
ကျေး�း�ဇူးး�ကျေး�်�

ချးစ်�ခြချင်း��ကျေးေ�ာ်

�ရုုဏာ်ကျေး�်�

ကျေး�ာင်း��ရခြချင်း��

ချး ��ေွေ���းု��ွယ်�ခြချင်း��

ဆ���ပ်�အပ်�နှံ�ံခြချင်း��

ချးုလှုံ���းု�စ််�ခြချင်း��

ပ်�ုသ��ကျေးသခြပ်ခြချင်း��

�ပ်ည့််�ကျေး�်�ခြ�စ်�ခြချင်း��

ပ်းုင်း�သအုပ်�စ်းု�ကျေး�်�ေးခြချင်း��

အဘဘုရ်�၊ �ွနှံ�ုပ်��းု ချးစ်�ကျေး�်�ေးသည့််�အခြပ်င်း� 
�းုယ်�ကျေး�်�၏ ရင်း�ကျေးသွ��ဦး� ခြ�စ်�ခွျင်း်� ရသည့််�အ�ွ�� 
ကျေး�း�ဇူးး�ကျေး�်��းု ချး ��ေွေ��ပ်ါ၏။

�းုယ်�ကျေး�််��းု ချးစ်�ပြီးပ်�� ေး�်�ကျေး�်�ေးသေှအ�းုင်း�� 
�ာချ�လှုံးု��ကျေးလှုံှ်��နှံးုင်း�ကျေးစ်ရ�� ေစ်ကျေး�်�ေးပ်ါ။

�းုယ်�ကျေး�်� �ွနှံ�ုပ်��းု ချးစ်�ကျေး�်�ေးသ�့်သးု် 
အခြချ်�သးေး်�အကျေးပ်် ချးစ်�နှံးုင်း�ရ�� ေစ်ကျေး�်�ေးပ်ါ။

�ွနှံ�ုပ်�၏ အခြပ်စ်�ေး်�အ�ွ�� ကျေး�်င်း��ပ်��ပ်ါ၏။ �ွနှံ�ုပ်��းု 
သ�်�ရံင်း��စ်င်း�ကြ�ယ်�ကျေးစ်ကျေး�်�ေးပ်ါ။

စ်း��နှံံလှုံ�ု�ပ်ါလှုံး�� �းုယ်�ကျေး�်��းု 
ချး ��ေွေ��ကျေး�်ေ�ာခြပ်ုပ်ါေည့်�။

သချင်း�ကျေးယ်ရု�ဘုရ်�၊ �းုယ်�ကျေး�်�သည့်� �ွနှံ�ုပ်�၏ 
အရံင်း�သချင်း� ခြ�စ်�ကျေး�်�ေးပ်ါ၏။ �ွနှံ�ုပ်� သွ်�ရ်လှုံေ���းု 
ပ့််ခြပ်င်း�ကျေး�်�ေးပ်ါ။

�ွနှံ�ုပ်�အ�ွ�� �းုယ်�ကျေး�်�၏ အကြံ��အစ်ည့်�ကျေး�်�ေး်��းု 
သးရးံ�ာ�လှုံည့်�နှံးုင်း�ရ�� သ�်�ရံင်း��ကျေးသ် ဝိးည့််ဉ်�ကျေး�်�ခြ�င်း်� 
ခြပ်ည့််�ဝိကျေးစ်ကျေး�်�ေးပ်ါ။

�းုယ်�ကျေး�်�၏ ကျေး�း�ဇူးး�ကျေး�်�၊ သော်�ရ်�နှံံင််း� 
ကျေးခြ�်င်း်�ေ��စ်ွ် �ရ်�စ်�ရင်း�ခြချင်း��အ�ွ�� �ွနှံ�ုပ်��းု 
သ��ေ���ဦး� ခြ�စ်�ကျေးစ်ကျေး�်�ေးပ်ါ။

�းုယ်�ကျေး�်�၏ ဘု���ကျေး�်�အ�ွ��၊ အခြချ်�သးေး်� 
�းုယ်�ကျေး�််�ကျေး�ာ��သးု် လှုံးု��ကျေးလှုံှ်��ကျေးစ်ရ��အ�ွ�� 
�ွနှံ�ုပ်��းု အသ�ု�ခြပ်ုကျေး�်�ေးပ်ါ။

သချင်း�ကျေးယ်ရု�ဘုရ်�၏ �ာေကျေး�်�ခြေ��၌ ဆုကျေး�်င်း��ပ်ါ၏။ 
အ်ေင်း�။

အ�း��ွ သချင်း�ကျေးယ်ရု�၏ ကျေး�ာ��ကျေး�်�သးု် လှုံးု��ခြချင်း��
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ကျေးပ်း်��ကျေးသ် သး�ုဥပ်ေ် လှုံ ု၁၅:၁-၇ | ဘုရားသခင၏် သားေတာဟ်ု ေခေဝြခငး်အခွင့်ကို ရ
မည့်အေကာငး် ဘုရားသခငသ်ည ်ငါတိုကို အဘယမ်ေလာက ်ချစေ်တာမ်ူသညက်ို ကည့်
ဆငြ်ခင်ကေလာ။့ (၁ ေယာ ၃:၁)

အ်�ဗ�ဟ�အကျေးကြ�်င်း�� � ၁၂:၁-၅ | သင၏် ဘုရားသခင ်ထာဝရဘုရားကို စိတ်ှလုံး
အကငး်မဲ ့ာဏ်ရှိသမှင့် ချစေ်လာဟ့ူေသာ ပညတသ်ည ်ပထမပညတြ်ဖစ၏်။ 
ကီးြမတေ်သာ ပညတလ်ညး် ြဖစ၏်။ (မ ၂၂:၃၇၊ ၃၈)

ကျေး�်င်း��ကျေးသ် ရေံ်ရး လှုံ ု၁၀:၂၅-၃၇ | ငါပ့ညတဟ်ူမူကား ငါသည ်သငတ်ိုကို ချစသ်ည့်
နည်းတူ သငတ်ိုသည ်အချငး်ချငး် ချစ်ကေလာ။့ (ေယာ ၁၅:၁၂)

ဆးု�ည့်စ်�ကျေးသ်�ွ�� ဥပ်ေ်  ေ ၁၈:၂၁-၃၅ | ဒုစိုကအ်ညစအ်ေကးကို အကုနအ်စင ်
ေဆးေကာ၍ အက်ုပက်ို သန�ရ်ှငး်ေစေတာမ်ူပါ။ (ဆာ ၅၁:၂)

ချရစ်ေ��အကျေးကြ�်င်း�� လှုံ ု၂:၁-၁၀ | အိုထာဝရဘုရား က်ုပသ်ည ်စိတ်ှလုံး အကငး်မဲ ့
ကိုယေ်တာက်ို ချးီမွမး်ပါမည။် အံ့ဖွယေ်သာ အမေတာရ်ှိသမတိုကို ြပနပ်ါမည။် (ဆာ ၉:၁)

ကျေးပ်�ရု၏ု ေခြပ်ည့််�စ်�ခုြချင်း�� လှုံ ု၂၂:၅၄-၆၂ | ငါ၌ ဆညး်ကပလ်ိုေသာသူြဖစလ်င ်ကိုယက်ိုကိုယ ်
ြငငး်ပယရ်မည။် ကိုယ ်လကဝ်ါးကပတ်ိုငက်ို ေန�တိုငး်ထမး်၍ ငါေ့နာကသ်ို လိုကရ်မည။် 
(လု ၉:၂၃)

ဥပ်ဇူး်ယ်�ဆရ်  ကျေးယ်် ၁၄:၁၅-၃၁ | ဝိညာဉေ်တာ်ှင့် ြပည့စ်ုလံျက ်ရှိကေလာ။့ (ဧ ၅:၁၈ ခ)

သချင်း�ကျေးယ်ရု�နှံံင်း�် �ကျေးလှုံ�သးင်းယ်�ေး်�  ေ ၁၈:၁-၆ | တ်ကပတေ်တာသ်ညလ်ညး် လူ�ဇာတိ
အြဖစက်ို ခယံူ၍ ေကျးဇူးေတာ်ှင့်၎ငး်၊ သစာေတာ်ှင့်၎ငး် ြပည့စ်ုလံျက ်ငါတိုတွင ်တညေ်န
ေတာမ်ူသညြ်ဖစ၍် ခမညး်ေတာ၌် တပါးတညး်ေသာ သားေတာ၏် ဘုနး်ကဲသ့ို သူ၏ ဘုနး်
ေတာက်ို ငါတိုသည ်ြမငရ်ကပီ။ (ေယာ ၁:၁၄)

�်ရု�ပြီးေးု သ်� ကျေးရံ် လှုံေု ံကျေးပ်ါလှုံ ုခြ�စ်�သွ် �ခြချင်း�� � ၉:၁-၂၂ | သငတ်ိုသွား၍ လူမျ ိးတကာတို
ကို ငါတ့ပည့်ြဖစေ်စလျက ်ခမညး်ေတာ၊် သားေတာ၊် သန�ရ်ှငး်ေသာ ဝိညာဉေ်တာ၏် နာမ၌ ဗ
တိဇံကို ေပးကေလာ။့ (မ ၂၈:၁၉)

ေး��စ်း����ကျေးသ် ဗ်�းေ့  ေ် ၁၀:၄၆-၅၂ | ထိုေကာင့် ဘုရားသခငသ်ည ်ကိုယေ်တာက်ို 
အလွန် ချးီေြမာက၍် ဘွဲနာမတကာတိုထက ်ကီးြမတေ်သာ ဘွဲနာမကို ေပးသနားေတာ်
မူ၏။ (ဖိ ၂:၉)
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အလှုံ�ွ��း��ရ�� �းေ��ချး��ေး်�
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