
ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�ကျွ�့ ဖန်ုဆင်းု�တော်တို့်ုမူတူော်�်အရှငှ်းု၊ စကြာကျွ်ဝဠာ်၏ အရှငှ်းု�ခင်းု 
ဘု�ရှ်��ခင်းုကျွ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�၏ ဆ�တော်တို့်င်းု��ံကျွ�့ ကြာကျွ်�၍ န်��တော်�်င်းု�တော်တို့်ုမူပူ်ါ��ု။ 
အဘုယ်ုမူှ အံ�ဩဖယွ်ုန်�ု�။ “တော်ကျွ်င်းု�ကျွင်းုဘုံ�၌၎င်းု�၊ တော်�မူကြီးကျွး�တော်ပ််၌၎င်းု� 
စးရှင်းုပ့်�င်းုတော်�် အခငွ်း�ုတို့န်ုခ�့�ရှှ့�မူှတို့�့�ကျွ�့ င်းါ ခံရှပြီပ်း” ဟု� �ခင်းုတော်ယ်ရှုကုျွ 
မူန့်�ုတော်တို့်ုမူူခ့�ပ်ါ��ု။ �ခင်းုတော်ယ်ရှုတုို့ငွ်းု တို့န်ုခ�့�အ်ဏာ်အလုံးံ��စံ� ရှှ့တော်န်တော်�်တော်ကြာကျွ်င်း�ု 
�င်းု ဆ�တော်တို့်င်းု�လုံးှင်းု မူ�ုမူှအထိ ့ထိ�ူ�ခ်�လုံး်မူ�ုကျွ့� �ပ့်ါပြီပ်းလုံး်�။



ကျွွန်ုု�ပ်ုကျွ�့ ချစုတော်တို့်ုမူူ���ုအ�ပ်င်းု 

ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ု၏ ရှင်းုတော်�ွ�တို့ဦး� �ဖစုခွင်း�ု 

ရှ���ုအတို့ွကျွု တော်ကျွျ�ဇူူး�တော်တို့်ုကျွ�့ ချ း�မွူမူု�ပ်ါ၏။

အလုံးွတို့ုကျွျကျွုရှန်ုကျွျမူု�ချကျွု

ဘု�ရှ်��ခင်းု၏�်�တော်တို့်ုဟု� တော်ခ်တော်ဝ်�ခင်းု�အခွင်း�ုကျွ�့ င်းါတို့�့���ု 
ရှမူ��ုအတော်ကြာကျွ်င်းု� ဘု�ရှ်��ခင်းု��ု င်းါတို့�့�ကျွ့� အဘုယ်ုမူှတော်လုံး်ကျွ ု
ချစုတော်တို့်ုမူူ��ုကျွ�့ ကြာကျွ��ုရှုုဆင်းု�ခင်းုကြာကျွတော်လုံး �်။ (၁ တော်ယ်် ၃:၁)

�ခင်းုတော်ယ်ရှုု��ုလုံး�ု� �င်း�ုအတွို့ကျွု ဝမူု�တော်�မူ်ကျွုတော်တို့်ုမူူပ်ါ��ု။ 
�ူ၏ တော်မူတို့ာ်တော်တို့်ုအ်��ဖင်း�ု �င်း�ုကျွ့� �ပ်��ုစံ�တော်စပ်ါ��ု။ 
�င်း�ုအတို့ွကျွု ဝမူု�တော်�မူ်ကျွု၍ �းချင်းု�မူျ်�ပ်င်းု �းဆ့�ပ်ါ��ု။

ဘုုရား�းသခင််သည်် သူတို့့ု�ကို့ု အဘုယ််မျှှ ချစ််ကြော�ကို�င််း လူူတို့့ုင််း သ့ရား�့ကြောစ်ရားန်် သခင််ကြောယ်ရှုုကို 
အလူ့ုကြောတို့�် ရား�့ခ့�ပါါသည််။ ထို့ုကြော�ကို�င်�် သ့ုးထို့န််းနှ�င်�် ကြောပါျ�ကို်ကြောသ�သ့ုး ဥပါမျှ�ကို့ု ကို့ုယ််ကြောတို့�်ကို 
မျှ့န်််ကြောတို့�်မျှူခ့�ပါါသည််။ ကြောပါျ�က်ိုကြောသ�သ့ုးအတို့ွက်ို သ့ုးထို့န််းသည်် အလူွန်် စ့်ုးရား့မ်ျှပြီးပါးး 
ကိုျန််သည်�် သ့ုးမျှျ�းကို့ု ထို�းပါစ််ခ့�ကို� ကြောပါျ�ကို်ကြောသ�သ့ုးကို့ု လူ့ုက်ိုရား��ခ့�ပါါသည််။ သ့ုးထို့န််းကို 
ထို့ုသ့ုးကြောလူးကို့ု ကြောဘုးကိုင််းလူု�ခြုံခံ�ကြောစ်ချင််ကြောသ�ကြော�ကို�င်�်ပါါ။ သ့ုးမျှျ�းသည်် မျှ့မျှ့ဘု�သ�မျှ့မျှ ့
ရားပါ်တို့ည််နှ့ုင််စ်ွမျှ်း မျှရား�့ကြောသ�်လူည််း တို့ခါတို့ရား�တို့ွင်် သူတို့့ု� စ့်တ်ို့ကြိုကို့ံကို် ကြော�ခဦးးတို့ည်�်ရား� 
ကြောလူှ�ကို်သွ�းတို့တို့်�ကိုပါါသည််။ ထို့ုအခါ �ခကြောသ့�မျှျ�း၊ ဝကို်ဝ�မျှျ�း၏ စ်�း�ခင််းကို့ု ခ�ရားနှ့ုင််ပါါသည််။

တော်ကျွ်င်းုတော်လုံး��ဖစုတော်စ၊ 
တော်ကျွ်င်းုမူတော်လုံး��ဖစုတော်စ 

�ခင်းုတော်ယ်ရှုုကျွ�့ ကျွယ်ုတို့င်းုရှှင်းုအ�ဖစု 
လုံးကျွုခံယ်ံ�ကြာကျွ�ုတော်�်အခါ မူ�ုကျွ့���့� 

�ဖစုလုံး်��ုကျွ�့ �ခင်းုတော်ယ်ရှုုကျွ 
မူ့န်�ုတော်တို့်ုမူူခ့�ပ်ါ��ု။ ထိ�့အခါ 
တော်ပ်ျ်ကျွုဆံ��ရှ်မူှ် �ပ်န်ုတော်တို့ွ�� ူ
�ဖစုလုံး်ပ်ါ��ု။ ထိ့�အတို့ွကျွု 

တော်ကျွ်င်းု�ကျွင်းုဘုံ�၌ပ်င်းု ကြီးကျွး�မူ်�တော်�် 
ဝမူု�တော်�မူ်ကျွုတော်ပ်ျ်ုရှှင်းု�ခင်းု��ဖင်း� ု 

ပ်ွ့ကျွျင်းု�ပ်ကြာကျွပ်ါ��ု။

ကျွွန်ုု�ပ်ုကျွ�့ ချစုတော်တို့်ုမူူ���ုအ�ပ်င်းု 

ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ု၏ ရှင်းုတော်�ွ�တို့ဦး� �ဖစုခွင်း�ု 

ရှ���ုအတို့ွကျွု တော်ကျွျ�ဇူူး�တော်တို့်ုကျွ�့ ချ း�မွူမူု�ပ်ါ၏။

ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ုကျွ့� ကျွွန်ုု�ပ်ု ချစုပ်ါ၏။
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ကျွွန်ုု�ပ်ုသည်ု ချျစ်ု၍ 
နာာချံလို�ုကျွုလျှောလိုာ�ကျွုလျှောစ်ပ်ါ။ချစ�ုခင်း�ုတော်မူတို့ာ် ကျွွန်ုု�ပ်ု��ု ချစု၍ 
န်�ခံလုံး�့ကျွုတော်လုံးှ်ကျွုတော်စပ်ါ။

အလုံးွတို့ုကျွျကျွုရှန်ုကျွျမူု�ချကျွု

�င်းု၏ ဘု�ရှ်��ခင်းု ထိ်ဝရှဘု�ရှ်�ကျွ�့ စ့တို့ုန်ုှလုံးံ��အကြွကွျွင်းု�မူ့� 
ဉာ်ဏာုရှှ့�မူှန်ုှင်း�ု ချစုတော်လုံး်�။ ဟုူတော်�် ပ်�တို့ု��ု ပ်ထိမူပ်�တို့ု�ဖစု၏။ 
ကြီးကျွး��မူတို့ုတော်�် ပ်�တို့ုလုံး�ု� �ဖစု၏။ (မူ ၂၂:၃၇၊၃၈) �ခင်းုတော်ယ်ရှုုကျွ�့ န်�ခံလုံး�့ကျွုတော်လုံးှ်ကျွု�ခင်းု��� ု

စ့တို့ုလုံးုပ်ုရှှ်�စရှ် အ�ကျွုတို့်ခရှး��ဖစုပ်ါ��ု။

အ�ခြုံ��ဟံ�ကို ဘုုရား�းသခင််ကို့ု န်�ခ�ခ့�ပါါသည််။ သူ၏ ဇန်းးသည််နှ�င်�်အတို့ူ ပါ့ုင််ဆို့ုင််သမျှှကို့ု 
ယ်ူပြီးပါးး အ့မျှ်သစ််ရား�့ရား� အကြောဝးတို့ကြောန်ရား�သ့ု� ထိုွက်ိုလူ�ခ့�ပါါသည််။ အ�ခြုံ��ဟံ�၏ 
ထို့ုန်�ခ��ခင််းမျှ�� သူ်အသက်ိုတို့�၌ ကြောန်�င််တို့ွင်် ကြုံကိုံ�ကြောတို့ွ�လူ�ရားမျှည်�် န်�ခ��ခင််း၊ 
ချစ််�ခင််း၊ ယ်�ု�ကိုည််�ခင််း ကြိုကိုးးမျှ�းလူ��ခင််းအတို့ွက်ို အစ်အဦးးသ� ရား�့ပါါကြောသးသည််။

အ်ဗြံ�ံဟုံ��ု ဘု�ရှ်��ခင်းုကျွ�့ 

ချစုပ်ါ��ု။ လုံးွန်ုခ့�တော်�် န်ုှစုတော်ပ်ါင်းု�မူျ်�စွ်ကျွ �ူ 

အ�ကျွုရှှင်းုတော်န်ထိ�့င်းုခ့�ပ်ါ��ု။ �ူ အ�ကျွုကြီးကျွး�လုံး်တော်�် 

တို့တော်န်�တို့ွင်းု ဘု�ရှ်��ခင်းုကျွ “�င်းု၏ �ပ်�ုနှ်ုင်း�ုတို့ကျွ ွ

အမူျ�့��်�ချင်းု� တော်ပ်ါကျွုတော်ဘု်ုမူျ်�ထိ့မှူ ထိွကျွုပြီပ်း�လုံးှင်းု 

င်းါ �ပ်လုံးတို့�ံတော်�် �ပ်�ု��့� �ွ်�တော်လုံး �်။ င်းါ��ု �င်း�ုကျွ့� 

လုံးူမူျ�့�ကြီးကျွး� �ဖစုတော်စမူ�ု။ င်းါ တော်ကျွ်င်းု�ကြီးကျွး�တော်ပ်�၍ �င်းု၏ န်�မူကျွ့� 

ကြီးကျွး��မူတို့ုတော်စမူ�ု။ �င်း�ုအ်��ဖင်း�ုလုံး�ု� လူုံးမူျ�့�အတော်ပ်ါင်းု�တို့�့��� ု

တော်ကျွ်င်းု�ကြီးကျွး�မူင်္ဂဂလုံး်ကျွ�့ ခံရှကြာကျွလုံး့မူ�ုမူ�ု” ဟု� 

မူ့န်�ုတော်တို့်ုမူူပ်ါ��ု။

ဒါါကျွ ကျွတို့ထ့ိ်�တို့့� 

�ပ်�ုပ့် စ်ရှ်တော်ရှ။

ဘု�ရှ်��ခင်းု င်းါတို့့��ကျွ�့ တော်ကျွ်င်းု�ကြီးကျွး�တော်ပ်�တို့ယ်ု။
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ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ု ကျွွန်ုု�ပ်ုကျွ�့ ချစုတော်တို့်ုမူူ�ကျွ့���့� အ�ခ်��ူမူျ်�အတော်ပ်် ချစုန်ု�့င်းုရှန်ု 
မူစတော်တို့်ုမူူပ်ါ။

ဘု�ရှ်��ခင်းု ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�ကျွ�့ 

ချစုတော်တို့်ုမူူ�ကျွ့���့� အ�ခ်��ူမူျ်�ကျွ�့ 

ချစု�ခင်းု�ဆ့���ုမူှ် အဘုယ်ုကျွ�့ 

ဆ�့လုံး�့ပ်ါ�န်�ု�။ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့� စူ�စမူု�ကြာကျွပ်ါစ့��။ 

“ကျွ�့ယ်ုန်ုှင်း�ု စပ်ုဆ�့င်းုတော်�်�ူ��ု 

မူ�ု�ူန်�ု�” ဟု� �ခင်းုတော်ယ်ရှုုကျွ�့ 

တော်မူ�ခ့�ကြာကျွပ်ါ��ု။ ကျွ့�ယ်ုတော်တို့်ုကျွ 

ဥပ်မူ်တို့ခ��ဖင်း�ု ရှှင်းု��ပ်ခ့�ပ်ါ��ု။ 

ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ုကျွ �ွန်ု�င်းုတို့�့င်းု� 

အလုံးွန်ုတော်ကျွ်င်းု�တော်�် ဥပ်မူ်မူျ်� 

တော်ပ်�တို့တို့ုပ်ါ��ု။

ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ု ကျွွန်ုု�ပ်ုကျွ�့ ချစုတော်တို့်ုမူူ�ကျွ့���့� အ�ခ်��ူမူျ်�အတော်ပ်် ချစုန်ု�့င်းုရှန်ု 
မူစတော်တို့်ုမူူပ်ါ။

အလုံးွတို့ုကျွျကျွုရှန်ုကျွျမူု�ချကျွု

င်းါ �ပ်�တို့ုဟုူမူူကျွ်� င်းါ��ု �င်းုတို့�့�ကျွ့� 
ချစု���ုန်�ု�တို့ူ �င်းုတို့�့��� ု
အချင်းု�ချင်းု� ချစုကြာကျွတော်လုံး �်။ (တော်ယ်် ၁၅:၁၂)

ကျွရှု�ဏာ်တော်တို့ ်ု

ကျွွန်ုု�ပ်ု��ု န်ုုတို့ု�ဖင်း�ု�်မူကျွ လုံး�ပ်ုတော်ဆ်င်းုမူုအ်��ဖင်း�ုပ်ါ 
ချစု�ခင်းု�တော်မူတို့ာ်ကျွ�့ �ပ်လုံး့�ပ်ါ��ု။

လူူတို့စ််ကြောယ်�ကို်သည်် ခရားးးသွ�းရားင််း လူမျှ်း၌ ဓား�း�ပါတို့့ုက်ိုခ�ရားပါါသည််။ 
ဓား�း�ပါမျှျ�းကို့ု သူ်ကို့ု ရှု့ုက်ိုနှ�ကို်၍ ရား�့သမျှှအ�းလူ�ုး ယ်ူသွ�းကို� 
လူမျှ်းကြောပါ်တို့ွင်် ကြောသလူုကြောမျှျ�ပါါး ထို�းပါစ််ခ့��ကိုပါါသည််။ လူူမျှျ�းကို သူ်ကို့ ု
�မျှင််ကြောသ�အခါ မျှသန်�းဘု့ ကြောရား��င််ထိုွကို်သွ�း�ကိုပါါသည််။ သ့ု�ကြောသ�် လူူမျှျ�း 
အထိုင််ကြောသးကို့�ရား့��ကိုသည်�် ရား�မျှ�ရား့အမျှျ ့ံးသ�းတို့စ််ဦးးသည်် လူူန်�၏ 
ကြောဘုးတို့ွင်် ဒူးူးကြောထို�က်ို၍ အန်�ကို့ု ကြောဆိုးကြော�ကို��ခင််း၊ ပါတ်ို့တို့းးစ်းးကြောပါး�ခင််းမျှျ�း 
�ပါံလူုပ်ါကြောပါးခ့�ပါါသည််။ ထို့ု�ကြောန်�က်ို လူု�ခြုံခံ�ကြောသ� ကြောန်ရား�တို့ခုသ့ု� 
ကြောခ်ကြောဆို�င််သွ�းကြောပါးသည်�်အ�ပါင်် ကိုုန််ကိုျစ်ရား့တို့်ကို့ုပါါ ကိုျခ�ကြောပါးခ့�ပါါသည််။

မူတော်ကြာကျွ်ကျွုပ်ါန့်�။ င်းါ မူင်းု�ကျွ့� 
ကျွ�ူးတော်စ်င်း�ုတော်ရှှ် ကျွုပ်ါ �မူယ်ု။

တော်ကျွျ�ဇူး�ူ�ပ်�၍ င်းါ �ကျွ�့ ကျွယ်ုပ်ါ။
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ကျွွန်ုု�ပ်ု၏ အ�ပ်စုမူျ်�အတွို့ကျွု 

တော်တို့်င်းု�ပ်န်ုပ်ါ၏။ ကျွွန်ုု�ပ်ုကျွ့� 

�န်�ုရှှင်းု�စင်းုကြာကျွယ်ုတော်စတော်တို့်ုမူူပ်ါ။

အလုံးွတို့ုကျွျကျွုရှန်ုကျွျမူု�ချကျွု

ဒါ�စရှု�့ကျွု အ�စုအတော်ကြာကျွ�ကျွ့� 
အကျွ�န်ုအစင်းု တော်ဆ�တော်ကြာကျွ်၍ အကျွွန်ုု�ပ်ုကျွ့� 
�န်�ုရှှင်းု�တော်စတော်တို့်ုမူူပ်ါ။ (ဆ် ၅၁:၂) �ခင်းုတော်ယ်ရှုု��ု ကျွွန်ုု�ပ်ုကျွ�့ ခွင်း�ုလုံးှတို့ုတော်တို့်ုမူူ��ဖင်း�ု 

အ�ခ်��ူမူျ်�ကျွ�့ ကျွွန်ုု�ပ်ု ခွင်း�ုလုံးှတို့ုပ်ါမူ�ု။

 “ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�အတော်ပ်် 

�ပ်စုမူှ်�တော်�်�ူကျွ�့ ဘုယ်ုန်ုှကြီးကျွ့မူု 

ခွင်း�ုလုံးှတို့ုရှမူ�ုန်�ု�၊ ခ�န်ုှစုကြီးကျွ့မူုပ်ါလုံး်�” ဟု� 

�ခင်းုတော်ယ်ရှုုအ်� တော်ပ်တို့ရှု�ကျွ တော်မူ�ခ့�ပ်ါ��ု။ 

“ခ�န်ုှစုဆယ်ု ခ�န်ုှစုလုံးးတော်�မူ်ကျွု��ုအထ့ိ 

ခွင်း�ုလုံးှတို့ုပ်ါ” ဟု� �ခင်းုတော်ယ်ရှုုကျွ 

အတော်�ဖတော်ပ်�ခ့�ပြီပ်း� တော်န်�ကျွုထိပ်ု ဥပ်မူ်တို့ခ�ကျွ�့ 

တော်�ပ််�ပ်ပ်ါ��ု။

ဘု�ရှ်��ခင်းု 
ကျွယ်ုတို့င်းုတော်တို့်ုမူပူ်ါ။

တော်တို့်င်းု�ပ်န်ုပ်ါတို့ယ်ု။ 
ကျွျတော်န်�ုန့်� မူ့�်�စ�ကျွ�့ 

�န်��ပ်ါ�ျ်။

တော်မူတော်မူတော်ရှ အရှမူု� 
တော်ကြာကျွ်ကျွုတို့ယ်ု။

ဘု်ကျွ၊ွ ဒါါဆ�့ 

င်းါကျွဘု်လုံး�ပ်ုရှမူှ် လုံး့။

မျှင််းကြိုကိုးးတို့ပါါးကို သူ၏ င်ယ််သ�းမျှျ�းအ�း သူ်အကြောပါ်တို့ွင်် အကြော�ကိုး မျှည််မျှှ ရား�့�ကိုသန်ည််းဟံု 
ကြောမျှး�မျှန််းခ့�ပါါသည််။ မျှင််းကြိုကိုးးအကြောပါ် အကြော�ကိုးမျှျ�းစ်ွ� တို့င််ကြောန်ပြီးပါးး �ပါန််ဆိုပါ်နှ့ုင််မျှည် ်
မျှဟံုတို့်ကြောတို့��ကြော�ကို�င််း င်ယ််သ�းတို့ဦးးကို �ပါန််ကြော�ေပါါသည််။ ထို့ုအခါ မျှင််းကြိုကိုးးကို 
“ဒူးးအကြော�ကိုးကြောတို့ွ ဆိုပါ်နှ့ုင််ကြောအ�င်် မျှင််းန့်် မျှင််းမျှ့သ�းစ်ုကြောတို့ွကို့ု ကိုွန််အ�ေစ်် ကြောရား�င််းစ်�းမျှယ််” 
ဟံု ကြော�ပါ�ပါါသည််။ ထို့ုင်ယ််သ�းသည်် င့်ုကြော�ကိုးသ�ေင်�် မျှင််းကြိုကိုးးသည်် သန်�းလူ�ကို� 
“မျှင််းအကြော�ကိုးကြောတို့ွ အ�းလူ�ုး မျှကြောပါးပါါန့််ကြောတို့��” ဟံု ကြော�ပါ�လူ့ုက်ိုပါါသည််။မျှည််သည်�်အကြော�ကိုးမျှှ 
မျှရား�့ကြောတို့��ကြောသ� ထို့ုင်ယ််သ�းသည်် သူ်ထို�တို့ွင် ်
အကြော�ကိုးအန်ည််းင်ယ်် ယ်ူထို�းကြောသ� 
အ�ခ�းင်ယ််သ�းတို့ဦးးကို့ု ကြောတို့ွ�လူှင် ်
ထို့ုအကြော�ကိုးကို့ု မျှကြောပါးပါါကို ကြောထို�င််ချပါစ််မျှည််ဟံု 
ပြီးခ့မျှ်းကြော�ခ�က်ိုပါါသည််။ ထို့ုင်ယ််သ�းကို 
သန်�းပါါဟံု ကြောတို့�င််းပါန််ကြောသ�်လူည််း 
လူကို်မျှခ�ဘု့ ကြောထို�င််ထို့သ့ု� ပါ့ု�ပါစ််ပါါသည််။

ကျွွန်ုု�ပ်ု၏ အ�ပ်စုမူျ်�အတွို့ကျွု 

တော်တို့်င်းု�ပ်န်ုပ်ါ၏။ ကျွွန်ုု�ပ်ုကျွ့� 

�န်�ုရှှင်းု�စင်းုကြာကျွယ်ုတော်စတော်တို့်ုမူူပ်ါ။
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အလုံးွတို့ုကျွျကျွုရှန်ုကျွျမူု�ချကျွု

အ�့ ထိ်ဝရှဘု�ရှ်� ကျွွန်ုု�ပ်ု��ု စ့တို့ုန်ုှလုံးံ��အကြွကွျွင်းု�မူ ့
ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ုကျွ�့ ချ း�မွူမူု�ပ်ါမူ�ု။ အ�ံဖွယ်ုတော်�် 
အမူုတော်တို့်ု ရှှ့�မူှတို့�့�ကျွ�့ �ပ်ညွှှန်ုပ်ါမူ�ု။ (ဆ် ၉:၁)

ခ ျး �မူမွူ�ုကျွ�့�ကျွယွ်�ုခင်းု�

သူင်ယ််ကြောတို့�်ကြောယ်ရှုု ကြောမျှွးေွ�းလူ�ကြောသ�အခါ အ�းလူု�း ကြောပါျ�်ရားှင််ဝမျှ်းကြော�မျှ�က်ို�ကိုပါါသည််။ 
ကြောကို�င််းကိုင််တို့မျှန််မျှျ�း ဆိုင််းသကို်လူ�ပြီးပါးး “ကြောကို�င််းကိုင််ဘုု�၌ ကြောကိုျးဇူးကြောတို့� ်
ချ းးမျှွမျှ်း�ကိုကြောစ်သတို့ည််း၊ ကြော�မျှကြိုကိုးးကြောပါ်၌လူည််း ပြီးင့်မ်ျှသကို်�ခင််း ရား�့ကြောစ်သတို့ည််း” ဟံု 
ကြော�ကိုးကြော�ကို�်�ကိုပါါသည််။ သ့ုးထို့န််းမျှျ�းလူည််း သူင်ယ််ကြောတို့�်ကြောယ်ရှုုကို့ု သွ�းကြောရား�က်ို 
ေူးကြော�မျှ်�်�ကိုပါါသည််။

လုံးွန်ုခ့�တော်�် န်ုှစုတော်ပ်ါင်းု�န်ုှစုတော်ထိ်င်းုတွို့င်းု 

မူ်ရှ့ဟုူတော်�် မူ့န်ု�မူပ်ျ�့တို့ဦး�ဆး��့� 

တော်ကျွ်င်းု�ကျွင်းုတို့မူန်ု င်္ဂါတော်��လုံး တော်ရှ်ကျွုလုံး်ပ်ါ��ု။ 

တော်ကျွ်င်းု�ကျွင်းုတို့မူန်ုကျွ အထိူ��တို့င်းု�စကျွ်�တို့ခ�ကျွ့� 

တော်အ်ကျွုပ်ါအတို့�့င်းု� ကြာကျွ်�တော်�ပ််ရှန်ု �ဖစုပ်ါ��ု။ 

“မူစ့��ရှ့မူုန့်�၊ �င်းု��ု ဘု�ရှ်��ခင်းုတော်ရှှ�တော်တို့်ု၌ 

အလုံးွန်ု မူျကျွုန်ုှ�ရှပြီပ်း။ �်�တော်ယ််ကျွုျ်�ကျွ့� ဖွ်��မူင်းုပြီပ်း� 

တော်ယ်ရှုုလုံး�့� န်�မူ�ုတော်ပ်�ရှမူ�ု။ ထိ့��ူ��ု 

ကြီးကျွး��မူတို့ု၍ အ�မူင်း�ုဆ�ံ�တော်�်ဘု�ရှ်�၏ �်�တော်တို့်ုဟု� 

တော်ခ်တော်ဝ်�ခင်းု�ကျွ့� ခံရှလုံး့မူ�ုမူ�ု။”

ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်�ုကျွ�့ ကျွွန်ုု�ပ်ု တော်န်�တို့�့င်းု� ချ း�မွူမူု�ပ်ါမူ�ု။

ကြာကျွယ်ုကြီးကျွး�ကျွ 
ထိနွ်ု�လုံးင်းု�တော်တို့်ကျွုပ်ပြီပ်း� 
�ငူ်းယ်ုတော်တို့်ု တော်ယ်ရှုဆုး 

လုံးမူု��ပ်တော်ပ်�တို့ယ်ု။

�်�တော်တို့်ု 
တော်မူ�ွဖွ် �တို့့�အတို့ကွျွု 

ဘု�ရှ်�ရှ့� တော်ကျွျ�ဇူး�ူတော်တို့်ု 
ချ း�မူမွူု�ကြာကျွ။

င်းါတို့�့�မူှ်  
လုံးကျွုတော်ဆ်င်းုတော်တို့ ွ

ပ်ါတို့ယ်ုတော်ဟု�။

ချစုစရှ်တော်ကျွ်င်းု�လုံး့�ကျွုတို့်

တော်�မူကြီးကျွး�တော်ပ််မူှ်  

ပြီင်းမ့ူု�ကျွု�ခင်းု� 

ရှှ့ပ်ါတော်စ

စိိတ််နှှလုံးး��ပါါလုံးျက်် က်�ိယ််တော်တ်််က်�ိ 

ချီးျ ��မွွမွ်�တော်�်မွနာာပြုပါုပါါမွည််။စ့တို့ုန်ုှလုံးံ��ပ်ါလုံးျကျွု ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ုကျွ�့ 

ချ း�မွူမူု�တော်ထိ်မူန်��ပ်�ပ်ါမူ�ု။
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ဘု် ကျွျတော်န်�ု ဟု�တို့ုလုံး်�။ ကျွျတော်န်�ု မူဟု�တို့ုပ်ါဘု�ူ။ တော်အ�တော်ဆ�တော်န်ကြာကျွစမူု�ပ်ါ။

�ခင်းုတော်ယ်ရှုုဘု�ရှ်�၊ ကျွ့�ယ်ုတော်တို့်ု��ု 
ကျွွန်ုု�ပ်ု၏ အရှှင်းု�ခင်းု 
�ဖစုတော်တို့်ုမူူပ်ါ၏။ ကျွွန်ုု�ပ်ု 
�ွ်�ရှ်လုံးမူု�ကျွ့� ပ့်��ပ်င်းုတော်တို့်ုမူူပ်ါ။

အလုံးွတို့ုကျွျကျွုရှန်ုကျွျမူု�ချကျွု

င်းါ၌ ဆ�ု�ကျွပ်ုလုံး့�တော်�်�ူ�ဖစုလုံးှင်းု ကျွ့�ယ်ုကျွ�့ကျွ�့ယ်ု 
�င်းင်းု�ပ်ယ်ုရှမူ�ု။ ကျွ့�ယ်ု လုံးကျွုဝါ�ကျွပ်ုတို့့�င်းုကျွ�့ 
တော်န်�တို့�့င်းု�ထိမူု�၍ င်းါ �တော်န်�ကျွု��့� လုံး�့ကျွုရှမူ�ု။ (လုံး� ၉:၂၃)

ဆကျွကုျွပ်အုပ်နု်ုှံ�ခင်းု�

�ခင်းုတော်ယ်ရှုုဘု�ရှ်� ကျွွန်ုု�ပ်ု��ု ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ုအ်� အစဉ်ု�စာ်ရှှ့ပ်ါမူ�ု။

ကြောပါတို့ရှုုသည်် ကို့ုယ််ကြောတို့�် ကြော�ပါ�ခ့�သည််ကို့ု ချက်ိုချင််း သတို့့ရားပြီးပါးး အကြောဝးတို့ကြောန်ရား�သ့ု� 
သွ�းကို� င့်ုကြော�ကိုးခ့�ပါါသည််။ ဝမျှ်းန်ည််းကြော�ကိုကိုွ့ခ့�ရားပါါသည််။ သခင််ကြောယ်ရှုုကို ကြောပါတို့ရှုုကို့ ု
စ့်တို့်မျှပါျက်ိုခ့�ပါါ။ ရား�င််�ပါန််ထိုကြော�မျှ�က်ိုပြီးပါးးကြောန်�က်ို ကြောပါတို့ရှုုနှ�င်�်အတို့ူ မျှန်ကို်စ်� စ်�းခ့�သလူ့ ု
ခွင်�်လူှတို့်ကြောပါးခ့�ပါါသည််။ ကို့ုယ််ကြောတို့�်ကို ကြောပါတို့ရှုုကို့ု တို့ပါည်�်ကြောတို့�်တို့ဦးး �ေစ််ကြောစ်လူ့ုပြီးပါးး 
သူ်အ�း�ေင်�် အ�ခ�းတို့ပါည်�်ကြောတို့�်မျှျ�းစ်ွ�ကို့ုလူည််း ပါွ�းမျှျ�းကြောစ်လူ့ုပါါသည််။ ကြောပါတို့ရှုုတို့ွင် ်
အ�းန်ည််းချကို် ရား�့ကြောသ�်လူည််း ကို့ုယ််ကြောတို့�်အ�း အရား�င််သခင််အ�ေစ်် ကြောန်�က်ိုကြောတို့�်သ့ု� 
အမျှ�န််တို့ကိုယ်် လူ့ုကို်လူ့ုသည််ကို့ု သခင််ကြောယ်ရှုုကို သ့ကြောတို့�်မျှူခ့�ပါါသည််။

တော်ပ်တို့ရှု���ု ကြာကျွကျွုမူတွို့န်ုမူး 

ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ုကျွ�့ �ံ��ကြီးကျွ့မူု �င်းင်းု�ပ်ယ်ုလုံး့မူ�ုမူ�ုဟု� 

�ခင်းုတော်ယ်ရှုုကျွ တော်ပ်တို့ရှု�အ်� တော်�ပ််ခ့�ပ်ါ��ု။ 

ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ု လုံးကျွုဝါ�ကျွပ်ုတို့့�င်းု��့� မူတို့ကျွုမူး 

တို့ရှ်�စစုတော်ဆ�တော်န်စဉ်ု ထိ့���့� �င်းင်းု�ပ်ယ်ုခ့�ပ်ါ��ု။ 

လုံးူမူျ်���ု တော်ပ်တို့ရှု�ကျွ့� မူှတို့ုမူ့တော်န်ကြာကျွ��ဖင်း� ု

�ခင်းုတော်ယ်ရှုု၏ အတော်ပ်ါင်းု�အပ်ါ�ဖစုတော်ကြာကျွ်င်းု� �ူ 

အတော်ကြာကျွ်ကျွုအကျွန်ု �င်းင်းု�ဆန်ုခ့�ပ်ါ��ု။ ထိ�့�တော်န်�ကျွု 

ကြာကျွကျွုတွို့န်ု�ံကျွ�့ ကြာကျွ်�ရှပ်ါတော်တို့ �်��ု။

မူင်းု� အ့ဒါးလုံးရူှ့� 

အတော်ပ်ါင်းု�အပ်ါဆ့�တို့် 

င်းါတို့�့��့တို့ယ်ု။ မူင်းု�တော်လုံး�ံကျွ 

င်္ဂါလုံးလ့ုံး့န်ယ်ု�်�ပ့်။

မူင်းု� တော်ယ်ရှုနု့်� 
အတို့တူို့ ူ

ရှှ့ခ့�တို့ယ်ုမူလုံး်�။

တော်အ်ကျွုအး�အး�အတွို့ုဒါးလုံးလူုံး�ု� တော်ယ်ရှုရုှ့� 
အတော်ပ်ါင်းု�အပ်ါပ့်တော်ဟု�။

�ခင်းုတော်ယ်ရှုုဘု�ရှ်�၊ ကျွ့�ယ်ုတော်တို့်ု��ု 
ကျွွန်ုု�ပ်ု၏ အရှှင်းု�ခင်းု 
�ဖစုတော်တို့်ုမူူပ်ါ၏။ ကျွွန်ုု�ပ်ု 
�ွ်�ရှ်လုံးမူု�ကျွ့� ပ့်��ပ်င်းုတော်တို့်ုမူူပ်ါ။
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င်းါ��ု အဘုထိံတို့ငွ်းု 

တော်တို့်င်းု�၍ �င်းုတို့့��န်ုှင်း�ုအတို့ ူ

အစဉ်ုရှှ့မူ��ု ဥပ်ဇူးာ်ယ်ုဆရှ်ကျွ့� 

တော်ပ်�တော်တို့်ုမူလူုံးမ့ူ�ုမူ�ု။

ကျွွန်ုု�ပ်ုအတို့ွကျွု ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ု၏ 

အကြံကျွံအစ�ုတော်တို့်ုမူျ်�ကျွ�့ 

�့ရှှ့န်��လုံး�ုန်ု�့င်းုရှန်ု �န်�ုရှှင်းု�တော်�် 

ဝ့�်ဉ်ုတော်တို့်ု�ဖင်း�ု �ပ်��ုဝတော်စတော်တို့်ုမူူပ်ါ။

အလုံးွတို့ုကျွျကျွုရှန်ုကျွျမူု�ချကျွု

ဝ့�်ဉ်ုတော်တို့်ုန်ုှင်း�ု �ပ်��ုစံ�လုံးျကျွု ရှှ့ကြာကျွတော်လုံး �်။ (ဧ ၅:၁၈ ခ)

အ �်ကျွ�့�ခ�့လုံးံု�ခင်းု�

ကျွွန်ုု�ပ်ုကျွ�့ �န်�ုရှှင်းု�တော်�် ဝ့�်ဉ်ုတော်တို့်ု�ဖင်း� ု
�ပ်��ုဝတော်စပြီပ်း� ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ုန်�ု�တို့ူ �ဖစုတော်စတော်တို့်ုမူူပ်ါ။

အသင််းကြောတို့�်၏ သ�သန်��ပါံလူုပ်ါင်န််း စ်တို့င််စ်ဉ််ကိုတို့ည််းကို ကိုူည်းကြောပါးရားန် ်
ဝ့ည်�ဉ််ကြောတို့�်ကို့ု သခင််ကြောယ်ရှုုကို ကြောစ်လူှတ်ို့ကြောပါးခ့�ပါါသည််။ ကြောန်�ကို်သ့ပါ်မျှ�ကို�မျှး 
ပါင််ကြောတို့ကိုုကြောတို့ေဟံူကြောသ� ပါွ့ကြောန််၌ ကြောလူ�ပါင််းကို့�သ့ု� တို့့ုကို်ခတို့်ကို� လူူတို့့ုင််းကို့ ု
သန်််ရား�င််းကြောသ� ဝ့ည်�ဉ််ကြောတို့�် မျှုတို့်သွင််းကြောပါးခ့�ပါါသည််။

င်းါ��ု �င်းုတို့�့�န်ုှင်း�ု ခွ်၍ �င်းုတို့�့� 

မူလုံး်န်ု�့င်းုတော်�် တော်န်ရှ်�့�� �ွ်�ရှမူ�ု။ 

��့�တော်�်ု မူစ�့�ရှ့မူုကြာကျွန်ုှင်း�ု။ �င်းုတို့�့�အဖ�့� င်းါ၏ 

ဝ့�်ဉ်ုတော်တို့်ုကျွ�့ အတို့ူ ထိ်�ခ့�မူ�ုဟု� �ခင်းုတော်ယ်ရှုုကျွ 

မူ့န်�ုတော်တို့်ုမူူခ့�ပ်ါ��ု။ ကျွ်�တို့့�င်းုတော်ပ််၌ 

အတော်�ခံတော်တို့်ုမူူပြီပ်း� တော်ကျွ်င်းု�ကျွင်းုဘုံ�ရှှ့ အဘုဘု�ရှ်�၏ 

လုံးကျွုယ််ဘုကျွု၌ မူစ့��စံမူး ထိ�့ကျွ့���့� မူ့န်�ုတော်တို့်ုမူူခ့��ခင်းု� 

�ဖစုပ်ါ��ု။ ကျွ့�ယ်ုတော်တို့်ု��ု ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�အ်� 

စွန်�ုပ်စုထိ်�တော်တို့်ုမူမူူပ်ါ။

အ�့�…

အတို့တူို့ ူ
�ွ် �ပ်ါရှတော်စ။

�ခင်းုတော်ယ်ရှုဘုု�ရှ်�၊ 
တော်ကျွျ�ဇူး�ူတို့င်းုပ်ါတို့ယ်ု

ထိ�ူဆန်ု�လုံး�့ကျွုတို့်

ကျွွန်ုု�ပ်ုအတို့ွကျွု ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ု၏ 

အကြံကျွံအစ�ုတော်တို့်ုမူျ်�ကျွ�့ 

�့ရှှ့န်��လုံး�ုန်ု�့င်းုရှန်ု �န်�ုရှှင်းု�တော်�် 

ဝ့�်ဉ်ုတော်တို့်ု�ဖင်း�ု �ပ်��ုဝတော်စတော်တို့်ုမူူပ်ါ။
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ကို�ုယ််တော်�််၏ တော်ကိုး�ဇူးး�တော်�််၊ 

သမ္မာာ်�ရား်�နှှင့််် �ရား်�စီီရားင့််ခြ�င့််�အ�ွကို် 

ကိုွနှ်�ပ််ကို�ု အသး��ခြပ်ုတော်�််မ္မားပ်ါ။

ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ု၏ တော်ကျွျ�ဇူးူ�တော်တို့်ု၊ 

�မူာ်တို့ရှ်�န်ုှင်း�ု တို့ရှ်�စးရှင်းု�ခင်းု�အတွို့ကျွု 

ကျွွန်ုု�ပ်ုကျွ�့ အ�ံ���ပ်�တော်တို့်ုမူူပ်ါ။

အလုံးွတို့ုကျွျကျွုရှန်ုကျွျမူု�ချကျွု

တော်ကျွျ�ဇူူး�တော်တို့်ုန်ုှင်း�ု၎င်းု� �စာ်တော်တို့်ုန်ုှင်း�ု၎င်းု� �ပ်��ုစံ�လုံးျကျွု င်းါတို့�့�တို့ွင်းု 
တို့�ုတော်န်တော်တို့်ုမူူ��ု�ဖစု၍ ခမူ�ု�တော်တို့်ု၌ တို့ပ်ါ�တို့�ု�တော်�် �်�တော်တို့်ု၏ 
ဘု�န်ု�ကျွ့���့� �ူ၏ဘု�န်ု�တော်တို့်ုကျွ�့ င်းါတို့�့���ု �မူင်းုရှကြာကျွပြီပ်း။ (တော်ယ်် ၁:၁၄) ကျွွန်ုု�ပ်ုလုံး�ု� �မူာ်တို့ရှ်�ကျွ့��် 

အစဉ်ုတော်�ပ််န်ု�့င်းုတော်အ်င်းု ကြီးကျွ့��စ်�ပ်ါမူ�ု။

ကို့ုယ််ကြောတို့�်၏ နှ�လူု�းသ�းသည်် အလူွန်် တို့ရား�းမျှှတို့ပါါသည််။ ကိုကြောလူးသူင်ယ််မျှျ�းကို့ု 
ထို့ခ့ုကို်န်�ကိုျင််ကြောစ်ကြောသ�သူအတို့ွကို် အလူွန််ဆို့ုးလူ့မျှ�်မျှည််ဟံု မျှ့န်််ကြောတို့�်မျှူပါါသည််။ 
င်ယ််ရားွယ််သူမျှျ�း၊ န်�မျှကိုျန််းသူမျှျ�းနှ�င်�် ဆိုင််းရား့သ�းမျှျ�းကို့�သ့ု� လူူအမျှျ�းစ်ု 
ကြောကိုျ�်သွ�းကြောလူ�ရား�့သည်�် သူမျှျ�းကို့ု ကို့ုယ််ကြောတို့�်ကို အပြီးမျှ့ကိုူည်းကြောပါးကြောလူ� ရား�့ပါါသည််။

တော်ကျွ်င်းု�ကျွင်းုန်ု့�င်းုင်းံ၌ မူ�ု�ူ  
အကြီးကျွး��မူတို့ုဆ�ံ� �ဖစုမူ�ုန်�ု�ဟု�  

တို့ပ်��ုတော်တို့်ုမူျ်�ကျွ �ခင်းုတော်ယ်ရှုုအ်� 
တော်မူ�ခ့�ကြာကျွပ်ါ��ု။ �ူတို့�့� ဘု်တော်တို့ွ�တော်န်��ုကျွ�့ 
ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ု �့ပြီပ်း� ကျွတော်လုံး�တို့ဦး�ကျွ့� အန်း���့� 

တော်ခ်လုံး�့ကျွုပ်ါ��ု။ ထိ�့�တော်န်�ကျွု တို့ပ်��ုတော်တို့်ုမူျ်�အ်� 
တော်စ�တော်စ�ကြာကျွ��ု၍ တော်အ်ကျွုပ်ါအတို့့�င်းု� 

မူ့န်�ုတော်တို့်ုမူူပ်ါ��ု။ “ဤကျွတော်လုံး�ကျွ့���့� မူ့မူ့ကျွ�့ယ်ုကျွ�့ 
န်ုှ့မူ�ုချတော်�်�ူတို့�့င်းု���ု တော်ကျွ်င်းု�ကျွင်းုန်ု့�င်းုင်းံ၌ 

အကြီးကျွး��မူတို့ုဆ�ံ� �ဖစုလုံး့မူ�ုမူ�ု။”

�ခင်းုတော်ယ်ရှု၊ု ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ုရှ့� တော်�ခတော်တို့်ုရှင်းု�မူှ်  ကျွျတော်န်�ုလုံး�ု� တော်န်ပ်ါရှတော်စ။

�ခင်းုတော်ယ်ရှု ု

ကျွွန်ုု�ပ်ုကျွ�့ 

ချစုတို့ယ်ု။

�ခင်းုတော်ယ်ရှု ုကျွွန်ုု�ပ်ုကျွ�့ ချမူု��်တော်စတော်တို့်ုမူပူ်ါ။

ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ု တို့ခ�ခ� 

�ံ��တော်ဆ်င်းုတော်တို့်ုမူပူ်ါမူ�ုလုံး်�။

င်းါ �ထိံ��့� 
လုံး်ပ်ါ။
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ကို�ုယ််တော်�််၏ 
ဘု�န်း်�တော်�််ထင််ရှား�်�တော်�ဖုို့��၊ 
အခြား�်�သူူများ�်� 
ကို�ုယ််တော်�်�်တော်န်းာကို်လို�ုကို်တော်�ဖုို့�� 
ကိုွန်ု်�ပ််ကို�ု အသူး��ခြားပ်ုတော်�််မူျားပ်ါ။

အလုံးွတို့ုကျွျကျွုရှန်ုကျွျမူု�ချကျွု

�င်းုတို့�့��ွ်�၍ လုံးူမူျ�့�တို့ကျွ်ကျွ�့ င်းါ �တို့ပ်��ု �ဖစုတော်စလုံးျကျွ ု
ခမူ�ု�တော်တို့်ု၊ �်�တော်တို့်ု၊ �န်�ုရှှင်းု�တော်�် ဝ့�်ဉ်ုတော်တို့်ု၏ 
န်�မူ၌ �တို့ာ့ဇူးံကျွ�့ တော်ပ်�ကြာကျွတော်လုံး �်။ (မူ ၂၈:၁၉) �ခင်းုတော်ယ်ရှုု၏ တော်န်�ကျွုတော်တို့်ု�့��လုံး�့ကျွုရှန်ု မူ�ု�ူကျွ�့ 

ကျွွန်ုု�ပ်ု တော်ခ်ဖ့တို့ုန်ု�့င်းုမူ�ုန်�ု�။

ကျွျမူု�စ်၌ ရှှင်းုတော်ပ်ါလုံး���ု  

အလုံးွန်ု အတော်ရှ�ပ်ါတော်�် ပ်�င်္ဂု့�လုံးုတို့ဦး� 

�ဖစုပ်ါ��ု။ ဓမူာ�စု ကျွျမူု�စ် 

အမူျ်�အ�ပ််�ကျွ�့ �ူ တော်ရှ��်�ခ့�ပ်ါ��ု။ 

��့�တော်�်ု �ူ��ု တို့ချန့်ုကျွ ခရှစုတော်တို့်ုကျွ�့ 

မူ�န်ု�တော်�်�ူ၊ ရှန်ု�ူ �ဖစုခ့�ပ်ါ��ု။ 

ခရှစုတော်တို့်ု၏ တော်န်�ကျွုလုံး�့ကျွုမူျ်�ကျွ�့ 

��တို့ု�င်းုခ့�ပ်ါ��ု။ ��့�တော်�်ု 

�ခင်းုတော်ယ်ရှုုကျွ �ူ�အ�ကျွုတို့်ကျွ�့ 

တော်�ပ််င်းု�လုံး့လုံး့�ကျွုပ်ါ��ု။

တော်ဟု်တော်တော်ပ််�နုွ်�ငု်းတော်စပ်ါ��ု။ တော်န်�ကုျွပ်�့ငု်း�တို့ငုွ်း တော်ရှှ်လုံး�မူ ှတော်ပ်ါလုံး�ဟု� �အူမူ�ုတော်တော်ပ််ငု်း�လုံး�့ကုျွပ်ါ��ု။

ဘု�ရှ်��ခင်းုကျွ တော်ရှှ် လုံး�ကျွ�့ မူျကျွုစ�့ပ်န်ု�မူင်းုတော်စပြီပ်း� � ူ� ွ်�တော်လုံးရှ်ရှ်၌ �ခင်းုတော်ယ်ရှုုအတော်တော်ကျွ်င်း�ု��ူ�ု ဘု�ရှ်��ခင်းု၏ ဘု�န်ု�တော်တို့ ်ုထိင်းုရှရ်ှ�တော်စပြီပ်း� အ�ခ �်�ူမူျ �်ကျွ�့လုံး�ု� ထိ�့န်�ု�တို့ူ �ဖစုတော်စကျွ်

�ခင်းုတော်ယ်ရှုုအတို့ွကျွု တော်လုံး်ကျွကြီးကျွး�ကျွ�့ တော်မူှ် ကျွုလုံးှန်ုပ်စုခ�့ပ်ါ��ု။

�ခင်းု ကျွ့�ယ်ုတော်တို့်ု��ု မူ�ု� ူ�ဖစု�န်�ု�။

တို့ကြောန််၌ ကြောရား��လူုသည်် လူမျှ်းတို့ွင်် ခရားးးသွ�းကြောန်ပါါသည််။ (ကြောပါါလူုဟံု အမျှည် ်
မျှကြော�ပါ�င််းမျှး) ထို့ုစ်ဉ်် ကြောကို�င််းကိုင််မျှ� အလူွန်် ကြောတို့�က်ိုပါကြောသ� အလူင််းကိုျလူ�ပြီးပါးး သူ 
ကြော�မျှကြိုကိုးးကြောပါ် လူ့ကိုျသွ�းပါါသည််။ ထို့ုအလူင််းကြော�ကို�င်�် သူ မျှျကို်စ့်မျှ�မျှင််ကြောတို့��ပါါ။ ထို့ုစ်ဉ်် 
သူ အသ�တို့ခု �ကို�းရားပါါသည််။ “ကြောရား��လူု အဘုယ််ကြော�ကို�င်�် င်ါ�ကို့ု ည််င််းဆို့သန်ည််း။” 
ကြောရား��လူုကို သခင်် ကို့ုယ််ကြောတို့�်သည်် မျှည််သည််န်ည််းဟံု �ပါန််ကြောမျှးပါါသည််။ 
“င်ါသည်် သင်် ည််င််းဆို့ကြောသ� ကြောယ်ရှုု�ေစ််၏” ကြောပါါလူုသည်် ကြော�ကို�က်ိုလူန်််၍ 
တို့ုန််လူုပါ်သွ�းပါါသည််။ ကြောန်�ကို်သု�းရားက်ို�ကို�ကြောအ�င်် သူ မျှျက်ိုစ့်မျှ�မျှင််နှ့ုင််ခ့�ပါါ။

ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ု၏ 
ဘု�န်ု�တော်တို့်ုထိင်းုရှှ်�တော်စဖ့��၊ 
အ�ခ်��ူမူျ်� 
ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်�ုတော်န်�ကျွုလုံး�့ကျွုတော်စဖ့�� 
ကျွွန်ုု�ပ်ုကျွ�့ အ�ံ���ပ်�တော်တို့်ုမူူပ်ါ။
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သခင််ယေ�ရှုု၏ နာာမယေ�််မြမ�်၌ 
ဆုုယေ�်င််�ပါါ၏၊ အာ်မင််။

�ခင်းုတော်ယ်ရှုု၏ န်�မူတော်တို့်ု�မူတို့ု၌ 
ဆ�တော်တို့်င်းု�ပ်ါ၏၊ အ်မူင်းု။

အလုံးွတို့ုကျွျကျွုရှန်ုကျွျမူု�ချကျွု

ထိ�့တော်ကြာကျွ်င်း�ု  ဘု�ရှ်��ခင်းု��ု ကျွ့�ယ်ုတော်တို့်ုကျွ�့ အလုံးွန်ု 
ချ း�တော်�မူာ်ကျွု၍ ဘုွ့�န်�မူတို့ကျွ်တို့�့�ထိကျွု ကြီးကျွး��မူတို့ုတော်�် 
ဘုွ့�န်�မူကျွ�့ တော်ပ်��န်��တော်တို့်ုမူူ၏။ (ဖ့ ၂:၉)

အ�ပ်စု�့�ပ်�့င်း�ု�ခင်းု�

�်တို့့မူ့၏ တော်အ်ုဟုစု�ံကျွ့� ကြာကျွ်�တော်�် �ခင်းုတော်ယ်ရှုု��ု 
�င်းု၏ တော်ခ်�ံကျွ�့လုံး�ု� ထိူ�တော်တို့်ုမူူပ်ါလုံး့မူ�ုမူ�ု။

သခင််ကြောယ်ရှုု ကိုွနှ်ုပါ်ကို့ု သန်�းကြောတို့�်မျှူပါါဟံု ��တို့့မျှ့ကို ကြောအ�်ဟံစ််ခ့�ပါါသည််။

အန်းးပါတို့်ဝန််းကိုျင််ရား�့လူူမျှျ�းကို မျှစ်�န်�တို့တို့်�ကိုပါါ။ “ပြီးင့်မ်ျှပြီးင့်မ်ျှကြောန်စ်မျှ်းပါါ” ဟံု သူ်ကို့ု ကြောဝေန််�ကိုပါါသည််။ 
သ့ု�ကြောသ�် ��တို့့မျှ့ကို ကြောအ�်ပြီးမျှ့ကြောအ�်ဆို့ပါင််။ ထို့ုအခါ သခင််ကြောယ်ရှုု �ကို�းပြီးပါးး င်ါ�ထို�သ့ု� ကြောခ်လူ�ပါါဟံု 
မျှ့န်််ကြောတို့�်မျှူပါါသည််။ ��တို့့မျှ့သည်် ခြုံခံ�ထိုည််ကို့ု လူှင်�်ပါစ််ပြီးပါးး ကို့ုယ််ကြောတို့��်ထို� အကြော�ပါးသွ�းပါါသည််။ “မျှင််း 
ဘု�လူ့ုချင််တို့�လူ့”ဟံု ကို့ုယ််ကြောတို့�်ကို ကြောမျှးပါါသည််။ “ကိုျကြောန်�် �မျှင််ချင််ပါါတို့ယ််” သူ �ပါန််ကြော�ေပါါသည််။�်တို့့မူ့�� ု 

မူျကျွုမူ�မူင်းုတို့ဦး�ပ်ါ။ �ူ��ု  

လုံးမူု�တော်ပ််တို့ွင်းု လုံးှ��ုလုံး�ုတော်တို့်င်းု�ရှမူု�ရှပ်ါ��ု။ 

�ခင်းုတော်ယ်ရှုု��ု အံ�ဩဖွယ်ုရှ်မူျ်�ကျွ�့ 

လုံး�ပ်ုတော်ဆ်င်းုန်ု�့င်းုတော်ကြာကျွ်င်းု� �ူ ကြာကျွ်��့ထိ်�ပ်ါ��ု။ 

န်�မူကျွျန်ု��ူ၊ မူျကျွုမူ�မူင်းု�ူန်ုှင်း�ု 

လုံးကျွုတော်�ခတော်�တော်�်�ူမူျ်�ကျွ�့ �ခင်းုတော်ယ်ရှုုကျွ  

မူ�ု��့� ကျွ��တော်ပ်�ခ့�တော်ကြာကျွ်င်းု� ကြာကျွ်�ဖူ�ပ်ါ��ု။ 

�ူ�ကျွ�့လုံး�ု� �ခင်းုတော်ယ်ရှုုကျွ 

ကျွ��တော်ပ်�တော်စလုံး့�ပ်ါ��ု။

အ�့� 
ထိ�ူဆန်ု�လုံး�့ကျွုတို့်�ျ်

�ခင်းုတော်ယ်ရှုကုျွ 

တို့ကျွယ်ုကျွ့� 

အံ�ဩဖယွ်ုပ့်။

�်တို့မ့ူ့တော်ရှ 
ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ု မူင်းု�ကျွ့� 

တော်ခ်တော်န်တို့ယ်ု။

ကျွျတော်န်�ု 

�ခင်းုတော်ယ်ရှုကုျွ�့ 

�မူင်းုတော်န်ရှပြီပ်း။

�င်း�ုယ်ံ�ကြာကျွ�ု�ခင်းု���ု 

�င်း�ုအန်�ကျွ�့ ပြီင်းမ့ူု�ပြီပ်း။
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ဘု�ရှ်��ခငု်း၏ တော်ကျွျ�ဇူူး�တော်တို့်ုတော်ကြာကျွ်င်း� ုကျွ့�ယု်တော်တို့်ု 
ချစုတော်�် �်��မူး� �ဖစုလုံး်ရှ��ု။

န်�ခံ�ခငု်း�ပြီပ်း�တော်န်�ကုျွ တော်ကျွ်ငု်း�ကြီးကျွး�မူျ်� လုံး့�ကုျွလုံး်��ု။

�ငု်းချစုတော်�်�အူတော်ပ််�် ချစု�ခငု်း�တော်မူတို့ာ် ထိ်�ပ်ါ။

အ�ခ်��ူမူျ်�ကျွ�့လုံး�ု� အ�ာ�့�အတော်တို့� မူထိ်�ဘ့ု 
ခငွ်း�လုုံးတုှို့တော်ပ်�ရှနု် �ခငု်းတော်ယ်ရှု ုအလုံး�့တော်တို့်ု ရှှ့��ု။

တော်ပ်ျ်ုရှငုှ်းတော်န်ချနု့်တို့ငုွ်း�် ဘု�ရှ်��ခငု်း၏ တော်ကျွျ�ဇူူး�တော်တို့်ု 
ချ း�မွူမုူ�ရှမူ�ု။

�ခငု်းတော်ယ်ရှုတုော်န်�ကုျွတော်တို့်ု��့� လုံး�့ကုျွရှနု် 
ဆကုျွကျွပု်အပု်န်ုှ�ံ��အုခါ ကျွ�့ယု်တော်တို့်ုန်�ု�တူို့ 
�ဖစုလုံး်ရှနု် ကျွွနု်ု�ပု်တို့�့�ကျွ�့ �ပ်��ပ်ငု်းတော်ပ်���ု။

�န်�ရုှငုှ်း�တော်�် ဝ�့်ဉု်တော်တို့်ု��ု ကျွွနု်ု�ပု်တို့�့�၏ 
လုံးမုူ��ပ်�ဖစု��ု။

ကျွတော်လုံး��ူင်းယု်မူျ်�အတို့ကုွျွ �ခငု်းတော်ယ်ရှုတုို့ငုွ်း 
အချနု့်မူရှှ့ပ်ါ။

�ခငု်းတော်ယ်ရှုအုတော်ကြာကျွ်ငု်း� အ�ခ်��ူမူျ်�ကျွ�့ တော်�ပ််�ပ်ရှနု် 
အရှယုွ်တော်ရှ်ကုျွပြီပ်း��မူူျ်�ကျွ�့�် ဘု�ရှ်��ခငု်း 
အ�ံ���ပ်���ု။

တော်ကျွ်ငု်း�ကျွငု်း၊ တော်�မူကြီးကျွး� တို့နု်ခ�့�အ်�လံုံး��ကျွ�့ ဘု�ရှ်��ခငု်း 
ပ်�့ငု်း�တော်တို့်ုမူ�ူ�ု။

�ခငု်းတော်ယ်ရှု၏ု န်�မူတော်တို့်ု၌ တို့နု်ခ�့�ပ်ါတော်�်တော်ကြာကျွ်င်း� ု
ဆ�တော်တို့်ငု်း��ခငု်း���ု အစွမုူ�တို့နု်ခ�့�ရှှ့��ု။

ကျွွနု်ု�ပု် ဆ�တော်တို့်ငု်း��ံကျွ�့ ဘု�ရှ်��ခငု်း 
ကြာကျွ်�တော်တို့်ုမူပူ်ါ��ု။

၄. အမူှ် �အမူနှ်ု တော်ရှ�ွ၍ အတော်�ဖမူျ်�အတော်ကြာကျွ်င်းု� တော်ဆ�ွတော်န်ု�ွ�ခင်းု�

အဆင်း�ု ၁  ဆယ်ုရှကျွုတို့�့င်းုတို့�့င်းု မူ့မူ့ကျွ�့ယ်ုတို့�့င်းုအတို့ွကျွု တော်န်�စဉ်ု 
ဆ�တော်တို့်င်းု�ပ်ါ။

အဆင်း�ု ၂  ထိ�့��့� ဆ�တော်တို့်င်းု�စဉ်ု မူ�ု�ူန်ုှင်း�ု ဆ�တော်တို့်င်းု� 
ပ်ဋိ့�်ဉ်ု �ပ်�ရှမူ�ုကျွ့� တော်ဖ်ု�ပ်တော်ပ်�ဖ့�� �ခင်းုတော်ယ်ရှုုထိံ 
တော်တို့်င်းု�တော်လုံးှ်ကျွုပ်ါ။

အဆင်း�ု ၃  ရှကျွု(၄၀) တို့�့င်းုတို့�့င်းု ထိ့��ူန်ုှင်း�ု တို့ဦး�ကျွ�့တို့ဦး� 
အ�ပ်န်ုအလုံးှန်ု ဆ�တော်တို့်င်းု�တော်ပ်�ပ်ါ။ �င်းု၏ 
�ူင်းယ်ုချင်းု�၊ မူ့ခင်းု၊ ဖခင်းု၊ �းအကျွ�့တော်မူ်င်းုန်ုှမူ၊ 
အဖ�့�အဖွ်�၊ ဆရှ်�မူ်� တို့ဦး�ဦး� �ဖစုန်ု့�င်းုပ်ါ��ု။

အဆင်း�ု ၄  ဘု�ရှ်��ခင်းုကျွ �င်းု၏ ဆ�တော်တို့်င်းု�ချကျွုမူျ်�အတွို့ကျွု 
မူ�ုကျွ့���့� အတော်�ဖတော်ပ်���ုကျွ့� ဆ�တော်တို့်င်းု�တော်ဖ်ုနှ်ုင်း�ု 
တော်ဝမူှပ်ါ။ စ်�ဖင်း�ု တော်ရှ��်�န်ု့�င်းု�လုံး့� ပ်ံ�ဆွ့၍လုံး�ု� 
တော်ဖ်ု�ပ်န်ု�့င်းုပ်ါ��ု။

အဆင်း�ု ၅   �တို့ုမူှတို့ုထိ်�တော်�် ကျွျမူု�ချကျွုမူျ်�ကျွ့� 
အလုံးွတို့ုကျွျကျွုပ်ါ။

အဆင်း�ု ၆  �ခင်းုတော်ယ်ရှုုအတော်ကြာကျွ်င်းု� �တို့င်းု�တော်ကျွ်င်းု�ကျွ့� 
အ�ခ်��ူမူျ်�အ်� တော်�ပ််�ပ်ပ်ါ။

အဆင်း�ု ၇  အထိကျွုပ်ါအဆင်း�ုမူျ်�အတို့�့င်းု� ထိပ်ုမူံ လုံး�ပ်ုတော်ဆ်င်းုပြီပ်း� 
တော်န်�ကျွုထိပ်ု ဆ�တော်တို့်င်းု�တော်ဖ်ုမူျ်� ရှှ်တော်ဖွပ်ါ။ 
အတို့ူတို့ကျွွ ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ုတော်န်�ကျွုလုံး့�ကျွုပ်ါ။

ကျွွန်ုု�ပ်ုန်�မူ�ု 
_______________________________ 
ပါါ။ ကိုကြောလူးသူင်ယ််မျှျ�းအတို့ွက်ို 
ဆိုုကြောတို့�င််းပါဋိ့ည်�ဉ််အတို့့ုင််း ယ်ကြောန်် ကိုျကြောန်�် 
စ်တို့င်် ဆိုုကြောတို့�င််းပါါမျှည််။

ယ်တော်န်�ရှကျွုစွ့မူှ် __________ �ဖစုပ်ါ��ု။

ကျွွန်ုု�ပ်ု၏ ဆ�တော်တို့်င်းု�တော်ဖ်ုမူျ်�

_____________________  _________
ယ်ကြောန််ရားက်ိုစ်ွ့မျှ�� �ေစ််ပါါသည််။

_____________________  _________
ယ်ကြောန််ရားက်ိုစ်ွ့မျှ�� �ေစ််ပါါသည််။

_____________________  _________
ယ်ကြောန််ရားက်ိုစ်ွ့မျှ�� �ေစ််ပါါသည််။

အမူှ်�/အမူှန်ု

အမူှ်�/အမူှန်ု

အမူှ်�/အမူှန်ု

အမူှ်�/အမူှန်ု

အမူှ်�/အမူှန်ု

အမူှ်�/အမူှန်ု

အမူှ်�/အမူှန်ု
အမူှ်�/အမူှန်ု
အမူှ်�/အမူှန်ု

အမူှ်�/အမူှန်ု

အမူှ်�/အမူှန်ု

အမူှ်�/အမူှန်ု

၁. ဆ�တော်တို့်င်းု��ခင်းု� ပ်ဋိ�့်ဉ်ကုျွ�့ �ပ်န်လုုံး�ု ဖတို့ရုှုု�ခင်းု�

၂. ဆ�တော်တို့်င်းု��ခင်းု� ပ်ဋိ�့်ဉ်အုတို့�့င်းု� ရှကျွတုော်ပ်ါင်းု� (၄၀) ဆ�တော်တို့်င်းု��ခင်းု�

၃. ကျွျမူု�ချကျွမုူျ်�ကျွ�့ အလုံးတွို့ု ကျွျကျွမုူတှို့ု�ခင်းု�
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တော်ကျွျ�ဇူူး�တော်တို့်�

ချစု�ခင်းု�တော်မူတို့ာ်

ကျွရှု�ဏာ်တော်တို့်ု

တော်န်�င်းုတို့ရှ�ခင်းု�

ချ း�မွူမူု�ကျွ�့�ကွျွယ်ု�ခင်းု�

ဆကျွုကျွပ်ုအပ်ုန်ုှံ�ခင်းု�

ခ�့လုံးံုကျွ�့�စ်��ခင်းု�

ပ်ံ��ကျွုတော်��ပ်�ခင်းု�

တို့ပ်��ုတော်တို့်ု�ဖစု�ခင်းု�

ပ်�့င်းု�အ�ပ်ုစ�့�တော်တို့်ုမူူ�ခင်းု�

အဘုဘု�ရှ်�၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုကျွ�့ ချစုတော်တို့်ုမူူ���ုအ�ပ်င်းု 
ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ု၏ ရှင်းုတော်�ွ�တို့ဦး� �ဖစုခွင်း�ု ရှ���ုအတို့ွကျွု 
တော်ကျွျ�ဇူူး�တော်တို့်ုကျွ�့ ချ း�မွူမူု�ပ်ါ၏။

ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်�ုကျွ�့ ချစုပြီပ်း� မူ့န်�ုတော်တို့်ုမူူ�မူှအတို့�့င်းု� 
န်�ခံလုံး�့ကျွုတော်လုံးှ်ကျွုန်ု့�င်းုတော်စရှန်ု မူစတော်တို့်ုမူူပ်ါ။

ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ု ကျွွန်ုု�ပ်ုကျွ�့ ချစုတော်တို့်ုမူူ�ကျွ့���့� 
အ�ခ်��ူမူျ်�အတော်ပ်် ချစုန်ု�့င်းုရှန်ု မူစတော်တို့်ုမူူပ်ါ။

ကျွွန်ုု�ပ်ု၏ အ�ပ်စုမူျ်�အတွို့ကျွု တော်တို့်င်းု�ပ်န်ုပ်ါ၏။ 
ကျွွန်ုု�ပ်ုကျွ�့ �န်�ုရှှင်းု�စင်းုကြာကျွယ်ုတော်စတော်တို့်ုမူူပ်ါ။

စ့တို့ုန်ုှလုံးံ��ပ်ါလုံးျကျွု ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ုကျွ�့ 
ချ း�မွူမူု�တော်ထိ်မူန်��ပ်�ပ်ါမူ�ု။

�ခင်းုတော်ယ်ရှုုဘု�ရှ်�၊ ကျွ့�ယ်ုတော်တို့်ု��ု ကျွွန်ုု�ပ်ု၏ 
အရှှင်းု�ခင်းု �ဖစုတော်တို့်ုမူူပ်ါ၏။ ကျွွန်ုု�ပ်ု 
�ွ်�ရှ်လုံးမူု�ကျွ့� ပ့်��ပ်င်းုတော်တို့်ုမူူပ်ါ။

ကျွွန်ုု�ပ်ုအတို့ွကျွု ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ု၏ 
အကြံကျွံအစ�ုတော်တို့်ုမူျ်�ကျွ�့ �့ရှှ့န်��လုံး�ုန်ု�့င်းုရှန်ု 
�န်�ုရှှင်းု�တော်�် ဝ့�်ဉ်ုတော်တို့်ု�ဖင်း�ု �ပ်��ုဝတော်စတော်တို့်ုမူူပ်ါ။

ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ု၏ တော်ကျွျ�ဇူူး�တော်တို့်ု၊ �မူာ်တို့ရှ်�နှ်ုင်း�ု 
တော်�ဖ်င်း�ုမူတို့ုစွ် တို့ရှ်�စးရှင်းု�ခင်းု�အတွို့ကျွု ကျွွန်ုု�ပ်ုကျွ�့ 
�ံတို့မူန်ုတို့ဦး� �ဖစုတော်စတော်တို့်ုမူူပ်ါ။

ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်ု၏ ဘု�န်ု�တော်တို့်ုအတို့ွကျွု၊ အ�ခ်��ူမူျ်� 
ကျွ�့ယ်ုတော်တို့်�ုတော်န်�ကျွု��့� လုံး�့ကျွုတော်လုံးှ်ကျွုတော်စရှန်ုအတွို့ကျွု 
ကျွွန်ုု�ပ်ုကျွ�့ အ�ံ���ပ်�တော်တို့်ုမူူပ်ါ။

�ခင်းုတော်ယ်ရှုုဘု�ရှ်�၏ န်�မူတော်တို့်ု�မူတို့ု၌ 
ဆ�တော်တို့်င်းု�ပ်ါ၏။ အ်မူင်းု။


