် ်ဘုယ်ဘ်ုကိုခ်ြခမး်သုု� သွ�း�ကိုရားပါမည့်။်

၃. ရားယ်စ််ရား� တော်မးခွနး်မျ�းခြ�င်် ်စ်�င်န်ှုုင််ပါသည့်။် ဥပမ��မင်း်ကြီးကိုးးကိုုု ဒုုနခ့်န့်�ုပထ်ာ�း�ယ်။် ထာုုအခါ 
ကိုတော်�းမျ�းသည့် ်မှ�းသည့်ဟ်ုု တော်ခြ�ဆုုရားန ်ဘုယ်ဘ်ုကိုအ်ခြခမး်သုု� သွ�း�ကိုရားပါမည့်။်

၄. တော်ပျ�ရ်ား�င်�်ွယ်ခ်ြ�စ်တ်ော်စ်ရားန။် အတော်ခြ�မှနရ်ားှုသည့််် န�ရား�သုု� တော်န�ကိုဆ်ု�းမှ တော်ရား�ကိုတ်ော်သ� ကိုတော်�းနှှစ်ဦ်းးသည့် ်ထာွကိုပ်ြီပးး 
တော်န�ကို�်�ှည့်််မှ ပါ�င်ယ််ှဉ််ပြီပု�င်ရ်ားပါမည့်။် ကိုတော်�း (၄) တော်ယ်�ကိုသ်� ကိုျနရ်ားှုသည့်အ်ထာု တော်ဆ�က်ိုစ်�းပြီပးး 
ထာုုသူမျ�းကိုုု အနှုုင်ရ်ားသူမျ�းဟုု တော်�ကိုခြင်�တော်ပးပါ။

၅. အတော်ရားးကြီးကိုးးတော်သ�အချကို။် ပြီပးးခ့တ်ော်သ� သင်ခ်န်းစ်�မျ�းမှ ခြပန�်ှန်တော်မးခွနး်မျ�းထာု�တ်ော်မးပါ။ 
ဥပမ�သခင်တ်ော်ယ်ရှုုသည့် ်တော်ကို�င်း်တော်သ�သုုးထာုနး်ခြ�စ်တ်ော်��မ်ူသည့်။် ထာုုအခါကိုတော်�းမျ�းသည့် ်
မှန်တော်သ�အတော်ခြ�အ�ွကို ်ည့်�ဘုကိုအ်ခြခမး်န�ရား�သုု� တော်ခြပးသွ�းရားပါမည့်။်

•  လိုကွ်ယေတူ�ွအသကွ်တူ်အတူွကွ်သင််ခ�်�စ််။ ယေပ်တူရှု�သည့်် အ��ံ်အတူ�့င််��ယေခြပ််ခ့ပ််ါ။ သူကွ�့�်သကူွ်ကွ�ွ်ရ�် 

လို�့်ည့််ယေခြပ််�ခ့့်ပြီးပ်�� ��့အတူွကွ် အလို�ွ်ဝိ�်��ည့််�ခ့ရ်ပ်ါသည့််။ အပြီး�့တူ�်� အ��ံ်အတူ�့င််�သ်ယေခြပ််ရ�် ကွွနှံ်�ပ််တူ�့�အ်� 

ဘ�ရ်�သခင်် အလို့�ယေတူ််ရံ့ပ်ါသည့််။ ကွ့��်ယေတူ််သည့်် လို�်�ခရ��၊သ�ာ်တူရ်�နှံငံ်််အသကွ် ခြ�စ််ပ်ါသည့််။ ���ကြကွည့််သ�ူး်�သည့်် 

��့သ�ာ်တူရ်�အတူ့�င််� �ာခ�လို�့ကွ်ယေလိုှ်ကွ်ရပ်ါ�ည့််။

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််

ဆကွက်ွပ်အ်ပ်န်ှံ�ံခြခင််�
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ဆကွက်ွပ်အ်ပ်န်ှံ�ံခြခင််�

64

ယေလို်ကွးင််ခ်�်�

ဆကွက်ွပ်အ်ပ်န်ှံ�ံခြခင််� အယေကြကွ်င််� ဆ�ယေတူ်င််�ခးကွ် ဆဌ�ယေခြ�်ကွစ်််ယေကြကွ်င််�ကွ�့ �တံူ�့်ပ်ါသလို်�။ ယေအ်ကွတ်ူငွ််

ယေအ်က်ွပ်ါကွက်ွွလိုပ််�း်�ကွ�့ ခြ�ည့််ပ််ါ။

လို� ၉:၂၃ င်ါ၌ ဆည့််�ကွပ််လို�့ယေသ်သ ူခြ�စ််လိုှင်် ကွ�့�်က်ွ�့ကွ�့�် ခြင်င််�ပ်�်ရ�ည့််။ ကွ�့�်လိုက်ွဝိါ�ကွပ််တူ�့င််ကွ�့ 

ယေ��တူ�့င််���်�၍ င်ါယ်ေ�ာက်ွသ�့� လို�့က်ွရ�ည့််။

သခင််ယေ�ရှုယုေ�ာက်ွလို�့က်ွခြခင််�သည့်် အဘ�်ယေကြကွ်င်် ်ဆက်ွကွပ််အပ််နှံ�ံခြခင််� ခြ�စ််ပ်ါသ�ည့််�။ 

�ည့််သည့််အ်ရ်�း်�ကွ�့ ဆက်ွကွပ််အပ််နှံ�ံရ�ည့််�ည့််�။ 

တူ��� ခြပ်�်ရ�်အခး�့်

  �းကွစ့််�ံ့တူ၍် သခင်ယ်ေ�ရှုကုွ�့ ယေ��ကွ် �ာ�ယေ�်င်ပ််ါ။ “ကွ�့�ယ်ေတူ်�်� ဆကွက်ွပ်အ်ပ်န်ှံ�ံပြီးပ်�� 

ယေ�ာကွလ်ို�့ကွတ်ူစ်ယ်ေ�်ကွအ်ခြ�စ်် ကွွနှံ်�ပ်သ်ည့်် �ည့်သ်�့� ခြ�စ်ယ်ေ��ည့်�်ည့််�။” သင်ဘ််ယေတူလွို�ပ်ယ်ေ��ည့်�်ည့််�။ 

သခင်ယ်ေ�ရှု ုယေ�်ခ်ြပ်ယေသ်အရ်ကွ�့ ရှု�ပ်ပ််��ယေရ�ဆွ့ပ်ါ။ အခြခ်�သ�ူး်�၊ �သ့်�စ်�ဝိင်�်း်�နှံငံ််် �ှယေဝိပ်ါ။

၁

၃

၄

၅

၂
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65

တူယေ��လို��� အယေ�က်ွ�့ ကွညူ့်�လို�ပ်က်ွ�့င်ယ်ေပ်�တူ�။်

ယေကွ်င််�လို�့ကွတ်ူ်၊ ယေကွ်င််�လို�့ကွတ်ူ်။

အ်�ကွစ််�အသင််��ံ်  စ််ရင််�ယေပ်�ပြီးပ်�� သွ် ��ယေဆ််ခြ�စ်ဘ်�ူ။

�ယေကွ်င််�ဘ�ူယေ�ာ၊် �ယေကွ်င််�ဘ�ူယေ�ာ။်

စ််�လို�့ကွန်ှံ�့င်တ်ူ့ ်သငူ်�ခ်းင််�ကွ�့ ကွညူ့်�ယေပ်�တူ�။်

ယေကွ်င််�လို�့ကွတ်ူ်၊ ယေကွ်င််�လို�့ကွတ်ူ်။

စ်တ့ူ�်ပ်ါလို�့� ယေလိုက်ွးင်််ခ�်��လို�ပ်ဘ်�ူ။

�ယေကွ်င််�ဘ�ူယေ�ာ၊် �ယေကွ်င််�ဘ�ူယေ�ာ။်

ယေခြပ််တူ့အ်တူ�့င််� ကွတူတ့ူည့်ယ်ေအ်င်် ယေ�တူ�။်

ယေကွ်င််�လို�့ကွတ်ူ်၊ ယေကွ်င််�လို�့ကွတ်ူ်။

သင်််ရ့� ဆကွက်ွပ်အ်ပ်န်ှံ�ံခြခင််�အတူ�့င််� ယေ�ပြီးပ်�� ဆ�ယေတူ်င််���့�လိုည့််� သတူရ့ပ်ါ။

ဦး�ယေဆ်င်သ်ကူွ တူယေကြကွ်င််�ဆ�့ခြပ်လို�့ကွ၊် ကွယေလို��း်�ကွ ယေ�ာကွတ်ူယေကြကွ်င််�ဆ�့လို�့ကွခ်ြ�င််် 
လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ရ်ပ်ါ�ည့်။် ��့�ယေ�ာကွ် ကွယေလို��း်�အ်� �့�့တူ�့�ဘ်သ် ယေတူ�ကွ�း်တူပ်�ဒါ် စ်ပ်ဆ်�့ကြကွည့်််ရ�် 
တူ�့ကွတ်ူ�ွ်�ပ်ါ။ သတူူ�့� အကြံကွ�ခြပ်ုသ�ှကွ�့ သင်ပ််��်�ယေပ််တူငွ်် ခးယေရ�ယေပ်�ပ်ါ။ သတူူ�့�ကွ�့�တ်ူ�့င်် 
စ်ပ်ဆ်�့�်�ယေသ် သ�ခးင််�ကွ�း်ယေကြကွ်င််် ကွယေလို��း်� �ည့်�်ှ တူတူ်ကွလွို်သည့်က်ွ�့ ကြကွည့်််ရှုလုို�့ကွပ််ါ။

ယေတူ�ကွ�း် သ�ဆ�့ရ�် 

ဆကွက်ွပ်အ်ပ်န်ှံ�ံခြခင််�
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ကွွနှံ်�ပ််အတူွကွ် ကွ�့�်ယေတူ််၏ 
အကြံကွ�အစ်ည့််ယေတူ််�း်�ကွ�့ 
သ့ရံ့�ာ�လိုည့််နှံ�့င််ရ�် သ��်ရံင််�ယေသ် 
ဝိ့ည့််ဉ််ယေတူ််ခြ�င််် ခြပ်ည့်််ဝိယေစ်ယေတူ််�ူပ်ါ။

ဥပ်ဇူးာ�်ဆရ် (ယေ�်၁၄:၁၅-၃၁)

ခ�့လို�ကုွ�့�စ််�ခြခင််�
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ဧ ၅:၁၈ခ
သ��်ရံင််�ယေသ် ဝိည့့််ဉ််ယေတူ််နှံံင််် ခြပ်ည့်််ကြကွယေလို်။်
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�င််� ယေခြပ််နှံ�့င်သ်လို်�။
ကိုွနှ်ုပအ်�ကွို ်ကိုုယု်တ်ော်��၏် အ�ကို�အစ်ည့်တ်ော်��မ်ျ�းကိုု ုသရုားှနု�း�ည့်န်ှုငု်ရ်ားန ်
သန်ရ်ားငှ်း်တော်သ� �ညု့်�ဉ်တ်ော်��်ခြ�င််် ခြပည့်််�တော်စ်တော်��်မပူါ။

–––––
ဧ ၅:၁၈ခ
သန်ရ်ားငှ်း်တော်သ� �ညု့်�ဉ််တော်��်နှငှ််် ခြပည့်််�ကိုတော်��်။

�င််� ရံ်ယေတူွ�ပ်ါသလို်�။
�၂:၁-၁၇
တော်ရား� ၈:၂၆၊၂၇
တော်ရား� ၁၅:၁၃
ဂျ ၅:၂၂-၂၆
တော်ယ်� ၁၆:၁၃ကို

သန််ရားှင််းတော်သ� 

�ုည့်�ဉ််တော်��်နှှင််် ခြပည့်််�ခြခင််း 

ဆုုသည့််မှ� အဘုယ််နည့််း။

�ုည့်�ဉ််တော်��်ခြ�င််် 

မည့််ကို့်သုု� 

ခြပည့်််�နှုုင််မည့််နည့််း။

ဘုုရား�းသခင််၏ အသ�တော်��်ကိုုု �ကို�းခြခင််းဆုုသည့််မှ� အဘုယ််နည့််း။

ဘုုရား�းသခင််ကိုုု ခုု�ု�ခြခင််း ဆုုသည့််မှ� အဘုယ််နည့််း။

ခ�့လို�ကုွ�့�စ််�ခြခင််�
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ဆ�ယေတူ်င််�ရ�် အ�ွ့�ခွ့ လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ခ်ြခင််�
ဆုတော်��င််းချနု်�ငွ်် ကိုတော်�းမျ�းကိုုု တော်အ�ကို်ပါအ�ုုင််း ဆုတော်��င််း၍ ဦးးတော်ဆ�င််တော်ပးပါ။ 
“ကွွနှံ်�ပ်က်ွ�့ ဝိ့ည့််ဉ်ယ်ေတူ်န်ှံံင််် ခြပ်ည့််ယ်ေစ်ပ်ါ။ ကွွနှံ်�ပ်အ်တူွကွ် ကွ�့�ယ်ေတူ်၏် 
အကြံကွ�အစ်ည့်ယ်ေတူ်�်း်� ကွ�့သ့လို�့ပ်ါ၏။” ကိုတော်�းမျ�းကို ထာုုဆုတော်��င််းချကို်ကိုုု တော်န�ကို်မှ 
�ုုကို်ဆုုပါတော်စ်။  သန ််ရားငှ််းတော်သ� �ုည့်�ဉ််တော်��်နှငှ််် ခြပည့်််�ပြီပးး အခြခ�းသူမျ�းအ�ကွို ်
�ုည့်�ဉ််တော်��် စ်းးဆင််းရား� ခြ�စ််တော်စ်ရားန် ကိုတော်�းမျ�းကို သူ�ုု�၏ ကိုုုယ််ပုုင််စ်ကို�း�ု�းခြ�င််် 
ရှုုုးရားငှ််းစ်ွ� �ုု�ုု�ု�်�ု�် ဆုတော်��င််း�ကိုတော်စ်ပါ။ နမူန�သင််ခန်းစ်��ငွ် ်
တော်��်ခြပထာ�းသည့််် ဘုုရား�းသခင််၏န�မတော်��်နှငှ််် ဂျုဏ််တော်��်မျ�းကိုုု တော်ကြွကိုးတော်�ကို�်၍�ည့််း 
ဆုတော်��င််းနှုုင််�ကိုပါသည့််။

ယေခြပ််ပ်ါ။
•  ဘုုရား�းသခင်က်ို ကိုွနှ်ုပ်�ုု�အ�း စ်ကို�းတော်ခြပ��ုုပါသည့််။ သုု�တော်သ� ်�ခါ�ရား� ကိုွနှ်ုပ်�ုု� �ကို�းရားန် 

ခကိုခ့်တော်န��်ပါသည့််။ မည့်သ်ုု�ပင််ခြ�စ််တော်စ် ကိုွနှ်ုပ်�ုု�သ� န�းစ်ုုကို်တော်ထာ�င်တ်ော်န��င် ်
ကိုုုယ််တော်��်၏အသ�တော်��်ကိုုု န�းဆင်န်ှုငု််�ကိုပါမည့််။

•  သန်ရ်ားငှ်း်တော်သ� �ညု့်�ဉ််တော်��်ဘုုရား�းအ�း ခုု�ု�ကိုုုးစ်�းရားန် �ုအုပ်ပါသည့််။ မုမု�ုု�၏ 
ကိုုုယ််ပုုင်အ်စ်မွး်အစ် မဟုု�်ဘု့ ဘုုရား�းသခင်၏် �နခ်ုုးတော်��်ကိုုသု� ခုု�ု�ကိုုုးစ်�းရားပါမည့််။

• သခင်တ်ော်ယ်ရှုနုည့်း်�ူ ခြ�စ််��ရားန် သန်ရ်ားငှ်း်တော်သ� �ညု့်�ဉ််တော်��်ကိုုု အ�းကိုုုးရားပါမည့််။

•  သန်ရ်ားငှ်း်တော်သ� �ညု့်�ဉ််တော်��်နှငှ််် ခြပည့်််���သည့်န်ှငှ်််အမ� သခင်တ်ော်ယ်ရှုကုို သင်််ကိုုု ပုု၍ 
အသု�းခြပ���ပါ�ုမ််မည့််။

•  ချစ််ခြခင်း်၊ �မး်တော်ခြမ�ကို်ခြခင်း်၊ ပြီင်မုသ်ကို်ခြခင်း်၊ စ်ု�်ရားညှ့်သ်ည့်း်ခ�ခြခင်း်နှငှ််် 
အခြခ�း�ညု့်�ဉ်အ်သးးမျ�းကိုုု ပုုမုခု�စ်�း��ရားပါမည့််။

တော်န်စ်ဉ််�မ်းခြပတော်ပးရားန် အ�းကိုုုးရားတော်သ� မု�်တော်ဆသွုု�မဟုု�် ဥပဇာယ််ဆရား��ဦးးရားှုတော်နခြခင််းသည့် ်
မည့်သ်ည့််ကိုုု ဆုု�ုုတော်�ကို�င််း ရားငှ််းခြပ၍ စ်�င််တော်ဆွးတော်နှွးပါ။ ထာုုသုု� တော်ပါင််းသင််းဆကို်ဆ�ရား��ငွ် ်
မည့််ကို့သ်ုု�ခ�စ်�း�ကိုရားမည့်န်ည့််း။ �ုည့်�ဉ််ဆုတော်ကိုျးဇာူးအသးးအမျ ု�းမျ ု�းအတော်�ကို�င််း တော်ဆွးတော်နှွးတော်ပးပါ။ 
မည့်သ်ည့်််အရား�သည့်် ကိုတော်�းမျ�းအ�ကွို် ပုု၍ ခကို်ခ့သည့််ကိုုု ကိုတော်�းမျ�းအ�း 
ပငွ်််ပငွ်််�င််း�င််း �ုုင််ပင််တော်ဆွးတော်နှွး�ကိုတော်စ်ပါ။

ခ�့လို�ကုွ�့�စ််�ခြခင််�
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�င််� ကြကွ်�ပ်ါသလို်�
ဥပ်ဇူးာ�်ဆရ် (ယေ�်၁၄:၁၅-၃၁)

အချနုခ်ဏ် မျကို်စ်ုမှ�ု်ကို� သင် ် အ�နွခ်ျစ်ခ်င်ရ်ားတော်သ� သူင်ယ်ခ်ျင်း်�ဦးးကိုုု ပု�တော်��်�ကိုည့်််ပါ။ 
သူ�ုု�မျကိုန်ှှ�မျ�းကိုုု ခြမင်တ်ော်�ွ�နှုငု်ပ်ါသ��း။ ထာုသုူမျ�းကို “မနကို်ခြ�န် အ�နွတ်ော်�းပြီပးး မင်း် 

�ုုကို်မ��နှုငု်�့် ် တော်နရား��ခုကိုုု င်ါသွ�းတော်��်မယ််။ ဒုါတော်ပမယ််် စ်ု�်မပူပါန့်။ မင်း်န့် စ်ကို�းတော်ခြပ��ုု�၊ 
အ�ူ�ူကိုစ်�း�ုု� င်ါ်�ညု့်�ဉ််ကိုုု ထာ�းခ့်မယ်”် ဟုု တော်ခြပ�သည့််ကိုုု စ်ု�်ကိုူး�ကိုည့်််ပါ။ ဘုုရား�းသခင်မ်�ှွ၍့ ဤကို့သ်ုု� 

မည့်သ်ူမှ မ�ုပန်ှုငု်တ်ော်သ�်�ည့်း် သခင်တ်ော်ယ်ရှုအုတော်သခ�တော်��်မမူမး၊ 
ဘုုရား�းသခင်၏် �ကို်ယ်�ဘုကို်တော်ကို�င်း်ကိုင်ဘ်ုု�သုု� မ�ကို်ကြွကိုမး 

ထာုနုည့်း်�ူ မနု်တ်ော်��်မခူ့်ပါသည့််။ ကိုုုယ််တော်��်ကို ကိုွနှ်ုပ်�ုု�ကိုုု 
ဒုးအ�ုုင်း်ပစ််မထာ�းခ့်ပါ။ “င်ါသည့် ် ခမည့်း်တော်��်ကိုုု 
တော်��င်း်၍ သမ��ရား�းကိုုု ခြပတော်သ� �ညု့်�ဉ််တော်��်�ည့်း် 
ဟုူတော်သ� �ပါးတော်သ�ဥပဇာယ််ဆရား�ကိုုု သင်�်ုု�နှငှ်််အ�ူ 
အစ်ဉ််မခြပ�်�ည့််တော်နတော်စ်ခြခင်း်င်ှါ ..” ဟုူ၍ တော်ယ်�၁၄:၁၆-၁၇ 
�ငွ် ်မနု်တ်ော်��်မခူ့်ပါသည့််။

အသင်း်တော်��်၏ သ�သန�စ်�င်ရ်ားန�်ည့်း် �ညု့်�ဉ်တ်ော်��က်ိုုု 
သခင်တ်ော်ယ်ရှုကုို တော်စ်��ှခ့််ပါတော်သးသည့််။ �ကို်ကြွကိုပြီပးး 

သုပ်မ�ကို�မး ပင်တ်ော်�ကိုုတော်�ိဟုူတော်သ� အထာူးတော်န်�ရားကို၌် 
တော်�တော်ပကွို့သ်ုု� �ုုကိုခ်�်ကို� �ူ�ုုင်း်ကိုုု သန်ရ်ားငှ်း်တော်သ� �ညု့်�

ဉ််တော်��်မ�ုသ်ငွ်း်တော်ပးခ့်ပါသည့််။ �ညု့်�ဉ််တော်��သ်ည့် ်သူ�ုု�နှငှ်််အ�ူ 
�မး်ခြပသ၊ူ ဥပဇာယ်ဆ်ရား�အခြ�စ် ်အစ်ဉ်မ်ခြပ�ရ်ားှုတော်နခ့ပ်ါသည့်။် သင်န်ှငှ်််ကိုွနှ်ုပက်ို့သ်ုု� 

ဘုုရား�းသခင်၏်သ�းသမးးမျ�း�ငွ်�်ည့်း် သန်ရ်ားငှ်း်တော်သ��ညု့်�ဉ််တော်�� ် ကိုနု်းတော်အ�င်း်�ျကို်ရားှပုါသည့််။ 
ကိုွနှ်ုပ်�ုု�ကိုုု �မး်ခြပ�ျကို်ရားှပုါသည့််။ သင်န်�းတော်ထာ�င်ပ်ါမည့််��း။

�င််� လို�ပ်န်ှံ�့င်ပ််ါသလို်�
• �ညု့်�ဉ််တော်��်၏ �မး်ခြပသနွသ်င််ခြခင်း်အတော်ပ် အ�းကိုုုးပါ။

• တော်န်စ်ဉ် ်�ညု့်�ဉ််တော်��်ခြ�င််် ခြ�ည့်််သငွ်း်တော်ပးရားန် တော်ကို�င်း်ကိုင်အ်ဘုထာ� တော်��င်း်တော်���ကို်ပါ။

•  အချနုယ််ူပြီပးး ဘုုရား�းသခင်ထ်ာ� န�းဆင်န်ှုငု်ပ်ါမည့််��း။ အခြမင်််ဆု�းတော်သ� ဘုုရား�းသခင်၏် 
တော်ရားှ�တော်��်တော်မှ�ကို်�ငွ် ်အချနုင််ါးမနုစ်ခ်န်် ပြီင်မုသ်ကို်စ်ွ�တော်နတော်ပးပါ။ န�းဆင််ခြခင်း်သည့် ်
တော်ခြပ�တော်နခြခင်း်ထာကို်ပင် ်ပုု၍ အတော်ရားးကြီးကိုးး��်ပါသည့််။ ဘုုရား�းသခင်က်ို သင်််ကိုုု မည့််ကို့သ်ုု� 
စ်ကို�းတော်ခြပ�တော်နပါသနည့်း်။ ဆ�၄၆:၁၀ကိုုု အ�ူ�ကိုွ ��်ရှု�ုကိုပါစ်ုု�။
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၁. ရားှုမုန၏် စ်ကို�းကိုုု တော်ကို�င်း်စ်ွ� န�းတော်ထာ�င်�်�်တော်အ�င် ်မည့်က်ို့သ်ုု� �ုပတ်ော်ဆ�င်ရ်ားမည့်န်ည့််း။ (အနးးကိုပတ်ော်န၊ 
အ�ရှုု�စ်ုုကိုပ်ြီပးး ချကိုခ်ျင်း်�ုပတ်ော်ဆ�င်ပ်ါ။) ရားှုမုနက်ို �ုုး�ုုးတော်�းတော်ခြပ���င် ်ဘု�ဆကို�်ုပရ်ားမည့်န်ည့််း။

၂. သန်ရ်ားှင်း်တော်သ��ုည့်�ဉ်တ်ော်��၏် �မး်ခြပမု၊ တော်��ခ်ြပသွနသ်င်ခ်ြခင်း်ကိုုု န�းဆင်�်ုု� �ုုအပပ်ါသည့်။် ဘုုရား�းသခင် ်
စ်ကို�းတော်ခြပ�သည့်က်ိုုု မည့်က်ို့သ်ုု� �ကို�းနှုုင်မ်ည့်န်ည့််း။ ကိုွနှ်ုပ�်ုု� ဘု��ုပရ်ားမည့်န်ည့််း။ (အနးးကိုပတ်ော်န၊ 
အ�ရှုု�စ်ုုကိုပ်ြီပးး ချကိုခ်ျင်း်�ုပတ်ော်ဆ�င်ပ်ါ။) သန်ရ်ားှင်း်တော်သ��ုည့်�ဉ်တ်ော်��၏် �မး်ခြပသွနသ်င်မ်ုကိုုု 
အ�းကိုုုးခြခင်း်ဆုုသည့်မ်ှ� အဘုယ်န်ည့််း။

၃. ဘုုရား�းသခင်သ်ည့် ်ကိုွနှ်ုပက်ိုုု သန်ရ်ားှင်း်တော်သ��ုည့်�ဉ်တ်ော်��န်ှှင််် ခြပည့််�်တော်စ်ပြီပးး ကိုွနှ်ုပက်ိုုု စ်ကို�းတော်ခြပ�တော်သ�အခါ 
ခြ�ည့်း်ည့်ာင်း်တော်သ�အသ�တော်��က်ိုုု �ကို�းနှုုင်ရ်ားန ်ကိုူည့်းမစ်တော်ပးပါသည့်။် ယ်ခုပင် ်နှှ�ု�းသ�းအ�ွင်း်၌ 
သန်ရ်ားှင်း်တော်သ��ုည့်�ဉ်တ်ော်��က်ို စ်ကို�းတော်ခြပ�တော်နပြီပးး ဘုုရား�းသခင်န်ှှင််် ပုုမုုနးးကိုပတ်ော်စ်ရားန ်မည့်သ်ုု� 
�ုပတ်ော်ဆ�င်ရ်ားမည့်က်ိုုု ခြပသတော်နပါသည့်။်  (တော်ခ�ရိားပန်�းပါ။) သန်ရ်ားှင်း်တော်သ� �ုည့်�ဉ်တ်ော်��ဘ်ုုရား�း ကိုွနှ်ုပက်ိုုု 
�မး်ခြပသွနသ်င်တ်ော်ပးသည့််အ်�ွကို ်တော်ကိုျးဇာူး�င်ပ်ါ၏။

ယေ��ခ�ွ်��း်�

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််
ရံ့���်

၁. ဤကိုစ်�းနည့််းအ�ွကို ်အ�ရှုု�စ်ုုကိုန်�းတော်ထာ�င်ရ်ားန် �ုုအပတ်ော်�ကို�င်း် ကိုတော်�းမျ�းအ�း ရားှင်း်ခြပပါ။

၂. ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူ�ဦးးသည့် ်ရားှုမုနခ်ြ�စ်ပ်ြီပးး သူကို “မ��်ပရ်ားပ”် ပါဟုု တော်ခြပ�ပါ�ုမ်မ်ည့်။် “ရားှုမုန ်မ��်ပရ်ားပ”် 
ဟုုတော်ခြပ�မှသ� ကိုတော်�းမျ�းကို ထာုုအ�ုုင်း် �ုုကို�်ုပရ်ားမည့် ်ခြ�စ်ပ်ါသည့်။်

၃. “ရားှုမုန”် ဟုု အစ်ချ းတော်သ� စ်ကို�းမဟုု�ဘ်ု့ �ုုကို�်ုပမ်ု��င် ်ထာုုကိုတော်�းသည့် ်ကိုစ်�းနည့်း်မှ ထာွကိုရ်ားပါမည့်။်

၄. အစ်ပုုင်း်�ွင် ်မ��်ပရ်ားပ၊် ထာုုင်၊် ထာ စ်သည့်ခ်ြ�င်် ်ရှုုုးရားှင်း်စ်ွ� �ုပခ်ုုင်း်ပြီပးး  တော်န�ကိုပ်ုုင်း်�ွင် ်မ��်ပရ်ားပပ်ြီပးး 
ခါးတော်ထာ�ကို၊် ထာုုင်ပ်ြီပးး�ကိုပ်ုုကို ်စ်သခြ�င်် ်အမျ ု�းမျ ု�း တော်ပါင်း်စ်ပ�်ုပခ်ုုင်း်ရားပါမည့်။်

၅. ကိုတော်�း (၄) တော်ယ်�ကိုသ်� ကိုျနသ်ည့်အ်ထာု အမျ ု�းမျ ု�း ခုုင်း်�ကိုည့််ပ်ြီပးး ထာုုကိုတော်�းမျ�းကိုုု အနှုုင်ရ်ားသူမျ�းအခြ�စ် ်
တော်�ကိုခြင်�တော်ပးပါ။

၆. အတော်ရားးကြီးကိုးးတော်သ�အချကို။် တော်န�ကို�်ကြီးကိုုမ ်ထာပမ်�ကိုစ်�း��င် ်ရားှုမုနစ််ကို�း�ု�းကိုုု �ုုး�ုုးသ�ဆုုပါ။

၇. ကိုတော်�း (၄) ဦးးသ� ကိုျနသ်ည့်အ်ထာု ကိုစ်�းပြီပးး ဤ�ကြီးကိုုမ�်ွင် ်အဆင်််ခြမင်် ်အနှုုင်ရ်ားသူမျ�းအခြ�စ် ်
တော်�ကိုခြင်�တော်ပးပါ။

•  လိုကွ်ယေတူ�ွအသကွ်တူ်အတူွကွ်သင််ခ�်�စ််။ သ��်ရငံ််�ယေသ်ဝိည့့််ဉ််ယေတူ််အ်�ခြ�င််် ကွွနှံ်�ပ််တူ�့�ကွ�့ ဘ�ရ်�သခင််ကွ 
စ်ကွ်�ယေခြပ််ယေ�ပ်ါသည့််။ ဘ�ရ်�သခင််ကွ ကွွနှံ်�ပ််တူ�့�ကွ�့ နှံံစ််သ�့််လို�်�ခြပ်ယေပ်�ယေ�ယေကြကွ်င််� ���ကြကွည့််ရပ်ါ�ည့််။ 
ကွွနှံ်�ပ််တူ�့�နှံံလို���သ်�အတူငွ််�၌ ဘ�ရ်�သခင်် စ်ကွ်�ယေခြပ််ယေ�သည့််ကွ့� ကြကွ်�ယေအ်င်် အ်ရှု��စ်�့ကွ်ယေပ်��့�� လို�့အပ််ပ်ါသည့််။

ခ�့လို�ကုွ�့�စ််�ခြခင််�
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ယေလို်ကွးင််ခ်�်�

ခ�့လို�ကုွ�့�စ််�ခြခင််�

ပ်�့၍ ခကွခ်လ့ို်ယေသ်လ်ိုည့််� သင်လ်ို�ပ်န်ှံ�့င်ပ််ါသည့်။် ခ�့လို�ကုွ�့�စ််�ခြခင််� အယေကြကွ်င််� ဆ�ယေတူ်င််�ခးကွ် 

သတူာ�စ််ယေကြကွ်င််�ကွ�့ �တံူ�့်ပ်ါသလို်�။ ယေအ်ကွတ်ူငွ်ခ်းယေရ�ပ်ါ။။

ယေအ်က်ွပ်ါကွက်ွွလိုပ််�း်�ကွ�့ ခြ�ည့််ပ််ါ။

ဧ ၅:၁၈ခ သ��ရ်င်ံ်�ယေသ် ဝိည့့််ဉ််ယေတူ််နှံငံ်် ်ခြပ်ည့််က်ြကွယေလို်။်

ယေအ်က်ွတူင်ွ်ယေ�််ခြပ်�်�ယေသ် ၀ ဝိည့့််ဉ််ယေတူ််၏အသ��ကွ�့ယေ�််ခြပ်ပ်ါ။

_________________   _________________   ___________________

_________________   _________________   ___________________

_________________   _________________   ___________________

သင််အ်သက်ွတူ်၌ လိုက်ွယေတူ�ွခြပ်သရ�် အခက်ွခဆ့��� ဝိည့့််ဉ််အသ���း်��ံ်  အဘ�်�ည့််�။ ��့အတူက်ွွ �ည့််ကွ့သ်�့� 

ဆ�ယေတူ်င််�နှံ�့င််�ည့််�ည့််�။

တူ��� ခြပ်�်ရ�်အခး�့်

  ဘ�ရ်�သခင်အ််� အခး�့င််ါ���့စ်် ယေပ်�ပ်ါ။ �းကွလ်ို����ံ့တူ၍် ကွ�့�ယ်ေတူ်ဘ််ယေခြပ််�ည့်က်ွ�့ �ာ�ဆင်က်ြကွည့်််ပ်ါ။ 

ကွး�်�ခးကွတ်ူခ� ယေပ််လို်ပ်ါသလို်�။ အကြံကွ�အစ်ည့်တ်ူခ�ကွ�့ ယေ�်ခ်ြပ်ပ်ါသလို်�။ လိုတူူစ်ယ်ေ�်ကွက်ွ�့ 

အ�တံူရ်�့ပ်ါသလို်�။ ဘ�ရ်�သခင်် သင်််ကွ�့ ယေ�်ခ်ြပ်သည့်ဟ်ံ� �င်ယ်ေသ်အရ်ကွ�့ စ်ကွယေပ််တူငွ်် 

ယေရ�ဆွ့ယေ�်ခ်ြပ်ယေပ်�ပ်ါ။

၁

၃

၄

၅

၂
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သငူ်�်ခးင််�ကွ�့ ဘ�ရ်�ယေကွး်င််�ယေခ �်�့� သင််�သင််� ဆ���ခြ�တ်ူလို�့က်ွတူ�်။

ဝိည့့််ဉ််ယေတူ်် လို�်�ခြပ်လို�့�၊ လို�်�ခြပ်လို�့�။

ယေ�်င််ယေ�်င်် စ််�ကွ့ု �စ််�ဘ ့ခ�့�ခးတူ�်။

ဝိည့့််ဉ််ယေတူ်် လို�်��ခြပ်ဘ�ူ၊ လို�်��ခြပ်ဘ�ူ။

စ်�စ်�ကွ တူတူ�်�လို���ယေရ�ံ�ံ်  သက်ွယေသခ�တူ�်။

ဝိည့့််ဉ််ယေတူ်် လို�်�ခြပ်လို�့�၊ လို�်�ခြပ်လို�့�။

ကွ�့ကွ�့ကွ ယေ��ယေကွ်င််�သအူတူက်ွွ ဆ�ယေတူ်င််�ယေပ်�တူ�်။

ဝိည့့််ဉ််ယေတူ်် လို�်�ခြပ်လို�့�၊ လို�်�ခြပ်လို�့�။

ယေကွ်င််�ယေကွ်င််�ကွ သ�ူး်�ဥစ်စ် ကွ�့ �တူူ�်။

ဝိည့့််ဉ််ယေတူ်် လို�်��ခြပ်ဘ�ူ။ လို�်��ခြပ်ဘ�ူ။

လိုလံိုကံွ ည့်တူ�့င််� ဆ�ယေတူ်င််�တူတ်ူလို်ပြီးပ်�။

ဝိည့့််ဉ််ယေတူ်် လို�်�ခြပ်လို�့�၊ လို�်�ခြပ်လို�့�။

ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူကို �တော်�ကို�င်း်ဆုုခြပ�ုုကို်၊ ကိုတော်�းမျ�းကို တော်န�ကို်�တော်�ကို�င်း်ဆုု�ုုကို်ခြ�င််် 
�ုပ်တော်ဆ�င်ရ်ားပါမည့်။် ထာုု�တော်န�ကို ်ကိုတော်�းမျ�းအ�း မုမု�ုု�ဘု�သ� တော်�းကိုဗျ��ပဒုု ်စ်ပဆ်ုု�ကိုည့်််ရားန် 
�ုုကို်�နွ်းပါ။ သူ�ုု� အ�ကို�ခြပ�သမ�ကိုုု သင်ပ်နု်းတော်ပ်�ငွ် ်ချတော်ရားးတော်ပးပါ။ သူ�ုု�ကိုုုယ််�ုုင် ်
စ်ပဆ်ုုထာ�းတော်သ� သးချင်း်ကိုဗျ�တော်�ကို�င််် ကိုတော်�းမျ�း မည့်မ်� ��်ကြွကို��သည့်က်ိုုု �ကိုည့်််ရှု�ုုုကို်ပါ။

ယေတူ�ကွ�း် သ�ဆ�့ရ�် 

ခ�့လို�ကုွ�့�စ််�ခြခင််�
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ကွ�့�်ယေတူ််၏ ယေကွး�ဇူးူ�ယေတူ််၊ 
သ�ာ်တူရ်�နှံံင််် တူရ်�စ်�ရင််ခြခင််�အတူွကွ် 
ကွွနှံ်�ပ််ကွ�့ အသ���ခြပ်ုယေတူ််�ူပ်ါ။

သခင််ယေ�ရှုုနှံံင််် ကွယေလို�သူင်�်�း်� (� ၁၈:၁-၆)

ပ်��သကွ်ယေသခြပ်ခြခင််�
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ယေ�် ၁:၁၄

ယေကွး�ဇူး�ူယေတူ််နှံငံ်််၎င််�၊ သစ်စ်ယေတူ််နှံငံ်််၎င််�ခြပ်ည့်််စ်��လိုးကွ် င်ါတူ�့�တူွင်် 
တူည့််ယေ�ယေတူ််�သူည့််ခြ�စ််၍ ခ�ည့််�ယေတူ််၌ တူပ်ါ�တူည့််�ယေသ်သ်�ယေတူ််၏ 
ဘ��်�ကွ့သ်�့� သူ၏ဘ��်�ယေတူ််ကွ�့ င်ါတူ�့�သည့်် ခြ�င််ရကြကွပြီးပ်�။ 75
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�င််� ယေခြပ််နှံ�့င်သ်လို်�။
ကိုုယု်တ်ော်��်၏ တော်ကိုျးဇာူးတော်��်၊ သမ��ရား�းနှငှ််် �ရား�းစ်းရားင်ခ်ြခင်း်အ�ကွို ်
ကိုွနှ်ုပက်ိုုု အသု�းခြပ�တော်��်မပူါ။

–––––
ယေ�် ၁:၁၄
တော်ကိုျးဇာူးတော်��်နှငှ်််၎င်း်၊ သစ်ာ�တော်��်နှငှ်််၎င်း်ခြပည့်််စ်ု��ျကို ်င်ါ�ုု��ငွ် ်�ည့််တော်နတော်��်မသူည့််ခြ�စ််၍ 
ခမည့်း်တော်��၌် �ပါး�ည့်း်တော်သ�သ�းတော်��်၏ ဘုနု်းကို့သ်ုု� သူ၏ဘုနု်းတော်��်ကိုုု င်ါ�ုု�သည့် ်ခြမင်ရ်ား�ကိုပြီပး။

�င််� ရံ်ယေတူွ�ပ်ါသလို်�။
မ ၁၉:၁၃-၁၅
� ၂:၁၆၊၁၇
�ု ၁၈:၁၅-၁၇

ဘုုရား�းသခင််ကို ကိုွနှ်ုပ်အ�း 

မည့််သည့်််ဆုတော်ကိုျးဇာူးမျ�း 

တော်ပးထာ�းပါသနည့််း။

သမ��ရား�းနှှင််် မုသ�း�ကို�း ကိုွ�ခြခ�းချကို်သည့် ်
အဘုယ််နည့််း။

�ုမ်�ည့််ခြခင််းသည့် ်

မည့််သည့်််အ�ွကို ်

မှ�းယ်ွင််းတော်နရားပါသနည့််း။

ဘုုရား�းသခင််၏ တော်ကိုျးဇာူးတော်��်ကိုုု 
အခြခ�းသူမျ�းအ�း မည့််ကို့်သုု� 

ခြပသနှုုင််မည့််နည့််း။

ပ်��သကွ်ယေသခြပ်ခြခင််�
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ဆ�ယေတူ်င််�ရ�် အ�ွ့�ခွ့ လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ခ်ြခင််�
ဆုတော်��င််းချနု်�ငွ်် ကိုတော်�းမျ�းကိုုု တော်အ�ကို်ပါအ�ုုင််း ဆုတော်��င််း၍ ဦးးတော်ဆ�င််တော်ပးပါ။ 
“ကွ�့�ယ်ေတူ်၏် ယေကွး�ဇူးူ�ယေတူ်၊် သ�ာ်တူရ်�နှံံင််် တူရ်�စ်�ရင်ခ်ြခင််�အတူွကွ် ကွွနှံ်�ပ်က်ွ�့ 
အသ���ခြပ်ုယေတူ်�်ူပ်ါ။” ကိုတော်�းမျ�းကို ထာုုဆုတော်��င််းချကို်ကိုုု တော်န�ကို်မှ �ုုကို်ဆုုပါတော်စ်။ 
ကိုုုယ််တော်��်၏ တော်ကိုျးဇာူးတော်��်နှငှ််် သမ��ရား�းကိုုု ပ�်�န်းကိုျင််ရားှု �ူမျ�းအ�း 
ပု�သကို်တော်သခြပခြခင််းနှငှ််် ပ�်သကို်ပြီပးး ကိုတော်�းမျ�းကို �ုု�ုု�ု�်�ု�်ခြ�င််် သူ�ုု�၏ 
ကိုုုယ််ပုုင််စ်ကို�း�ု�းခြ�င််် ရှုုုးရားငှ််းစ်ွ� ဆုတော်��င််း�ကိုတော်စ်ပါ။ နမူန�သင််ခန်းစ်��ငွ်် 
တော်��်ခြပထာ�းသည့််် ဘုုရား�းသခင််၏ န�မတော်��်နှငှ််် ဂျုဏ််တော်��်မျ�းကိုုု တော်ကြွကိုးတော်�ကို�်၍�ည့််း 
ဆုတော်��င််းနှုုင််�ကိုပါသည့််။

ယေခြပ််ပ်ါ။
•  သခင်တ်ော်ယ်ရှုသုည့် ်�ရား�းမ��ခြခင်း်ကိုုု န�မကိုျန်းသူမျ�းအ�း ကိုသုတော်ပးခြခင်း်၊ 

ဆင်း်ရား့တော်သ�သူမျ�းအ�း ချမး်သ�တော်စ်ခြခင်း်အ�းခြ�င််် တော်န်စ်ဉ််ခြပသတော်��်မူပါသည့််။

• ကြီးကိုးးင်ယ််မတော်ရားွး၊ ဆင်း်ရား့ချမး်သ�မတော်ရားွး ကိုုုယ််တော်��်ကို �ကိုခ်�ပါသည့််။

• �ူ�ုုင်း်ကိုုု ကိုုုယ််တော်��်ကို �တော်ခြပးည့်းမ��စ်ွ� ဆကို်ဆ�တော်��်မူပါသည့််။

• �ူ�ုုင်း်ကိုုု ချစ်ခ်င််ခြမ�န်ှုုးစ်ွ�၊ �ကိုင်န်�စ်ွ� ဆကို်ဆ�တော်��်မူပါသည့််။

• ကိုုုယ််တော်��သ်ည့် ်သမ��ရား�းကိုုသု� တော်ခြပ�ပါသည့််။

�ရား�းမ��ခြခင််းအ�ကွို် မည့််ကို့်သုု� သ��မန်ခြ�စ််နှုုင််မည့််ဟုူတော်သ� နည့််း�မ်းမျ�းအတော်�ကို�င််း 
ကိုတော်�းမျ�းအ�း တော်ဆွးတော်နှွး�ကိုတော်စ်ပါ။ မည့်သ်ည့်််အချနု်�ငွ်် သမ��ရား�းကိုုု တော်ခြပ��ကို�းရားန ်
ခကို်ခ့နှုုင််မည့်န်ည့််းဟုု တော်ဆွးတော်နှွး�ကိုည့်််ပါ။ ဘုုရား�းသခင််၏ နှ�ု်ကိုပ�်တော်��်ကိုုု 
နှ�ှု�းသ�း�ငွ််း၌ ထာ�းခြခင််းအ�းခြ�င််် သမ��ရား�းကိုုု �ကို�းတော်ခြပ�ရားန် မည့်သ်ုု� 
အတော်ထာ�ကို်အကိုူ ရားပါသနည့််း။
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�င််� ကြကွ်�ပ်ါသလို်�
သခင််ယေ�ရှုနုှံငံ်် ်ကွယေလို�သငူ်�်�း်� (� ၁၈:၁-၆)

သ�ယ်�တော်သ�တော်န်�တော်န်�ငွ် ် �ပည့်််တော်��်မျ�းသည့် ် ကိုုုယ််တော်��်၏အနးး�ငွ် ် စ်ုရှုု�း၍ 
စ်ကို�းတော်ခြပ�ဆုုတော်န�ကိုပါသည့််။ အုမ်�ငွ််၊ တော်ကိုျ�င်း်�ငွ််၊ သုု�မဟုု�် တော်ဆ�်ကိုစ်�းချနု�်ငွ် ်

မည့်သ်ူ်ကိုုု ဦးးစ်�းတော်ပးသနည့်း်ဟုု ကိုွနှ်ုပ်�ုု� စ်ု�်တော်သ�ကိုတော်ရား�ကိုသ်ကို့သ်ုု� �ပည့်််တော်��်မျ�းသည့််�ည့်း် 
ထာုအု�ုုင်း် ခြ�စ််တော်န�ကိုပါသည့််။ ထာုုတော်�ကို�င််် “တော်ကို�င်း်ကိုင်ဘ်ုု�မှ� ဘုယ်သ်ူကို အကြီးကိုးးခြမ�်ဆု�းခြ�စ််မှ��့ 

သခင်”် ဟု ုတော်ခါင်း်ကိုုုကိုု�်ကို� ကိုုုယ််တော်��်ကိုု ုမရား့�ရား ့တော်မး�ကိုပါသည့်။် 
သူ�ုု�အထာင်မ်ှ� ကိုုုယ််တော်��်ကို သူ�ုု��ဦးးဦးး၏ အမည့််ကိုုု 

တော်ခြပ�မည့််ဟုု ထာင်မ်�ှ်ထာ�း�ကိုပါသည့််။ ကိုုုယ််တော်��သ်ည့် ်
သူ�ုု�ဘု�တော်�ွးသည့််ကိုုု သုတော်��်မူတော်သ�တော်�ကို�င််် 
ကိုတော်�း�ဦးးကိုု ုအနးးသုု� တော်ခ်�ုုကို်ပါသည့်။် “��ပါဦးးကိုွ�” 
ထာုု�တော်န�ကို်မှ �ပည့်််တော်��်မျ�းအ�း �ည့်််�ည့်််�ကိုည့်််ကို� 
တော်အ�ကိုပ်ါအ�ုငု်း် မနု်တ်ော်��မ်ခူ့ပ်ါသည့်။် “ဤသငူ်ယ်က်ို့သ်ုု� 
မုမုကိုုုယ််မုမု နှှမု််ချတော်သ�သသူည့် ် တော်ကို�င်း်ကိုင်ဘ်ုု�၌ 
အကြီးကိုးးခြမ�ဆ်ု�း ခြ�စ်�်မု််မည့်။်” ထာုထုာကို ်ပု၍ု တော်�းနကိုတ်ော်သ� 

စ်ကို�းကိုုု�ည့်း် ထာပ်မ� မနု်တ်ော်��်မူပါတော်သးသည့််။ “င်ါ၏ 
န�မကိုုု တော်ထာ�ကို်၍ သူင်ယ််�ဦးး�တော်ယ်�ကို်ကိုုု �ကိုခ်���င် ်

င်ါ်ကိုုုပင် ် �ကိုခ်�၏။” ကိုုုယ််တော်��သ်ည့် ် သမ��ရား�းကိုုသု� 
မနု်တ်ော်��်မူတော်သ�တော်�ကို�င််် ထာုုစ်ကို�းမနှသ်ည့််ကိုုု ကိုွနှ်ုပ်�ုု� 

သု�ကိုပါ၏။

ကိုုုယ်တ်ော်��၏် နှှ�ု�းသ�း�ွင် ် �ရား�းမ��ခြခင်း် အပြီမ့ရားှုပါ၏။ ဆင်း်ရား့သူမျ�းကိုုု ဂျရှုုစ်ုုကိုသ်�ုု 
န�မကိုျန်းသူမျ�းကိုုု�ည့်း် ခြပ�စ်ုတော်ပးပါသည့်။် စ်ု�န်�ကိုျင်တ်ော်�ကိုကိုွ့တော်နသူမျ�းအ�း 
ပြီင်ုမသ်ကိုခ်ြခင်း်တော်ပးပါသည့်။် အမျ�းအ�းခြ�င်် ်�ူအမျ�း �ျစ်�်ျရှုုထာ�း���်ကိုတော်သ� ကိုတော်�းမျ�းကိုုုပင် ်
အချနု်တော်ပးတော်� ် ရားှုပါသည့်။် “သူင်ယ်�်စ်ု��ဦးးကိုုု န�ကိုျင်တ်ော်စ်တော်သ�သူသည့် ် အ�ွန်ဆုုးတော်သ�အရား�ကိုုု 
�ကို��တော်�ွ�ရားမည့်”် ဟုုပင် ်မုန်တ်ော်��မ်ူခ့ပ်ါသည့်။် သင်််ကိုုု ဘုုရား�းသခင် ်မည့်မ်�ချစ်တ်ော်�ကို�င်း်၊ ဂျရှုုစ်ုုကိုတ်ော်�ကို�င်း် 
ခ�စ်�းမုပါသ��း။

�င််� လို�ပ်န်ှံ�့င်ပ််ါသလို်�
•  တော်ကိုျးဇာူးတော်��်၊ သမ��ရား�းနှငှ််် �ရား�းမ��ခြခင်း် သ�င်း်စ်ကို�းမ�တော်�ရားန် သင်််အ�း ဘုုရား�းသခင် ်

အသု�းခြပ�တော်��်မူတော်စ်ပါ။

• အပြီမ့�မး် သမ��ရား�းကိုုသု� တော်ခြပ�ရားန် နှ�ှု�းသ�းကိုုု ခြပင်ဆ်င်ထ်ာ�းပါ။

• ဘုုရား�းသခင်၏် နှ�ု်ကိုပ�်တော်��်ကိုုု အ��ွ်ကိုျကို်မ�ှ်ပါ။

ပ်��သကွ်ယေသခြပ်ခြခင််�
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၁. ထာုုင်ထ်ာ�ုပ�်ုုကိုရ်ား�ုု�  သ�း�ုု�သမးး�ုု� တော်ခြခတော်ထာ�ကိုတ်ော်ည့်�င်း်သွ�း�ကိုပါသ��း။ (မတော်ည့်�င်း်ပါ။ 
ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူ�ဦးးကို အခြပစ်က်ိုုုခ�ယ်ူပြီပးး ထာုုင်ထ်ာ�ုပတ်ော်ပးသွ�းပါသည့်။်) ဒုါခြ�င်် ်ထာုုဦးးတော်ဆ�င်သ်ူကို ဘု�တော်�ကို�င်် ်
ဒုးအခြပစ်ဒ်ုဏ်က်ိုုု ခ�ယ်ူသွ�း��ပါ�့။

၂. ဘုုရား�းသခင် ်မကြီးကိုု�ကိုတ်ော်သ� အခြပစ်မ်ျ�းကိုုု ကိုျး�ွနခ့််ခြခင်း်တော်�ကို�င်် ်တော်သခြခင်း်ဟုူသည့််ခ်ြပစ်ဒ်ုဏ်က်ိုုု 
ဘုုရား�းသခင်က်ို စ်းရားင်ခ့််တော်�ကို�င်း် ကိုျမး်စ်��ွင် ်တော်��ခ်ြပထာ�းပါသည့်။် ထာုုအခြပစ်က်ိုုု မည့်သ်ူကို 
တော်ပးဆပသ်ွ�းပါသ�့။ (သခင်တ်ော်ယ်ရှုု)။ သခင်တ်ော်ယ်ရှုုကို ဘု�တော်�ကို�င်် ်ဒုးအခြပစ်တ်ော်ကြွကိုးကိုုု တော်ပးဆပခ့််���့။

၃. သခင်တ်ော်ယ်ရှုုဘုုရား�း၊ ကိုွနှ်ုပ၏်အခြပစ်က်ိုုု တော်ဆ�င်ယ််ူပြီပးး ကိုွနှ်ုပအ်စ်�း အတော်သခ�တော်��မ်ူခြခင်း်အ�ွကို ်
အ�ွန်တော်ကိုျးဇာူး�င်ပ်ါ၏။ သ�းသ�းမးးမးး�ုု�၊ ခဏ်တော်��ကိုပ်ြီင်ုမပ်ြီပးး ကိုုုယ်တ်ော်��က်ို မင်း်�ုု�ကိုုု 
ဘုယ်တ်ော်��ကိုခ်ျစ်သ်�့ဆုု�� တော်�ွး�ကိုည့်််�ကိုရားတော်အ�င်။်  (တော်ခ�ရိားပန်�းပါ။)
သခင်တ်ော်ယ်ရှုုဘုုရား�း ကိုွနှ်ုပ၏်အခြပစ်မ်ျ�းအ�ွကို ်ခွင်််�ှ�တ်ော်��မ်ူပါ။ ကိုွနှ်ုပတ်ော်န�င်�်ရားပြီပးး ထာုုကို့သ်ုု� 
တော်န�ကိုမ်�ုပတ်ော်��ပ်ါ။ ကိုုုယ်တ်ော်��သ်ည့် ်ကိုွနှ်ုပ၏်သခင်ခ်ြ�စ်ပ်ါ၏။ တော်ကိုျးဇာူးတော်��၊် သမ��ရား�းနှှင်် ်
�ရား�းမ��ခြခင်း်ကိုုု ကိုွနှ်ုပအ်သကို�်�၌ မည့်က်ို့သ်ုု� ခြပသရားမည့်က်ိုုု သွနသ်င်တ်ော်��မ်ူပါ။ (တော်ခ�ရိားပန်�းပါ။) 
သခင်တ်ော်ယ်ရှုုဘုုရား�း ဘုုရား�းသခင်၏်သ�းသမးးခြ�စ်ရ်ားခြခင်း်အ�ွကို ်တော်ကိုျးဇာူး�င်ပ်ါ၏။ ကိုွနှ်ုပအ်�းခြ�င််် 
သန်ရ်ားှင်း်တော်သ��ုည့်�ဉ်တ်ော်��ဘ်ုုရား�းသည့် ်တော်န်ရားကိုအ်စ်ဉ််အ�ုုင်း် အ�ုပ�်ုပတ်ော်��မ်ူပါတော်စ်တော်သ�။်

ယေ��ခ�ွ်��း်�

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််
အခြပ်စ််ဒါဏ်ာနှံငံ်် ်သတူင််�ယေကွ်င််� လိုက်ွအ�အူရ်�း်�

၁. ကိုတော်�းမျ�း အ�း�ု�းကိုုု အခနး်��ကို ်သုု�မဟုု� ်တော်ခြမကိုွကို�်ပ�်�ကို�်ွင် ်တော်နရား�ယ်ူတော်စ်ပါ။ အတော်�း�တော်နရား�သုု� 
�ကိုည့််ာု�းညွှှနခ်ြပပါ။ တော်နရား�ယ်ူထာ�းတော်သ� တော်နရား�မှ ထာုုတော်နရား�သုု� အတော်ခြပးသွ�းတော်စ်ပြီပးး ခြပန�်ည့်တ်ော်နရား�ယ်ူတော်စ်ပါ။

၂. အတော်ရားးကြီးကိုးးတော်သ�အချကို။် ကိုတော်�း�ဦးးစ်း�ုုင်း်အ�ွကို ်�ကို�ချနု်ကိုုု မှ�သ်�းထာ�းပါ။ တော်န�ကို�်ကြီးကိုုမ ်
ထာပတ်ော်ခြပးရားမည့်ခ်ြ�စ်တ်ော်�ကို�င်း် တော်ခြပ�ပါ။ သုု�တော်သ� ်အချနု်��ကိုသ်�ရားမည့်ခ်ြ�စ်ပ်ြီပးး အချနု်တော်ကိုျ��်ျင် ်
ထာုုင်ထ်ာဆယ်က်ြီးကိုုမ ်ခြပ��ုပရ်ားပါမည့်။်
အတော်ရားးကြီးကိုးးတော်သ�အချကို။် ကိုတော်�းမျ�း ထာုုသုု�တော်ခြပးရား��ွင် ်အချနု်မတော်��ကိုတ်ော်အ�င် ်
�မင်ခ်ြပ��ုပထ်ာ�းခြခင်း်ခြ�စ်ပ်ါသည့်။် ကိုတော်�းမျ�း ပြီပးးဆု�းသည့်အ်ထာု မတော်ခြပးနှုုင်တ်ော်စ်ရားပါ။

၃. ထာုု�တော်န�ကို ်ကိုတော်�းမျ�းအ�း အချနု်��ကိုအ်�ွင်း် တော်ခြပးခုုင်း်�ကိုည့််ပ်ါ။ တော်ကို�င်တ်ော်�းမျ�း၊ တော်ကို�င်မ်တော်�းမျ�း၊ 
အ�ွန်င်ယ်သ်ူမျ�း စ်သခြ�င်် ်ခွ့၍ တော်ခြပးတော်စ်နှုုင်ပ်ါသည့်။်

၄. အကြီးကိုုမက်ြီးကိုုမ ်ကြီးကိုု�းစ်�း�ကိုည့််ပ်ြီပးးတော်န�ကို ်မည့်သ်ုု�မ� မခြ�စ်န်ှုုင််တော်�ကို�င်း် ည့်ည့်း်ည့်တော်သ�အခါ အခြပစ်ဒ်ုဏ်က်ိုုု 
ခ�မည့်�်�းဟုု တော်မးပါ။

၅. အခြပစ်တ်ော်ပးရားန ်ထာုုင်ထ်ာခြပ��ုပက်ို�နးး�ွင် ်ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူ�ဦးးမှ “ကိုတော်�းတော်�ွကိုုု အခြပစ်မ်တော်ပးပါန့်။ 
ဒုးတော်��ကိုတ်ော်မ�ပနး်တော်န��ကိုုု” ဟုု �င်တ်ော်ရား�ကို�်�းဆးးတော်စ်ပါ။ “ဟုု��်ယ်တ်ော်�၊ ဒုါတော်ပမယ်် ်
စ်ည့်း်ကိုမး်သ�မ်ှ�ထ်ာ�းပြီပးးသ�းပ့” ဟုု ခြပနတ်ော်ခြပ��ုုကိုပ်ါ။ “ဒုါဆုု င်ါပ့ သူ�ုု�အစ်�း �ုပ�်ုုကိုတ်ော်��မ်ယ်”် ဟုု 
ထာုုဦးးတော်ဆ�င်သ်ူကို တော်ခြပ�၍ ကိုတော်�းမျ�း �စ်ု��ရား� မတော်ခြပ�နှုုင်မ်း မ�ုပန်ှုုင််မး ထာုုင်ထ်ာဆယ်က်ြီးကိုုမ ်ခြပ��ုပ�်ုုကိုပ်ါ။

၆. ထာုုသုု��ုပတ်ော်နစ်ဉ်် ကိုတော်�းမျ�းကို �စ်န်ှှစ််သု�းတော်�း စ်သခြ�င်် ်အမှ�စ််ဉ်် တော်ရား�ွကိုတ်ော်ပးပါ။

၇. ထာုု�တော်န�ကို ်ကိုတော်�းမျ�းအ�း �ကိုအ်မူအရား�မျ�း မည့်သ်ုု��ုပတ်ော်ဆ�င်ရ်ားမည့်က်ိုုု သင်�်ကို�းတော်�က်ိုျင်််တော်ပးပါ။
(�ကိုအ်မူအရား�မျ�းကိုုု တော်န�ကိုဆ်ကို�်ွ့စ်�မျကိုန်ှှ��ွင်် �ကိုည့််န်ှုုင််ပါသည့်။်)

•  လိုကွ်ယေတူ�ွအသကွ်တူ်အတူွကွ် သင််ခ�်�စ််။ �သ့်�စ်��း်�နှံံင််် သငူ်�်ခးင််��း်�အတူကွွ် ကွယေလို��း်�ကွ့� ဘ�ရ်�သခင််ကွ 
ပ်��သကွ်ယေသခြ�စ််ယေစ်ယေတူ််�လူို�့ပ်ါသည့််။

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််
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ယေလို်ကွးင််ခ်�်�

ပ်��သကွယ်ေသခြပ်ခြခင််� အယေကြကွ်င််� ဆ�ယေတူ်င််�ခးကွ် အဌ�ယေခြ�်ကွစ်််ယေကြကွ်င််�ကွ�့ �တံူ�့်ပ်ါသလို်�။ 

ယေအ်ကွတ်ူငွ်ခ်းယေရ�ပ်ါ။

ယေအ်က်ွပ်ါကွက်ွွလိုပ််�း်�ကွ�့ ခြ�ည့််ပ််ါ။

ယေ�် ၁:၁၄ ယေကွး�ဇူး�ူယေတူ််နှံငံ််၎်င််�၊ သစ်စ် ယေတူ််နှံငံ််၎်င််�ခြပ်ည့််စ််��လိုးက်ွ င်ါတူ�့�တူင်ွ် တူည့််ယေ�ယေတူ််�သူည့််ခြ�စ််၍ 

ခ�ည့််�ယေတူ််၌ တူပ်ါ�တူည့််�ယေသ်သ်�ယေတူ််၏ ဘ��်�ကွ့သ်�့� သ၏ူဘ��်�ယေတူ််ကွ�့ င်ါတူ�့�သည့်် ခြ�င််ရကြကွပြီးပ်�။

အသင််�ယေတူ်် သ�့��ဟံ�တ်ူ ရပ််ကွက်ွွအတူင်ွ်� လိုသူစ််�း်� ယေရ်က်ွလို်ယေသ်အခါ ကွ့ု ဆ�့လိုက်ွခ�ပ်ါသလို်�။ အကွ�်၍ 

�ကွ့ု ဆ�့ရယေသ�လိုှင်် စ်�်�ကြကွည့််ပ််ါ။ ယေ�ာက်ွပ်�့င််� အကွးင််ရ်လို်ပြီးပ်�� လို�်ွကွလူို်ပ်ါလို�့်�်ည့််။

ခက်ွခယ့ေသ် အယေခြခအယေ�တူခ�တူင်ွ် လိုတူူဦး�ဦး�ကွ�့ ��်ံကွ�်စ်ွ်  လို�ပ််ယေဆ်င််နှံ�့င််ရ�် လို�်�ခြပ်နှံ�့င််ခ့သ်ည့််် 

အခး�့်တူခ�ခ�အယေကြကွ်င််� ယေတူ�ွ�ပ့်ါသလို်�။ ��့ကွ့သ်�့� ကြံကွ�ု ��ူလိုှင်် သင််၏ အကွအူည့်�ကွ�့ ��့သကူွ �ည့််ကွ့သ်�့� 

တူ��� ခြပ်�်ယေကြကွ်င််� ခြပ်�်ယေခြပ််ခြပ်ယေပ်�ပ်ါ။ 

တူ��� ခြပ်�်ရ�်အခး�့်

  ယေ��ခ�ွ်��း်�ကွ�့ ယေခြ�စ်ဉ်် ဘ�ရ်�သခင်အ််� ယေတူ်င််�ယေလိုှ်ကွပ်ြီးပ်�� �ာ�ဆင်ပ််ါ။ ပ်တူဝ်ိ�်�ကွးင်ရ်ံ့ လို�ူး်�အတူကွွ် 

သင်််ကွ�့ ဘ�ရ်�သခင်က်ွ �ည့်သ်ည့်််�ည့််�လို�်��း်�ခြ�င််် အသ���ခြပ်ုနှံ�့င်�်ည့်ဟ်ံ� �င်ပ််ါသ�ည့််�။ အသင််�ယေတူ်ရ်ံ့ 

ဆ�ယေတူ်င််�အစ်�အစ်ဉ်တ်ူငွ်် စ်တူင်လ်ို�ပ်ယ်ေဆ်င်န်ှံ�့င်ပ််ါသည့်။် ဘ�ရ်�ယေကွး်င််� ပ်����ံ�်တူကွယ်ေသ် သငူ်�ခ်းင််��း်�ကွ�့ 

ယေခ ယ်ေဆ်င်ယ်ေပ်�ခြခင််�ခြ�င််် စ်တူင်န်ှံ�့င်ပ််ါသည့်။် ယေကွး်င််�သ်�သစ်က်ွ�့ ကွ့ု ဆ�့ယေပ်�ခြခင််�ခြ�င််် လို�ပ်ယ်ေဆ်င်န်ှံ�့င်ပ််ါသည့်။်

၁

၃

၄

၅

၂
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ကွွန်ှံ�ပ်် သ�ာ် တူရ်�ရ�့ သ�တူ��် ခြ�စ််ခးင််တူ�်။

ခြ�စ််ခးင််တူ်ယေပ်ါ၊် ခြ�စ််ခးင််တူ်ယေပ်ါ။်

ယေကွး�ဇူး�ူယေတူ်် စ်ကွ်�ယေတူယွေခြပ််ခးင််တူ�်။

ယေခြပ််ခးင််တူ်ယေပ်ါ၊် ယေခြပ််ခးင််တူ်ယေပ်ါ။်

ယေ��စ်ဉ်် တူရ်��ှတူခြခင််�ကွ�့ လိုက်ွယေတူ�ွခြပ်ခးင််တူ�်။

ခြပ်ခးင််တူ်ယေပ်ါ၊် ခြပ်ခးင််တူ်ယေပ်ါ။်

ယေပ်း်က်ွဆ���သ ူလို�်�လိုွ့သယူေတူကွွ�့ ကွညူ့်�ခးင််တူ�်။

ကွညူ့်�ခးင််တူ်ယေပ်ါ၊် ကွညူ့်�ခးင််တူ်ယေပ်ါ။်

အ�း်�ကွ�� �ရံ့သယူေတူကွွ�့ �စ်ခးင််တူ�်။

�စ်ခးင််တူ်ယေပ်ါ၊် �စ်ခးင််တူ်ယေပ်ါ။်

လိုးစ််လိုးရှုခု�ရတူ့သ်ယူေတူကွွ�့ ဂျရှု�စ်�့က်ွခးင််တူ�်။

ဂျရှု�စ်�့က်ွခးင််တူ်ယေပ်ါ၊် ဂျရှု�စ်�့က်ွခးင််တူ်ယေပ်ါ။်

ကွွန်ှံ�ပ်် ကွ�့�်ယေတူ််၏ခးစ််ခြခင််�ယေ�တူာ် အတူက်ွွ သ�တူ��် ခြ�စ််ခးင််ပ်ါတူ�်။

ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူကို �တော်�ကို�င်း်ဆုုခြပ�ုုကို်၊ ကိုတော်�းမျ�းကို တော်န�ကို်�တော်�ကို�င်း် ဆုု�ုုကို်ခြ�င််် 
�ုပ်တော်ဆ�င်ရ်ားပါမည့်။် ထာုု�တော်န�ကို ်ကိုတော်�းမျ�းအ�း မုမု�ုု�ဘု�သ� တော်�းကိုဗျ��ပဒုု ်စ်ပဆ်ုု�ကိုည့်််ရားန် 
�ုုကို်�နွ်းပါ။ သူ�ုု� အ�ကို�ခြပ�သမ�ကိုုု သင်ပ်နု်းတော်ပ်�ငွ် ်ချတော်ရားးတော်ပးပါ။ သူ�ုု� ကိုုုယ််�ုုင် ်
စ်ပဆ်ုုထာ�းတော်သ� သးချင်း်ကိုဗျ�တော်�ကို�င််် ကိုတော်�းမျ�း မည့်မ်� ��်ကြွကို��သည့်က်ိုုု �ကိုည့်််ရှု�ုုုကို်ပါ။

ယေတူ�ကွ�း် သ�ဆ�့ရ�် 

ပ်��သကွ်ယေသခြပ်ခြခင််�
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ကွ�့�်ယေတူ််၏ ဘ��်�ယေတူ််�င််ရံ်�ယေစ်��့�၊ 
အခြခ်�သူ�း်� ကွ�့�်ယေတူ်််ယေ�ာကွ်လို�့ကွ်ယေစ်��့� 
ကွွနှံ်�ပ််ကွ�့ အသ���ခြပ်ုယေတူ််�ူပ်ါ။

��ရှုုပြီမု��သ�း တော်ရားှ��ုမှ သခင််တော်ယ်ရှုုခရားစ််တော်��်၏ �မန်တော်��်တော်ပါ�ုအခြ�စ််သုု� � ၉:၁-၂၂
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� ၂၈:၁၉

သင််တူ�့�သွ် �၍ လို�ူး ့ု �တူကွ်တူ�့�ကွ�့ င်ါတ်ူပ်ည့်််ခြ�စ််ယေစ်လိုးကွ် 
ခ�ည့််�ယေတူ််၊ သ်�ယေတူ််၊ သ��်ရငံ််�ယေသ် 
ဝိည့့််ဉ််ယေတူ််၏�ာ�၌ �တူာဇ့ူး�ကွ�့ ယေပ်�ကြကွယေလို်။်
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�င််� ယေခြပ််နှံ�့င်သ်လို်�။
ကိုုယု်တ်ော်��်၏ ဘုနုး်တော်��်ထာင်ရ်ားှ�းတော်စ်�ုု�၊ အခြခ�းသမူျ�း 
ကိုုယု်တ်ော်��််တော်န�ကို�်ုုကိုတ်ော်စ်�ုု� ကိုွနှ်ုပက်ိုုု အသု�းခြပ�တော်��်မပူါ။

–––––
� ၂၈:၁၉
သင်�်ုု�သွ�း၍ �ူမျ ု�း�ကို��ုု�ကိုုု င်ါ်�ပည့်််ခြ�စ််တော်စ်�ျကို ်ခမည့်း်တော်��်၊ သ�းတော်��်၊ 
သန်ရ်ားငှ်း်တော်သ� �ညု့်�ဉ််တော်��်၏န�မ၌ ဗ�ိုဇာ�ကိုုု တော်ပး�ကိုတော်��်။

�င််� ရံ်ယေတူွ�ပ်ါသလို်�။
မ� ၁၆:၁၅
တော်ယ်� ၁၇:၄-၅
တော်ရား� ၁၀:၁၃-၁၇
တော်ကို�တော်�� ၃:၁၇

သ�သန�ခြပ�ဆုုသည့််မှ� 

အဘုယ််နည့််း။

ဘုုရား�းသခင််၏ 

ဘုုန်းတော်��်ထာင််ရားှ�းတော်စ်ရားန ်

�ုပ်တော်ဆ�င််ခြခင််း 

ဆုုသည့််မှ�အဘုယ််နည့််း။

အခြခ�းသူမျ�းအ�း သခင််တော်ယ်ရှုုအတော်�ကို�င််း မည့််ကို့်သုု� တော်ခြပ�ခြပနှုုင််မည့််နည့််း။

�ပည့်််တော်��်ဆုုသည့််မှ� အဘုယ််နည့််း။
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ဆ�ယေတူ်င််�ရ�် အ�ွ့�ခွ့ လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ခ်ြခင််�
ဆုတော်��င််းချနု်�ငွ်် ကိုတော်�းမျ�းကိုုု တော်အ�ကို်ပါအ�ုုင််း ဆုတော်��င််း၍ ဦးးတော်ဆ�င််တော်ပးပါ။ 
“ကွ�့�ယ်ေတူ်၏် ဘ��်�ယေတူ်�်င်ရ်ံ်�ယေစ်��့�၊ အခြခ်�သူ�း်� ကွ�့�ယ်ေတူ််ယ်ေ�ာကွလ်ို�့ကွယ်ေစ်��့� 
ကွွနှံ်�ပ်က်ွ�့ အသ���ခြပ်ုယေတူ်�်ူပ်ါ။” ကိုတော်�းမျ�းကို ထာုုဆုတော်��င််းချကို်ကိုုု တော်န�ကို်မှ 
�ုုကို်ဆုုပါတော်စ်။ ဘုုရား�းသခင််၏ ဘုုန်းတော်��်ထာင််ရားှ�းတော်စ်တော်ရားး၊ အခြခ�းသူမျ�းကိုုု 
�ပည့်််တော်��်ခြ�စ််တော်စ်တော်ရားးနှငှ််် ပ�်သကို်ပြီပးး ကိုတော်�းမျ�းကို �ုု�ုု�ု�်�ု�်ခြ�င််် 
သူ�ုု�၏ ကိုုုယ််ပုုင််စ်ကို�း�ု�းခြ�င််် ရှုုုးရားငှ််းစ်ွ� ဆုတော်��င််း�ကိုတော်စ်ပါ။ နမူန�သင််ခန်းစ်��ငွ် ်
တော်��်ခြပထာ�းသည့််် ဘုုရား�းသခင််၏ န�မတော်��်နှငှ်််ဂျုဏ််တော်��်မျ�းကိုုု တော်ကြွကိုးတော်�ကို�်၍�ည့််း 
ဆုတော်��င််းနှုုင််�ကိုပါသည့််။

ယေခြပ််ပ်ါ။
•  သ�သန�ခြပ�ဆုသုည့်မ်ှ� သခင်တ်ော်ယ်ရှုခုရားစ််တော်��်၏ ဧ��တော်ဂျ�သု�င်း်တော်ကို�င်း်ကိုုု 

တော်ဟု�တော်ခြပ�ရားန် ဘုုရား�းသခင်တ်ော်ရားွးတော်ကို�ကို်ထာ�းသူမျ�းကိုုု တော်ခ်ပါသည့်။်

•  အမျ�းအ�းခြ�င််် တော်�း��တော်ခါင်�်ျ�းတော်သ�တော်နရား�မျ�းသုု� သွ�းတော်ရား�ကို်ကို� 
ဘု�သ�စ်ကို�းသစ််၊ ယ်ဉ်တ်ော်ကိုျးမသုစ််မျ�းကိုုု သင်ယ််ူ�ကိုရားပါသည့်။် 
ဘုုရား�းသခင်အ်�ကွို ်မုမအုသကို်���ခု�ု�း ခြမာ�ပန်ှှ�ဆကို်ကိုပ်ခြခင်း် ခြ�စ််ပါသည့်။်

•  ကိုွနှ်ုပ်�ုု�ရားှသုည့်််တော်နရား�၌ပင် ်သ�သန�ခြပ�မျ�းခြ�စ််ရားန် သခင်တ်ော်ယ်ရှုကုို 
အ�ုုတော်��်ရားှပုါသည့်။် အုမ်�ငွ် ်တော်ကိုျ�င်း်�ငွ်ပ်င် ်ကိုုုယ််တော်��်၏အ�င်း် 
ခြ�စ်န်ှုငု်ပ်ါသည့်။်

အသင်း်တော်��်မှ သုု�မဟုု�် သ�သန�ခြပ�မျ�းအတော်�ကို�င်း် စ်သခြ�င််် ကိုတော်�းမျ�း 
ရားင်း်နှှးးပြီပးးတော်သ� အတော်�ကို�င်း်အရား�ခြ�င််် စ်�င်တ်ော်ဆွးတော်နှွးနှုငု်ပ်ါသည့်။် မသု�းစ်ုမျ�းနှငှ််် 
သူင်ယ်ခ်ျင်း်မျ�းအ�း သခင်တ်ော်ယ်ရှုအုတော်�ကို�င်း် မ�တော်�နှုငု်မ်ည့်််နည့်း်�မး်မျ�းကိုုု 
ကိုတော်�းမျ�း တော်�ွးမသုတော်��ကို ်ပငွ်််�င်း်စ်ွ� တော်�မ�တော်စ်ပါ။
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�င််� ကြကွ်�ပ်ါသလို်�
တူ်ရှုုပြီး�့ု �သ်� ယေရံ် လို�� ံသခင််ယေ�ရှုခုရစ််ယေတူ််၏ တူ��်ယေတူ််ယေပ်ါလို�အခြ�စ််သ�့� တူ ၉:၁-၂၂

�တော်န်၌ တော်ရားှ��သုည့် ် �မး်�ငွ် ် ခရားးးသွ�းတော်နပါသည့်။် (တော်ပါ�ုဟုု အမည့် ် မတော်ခြပ�င်း်မး) 
ထာုုစ်ဉ်် တော်ကို�င်း်ကိုင်မ်ှ အ�နွ် တော်��ကို်ပတော်သ� အ�င်း်ကိုျ��ပြီပးး သူ တော်ခြမကြီးကိုးးတော်ပ် 

�က့ိုျသွ�းပါသည့်။် ထာုအု�င်း်တော်�ကို�င််် သ ူမျကိုစ််မုခြမင်တ်ော်��ပ်ါ။ ထာုစု်ဉ် ်သ ူအသ��ခ ု�ကို�းရားပါသည့်။် 
“တော်ရားှ��ု အဘုယ််တော်�ကို�င််် င်ါ်ကိုုု ည့်ာင်း်ဆသ့နည့်း်။” တော်ရားှ��ုကို 

သခင် ်ကိုုုယ််တော်��သ်ည့် ်မည့်သ်ည့်န်ည့်း်ဟုု ခြပနတ်ော်မးပါသည့်။် 
“င်ါသည့် ် သင် ် ည့်ာင်း်ဆ့တော်သ� တော်ယ်ရှုခုြ�စ််၏” 

တော်ပါ�သုည့် ် တော်�ကို�ကို်�န််၍ �နု�်ပုသ်ွ�းပါသည့်။် 
တော်န�ကိုသ်ု�းရားကို်�ကို�တော်အ�င် ် သူ မျကို်စ်ုမခြမင်န်ှုငု်ခ့််ပါ။ 
ဘုုရား�းသခင်က်ို တော်ရားှ��ုကိုုု မျကို်စ်ုခြပနခ်ြမင်တ်ော်စ်ပြီပးး 
သူ သွ�းတော်�ရား�ရား�၌ သခင်တ်ော်ယ်ရှုအုတော်�ကို�င်း် 
တော်ဟု�တော်ခြပ�သနွသ်င်တ်ော်စ်ပါသည့်။် တော်န�ကို်ပုုင်း်�ငွ် ်
တော်ရားှ��ုမှ တော်ပါ�ုဟုု သအူမည့်တ်ော်ခြပ�င်း်�ုုကို်ပါသည့်။် 
သသူည့် ် ဘုုရား�းသခင်၏် ဘုနု်းတော်��်ထာင်ရ်ားှ�းတော်စ်ပြီပးး 
အခြခ�းသူမျ�းကိုုု�ည့်း် ထာုနုည့်း်�ူ ခြ�စ််တော်စ်ကို� 

သခင်တ်ော်ယ်ရှုအု�ကွို ် တော်��ကိုကြီးကိုးးကိုုု 
တော်မှ�ကို်�နှပ်စ်ခ့််ပါသည့်။်

�င််� လို�ပ်န်ှံ�့င်ပ််ါသလို်�
•  မည့်သ်ည့်််အရား�ကိုုု �ုပသ်ည့််ခြ�စ််တော်စ် ကိုုုယ််တော်��်၏ ဘုနု်းတော်��်ထာင်ရ်ားှ�းတော်စ်ရားနသ်� 

ခြ�စ််တော်စ်ရားပါမည့််ဟုု နှ�ှု�းသ�းထာ့�ငွ် ်စ်ု�်ပုုင်း်ခြ��်ပါ။

•  ဘုုရား�းသခင် ်တော်ပးထာ�းတော်သ� စ်မွး်ရားည့််မျ�း၊ ပါရားမးမျ�းကိုုု တော်��်ထာု�်ပါ။

•  ခြပ�မူတော်�သမ��ငွ် ်သခင်တ်ော်ယ်ရှု၏ု ချစ််ခြခင်း်တော်မ�ိ�အ�းခြ�င်််သ� ခြ�စ််တော်စ်ပါ။

•  အခြခ�းသူမျ�း ကိုုုယ််တော်��််တော်န�ကို်�ုုကို်တော်စ်ရားန် �ု�်တော်ခ်ရား�၌ ရား့ရားင်််စ်ွ� �ုပ်တော်ဆ�င်န်ှုငု်ရ်ားန် 
ဘုုရား�းသခင်ထ်ာ�မှ ခနွ်အ�းတော်��င်း်ခ�ပါ။

•  သင်သ်ွ�းတော်�ရား�ရား�၌ ကိုုုယ််တော်��်၏ ချစ််ခြခင်း်တော်မ�ိ�ကိုုု မ�တော်�ရားန် အခငွ်််အတော်ရားးမျ�းတော်ပး�ုု� 
ဘုုရား�းသခင်ထ်ာ� တော်��င်း်တော်���ကို်ပါ။

မသု�းစ်ု�င် ်သုု�မဟုု� ်သူင်ယ်ခ်ျင်း်�ဦးးအ�း သ�င်း်တော်ကို�င်း်မ�တော်�ရားန ်�ကိုအ်မူအရား�မျ�းကိုုု 
အသု�းခြပ�ပါ။ ထာုု�ကိုအ်မူအရား�မျ�းကိုုု ဤစ်�အုပ်တော်န�ကို်ပုုင်း်�ငွ် ်တော်�ွ�နှုငု််ပြီပးး သင်ယ််ူရားန် 
အ�နွ�်ယွ််ကိုူပါသည့််။
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၁. ကိုစ်�းပွ့ပြီပးးတော်သ�အခါ ကိုတော်�းမည့်မ်�ကိုုု �မး်မုပါသနည့်း်။ သု�းတော်ယ်�ကို�်�း၊ တော်�းတော်ယ်�ကို�်�း။ (အ�း�ု�း) 
ကိုတော်�း�ဦးး�ည့်း်ကို ကိုတော်�းအ�း�ု�းကိုုု မည့်က်ို့သ်ုု� �မး်မုခ့�်�ပါ�့။ (�ဦးးခြ�င်် ်အစ်ခြပ�တော်သ��်ည့်း် 
�ခြ�ည့်း်ခြ�ည့်း် �ုုးပွ�းသွ�းတော်သ�တော်�ကို�င်် ်ခြ�စ်ပ်ါသည့်။်)

၂. ကိုျမး်စ်��ွင် ်�ပည့်််တော်��မ်ျ�းကိုုု ဘု��ုပရ်ားန် သခင်တ်ော်ယ်ရှုုကို ညွှှန�်ကို�းထာ�းသနည့်း်။ 
�ုုင်း်ခြပည့်�်ခု�ည့်း်ကိုုုသ� �ပည့််ခ်ြ�စ်တ်ော်စ်ရားန ်မုန်တ်ော်��မ်ူပါသ��း။ (မဟုု�ပ်ါ။ �ုုင်း်ခြပည့်အ်�း�ု�း)

၃. သခင်တ်ော်ယ်ရှုုဘုုရား�း၊ �ူမျ ု�း�ကို��ုု�ကိုုု ကိုုုယ်တ်ော်��၏်�ပည့်််ခြ�စ်တ်ော်စ်ရားန ်ကိုွနှ်ုပ ်န�ခ�တော်ဆ�င်ရ်ားွကိုပ်ါမည့်။် 
�ုုင်း်ခြပည့်အ်သးးသးးအ�ွကို ်ဆုတော်��င်း်တော်ပးခြခင်း်၊ သခင်တ်ော်ယ်ရှုုအတော်�ကို�င်း် �ူ�ုုင်း်အ�းတော်ခြပ�ခြခင်း်ခြ�င်် ်ယ်တော်န်ပင် ်
စ်�င် ်တော်ဆ�င်ရ်ားွကိုပ်ါမည့်။် ကိုုုယ်တ်ော်��၏် တော်န�ကိုတ်ော်��သ်ုု��ုုကိုရ်ားန် ကိုုုယ်တ်ော်�� ်တော်ရားွးချယ်ထ်ာ�းတော်သ�သူမျ�းကိုုု 
ကိုွနှ်ုပက်ိုုုခြပသတော်��မ်ူပါ။ (တော်ခ�ရိားပန်�းပါ။) �ပည့်််တော်��မ်ျ�း ခြ�စ်တ်ော်စ်ခြခင်း်�ွင် ်ကိုွနှ်ုပက်ိုုု သွနသ်င်၍် 
အသု�းခြပ�တော်��မ်ူပါ။

ယေ��ခ�ွ်��း်�

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််
ပ်�့က်ွကွ�်ွကွစ််��ည့််�

၁. ဤကိုစ်�းနည့်း်အ�ွကို ်ခွင်််ခြပ�ထာ�းတော်သ� နယ်န်ုမု�်မျ�းကိုုု ကိုတော်�းမျ�းအ�း ခြပသပါ။

၂. တော်ဘုးကိုင်း်�ု��ခ��တော်စ်ရားနအ်�ွကို ်အတော်ရားအ�ွကိုမ်ျ�း��င် ်အ�ွ့�မျ�းခွ့၍ကိုစ်�းတော်စ်ပါ။ ကိုတော်�းကြီးကိုးးမျ�းအ�း 
�တော်နရား�၊ အခြခ�းကိုတော်�းမျ�းအ�း အခြခ�း�တော်နရား��ွင် ်သးးခြခ�းစ်း ကိုစ်�းတော်စ်နှုုင်ပ်ါသည့်။်

၃. အတော်ရားးကြီးကိုးးတော်သ�အချကို။် ပါ�င်က်ိုစ်�းသူမျ�းအ�း�ု�းကိုုု ပုုကိုထ်ာ့�ွင် ်မ�မး်မုသည့်အ်ထာု ကိုစ်�းပွ့ 
မပြီပးးဆု�းတော်�ကို�င်း် မှ��ကို�းပါ။

၄. အတော်ရားးကြီးကိုးးတော်သ�အချကို။် ပထာမဆု�းကိုတော်�း�စ်ဦ်းးကိုုု တော်ရားွးချယ်တ်ော်ပးပါ။ ထာုုကိုတော်�းသည့် ်အခြခ�းကိုတော်�းမျ�းကိုုု 
�ကိုခ်ြ�င််် �ကိုပ်ု�ရ်ားပါမည့်။်

၅. ထာုုသုု�ပု�မ်ုတော်သ�အခါ ပထာမကိုတော်�းနှှင်် ်ဒုု�ုယ်ကိုတော်�း�ုု� �ကို�်ွ့ကို� တော်န�ကိုထ်ာပက်ိုတော်�းမျ�းကိုုု 
�ုုကိုပ်ု�ရ်ားပါမည့်။်

၆. ဤသုု�ခြ�င်် ်ကိုတော်�းမျ�း�ဦးးနှှင််�်ဦးး�ကို�်ွ့ကို� ပုုကိုက်ိုွန်ကြီးကိုးးခြ�စ်�်�ပါမည့်။်

၇. ကိုတော်�းမျ�းအ�း�ု�းကိုုု �မး်မုသည့်အ်ထာု ဆကို�်ကို ်ကိုစ်�းပါ။

၈. အချနု်ရားသတော်��ကို ်�ကြီးကိုုမပ်ြီပးး�ကြီးကိုုမ ်ကိုစ်�းနှုုင်ပ်ါသည့်။် ပထာမဆု�း�စ်တ်ော်ယ်�ကိုက်ိုုု အ�ှည့်််ကိုျ 
တော်ရားွးချယ်တ်ော်ပးပါ။

•  လိုကွ်ယေတူ�ွအသကွ်တူ်အတူွကွ်သင််ခ�်�စ််။ ပ်��တူဦး�နှံငံ်််စ်တူင််ပြီးပ်�� တူဦး�သ်��်��ယ့ေသ််လိုည့််� ယေ�ာကွ်ပ့်�င််� 
ပ်�့ကွ်ကွ�ွ်ကွ��ခြ�စ််လို်ခး�့်တူွင်် ကွယေလို�အ�း်�ကွ��ကွ�့ တူပြီးပ့်ု င််�ကွ်တူည့််���်��ပ့်ါလို�့််�ည့််။ ယေ�ာကွ်ဆ���တူငွ်် 
အ်�လို���ကွ�့ပ်င်် ပ်�့ကွ်ကွ�ွ်ခြ�င်််အ�ပ််�ပ့်ါ�ည့််။ တူပ်ည့်််ယေတူ််ခြ�စ််ခြခင််�တူငွ််လိုည့််� တူဦး��စံ်၍ လို�ူး်�စ်ွ် ကွ�့ တူပ်ည့်််ယေတူ််အခြ�စ်် 
ယေခြပ််င််�လို့ယေပ်�နှံ့�င််ပ်ါသည့််။

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််
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ယေလို်ကွးင််ခ်�်�

ပြီးပ်��ဆ���လို����ပ်ါပြီးပ်�။ တူပ်ည့်််ယေတူ်ခ်ြ�စ်ယ်ေစ်ခြခင််� အယေကြကွ်င််� ဆ�ယေတူ်င််�ခးကွ် �ဝိ�ယေခြ�်ကွစ်််ယေကြကွ်င််�ကွ�့ 

�တံူ�့်ပ်ါသလို်�။ ယေအ်ကွတ်ူငွ်် ခးယေရ�ပ်ါ။

ယေအ်က်ွပ်ါကွက်ွွလိုပ််�း်�ကွ�့ ခြ�ည့််ပ််ါ။

� ၂၈:၁၉ သင််တူ�့�သွ် �၍ လို�ူး ့ု �တူကွ်တူ�့�ကွ�့ င်ါတ်ူပ်ည့််ခ်ြ�စ််ယေစ်လိုးက်ွ ခ�ည့််�ယေတူ််၊ သ်�ယေတူ််၊ သ��ရ်င်ံ်�ယေသ် 

ဝိည့့််ဉ််ယေတူ််၏�ာ�၌ �တူာဇ့ူး�ကွ�့ ယေပ်�ကြကွယေလို်။်

သ်သ�ာခြပ်ုတူဦး�ဆ�့သည့််�ံ်  အဘ�်�ည့််�။

��့ပ့်တ်ူဝိ�်�ကွးင််၌ပ်င်် တူပ်ည့််ယ်ေတူ််�း်�ခြ�စ််ယေစ်ပြီးပ်�� သင််နှံငံ််က်ွွန်ှံ�ပ််တူ�့�သည့်် သ်သ�ာခြပ်ု�း်�အခြ�စ်် �ည့််ကွ့သ်�့� 

ယေဆ်င််ရ�က်ွနှံ�့င််ပ်ါသ�ည့််�။

တူ��� ခြပ်�်ရ�်အခး�့်

  သခင်ယ်ေ�ရှုအုယေကြကွ်င််� �သယ့ေသ�ယေသ် သတူူဦး�၏အ�ည့်က်ွ�့ ယေခြပ််ပ်ါ။ ��့သ၏ူ အ�ည့်က်ွ�့ စ််ရ�ကွယ်ေပ််တူငွ်် 

ခးယေရ�၍ ယေ��စ်ဉ်် ဆ�ယေတူ်င််�ယေပ်�ပ်ါ။ ဘ�ရ်�သခင်၏်ယေ�တူာ်ယေတူ်အ်ယေကြကွ်င််� အခြခ်�သ�ူး်�အ်�ယေခြပ််ခြပ်ရ�် 

ဘ�ရ်�သခင်က်ွ သင်််ကွ�့အသ���ခြပ်ုယေတူ်�်ယူေကြကွ်င််� သတူရ့ပ်ါ။

၁

၃

၄

၅

၂
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ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူကို �တော်�ကို�င်း်ဆုုခြပ�ုုကို်၊ ကိုတော်�းမျ�းကို တော်န�ကို်�တော်�ကို�င်း် ဆုု�ုုကို်ခြ�င််် 
�ုပ်တော်ဆ�င်ရ်ားပါမည့်။် ထာုု�တော်န�ကို ်ကိုတော်�းမျ�းအ�း မုမု�ုု�ဘု�သ� တော်�းကိုဗျ��ပဒုု ်စ်ပဆ်ုု�ကိုည့်််ရားန် 
�ုုကို်�နွ်းပါ။ သူ�ုု� အ�ကို�ခြပ�သမ�ကိုုု သင်ပ်နု်းတော်ပ်�ငွ် ်ချတော်ရားးတော်ပးပါ။ သူ�ုု� ကိုုုယ််�ုုင် ်
စ်ပဆ်ုုထာ�းတော်သ� သးချင်း်ကိုဗျ�တော်�ကို�င််် ကိုတော်�းမျ�း မည့်မ်� ��်ကြွကို��သည့်က်ိုုု �ကိုည့်််ရှု�ုုုကို်ပါ။

ဘ�ရ်�သခင််ရ�့ နှံလံို���သ်�ကွ့သ်�့� ခးစ််တူတ်ူခးင််တူ�်။

ဟံ�တ်ူပ်ါတူ�်၊ ဟံ�တ်ူပ်ါတူ�်။

ဘ�ရ်�သခင််ရ�့ နှံလံို���သ်��့� အယေစ်ယေတူ််ခ�ခးင််တူ�်။

ဟံ�တ်ူပ်ါတူ�်၊ ဟံ�တ်ူပ်ါတူ�်။

ဘ�ရ်�သခင််ကွ�့ ကွွန်ှံ�ပ််ကွ�့ အသ���ခြပ်ုယေတူ််�ယူေစ်ခးင််တူ�်။

ဟံ�တ်ူပ်ါတူ�်၊ ဟံ�တ်ူပ်ါတူ�်။

အဆ����ရံ့တူ့ ်ယေ�တူာ် အယေကြကွ်င််� �ှယေဝိယေပ်�ခးင််တူ�်။

ဟံ�တ်ူပ်ါတူ�်၊ ဟံ�တ်ူပ်ါတူ�်။

သခင််ယေ�ရှုရု�့ �ာ�အ်�ခြ�င်် ်တူပ်ည့််ယ်ေတူ််ယေတူ ွခြ�စ််ယေစ်��်။

ဟံ�တ်ူပ်ါတူ�်၊ ဟံ�တ်ူပ်ါတူ�်။

ဟံ�တ်ူပ်ါတူ�်၊ ဟံ�တ်ူပ်ါတူ�်။

သင််ယေကွ် ကွွန်ှံ�ပ််�ည့််�တူ ူခြ�စ််ပ်ါသလို်�။

ယေတူ�ကွ�း် သ�ဆ�့ရ�် 
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သခင််ယေ�ရှုု၏ �ာ�ယေတူ််ခြ�တူ်၌ 
ဆ�ယေတူ်င််�ပ်ါ၏၊ အ်�င််။

�းကွ်�ခြ�င်် �်တူ့�့ (�် ၁၀:၄၆-၅၂)

အ�ပ်စ််�့�ပ်�့င််သခြခင််�
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� ့၂:၉

��့�ယေကြကွ်င််် ဘ�ရ်�သခင််သည့်် ကွ့��်ယေတူ််ကွ�့ 
အလို�ွ်ခး ��ယေခြ�်ကွ်၍ ဘွ့��ာ�တူကွ်တူ�့��ကွ် 
ကွ��ခြ�တူ်ယေသ်ဘွ့��ာ�ကွ�့ ယေပ်�သ�ာ�ယေတူ််�၏ူ။
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�င််� ယေခြပ််နှံ�့င်သ်လို်�။
အသခင်တ်ော်ယ်ရှု၏ု န�မတော်��်ခြမ�၌် ဆတုော်��င်း်ပါ၏၊ အ�မင်။်

–––––
� ့၂:၉
ထာုု�တော်�ကို�င််် ဘုုရား�းသခင်သ်ည့် ်ကိုုုယ််တော်��်ကိုုု အ�နွခ်ျ းးတော်ခြမာ�ကို်၍ ဘုွ့�န�မ�ကို��ုု�ထာကို ်
ကြီးကိုးးခြမ�်တော်သ�ဘုွ့�န�မကိုုု တော်ပးသန�းတော်��်မူ၏။

�င််� ရံ်ယေတူွ�ပ်ါသလို်�။
မ ၁:၂၁
မ ၂၈:၁၈
တော်ယ်� ၁၄:၁၃
� ၄:၁၂

တော်��ကိုကြီးကိုးး �ခု�ု�းကိုုု 

သင််သ� အုပ်စ်ုုးရား��င် ်

မည့််သုု�ခြ�စ််မည့််နည့််း။

သခင််တော်ယ်ရားှသည့်် တော်��ကိုကြီးကိုးးကိုုု 
အုပ်စ်ုုးတော်နသည့််မှ� အဘုယ််တော်�ကို�င််် 

တော်ကို�င််းခြမ�်ပါသနည့််း။

အဘုယ််တော်�ကို�င််် 

သခင််တော်ယ်ရှုု၏န�မခြ�င််် 

ဆုတော်��င််းသင်််သနည့််း။

သခင််တော်ယ်ရှုု၏ န�မတော်��်�ွင် ်အဘုယ််တော်�ကို�င််် �န်ခုုးတော်��်ပါရားှုတော်နပါသနည့််း။

အ�ပ််စ်�့�ပ်�့င််သခြခင််�
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ဆ�ယေတူ်င််�ရ�် အ�ွ့�ခွ့ လို�ပ်ယ်ေဆ်င်ခ်ြခင််�
သခင််တော်ယ်ရှု၏ု န�မတော်��်ကိုုု အသု�းခြပ�၍ �ုု�ုု�ု�်�ု�် ဆုတော်��င််း�ကိုရားန ်
ကိုတော်�းမျ�းအ�း �ုုကို်�နွ်းခြခင််းခြ�င််် ဆုတော်��င််းခြခင််းကိုုု အစ်ခြပ�ပါ။ ကိုုုယ််�ုုင််သုု�မဟုု� ်
အခြခ�းသူ�ဦးးဦးး တော်နခြပန်တော်ကို�င််း�ုု�၊ ချစ််ခြခင််းတော်မ�ိ�ခြ�င််် ကြီးကိုးးခြပင််း��တော်စ်�ုု� သုု�မဟုု� ်
ဘုုရား�းသခင်် အသု�းခြပ�တော်��်မူ�ုု� စ်သခြ�င််် �ခုခုခြ�စ််နှုုင််ပါသည့််။ နမူန�သင််ခန်းစ်��ငွ် ်
တော်��်ခြပထာ�းသည့််် ဘုုရား�းသခင််၏န�မတော်��်နှငှ်််ဂျုဏ််တော်��်မျ�းကိုုု တော်ကြွကိုးတော်�ကို�်၍�ည့််း 
ဆုတော်��င််းနှုုင််�ကိုပါသည့််။

ယေခြပ််ပ်ါ။
•  တော်ကို�င်း်ကိုင်နှ်ှင််် တော်ခြမကြီးကိုးးတော်ပ်ရုှား အခွင်််�နခ်ုးုရုှားသမ�ကိုု ုင်ါခ�ရားပြီပးဟု ုကိုျမး်စ်��ွင် ်

တော်��်ခြပထာ�းပါသည့်။် ထာုု�တော်�ကို�င််် ကိုုယု်တ်ော်��်၏န�မတော်��်ခြ�င််် ဆတုော်��င်း်တော်သ�အခါ ကိုွနှ်ုပ�်ုု��ွင် ်
ထာုအုခွင်််�နခ်ုးုမျ�း ရုှား��ပါသည့်။်

•  အကိုယ်၍် ကိုုယု်တ်ော်��်၏န�မတော်��်ခြ�င််် ဆတုော်��င်း်��င် ်ကိုွနှ်ုပ�်ုု�တော်��င်း်သည့်််ပု�စ်�အ�ုု
င်း် ဘုုရား�းသခင်က်ို ခြ�ည့်််ဆည့်း်တော်ပးပါမည့်�်�း။ ဘုုရား�းသခင်က်ို ကိုွနှ်ုပ ်�ုခုျင်သ်မ�အ�း�ု�း 
တော်ပးတော်နမည့်�်�း စ်သည့်််တော်မးခွနး်မျ�း ရုှား��ပါသည့်။်

•  ကိုွနှ်ုပ�်ုု�၏ ဆတုော်��င်း်ချကိုမ်ျ�းသည့် ်ဘုုရား�းသခင်၏် ဘုနုး်တော်��်ထာင်ရှ်ား�းတော်စ်တော်ရားးအ�ွကို်၊ 
တော်ခြမကြီးကိုးးတော်ပ်�ွင် ်နှုငု်င််�တော်��်�ည့်တ်ော်ထာ�င်တ်ော်စ်တော်ရားးအ�ွကိုသ်� ဦးးစ်�းတော်ပးရားပါမည့်။်

ဆတုော်��င်း်ခြခင်း်နှှင်််ပ�သ်ကို၍် ကိုတော်�းမျ�းအ�း ပွင်််ပွင်််�င်း်�င်း် တော်ဆွးတော်နွှး�ကိုတော်စ်ပါ။ 
ဆတုော်��င်း်ခြခင်း်မျ�း အတော်ခြ�ရားသည့်က်ိုု ု�ကို��တော်�ွ��းူပါသ��း။ အချ ု��ဆတုော်��င်း်ချကိုမ်ျ�းသည့် ်
အတော်ခြ�မရားတော်သ�တော်�ကို�င််် သုု�မဟု�ု ်�ုခုျင်သ်ည့်််ပု�စ်�မျ ု�းခြ�စ်မ်��တော်သ�တော်�ကို�င််် စ်�ုပ်ျကို�်ကိုပ်ျကို ်
ခြ�စ်�်းူပါသ��း။

အ�ပ််စ်�့�ပ်�့င််သခြခင််�
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94

�င််� ကြကွ်�ပ်ါသလို်�
�းက်ွ�ခြ�င်် �်တူ�့ ့(�် ၁၀:၄၆-၅၂)

ဗ��ုမသ့ည့် ် မျကို်မခြမင်�်ဦးးပါ။ သသူည့် ် �မး်တော်ပ်�ငွ် ် �ညှ့်််�ည့််တော်��င်း်ရားမး်ရားပါသည့််။ 
သခင်တ်ော်ယ်ရှုသုည့် ် အ�်ဩ�ယွ််ရား�မျ�းကိုုု �ုပ်တော်ဆ�င်န်ှုငု်တ်ော်�ကို�င်း် သူ �ကို�းသုထာ�းပါသည့််။ 

န�မကိုျန်းသူ၊ မျကို်မခြမင်သ်နူှငှ််် �ကို်တော်ခြခတော်သတော်သ�သူမျ�းကိုုု သခင်တ်ော်ယ်ရှုကုို မည့်သ်ုု� ကိုသုတော်ပးခ့်တော်�ကို�င်း် 
�ကို�း�ူးပါသည့််။ သခင်တ်ော်ယ်ရှုု ကိုွနှ်ုပ်ကိုုု သန�းတော်��်မူပါဟုု 

ဗ��ုမ့ကို တော်အ�်ဟုစ်ခ့််ပါသည့််။ အနးးပ�်�န်းကိုျင်ရ်ားှ�ုူမျ�းကို 
မစ်�န���်�ကိုပါ။ “ပြီင်မု်ပြီင်မု်တော်နစ်မး်ပါ” ဟုု သူ်ကိုုု 

တော်��န်�ကိုပါသည့််။ သုု�တော်သ� ်ဗ��ုမ့ကို တော်အ�်ပြီမ့တော်အ�်ဆ့ပင််။ 
ထာုအုခါ သခင်တ်ော်ယ်ရှုု �ကို�းပြီပးး င်ါ်ထာ�သုု� တော်ခ်��ပါဟုု 
မနု်တ်ော်��်မူပါသည့််။ ဗ��ုမသ့ည့် ် �ခ��ထာည့််ကိုုု 
�ငှ်််ပစ််ပြီပးး ကိုုုယ််တော်��််ထာ� အတော်ခြပးသွ�းပါသည့််။ “မင်း် 
ဘု��ုခုျင်�်��”့ဟုု ကိုုုယ််တော်��်ကို တော်မးပါသည့််။ 
“ကိုျတော်န�် ခြမင်ခ်ျင်ပ်ါ�ယ်”် သူ ခြပနတ်ော်ခြ�ပါသည့််။ 
ကိုျတော်န� ် သခင်တ်ော်ယ်ရှုကုိုုု ခြမင်တ်ော်နရားပြီပး။ သခင်တ်ော်ယ်ရှုကုို 
�ကိုယ််ကိုုု အ�်ဩ�ယွ််ပ့။ သခင်တ်ော်ယ်ရှုသုည့် ် �ူမျ�းကိုုု 

အန�ပြီင်မုး်တော်စ်နှုငု်တ်ော်�ကို�င်း် ဗ��ုမ့ ယ်ု��ကိုည့််ပါသည့််။ 
သူ်ဘု��ငွ် ် ပထာမဆု�း ခြမင်ရ်ားသည့််မှ� ကိုုုယ််တော်��်၏ 

မျကိုန်ှှ�တော်�� ် ခြ�စ််တော်သ�တော်�ကို�င််် သူ ဘုယ််တော်��ကို ်
တော်ပျ�်တော်နမည့််ကိုုု တော်�ွး�ကိုည့်််နှုငု်ပ်ါပြီပး။ ဗ��ုမ့၏ တော်အ�်ဟုစ်သ်�ကိုုု 

�ကို�းတော်သ� သခင်တ်ော်ယ်ရှုသုည့် ်သင်၏် တော်ခ်သ�ကိုု�ုည့်း် ထာူးတော်��မ်ပူါ�မု််မည့်။်

�င််� လို�ပ်န်ှံ�့င်ပ််ါသလို်�
• သခင်တ်ော်ယ်ရှုု နှစှ်သ်ကိုသ်ည့်််အရား�မျ�းကိုုဦုးးစ်�းတော်ပး ဆုတော်��င်း်ပါ။

• သုရားှနုှုငု်ရ်ားန၊် �မး်ခြပရားန် သခင်တ်ော်ယ်ရှု၏ု န�မခြ�င််် ဆုတော်��င်း်ပါ။

• ကိုျန်းမ��ကို�်ခုငု်ရ်ားန် သခင်တ်ော်ယ်ရှု၏ုန�မခြ�င််် ဆုတော်��င်း်ပါ။

• သခင်တ်ော်ယ်ရှု၏ုန�မတော်��၌် �နခ်ုုးရားှုတော်�ကို�င်း် နှ�ှု�းသ�း�ငွ်း်၌ ယ်ု��ကိုည့်ထ်ာ�းပါ။

အ�ပ််စ်�့�ပ်�့င််သခြခင််�
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၁. ကိုစ်�းတော်နစ်ဉ် ်ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူကို မျကို�်ု�းမှု�၍် တော်ခြပး�ုု� တော်ခြပ�တော်သ�အခါ ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူအ�း ယ်ု��ကိုည့်ထ်ာ�းရားန ်
ခကိုခ့်ပါသ��း။ အဘုယ်တ်ော်�ကို�င်် ်ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူ၏ စ်ကို�းကိုုု န�းတော်ထာ�င်ခ့််ပါသနည့််း။ အ�းကိုစ်�းသမ�းမျ�းသည့် ်
အဘုယ်တ်ော်�ကို�င်် ်နည့်း်ခြပမျ�း၏ စ်ကို�းကိုုု န�းတော်ထာ�င်�်��်ကိုပါသနည့်း်။ (နည့်း်ခြပမျ�းကို ပုု၍ အတော်�ွ�အ�ကို�� 
ရားှုတော်သ�တော်�ကို�င််၊် မုမုကိုုု နှုုင်တ်ော်စ်ချင်မ်ှန်း သုတော်သ�တော်�ကို�င််၊် နည့်း်ဗျဟု� ရားှုတော်သ�တော်�ကို�င််၊် ပုု၍ အတော်ခြမ�အ်ခြမင် ်
ရားှုတော်သ�တော်�ကို�င်် ်သူ�ုု�စ်ကို�းကိုုု န�းတော်ထာ�င်ရ်ားပါသည့်။်)

၂. ဘုုရား�းသခင်သ်ည့် ်အရား�အ�း�ု�းကိုုု �နဆ်င်း်တော်��မ်ူပြီပးး အုပစ််ုုးပုုင်သ်ထာ�းသကို့သ်ုု� သ�းတော်�� ်
သခင်တ်ော်ယ်ရှုုသည့်�်ည့်း် ဘုုရားင်�်ကို��ုု�၏ ဘုုရားင်ခ်ြ�စ်သ်ခြ�င်် ်ဘုုရား�းသခင်၏် အ�ုုတော်��န်ှှင်််အည့်း သခင်တ်ော်ယ်ရှုု၏ 
န�မအ�းခြ�င်် ်ဆုတော်��င်း်တော်သ�အခါ မည့်မ်� �နခ်ုုးရားှုမည့်ဟ်ုု ထာင်ပ်ါသနည့််း။ (အစ်ွမး်�န်ခုုးရားှုသမ�ကိုုု 
ရားနှုုင်ပ်ါသည့်။်)

၃. သခင်တ်ော်ယ်ရှုုကိုုု ဤတော်��ကိုသုု� တော်စ်�ှ�တ်ော်��မ်ူသည့်််အ�ွကို ်တော်ကိုျးဇာူးတော်�� ်ချ းးမွမး်ပါ၏ ဘုုရား�း။ ကိုုုယ်တ်ော်��၏် 
သ�းသမးး�ဦးးခြ�စ်တ်ော်သ� ကိုွနှ်ုပက်ိုုု သခင်တ်ော်ယ်ရှုု၏ န�မတော်��က်ိုုု သု�း၍ ဆုတော်��င်း်ခွင််် တော်ပးသန�းသည့််အ်�ွကို ်
တော်ကိုျးဇာူး�င်ပ်ါသည့်။် သန်ရ်ားှင်း်တော်သ� �ုည့်�ဉ်တ်ော်��ဘ်ုုရား�း၏ �မး်ခြပခြခင်း်ကိုုု အကြွကိုင်း်မ့ ်န�ခ�ပါ၏။ ကိုုုယ်တ်ော်��၏် 
ဘုုန်းတော်�� ်ထာင်ရ်ားှ�းတော်စ်ရားန ်ကိုွနှ်ုပ၏် အသကို�်�ကိုုု မည့်က်ို့သ်ုု� ဆကိုက်ိုပရ်ားမည့်က်ိုုု သွနသ်င်တ်ော်��မ်ူပါ။ (တော်ခ� ိ
ရားပန်�းပါ။) သခင်တ်ော်ယ်ရှုု၏ န�မတော်��ခ်ြမ�၌် ဆုတော်��င်း်ပါ၏။ 

ယေ��ခ�ွ်��း်�

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််
�ာခ�လို�့က်ွယေလိုှ်က်ွခြခင််�

၁. မုမုသည့် ်ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူခြ�စ်ပ်ြီပးး ကိုတော်�းမျ�းအ�း ဤ�ကြီးကိုုမ�်ွင် ်စ်ုန်တော်ခ်မည့်ခ်ြ�စ်တ်ော်�ကို�င်း် တော်ခြပ�ပါ။

၂. ကိုတော်�းမျ�းသည့် ်မျကိုန်ှှ�ချင််းဆုုင်၍် နှှစ်�်န်းစ်း�န်းထာ�းရားပါမည့်။် �ကိုဆ်န််��င် ်မးနှုုင်သ်ည့််် 
အကိုွ�အတော်�းခြ�င်် ်စ်း�န်းရားပါမည့်။် ကိုတော်�း�ဦးးသည့် ်�ကိုဆ်န််�န်းထာ�းသည့်် ်�န်းနှှစ်�်န်း�ကို�းမှ 
အစ်အဆု�း ခြ��တ်ော်ခြပးရားပါမည့်။်

၃. �ွယ်က်ိုူမည့်ဟ်ုု ထာင်ပ်ါသ��း။ တော်ခြပးမည့််က်ိုတော်�း၏ မျကိုစ််ုကိုုု အ��ခ်ြ�င််် �ု�းအုပ�်ုုကိုပ်ါ။

၄. ဦး�ယေဆ်င််သ�ူး်�အတူကွွ် အယေရ�ကွ��ယေသ်အခးကွ်။ ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူ�ဦးးကို အဆု�း�ွင် ်ရားပတ်ော်စ်�င်််ကို� 
တော်ခြပး��တော်သ�ကိုတော်�းကိုုု ရားပထ်ာ�းရားပါမည့်။် ကိုတော်�းမျ�း၏ တော်ဘုးကိုင်း်�ု��ခ��မုအ�ွကို ်ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူမျ�း�ွင် ်
���န်ရားှုပါသည့်။်

၅. ကွယေလို��း်�အတူကွွ် အယေရ�ကွ��ယေသ်အခးကွ်။ အ�ယ်မ်ှ တော်ခြ��င််�်န်းစ်ွ� ခြ��တ်ော်ပးသွ�းတော်စ်ရားန ်
���န်ရားှုပါသည့်။် အကိုယ်၍် �မး်တော်�ကို�င်း်�ွ့သွ�း��င် ်ဆန််�န်ထ်ာ�းတော်သ��ကိုခ်ြ�င််် ည့်င်သ်�စ်ွ� 
ခြပန�်ည့်ည်ွှှန်ခြပတော်ပးပါ။

၆. �ကြီးကိုုမ�်�င် ်�ဦးးသ� အစ်အဆု�း တော်ခြပးရားပါမည့်။်

•  လိုကွ်ယေတူ�ွအသကွ်တူ်အတူွကွ် သင််ခ�်�စ််။ ကွယေလို��း်�သည့်် ဦး�ယေဆ်င််သကူွ�့ ���ကြကွည့််ကြကွယေသ်ယေကြကွ်င််် ဦး�ယေဆ်င််သ ူ
ယေခြပ််သည့်််အတူ�့င််��ာခ�ကြကွပ်ါသည့််။ ကွွနှံ်�ပ််တူ�့�သည့်် ယေခါင််�ယေဆ်င််�း်�၏ စ်ကွ်�အတူ့�င််� လို့�ကွ်�ာတူတူ်ကြကွပ်ါသည့််။ 
အ��ူသခြ�င််် သခင််ယေ�ရှုကုွ�့ ���ကြကွည့််သ�ူး်�အယေ�ခြ�င််် အလို���စ်�� အ�ပ််စ်�့�ပ်�့င််သယေတူ််�ယူေသ် သခင််ယေ�ရှုကုွ�့ ���ကြကွည့််ပြီးပ်�� 
�ာခ�လို�့ကွ်ယေလိုှ်ကွ်သင်််ပ်ါသည့််။

ယေဆ််ကွစ််�ရယေအ်င််

©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved. 95
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ယေလို်ကွးင််ခ်�်�

ဂျ�ဏာ�်ပူ်ါတူ�။် သင်သ်ည့်် ဆ�ယေတူ်င််�ခးကွ၏် ယေ�ာကွဆ်���စ််ယေကြကွ်င််�ခြ�စ်ယ်ေသ် ပ်�့င်သ်အ�ပ်စ််�့�ယေတူ်�်ူခြခင််� အ� ့

ယေလိုလ်ို်နှံ�့င်ခ့်ပ််ါပြီးပ်�။ ယေအ်ကွတ်ူငွ်် ��့စ််ယေကြကွ်င််�ကွ�့ ခးယေရ�ယေပ်�ပ်ါ။

ယေအ်က်ွပ်ါကွက်ွွလိုပ််�း်�ကွ�့ ခြ�ည့််ပ််ါ။

� ့၂:၉ ��့�ယေကြကွ်င်် ်ဘ�ရ်�သခင််သည့်် ကွ�့�်ယေတူ််ကွ�့ အလို�်ွခး ��ယေခြ�် က်ွ၍ ဘွ့��ာ�တူကွ်တူ�့��က်ွ 

ကွ��ခြ�တ်ူယေသ်ဘွ့��ာ�ကွ�့ ယေပ်�သ�ာ�ယေတူ််�၏ူ။

�ယေ�� ယေလိုလ်ို်ခ့ယ်ေသ် ကွး�်�စ််အရ �်တူ�့က့ွ�့ အဘ�်ယေကြကွ်င်် ်သခင််ယေ�ရှုကုွ �းက်ွစ်ခ့ြ�င််ယေစ်သည့််ဟံ� 

�င််ပ်ါသ�ည့််�။ �်တူ�့၏့ ယေခ်သ�ကွ�့ ကြကွ်�သည့််�်ည့််�တူ ူသင််၏် အသ�ကွ�့ ကွ�့�်ယေတူ််ကြကွ်��ည့််ဟံ� 

���ကြကွည့််ပ်ါသလို်�။ သင််၏ အသ�ကွ�့ ကြကွ်�လိုှင်် �်တူ�့အ့်� ခြပ်�်ယေခြ�သည့််�်ည့််�တူ ူသင််အ််� ခြပ်�်ယေခြ��ည့််ဟံ� 

ယေ�ှ််လိုင််ပ််ါသလို်�။ အယေခြ���်ံ�ံ်  ကွ�့�်ယေတူ််�်� ���ကြကွည့််ယေ�ှ််လိုင််န်ှံ�့င််ပ်ါသည့််။ ကွး�်��်ယေရ�၊ ကြံကွ�ခ်�့င််သ�်စ်�်ွ�ယေရ�၊ 

��့က့ွ�့�်တူ�့င််နှံငံ်် ်အခြခ်�သ�ူး်�အတူက်ွွ စ်သခြ�င်် ်ဘ�ရ်�သခင််�� ယေတူ်င််�ယေလိုှ်က်ွနှံ�့င််ပ်ါသည့််။ ဘ�ရ်�သခင််ကွ သင််၏ 

ဆ�ယေတူ်င််�ခးက်ွကွ�့ ကြကွ်�၍ �ာ�ယေည့််င််�ယေတူ််�ပူ်ါလို�့်�်ည့််။ 

တူ��� ခြပ်�်ရ�်အခး�့်

  ဆ�ယေတူ်င််�ခးကွ် ပ်���ယေသတူာ်တူလို��� ခြပ်ုလို�ပ်ပ််ါ။ �ည့်သ်ည့််် ကွတူပ်���ခ�ွကွ�့ �ဆ�့ အသ���ခြပ်ုနှံ�့င်ပ််ါသည့်။် ��့ပ်���ခ�ွကွ�့ 

ယေရ်င်စ််��စ်ကွ၊ ခတ့ူ��း်�ခြ�င််် အလိုဆံင်န်ှံ�့င်သ်လို�့ ကွွနှံ်�ပ်၏် ဆ�ယေတူ်င််�ယေသတူာ်ဟံ� ရှု�့�ရငံ််�စ်ွ်  ယေ�်ခ်ြပ်၍လိုည့််� 

�်�နှံ�့င်ပ််ါသည့်။် သင်၏် ဆ�ယေတူ်င််�ခးကွ�်း်�ကွ�့ ယေရ�သ်�၍ ယေသတူာ်အတူငွ််� သ�့်�ဆည့််�ကွ် ခြပ်�လ်ိုည့်် 

အ�တံူရ်ယေစ်ရ�် ယေ��စ်ဉ်် အသ���ခြပ်ုနှံ�့င်ပ််ါသည့်။် ဘ�ရ်�သခင်က်ွ သင်််ဆ�ယေတူ်င််�ခးကွက်ွ�့ အယေခြ�ယေပ်�သည့်််အခါ 

��့ဆ�ယေတူ်င််�ခးကွယ်ေပ််တူငွ်် ခးယေရ�ပြီးပ်�� �တံူသ််��်�ရပ်ါ�ည့်။် သင်််ဆ�ယေတူ်င််�သ�ကွ�့ အပြီး�တ့ူ�်� 

ကြကွ်�သည့်််အတူကွွ၊် အယေခြ�ယေပ်�သည့်််အတူကွွ် ဘ�ရ်�သခင်က်ွ�့ ယေကွး�ဇူးူ�ယေတူ်ခ်း ���ွ�်�ပ်ါ။

အ�ပ််စ်�့�ပ်�့င််သခြခင််�

၁

၃

၄

၂
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သခင််ယေ�ရှုသုည့်် �ာ�တူကွ်တူ�့��က်ွ ခြ�တ်ူယေသ် �ာ�ခြ�စ််သည့််။

အ်�င််၊ အ်�င််။

သခင််ယေ�ရှု၏ု �ာ�ယေတူ််အ်�ခြ�င်် ်သ�ာ် တူရ်�နှံငံ်် ်တူ�်ခ�့�ကွ�့ ရသည့််။

အ်�င််၊ အ်�င််။

သခင််ယေ�ရှု၏ု �ာ�ယေတူ််အ်�ခြ�င်် ်ကွး�်��်ကြံကွ�ခ်�့င််ခြခင််�ကွ�့ ရသည့််။

အ်�င််၊ အ်�င််။

သခင််ယေ�ရှု၏ု �ာ�ယေတူ််အ်�ခြ�င်် ်ယေ�ှ််လိုင််ဝ်ိ�်�ယေခြ�်က်ွရသည့််။

အ်�င််၊ အ်�င််။

သခင််ယေ�ရှု၏ု �ာ�ယေတူ််အ်�ခြ�င်် ်ယေကွး�ဇူး�ူယေတူ််နှံငံ်် ်ပြီးင်�့်သက်ွခြခင််� ရသည့််။

အ်�င််၊ အ်�င််။

သခင််ယေ�ရှု၏ု �ာ�ယေတူ််အ်�ခြ�င်် ်ခြပ်ည့််စ််��ယေသ် ခးစ််ခြခင််�ကွ�့ ရသည့််။

အ်�င််၊ အ်�င််။

ဦးးတော်ဆ�င်သ်ူကို �တော်�ကို�င်း်ဆုုခြပ�ုုကို်၊ ကိုတော်�းမျ�းကို တော်န�ကို်�တော်�ကို�င်း် ဆုု�ုုကို်ခြ�င််် 
�ုပ်တော်ဆ�င်ရ်ားပါမည့်။် ထာုု�တော်န�ကို ်ကိုတော်�းမျ�းအ�း မုမု�ုု�ဘု�သ� တော်�းကိုဗျ��ပဒုု ်စ်ပဆ်ုု�ကိုည့်််ရားန် 
�ုုကို်�နွ်းပါ။ သူ�ုု� အ�ကို�ခြပ�သမ�ကိုုု သင်ပ်နု်းတော်ပ်�ငွ် ်ချတော်ရားးတော်ပးပါ။ သူ�ုု� ကိုုုယ််�ုုင် ်
စ်ပဆ်ုုထာ�းတော်သ� သးချင်း်ကိုဗျ�တော်�ကို�င််် ကိုတော်�းမျ�း မည့်မ်� ��်ကြွကို��သည့်က်ိုုု �ကိုည့်််ရှု�ုုုကို်ပါ။

ယေတူ�ကွ�း် သ�ဆ�့ရ�် 

အ�ပ််စ်�့�ပ်�့င််သခြခင််�
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အ�ည့်် ရကွ ်စ်ွ့
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ဤ�ကိုအ်မူအရား�မျ�းကိုုု အသု�းခြပ�ပြီပးး ကိုတော်�းမျ�းအ�း ဧ��တော်ဂျ�ု သ�င်း်စ်ကို�းကိုုု ရှုုုးရားှင်း်�ွယ်က်ိုူစ်ွ� 
မ�တော်�တော်ပးနှုုင်ပ်ါသည့်။် တော်အ�ကိုပ်ါရှုုပပ်ု�မျ�းကိုုု �ကိုည့််ရ်ှုု၍ သူင်ယ်ခ်ျင်း်မျ�း၊ မုသ�းစ်ု�င်မ်ျ�းနှှင်် ်
အ�ူ�ကိုွ �ုပတ်ော်ဆ�င််ရားသည့်မ်ှ� မည့်မ်� �ွယ်က်ိုူသည့်က်ိုုု တော်�ွ�ရားပါ�ုမ်မ်ည့်။် �ပည့်််တော်��ခ်ြ�စ်ခ်ြခင်း်နှှင််် 
ပ�သ်ကိုသ်ည့််် ဆုတော်��င်း်ချကိုအ်�ွကို ်ဤနည့်း်�မး်သည့် ်အ�ွန် အသု�း�ည့်််ပါသည့်။် 

၁. အစ်အဦးး၌ ဘုုရား�းသခင်သ်ည့် ်ကိုမာ�ကြီးကိုးးကိုုု 
�န်ဆင်း်ခ့ပ်ါသည့်။်

၂. ကိုမာ�ကြီးကိုးးထာ့သုု� အခြပစ်�်ရား�း �င်�်�ပြီပးး 
ပျကိုစ််းး��ပါသည့်။် 

၃. အခြပစ်�်ရား�း၏ အခကို�း တော်သခြခင်း် 
ခြ�စ်ပ်ါသည့်။်

၄. ဘုရုား�းသခင်၏် သ�းတော်�� ်တော်ယ်ရုှုခရားစ်က်ို 
အခြပစ်တ်ော်ကြွကိုးကိုုု ဆပတ်ော်ပးပါသည့်။်

၅. သခင်တ်ော်ယ်ရှုုသည့်သ်� 
အခြပစ်က်ိုင်း်စ်င်တ်ော်သ�သူ ခြ�စ်ပ်ါသည့်။်

၆. သခင်တ်ော်ယ်ရှုု အတော်သခ�တော်��မ်ူသည့်။်

၇. သခင်တ်ော်ယ်ရှုုအ�း သပြီဂျ��ဟု�်ကိုပါသည့်။် ၈. သခင်တ်ော်ယ်ရှုုသည့် ်တော်သခြခင်း်မှ 
ထာတော်ခြမ�ကိုတ်ော်��မ်ူသည့်။်

၉. သင််အ်ခြပစ်အ်�ွကို ်သခင်တ်ော်ယ်ရှုု 
အတော်သခ�တော်��မ်ူခြခင်း် ခြ�စ်သ်ည့်။်

၁၀. သခင်တ်ော်ယ်ရှုုကို ထာ��ရားအသကို ်
�ကိုတ်ော်ဆ�င်က်ိုုု သင်််အ�း တော်ပးပါသည့်။်

၁၁. ထာုု�ကိုတ်ော်ဆ�င်က်ိုုု သင် ်
နှှစ််သကိုပ်ါသ��း။

၁၂. သခင်တ်ော်ယ်ရုှုကိုုု မမု၏ု ကိုယ်�်င်ရှ်ားင်အ်ခြ�စ် ်
ယ်ု��ကိုည့််ခြခင်း်ခြ�င််် �ကိုခ်�ပါ။

၁၃. ဤသ�င်း်တော်ကို�င်း်ကိုုု �ူ�ုုင်း်အ�း 
မ�တော်�တော်ပးပါ။
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ကွယေလို��း်�အတူကွွ် ဆ�ယေတူ်င််�ပ်ဋိည့့််ဉ််တူွင်် �ပ််��ယေလိုလ်ို်ရ�်

စ်�အုပမ်ျ�း၊ �ကိုက်ိုမး်စ်�တော်စ်�င်မ်ျ�း၊ ဆုတော်��င်း်ကိုဒုခ်ြပ�းမျ�း၊ 
တော်ရား�င်စ််ု�ခြခယ် ်စ်�အုပမ်ျ�းနှှင််် အခြခ�း ရှုုပသ်�၊ ဗးဒုးယ်ုု 
သင်တ်ော်ထာ�ကိုက်ိုူမျ ု�းစ်ု�ကိုုု အွန�်ုုင်း်�ွင် ်�ကိုည့််ရ်ှုုရားယ်ူနှုုင်ပ်ါသည့်။်

theprayercovenant.org/children 
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111
င်ါ်ကိုုု တော်ခ်တော်��် င်ါထာူးမည့််။ ကြီးကိုးးတော်သ�အရား�၊ သင်် မသုနှုုင််တော်အ�င် ်

နကို်န့တော်သ�အရား�ကိုုု င်ါ ခြပမည့််။ တော်ယ် ၃၃:၃

ရှုပူ်ါရှု�� ဤတော်��ကိုကြီးကိုးးအ�း ကိုုုယ်တ်ော်�� ်အုပစ််ုုးသည့်က်ိုုု ခြမင််တော်�ွ���တော်စ်ရားန်

ရည့််��ံ်�ခးကွ် ဆုတော်��င်း်ခြခင်း်ပဋိုည့်�ဉ်၏် အရားှုန�်န်ခုုးအ�းခြ�င််် ကိုတော်�း�ူင်ယ် ်�ူရားွယ်မ်ျ�း သခင်တ်ော်ယ်ရှုု၏ တော်န�ကိုတ်ော်��သ်ုု� �ုုကိုတ်ော်စ်�ုု� ဦးး�ည့်တ်ော်ပးရားန်

�ယေ��ပ့် ပ်ါဝိင််ရ�် သ�င်း်အချကိုအ်�ကိုမ်ျ�း ပုုမုု ရားယ်ူရားန ်theprayercovenant.org/children �ွင် ်�င်တ်ော်ရား�ကိုတ်ော်��်�နှုုင််ပါသည့်။်

theprayercovenant.org
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