ကျွွန်ုု�ပ််တို့�့ကိုု� ဖန််ဆင်းး�တော်�်�မူသော
ူ �ာအရှှင််၊ စကြာ�ာဝဠာာ၏ အရှှင််သခင််
ဘုုရား�းသခင််က ကျွွန်ုုပ်
� ်တို့�့၏ ဆုုတော�ာင်းး�သံံကိုု� ကြား�း�၍ နား�းညော�ာင်းး�တော်�်�မူပါ
ူ ါသည််။
အဘယ််မျှှ အံ့့�ဩဖွွယ််နည်းး�။ “ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ၌
� ၎င်းး�၊ မြေ�ေကြီး��း ပေါ်�်၌၎င်းး�
စီီရင််ပိုု�င််သော�ာ အခွွင့််�တန််ခိုးး��ရှိိ�သမျှှတို့့�ကိုု� ငါါ ခံံရပြီ�ီ” ဟုု သခင််ယေ�ရှုုက
မိိန့််�တော်�်�မူူခဲ့့ပါ
� ါသည််။ သခင််ယေ�ရှုုတွွင်် တန််ခိုးး��အာာဏာာအလုံးး�� စုံံ� ရှိိ�နေ�သော�ာကြော��ာင့််�
သင်် ဆုုတော�ာင်းး�လျှှင်် မည််မျှှအထိိ ထူးး�ခြား�း�လာာမည််ကိုု� သိိပါါပြီ�ီလားး�။

အပြ�င််
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ချျစ််တော်�
်ကိုု� ချျစ််
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ဖြ�စ််ခွွင့််�ွင့််�
တဦးးး ဖြ�စ််ခွ
�း��တဦး
ရင််သွေး�း
�၏ ရင််သွေး
�်�၏
ယ််တော််တော်�်
ကိုု�
ကိုု�ယ်
�ပါါ၏။။
ချီးး���မွွမွွမ်းးမ်းး�ပါါ၏
်�ကိုု� � ချီးး�
တော်�်�ကိုု
�ဇူးး��တော်�
ကျေး�း�ဇူးး
ွက်် ကျေး�း
အတွွက််
ရသည့််�
ရသည့််�အတွ
ကိုု�ယ််တော်
�်�ကိုု
�
ကျွွန်ုု�ပ်
် ချျစ််ပါ
ါ၏။

ဘုုရား�းသခင််သည်် သူူတို့့�ကိုု� အဘယ််မျှှ ချျစ််ကြော��ာင်းး� လူူတိုု�င်းး� သိိရှိစေ���ေရန်် သခင််ယေ�ရှုုက
အလိုု�တော်�်� ရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ ထိုု�ကြော��ာင့််� သိုးး��ထိိန်းး�နှှင့််� ပျော�ာ�က််သော�ာသိုးး�� ဥပမာာကိုု� ကိုု�ယ််တော်�်�က
မိိန့််�တော်�်�မူူခဲ့့�ပါါသည််။ ပျော�ာ�က််သော�ာသိုးး��အတွွက်် သိုးး��ထိိန်းး�သည်် အလွွန်် စိုးး��ရိိမ််ပြီး�း�
ကျျန််သည့််� သိုးး��များ��းကိုု� ထားး�ပစ််ခဲ့့�ကာာ ပျော�ာ�က််သော�ာသိုးး��ကိုု� လိုု�က််ရှာာ�ခဲ့့�ပါါသည််။ သိုးး��ထိိန်းး�က
ထိုု�သိုးး��လေး�းကိုု� ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�စေ�ချျင််သော�ာကြော��ာင့််�ပါါ။ သိုးး��များ��းသည်် မိိမိိဘာာသာာမိိမိိ
ရပ််တည််နိုု�င််စွွမ်းး� မရှိသော်����်�လည်းး� တခါါတရံံတွွင်် သူူတို့့� စိိတ််ကြို�ု�က်် ခြေ�ေဦးးတည့််�ရာာ
လျှော�ာ�က််သွားး��တတ််ကြ�ပါါသည််။ ထိုု�အခါါ ခြ�င်္သေ့�့�များ��း၊ ဝက််ဝံံများ��း၏ စား�းခြ�င်းး�ကိုု� ခံံရနိုု�င််ပါါသည််။

ကော�ာင််လေး�းဖြ�စ််စေ�၊
ကော�ာင််မလေး�းဖြ�စ််စေ�
သခင််ယေ�ရှုုကိုု� ကယ််တင််ရှှင််အဖြ�စ််
လက််ခံံယုံံ�ကြ�ည််သော�ာအခါါ မည််ကဲ့့�သို့့�
ဖြ�စ််လာာသည််ကိုု� သခင််ယေ�ရှုုက
မိိန့််�တော်�်�မူူခဲ့့�ပါါသည််။ ထိုု�အခါါ
ပျော�ာ�က််ဆုံးး��ရာာမှာာ� ပြ�န််တွေ့�့�သူူ
ဖြ�စ််လာာပါါသည််။ ထိုု�အတွွက််
ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ�၌ပင်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ
ဝမ်းး�မြော��ာက််ပျော်�်��ရွှှင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပကြ�ပါါသည််။

အလွွတ််ကျျက််ရန််ကျျမ်းး�ချျက််
ဘုုရား�းသခင််၏သားး�တော်�်�ဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်ခြ�င်းး�အခွွင့််�ကိုု� ငါါတို့့� သည််
ရမည့််�အကြော��ာင်းး� ဘုုရား�းသခင််သည်် ငါါတို့့� ကိုု� အဘယ််မျှှလော�ာက််
ချျစ််တော်�်�မူူသည််ကိုု� ကြ�ည့််�ရှုုဆင််ခြ�င််ကြ�လော့�့�။ (၁ ယော�ာ ၃:၁)
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သခင််ယေ�ရှုုသည််လည်းး� သင့််�အတွွက်် ဝမ်းး�မြော��ာက််တော်�်�မူူပါါသည််။
သူူ၏ မေ�တ္တာာ�တော်�်�အားး�ဖြ�င့််� သင့််�ကိုု� ပြ�ည့််�စုံံ�စေ�ပါါသည််။
သင့််�အတွွက်် ဝမ်းး�မြော��ာက််၍ သီီချျင်းး�များ�း�ပင်် သီီဆိုု�ပါါသည််။
3

ကျွွန်ုု�ပ််သည််
်သည်် ချျစ််
ချျစ်၍
်
နာာခံံလိုု
လို�က််လျှော�ာ�က််စေ�ပါ
ုက််လျှော�ာ�က််စေ�ပါါ။

အာာဗြံ�ံဟံံက ဘုုရား�းသခင််ကိုု� နာာခံံခဲ့့�ပါါသည််။ သူူ၏ ဇနီးး�သည််နှှင့််�အတူူ ပိုု�င််ဆိုု�င််သမျှှကိုု�
ယူူပြီး�း� အိိမ််သစ််ရှိိ�ရာာ အဝေး�း�တနေ�ေရာာသို့့� ထွွက််လာာခဲ့့�ပါါသည််။ အာာဗြံ�ံဟံံ၏
ထိုု�နာာခံံခြ�င်းး�မှာာ� သူ့့�အသက််တာာ၌ နော�ာင််တွွင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�လာာရမည့််� နာာခံံခြ�င်းး�၊
ချျစ််ခြ�င်းး�၊ ယုံံ�ကြ�ည််ခြ�င်းး� ကြီး�း�မား�းလာာခြ�င်းး�အတွွက်် အစအဦးးသာာ ရှိိ�ပါါသေး�းသည််။
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။
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အလွွတ််ကျျက််ရန််ကျျမ်းး�ချျက််
သင််၏ ဘုုရား�းသခင်် ထာာဝရဘုုရား�းကိုု� စိိတ််နှှလုံးး��အကြွ�ွင်းး�မဲ့့�
ဉာာဏ််ရှိိ�သမျှှနှှင့််� ချျစ််လော့�့�။ ဟူူသော�ာ ပညတ််သည်် ပထမပညတ််ဖြ�စ််၏။
ကြီး�း�မြ�တ််သော�ာ ပညတ််လည်းး� ဖြ�စ််၏။ (မ ၂၂:၃၇၊၃၈)
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သခင််ယေ�ရှုုကိုု� နာာခံံလိုု�က််လျှော�ာ�က််ခြ�င်းး�သည််
စိိတ််လှုုပ််ရှား��းစရာာ အသက််တာာခရီးး�ဖြ�စ််ပါါသည််။

5

ကိုု�ယ််တော်�်� ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� ချျစ််
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မကြော��ာက််ပါ
ါနဲ့့�။ ငါါ
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မင်း
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လူူတစ််ယော�ာက််သည်် ခရီးး�သွားး��ရင်းး� လမ်းး�၌ ဓား�းပြ�တိုု�က််ခံံရပါါသည််။
ဓား�းပြ�များ��းကိုု� သူ့့�ကိုု� ရိုု�က််နှှက််၍ ရှိိ�သမျှှအားး�လုံးး�� ယူူသွားး��ကာာ
လမ်းး�ပေါ်�်တွွင်် သေ�လုုမျော�ာ�ပါးး� ထားး�ပစ််ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ လူူများ��းက သူ့့�ကိုု�
မြ�င််သော�ာအခါါ မသနား�းဘဲဲ ရှော�ာ�င််ထွွက််သွားး��ကြ�ပါါသည််။ သို့့�သော်�်� လူူများ��း
အထင််သေး�းကဲ့့�ရဲ့့�ကြ�သည့််� ရှှမာာရိိအမျိုး�း��သားး�တစ််ဦးးသည်် လူူနာာ၏
ဘေး�းတွွင်် ဒူးး�ထော�ာက််၍ အနာာကိုု� ဆေး�းကြော��ာခြ�င်းး�၊ ပတ််တီးး�စီးး�ပေး�းခြ�င်းး�များ��း
ပြု�ုလုုပ််ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ ထို့့�နော�ာက်် လုံံ�ခြုံ�ံ�သော�ာ နေ�ရာာတခုုသို့့�
ခေါ်�်ဆော�ာင််သွားး��ပေး�းသည့််�အပြ�င်် ကုုန််ကျျစရိိတ််ကိုု�ပါါ ကျျခံံပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။

ကျေး�း�ဇူး�း
ပြု�ု၍
ငါ့့ �ကိုု� က
ယ််ပါါ။

အလွွတ််ကျျက််ရန််ကျျမ်းး�ချျက််
ငါ့့ �ပညတ််ဟူူမူူကားး� ငါါသည်် သင််တို့့� ကိုု�
ချျစ််သည့််�နည်းး�တူူ သင််တို့့� သည််
အချျင်းး�ချျင်းး� ချျစ််ကြ�လော့�့�။ (ယော�ာ ၁၅:၁၂)
6

ကျွွန်ုု�ပ််သည်် နှုုတ််ဖြ�င့််�သာာမက လုုပ််ဆော�ာင််မှုုအားး�ဖြ�င့််�ပါါ
ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�ကိုု� ပြ�လိုု�ပါါသည််။
7

ကျွွန်ုု�ပ််၏ အပြ�စ််များ�း�အတွွက််
တော�ာင်းး�ပန််ပါါ၏။ ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု�
သန့််�ရှှင်းး�စင််ကြ�ယ််စေ�တော်�်�မူူပါါ။
“ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�အပေါ်�်
ကြိ�ိမ််
ပြ�စ််မှား��းသော�ာသူူကိုု� ဘယ််နှှ
ါလားး�” ဟုု
စ််ကြိ�ိမ််ပါ
ှ
ခုုနှ
�၊
တ််ရမည််နည်းး
ှ
ခွွင့််�လွှ
့�ပါါသည််။
မေး�းခဲ့
သခင််ယေ�ရှုုအားး� ပေ�တရုုက
အထိိ
��ာက််သည််
စ််လီီမြော
ှ
ခုုနှ
“ခုုနှှစ််ဆယ််
က
ရှုု
ခွွင့််�လွှှတ််ပါါ” ဟုု သခင််ယေ�
ပ်် ဥပမာာတခုုကိုု�
နော�ာက််ထ
�
း
ပြီး�
�
့
�ေပေး�းခဲ့
အဖြေ
ပြော��ာပြ�ပါါသည််။

မင်းး�ကြီး�း�တပါးး�က သူူ၏ ငယ််သားး�များ��းအားး� သူ့့�အပေါ်�်�တွွင်် အကြွေး��း� မည််မျှှ ရှိိ�ကြ�သနည်းး�ဟုု
မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ မင်းး�ကြီး�း�အပေါ်�်� အကြွေး��း�များ��းစွာာ� တင််နေ�ပြီး�း� ပြ�န််ဆပ််နိုု�င််မည််
မဟုုတ််တော့�့�ကြော��ာင်းး� ငယ််သားး�တဦးးက ပြ�န််ဖြေ�ေပါါသည််။ ထိုု�အခါါ မင်းး�ကြီး�း�က
“ဒီီအကြွေး��း�တွေ�ေ ဆပ််နိုု�င််အော�ာင်် မင်းး�နဲ့့� မင်းး�မိိသားး�စုုတွေ�ေကိုု� ကျွွန််အဖြ�စ်် ရော�ာင်းး�စား�းမယ််”
ဟုု ပြော��ာပါါသည််။ ထိုု�ငယ််သားး�သည်် ငိုု�ကြွေး��းသဖြ�င့််� မင်းး�ကြီး�း�သည်် သနား�းလာာကာာ
“မင်းး�အကြွေး��း�တွေ�ေ အားး�လုံးး�� မပေး�း�ပါါနဲ့့�တော့�့�” ဟုု ပြော��ာလိုု�က််ပါါသည််။မည််သည့််�အကြွေး��း�မျှှ
မရှိတော့����့�သော�ာ ထိုု�ငယ််သားး�သည်် သူ့့�ထံံတွွင််
အကြွေး��း�အနည်းး�ငယ်် ယူူထားး�သော�ာ
အခြား��းငယ််သားး�တဦးးကိုု� တွေ့�့�လျှှင််
ထိုု�အကြွေး��း�ကိုု� မပေး�း�ပါါက ထော�ာင််ချျပစ််မည််ဟုု
ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ပါါသည််။ ထိုု�ငယ််သားး�က
သနား�းပါါဟုု တော�ာင်းး�ပန််သော်�်�လည်းး�
လက််မခံံဘဲဲ ထော�ာင််ထဲဲသို့့� ပို့့�ပစ််ပါါသည််။

ငါ

�
ဘာာကွ၊ွ ဒါါဆိုု
်ရမှာာ�လဲဲ။
ါကဘာာလုုပ်

တော�ာင်းး�ပန််ပါါတ
ယ််။
ကျျနော်�်�နဲ့့� မိိသားး
�စုုကိုု�
သနား�းပါါဗျာ�ာ။

ဘုုရား�းသခင််
ကယ််တင််တော်�်�မူပါ
ူ ါ။

မေ�မေ�ရေ� အ
ရမ်းး�
ကြော��ာက််တ
ယ််။

အလွွတ််ကျျက််ရန််ကျျမ်းး�ချျက််
ဒုုစရိုု�က်် အညစ််အကြေး��းကိုု�
အကုုန််အစင်် ဆေး�းကြော��ာ၍ အကျွွန်ုု�ပ််ကိုု�
သန့််�ရှှင်းး�စေ�တော်�်�မူူပါါ။ (ဆာာ ၅၁:၂)
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သခင််ယေ�ရှုုသည်် ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� ခွွင့််�လွှှတ််တော်�်�မူူသဖြ�င့််�
အခြား�း�သူူများ�း�ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ်် ခွွင့််�လွှှတ််ပါါမည််။

9

�ကိုု� �
�််�ကိုု
�ယ််တော််တော်�
ကိုု�ယ်
ျက်် ကိုု
ါလျျက််
ပါါလျ
ှလုံးး��း��ပါ
စိိတ််နှ
စိိတ််နှှလုံး
ါမည််
ါမည်။်။
�ထော�ာမနာာပြု�ုပါ
ွမ်းး�ထော�ာမနာာပြု�ုပါ
ချီးး�
မွွမ်းး
ချီးး���မွ
ကြ�ယ််ကြီး��း က
ထွန်းး
ွ �လင်းး�တော�ာက််ပပြီး��း
သူူငယ််တော်�်� ယေ�ရှုုဆီီ

သူူငယ််တော်�်�ယေ�ရှုု မွေး�း�ဖွား��းလာာသော�ာအခါါ အားး�လုံးး�� ပျော်�်��ရွှှင််ဝမ်းး�မြော��ာက််ကြ�ပါါသည််။
ကော�ာင်းး�ကင််တမန််များ��း ဆင်းး�သက််လာာပြီး�း� “ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ�၌ ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�
ချီးး��မွွမ်းး�ကြ�စေ�သတည်းး�၊ မြေ�ေကြီး�း�ပေါ်�်၌လည်းး� ငြိ�ိမ််သက််ခြ�င်းး� ရှိစေ���ေသတည်းး�” ဟုု
ကြွေး��းကြော်��်�ကြ�ပါါသည််။ သိုးး��ထိိန်းး�များ��းလည်းး� သူူငယ််တော်�်�ယေ�ရှုုကိုု� သွားး��ရော�ာက််
ဖူးး�မြှော်��်��ကြ�ပါါသည််။

ငါါတို့�့မှာာ�
လက််ဆော�ာင််တွေ�ေ

မြေ�ေကြီး��း ပေါ်�်မှာာ�
င်းး�
ငြိ�ိမ််သက််ခြ�
ရှိိ�ပါါစေ�

ပါါတယ််ဟေ့�့
။

လမ်းး�ပြ�ပေး�းတယ််။

သားး�တော်�်�
မွေး�း�ဖွား��းတဲ့့အ
� တွက််
ွ
ဘုုရား�းရဲ့့� ကျေး�း�ဇူး
�း တော်�
ချီးး��မွမ်းး
ွ �ကြ�။

စ််ထော�ာင််တွွင််
လွွန််ခဲ့့�သော�ာ နှှစ််ပေါ�ါင်းး�နှှ
ဦးးဆီီသို့့�
မာာရိိဟူူသော�ာ မိိန်းး�မပျိုု��တ
ါသည််။
ရော�ာက််လာာပါ
�ေလ
ကော�ာင်းး�ကင််တမန်် ဂါါဗြေ
�
�တခုုကိုု
အထူးး�သတင်းး�စကားး
ကော�ာင်းး�ကင််တမန််က
။
ါသည််
ဖြ�စ််ပါ
�ပြော��ာရန််
အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ကြား�း
ခင််ရှေ့�့�တော်�်�၌
ဘုုရား�းသ
သင််သည််
၊
�
့
ရိိမ််နဲ့
“မစိုးး��
�ကိုု� ဖွား��းမြ�င််ပြီး�း�
�ယော�ာက်ျားး��
အလွွန်် မျျက််နှာာ�ရပြီ�ီ။ သားး
။ ထိုု�သူူသည််
ယေ�ရှုုလို့့� နာာမည််ပေး�းရမည််
၏ သားး�တော်�်�ဟုု
ုရား�း
ာဘု
သော�
�
�
ကြီး�း�မြ�တ််၍ အမြ�င့််�ဆုံးး
။”
ခေါ်�်ဝေါ်�်ခြ�င်းး�ကိုု� ခံံရလိိမ့််�မည််

်�

င်းး�လိုု�က််တာာ

ချျစ််စရာာကော�ာ

အလွွတ််ကျျက််ရန််ကျျမ်းး�ချျက််
အိုု� ထာာဝရဘုုရား�း ကျွွန်ုု�ပ််သည်် စိိတ််နှှလုံးး��အကြွ�ွင်းး�မဲဲ
ကိုု�ယ််တော်�်�ကိုု� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါမည််။ အံ့့�ဖွွယ််သော�ာ
အမှုုတော်�်� ရှိိ�သမျှှတို့့� ကိုု� ပြ�ညွှှန််ပါါမည််။ (ဆာာ ၉:၁)
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ကိုု�ယ််တော့်�်��ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ်် နေ့�့တိုု�င်းး� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါမည််။

11

သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း၊ ကိုု�ယ််တော်�်�သည််
ကျွွန်ုု�ပ််၏ အရှှင််သခင််
ဖြ�စ််တော်�်�မူူပါါ၏။ ကျွွန်ုု�ပ််
သွားး��ရာာလမ်းး�ကိုု� ပဲ့့�ပြ�င််တော်�်�မူူပါါ။
ဘာာ ကျျနော်�်�

ဟုုတ််လားး�။
ကျျနော်�်� မဟု
ုတ််ပါါဘူးး�။
အေး�းဆေး�းနေ�ကြ�
စမ်းး�ပါါ။

ဒီီလူ
ူ
လည်းး
� ယေ�
အပေါ�
ရှုရဲ့
ါင်းး�အ
ု
ပါါပဲဲဟေ့�့ ့�
။

မင်းး� ယေ�ရှုနဲ့
ု

့�

အတူူတူူ
ရှိိ�ခဲ့့�တယ််မလားး

ွန််မီီ
ပေ�တရုုသည်် ကြ�က််မတွ
်လိိမ့််�မည််ဟုု
ပယ်
�
း
ငြ�င်း
ကိုု�ယ််တော်�်�ကိုု� သုံးး��ကြိ�ိမ််
့�ပါါသည််။
ပြော��ာခဲ့
�
သခင််ယေ�ရှုုက ပေ�တရုုအားး
�ကပ််တိုု�င််သို့့� မတက််မီီ
ကိုု�ယ််တော်�်� လက််ဝါးး
။
�သို့့� ငြ�င်းး�ပယ််ခဲ့့�ပါါသည််
ထိုု
်
စဉ်
တရား�းစစ််ဆေး�းနေ�
တ််မိိနေ�ကြ�သဖြ�င့််�
� မှှ
လူူများ�း�သည်် ပေ�တရုုကိုု
� သူူ
ါင်းး�အပါါဖြ�စ််ကြော��ာင်းး
ပေါ�
အ
၏
ရှုု
ခင််ယေ�
သ
နော�ာက််
�
့
ထို့
ငြ�င်းး�ဆန််ခဲ့့�ပါါသည််။
အကြော��ာက််အကန််
။
� ကြား�း�ရပါါတော့�့�သည််
ကိုု
ံ
်သံ
န်
ွ
ကြ�က််တွ

ပေ�တရုုသည်် ကိုု�ယ််တော်�်� ပြော��ာခဲ့့�သည််ကိုု� ချျက််ချျင်းး� သတိိရပြီး�း� အဝေး�း�တနေ�ေရာာသို့့�
သွားး��ကာာ ငိုု�ကြွေး��းခဲ့့�ပါါသည််။ ဝမ်းး�နည်းး�ကြေ��ကွဲဲ�ခဲ့့�ရပါါသည််။ သခင််ယေ�ရှုုက ပေ�တရုုကိုု�
စိိတ််မပျျက််ခဲ့့�ပါါ။ ရှှင််ပြ�န််ထမြော�ာ��က််ပြီး�း�နော�ာက်် ပေ�တရုုနှှင့််�အတူူ မနက််စာာ စား�းခဲ့့�သလိုု�
ခွွင့််�လွှှတ််ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ ကိုု�ယ််တော်�်�က ပေ�တရုုကိုု� တပည့််�တော်�်�တဦးး ဖြ�စ််စေ�လိုု�ပြီး�း�
သူ့့�အားး�ဖြ�င့််� အခြား��းတပည့််�တော်�်�များ��းစွာာ�ကိုု�လည်းး� ပွား��းများ��းစေ�လိုု�ပါါသည််။ ပေ�တရုုတွွင််
အားး�နည်းး�ချျက်် ရှိသော်����်�လည်းး� ကိုု�ယ််တော်�်�အားး� အရှှင််သခင််အဖြ�စ်် နော�ာက််တော်�်�သို့့�
အမှှန််တကယ်် လိုု�က််လိုု�သည််ကိုု� သခင််ယေ�ရှုုက သိတော်��်��မူူခဲ့့�ပါါသည််။

�။

ူ ့�
ရဲ့
မင်းး� အဲဲဒီီလူါဆိုု�တာာ
း�အပါ
ံက
အပေါ�ါင်း မင်းး�လေ�သံ
်။
ယ်
။
�ပဲဲ
ငါါတို့�့သိိတ
ယ််သားး
ဂါါလိိလဲဲန

အော�ာက််အီး�း အီး�း အွတ််
ွ

အလွွတ််ကျျက််ရန််ကျျမ်းး�ချျက််
ငါါ၌ ဆည်းး�ကပ််လိုု�သော�ာသူူဖြ�စ််လျှှင်် ကိုု�ယ််ကိုု�ကိုု�ယ််
ငြ�င်းး�ပယ််ရမည််။ ကိုု�ယ်် လက််ဝါးး�ကပ််တိုု�င််ကိုု�
နေ့�့တိုု�င်းး�ထမ်းး�၍ ငါ့့ �နော�ာက််သို့့� လိုု�က််ရမည််။ (လုု ၉:၂၃)
12

သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း ကျွွန်ုု�ပ််သည်် ကိုု�ယ််တော်�်�အားး� အစဉ််သစ္စာာ�ရှိိ�ပါါမည််။
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်�၏
ကျွွန်ုု�ပ််အတွွက်် ကိုု�ယ််တော်�
�
အကြံ�ံအစည််တော်�်�များ�း�ကိုု
င်းး�သော�ာ
သိိရှိိ�နား�းလည််နိုု�င််ရန်် သန့််�ရှှ
တော်�်�မူူပါါ။
ဝိိညာာဉ််တော်�်�ဖြ�င့််� ပြ�ည့််�ဝစေ�

အသင်းး�တော်�်�၏ သာာသနာာပြု�ုလုုပ််ငန်းး� စတင််စဉ််ကတည်းး�က ကူူညီီပေး�းရန််
ဝိိညာာဉ််တော်�်�ကိုု� သခင််ယေ�ရှုုက စေ�လွှှတ််ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ နော�ာက််သိိပ််မကြာ�ာမီီ
ပင််တေ�ကုုတ္တေ�ေဟူူသော�ာ ပွဲဲ�နေ့�့၌ လေ�ပြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့� တိုု�က််ခတ််ကာာ လူူတိုု�င်းး�ကိုု�
သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်� မှုုတ််သွွင်းး�ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။

ွ
ံတွင််
အဘထံ
ငါါသည််
တူူ
အ
တို့�့နှှင့််�
သင််
၍
�
း
�
တော�ာင်း
်ဆရာာကိုု
ဥပဇ္ဈာာ�ယ်
်ရှိိ�မည့််�
။
အစဉ်
ူ
်�မူလိိမ့််�မည််
ပေး�းတော်�

အိုးး��…

�လိုု�က််တာာ
ထူးး�ဆန်းး

အလွွတ််ကျျက််ရန််ကျျမ်းး�ချျက််

ငါါသည်် သင််တို့့�နှှင့််� ခွာာ�၍ သင််တို့့�
မလာာနိုု�င််သော�ာ နေ�ရာာသို့့� သွားး��ရမည််။
သို့့�သော်�်� မစိုးး��ရိိမ််ကြ�နှှင့််�။ သင််တို့�့အဖို့့� ငါါ၏
ရှုုက
ဝိိညာာဉ််တော်�်�ကိုု� အတူူ ထားး�ခဲ့့�မည််ဟုု သခင််ယေ�
်၌
င််ပေါ်�
တိုု�
မိိန့််�တော်�်�မူူခဲ့့�ပါါသည််။ ကားး�
ဘုုရား�း၏
အသေ�ခံံတော်�်�မူူပြီး�း� ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ�ရှိိ� အဘ
�်�မူူခဲ့့�ခြ�င်းး�
မိိန့််�တော်
�
့
သို့
�
့
ကဲ့
ထိုု�
မီီ
စံံ
�
မစိုးး�
၌
လက််ယာာဘက််
�့အားး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကိုု�ယ််တော်�်�သည်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့
ါ။
ပါ
စွွန့််�ပစ််ထားး�တော်�်�မမူူ

ဝိိညာာဉ််တော်�်�နှှင့််� ပြ�ည့််�စုံံ�လျျက်် ရှိိ�ကြ�လော့�့�။ (ဧ ၅:၁၈ ခ)
14

အတူူတူ
ူ
သွားး��ပါါရစေ�
။

သခင််ယေ�ရှုဘု
ု ုရား�း၊
ကျေး�း�ဇူး�း တင််ပါါတ
ယ််

ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�ဖြ�င့််�
ပြ�ည့််�ဝစေ�ပြီး�း� ကိုု�ယ််တော်�်�နည်းး�တူူ ဖြ�စ််စေ�တော်�်�မူူပါါ။
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�ဇူးး�တော်�်�၊
ကျေး�း�ဇူး
ု ်တော်�်�၏ ကျေး�း
ကိုု
ကို�ယ်
က််
င်းး��အတွွက််
တရား�းစီီရင််ခြ�င်းး
င့််� တရား�းစီီရင််ခြ�
�တရား�းနှှှင့််�
သမ္မာ
သမ္မာာာ�တရား�းနှ
မူူပါါ။
တော်�်�်�မူူပါ
ပြု�ုတော်�
သုံး��း ပြု�ု
်ကို� ု အသုံးး
ွန်ုု��ပ််ကိုု
ကျွွန်ုု
သခင််ယေ�ရှု၊ု
ကိုု�ယ််တော်�်�ရဲ့
့�
ခြေ�ေတော်�်�ရင်းး�
မှာာ�
ကျျနော်�်�လည်းး
� နေ�ပါါရစေ�။

ကိုု�ယ််တော်�်�၏ နှှလုံးး��သားး�သည်် အလွွန်် တရား�းမျှှတပါါသည််။ ကလေး�း�သူူငယ််များ��းကိုု�
ထိိခိုု�က််နာာကျျင််စေ�သော�ာသူူအတွွက်် အလွွန််ဆိုးး��လိိမ့််�မည််ဟုု မိိန့််�တော်�်�မူူပါါသည််။
ငယ််ရွွယ််သူူများ��း၊ နာာမကျျန်းး�သူူများ��းနှှင့််� ဆင်းး�ရဲဲသားး�များ��းကဲ့့�သို့့� လူူအများ��းစုု
ကျော်�်��သွားး��လေ့�့ရှိိ�သည့််� သူူများ��းကိုု� ကိုု�ယ််တော်�်�က အမြဲ�ဲကူူညီီပေး�းလေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။
ငါ့့ �ထံံသို့�့
လာာပါါ။

သခင််ယေ�ရှု
ု ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု�
ချျမ်းး�သာာစေ�
တော်�်�မူပါ
ူ ါ။

ကိုု�ယ််တော်�်� တခုုခုု
ူ ါမည််လားး�။
်�မူပါ
သုံးး�� ဆော�ာင််တော်�

ရှုု
သခင််ယေ�
�
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု
်။
ချျစ််တယ်

ကော�ာင်းး�ကင််နိုု�င််ငံံ၌ မည််သူူ
အကြီး�း�မြ�တ််ဆုံးး�� ဖြ�စ််မည််နည်းး�ဟုု
တပည့််�တော်�်�များ�း�က သခင််ယေ�ရှုုအားး�
မေး�းခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ သူူတို့့� ဘာာတွေး�း�နေ�သည််ကိုု�
ကိုု�ယ််တော်�်� သိိပြီး�း� ကလေး�းတဦးးကိုု� အနီးး�သို့့�
ခေါ်�်လိုု�က််ပါါသည််။ ထို့့�နော�ာက်် တပည့််�တော်�်�များ�း�အားး�
စေ့�့စေ့�့ကြ�ည့််�၍ အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�
မိိန့််�တော်�်�မူူပါါသည််။ “ဤကလေး�းကဲ့့�သို့့� မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု�
နှိိ�မ့််�ချျသော�ာသူူတိုု�င်းး�သည်် ကော�ာင်းး�ကင််နိုု�င််ငံံ၌
အကြီး�း�မြ�တ််ဆုံးး�� ဖြ�စ််လိိမ့််�မည််။”

အလွွတ််ကျျက််ရန််ကျျမ်းး�ချျက််
ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�နှှင့််�၎င်းး� သစ္စာာ�တော်�်�နှှင့််�၎င်းး� ပြ�ည့််�စုံံ�လျျက်် ငါါတို့့� တွွင််
တည််နေ�တော်�်�မူူသည််ဖြ�စ််၍ ခမည်းး�တော်�်�၌ တပါးး�တည်းး�သော�ာ သားး�တော်�်�၏
ဘုုန်းး�ကဲ့့�သို့့� သူူ၏ဘုုန်းး�တော်�်�ကိုု� ငါါတို့့� သည်် မြ�င််ရကြ�ပြီ�ီ။ (ယော�ာ ၁:၁၄)
16

ကျွွန်ုု�ပ််လည်းး� သမ္မာာ�တရား�းကိုု�သာာ
အစဉ််ပြော��ာနိုု�င််အော�ာင်် ကြိုး�း��စား�းပါါမည််။
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ကိုု�
ကိုုယ်
� ်တော်�်�၏
ဘုုန်းး�တော်�်�ထင််ရှား��းစေ�ဖို့့
ဘုုန်းး�တော်�်�ထင််ရှား��းစေ�ဖို့့�၊
အခြား�း�သူူ
အခြား�း�သူူများ�း
များ�း��
ကိုု�
ကိုုယ်
� ်တော့်�်�
်တော့်�်��နော�ာက််လိုု
�နော�ာက််လို�က််စေ�ဖို့
ုက််စေ�ဖို့့့�
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု�
မူူပါါ။
်ကိုု� အသုံးး�
အသုံးး�� ပြု�ုတော်�်�
ပြု�ုတော်�်�မူူ

တနေ့�့�၌ ရှော�ာ�လုုသည်် လမ်းး�တွွင်် ခရီးး�သွားး��နေ�ပါါသည််။ (ပေါ�ါလုုဟုု အမည််
မပြော��ာ�င်းး�မီီ) ထိုု�စဉ်် ကော�ာင်းး�ကင််မှှ အလွွန်် တော�ာက််ပသော��ာ အလင်းး�ကျျလာာပြီး�း� သူူ
မြေ�ေကြီး�း�ပေါ်�် လဲဲကျျသွားး��ပါါသည််။ ထိုု�အလင်းး�ကြော��ာင့််� သူူ မျျက််စိိမမြ�င််တော့�့�ပါါ။ ထိုု�စဉ််
သူူ အသံံတခုု ကြား�း�ရပါါသည််။ “ရှော�ာ�လုု အဘယ််ကြော��ာင့််� ငါ့့�ကိုု� ညှှင်းး�ဆဲဲသနည်းး�။”
ရှော�ာ�လုုက သခင်် ကိုု�ယ််တော်�်�သည်် မည််သည််နည်းး�ဟုု ပြ�န််မေး�းပါါသည််။
“ငါါသည်် သင်် ညှှင်းး�ဆဲဲသော�ာ ယေ�ရှုုဖြ�စ််၏” ပေါ�ါလုုသည်် ကြော��ာက််လန့််�၍
တုုန််လှုုပ််သွားး��ပါါသည််။ နော�ာက််သုံးး��ရက််ကြာ�ာအော�ာင်် သူူ မျျက််စိိမမြ�င််နိုု�င််ခဲ့့�ပါါ။

သခင်် ကိုု�ယ်
်တော်�်�သည််
မည််သူူ ဖြ�စ််သနည်းး
�။

ကျျမ်းး�စာာ၌ ရှှင််ပေါ�ါလုုသည််
အလွွန်် အရေး�းပါါသော�ာ ပုုဂ္ဂိုု��လ််တဦးး
ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဓမ္မမသစ်် ကျျမ်းး�စာာ
။
အများ�း�အပြား�း�ကိုု� သူူ ရေး�းသားး�ခဲ့့�ပါါသည််
�ကိုု�
တော်�်
ခရစ််
န််က
တချိိ�
သို့့�သော်�်� သူူသည််
မုုန်းး�သော�ာသူူ၊ ရန််သူူ ဖြ�စ််ခဲ့့�ပါါသည််။
ခရစ််တော်�်�၏ နော�ာက််လိုု�က််များ�း�ကိုု�
သုုတ််သင််ခဲ့့�ပါါသည််။ သို့့�သော်�်�
သခင််ယေ�ရှုုက သူ့့�အသက််တာာကိုု�
ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုု�က််ပါါသည််။

ု ရားးသခင််က ရရှောာာ လုုကိုု မျျက််စိိပပြန််မမြင််စစေပပြီးးး သူ
ဘုရ
ူ သွား းးးလလေ
ရာာရာာ၌ သ
် စေပါါသည်။် နနောာက်ပို
် င်စ
် င်း
ွ သ
ု းးတွင်
ခင််ယယေရှု
ွ ် ရရှောာာလုမှ
ဟဟောာပပပြောာသွန်
ု ှ ပပေါါလုဟု
ုအကကကြော
ု ု သူအ
ာင်းးး
ူ မည်ပ
ု ရားးသခင််၏ ဘုုန်းးးတတော် ််ထင််ရရ
ရှားးစစေပပြီးးး အ
ူ ည်် ဘုရ
သူသ
် ပပြောာင်းးးလို
ခခြား းးသူူမများ
က်
ု
း
ပါ
်
းကိုုလည်း
ါသည်
သခင််ယယေရှုုအတွွက်် လလောာကကကြီး
းး ထိုုနည်း
။်
းးကိုု မမှောာာက်
းးတူူ ဖဖြစ်
်လှှန််ပစ််ခဲ့
်စစေကာ
့ပါါသည််။
ာ

အလွွတ််ကျျက််ရန််ကျျမ်းး�ချျက််
သင််တို့့� သွားး��၍ လူူမျိုး�း��တကာာကိုု� ငါ့့ �တပည့််� ဖြ�စ််စေ�လျျက််
ခမည်းး�တော်�်�၊ သားး�တော်�်�၊ သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�၏
နာာမ၌ ဗတ္တိိ�ဇံံကိုု� ပေး�းကြ�လော့�့�။ (မ ၂၈:၁၉)
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သခင််ယေ�ရှုု၏ နော�ာက််တော်�်�သို့့�လိုု�က််ရန်် မည််သူူကိုု�
ကျွွန်ုု�ပ်် ခေါ်�်ဖိိတ််နိုု�င််မည််နည်းး�။

19

သခင််ယေ�ရှုု ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� သနား�းတော်�်�မူူပါါဟုု ဗာာတိိမဲဲက အော်�်�ဟစ််ခဲ့့�ပါါသည််။

သခင််ယေ�
င််ယေ�ရှု
ရှုု၏
ု နာာမတော်�်�မြ�တ််
်�မြ�တ်၌
်
ဆုုတော�ာ
ဆုုတော�ာင်းး
င်းး��ပါါ၏
ပါါ၏၊ အာာမင််
အာာမင်။်
ဗာာတိိမဲဲသည််
မျျက််မမြ�င််တဦးးပါါ။ သူူသည််
င်းး�ရမ်းး�ရပါါသည််။
လမ်းး�ပေါ်�်တွွင်် လှှည့််�လည််တော�ာ
ယ််ရာာများ�း�ကိုု�
သခင််ယေ�ရှုုသည်် အံ့့�ဩဖွွ
�သိိထားး�ပါါသည််။
ကြား�း
လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ကြော��ာင်းး� သူူ
ူနှှင့််�
မျျက််မမြ�င််သူ
၊
ူ
နာာမကျျန်းး�သူ
င််ယေ�ရှုုက
သခ
�
�ကိုု
များ�း
ူ
�ာသူ
�သော
လက််ခြေ�ေသေ
� ကြား�း�ဖူးး�ပါါသည််။
မည််သို့့� ကုုသပေး�းခဲ့့�ကြော��ာင်းး
ရှုုက
င််ယေ�
သူ့့�ကိုု�လည်းး� သခ
။
ါသည််
ပါ
�
ကုုသပေး�းစေ�လိုု

အနီးး�ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ရှိိ�လူူများ��းက မစာာနာာတတ််ကြ�ပါါ။ “ငြိ�ိမ််ငြိ�ိမ််နေ�စမ်းး�ပါါ” ဟုု သူ့့�ကိုု� ဝေ�ဖန််ကြ�ပါါသည််။
သို့့�သော်�်� ဗာာတိိမဲဲက အော်�်�မြဲ�ဲအော်�်�ဆဲဲပင််။ ထိုု�အခါါ သခင််ယေ�ရှုု ကြား�း�ပြီး�း� ငါ့့�ထံံသို့့� ခေါ်�်လာာပါါဟုု
မိိန့််�တော်�်�မူူပါါသည််။ ဗာာတိိမဲဲသည်် ခြုံ�ံ�ထည််ကိုု� လွှှင့််�ပစ််ပြီး�း� ကိုု�ယ််တော့်�်��ထံံ အပြေး�း��သွားး��ပါါသည််။ “မင်းး�
ဘာာလိုု�ချျင််တာာလဲဲ”ဟုု ကိုု�ယ််တော်�်�က မေး�းပါါသည််။ “ကျနော်��်�� မြ�င််ချျင််ပါါတယ််” သူူ ပြ�န််ဖြေ�ေပါါသည််။

ကျျနော်�်�
ု �
ခ
သ င််ယေ�ရှုကိုု
မြ�င််နေ�ရပြီ�ီ။

အိုးး��
ထူးး�ဆန်းး�လိုု�က််တာာဗျာ�ာ

င်းး�သည််
�
သင့််�ယုံံကြ�ည််ခြ�
� ငြိ�ိမ်းး�ပြီ�ီ။
သင့််�အနာာကိုု

ု
ရှုက
သခင််ယေ� ်ကိုု�
ယ်
တက
ွ ်ပဲဲ။
ဖွယ်
အံ့့�ဩ

အလွွတ််ကျျက််ရန််ကျျမ်းး�ချျက််
ထိုု�ကြော��ာင့််� ဘုုရား�းသခင််သည်် ကိုု�ယ််တော်�်�ကိုု� အလွွန််
ချီးး��မြှော��ာ�က််၍ ဘွဲ့့��နာာမတကာာတို့့� ထက်် ကြီး�း�မြ�တ််သော�ာ
ဘွဲ့့��နာာမကိုု� ပေး�းသနား�းတော်�်�မူူ၏။ (ဖိိ ၂:၉)
20

ဗာာတိိမဲဲရေ�
ကိုု�ယ််တော်�်
� မင်းး�ကိုု�
ခေါ်�်နေ�တယ်
်။

ဗာာတိိမဲဲ၏ အော်�်�ဟစ််သံံကိုု� ကြား�း�သော�ာ သခင််ယေ�ရှုုသည််
သင််၏ ခေါ်�်သံံကိုု�လည်းး� ထူးး�တော်�်�မူူပါါလိိမ့််�မည််။

21

၁. ဆုုတော�ာင်းး � ခြ�င်းး � ပဋိိညာာဉ််ကိုု� ပြ�န််လည်် ဖတ််ရှုုခြ� င်းး �
၂. ဆုုတော�ာင်းး� ခြ�င်းး � ပဋိိညာာဉ််အ တိုု�င်း း � ရက််ပေါ�ါင်းး � (၄၀) ဆုုတော�ာင်းး � ခြ�င်းး �
၃. ကျျမ်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� အလွွတ်် ကျျက််မှှတ််ခြ� င်းး �

၄. အမှား��းအမှှန်် ရွေး�း�၍ အဖြေ�ေများ�း�အကြော��ာင်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�

အမှား��း/အမှှန််

ဘုုရား�းသခင််၏ ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�ကြော��ာင့််� ကိုု�ယ်တော်
် �်�
ချျစ််သော�ာ သားး�သမီးး� ဖြ�စ််လာာရသည််။

အမှား��း/အမှှန််

နာာခံံခြ�င်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် ကော�ာင်းး�ကြီး��း များ�း� လိုု�က််လာာသည််။

အမှား��း/အမှှန််

သင််ချျစ််သော�ာသူူအပေါ်�်သာာ ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�ထားး�ပါါ။
အခြား�း�သူူများ�း�ကိုု�လည်းး� အညှိုးး���အတေး�း မထားး�ဘဲဲ
ခွွင့််�လွှတ််ပေး�းရ
ှ
န်် သခင််ယေ�ရှုု အလိုု�တော်�်� ရှိိ�သည််။

အမှား��း/အမှှန််

ပျော်�်��ရွှှင််နေ�ချိိ�န််တွွင််သာာ ဘုုရား�းသခင််၏ ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�
ချီးး��မွွမ်းး�ရမည််။

ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ။

အဆင့််� ၂	ထိုု�သို့့� ဆုုတော�ာင်းး�စဉ်် မည််သူူနှှင့််� ဆုုတော�ာင်းး�

ပဋိိညာာဉ်် ပြု�ုရမည််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပေး�းဖို့့� သခင််ယေ�ရှုုထံံ
တော�ာင်းး�လျှော�ာ�က််ပါါ။

အဆင့််� ၃	ရက််(၄၀) တိုု�င််တိုု�င်် ထိုု�သူူနှှင့််� တဦးးကိုု�တဦးး

အပြ�န််အလှှန်် ဆုုတော�ာင်းး�ပေး�းပါါ။ သင််၏
သူူငယ််ချျင်းး�၊ မိိခင််၊ ဖခင််၊ ညီီအကိုု�မော�ာင််နှှမ၊
အဖိုးး��အဖွား��း၊ ဆရာာသမား�း တဦးးဦးး ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။

အဆင့််� ၄	ဘုုရား�းသခင််က သင််၏ ဆုုတော�ာင်းး�ချျက််များ�း�အတွွက််
မည််ကဲ့့�သို့့� အဖြေ�ေပေး�းသည််ကိုု� ဆုုတော�ာင်းး�ဖော်�်�နှှင့််�
ဝေ�မျှှပါါ။ စာာဖြ�င့််� ရေး�းသားး�နိုု�င််သလိုု� ပုံံ�ဆွဲဲ�၍လည်းး�
ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ပါါသည််။

သခင််ယေ�ရှုုနော�ာက််တော်�်�သို့့� လိုု�က််ရန််
ဆက််ကပ််အပ််နှံံ�သည့််�အခါါ ကိုု�ယ်တော်
် �်�နည်းး�တူူ
ဖြ�စ််လာာရန်် ကျွွန်ုုပ်
� တို့
် ကိုု
�့ � ပြု�ုပြ�င််ပေး�းသည််။

အမှား��း/အမှှန််

အဆင့််� ၅	သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ကျျမ်းး�ချျက််များ�း�ကိုု�

သန့််�ရှှင်း�း သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�သည်် ကျွွန်ုုပ်
� တို့
် ၏
�့
လမ်းး�ပြ�ဖြ�စ််သည််။

အမှား��း/အမှှန််

အဆင့််� ၆	သခင််ယေ�ရှုုအကြော��ာင်းး� သတင်းး�ကော�ာင်းး�ကိုု�

အမှား��း/အမှှန််

အဆင့််� ၇	အထက််ပါါအဆင့််�များ�း�အတိုု�င်းး� ထပ််မံံ လုုပ််ဆော�ာင််ပြီး�း�

ကလေး�းသူူငယ််များ�း�အတွွက်် သခင််ယေ�ရှုုတွင််
ွ
အချိိ�န််မရှိိ�ပါါ။

သခင််ယေ�ရှုုအကြော��ာင်းး� အခြား�း�သူူများ�း�ကိုု� ပြော��ာပြ�ရန််
အရွွယ််ရော�ာက််ပြီး�း�သူူများ�း�ကိုု�သာာ ဘုုရား�းသခင််
အသုံးး��ပြု�ုသည််။
ကော�ာင်းး�ကင််၊ မြေ�ေကြီး��း တန််ခိုးး�� အားး�လုံးး�� ကိုု� ဘုုရား�းသခင််
ပိုု�င််သတော်�်�မူသည််
ူ
။
သခင််ယေ�ရှုု၏ နာာမတော်�်�၌ တန််ခိုးး�� ပါါသော�ာကြော��ာင့််�
ဆုုတော�ာင်းး�ခြ�င်းး�သည်် အစွွမ်းး�တန််ခိုးး�� ရှိိ�သည််။
ကျွွန်ုုပ်
� ် ဆုုတော�ာင်းး�သံံကိုု� ဘုုရား�းသခင််
ကြား�း�တော်�်�မူပါ
ူ ါသည််။
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အမှား��း/အမှှန််

အဆင့််� ၁	ဆယ််ရက််တိုု�င််တိုု�င်် မိိမိိကိုု�ယ််တိုု�င််အတွွက်် နေ့�့စဉ််

အမှား��း/အမှှန််
အမှား��း/အမှှန််
အမှား��း/အမှှန််

အမှား��း/အမှှန််

အလွွတ််ကျျက််ပါါ။

အခြား�း�သူူများ�း�အားး� ပြော��ာပြ�ပါါ။

နော�ာက််ထပ်် ဆုုတော�ာင်းး�ဖော်�်�များ�း� ရှာာ�ဖွေ�ေပါါ။
အတူူတကွွ ကိုု�ယ််တော်�်�နော�ာက််လိုု�က််ပါါ။

ကျွွန်ုု�ပ််နာာမည််
_______________________________
ပါါ။ ကလေး�း�သူူငယ််များ��းအတွွက််
ဆုုတော�ာင်းး�ပဋိိညာာဉ််အတိုု�င်းး� ယနေ့�့� ကျနော်��်��
စတင်် ဆုုတော�ာင်းး�ပါါမည််။
ယနေ့�့ရက််စွဲဲ�မှာာ� __________ ဖြ�စ််ပါါသည််။

ကျွွန်ုု�ပ််၏ ဆုုတော�ာင်းး�ဖော်�်�များ�း�
_____________________ _________
ယနေ့�့�ရက််စွဲဲ�မှာာ�	ဖြ�စ််ပါါသည််။

_____________________ _________
ယနေ့�့�ရက််စွဲဲ�မှာာ�	ဖြ�စ််ပါါသည််။

_____________________ _________
ယနေ့�့�ရက််စွဲဲ�မှာာ�	ဖြ�စ််ပါါသည််။
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ကျေး�း�ဇူးး�တော််�်�

အဘဘုုရား�း၊ ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� ချျစ််တော်�်�မူူသည့််�အပြ�င််
ကိုု�ယ််တော်�်�၏ ရင််သွေး�း�တဦးး ဖြ�စ််ခွွင့််� ရသည့််�အတွွက််
ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�ကိုု� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါ၏။

ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�

ကိုု�ယ််တော့်�်��ကိုု� ချျစ််ပြီး�း� မိိန့််�တော်�်�မူူသမျှှအတိုု�င်းး�
နာာခံံလိုု�က််လျှော�ာ�က််နိုု�င််စေ�ရန်် မစတော်�်�မူူပါါ။

ကရုုဏာာတော်�်�

ကိုု�ယ််တော်�်� ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� ချျစ််တော်�်�မူူသကဲ့့�သို့့�
အခြား�း�သူူများ�း�အပေါ်�် ချျစ််နိုု�င််ရန်် မစတော်�်�မူူပါါ။

နော�ာင််တရခြ�င်းး�

ကျွွန်ုု�ပ််၏ အပြ�စ််များ�း�အတွွက်် တော�ာင်းး�ပန််ပါါ၏။
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� သန့််�ရှှင်းး�စင််ကြ�ယ််စေ�တော်�်�မူူပါါ။

ချီးး��မွွမ်းး�ကိုးး��ကွွယ််ခြ�င်းး�

စိိတ််နှှလုံးး��ပါါလျျက်် ကိုု�ယ််တော်�်�ကိုု�
ချီးး��မွွမ်းး�ထော�ာမနာာပြု�ုပါါမည််။

ဆက််ကပ််အပ််နှံံ�ခြ�င်းး�

သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း၊ ကိုု�ယ််တော်�်�သည်် ကျွွန်ုု�ပ််၏
အရှှင််သခင်် ဖြ�စ််တော်�်�မူူပါါ၏။ ကျွွန်ုု�ပ််
သွားး��ရာာလမ်းး�ကိုု� ပဲ့့�ပြ�င််တော်�်�မူူပါါ။

ခိုု�လှုံံ�ကိုးး��စား�းခြ�င်းး�
ပုံံ�သက််သေ�ပြ�ခြ�င်းး�
တပည့််�တော်�်�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�
ပိုု�င််သအုုပ််စိုးး��တော်�်�မူူခြ�င်းး�

ကျွွန်ုု�ပ််အတွွက်် ကိုု�ယ််တော်�်�၏
အကြံ�ံအစည််တော်�်�များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််နိုု�င််ရန််
သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ဝိိညာာဉ််တော်�်�ဖြ�င့််� ပြ�ည့််�ဝစေ�တော်�်�မူူပါါ။
ကိုု�ယ််တော်�်�၏ ကျေး�း�ဇူးး�တော်�်�၊ သမ္မာာ�တရား�းနှှင့််�
ဖြော��ာင့််�မတ််စွာာ� တရား�းစီီရင််ခြ�င်းး�အတွွက်် ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု�
သံံတမန််တဦးး ဖြ�စ််စေ�တော်�်�မူူပါါ။
ကိုု�ယ််တော်�်�၏ ဘုုန်းး�တော်�်�အတွွက််၊ အခြား�း�သူူများ�း�
ကိုု�ယ််တော့်�်��နော�ာက််သို့့� လိုု�က််လျှော�ာ�က််စေ�ရန််အတွွက််
ကျွွန်ုု�ပ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုတော်�်�မူူပါါ။
သခင််ယေ�ရှုုဘုုရား�း၏ နာာမတော်�်�မြ�တ််၌
ဆုုတော�ာင်းး�ပါါ၏။ အာာမင််။
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