
စ်ကြီး�င်္�၀ဠ�နှံိင်််�ွနှံ်ု�်�ုု��ုု�နာ်ဆင််းရားိင််ဘုုရား�းသည််ဆုကျေး��င််းသံမီးး�း

�ုု ���းပြီး�းးအကျေးဖြ�ကျေး�းကျေး���င််းသုရားဖြခင််း�ဘုယ််ကျေးလာ��်အံ်ဩ�ုု�ကျေး��င််း

သလာဲ? သခင််ကျေးယ်ရှုု�‘’ကျေး��င််း�င််ဘုံု၌၎င််း၊ကျေးဖြမီးကြီး�းးကျေး�်၌၎င််း၊စ်းရားင််

�ုုင််ကျေးသ�အခွင်််ရားိုသမီးာ�ုု� �ုုင်ါခံရားပြီး�း”လာုု�ကျေးဖြ���ယ််။ ဒါဆုုရားင််.... သင််

ဆုကျေး��င််း�ဲ်အခါ ဘု�ကျေး�ွဖြ�စ််လာ�မီးလာဲ စ်ဥ်းစ်�း��ည်််�ါ။ 

�ကျေးလားမီးး�းအ��်ွ
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�ွနှံ်ု�်�ုု ခးစ််ကျေး��်မီးးသည်််အဖြ�င်် 

�ုုယ််ကျေး��်၏ ရားင််ကျေးသွး�ဦးး ဖြ�စ််ခွင််် 

ရားသည်််အ�ွ�် ကျေး�းးဇူးးးကျေး��်�ုု ခး းးမီးွမီး်း�ါ၏။

အလာွ�်�း�်ရားနာ်�းမီး်းခး�်

ဘုုရား�းသခင််၏သ�းကျေး��်ဟု ကျေးခ်ကျေးဝိ်ဖြခင််းအခွင်််�ုု င်ါ�ုု�သည်် 
ရားမီးည်််အကျေး���င််း ဘုုရား�းသခင််သည်် င်ါ�ုု��ုု အဘုယ််မီးာကျေးလာ��် 
ခးစ််ကျေး��်မီးးသည််�ုု ��ည်််ရှုုဆင််ဖြခင််��ကျေးလာ�်။ (၁ ကျေးယ်� ၃:၁)

ကျေး��င််ကျေးလားဖြ�စ််ကျေးစ်၊ 
ကျေး��င််မီးကျေးလားဖြ�စ််ကျေးစ် 

သခင််ကျေးယ်ရှုု�ုု �ယ််�င််ရားိင််အဖြ�စ်် 
လာ�်ခံယ်ံု��ည််ကျေးသ�အခါ မီးည််�ဲ်သုု� 

ဖြ�စ််လာ�သည််�ုု သခင််ကျေးယ်ရှုု� 
မီးုနာ�်ကျေး��်မီးးခဲ်�ါသည််။ ထားုုအခါ 
ကျေး�း��်ဆံုးရား�မီးိ� ဖြ�နာ်ကျေး�ွသး 
ဖြ�စ််လာ��ါသည််။ ထားုုအ�ွ�် 

ကျေး��င််း�င််ဘုံု၌�င်် ကြီး�းးမီး�းကျေးသ� 
ဝိမီး်းကျေးဖြမီး��်ကျေး�း�်ရားှင််ဖြခင််းဖြ�င်််  

�ွဲ�းင််း����ါသည််။

�ွနှံ်ု�်�ုု ခးစ််ကျေး��်မီးးသည်််အဖြ�င်် 

�ုုယ််ကျေး��်၏ ရားင််ကျေးသွး�ဦးး ဖြ�စ််ခွင််် 

ရားသည်််အ�ွ�် ကျေး�းးဇူးးးကျေး��်�ုု ခး းးမီးွမီး်း�ါ၏။

�ုုယ််ကျေး��်�ုု �ွနှံ်ု�် ခးစ််�ါ၏။

2
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�ွနှံ်ု�်�ုု ခးစ််ကျေး��်မီးးသည်််အဖြ�င်် 

�ုုယ််ကျေး��်၏ ရားင််ကျေးသွး�ဦးး ဖြ�စ််ခွင််် 

ရားသည်််အ�ွ�် ကျေး�းးဇူးးးကျေး��်�ုု ခး းးမီးွမီး်း�ါ၏။

သခင််ကျေးယ်ရှုုသည််လာည််း သင်််အ�ွ�် ဝိမီး်းကျေးဖြမီး��်ကျေး��်မီးး�ါသည််။ 
သး၏ ကျေးမီး�ာ�ကျေး��်အ�းဖြ�င််် သင်််�ုု ဖြ�ည်််စ်ံုကျေးစ်�ါသည််။ 
သင်််အ�ွ�် ဝိမီး်းကျေးဖြမီး��်၍ သးခးင််းမီးး�း�င်် သးဆုု�ါသည််။

ဘုရး�သူခင်သူညာ် သူူတွိုကလေးို အဘယ််များ ခ�စ်�ကလေးးင်� းူတွိုင်� သူိရာိ�စရ့် သူခင်�ယ်ကလေး 
အးို�တွး် ရာိခ�့ပါါသူညာ်။ ထို�ကလေးးင့် သူို�ထိ့်�ာင့် �ပါ�းကလေး်�သူးသူို� ဥပါများးကလေးို ကလေးိုယ််�တွး်ကလေး 
များိ့�်�တွး်များူခ�့ပါါသူညာ်။ �ပါ�းကလေး်�သူးသူို�အတွွကလေး် သူို�ထိ့်�သူညာ် အးွ့် စို�ရိများ်ပါီ� 
ကလေး�့်သူညာ့် သူို�များ�း�ကလေးို ထး�ပါစ်ခ�့ကလေးး �ပါ�းကလေး်�သူးသူို�ကလေးို းိုကလေး်ရားခ�့ပါါသူညာ်။ သူို�ထိ့်�ကလေး 
ထိုသူို��း�ကလေးို �ဘ�ကလေးင်�းုံ�ခံ�စခ�င်�သူး�ကလေးးင့်ပါါ။ သူို�များ�း�သူညာ် များိများိဘးသူးများိများိ 
ရပါ်တွညာ်ိုင်စွများ်� များရာိ�သူး်းညာ်� တွခါတွရံတွွင် သူူတွို စိတွ်ကလေးိကလေး် �ဖြခဦ�တွညာ့်ရး 
�းးကလေး်သူွး�တွတွ်ကလေးပါါသူညာ်။ ထိုအခါ ဖြခ�သူ့များ�း�၊ ဝကလေး်ဝံများ�း�၏ စး�ဖြခင်�ကလေးို ခံရိုင်ပါါသူညာ်။
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�ွနှံ်ု�်သည်် ခးစ််၍ 
နာာခံလာုု�်ကျေးလာာ��်ကျေးစ်�ါ။
�ွနှံ်ု�်သည်် ခးစ််၍ 
နာာခံလာုု�်ကျေးလာာ��်ကျေးစ်�ါ။
�ွနှံ်ု�်သည်် ခးစ််၍ 

ခးစ်ဖ်ြခင််းကျေးမီး�ာ� �ွနှံ်ု�်သည်် ခးစ််၍ 
နာာခံလာုု�်ကျေးလာာ��်ကျေးစ်�ါ။

အလာွ�်�း�်ရားနာ်�းမီး်းခး�်

သင််၏ ဘုုရား�းသခင်် ထား�ဝိရားဘုုရား�း�ုု စ်ု�်နှံိလာံုးအ�ွင််းမီးဲ ်
��ဏ်ရားိုသမီးာနှံိင််် ခးစ််ကျေးလာ�်။ ဟးကျေးသ� �ည်�်သည်် �ထားမီး�ည်�်ဖြ�စ််၏။ 
ကြီး�းးဖြမီး�်ကျေးသ� �ည်�်လာည််း ဖြ�စ််၏။ (မီး ၂၂:၃၇၊၃၈)

အ��ဗံဟံသည်် ဘုုရား�းသခင််�ုု 

ခးစ််�ါသည််။ လာွနာ်ခဲ်ကျေးသ� နှံိစ််ကျေး�ါင််းမီးး�းစ်ွ�� သး 

အသ�်ရားိင််ကျေးနာထားုုင််ခဲ်�ါသည််။ သး အသ�်ကြီး�းးလာ�ကျေးသ� 

�ကျေးနာ��ွင်် ဘုုရား�းသခင််� “သင််၏ ဖြ�ည််နှံိင်််�� ွ

အမီးး�ုးသ�းခးင််း ကျေး�ါ�်ကျေးဘု�်မီးး�းထားဲမီးိ ထားွ�်ပြီး�းးလာာင်် 

င်ါ ဖြ�လာ�ံ်ကျေးသ� ဖြ�ည််သုု� သွ�းကျေးလာ�်။ င်ါသည်် သင်််�ုု 

လားမီးး�ုးကြီး�းး ဖြ�စ််ကျေးစ်မီးည််။ င်ါ ကျေး��င််းကြီး�းးကျေး�း၍ သင််၏ နာာမီး�ုု 

ကြီး�းးဖြမီး�်ကျေးစ်မီးည််။ သင်််အ�းဖြ�င်််လာည််း လားမီးး�ုးအကျေး�ါင််း�ုု�သည်် 

ကျေး��င််းကြီး�းးမီးဂင်္လာ��ုု ခံရား��လာုမီး််မီးည််” ဟ ု

မီးုနာ�်ကျေး��်မီးး�ါသည််။
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သခင််ကျေးယ်ရှုု�ုု နာာခံလာုု�်ကျေးလာာ��်ဖြခင််းသည်် 
စ်ု�်လာု�်ရားိ�းစ်ရား� အသ�်��ခရားးးဖြ�စ််�ါသည််။

အး�ဗံဟံကလေး ဘုရး�သူခင်ကလေးို ့းခံခ�့ပါါသူညာ်။ သူူ၏ ဇ့ီ�သူညာ်ာင့်အတွူ ပါိုင်ဆုိုင်သူများကလေးို 
ယ်ူပါီ� အိများ်သူစ်ရာိရး အ�ဝ�တွ�့ရးသူို ထွကလေး်းးခ�့ပါါသူညာ်။ အး�ဗံဟံ၏ 
ထို့းခံဖြခင်�များား သူူ�အသူကလေး်တွး၌ �့းင်တွွင် �ကလေးံ�တွွးးရများညာ့် ့းခံဖြခင်�၊ 
ခ�စ်ဖြခင်�၊ ယ်ုံကလေးညာ်ဖြခင်� ကလေးီ�များး�းးဖြခင်�အတွွကလေး် အစအဦ�သူး ရာိပါါ�သူ�သူညာ်။

ဒါ� ��ထုား�း�ဲ ်

ဖြ�ည််�ဲ စ်�ရား�ကျေးရား။

ဘုရုား�းသခင်် င်ါ�ု�ု�ုု ကျေး��င််းကြီး�းးကျေး�း�ယ််။

5
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�ုုယ််ကျေး��် �ွနှံ်ု�်�ုု ခးစ််ကျေး��်မီးးသ�ဲ်သုု� အဖြခ�းသးမီးး�းအကျေး�် ခးစ််နှံုုင််ရားနာ် 
မီးစ်ကျေး��်မီးး�ါ။

ဘုုရား�းသခင်် �ွနှံ်ု�်�ုု��ုု 

ခးစ််ကျေး��်မီးးသ�ဲ်သုု� အဖြခ�းသးမီးး�း�ုု 

ခးစ််ဖြခင််းဆုုသည််မီးိ� အဘုယ််�ုု 

ဆုုလာုု�ါသနာည််း။ �ွနှံ်ု�်�ုု� စ်းးစ်မီး်း���ါစ်ုု�။ 

“�ုုယ််နှံိင််် စ်�်ဆုုင််ကျေးသ�သးသည်် 

မီးည််သးနာည််း” ဟု သခင််ကျေးယ်ရှုု�ုု 

ကျေးမီးးခဲ်���ါသည််။ �ုုယ််ကျေး��်� 

ဥ�မီး��ခုဖြ�င််် ရားိင််းဖြ�ခဲ်�ါသည််။ 

�ုုယ််ကျေး��်� သွနာ်သင််�ုုင််း 

အလာွနာ်ကျေး��င််းကျေးသ� ဥ�မီး�မီးး�း 

ကျေး�း��်�ါသည််။

�ုုယ််ကျေး��် �ွနှံ်ု�်�ုု ခးစ််ကျေး��်မီးးသ�ဲ်သုု� အဖြခ�းသးမီးး�းအကျေး�် ခးစ််နှံုုင််ရားနာ် 
မီးစ်ကျေး��်မီးး�ါ။

အလာွ�်�း�်ရားနာ်�းမီး်းခး�်

င်ါ�်ည်�်ဟးမီးး��း င်ါသည်် သင််�ုု��ုု 
ခးစ််သည်််နာည််း�း သင််�ုု�သည်် 
အခးင််းခးင််း ခးစ််��ကျေးလာ�်။ (ကျေးယ်� ၁၅:၁၂)

�ရှုဏု�ကျေး��်

မီးကျေး����်�ါနာဲ�။ င်ါ မီးင််း�ု ု
�းည်းကျေးစ်�င်််ကျေးရား�ိ�်�ါမ်ီးယ််။

ကျေး�းးဇူးးးဖြ��၍ င်ါ�်ုု �ယ််�ါ။
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�ွနှံ်ု�်သည်် နှံု�်ဖြ�င်််သ�မီး� လာု�်ကျေးဆ�င််မီးုအ�းဖြ�င်််�ါ 
ခးစ််ဖြခင််းကျေးမီး�ာ��ုု ဖြ�လာုု�ါသည််။

းူတွစ်�ယ်းကလေး်သူညာ် ခရီ�သူွး�ရင်� းများ်�၌ ဓး�ဖြပါတွိုကလေး်ခံရပါါသူညာ်။ 
ဓး�ဖြပါများ�း�ကလေးို သူူ�ကလေးို ိုကလေး်ာကလေး်၍ ရာိသူများအး�းုံ� ယ်ူသူွး�ကလေးး 
းများ်��ပါတွွင် �သူးု�များ�းပါါ� ထး�ပါစ်ခ�့ကလေးပါါသူညာ်။ းူများ�း�ကလေး သူူ�ကလေးို 
ဖြများင်�သူးအခါ များသူ့း�ဘ� �ရားင်ထွကလေး်သူွး�ကလေးပါါသူညာ်။ သူို�သူး် းူများ�း� 
အထင်�သူ�ကလေး�့ရ�ကလေးသူညာ့် ရာများးရိအများ� ိ�သူး�တွစ်ဦ�သူညာ် းူ့း၏ 
�ဘ�တွွင် ဒူ��ထးကလေး်၍ အ့းကလေးို �ဆု��ကလေးးဖြခင်�၊ ပါတွ်တွီ�စီ��ပါ�ဖြခင်�များ�း� 
ဖြပါးုပါ်�ပါ�ခ�့ပါါသူညာ်။ ထို�့းကလေး် းုံ�ခံ�သူး �့ရးတွခုသူို 
�ခ�ဆုးင်သူွး��ပါ�သူညာ့်အဖြပါင် ကလေးု့်ကလေး�စရိတွ်ကလေးိုပါါ ကလေး�ခံ�ပါ�ခ�့ပါါသူညာ်။
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�ွနှံ်ု�်၏ အဖြ�စ််မီးး�းအ�ွ�် 

ကျေး��င််း�နာ်�ါ၏။ �ွနှံ်ု�်�ုု 

သနာ�်ရားိင််းစ်င််��ယ််ကျေးစ်ကျေး��်မီးး�ါ။

အလာွ�်�း�်ရားနာ်�းမီး်းခး�်

ဒုစ်ရှုုု�် အည်စ််အကျေး��း�ုု 
အ�ုနာ်အစ်င်် ကျေးဆးကျေး���၍ အ�ွနှံ်ု�်�ုု 
သနာ�်ရားိင််းကျေးစ်ကျေး��်မီးး�ါ။ (ဆ� ၅၁:၂)

 “�ွနှံ်ု�်�ုု�အကျေး�် 

ဖြ�စ််မီးိ�းကျေးသ�သး�ုု ဘုယ််နှံိကြီး�ုမီး် 

ခွင်််လာှ�်ရားမီးည််နာည််း၊ ခုနှံိစ််ကြီး�ုမီး်�ါလာ�း” ဟ ု

သခင််ကျေးယ်ရှုုအ�း ကျေး��ရှုု� ကျေးမီးးခဲ်�ါသည််။ 

“ခုနှံိစ််ဆယ်် ခုနှံိစ််လားကျေးဖြမီး��်သည််အထား ု

ခွင်််လာှ�်�ါ” ဟု သခင််ကျေးယ်ရှုု� 

အကျေးဖြ�ကျေး�းခဲ်ပြီး�းး ကျေးနာာ�်ထား�် ဥ�မီး��ခု�ုု 

ကျေးဖြ��ဖြ��ါသည််။

ဘုရုား�းသခင်် 
�ယ််�င််ကျေး��်မီးး�ါ။

ကျေးမီးကျေးမီးကျေးရား အရားမီး်း 
ကျေး����်�ယ််။

�ွနှံ်ု�်၏ အဖြ�စ််မီးး�းအ�ွ�် 

ကျေး��င််း�နာ်�ါ၏။ �ွနှံ်ု�်�ုု 

သနာ�်ရားိင််းစ်င််��ယ််ကျေးစ်ကျေး��်မီးး�ါ။
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သခင််ကျေးယ်ရှုုသည်် �ွနှံ်ု�်�ုု ခွင်််လာှ�်ကျေး��်မီးးသဖြ�င််် 
အဖြခ�းသးမီးး�း�ုု �ွနှံ်ု�် ခွင်််လာှ�်�ါမီးည််။

ကျေး��င််း�နာ်�ါ�ယ််။ 
�းကျေးနာာ်နာဲ� မီးုသ�းစ်�ုုု 

သနာား�ါဗး�။

ဘု��၊ွ ဒါဆုု 

င်ါ�ဘု�လာ�ု်ရားမီး�ိလာဲ။

များင်�ကလေးီ�တွပါါ�ကလေး သူူ၏ ငယ််သူး�များ�း�အး� သူူ�အ�ပါတွွင် အ�ကလေး� များညာ်များ ရာိကလေးသူ့ညာ်�ဟု 
�များ�ဖြများ့်�ခ�့ပါါသူညာ်။ များင်�ကလေးီ�အ�ပါ အ�ကလေး�များ�း�စွး တွင်�့ပါီ� ဖြပါ့်ဆုပါ်ိုင်များညာ ်
များဟုတွ်�တွး့�ကလေးးင်� ငယ််သူး�တွဦ�ကလေး ဖြပါ့်�ဖြ�ပါါသူညာ်။ ထိုအခါ များင်�ကလေးီ�ကလေး 
“ဒီအ�ကလေး��တွွ ဆုပါ်ိုင်�အးင် များင်�့�� များင်�များိသူး�စု�တွွကလေးို ကလေး့်အဖြ�စ် �ရးင်�စး�များယ််” 
ဟု �ဖြပါးပါါသူညာ်။ ထိုငယ််သူး�သူညာ် ငို�ကလေး�သူဖြ�င့် များင်�ကလေးီ�သူညာ် သူ့း�းးကလေးး 
“များင်�အ�ကလေး��တွွ အး�းုံ� များ�ပါ�ပါါ့���တွး့” ဟု �ဖြပါးးိုကလေး်ပါါသူညာ်။များညာ်သူညာ့်အ�ကလေး�များ 
များရာိ�တွး့�သူး ထိုငယ််သူး�သူညာ် သူူ�ထံတွွင ်
အ�ကလေး�အ့ညာ်�ငယ်် ယ်ူထး��သူး 
အဖြခး�ငယ််သူး�တွဦ�ကလေးို �တွွးင ်
ထိုအ�ကလေး�ကလေးို များ�ပါ�ပါါကလေး �ထးင်ခ�ပါစ်များညာ်ဟု 
ခိများ်��ဖြခးကလေး်ပါါသူညာ်။ ထိုငယ််သူး�ကလေး 
သူ့း�ပါါဟု �တွးင်�ပါ့်�သူး်းညာ်� 
းကလေး်များခံဘ� �ထးင်ထ�သူို ပါိုပါစ်ပါါသူညာ်။
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အလာွ�်�း�်ရားနာ်�းမီး်းခး�်

အုု ထား�ဝိရားဘုုရား�း �ွနှံ်ု�်သည်် စ်ု�်နှံိလာံုးအ�ွင််းမီးဲ 
�ုုယ််ကျေး��်�ုု ခး းးမီးွမီး်း�ါမီးည််။ အံ်�ွယ််ကျေးသ� 
အမီးုကျေး��် ရားိုသမီးာ�ုု��ုု ဖြ�ှနာ်�ါမီးည််။ (ဆ� ၉:၁)

ခးး းမီးမွီး်း�ုုး�ယွ်ဖ်ြခင််း

လာွနာ်ခဲ်ကျေးသ� နှံိစ််ကျေး�ါင််းနှံိစ််ကျေးထား�င််�ွင်် 

မီး�ရားုဟးကျေးသ� မီးုနာ်းမီး�း�ု�ဦးးဆးသုု� 

ကျေး��င််း�င််�မီးနာ် ဂါကျေးဖြဗလာ ကျေးရား��်လာ��ါသည််။ 

ကျေး��င််း�င််�မီးနာ်� အထားးးသ�င််းစ်��း�ခု�ုု 

ကျေးအ��်�ါအ�ုုင််း ���းကျေးဖြ��ရားနာ် ဖြ�စ််�ါသည််။ 

“မီးစ်ုုးရားုမီး်နာဲ�၊ သင််သည်် ဘုုရား�းသခင််ကျေးရားိကျေး��်၌ 

အလာွနာ် မီးး�်နှံိာရားပြီး�း။ သ�းကျေးယ်��်း�း�ုု �ွ�းဖြမီးင််ပြီး�းး 

ကျေးယ်ရှုုလာုု� နာာမီးည််ကျေး�းရားမီးည််။ ထားုုသးသည်် 

ကြီး�းးဖြမီး�်၍ အဖြမီးင်််ဆံုးကျေးသ�ဘုုရား�း၏ သ�းကျေး��်ဟု 

ကျေးခ်ကျေးဝိ်ဖြခင််း�ုု ခံရားလာုမီး််မီးည််။”

��ယ််ကြီး�းး� 
ထားနွာ်းလာင််းကျေး���်�ပြီး�းး 
သးင်ယ််ကျေး��် ကျေးယ်ရှုဆုး 

လာမီး်းဖြ�ကျေး�း�ယ််။

င်ါ�ုု�မီးိ� 
လာ�်ကျေးဆ�င််ကျေး� ွ

�ါ�ယ််ကျေးဟ။်

စ်ု�်နှံိလာံုး�ါလား�် �ုုယ််ကျေး��်�ုု 

ခး းးမီးွမီး်းကျေးထား�မီးနာာဖြ���ါမီးည််။စ်ု�်နှံိလာံုး�ါလား�် �ုုယ််ကျေး��်�ုု 

ခး းးမီးွမီး်းကျေးထား�မီးနာာဖြ���ါမီးည််။
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သူူငယ််�တွး်�ယ် �များွ��ွး�းး�သူးအခါ အး�းုံ� �ပါ�း်ရ�င်ဝများ်��ဖြများးကလေး်ကလေးပါါသူညာ်။ 
�ကလေးးင်�ကလေးင်တွများ့်များ�း� ဆုင်�သူကလေး်းးပါီ� “�ကလေးးင်�ကလေးင်ဘုံ၌ �ကလေး��ဇူ��တွး ်
ခ��ီများွများ်�ကလေး�စသူတွညာ်�၊ �ဖြများကလေးီ��ပါ၌းညာ်� ငိများ်သူကလေး်ဖြခင်� ရာိ�စသူတွညာ်�” ဟု 
�ကလေး��ကလေးး်ကလေးပါါသူညာ်။ သူို�ထိ့်�များ�း�းညာ်� သူူငယ််�တွး်�ယ်ကလေးို သူွး��ရးကလေး ်
�ူ��ဖြများး်ကလေးပါါသူညာ်။

�ုုယ််ကျေး��််�ုု �ွနှံ်ု�် ကျေးနာ��ုုင််း ခး းးမီးွမီး်း�ါမီးည််။

သ�းကျေး��် 
ကျေးမီးးွ��ွး�ဲအ်�ွ�် 

ဘုရုား�းရားဲ ကျေး�းးဇူးးးကျေး��် 
ခး းးမီးမွီး်း��။

ခးစ််စ်ရား�ကျေး��င််းလာု�ု်��

ကျေးဖြမီးကြီး�းးကျေး�်မီး�ိ 

ပြီးင်မုီး်သ�်ဖြခင််း 

ရားို�ါကျေးစ်
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ဘု� �းကျေးနာာ် ဟ�ု်လာ�း။ �းကျေးနာာ် မီးဟ�ု်�ါဘုးး။ ကျေးအးကျေးဆးကျေးနာ��စ်မီး်း�ါ။

သခင််ကျေးယ်ရှုုဘုုရား�း၊ �ုုယ််ကျေး��်သည်် 
�ွနှံ်ု�်၏ အရားိင််သခင်် 
ဖြ�စ််ကျေး��်မီးး�ါ၏။ �ွနှံ်ု�် 
သွ�းရား�လာမီး်း�ုု �ဲ်ဖြ�င််ကျေး��်မီးး�ါ။

အလာွ�်�း�်ရားနာ်�းမီး်းခး�်

င်ါ၌ ဆည််း��်လာုုကျေးသ�သးဖြ�စ််လာာင်် �ုုယ််�ုု�ုုယ်် 
ဖြင်င််း�ယ််ရားမီးည််။ �ုုယ်် လာ�်ဝိါး��်�ုုင််�ုု 
ကျေးနာ��ုုင််းထားမီး်း၍ င်ါက်ျေးနာာ�်သုု� လာုု�်ရားမီးည််။ (လာု ၉:၂၃)

ဆ��်�အ်�န်ှံိံဖြခင််း

ကျေး��ရှုုသည်် ���်မီး�ွနာ်မီးး 

�ုုယ််ကျေး��်�ုု သံုးကြီး�ုမီး် ဖြင်င််း�ယ််လာုမီး််မီးည််ဟ ု

သခင််ကျေးယ်ရှုု� ကျေး��ရှုုအ�း ကျေးဖြ��ခဲ်�ါသည််။ 

�ုုယ််ကျေး��် လာ�်ဝိါး��်�ုုင််သုု� မီး��်မီးး 

�ရား�းစ်စ််ကျေးဆးကျေးနာစ်ဉ်် ထားုုသုု� ဖြင်င််း�ယ််ခဲ်�ါသည််။ 

လားမီးး�းသည်် ကျေး��ရှုု�ုု မီးိ�်မီးုကျေးနာ��သဖြ�င််် 

သခင််ကျေးယ်ရှုု၏ အကျေး�ါင််းအ�ါဖြ�စ််ကျေး���င််း သး 

အကျေး����်အ�နာ် ဖြင်င််းဆနာ်ခဲ်�ါသည််။ ထားုု�ကျေးနာာ�် 

���်�ွနာ်သံ�ုု ���းရား�ါကျေး��်သည််။

မီးင််း ကျေးယ်ရှုနုာဲ� 
အ�း�း 

ရားိုခဲ်�ယ််မီးလာ�း။

ဒးလားလာည််း ကျေးယ်ရှုရုားဲ 
အကျေး�ါင််းအ�ါ�ဲကျေးဟ။်

သခင််ကျေးယ်ရှုုဘုုရား�း၊ �ုုယ််ကျေး��်သည်် 
�ွနှံ်ု�်၏ အရားိင််သခင်် 
ဖြ�စ််ကျေး��်မီးး�ါ၏။ �ွနှံ်ု�် 
သွ�းရား�လာမီး်း�ုု �ဲ်ဖြ�င််ကျေး��်မီးး�ါ။
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သခင််ကျေးယ်ရှုုဘုုရား�း �ွနှံ်ု�်သည်် �ုုယ််ကျေး��်အ�း အစ်ဉ််သစ်�ရားို�ါမီးည််။

�ပါတွုသူညာ် ကလေးိုယ််�တွး် �ဖြပါးခ�့သူညာ်ကလေးို ခ�ကလေး်ခ�င်� သူတွိရပါီ� အ�ဝ�တွ�့ရးသူို 
သူွး�ကလေးး ငို�ကလေး�ခ�့ပါါသူညာ်။ ဝများ်�့ညာ်��ကလေးကလေးွ�ခ�့ရပါါသူညာ်။ သူခင်�ယ်ကလေး �ပါတွုကလေးို 
စိတွ်များပါ�ကလေး်ခ�့ပါါ။ ရာင်ဖြပါ့်ထ�ဖြများးကလေး်ပါီ��့းကလေး် �ပါတွုာင့်အတွူ များ့ကလေး်စး စး�ခ�့သူးို 
ခွင့်းတွ်�ပါ�ခ�့ပါါသူညာ်။ ကလေးိုယ််�တွး်ကလေး �ပါတွုကလေးို တွပါညာ့်�တွး်တွဦ� ဖြ�စ်�စးိုပါီ� 
သူူ�အး�ဖြ�င့် အဖြခး�တွပါညာ့်�တွး်များ�း�စွးကလေးိုးညာ်� ပါွး�များ�း��စးိုပါါသူညာ်။ �ပါတွုတွွင ်
အး�့ညာ်�ခ�ကလေး် ရာိ�သူး်းညာ်� ကလေးိုယ််�တွး်အး� အရာင်သူခင်အဖြ�စ် �့းကလေး်�တွး်သူို 
အများာ့်တွကလေးယ်် းိုကလေး်းိုသူညာ်ကလေးို သူခင်�ယ်ကလေး သူိ�တွး်များူခ�့ပါါသူညာ်။

မီးင််း အဲဒးလားရားဲ 

အကျေး�ါင််းအ�ါဆုု�� 

င်ါ�ုု�သု�ယ််။ မီးင််းကျေးလာသံ� 

ဂါလာလုာဲနာယ််သ�း�ဲ။

မီးင််း ကျေးယ်ရှုနုာဲ� 
အ�း�း 

ရားိုခဲ်�ယ််မီးလာ�း။

ကျေးအ��်အးးအးးအ�ွ်
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င်ါသည်် အဘုထားံ�ငွ်် 

ကျေး��င််း၍ သင််�ု�ုနှံိင်််အ�း 

အစ်ဉ််ရားိုမီးည််် ဥ�ဇူး�ယ််ဆရား��ု ု

ကျေး�းကျေး��်မီးးလာမုီး််မီးည််။

�ွနှံ်ု�်အ�ွ�် �ုုယ််ကျေး��်၏ 

အ��ံအစ်ည််ကျေး��်မီးး�း�ုု 

သုရားိုနာားလာည််နှံုုင််ရားနာ် သနာ�်ရားိင််းကျေးသ� 

ဝိုည်�ဉ််ကျေး��်ဖြ�င််် ဖြ�ည်််ဝိကျေးစ်ကျေး��်မီးး�ါ။

အလာွ�်�း�်ရားနာ်�းမီး်းခး�်

ဝိုည်�ဉ််ကျေး��်နှံိင််် ဖြ�ည်််စ်ံုလား�် ရားို��ကျေးလာ�်။ (ဧ ၅:၁၈ ခ)

အ�း�ုုးခုုလာံုဖြခင််း

င်ါသည်် သင််�ုု�နှံိင််် ခွ�၍ သင််�ုု� 

မီးလာ�နှံုုင််ကျေးသ� ကျေးနာရား�သုု� သွ�းရားမီးည််။ 

သုု�ကျေးသ�် မီးစ်ုုးရားုမီး်��နှံိင်််။ သင််�ုု�အ�ုု� င်ါ၏ 

ဝိုည်�ဉ််ကျေး��်�ုု အ�း ထား�းခဲ်မီးည််ဟု သခင််ကျေးယ်ရှုု� 

မီးုနာ�်ကျေး��်မီးးခဲ်�ါသည််။ ��း�ုုင််ကျေး�်၌ 

အကျေးသခံကျေး��်မီးးပြီး�းး ကျေး��င််း�င််ဘုံုရားို အဘုဘုုရား�း၏ 

လာ�်ယ်�ဘု�်၌ မီးစ်ုုးစ်ံမီးး ထားုု�ဲ်သုု� မီးုနာ�်ကျေး��်မီးးခဲ်ဖြခင််း 

ဖြ�စ််�ါသည််။ �ုုယ််ကျေး��်သည်် �ွနှံ်ု�်�ုု�အ�း 

စ်ွနာ�်�စ််ထား�းကျေး��်မီးမီးး�ါ။

အုုး…

ထားးးဆနာ်းလာုု�်��

�ွနှံ်ု�်အ�ွ�် �ုုယ််ကျေး��်၏ 

အ��ံအစ်ည််ကျေး��်မီးး�း�ုု 

သုရားိုနာားလာည််နှံုုင််ရားနာ် သနာ�်ရားိင််းကျေးသ� 

ဝိုည်�ဉ််ကျေး��်ဖြ�င််် ဖြ�ည်််ဝိကျေးစ်ကျေး��်မီးး�ါ။
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�ွနှံ်ု�်�ုု သနာ�်ရားိင််းကျေးသ� ဝိုည်�ဉ််ကျေး��်ဖြ�င််် 
ဖြ�ည်််ဝိကျေးစ်ပြီး�းး �ုုယ််ကျေး��်နာည််း�း ဖြ�စ််ကျေးစ်ကျေး��်မီးး�ါ။

အသူင်��တွး်၏ သူးသူ့းဖြပါးုပါ်င့်� စတွင်စဉ််ကလေးတွညာ်�ကလေး ကလေးူညာီ�ပါ�ရ့ ်
ဝိညားဉ််�တွး်ကလေးို သူခင်�ယ်ကလေး �စးတွ်�ပါ�ခ�့ပါါသူညာ်။ �့းကလေး်သူိပါ်များကလေးးများီ 
ပါင်�တွကလေးု�တွဟူ�သူး ပါွ��့�၌ �းဖြပါင်�ကလေး�့သူို တွိုကလေး်ခတွ်ကလေးး းူတွိုင်�ကလေးို 
သူ့�်ရာင်��သူး ဝိညားဉ််�တွး် များတွ်သူွင်��ပါ�ခ�့ပါါသူညာ်။

အ�း�း 
သ�ွး�ါရားကျေးစ်။

သခင််ကျေးယ်ရှုဘုုရုား�း၊ 
ကျေး�းးဇူးးး�င််�ါ�ယ််
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�ုုယ််ကျေး��်၏ ကျေး�းးဇူးးးကျေး��်၊ 

သမီး��ရား�းနှံိင််် �ရား�းစ်းရားင််ဖြခင််းအ�ွ�် 

�ွနှံ်ု�်�ုု အသံုးဖြ��ကျေး��်မီးး�ါ။

�ုုယ််ကျေး��်၏ ကျေး�းးဇူးးးကျေး��်၊ 

သမီး��ရား�းနှံိင််် �ရား�းစ်းရားင််ဖြခင််းအ�ွ�် 

�ွနှံ်ု�်�ုု အသံုးဖြ��ကျေး��်မီးး�ါ။

အလာွ�်�း�်ရားနာ်�းမီး်းခး�်

ကျေး�းးဇူးးးကျေး��်နှံိင်််၎င််း သစ်�ကျေး��်နှံိင်််၎င််း ဖြ�ည်််စ်ံုလား�် င်ါ�ုု��ွင်် 
�ည််ကျေးနာကျေး��်မီးးသည််ဖြ�စ််၍ ခမီးည််းကျေး��်၌ ��ါး�ည််းကျေးသ� သ�းကျေး��်၏ 
ဘုုနာ်း�ဲ်သုု� သး၏ဘုုနာ်းကျေး��်�ုု င်ါ�ုု�သည်် ဖြမီးင််ရား��ပြီး�း။ (ကျေးယ်� ၁:၁၄)

ကျေး��င််း�င််နှံုုင််င်ံ၌ မီးည််သး 
အကြီး�းးဖြမီး�်ဆံုး ဖြ�စ််မီးည််နာည််းဟ ု

��ည်််ကျေး��်မီးး�း� သခင််ကျေးယ်ရှုုအ�း 
ကျေးမီးးခဲ်���ါသည််။ သး�ုု� ဘု�ကျေး�ွးကျေးနာသည််�ုု 
�ုုယ််ကျေး��် သုပြီး�းး �ကျေးလား�ဦးး�ုု အနားးသုု� 

ကျေးခ်လာုု�်�ါသည််။ ထားုု�ကျေးနာာ�် ��ည်််ကျေး��်မီးး�းအ�း 
ကျေးစ််ကျေးစ််��ည်််၍ ကျေးအ��်�ါအ�ုုင််း 

မီးုနာ�်ကျေး��်မီးး�ါသည််။ “ဤ�ကျေးလား�ဲ်သုု� မီးုမီးု�ုုယ််�ုု 
နှံိုမီး််ခးကျေးသ�သး�ုုင််းသည်် ကျေး��င််း�င််နှံုုင််င်ံ၌ 

အကြီး�းးဖြမီး�်ဆံုး ဖြ�စ််လာုမီး််မီးည််။”

သခင််ကျေးယ်ရှု၊ု �ုုယ််ကျေး��်ရားဲ ကျေးဖြခကျေး��်ရားင််းမီး�ိ �းကျေးနာာ်လာည််း ကျေးနာ�ါရားကျေးစ်။
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�ွနှံ်ု�်လာည််း သမီး��ရား�း�ုုသ� 
အစ်ဉ််ကျေးဖြ��နှံုုင််ကျေးအ�င်် ကြီး�ု�းစ်�း�ါမီးည််။

ကလေးိုယ််�တွး်၏ ားုံ�သူး�သူညာ် အးွ့် တွရး�များတွပါါသူညာ်။ ကလေး�း�သူူငယ််များ�း�ကလေးို 
ထိခိုကလေး့်းကလေး�င်�စ�သူးသူူအတွွကလေး် အးွ့်ဆုို�းိများ့်များညာ်ဟု များိ့�်�တွး်များူပါါသူညာ်။ 
ငယ််ရ�ယ််သူူများ�း�၊ ့းများကလေး�့်�သူူများ�း�ာင့် ဆုင်�ရ�သူး�များ�း�ကလေး�့သူို းူအများ�း�စု 
�ကလေး�း်သူွး��း့ရာိသူညာ့် သူူများ�း�ကလေးို ကလေးိုယ််�တွး်ကလေး အများ�ကလေးူညာီ�ပါ��း့ ရာိပါါသူညာ်။

သခင််ကျေးယ်ရှု ု

�ွနှံ်ု�်�ုု 

ခးစ််�ယ််။

  ကျေးယ်ရှု�ုွနှံ်ု�်�ုု 
�းနာ်းမီး�ကျေးစ်�ါ။

�ုုယ််ကျေး��် �ခခုု 

သံးုကျေးဆ�င််ကျေး��်မီးး�ါမီးည််လာ�း။

င်ါထ်ားံသုု� 
လာ��ါ။
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�ုုယ််ကျေး��်၏ 
ဘုုနာ်းကျေး��်ထားင််ရားိ�းကျေးစ်�ုု�၊ 
အဖြခ�းသးမီးး�း 
ဘုုနာ်းကျေး��်ထားင််ရားိ�းကျေးစ်�ုု�၊ 
အဖြခ�းသးမီးး�း 
ဘုုနာ်းကျေး��်ထားင််ရားိ�းကျေးစ်�ုု�၊ 

�ုုယ််ကျေး��််ကျေးနာာ�်လာုု�်ကျေးစ်�ုု� 
�ွနှံ်ု�်�ုု အသံုးဖြ��ကျေး��်မီးး�ါ။
�ုုယ််ကျေး��််ကျေးနာာ�်လာုု�်ကျေးစ်�ုု� 
�ွနှံ်ု�်�ုု အသံုးဖြ��ကျေး��်မီးး�ါ။
�ုုယ််ကျေး��််ကျေးနာာ�်လာုု�်ကျေးစ်�ုု� 

အလာွ�်�း�်ရားနာ်�းမီး်းခး�်

သင််�ုု�သွ�း၍ လားမီးး�ုး����ုု င်ါ�်�ည််် ဖြ�စ််ကျေးစ်လား�် 
ခမီးည််းကျေး��်၊ သ�းကျေး��်၊ သနာ�်ရားိင််းကျေးသ� ဝိုည်�ဉ််ကျေး��်၏ 
နာာမီး၌ ဗ�ာုဇူးံ�ုု ကျေး�း��ကျေးလာ�်။ (မီး ၂၈:၁၉)

��ည််က်ျေး��ဖ်ြ�စ်ဖ်ြခင််း

�းမီး်းစ်�၌ ရားိင််ကျေး�ါလာုသည်် 

အလာွနာ် အကျေးရားး�ါကျေးသ� �ုဂု�လာ်�ဦးး 

ဖြ�စ််�ါသည််။ ဓမီးသစ်် �းမီး်းစ်� 

အမီးး�းအဖြ��း�ုု သး ကျေးရားးသ�းခဲ်�ါသည််။ 

သုု�ကျေးသ�် သးသည်် �ခးနုာ်� ခရားစ််ကျေး��်�ုု 

မီးုနာ်းကျေးသ�သး၊ ရားနာ်သး ဖြ�စ််ခဲ်�ါသည််။ 

ခရားစ််ကျေး��်၏ ကျေးနာာ�်လာုု�်မီးး�း�ုု 

သု�်သင််ခဲ်�ါသည််။ သုု�ကျေးသ�် 

သခင််ကျေးယ်ရှုု� သးအသ�်���ုု 

ကျေးဖြ��င််းလာဲလာုု�်�ါသည််။

သခင်် �ုုယ််ကျေး��်သည်် မီးည််သး ဖြ�စ််သနာည််း။

�ုုယ််ကျေး��်၏ 
ဘုုနာ်းကျေး��်ထားင််ရားိ�းကျေးစ်�ုု�၊ 
အဖြခ�းသးမီးး�း 
�ုုယ််ကျေး��််ကျေးနာာ�်လာုု�်ကျေးစ်�ုု� 
�ွနှံ်ု�်�ုု အသံုးဖြ��ကျေး��်မီးး�ါ။
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သခင််ကျေးယ်ရှုု၏ ကျေးနာာ�်ကျေး��်သုု�လာုု�်ရားနာ် မီးည််သး�ုု 
�ွနှံ်ု�် ကျေးခ်�ု�်နှံုုင််မီးည််နာည််း။

တွ�့�၌ �ရားးုသူညာ် းများ်�တွွင် ခရီ�သူွး��့ပါါသူညာ်။ (�ပါါးုဟု အများညာ ်
များ�ဖြပါးင်�များီ) ထိုစဉ်် �ကလေးးင်�ကလေးင်များာ အးွ့် �တွးကလေး်ပါ�သူး အးင်�ကလေး�းးပါီ� သူူ 
�ဖြများကလေးီ��ပါ း�ကလေး�သူွး�ပါါသူညာ်။ ထိုအးင်��ကလေးးင့် သူူ များ�ကလေး်စိများဖြများင်�တွး့ပါါ။ ထိုစဉ် ်
သူူ အသူံတွခု ကလေးး�ရပါါသူညာ်။ “�ရားးု အဘယ််�ကလေးးင့် ငါ့ကလေးို ညာင်�ဆု�သူ့ညာ်�။” 
�ရားးုကလေး သူခင် ကလေးိုယ််�တွး်သူညာ် များညာ်သူညာ့်ညာ်�ဟု ဖြပါ့်�များ�ပါါသူညာ်။ 
“ငါသူညာ် သူင် ညာင်�ဆု��သူး �ယ်ဖြ�စ်၏” �ပါါးုသူညာ် �ကလေးးကလေး်း့�်၍ 
တွု့်းပါ်သူွး�ပါါသူညာ်။ �့းကလေး်သူုံ�ရကလေး်ကလေးး�အးင် သူူ များ�ကလေး်စိများဖြများင်ိုင်ခ�့ပါါ။
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သခင််ကျေးယ်ရှုု၏ နာာမီးကျေး��်ဖြမီး�်၌ 
ဆုကျေး��င််း�ါ၏၊ အ�မီးင််။
သခင််ကျေးယ်ရှုု၏ နာာမီးကျေး��်ဖြမီး�်၌ 
ဆုကျေး��င််း�ါ၏၊ အ�မီးင််။
သခင််ကျေးယ်ရှုု၏ နာာမီးကျေး��်ဖြမီး�်၌ သခင််ကျေးယ်ရှုု၏ နာာမီးကျေး��်ဖြမီး�်၌ 
ဆုကျေး��င််း�ါ၏၊ အ�မီးင််။

အလာွ�်�း�်ရားနာ်�းမီး်းခး�်

ထားုုကျေး���င်််  ဘုုရား�းသခင််သည်် �ုုယ််ကျေး��်�ုု အလာွနာ် 
ခး းးကျေးဖြမီးး��်၍ ဘုွဲနာာမီး����ုု�ထား�် ကြီး�းးဖြမီး�်ကျေးသ� 
ဘုွဲနာာမီး�ုု ကျေး�းသနာားကျေး��်မီးး၏။ (�ု ၂:၉)

အ�ုစ််ုုး�ုုင်သ်ဖြခင််း

ဗ��ုမီးဲသည်် 

မီးး�်မီးဖြမီးင််�ဦးး�ါ။ သးသည်် 

လာမီး်းကျေး�်�ွင်် လာိည်််လာည််ကျေး��င််းရားမီး်းရား�ါသည််။ 

သခင််ကျေးယ်ရှုုသည်် အံ်ဩ�ွယ််ရား�မီးး�း�ုု 

လာု�်ကျေးဆ�င််နှံုုင််ကျေး���င််း သး ���းသုထား�း�ါသည််။ 

နာာမီး�းနာ်းသး၊ မီးး�်မီးဖြမီးင််သးနှံိင််် 

လာ�်ကျေးဖြခကျေးသကျေးသ�သးမီးး�း�ုု သခင််ကျေးယ်ရှုု� 

မီးည််သုု� �ုသကျေး�းခဲ်ကျေး���င််း ���း�းး�ါသည််။ 

သး�ုုလာည််း သခင််ကျေးယ်ရှုု� 

�ုသကျေး�းကျေးစ်လာုု�ါသည််။

အုုး 
ထားးးဆနာ်းလာုု�်��ဗး�

ဗ��မုီးဲကျေးရား 
�ုုယ််ကျေး��် မီးင််း�ု ု

ကျေးခ်ကျေးနာ�ယ််။

သင်််ယ်ံ�ု�ည််ဖြခင််းသည်် 

သင်််အနာာ�ုု ပြီးင်မုီး်းပြီး�း။
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ဗ��ုမီးဲ၏ ကျေးအ�်ဟစ််သံ�ုု ���းကျေးသ� သခင််ကျေးယ်ရှုုသည်် 
သင််၏ ကျေးခ်သံ�ုုလာည််း ထားးးကျေး��်မီးး�ါလာုမီး််မီးည််။

သူခင်�ယ် ကလေး်ုပါ်ကလေးို သူ့း��တွး်များူပါါဟု ဗးတွိများ�ကလေး �အး်ဟစ်ခ�့ပါါသူညာ်။

အ့ီ�ပါတွ်ဝ့်�ကလေး�င်ရာိးူများ�း�ကလေး များစး့းတွတွ်ကလေးပါါ။ “ငိများ်ငိများ်�့စများ်�ပါါ” ဟု သူူ�ကလေးို �ဝ�့်ကလေးပါါသူညာ်။ 
သူို�သူး် ဗးတွိများ�ကလေး �အး်များ��အး်ဆု�ပါင်။ ထိုအခါ သူခင်�ယ် ကလေးး�ပါီ� ငါ့ထံသူို �ခးးပါါဟု 
များိ့�်�တွး်များူပါါသူညာ်။ ဗးတွိများ�သူညာ် �ခံထညာ်ကလေးို းင့်ပါစ်ပါီ� ကလေးိုယ််�တွး့်ထံ အ�ဖြပါ�သူွး�ပါါသူညာ်။ “များင်� 
ဘးးိုခ�င်တွးး�”ဟု ကလေးိုယ််�တွး်ကလေး �များ�ပါါသူညာ်။ “ကလေး��့း် ဖြများင်ခ�င်ပါါတွယ််” သူူ ဖြပါ့်�ဖြ�ပါါသူညာ်။

သခင််ကျေးယ်ရှု�ု 

��ယ််�ုု 

အံဩ်�ယွ််�ဲ။

�းကျေးနာာ် 

သခင််ကျေးယ်ရှု�ုုု 

ဖြမီးင််ကျေးနာရားပြီး�း။
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ဘုရုား�းသခင််၏ ကျေး�းးဇူးးးကျေး��်ကျေး���င််် �ုုယ််ကျေး��် 
ခးစ််ကျေးသ� သ�းသမီးးး ဖြ�စ််လာ�ရားသည််။

နာာခဖံြခင််းပြီး�းးကျေးနာာ�် ကျေး��င််းကြီး�းးမီးး�း လုုာ�်လာ�သည််။

သင််ခးစ််ကျေးသ�သးအကျေး�်သ� ခးစ််ဖြခင််းကျေးမီး�ာ�ထား�း�ါ။

အဖြခ�းသးမီးး�း�ုုလာည််း အည်းု�းအကျေး�း မီးထား�းဘဲု 
ခငွ််လ်ာ�်ှကျေး�းရားန်ာ သခင််ကျေးယ်ရှု ုအလုုာကျေး��် ရုိားသည််။

ကျေး�း�်ရားင်ှ်ကျေးနာခးန်ုာ�င်ွ်သ� ဘုရုား�းသခင််၏ ကျေး�းးဇူးးးကျေး��် 
ခး းးမီးမ်ွီးးရားမီးည််။

သခင််ကျေးယ်ရှုကုျေးနာာ�်ကျေး��်သုု� လာုု�်ရားန်ာ 
ဆ�်��်အ�်နှံိံသည််အ်ခါ �ုုယ််ကျေး��်နာည််း�း 
ဖြ�စ််လာ�ရားန်ာ �ွနု်ှံ�်�ုု��ုု ဖြ��ဖြ�င််ကျေး�းသည််။

သနာ�ရ်ားင်ိ်းကျေးသ� ဝိညု်�ဉ််ကျေး��်သည်် �ွနု်ှံ�်�ုု�၏ 
လာမ်ီးးဖြ�ဖြ�စ််သည််။

�ကျေးလားသးင်ယ််မီးး�းအ�ွ�် သခင််ကျေးယ်ရှု�ုင်ွ် 
အခးန်ုာမီးရားို�ါ။

သခင််ကျေးယ်ရှုအုကျေး���င််း အဖြခ�းသးမီးး�း�ုု ကျေးဖြ��ဖြ�ရားန်ာ 
အရားယ်ွ်ကျေးရား��်ပြီး�းးသးမီးး�း�ုုသ� ဘုရုား�းသခင်် 
အသံးုဖြ��သည််။

ကျေး��င််း�င််၊ ကျေးဖြမီးကြီး�းး �န်ာခုုးအ�းလာံးု�ုု ဘုရုား�းသခင်် 
�ုုင််သကျေး��်မီးးသည််။

သခင််ကျေးယ်ရှု၏ု နာာမီးကျေး��်၌ �န်ာခုုး�ါကျေးသ�ကျေး���င််် 
ဆကုျေး��င််းဖြခင််းသည်် အစွ်မ်ီးး�န်ာခုုးရုိားသည််။

�ွနု်ှံ�် ဆကုျေး��င််းသ�ံုု ဘုရုား�းသခင်် 
���းကျေး��်မီးး�ါသည််။

၄. အမီး�ိးအမီးနိာ် ကျေးရားးွ၍ အကျေးဖြ�မီးး�းအကျေး���င််း ကျေးဆးွကျေးနှံးွဖြခင််း

အမီးိ�း/အမီးိနာ်

အမီးိ�း/အမီးိနာ်

အမီးိ�း/အမီးိနာ်

အမီးိ�း/အမီးိနာ်

အမီးိ�း/အမီးိနာ်

အမီးိ�း/အမီးိနာ်

အမီးိ�း/အမီးိနာ်
အမီးိ�း/အမီးိနာ်
အမီးိ�း/အမီးိနာ်

အမီးိ�း/အမီးိနာ်

အမီးိ�း/အမီးိနာ်

အမီးိ�း/အမီးိနာ်

၁. ဆုကျေး��င််းဖြခင််း �ဋိညု်�ဉ်�်ုု ဖြ�နာလ်ာည်် ��ရ်ှုုဖြခင််း

၂. ဆုကျေး��င််းဖြခင််း �ဋိညု်�ဉ်အ်�ုုင််း ရား�က်ျေး�ါင််း (၄၀) ဆုကျေး��င််းဖြခင််း

၃. �းမီး်းခး�မ်ီးး�း�ုု အလာွ�် �း�မ်ီးိ�်ဖြခင််း
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အဆင််် ၁  ဆယ််ရား�်�ုုင််�ုုင်် မီးုမီးု�ုုယ််�ုုင််အ�ွ�် ကျေးနာ�စ်ဉ်် 
ဆုကျေး��င််း�ါ။

အဆင််် ၂  ထားုုသုု� ဆုကျေး��င််းစ်ဉ်် မီးည််သးနှံိင််် ဆုကျေး��င််း 
�ဋိုည်�ဉ်် ဖြ��ရားမီးည််�ုု ကျေး��်ဖြ�ကျေး�း�ုု� သခင််ကျေးယ်ရှုုထားံ 
ကျေး��င််းကျေးလာာ��်�ါ။

အဆင််် ၃  ရား�်(၄၀) �ုုင််�ုုင်် ထုုားသးနှံိင််် �ဦးး�ုု�ဦးး 
အဖြ�နာ်အလာိနာ် ဆုကျေး��င််းကျေး�း�ါ။ သင််၏ 
သးင်ယ််ခးင််း၊ မီးုခင််၊ �ခင််၊ ည်းအ�ုုကျေးမီး�င််နှံိမီး၊ 
အ�ုုးအ�ွ�း၊ ဆရား�သမီး�း �ဦးးဦးး ဖြ�စ််နုုှံင််�ါသည််။

အဆင််် ၄  ဘုုရား�းသခင််� သင််၏ ဆုကျေး��င််းခး�်မီးး�းအ�ွ�် 
မီးည််�ဲ်သုု� အကျေးဖြ�ကျေး�းသည််�ုု ဆုကျေး��င််းကျေး��်နှံိင််် 
ကျေးဝိမီးာ�ါ။ စ်�ဖြ�င််် ကျေးရားးသ�းနှံုုင််သလုုာ �ံုဆွဲ၍လာည််း 
ကျေး��်ဖြ�နှံုုင််�ါသည််။

အဆင််် ၅   သ�်မီးိ�်ထား�းကျေးသ� �းမီး်းခး�်မီးး�း�ုု 
အလာွ�်�း�်�ါ။

အဆင််် ၆  သခင််ကျေးယ်ရှုုအကျေး���င််း သ�င််းကျေး��င််း�ုု 
အဖြခ�းသးမီးး�းအ�း ကျေးဖြ��ဖြ��ါ။

အဆင််် ၇  အထား�်�ါအဆင်််မီးး�းအ�ုုင််း ထား�်မံီး လာု�်ကျေးဆ�င််ပြီး�းး 
ကျေးနာာ�်ထား�် ဆုကျေး��င််းကျေး��်မီးး�း ရားိ�ကျေး�ွ�ါ။ 
အ�း��ွ �ုုယ််ကျေး��်ကျေးနာာ�်လုုာ�်�ါ။

�ွနှံ်ု�်နာာမီးည်် 
_______________________________ 
ပါါ။ ကလေး�း�သူူငယ််များ�း�အတွွက်လေး 
ဆုု�တွးင်�ပါဋိိညားဉ််အတွိုင်� ယ်�့� ကလေး��့း ်
စတွင် ဆုု�တွးင်�ပါါများညာ်။

ယ်ကျေးနာ�ရား�်စ်ွဲမီးိ� __________ ဖြ�စ််�ါသည််။

�ွနှံ်ု�်၏ ဆုကျေး��င််းကျေး��်မီးး�း

_____________________  _________
ယ်�့�ရက်လေးစွ�များား ဖြ�စ်ပါါသူညာ်။

_____________________  _________
ယ်�့�ရက်လေးစွ�များား ဖြ�စ်ပါါသူညာ်။

_____________________  _________
ယ်�့�ရက်လေးစွ�များား ဖြ�စ်ပါါသူညာ်။
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ကျေး�းးဇူးးးကျေး��

ခးစ််ဖြခင််းကျေးမီး�ာ�

�ရှုုဏ�ကျေး��်

ကျေးနာာင််�ရားဖြခင််း

ခး းးမီးွမီး်း�ုုး�ွယ််ဖြခင််း

ဆ�်��်အ�်နှံိံဖြခင််း

ခုုလာံု�ုုးစ်�းဖြခင််း

�ံုသ�်ကျေးသဖြ�ဖြခင််း

��ည်််ကျေး��်ဖြ�စ််ဖြခင််း

�ုုင််သအု�်စ်ုုးကျေး��်မီးးဖြခင််း

အဘုဘုုရား�း၊ �ွနှံ်ု�်�ုု ခးစ််ကျေး��်မီးးသည်််အဖြ�င်် 
�ုုယ််ကျေး��်၏ ရားင််ကျေးသွး�ဦးး ဖြ�စ််ခွင််် ရားသည်််အ�ွ�် 
ကျေး�းးဇူးးးကျေး��်�ုု ခး းးမီးွမီး်း�ါ၏။

�ုုယ််ကျေး��််�ုု ခးစ််ပြီး�းး မီးုနာ�်ကျေး��်မီးးသမီးာအ�ုုင််း 
နာာခံလာုု�်ကျေးလာာ��်နှံုုင််ကျေးစ်ရားနာ် မီးစ်ကျေး��်မီးး�ါ။

�ုုယ််ကျေး��် �ွနှံ်ု�်�ုု ခးစ််ကျေး��်မီးးသ�ဲ်သုု� 
အဖြခ�းသးမီးး�းအကျေး�် ခးစ််နှံုုင််ရားနာ် မီးစ်ကျေး��်မီးး�ါ။

�ွနှံ်ု�်၏ အဖြ�စ််မီးး�းအ�ွ�် ကျေး��င််း�နာ်�ါ၏။ 
�ွနှံ်ု�်�ုု သနာ�်ရားိင််းစ်င််��ယ််ကျေးစ်ကျေး��်မီးး�ါ။

စ်ု�်နှံိလာံုး�ါလား�် �ုုယ််ကျေး��်�ုု 
ခး းးမီးွမီး်းကျေးထား�မီးနာာဖြ���ါမီးည််။

သခင််ကျေးယ်ရှုုဘုုရား�း၊ �ုုယ််ကျေး��်သည်် �ွနှံ်ု�်၏ 
အရားိင််သခင်် ဖြ�စ််ကျေး��်မီးး�ါ၏။ �ွနှံ်ု�် 
သွ�းရား�လာမီး်း�ုု �ဲ်ဖြ�င််ကျေး��်မီးး�ါ။

�ွနှံ်ု�်အ�ွ�် �ုုယ််ကျေး��်၏ 
အ��ံအစ်ည််ကျေး��်မီးး�း�ုု သုရားိုနာားလာည််နှံုုင််ရားနာ် 
သနာ�်ရားိင််းကျေးသ� ဝိုည်�ဉ််ကျေး��်ဖြ�င််် ဖြ�ည်််ဝိကျေးစ်ကျေး��်မီးး�ါ။

�ုုယ််ကျေး��်၏ ကျေး�းးဇူးးးကျေး��်၊ သမီး��ရား�းနှံိင််် 
ကျေးဖြ��င်််မီး�်စ်ွ� �ရား�းစ်းရားင််ဖြခင််းအ�ွ�် �ွနှံ်ု�်�ုု 
သံ�မီးနာ်�ဦးး ဖြ�စ််ကျေးစ်ကျေး��်မီးး�ါ။

�ုုယ််ကျေး��်၏ ဘုုနာ်းကျေး��်အ�ွ�်၊ အဖြခ�းသးမီးး�း 
�ုုယ််ကျေး��််ကျေးနာာ�်သုု� လာုု�်ကျေးလာာ��်ကျေးစ်ရားနာ်အ�ွ�် 
�ွနှံ်ု�်�ုု အသံုးဖြ��ကျေး��်မီးး�ါ။

သခင််ကျေးယ်ရှုုဘုုရား�း၏ နာာမီးကျေး��်ဖြမီး�်၌ 
ဆုကျေး��င််း�ါ၏။ အ�မီးင််။
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