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သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်း 

၁။.   1 

ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်သည ်ထာဝရမြစ်မခင််းနငှ့််မ္ကမပာင််းလဲန ငုဟ်ု လက်ခံပါ 

သလာ်း။ (Lev-i Mahfuz) 

သမ္မာကျမ္််းစာ  လက်ခံသည ် /  လက်ခသံည ် ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန ်

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၄၀: ၈ - မ က ပင သည  ည ိ ေးန ွ ေးမသွွေ့မမခောက တတ ၏။ အပွင ့်လ္ည ေးမ က 

တတ ၏။ ထောဝရဘရုောေး၏နှုတ ကပတ တရောေး ူကောေး၊ကောလ္စဉ်အမ ြဲတည ၏ဟုဆိုသတည ေး။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ် ၁:၁-အစဦေး၌နှုတ ကပတ မတော ရှိ၏။ နှုတ ကပတ မတော သည  ဘရုောေးသခင  

နငှ ့် အတူရှိ၏။ နှုတ ကပတ မတော သည လ္ည ေး ဘုရောေးသခင မြစ မတော  ူ၏။ 

ရှငက်ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁:၂၃ - သင တို ့်သည  မြောက မပန ပျက စေီးတတ မသော  ျိ ေးမစ့်အောေး 

မြင ့် မြစ ဘွောေးသည  ဟုတ ၊  မြောက မပန  ပျက စေီးတတ မသော  ျိ ေးမစ့်တည ေးဟမူသော အသက ရှင ၍ 

အစဉ်အမ ြဲတည မတော  ူမသော ဘုရောေးသခင ၏နှုတ ကပတ မတော အောေးမြင ့် မြစ ဘွောေးမသောမ ကောင ့်... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

စူရဟ်ယနူတွ(်စ)် ၁၀:၆၄- ယင ေး(အမဆွမတော )တို ့်အြုိ ့် မလ္ောကဘီဝတွင လ္ည ေးမကောင ေး၊ တ လ္ွန  

ဘဝတွင  လ္ည ေးမကောင ေး၊ ဝ  ေးမမ ောက ြွယ ရော သတင ေးမကောင ေးသည  ရှိမပသည ။ အလ္လ ောဟ အရှင  

မ တ ၏အောယတ  မတော  ျောေး၌ မမပောင ေးလ္ြဲမခင ေး အလ္ျဉ်ေး ရှိမချ။ ဤသည သောလ္ျှင  ကကီေးကျယ  မ င့်  

မ တ လ္ှစွောမသော မအောင မ င   ှုမပတည ေး။ 

မှ္တခ်ျက်။ ဤကမ္်းခွန်နငှ့််ပတသ်က်၍ မွ္တ်စလငလ်ူမ္ျ  ်းမ္ျာ်းအ ကာ်းပဋ ပကခမြစက်စခဲ့်ကသာ ဆန် ့်ကျင် 

ကသာ အမမ္င်နစှမ်္ျ  ်း အစစလာမ်္သမ္ ုင််းတငွရှ် ခဲ့်သည်။ဤကမ္်းခွန််းက ု Mu’tazelites  က “လက်မ္ခံ” 

ဟကုမပာပပ ်း Ash’arites  က “လက်ခံသည်” ဟကုမပာသည်။ ယကန ့် အမ္ျာ်းစုကသာမွ္တ်စလငလ်ူမ္ျ  ်း မ္ျာ်းက 

“လက်ခံ သည်” ဟကုမပာမ္ည်မြစ်သည်။ 

၂။.  2 

သမ္မာကျမ်္်းစာသည ်ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်မြစ်သညဟ်ု လက်ခံပါသလာ်း။ 

(ကသာငရ်သက်ျမ်္်း၊ ဇဗူရ်ကျမ်္်း နငှ့်် အငဂ်ျလ်ကျမ်္်း)  
သမ္မာကျမ္််းစာ 

 လက်ခံသည ် /  လက်ခံသည ် ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန ်

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၅:၄ - ငါတို ့်သည ကျ  ေးစော၌ပါမသောသည ေးခံမခင ေး၊သက သောမခင ေးအမ ကောင ေး ျောေးကို 

အ ီှမပ  ၍ မမ ော လ္င ့်ရ မသော အခွင ့်ရှိမစမခင ေးငါှ၊ ကျ  ေးစော၌ အထက ကမရေးထောေးသ ျှသည  ငါတို ့်ကို 

ဆံုေး ဩဝါဒ မပေး၍ မရေးထောေးသတည ေး။ 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၄:၃၇ - ငါသည သင တို ့်အောေး မရေး၍မပေးလ္ိုက မသော စကောေးတို ့်သည  

သခင ဘုရောေး၏ ပညတ မတော မြစ မ ကောင ေး ကို၊ ပမရောြက မြစ မသောသူ၊ ဝိညောဉ်ဆမုကျေးဇူေးကို ခံရ 

မသောသူ ည  သည ကောေး ဝန ခံပါမစ။ တစံုတမယောက မသောသူသည   သိလ္ျှင  သိဘြဲမနမစ။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၃၆ - အိ-ု သက ဝင ယံု ကည သူ အမပါင ေးတို ့်၊ အသင တို ့်သည  ထိအုရှင မ တ က ၊ 

(ကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ )အလ္ျင ထတု မပန ပုိ ့်ချမတော  ူခြဲ ့်မသောကျ  ေးမတော ( ျောေး)ကိုလ္ည ေးမကော

င ေး ယံု ကည  ကမလ္ကုန ။ 

အန်က ်း ၂၉:၄၆-အသင တို ့်သည (ဤသို ့်)မမပော ကောေး ကမလ္ကုန ၊"ကျွန ပု တို ့်သည  ိ ိတို ့်ထံကျမရောက  

ခြဲ့်မသော(ကျ  ေးမ တ )ကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊အသင တို ့်ထကံျမရောက ခြဲ ့် ကမသော(ကျ  ေးဂန )တို ့်ကိုလ္ည ေး 

မကောင ေး၊ ယံု ကည  ကကုန ၏။ 

စူရဟအ်ဟရ်ှုရာ ၄၂:၁၅ - အသင သည  ဤသို ့်မမပော ကောေးပါမလ္။ ငါသည  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  ချမပေး 

မတော  ူခြဲ ့် မသော  ည သည့် ကျ  ေးဂန ကို ဆို သက ဝင ယံု ကည မပီေးမြစ ၏။  

  



၃။. 3 

သမ္မာကျမ်္်းစာမှ္  ဘရုာ်းသခင၏်ကရ်းသာ်းထာ်းကသာဗျာဒ တက်တာ်မ္ျာ်းက ဆုက်သယွ်ရန် 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ဂျ ်းလူမ္ျ  ်း က ု က ယု်စာ်းလှယအ်မြစ် အထ်ူးသမြင့်် ကရွ်းချယ်ခဲ့်ပါသလာ်း။ 
သမ္မာကျမ္််းစာ

  ကရွ်းချယ်ခဲ့်သည ် /  ကရွ်းချယ်ခဲ့်သည ် 
ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၃: ၁-၂ -  ၁ထိုသို ့်မြစ လ္ျှင ၊ ယုဒလ္ူသည အဘယ သို ့်သောသနည ေး။ အမရြျောေးလ္ှီေးမခင ေး 

အောေးမြင ့်အဘယ အကျိ ေးရှိသနည ေး။ ၂အမထွမထွမသော အကျိ ေး ျောေးစွောရှိ၏။ ထူေးမ တ မသော အကျိ ေး 

ဟူ ူကောေး၊အမရြျောေးလ္ှီေးမခင ေးကိခံုမသောယုဒတို ့်သည ဘုရောေးသခင ၏ဗျောဒတိ မတော  ျောေးကိုခံရ က၏။ 

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၉:၄ - ထိုသူတို ့်သည  ဣသမရလ္လ္ူမြစ ၍၊ သောေးအရော၌ ချီေးမမ  ောက မခင ေးနငှ ့်၎င ေး၊ 

ဘုန ေး အောနမုဘော မတော နငှ ့်၎င ေး၊ ပဋိညောဉ်တရောေးတို ့်နငှ ့်၎င ေး၊ ပညတ တရောေးထောေးမခင ေးနငှ ့် ၎င ေး၊ ဝတ  

မပ မခင ေးနငှ ့်၎င ေး၊ ဂတိမတော တို ့်နငှ ့်၎င ေး၊ ဆိုင  က၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

အန်က ်း ၂၉:၂၇ - …ငါအရှင မ တ သည  ထိုအဗိ ရောဟီ  အောေး ‘အစ ဟောက ’ ကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊ 

‘ဟအ ကူဗ ’ကို လ္ည ေးမကောင ေး၊ ချီေးမ  င့် မပေးသနောေးမတော  ူခြဲ ့်၏။ ထို ့်မပင  ငါအရှင မ တ သည  နဗီ 

တ န မတော  မြစ  မခင ေးကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊ ကျ  ေးဂန ကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊ ထိုအိဗ ရောဟီ   ၏သောေးမမ ေး 

တို ့်၌တည မစမတော  ူခြဲ ့်၏။  

စူရတလွ်ဂျာဆ ယ ယဟ ်၄၅:၁၆ - ၎င ေးမပင  အ ှန စင စစ  ငါအရှင မ တ သည  အစစရောအီလ္ီအ ျိ ေးသောေး 

တို ့်အောေး ကျ  ေးဂန ကို လ္ည ေးမကောင ေး၊ စရီင ဆံုေးမြတ  ှုကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊ နဗီတ န မတော အမြစ  ကို 

လ္ည ေးမကောင ေး၊ ချီေးမ  င့် မပေး သနောေးမတော  ူခြဲ ့်၏။ 

၄။. 4 

ကျမ်္်းစာထမှဲ္ ပကရာြက်မ္ျာ်းသည ်ဘရုာ်းသခငက်စလွတက်သာသမူ္ျာ်းမြစ်က ကာင််းအတည် 

မပ ရန် ထငရှ်ာ်းကသာ အံ့် သြွယ်နမ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းလုပ်ကဆာငန် ငုစ်ွမ်္်းက ု ဘရုာ်းသခင ်

သည ်ပကရာြက်မ္ျာ်းက ုကပ်းအပ်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
  ကပ်းအပ်ခဲ့်သည ် /  ကပ်းအပ်ခဲ့်သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ထကွ်ကမမ္ာက်ရာကျမ်္်း ၁၀:၂- ..ငါမပမသောန ိိတ တို ့်ကို၊သင ၏သောေးမမ ေးတို ့်အောေး ကောေးမမပော သမြင ့်၊ 

ငါ သည ထောဝရဘရုောေးမြစ မ ကောင ေးကို သင တို ့်သိမစမခင ေးငေှာ၎င ေး.... 

ရှငက်ယာဟန်ခရစ်ဝင ်၁၄:၁၁ - .... ငါ့်အ ှုတို ့်ကိုမထောက ၍ ယံ ုကမလ္ော့်။ 

ကဟပဗဲဩဝါဒစာ ၂:၄- ထိုသက မသခံမသောသတူို ့်နငှ ့်အတူဘုရောေးသခင သည န ိိတ လ္ကခဏော၊ 

အံ့်ဘွယ  မသော အ ှုအောေးမြင ့်၎င ေး၊ထူေးဆန ေးမသောတန ခုိေးအထူေးထေူးအမပောေးမပောေးအောေးမြင ့်၎င ေး၊ 

သန ့်ရှင ေးမသော ဝိညောဉ်မတော သည  ိ ိအလ္ိုမတော အတိုင ေး မဝငမှသော ဆုမကျေးဇူေးအောေးမြင ့်၎င ေး 

သက မသခံမတော  ူမပီ။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၉၂ - ….အသင တို ့်ထံသို ့် နဗီတ န မတော   ူစော(အလ္ိုင ဟစစလ္ော  )သည ထင ရေှာေးလ္ှ 

စွော မသော သက မသခံလ္ကခဏော တန ခုိေး မပောဋဟိော ျောေးနငှ့် တကွ  ကလ္ောမချမပီ။ 

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၄၉-..အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏အ ိန ့် မတော မြင့် အ ိဝ  ေးတွင ေး ှစကခ အလ္င ေး  

ရရှိခြဲ ့်သကူိုလ္ည ေးမကောင ေး၊ (ခရုသင ေးစမသော) ကုဋ္ဌနနူောစွြဲကပ သူကို လ္ည ေးမကောင ေး၊ မရောဂါဘယ 

မပျောက ကင ေး..သူ မသ ျောေးကိုလ္ည ေး ရှင မစနိငု အံ့်။….. အကယ ၍သော အသင တို ့်သည ယံ ုကည သူ 

 ျောေးမြစ  ကပါ ူ  လ္ွြဲဧကန  ဤအချက ၌ အသင တို ့်အဘို ့်အရော လ္ံုမလ္ောက စွောမသော သက မသ 

လ္ကခဏော တန ခုိေးမပောဋိဟော  ုချရှိမပသည ။ 

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၁၈၃ - အကျွန ပု ၏အလ္ျင မမ ောက မ ောေးစွောမသော ရစူလ္ တ န မတော  ျောေးသည  

(အ ျိ ေး  ျိ ေးမသော) တန ခုိေးမပောဋိဟော ျောေးနငှ့် တကွ အသင တို ့်မမပောဆိုမသောအချက ကိုပါ ယူမဆောင  က 

မရောက  လ္ောခြဲ့်မချမပီ။ သို ့်မြစ ပါလ္ျက အသင တို ့်သည  အဘယ မ ကောင့်  ရစူလ္ တ န မတော  ျောေးကို 

သတ မြတ ခြဲ ့်  ကပါသနည ေး ဟု မမပောဆိုမ ေးမ န ေးပါမလ္။ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူသန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ု ကမပာင််းလဲမခင််းနငှ့်် 

ကြာက်မပန်မခင််းမှ္ ကာကွယ်ရန် ‘အလ ုရှ ’ပါသလာ်း။ (Purpose / Niyet) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အလ ုရှ သည ် /  အလ ုရှ သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ဆာလံကျမ်္်း ၁၂:၆-၇ ထောဝရဘုရောေး  ိန ့်မတော  ူချက တို ့်သည  သန ့်ရှင ေး မခင ေးရှိ၍...အိထုောဝရဘရုောေး၊ 

ကိုယ မတော သည  ထိုသတူို ့်ကို ဤလ္ူ ျိ ေး ှ အစဉ်ကောကွယ မစောင ့် မတော  ူ ည ။ 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၁၄:၂၄၊၂၆-၂၇ - ၂၄မကောင ေးကင ဗုိလ္ မမခအရှင  ထောဝရဘုရောေးသည  ကျိန  

ဆို၍ ိန ့်မတော  ူသည ကောေး…ငါ၏ မတောင ရုိေးမပေါ် ှော မမခမြင ့် မကျော နင ေး ည ဟု ငါ ကံစည သည  

အတိုင ေးမြစ ၍၊ ငါစရီင ချက လ္ည ေး တည ရလ္ိ  ့် ည ။ ၂၆ မမ တမပင လ္ံုေးတွင  ထိုသို ့် ကံစည မတော  ူ 

၏။၂၇ မကောင ေးကင ဗုိလ္ မမခအရှင  ထောဝရဘုရောေး၏ အ ကမံတော ကို အဘယ သြူျက လ္ိ  ့် ည  

နည ေး။ ဆန ့်မတော  ူမသောလ္က မတော ကို အဘယ သူလ္ှန လ္ိ  ့် ည နည ေး။  

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၂၄:၃၅ - မကောင ေးကင နငှ ့် မမ ကကီေး တည မသော လ္ည ေး ငါ့်စကောေးတည လ္ိ  ့် ည ။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွွဟဟ်စဂ်ျ်(်ရ်) ၁၅:၉- 

ဧကန စင စစ ငါအရှင မ တ သည ပင လ္ျှင (ဤ)ဆံုေး ဩဝါဒ(တည ေးဟူ မသော 

ကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ )ကို ချမပေးသနောေးမတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။ ထို ှတစ ပါေးဧကန  လ္ွြဲငါ အ 

ရှင မ တ သည ပင လ္ျှင ယင ေးဆံုေး ဩဝါဒကိုထိန ေးသိ  ေးမစောင့် မရှောက မတော  ူ ည့် အရှင မ တ မြစ 

မတော   ူမပသတည ေး။ 

ဆြွရ် ၃၇:၃၊ ၇- ၃ထို ့်မနောက တစ ြန (ငါအရှင မ တ သည )"ဇစ က ရ "က မဋ္ဌောန ေးကိုစေီးမြန ေးသရဇဈ ောယ  

 ကသူတို ့်အောေး (တစ နည ေး) ကျက  ှတ ရွတ ြတ  သရဇဈ ောယ သူတို ့်အောေးသက မသထူမတော  ူ၏။၇၎င ေး 

မပင  (ငါအရှင မ တ သည ) "ရှုိင တွောန "  ိစဆောမကောင အသီေးသီေး ှ အကောအကွယ  မပ လ္ုပ မတော  ူခြဲ ့်၏။ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူသန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ု ကမပာင််းလဲမခင််းနငှ့်် 

ကြာက်မပန်မခင််းမှ္ ကာကွယ်ရန် ‘တတန် ငု’်ပါသလာ်း။ (Power / Kudret) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
  တတန် ငုသ်ည ် /  တတ်န ငုသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၄၆:၉-၁၀ -  ၉ ...ငါသည  ဘုရောေးသခင မြစ ၏။ ၁၀...ငါ့်အ ကံတည လ္ိ  ့် 

 ည ။ ငါ့်အလ္ိုရှိသ ျှကို ငါမပည ့်စံုမစ ည .... 

ရှငမ်္ာကုခရစ်ဝင ်၁၂:၂၄  မယရှုကလ္ည ေး၊ သင တို ့်သည ကျ  ေးစောကို နောေး လ္ည ၊ ဘုရောေးသခင ၏ 

တန ခုိေးမတော ကို  သိမသောမ ကောင ့်  ှောေးမသောအယူကို ယ ူက၏။ 

ရှငလ်ုကာခရစဝ်င ်၂၁:၃၃ မကောင ေးကင နငှ ့်မမ ကကီေး  တည မသော လ္ည ေး ငါ့်စကောေး တည လ္ိ  ့် ည ။  

ရှငက်ယာဟန်ခရစ်ဝင ်၁၀:၃၅ ....ကျ  ေးစကောေးကို  ပယ ရ...  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာအန်အမ်္၆:၁၁၅-

ထိုအရှင မ တ ၏ ုကခပါဌ မတော  ျောေးကိမုမပောင ေးလ္ွှြဲနိငု သူဟူ၍ကောေးအလ္ျင ေး ရှိမပီ။ 

စူရဟ်ယနူတွ(်စ)် ၁၀:၆၄ - အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏အောယတ မတော  ျောေး၌ မမပောင ေးလ္ြဲမခင ေးအလ္ျဉ်ေး ရှိ  

မချ။ ဤသည သောလ္ျှင  ကကီေးကျယ မ င့် မ တ လ္ှစွောမသော မအောင မ င  ှုမပတည ေး။ 

စူရာဂျင်န်၇၂:၂၆-၂၈ - ၂၇ သို ့်ရောတွင  ထိုအရှင မ တ သည   ိ ိမကျနပ နစှ သက မတော  ူမသောရစူလ္  

တ န မတော တစ ပါေးပါေးအောေး(ြုံေးကွယ လ္ျက ရှိမသောအမ ကောင ေးအရောတစ စံုတစ ရောကိသုိမစလ္ိုမတော  ူ 

ပါလ္ျှင (ဧကန အ ှန  ထိုအရှင မ တ သည  ထိုရစူလ္ တ န မတော ၏ မရှွေ့၌လ္ည ေးမကောင ေး၊မနောက ၌လ္ည ေး 

မကောင ေး၊ မစောင့်  ကပ သူ (မကောင ေးကင တ န )ကို မစလ္ွှတ မတော  ူ၏။ ၂၈(ယင ေးသို ့်မပ လ္ုပ မတော  ူမခင ေး 

 ှော) ထို(ရစူလ္  တ န မတော  ျောေးသည လ္ည ေးမကောင ေး၊ မကောင ေးကင  တ န  ျောေးသည လ္ည ေး မကောင ေး၊) 

 ိ ိတို ့်အောေး ြန ဆင ေး မ ွေးမ ြူမတော  ူမသောအရှင မ တ ၏ အမ ကောင ေး ကောေးချက တို ့်ကို(တကိျ  ှန ကန  

စွော)ပုိ ့်မဆောင ခြဲ ့် ကသည ကို ထို အရှင  သိမတော  ူအံ့်မသောငေှာ (မပ လ္ုပ မတော   ူမခင ေး) မြစ ၏။ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သြွူင့််မပကသာ သ၏ူသန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းမှ္ မူ္ရင််းစာသာ်း 

အမှ္န်အာ်း ကမပာင််းလဲမခင််းနငှ့်် ကရွွေ့ကလျာ့်ကစမခင််းအာ်းမြင့်် သ၏ူက ုယ်ပ ုင ်“ရညရွ်ယ်ချက်” 

နငှ့်် “တန်ခ ု်းအာဏာ” က ု ြျက်ဆ ်းရန် စာတန်၊ နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းနငှ့််လူသတတ ဝါမ္ျာ်းက ု အခွင့်် 

ကပ်းြူ်းပါသလာ်း။ (Tahrif bi’l-lafz) 

သမ္မာကျမ္််းစာ  အခွင့််မ္ကပ်းြူ်းပါ  /  အခွင့််မ္ကပ်းြူ်းပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၅၅:၁၁ - ထိုအတူ ငါ၏နှုတ ကပတ စကောေးသည  မြစ လ္ိ  ့်  ည ။ အကျိ ေး 

 ရှိဘြဲ ငါ့်ထံသို ့်  မပန ရ။ ငါ့်အလ္ိုကို မပည ့်စံု မစ ည ။ ငါမစခုိင ေးမသော အ ှု၌ မအောင လ္ိ  ့် ည ။  

ရှငလ်ုကာခရစ်ဝင် ၁၆:၁၇ ပညတတ ိကျ  ေး၌ အငယ ဆံုေးမသော ဗိနဓ တလ္ံုေးပျက စေီးလ္ယွ ထက ၊ မကောင ေး 

ကင နငှ ့်မမ ကကီေးပျက စေီးလ္ွယ ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

ဟဂျ်  ်၂၂:၅၂ - ။ထိုအခါ အလ္လ ောဟ  အရှင မ တ သည  

ရှုိင တွောန  ိစဆောမကောင ထည့် သွင ေးသ ျှ(မသောဒွဟိသံသယ ှု ျောေး) ကို ပမပျောက မစ 

မတော  ူမလ္၏။ထို ့်မနောက အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည   ိ ိအောယတ မတော  ျောေးကို (ပုိ ုိ ၍ပင )တည  

တံခုိင မ ြဲမတော  ူ၏။ 

ဆြွရ်၃၇:၃-၇- မပင  (ငါအရှင မ တ သည ) "ရှုိင တွောန "  ိစဆောမကောင အသီေးသီေး ှ အကောအကွယ  

မပ လ္ုပ မတော  ူခြဲ ့်၏။ 

စူရတလွ်ဟာ်းက်ကဟ ် ၆၉:၄၄-၄၇၊ ၅၁ - ၄၄...အကယ ၍သောထို(နဗီတ န မတော မ တ )သည ငါအရှင  

မ တ အမပေါ်၌ အချိ ွေ့မသောစကောေး ျောေးကို လ္ုပ  ကံမမပောဆိုခြဲ ့်ပါလ္ျှင ၊ ၄၅အ ှန ပင  ငါအရှင မ တ သည  

သူ၏လ္က  ယောလ္က ကိုြ  ေးဆွြဲမတော  ူခြဲ ့်မပ ည ။၄၆ထို ့်မနောက ငါအရှင မ တ သည သူ၏နလှ္ံုေးမ ကော 

ကိုမြတ မတောက မတော  ူခြဲ ့်မပ ည သော။၄၇ထိုအခါအသင တို ့်အနက  ည သူတစ ဦေးတစ မယောက  ျှပင  

သူ ့်အောေးယင ေးမပစ ဒဏ  ှကောကွယ တောေးဆီေးမပေးနိငု မသောသူဟူ၍လ္ည ေးရှိ ည  ဟုတ မပ။၅၁ယင ေးကု

ရ  အောန ကျ  ေးမတော မ တ သည  တပ အပ မသချော ထင ရှောေးသမိ င နိငု မသော အ ှန တရောေးပင  မြစ သည ။ 
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လူကတအွကနနဲ ့် သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းက ု မှ္ာ်းယွင််းစာွက ု်းကာ်းမခင််း သ ု ့်မ္ဟုတ ်

မှ္ာ်းယွင််းစွာအဓ ပပါယ်ြွင့််ဆ  ုမခင််းမြင့်် နှုတအ်ာ်းမြင့်် မူ္ရင််းအဓ ပပါယ်က ုြျက်ဆ ်းရန် မြစ်န ငု ်

ပါမ္ညလ်ာ်း။ (Tahrif bi’l-ma’na) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မြစ်န ငုသ်ည ် /  မြစ်န ငုသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

တ တဩုဝါဒစာ ၁:၁၀-၁၁ - ၁၀အမ ကောင ေး ူကောေး၊ နောေး မထောင ဘြဲ အချည ေးနှေီးမသော စကောေးကိုမမပော 

၍၊လ္ှည ့်မြောေးတတ မသောသူအ ျောေး ရှိ က၏။ အမရြျောေးလ္ှီေးမခင ေးကို ခံမသောသူတို ့်တွင လ္ည ေး အထူေး 

သမြင ့်ရှိ က၏။ ၁၁ ထိုသူတို ့်၏နှုတ ကိုပိတ ရ ည ။ သူတို ့်သည   စင  ကယ မသော စေီးပွါေးကိတုပ  က  

လ္ျက ၊  မပေးအပ မသော ဩဝါဒကိမုပေး၍၊ တအိ  မထောင လ္ံုေးကို မ ှောက လ္ှန တတ  က၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရူရာ အာကလအင(်မ်္)ရာန် ၃:၇၈ - ၎င ေးမပင  ထိုသူ ျောေးအနက  လ္ူတစ စုသည   ုချရှိ၏။ ထိုသူ ျောေး 

သည  ကျ  ေးဂန (ကိုရွတ ြတ ရော) ၌  ိ ိတို ့်၏လ္ျှော ျောေးကိုလ္ိပ မခါက  က၏။(ယင ေးကြဲ့်သို ့်မပ လ္ုပ မခင ေး 

 ှောထိုသူတို ့် လ္ုပ  ကရွံတ ဘတ မသော) ထိုအရောကို အသင တို ့်ကကျ  ေးလ္ော စကောေးဟု ထင  ှတ  ကရန  

မြစ သည ။ အ ှန မသော ကောေး ထိုအရောသည  ကျ  ေးလ္ောစကောေး အလ္ျင ေး ဟုတ မပ။၎င ေးမပင  ထိုသူတို ့် 

က ( ိ ိတို ့် ရွတြတ မသော) အရောသည အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ အထံမတော  ှ (ကျမရောက သည )ဟု 

မမပောဆို က ၏။ စင စစ မသော  ကောေး ထိုအရောသည  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ အထမံတော  ှ (ကျမရောက  

သည ) အ လ္ျင ေး ဟုတ မချ။ သို ့်တမစလ္ည ေးထိုသူ ျောေးသည   ိ ိတို ့် 

ကိုယ တိုင သိ ကပါလ္ျက နငှ့် ပင  အလ္လ ောဟ  အရှင မ တ နငှ့် ပတ သက ၍ ုသောေးကို လ္ုပ  ကံ မမပောဆို 

 ကမလ္သည ။ 
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သမ္မာကျမ်္်းစာဟာ ကမပာင််းလဲသည ်သ ု ့်မ္ဟုတ ်ကြာက်မပန်သညလ် ု ့်ကမပာတဲ့်သကူတဟွာဘရုာ်း 

သခငသ်ည ်သမ္မာကျမ်္်းစာ၏ကမပာင််းလဲခံရမ္ှုက ု မ္သ ကသာသ၊ူ ဂရုမ္စ ုက်ကသာသ၊ူသ ု ့်မ္ဟုတ ်

မ္ညသ် ု ့်မ္ျှမ္လုပ်န ငုက်သာသဟူု သကဘာသက်ကရာက်ကစမခင််းမြင့်် ဘုရာ်းသခင၏် ဂုဏ် 

လကခဏာနငှ ်သဘာဝဂုဏ်အငင ါရပ်မ္ျာ်းအာ်းမ္ရ ုမ္ကသမပ ကသာအမှ္န်တကယ်အမပစ်ရှ သမူ္ျာ်း 

ဟုတပ်ါသလာ်း။ (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)   

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ဟုတသ်ည ် / ဟုတသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၁၄:၂၄၊၂၇ - ၂၄မကောင ေးကင ဗုိလ္ မမခအရှင  ထောဝရဘုရောေးသည ကျိန ဆို 

၍ ိန ့်မတော  ူသည ကောေး၊ ၂၇ မကောင ေးကင ဗုိလ္ မမခအရှင  ထောဝရဘရုောေး၏ အ ကံမတော ကို အဘယ  

သူြျက လ္ိ  ့် ည နည ေး။ ဆန ့်မတော  ူမသောလ္က မတော ကို အဘယ သလူ္ှန လ္ိ  ့် ည နည ေး။  

ကဟပဗဲဩဝါဒစာ ၄:၁၂-၁၃ - ဘုရောေးသခင ၏နှုတ ကပတ တရောေးမတော သည  အသက ရှင မခင ေး၊ 

တန ခုိေးနငှ ့်မပ မပင မခင ေး... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်က်ကရာ၂:၂၀၊၂၅၅- အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  အလ္ိရုှိမတော   ူခြဲ ့်ပါက ုချဧကန ထိုသူတို ့်၏မသော တော 

ရုံ ျောေးနငှ့်  စကခ အောရုံ ျောေးကို နတု သိ  ေးယူသွောေးမတော   ူမချမပီ။ ၂၂၅  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  (သောလ္ျှင ခဝပ  

ကိုေးကွယ ရောအရှင မြစ မတော  ူ၏)။ ထိုအရှင မ တ   ှတစ ပါေးကိေုးကွယ  မခင ေးခံထိုက  သူဟူ၍ အလ္ျင ေး ရှိမပီ။ 

(ထိုအရှင မ တ သည ) အမ ြဲရှင မနမတော  ူမသော အရှင ၊( ိ ိကိုယ မတော တိုင  ထောဝရတည မနမတော  ူ၍ 

သတတ ဝါအမပါင ေးတို ့်ကိုလ္ည ေး) ထိန ေးသိ  ေးမစောင့်  မရေှာက မတော  ူမသော အ 

ရှင မြစ မတော  ူ၏။ထိုအရှင မ တ အောေးငိကု  ျဉ်ေးမခင ေးသည လ္ည ေးမကောင ေး၊အိပ စက မခင ေးသည လ္ည ေး မကောင ေး  

စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၅၈ စင စစ မသော ကောေး အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  အလ္ွန အင အောေး ကကေီး ောေးမတော  

 ူမသောအရှင ၊ ဉောဏ ပညောနငှ့်  အလ္ွန မပည့် စံုမတော   ူမသောအရှင ၊ မြစ မတော  ူ၏။ 
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သမ္မာကျမ်္်းစာက ု ကမပာင််းလဲသည ်သ ု ့်မ္ဟုတ ်ကြာက်မပန်သညဟ်ုကမပာကသာသမူ္ျာ်းသည ်

စာတန်သည ်အနနတတန်ခ ု်းရှငဘ်ရုာ်းသခငန်ငှ့််သက်ဆ ငုသ်ည့်် သမ္မာကျမ်္်းစာ၏ တ ကု်ပဲွ 

တငွ ်ကအာငန် ငုသ်ညဟ်ု သကဘာသက်ကရာက် ကစမခင််းမြင့်် ဘရုာ်းသခငအ်ထက်၌ စာတန် 

ရှ သညဟ်ု ချ ်းကမမ္ ာက်မခင််းမြစ်ကစသည့်် အမှ္န်တကယ်အမပစ်ရှ သမူ္ျာ်း ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

(El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir) 
သမ္မာကျမ္််းစာ

 ဟုတသ်ည ် /  ဟုတသ်ည ် 
ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ဆာလံကျမ်္်း ၉၄:၇-၉ - ၈လ္ူ ုိက တို ့်၊အဘယ ကောလ္ ှပညောသတိကိုရ ကလ္ိ  ့် ည နည ေး။ ၉နောေးကိုစိုက  

ထောေးမတော  ူမသောသူသည   ကောေးရသမလ္ော။ ျက စကိိုြန ဆင ေးမတော  ူမသောသူသည  မ င ရသမလ္ော။ 

ကဟပဗဲဩဝါဒစာ ၄ : ၁၂-၁၃- ၁၂ဘုရောေးသခင ၏နှုတ ကပတ တရောေးမတော သည  အသက ရှင မခင ေး၊ 

တန ခုိေးနငှ ့်မပ မပင မခင ေး၊ သန လ္ျက တကောတို ့်ထက  ထက မခင ေးနငှ ့် မပည ့်စံုသည မြစ ၍၊ ၁၃ ငါတို ့် 

ကိုစစ မ ကောစရီင မတော  ူမသော သမူရှွေ့၌  ထင ရှောေးမသော အရောတစံုတခု ျှ ရှိ၊ ခပ သိ  ေးမသော 

အရောတို ့်သည  အကွယ အကော  ရှိဘြဲ၊  ျက မ ှောက မတော ၌ လ္ှန ထောေးလ္ျက  ရှိ က၏။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

စူရဟ်ယနူတွ(်စ)် ၁၀:၂၁ - (အိုနဗီတ န မတော )အသင သည  (၎င ေး တို ့်အောေး) ‘အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  

သည  အ ကံအစည မပ ရော၌ (၎င ေး တို ့်ထက ) ပုိ ုိ၍ပင လ္ျင မ န မတော  ူမသောအရှင  မြစ မတော  ူသည  

ဟု မမပော ကောေးပါမလ္။ ဧကန အ ှန  ငါအရှင မ တ ၏(မကောင ေးကင )မစတ န  ျောေးသည  အသင တို ့် 

 ကံစည လ္ျက ရှိသည တို ့်ကို မရေး ှတ လ္ျက ရှိ က၏။ 

စူရာတာဟာ ၂၀:၅၊ ၅၁-၅၂  - ၅ရဟ  ောန  အနနတကရုဏောမတော ရှင ကောေးအရ ရှ  ပလ္လ င မတော ထက  

ဝယ  စမံ န ေးမတော  ူ၏။ ၅၁ (တစ ြန ) ထိုြိရ မအောင (န )က သို ့်မြစ လ္ျှင  မရေှးမဟောင ေး ျိ ေးနယွ တို ့်၏ 

အမမခ အမနသည   ည သို ့် ရှိမချသနည ေးဟု မမပောဆို(မပန )မလ္၏။၅၂ ထိုမရှေးမဟောင ေး  ျိ ေးနယွ တို ့် 

နငှ့် ပတ  သက မသောအသိကောေးကျွန ပု အောေးြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူမတော  ူမသောအရှင မ တ အထံမတော တွင  

 ှတ တ  ေး စောအုပ ၌ရှိမပသည ။ (အ ှန စင စစ ) ကျွန ပု ၏ အရှင မ တ သည  မ ှောက  ှောေးမတော  ူသည  

လ္ည ေး  ဟုတ မပ။ မ ့်မလ္ျော့်မတော  ူသည လ္ည ေး  ဟုတ မချ။ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည် သ၏ူ သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်း အာ်းလံု်းက ုမ္ဟုတဘ် ဲအချ  ွေ့က ု 

ကာကွယ်ရန်အတကွ် သကဘာထာ်းနစှ်မ္ျ  ်းထာ်းရှ ပါသလာ်း။ (El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit) 

သမ္မာကျမ္််းစာ  မ္ထာ်းရှ ပါ  /  မ္ထာ်းရှ ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ဆာလံကျမ်္်း ၁၂:၆-၇- ၆ထောဝရဘုရောေး  ိန ့်မတော  ူချက တို ့်သည  သန ့်ရှင ေး မခင ေးရှိ၍ မမ နငှ ့် ကင ေးစင  

မစမခင ေးငါှ၊  ုိက ၌ခုနစ ကကိ   စစ မသော မငကွြဲ့်သို ့်မြစ  က၏။ ၇အိုထောဝရဘုရောေး၊ ကိုယ မတော သည  

ထိုသူတို ့်ကို ဤလ္ူ ျိ ေး ှ အစဉ်ကောကွယ မစောင ့် မတော  ူ ည ။ 

ရှငလ်ုကာခရစဝ်င ်၂၁:၃၃-မကောင ေးကင နငှ ့်မမ ကကီေး တည မသော လ္ည ေး ငါ့်စကောေး တည လ္ိ  ့် ည ။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

တဗ်ဘ  ၉:၁၁၁-ထိုအရှင မ တ သည   ိ ိ၏အမပေါ်၌တောဝန ရှိမ ကောင ေး၊မတောင ဝ ရောတ ကျ  ေးမ တ တွင  

လ္ည ေးမကောင ေး၊ အင (န )ဂျီလ္ ’ ကျ  ေးမ တ တွင လ္ည ေးမကောင ေး၊ ကရု အောန ကျ  ေးမတော မ တ တွင  

လ္ည ေးမကောင ေး၊  ှန ကန စွော ကတိမပ ထောေးမတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။ စင စစ မသော ကောေး အလ္လ ောဟ  

အရှင မ တ ထက  ပုိ၍  ိ ိ၏ကတိကို မပည့် စံုမပီေးစေီးမအောင  မဆောင ရွက သူ ည သရူှိသနည ေး။ 

စူရာဟဒူ၁်၁:၅၇ - ဧကန စင စစ  ငါ၏အရှင မ တ သည  အရောခပ သိ  ေးတို ့်အမပေါ်ဝယ  ထိန ေးသိ  ေး 

မစောင့် မရှောက မတော  ူမသော အရှင မ တ ပင  မြစ မတော  ူမပသတည ေး။ 

စူရဟအ်စဗ််ရာဟ မ်္ ၁၄:၄၇ - သို ့်မြစ မပရော အသင သည  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ အောေး  ိ ိရစူလ္ တ န  

မတော  ျောေးနငှ့် ချိန ေးချက ထောေးရှိမတော  ူမသောကတိမတော ကိုမြောက ြျက မတော  ူ ည့် အရှင ဟူ၍အလ္ျ

င ေး  ထင  ှတ မလ္နငှ့် ။  

ဟဂျ် ်၂၂:၄၇ - ..အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည   ိ ိကတိကို အလ္ျင ေး ပျက ကွက မတော  ူ ည  

 ဟုတ မပ။ 
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ဘရုာ်းသခင၏် နှုတက်ပတက်တာ်သည ်မ္ကမပာင််းလဲန ငုက်သာအရာနငှ့််ကမ္ဘာလံု်းဆ ငုရ်ာ 

စံနှုန််းမြစ်မခင််းက ု ဘရုာ်းသခင ်သည ်လူသာ်းအာ်းလံု်းက ု တရာ်းစ ရငမ်္ည့််ကန ့်ရက်အာ်းမြင့်် 

မြစ်ကစပါသလာ်း။ (El-Hakem, El-Hakk,    El-Hafiz, El-Hasib) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မြစ်ကစသည ် /  မြစ်ကစသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၂:၄၈ - ငါ့်ကိုပယ ၍ငါ့်စကောေးကို နော ခံမသောသူအောေးအမပစ စရီင မသောသူ 

ရှိမသေး၏။ ငါမဟောမမပောမသော စကောေးပင  မနောက ဆံုေးမသောမန ့်၌ ထိုသူအောေးအမပစ စရီင လ္ိ  ့် ည ။ 

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၂၀:၁၂ - မသလ္ွန မသောသူ အကကီေးအငယ တို ့်သည  ပလ္လ င  မတော မရှွေ့  ှော ရပ မ န က 

သည ကို ငါမ င ၏။ စောမစောင  ျောေး ကို ြွင ့်ထောေး၏ အသက စောမစောင တည ေးဟူမသော အမခောေးတပါေး 

မသော စောမစောင ကိုလ္ည ေး ြွင ့်မလ္၏။ မသလ္ွန  မသောသူတို ့်သည   ိ ိတို ့်အကျင ့်အတိုင ေး၊ စောမစောင  

တို ့်၌ မရေးထောေးချက  ျောေးနငှ ့်အညီ တရောေးစရီင  မခင ေးကို ခံရ က၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွွဟဟ်စဂ်ျ်(်ရ်) ၁၅:၉-၁၀-၉ ဧကန စင စစ ငါအရှင မ တ သည ပင လ္ျှင (ဤ)ဆံုေး ဩဝါဒ(တည ေး 

ဟူမသော ကရု အောန ကျ  ေးမတော မ တ )ကို ချမပေးသနောေးမတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။ ထို ှတစ ပါေး ဧကန  လ္ွြဲ ငါ 

အရှင မ တ  သည ပင လ္ျှင  ယင ေးဆံုေး ဩဝါဒကို ထိန ေးသိ  ေးမစောင့် မရှောက မတော  ူ ည့်  အရှင မ တ  မြစ  

မတော  ူမပသတည ေး။  

စူရတဇွွဇ်ဇုမ္ရ် ၃၉:၆၉-၇၀ -  ှတ တ  ေးစောအုပ  ျောေးသည လ္ည ေး(အဆင သင့် )ထောေးရှိမပီေး မြစ  ကမပ  ည ။ 

ထို ှတစ ပါေး နဗီတ န မတော တို ့်သည လ္ည ေးမကောင ေး၊ "ရှဟီေးဒ "(အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏လ္  ေး မတော  ၌ 

ကျဆံေုးခြဲ ့် ကရမသောသ)ူတို ့်သည လ္ည ေးမကောင ေး၊ (မရှွေ့မတော မ ှောက သို ့်) မရောက လ္ော ကရမပ  ည ။ ထို ့်မပင  

၎င ေးတို ့်၏ အ ကောေးဝယ  တိကျ ှန ကန စွော စရီင ဆံုေးမြတ မပီေး မြစ မချ ည ။ သို ့်ရောတွင  ၎င ေးတို ့်  ှော 

(အနည ေးငယ စိုေးစဉ်ေး ျှပင )  တရောေးမပ လ္ုပ မခင ေးကို ခံ ကရ ည  ဟုတ မပ။ ၇၀ထို ှတစ  ပါေး 

လ္ူတိုင ေးလ္ူတိုင ေးသည   ိ ိတို ့် ကျင့်  ူ မပ လ္ုပ ခြဲ ့် ကသည တို ့်၏အစောေးကိုအပမ ည့် အစံုမပေးဆပ မခင ေး ကို 
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ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်း သမ္မာကျမ်္်းစာပ ုဒအ်ပ ုင််းတစ်ခုက ု ယံု ကညပ်ပ ်း 

အမခာ်းကျမ်္်းစာပ ုဒက် ု မ္ယံု ကညမ်ခင််းအာ်း ခွင့််မပ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
  ခွင့််မ္မပ ပါ  /  ခွင့််မ္မပ ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

တမ္န်ကတာ်ဝတထ   ၂၀:၂၇-ဘုရောေးသခင ၏အလ္ိုမတော ကိုသင တို ့်အောေး အကုန အစင  မဟောမမပောမပသ 

မခင ေးအ ှုကို ငါသည  လ္ွှြဲ  မရှောင ဘြဲမပ ခြဲ ့်မပီ. 

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာဒတု ယကစာင ်၃:၁၆-ထိုကျ  ေးစောရှိသ ျှသည  ဘုရောေးသခင   ှုတ သွင ေးမတော  ူ 

မသောအောေးမြင ့်မြစ ၍.. ဩဝါဒမပေးမခင ေး၊အမပစ ကိုမဘော မပမခင ေး၊ မမြောင ့် တ စွော မပ မပင မခင ေး၊ တရောေးကိ ု

သွန သင မခင ေး၊ မမြောင ့် တ စွော မပ မပင မခင ေး၊ တရောေးကိုသွန သင မခင ေး မကျေးဇူေး ျောေးကို မပ တတ ၏။ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၈၅ - အသင တို ့်သည  (မတောင ရောတ ) ကျ  ေးမတော မ တ ၏တစတိ တမဒသကိသုော 

ယံု ကည  လ္က ခံ က၍ ချိ ွေ့အ ိန ့် မတော  ျောေးကို မငင ေးပယ  ကမလ္သမလ္ော။ 

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၈၄၊ ၁၁၉ - ၈၄ထိုနဗီတ န မတော အမပါင ေးတို ့်အနက တပါေးနငှ့် တပါေးခွြဲမခောေးမခင ေး 

အလ္ျင ေး  မပ  ကပါ။ ၁၁၉ ၎င ေးမပင အသင တို ့်သည (မကောင ေးကင  ှကျမရောက လ္ောမသော)ကျ  ေးဂန  

အလ္ံုေးစံုတို ့်ကို ယံု ကည  ကကုန သည ။  

မှ္တခ်ျက်။ ကသာငရ်သက်ျမ်္်း၊ ဇဗူရ်ကျမ်္်း၊ အငဂ်ျလ်ကျမ်္်း နငှ့်် ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန် အမ္ည်ရှ  

မွ္တ ်စလငလ်ူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း ယံ ုကည်ရန် လ ုအပ်ကသာ သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ု၏ ၉၀ ရာခ ုငန်ှုန််း 

ကကျာ် သည် သမ္မာကျမ်္်းစာတငွ ်ပါရှ သည်။  
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ဘရုာ်းသခငသ်ည် သြွူင့််မပကသာ သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ုယကန ့်ယံု ကည ်

သမူ္ျာ်းအကနမြင့်် ကလ့်လာပပ ်း လ ုက်နာရန်အတကွ် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
  အလ ုရှ သည်  /  အလ ုရှ သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင ်၄:၁၅-၁၆ -  ၁၅သင ၏တိုေးပွါေးမခင ေးကို လ္ူအမပါင ေးတို ့်အောေး ထင ရေှာေး 

မစမခင ေးငါှ။ ဤအရော ျောေးကို စတိ စွြဲလ္  ေး၍ ကကိ ေးစောေးအောေးထုတ မလ္ော့်။ ၁၆ကိုယ ကိ၎ုင ေး၊ ကိုယ ဆံုေး 

 ဩဝါဒကို၎င ေး သတိမပ ၍ အမ ြဲတည မနမလ္ော့်။ ထိုသို ့်မပ လ္ျှင ၊ ကိုယ ကိ၎ုင ေး၊ နောေးမထောင မသောသူ 

တို ့်ကို၎င ေးကယ တင လ္ိ  ့် ည ။ 

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာဒတု ယကစာင ်၂:၁၅ - သင  ူကောေး၊ ဝန ခံမတော  ူမသောသူ၊ ရှက မ ကောက စရော 

အမ ကောင ေး ရှိဘြဲ၊ သ မောတရောေးကို  ှန ကန စွော ပုိင ေးမခောေးတတ မသော ဆရောသ ောေးမြစ လ္ျက ၊ ဘရုောေး 

သခင မရှွေ့၌ ကိုယ ကိုကိုယ ဆက သမခင ေးငါှ ကကိ ေးစောေး အောေးထုတ မလ္ော့်။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း၃:၇၉- အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ အ ိန ့် မတော  ျောေးကို နောခံသူ ျောေး မြစ  ကကုန ၊ 

အမ ကောင ေး  ူကောေးအသင တို ့်သည  မဒသနောမတော  ကျ  ေးဂန ကို(သူတစ ပါေးတို ့်အောေး)သင  ကောေးမပသ 

ပုိ ့်ချသည့် မပင   ိ ိတို ့် ကိုယ တိုင လ္ည ေး ြတ ရွတ မလ့္်လ္ောသူ ျောေး မြစ မသောမ ကောင့် ပင တည ေး။ 

မှ္တခ်ျက်။မွ္တစ်လငလ်ူမ္ျ  ်းမ္ျာ်းယံ ုကည်ရန်လ ုအပ်ကသာသန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ု၏စကာ်း

လံု်း နငှ့််ကပ်းစာကရတကွ်မ္ှု အရ ၉၀ ရာခ ုငန်ှုန််းကသာအပ ုင််းသည် ကသာငရ်သက်ျမ်္်း၊ ဇဗူရ်ကျမ်္်းနငှ့်် 

အင ်ဂျလ်ကျမ်္်း တငွပ်ါဝငပ်ပ ်း၊ ၁၀ 

ရာခ ုငန်ှုန််းကသာအပ ုင််းသည်ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွပ်ါဝငက် ကာင််း ြွင့််ဆ မုပသည်။  

သမ္မာကျမ်္်းစာ -  စကာ်းလံု်း = ၇၈၃၁၃၇  ကပ်းစာ ၃၅၆၆၄၈၀ 

 ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန် -  စကာ်းလံု်း = ၇၇၉၃၄     ကပ်းစာ ၃၂၆၀၄၈  

  



၁၅။. 15 

လူတစ်ကယာက်အတကွ်၄င််း၏ဘဝတငွက်ကာင််းချ ်းမ္ဂငလာခံစာ်းရရှ ရန်အတကွ်ဘရုာ်းသခင ်

၏ နှုတက်ပတက်တာ်က ု နာခံမခင််းသည ်အကမခခံအက ကာင််းအချက် ဟုတပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ဟုတသ်ည ် /  ဟုတသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

တရာ်းကဟာရာကျမ်္်း ၁၁:၂၆-၂၇- ၂၆ယမန ့်မကောင ေးကကီေးမပေးမခင ေးနငှ ့်ကျိန မခင ေးတည ေးဟမူသောဤ နစှ ပါေး 

ကို သင တို ့်မရှ ွေ့  ှောငါထောေး၏။ ၂၇ယမန ့်ငါဆင ့်ဆိုမသော သင တို ့်ဘုရောေးသခင  ထောဝရဘုရောေး၏ ပညတ  

မတော တို ့်ကို နောေးမထောင လ္ျှင  ူကောေး၊ မကောင ေးကကေီးမပေးမခင ေး၊ 

တရာ်းကဟာရာကျမ်္်း ၂၈:၁၃ 

ထောဝရဘုရောေးသည သင ့်ကိုအမ ီေး မြစ မစဘြဲမခါင ေးမြစ မစမတော  ူသမြင ့်၊ သင သည  

မအောက ၌ မနရဘြဲ အမပေါ်၌သော မနရမသောအခွင ့် ရှိလ္ိ  ့် ည ။ ယမန ့် ငါဆင ့် ဆိုမသော၊ 

သင ၏ဘုရောေးသခင  ထောဝရဘုရောေး၏ပညတ မတော တို ့်ကို ကျင ့်မစောင ့်မခင ေးငေှာ နောေးမထောင  လ္ျှင ၎င ေး၊ 

တရာ်းကဟာရာကျမ်္်း ၃၀:၁၉ - အသက ရှင မခင ေး၊ မသမခင ေး၊ မကောင ေးကကီေးမပေးမခင ေး၊ ကျိန မခင ေးတို ့်ကို 

သင ့်မရှွေ့၌ ငါထောေးသည ဟု သင ့်တဘက ၌ မကောင ေးကင မမ ကကေီးကို ငါတိုင တည ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၂-၄-.. ယံု ကည  က၏။ ထို ့်မပင  တဝ ထိုသူမတော စင  ျောေးသည  တ လ္ွန  

ဘဝကိုလ္ည ေး အ ှန ဟူ၍ သံသယကင ေးစွော ယံု ကည   ကကုန ၏။(မြော မပပါ အဂဂ ါရပ  ျောေးနငှ့် မပည့် စံု 

မသော) ထိုသူမတော စင  ျောေးသည   ိ ိတို ့်၏ အရှင သခင ၏ တရောေးလ္  ေးမပေါ်၌ တည ရှိ ကကုန ၏။ 

ထိုသူမတော စင  ျောေးသည သောလ္ျှင  မအောင မ င သူ ျောေး မြစ  ကကုန သတည ေး။ 
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သမ္မာကျမ်္်းစာက ု ြတရ်ှုရန်နငှ့််လ ုက်နာရန်မငင််းဆန်ကသာသမူ္ျာ်းသည ်မ္ မ္ က ုယ်မ္ မ္  မ္ယံု 

 ကညသ်အူမြစ် ကျ န်ဆမဲခင််း အမြစ်သက်ကရာက်ကစပါသလာ်း။ (Kâfir) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 သက်ကရာက်ကစသည ် /  သက်ကရာက်ကစသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ကယရမ္ အနာဂတတ  ကျမ်္်း ၁၁:၃ - သင တို ့်၏ ဘိုေးမဘေး ျောေး၌ ငါကျိန ဆိုမသော သစစောဂတိကို မစောင ့်ရ 

မသောအခွင ့်ရှိမစမခင ေးငါှ... 

ကဟပဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၂၅-၂၉ -၂၅ သင တို ့်သည   ိန ့်မတော  ူမသော သူ၏စကောေးမတော ကို  မငင ေး ပယ  

 ည အမ ကောင ေး သတမိပ  ကမလ္ော့်။ ၂၉ ငါတို ့်ဘုရောေးသခင သည  မလ္ောင မသော ီေးမြစ မတော  ူ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်အအရ််ရာြ် ၇:၃၆၊ ၄၀-၄၉- ၃၆သို ့်ရောတွင  ူကောေး အ ကင သူတို ့်သည  ငါအရှင မ တ ၏ အ ိန ့်  

မတော  ျောေးကို မငင ေးပယ  ကကုန အံ့်။ ၎င ေးမပင  ထိုသူတို ့်သည  အ ိန ့် မတော  ျောေးကို  ထီမလ္ေးစောေးမပ လ္ုပ  

 ကကုန အံ့်။ထိ(ုကြဲ့်သို ့်မသော)သတူို ့်သောလ္ျှင ငရြဲသောေး ျောေးမြစ  ကကုန ၏။ ၎င ေးတို ့်သည ငရြဲ၌ပင  ထောဝ 

စဉ် မနထိုင   က ည့် သူ ျောေး မြစ  ကမပသည ။ ၄၀ ဧကန စင စစ  အ ကင သူတို ့်သည  ငါအရှင မ တ ၏ 

မဒသနော မတော  ျောေးကို  ဟုတ   ှန ဟု မငင ေးဆို ကကုန ၏။၎င ေးမပင  ထိုသူတို ့်သည  ယင ေးမဒသနော 

မတော  ျောေးကိုနောယူမခင ေး ှ ထီမလ္ေးစောေး မပ လ္ုပ  ကကုန ၏။ ထိုသူတို ့်အြုိ ့်မကောင ေးကင ၏ တံခါေး ျောေး 

သည  ြွင့် ထောေးမခင ေးခံရလ္ိ ့်  ည  ဟုတ မပ။၄၁ ၄င ေးတို ့်၌ ငရြဲ ီေးအိပ ယောပင ရှိအံ့်။  

အန်က ်း ၂၉:၄၆-၄၇ - ၄၆၎င ေးမပင  အသင တို ့်သည  ကျ  ေးဂန ရရှိခြဲ ့် ကမသောသတူို ့်နငှ့်  မကောင ေး ွန  

(ယဉ်မကျေးသိ  မ ွွေ့) လ္မှသော နည ေးမြင့် သောလ္ျှင  အမချအတင  မမပောဆို ကမလ္ကုန ။ ၄၇ စင စစ  ဤ 

နည ေးအတိုင ေးပင  ငါအရှင မ တ  သည အသင့် ထံသို ့် ကျ  ေးဂန (ကုရ အောန ကျ  ေးမ တ )ကို ချမပေးသနောေး 

မတော  ူခြဲ ့်၏။ သို ့်မြစ မပရော ငါအရှင မ တ  ကျ  ေးဂန  ချီေးမ  င ့် မပေးသနောေးမတော  ူခြဲ ့်မသော သူတို ့်သည  

ယင ေး (ကုရ အောန )ကျ  ေးမ တ ကိုယံ ုကည  ကကုန ၏။  
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သမ္မာကျမ်္်းစာ၏ စုစည််းထာ်းချက်အာ်း ဗျာဒ တက်ျမ်္်းမြင့်် အဆံ်ုးသတသ်ည က ု လက်ခံပါ 

သလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ်/ လက်မ္ခံပါ ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၂၂:၁၈-၁၉- ၁၈ ဤစောမစောင ၏အနောဂတတ ိစကောေးကို ကောေးမသော သူအမပါင ေးတို ့်အောေး 

ငါသက မသခံသည ကောေး၊ အ ကင သူသည  ဤအရောတို ့်၌ထပ ၍ အသစ သွင ေး၏။ ဤစောမစောင ၌ 

မရေးထောေးမသော မဘေးဒဏ တို ့်ကို ထိုသူအမပေါ်သို ့် ဘရုောေးသခင  သက မရောက မစမတော  ူ ည ။ ၁၉ 

အ ကင သူသည  ဤစောမစောင ၏ အနောဂတတ ိ စကောေးအချိ ွေ့ကို နှုတ ပယ ၏။ ဤစောမစောင ၌ မရေးထောေး 

မသော အသက ပင နငှ ့်၎င ေး၊ သန ့်ရှင ေးမသော မ ိ ွေ့မတော နငှ ့် ၎င ေး ၊ ထိုသူစပ ဆိုင မသောအခွင ့်ကို ဘုရောေး 

သခင  နှုတ ပယ မတော  ူ ည ။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၁၉-၂၀ - ၁၉  ချွတ ဧကန  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ အထံမတော  ၌(နစှ မ ိ ွေ့မတော  

 ူမပီေးမြစ မသော) ဒနီ  သောသနော ှော ူကောေးအစစလ္ော  သောသနောမတော ပင တည ေး။အ ှန မသော ကောေး(မတော  

ရောတ နငှ့်  အီန ဂျီလ္ ) ကျ  ေး ျောေး မပေးသနောေးမတော  ူမခင ေးခံ ကရမသောသူတို ့်သည  ိ ိတို ့်ထံအသိတရောေး 

မရောက ရှိမပီေးမနောက  မသော  ှပင   ိ ိတို ့်အချင ေးချင ေး  နောလ္ိုဝန တိုစတိ ထောေး ရှိမခင ေးမ ကောင့်   ညီ  

ညွတ  သမဘောကွြဲလ္ွြဲ ကကုန ၏။ ၂၀အကယ ၍သောယင ေးသူတို ့်သည  အ ိန ့် မတော ကိုနောခံမသော  ုစ  

လ္င    ျောေးမြစ  ကပါလ္ျှင  ယင ေးသူတို ့်သည လ္ည ေး တရောေးလ္  ေး ှန ကို ရရှိ ကလ္တတ ံ ့်။  
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သမ္ ုင််းက ကာင််းဆ ငုရ်ာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းသည  ်သမ္မာကျမ်္်းစာတငွ ်

ယခငက်မှ္တတ်မ်္်းရှ ပပ ်းသာ်း မြစ်ကသာက ကာင့်် ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်အာ်း 

ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်အမြစ် ထည့်် သငွ််းစဉ်းစာ်းန ငုရ်န်အတကွ် 

သမ္ ုင််းက ကာင််းဆ ငုရ်ာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းနငှ့်် မပည့််စံုစွာသဟဇာတ မြစ်ရန် လ ုအပ်ပါမ္ညလ်ာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လ ုအပ်သည ် / မ္လ ုအပ်ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၁၄:၃၂-၃၃ - ၃၂ ပမရောြက တို ့်သည လ္ည ေး၊  ိ ိတို ့်စတိ ဝိညောဉ်ကို 

ချ ပ တည ေးနိငု  က၏။ ၃၃..သန ့်ရှင ေးသူတို ့်၏အသင ေးမတော အမပါင ေးတို ့်၌ မြစ သကြဲ့်သို ့် အသင ့်အတင ့် 

မင ိ ဝပ မခင ေးကို မပ စုမတော  ူ၏။ 

ဂလာတ ဩဝါဒစာ ၁:၈- သို ့်မသော လ္ည ေး၊ သင တို ့်အောေးငါမဟောမမပောမသော ဧဝံမဂလ္ိတရောေး ှတပါေး 

အမခောေးမသောဧဝံမဂလ္ိတရောေးကို ငါတို ့်သည  မဟောမမပောမသော ၎င ေး၊ မကောင ေးကင ဘံု ှလ္ောမသော 

မကောင ေးကင တ န မဟောမမပောမသော ၎င ေး၊ မဟောမမပော မသောသူသည  ကျိန မတော  ူမခင ေးကိုခံမစ။ 

ရှငက်ယာဟန် ဩဝါဒစာဒတု ယကစာင ်၁:၉ ခရစ မတော ၏မဒသနော၌  တည ဘြဲ လ္ွန ကျြူေးမသောသူ ည  

သည ကောေး၊ ဘရုောေးသခင ကို သိ။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၈၅ - ထို ့်မပင တဝ  ည သူ ဆို အစစလ္ော   သောသနော ှတစ ပါေးအမခောေးသောသနော 

တစ ရပ  ရပ ကို ရှောမြွစူေးစ  ေးပါ ူထိုသူ၏ထံ ှ (ထိုသူရေှာမြွမသော သောသနောသည  အလ္’ဟ အရှင  

မ တ အထံ မတော ၌) လ္က ခံသမဘောတူမတော  ူမခင ေးကိုအလ္ျင ေးခံရ ည   ဟုတ မပ။ ၎င ေးမပင ထိုသူ 

သည  မနောင  တ လ္ွန ဘဝ ၌လ္ည ေး ဆံုေးရှု ံေးသူ ျောေးအနက  တစ ဦေးအပါအဝင မြစ မပ ည ။ 

စူရဟအ်ဟဇ််ဇာြ် ၃၃:၄၀-  ုဟ မဒ သည အသင တို ့်မယောက ျောေး ျောေးအနက   ည သူတစ ဦေးတစ  

မယောက ၏ြခင  ျှ ဟုတ မပ။စင စစ  ှော ူကောေး( ုဟ မဒ သည ) အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ရစူလ္ တ န  

မတော  သည လ္ည ေးမကောင ေး၊ နဗီတ န မတော  အမပါင ေးတို ့်(၏နဗုုဝသ )ကို အဆံေုးသတ သူသည လ္ည ေး 

မကောင ေး မြစ မပသည ။ 
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ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ  ်သမ္မာကျမ်္်းစာတငွက်တွွေ့ ရှ မ္ှုနငှ ့်် လံု်းဝဆန် ့်ကျငက်သာ 

အကမခခံအယူ ဝါဒဆ ငုရ်ာနငှ့််သမ္ ုင််း ဆ ငုရ်ာကွာဟချက်မ္ျာ်း ပါဝငပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ပါဝငသ်ည ် / မ္ပါဝငပ်ါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငက်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၂:၂၂-၂၄ -၂၃သောေးမတော ကိမုငင ေးပယ မသောသူ ည သည ကောေး၊ ခ ည ေး 

မတော ကို သိ။ ၂၄ ထိုမ ကောင ့်၊ သင တို ့်သည  မရှွေ့ ဦေးစွောကပင   ကောေးရမသော မဒသနောကို သင တို ့်၌ 

တည မစ ကမလ္ော့်။ ထိမုဒသနောသည  သင တို ့်၌တည လ္ျှင ၊ သင တို ့်သည  သောေးမတော ၌၎င ေး၊ ခ ည ေး 

မတော ၌၎င ေး၊ တည ရ ကလ္ိ  ့် ည ။ 

ရှငက်ယာဟန် ဩဝါဒစာဒတု ယကစာင် ၁:၉ ခရစ မတော ၏မဒသနော၌  တည ဘြဲ လ္ွန ကျြူေးမသောသူ ည  

သည ကောေး၊ ဘရုောေးသခင ကို သိ။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတရ်ွရှုအရာ်း၂၆:၁၉၆-၁၉၇ - ၁၉၆ ၎င ေးမပင  ဧကန အ ှန  ယင ေး(ကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ ၏အ 

မ ကောင ေး)  ှော မရှေးလ္ူမဟောင ေးတို ့်၏ ကျ  ေးဂန  ျောေး၌(လ္ည ေး)ပါရှိ၏။ ၁၉၇ အီစ ရောအီလ္ီ အ ျိ ေးသောေး 

တို ့်အနက   ှ ပညောရှင  ျောေး ယင ေး(ကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ )ကို သိရှိ ကမခင ေး ှော ၎င ေး(ကုရုိက ရှ  ျိ ေး 

နယွ ဝင ) တို ့်အြုိ ့် (လ္ံုမလ္ောက မသော) သက မသသောဓက  မြစ ခြဲ ့်မလ္သမလ္ော။  

စူရဟ်ဟာမ္ မ်္စဂျ်ဒ်ဒ်ဟ ်၄၁:၄၃ - အသင့် အလ္ျင  ပွင့်  ကမလ္ကုန မသော ရစူလ္ တ န မတော  ျောေး 

မမပောဆို (စွပ စွြဲ)မခင ေး ခံခြဲ ့်  ကရသည့်  အတိုင ေးပင အသင လ္ည ေး မမပောဆို(စွပ စွြဲ)မခင ေးကိခံုရ၏။ 

စူရဟအ်ဟရ်ှုရာ ၄၂:၁၅ 

ငါသည အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ချမပေးမတော  ူခြဲ ့်မသော ည သည့် ကျ  ေးဂန ကို ဆို သက ဝင  

ယံု ကည မပီေးမြစ ၏။… ငါတို ့်နငှ့် အသင တို ့်၏အ ကောေး၌ ည သို ့် ျှ အမငင ေးအခုံမပ ရန  ရှိမပီ။ 

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာဒတု ယကစာင် ၃:၁၆-ထိုကျ  ေးစောရှိသ ျှသည  ဘုရောေးသခင  ှုတ သွင ေးမတော  ူ 

မသောအောေးမြင ့်မြစ ၍.. ဩဝါဒမပေးမခင ေး၊အမပစ ကိုမဘော မပမခင ေး၊ မမြောင ့် တ စွော မပ မပင မခင ေး၊ တရောေးကို 

သွန သင မခင ေး၊ မမြောင ့် တ စွော မပ မပင မခင ေး၊ တရောေးကိုသွန သင မခင ေး မကျေးဇူေး ျောေးကို မပ တတ ၏။ 
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ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွပ်ါဝငက်သာ ‘တ ကု်တန်ွ်းနှု ်းကဆာ်မခင််း’ သ ု ့်မ္ဟုတ ်‘ြွင့််မပချက်’ 

တ ု ့်၏ သကဘာတရာ်းမ္ျာ်းနငှ့်် သမ္မာကျမ်္်းစာတငွက်ြာ်မပချက်တ ု ့်နငှ ့််တညူ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ  မ္တညူ ပါ  /  တညူ သည ် 
ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငက်ပတရုဩဝါဒစာဒတု ယကစာင ်၁:၂၀-၂၁ - ၂၀ ကျ  ေးစော၌ပါမသော အနောဂတတ ိစကောေး ည သည  

ကောေး၊ ကိုယ အလ္ိုအမလ္ျောက အနက  မပေါ်ဟု မရှွေ့ ဦေးစွော သိ ှတ  ကမလ္ော့်။ ၂၁ အမ ကောင ေး ူကောေး၊ 

အနောဂတတ ိစကောေးသည  လ္ူအလ္ိုအောေးမြင ့် မြစ ဘူေးသည  ဟုတ ၊ ဘုရောေးသင ၏ သန ့်ရှင ေးမသောသူတို ့် 

သည  သန ့်ရှင ေးမသော ဝိညောဉ်မတော ၏ တိုက တွန ေးမတော  ူမခင ေးကို ခံရ၍ မဟောမမပော က၏။ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၆၃ - …..(နဗီတ န မတော ) အီစော…နငှ့်  (နဗီတ န မတော ) ဆူလ္ိုင  ောန တို ့်ထံသို ့် 

(ဝဟ ယ ) အ ိန ့် ဗျောဒတိ မတော  ျောေး ပုိ ့်မတော  ူဘိသကြဲ့်သို ့်လ္ည ေးမကောင ေး၊ (နဗီတ န မတော ) ဒါဝူဒ အောေး 

ဇဗူရ ကျ  ေးမတော ကိခုျီေးမ  င့် မပေးသနောေးမတော  ူဘိသကြဲ့်သို ့်လ္ည ေးမကောင ေး၊အသင့် ထံသို ့်လ္ည ေး(ဝဟ ယ 

) အ ိန ့် ဗျောဒတိ မတော  ျောေးကို ပုိ ့်မတော  ူခြဲ ့်မလ္သတည ေး။ 

စူရာအန်အမ်္ ၆:၁၉၊ ၉၃ - ၁၉ အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည ပင ကျွန ပု နငှ့် အသင တို ့်၏စပ  ကောေးတွင သက  

မသမြစ မတော  ူပါသည ။စင စစ (ထိုအရှင မ တ ၏သက မသခံမခင ေး ှော)ကျွန ပု ၏ထံဝယ ဤကုရ အော

န  ကျ  ေးမတော မ တ သည  (အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ထမံတော  ှ)‘ဝဟ ယ ’ အ ိန ့်  မတော အမြစ  ပုိ ့်သခြဲ့်မခင ေး  
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ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်အာ်း သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုအမြစ် ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း သ ု ့်မ္ဟုတ် 

ခရစ်ယာန်မ္ျာ်း လက်ခံပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်မ္ခံပါ  /  လက်ခံသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

တရာ်းကဟာရာကျမ်္်း ၁၈:၂၀-၂၂ - ၂၀ ငါ  ှောထောေးဘြဲ ငါ့်အခွင ့်ကိုမဆောင ၍ ရြဲရင ့်စွော မဟောမမပောမသော 

ပမရောြက ၊ အမခောေးတပါေးမသော ဘုရောေးအခွင ့်နငှ ့် မဟောမမပောမသော ပမရောြက သည  

အမသသတ မခင ေး ကို ခံရ ည ဟု ငါ့်အောေး  ိန ့်မတော  ူ၏။ ၂၂ 

ပမရောြက သည ထောဝရဘုရောေး၏အခွင ့်ကိုမဆောင ၍မဟော မမပောသည အတိုင ေး အ ှု မြစ ၊ 

မဟောမမပောမသောစကောေး မပည ့်စံုလ္ျှင ၊ ထိုစကောေးကို ထောဝရဘုရောေး  ိန ့် မတော   ူ၊ ပမရောြက သည  

ရြဲရင ့်စွောမဟောမမပောမပီ။ သူ ့်ကို  မ ကောက ရ။ 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၈:၂၀ - တရောေးမတော ကိ၎ုင ေး၊ သက မသခံမတော  ူချက ကို၎င ေးနောေးမထောင  

 ကကုန ။ သူတို ့်မမပောမသောစကောေးသည  

နှုတ ကပတ မတော နငှ ့် ညီလ္ျှင ၊သူတို ့်၌အောရုဏ  တတ မသေး။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

စူရာကနစာကအ့် ၄:၈၂ - ၎င ေးတို ့်သည  ကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ ကို မလ့္်လ္ောဆင မခင  သံုေးသပ မခင ေး 

 ရှိ ကပါသမလ္ော။ အကယ ၍သော ယင ေး (ကရု အောန ကျ  ေးမတော မ တ ) သည  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  ှ 

တစ ပါေး အမခောေးသူ၏ထံ ှ (မရောက ရှိလ္ောမသောကျ  ေးဂန ) သောမြစ ခြဲ ့်ပါ ူ ထိသုူတို ့်သည  ၎င ေး (ကုရ  

အောန ကျ  ေးမတော ) တွင  မမ ောက မ ောေးစွောမသောကွြဲလ္ွြဲ ှုတို ့်ကို  လ္ွြဲဧကန  မတွွေ့ ရှိခြဲ ့် ကကုန အံ့်။ 

စူရတရ်ွရှုအရာ်း ၂၆:၁၉၆-၁၉၇ - ၁၉၆ ၎င ေးမပင  ဧကန အ ှန ယင ေး (ကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ ၏ အ 

မ ကောင ေး)  ှော မရှေးလ္ူမဟောင ေးတို ့်၏ ကျ  ေးဂန  ျောေး၌(လ္ည ေး)ပါရှိ၏။ ၁၉၇  အီစ ရောအီလ္ီအ ျိ ေးသောေး 

တို ့်အနက   ှ ပညောရှင  ျောေး ယင ေး(ကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ )ကို သိရှိ ကမခင ေး ှော ၎င ေး(ကုရုိက ရှ  ျိ ေး 

နယွ ဝင ) တို ့်အြုိ ့် (လ္ံုမလ္ောက မသော) သက မသသောဓက  မြစ ခြဲ ့်မလ္သမလ္ော။  
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုအာ်းြွင့််မပပပ ်းကနာက် ၄င််း၏ကျမ်္်းပ ုဒအ်ချ  ွေ့ 

က ု ပယ်ြျက်ရန် သ ု ့်မ္ဟုတ ်ပလပ်ြျက်သ မ်္်းရန် ကနာက်ပ ုင််းတငွ  ်ဘရုာ်းသခင ်ခံစာ်းရပါ 

သလာ်း။ (Mensuh & Nesih) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ခံစာ်းရပါ  /  ခံစာ်းရသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ဆာလံကျမ်္်း ၈၉:၃၄ ငါ၏ပဋိညောဉ် တရောေးကိုလ္ည ေး  ရှုတ ချ။ ငါ ိန ့်မ က မသောစကောေးလ္ည ေးမြါက  

မပန မခင ေး ရှိရ။ 

ရှငလ်ုကာခရစ်ဝင် ၁၆:၁၇ ပညတတ ိကျ  ေး၌ အငယ ဆံုေးမသော ဗိနဓ တလ္ံုေးပျက စေီးလ္ယွ ထက ၊ မကောင ေး 

ကင နငှ ့်မမ ကကီေးပျက စေီးလ္ွယ ၏။  

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၀:၃၅ ဘုရောေးသခင ၏ဗျောဒတိ မတော ကို ခံရမသောသူတို ့်ကို ဘုရောေးဟူ၍ 

မခေါ်ရလ္ျှင ၎င ေး၊ ကျ  ေးစကောေးကို  ပယ ရလ္ျှင ၎င ေး၊ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၁၀၆ - အကယ ၍ ငါအရှင သည  အ ကင  အောယတ မတော (၏အ ိန ့် မတော )ကိုရပ စြဲ 

မတော   ူအံ့်၊ သို ့်တည ေး  ဟုတ  ထိုအောယတ မတော ကိုပင  မ ့်မပျောက မစမတော   ူအံ့်၊ ငါအရှင သည  ထို 

အောယတ မတော ထက  ပုိ ုိ သင့် မ တ မသော အောယတ မတော ကို မသော လ္ည ေးမကောင ေး၊  

စူရတရ်ွရအဒ်ဒ်  ၁၃:၃၉ - အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည   ိ ိအလ္ိုရှိမတော  ူမသောအရောကို မြျောက ြျက  

မတော  ူမလ္ သည ။ ထိုနည ေးတူစွောထိုအရှင မ တ သည  ( ိ ိအလ္ိုရှိမတော  ူမသောအရောကို) တည တန ့်  

မစမတော   ူမလ္သည ။ စင စစ  ူရင ေး ( ှတ တ  ေး) စောအုပ  ှော ူကောေး ထိုအရှင  မ တ အထမံတော ၌သော 

လ္ျှင  ရှိမပ သတည ေး။  
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အကယ်၍ ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်သည ်‘ကမ္ဘာမ္ျာ်း၏အရှငသ်ခင’်ထမှံ္ ဆင််းသက်လာပပ ်း၊ 

နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းတစ်အပ်ုစု၏ အတညမ်ပ မ္ှုခံရမခင််းမြစ်လျှင  ်ဤသညမှ်္ာ ဘရုာ်းသခငထ်မှံ္ 

ဆင််းသက်လာကသာ ကကာင််းကသာအမှ္တလ်ကခဏာ ဟုတပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ  မ္ဟုတပ်ါ  /  ဟုတသ်ည ် 
ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၃၀ ယခု ှစ၍..... ဤမလ္ောကကို အစိုေးရမသော င ေးသည လ္ောဆြဲမြစ ၏။ 

လ္ောမသော လ္ည ေး ငါ၌အဘယ အခွင ့်အရောကို ျှ  မတွွေ့ရ။ 

 ကကာရ နသ  ဩဝါသစာဒတု ယကစာင ်၄:၃-၄ - ၃ငါတို ့်မဟောမမပောမသော ဧဝံမဂလ္ိတရောေးသည  ြုံေးအုပ  

လ္ျက ရှိလ္ျှင ၊ ၄ ထိုသို ့် ယံု ကည မသောသူတိုကောေး.. ဤမလ္ောကကို အစိုေးရမသော ဘရုောေးသည သတူို ့် 

၏ ဉောဏ  ျက စကိို ကွယ မစ၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟ်ယနူတွ(်စ)် ၁၀:၃၇ - စင စစ မသော ကောေး ဤကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ သည  အလ္လ ောဟ အရှင  

မ တ အမပင  (အမခောေးသူတစ ဦေးဦေးက)လ္ဆီယ ြန တေီးထောေးမသော ကျ  ေးမ တ   ဟုတ မပ။ စ ကဝဠော 

ခပ သိ  ေးကို ြန ဆင ေး မ ွေးမ ြူမတော  ူမသောအရှင မ တ အထံမတော  ှ(ကျမရောက လ္ောမသော 

ကျ  ေးမတော  မ တ အ ှန ပင )မြစ မပသတည ေး။ 

စူရာအဟက်ြ် ၄၆:၂၉-၃၀ -(အိ-ုနဗီတ န မတော ၊ မပန လ္ည ၍ မမပောမပပါမလ္) တစ ရံမရောအခါဝယ  

ငါ အရှင မ တ သည  ဂျင န တစ စုကို အသင ရှိရောသို ့် မရောက ရှိမစမတော  ူခြဲ ့်ရော ၎င ေးတို ့်သည  ကုရ အောန  

ကျ  ေးမတော မ တ ကို နောေးမထောင  ကကုန ၏။ ၃၀၎င ေးတို ့်က မမပောဆိုခြဲ ့် ကသည  ှော "အို-ကျွန ပု တို ့်၏ 

အ ျိ ေးသောေးတို ့်၊ ဧကန  လ္ွြဲ ကျွန ပု တို ့်သည (နဗီတ န မတော ) ူစော၏မနောက တွင  ချမပေးမခင ေးခံခြဲ ့်ရ 

မလ္မသော ကျ  ေးဂန တစ မစောင ကို  ကောေးနောေးခြဲ ့် ကရကုန ၏။ (ယင ေးကျ  ေးဂန သည ) ၎င ေး၏အလ္ျင  

ရှိခြဲ ့်မသော ကျ  ေးဂန တို ့်ကို မထောက ခံလ္ျက ရှိ၏။ အ ှန တရောေးကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊ မမြောင့်  တ မသော 

တရောေးလ္  ေးကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊ ညွှန မပ၏။  
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သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုတစ်အပ်ုသည ်စာတန်မှ္မြစ်သညဟ်ုဆ သုညက် ု ထပ်တလဲလဲ 

မငင််းဆ ရုန် လ ုအပ်ပါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္လ ုအပ်ပါ  /  လ ုအပ်သည ်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ရှငမ်္ဿခဲရစဝ်င ်၇:၁၅-၂၀ - ၁၅ သိုေးမရကိမုခံ ၍သင တို ့်ရှိရောသို ့်လ္ောမသော  ိစဆောပမရောြက တို ့်ကို သတိ 

နငှ ့် မရှောင  ကမလ္ော့်။ ၁၆ ထိုသူတို ့်၏အကျင ့်ကိမုထောက ၍ သူတို ့်၏သမဘောကို သ ိကလ္ိ  ့် ည ။...... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာတဆွဆွဆ်ဗာ  ၃၄:၈၊ ၄၆ - ထိုသူသည  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ အမပေါ်၌  ုသောေးကို  ကံြန စွပ စွြဲခြဲ ့် 

မလ္သမလ္ော၊ သို ့်တည ေး ဟုတ  ထိုသူ၌ ရူေးသွပ မခင ေးမဝဒနော ရှိမနသမလ္ော။ ၄၆ အသင တို ့်သည  

အလ္လ ောဟ အရှင  မ တ အောေး ရည သန ၍ တစ မယောက စ ီနစှ မယောက စ ီထ ကမပီေးလ္ျှင  ိ ိတို ့်၏အမြော  

မြစ သူ (ငါ)၌ ရူေးသွပ မခင ေးမဝဒနောရှိပါသမလ္ောဟု စဉ်ေးစောေးဆင မခင  ကမလ္ကုန ။ ၂၂ ၎င ေးမပင  (ဤ) 

အသင တို ့်၏ အမြေါ်သည လ္ည ေး ရူေးသွပ မသောသူ  ဟုတ မပ။  

စူရတသွသ်က်ဝ ရ် ၈၁:၂၂ ၊ ၂၅ - ၄င ေးမပင  (ဤ)အသင တို ့်၏အမြော သည လ္ည ေး ရူေးသွပ မသောသူ 

 ဟုတ မပ။ ၂၅ ထို ့်မပင  ယင ေး(ကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ ) သည   ည သည့်  နငှ ထုတ မခင ေးခံရမသော 

‘ရှုိင တွောန ’  ိစဆောမကောင ၏ မမပောဆိုချက လ္ည ေး အလ္ျှင ေး ဟုတ မပ။ 

မှ္တခ်ျက်။ နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်သည် ၄င််းအကနမြင့်် နတဆ် ်ုးပ ုငဆ် ငုသ်မူြစသ်ည်ဆ မုခင််းက ု 

မ္ ကာ ခဏ မငင််းဆ  ုခဲ့်သည်။ ၁၅:၆-၇၊ ၂၃:၇၀၊ ၃၇:၃၆၊ ၄၄:၁၄၊ ၅၁:၅၀-၅၂၊  ၆၈:၅၁။ 

 



ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််အလလ ာဟ်အရှငမ်မ္တ ်
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ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း၊ ခရစ်ယာန်မ္ျာ်းနငှ့််မွ္တစ်လငလ်ူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း အာ်းလံု်းအကနမြင့်် စစ်မှ္န်ကသာ 

ဘရုာ်းသခငတ်စ်ပါ်းတည််း သာရှ သညဟ်ု ယံု ကညပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ယံု ကညသ်ည ် /  ယံု ကညသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

တရာ်းကဟာရာကျမ်္်း ၆:၄ - ၄အိုဣသမရလ္အ ျိ ေး၊ နောေးမထောင မလ္ော့်။ ငါတို ့်၏ဘရုောေးသခင  ထောဝရ 

ဘုရောေးသည  တဆူတည ေးမသော ထောဝရဘရုောေးမြစ မတော  ူ၏။ 

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင် ၂:၅-၆ - ဘုရောေးသခင တဆူတည ေးရှိမတော  ူ၏။ 

ရှငယ်ာကုပ် ဩဝါဒစာ။ ၂:၁၉ ဘုရောေးသခင တဆူတည ေးရှိသည ဟု သင သည ယံု၏။ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၁၆၃ - စင စစ အောေးမြင့်  တစ ဆူတည ေးမြစ မတော  ူမသော ခဝပ ကိုေးကယွ ရော အရှင  

သည သောလ္ျှင  အသင တို ့်၏ ကိုေးကွယ ရော အရှင မြစ မတော  ူ၏။ ထိုအရှင မ တ  ှတစ ပါေး အမခောေးကိုေး 

ကွယ  ရောအရှင ဟူ၍ အလ္ျင ေး ရှိမချ။  

စူရာကနစာကအ့် ၄:၈၊ ၁၇၁- 

အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည အ ကင အရှင မ တ ပင တည ေး။ထိုအရှင မ တ  ှ တစ ပါေး 

အမခောေးကိုေးကွယ ရော အလ္ျင ေး ရှိမပ။ ၁၇၁ အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  တစ ဆူတည ေးမသော 

ကိုေးကွယ ရောအရှင သည သော မြစ မတော  ူမလ္၏။  

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၇၃ - အ ှန မသော ကောေး တစ ဆူတည ေးမသော ကိုေးကယွ ရော(အလ္လ ောဟ အရှင ) 

မ တ  ှတစ ပါေး အမခောေးကိုေးကွယ ရော (ဘရုောေး) ဟူ၍ အလ္ျင ေး ရှိမချ။ 
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ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွက်တွွေ့ရကသာ အလလ ာဟ်အရှငမ်မ္တ၏် ဂုဏ်အငငါရပ်နငှ့််သဘာဝ 

ဂုဏ်ကတာ် အမ္ျာ်းစုသည ်သမ္မာကျမ်္်းစာတငွက်တွွေ့ရကသာ ဘရုာ်းသခင၏်ဂုဏ်ကတာ်နငှ့်် 

သကဘာ တညူ မ္ှုရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ရှ သည်  /  ရှ သည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၄၀:၂၈ -  ထောဝရဘုရောေးသည  အစဉ်အမ ြဲ တည မတော  ူမသော ဘုရောေး 

သခင မြစ မ ကောင ေးကို၎င ေး၊ မမ ကကီေးစွန ေးတိုင မအောင  ြန ဆင ေးမတော  ူမသော 

အရှင မြစ မ ကောင ေးကို၎င ေး မ ောမတော  ူမခင ေး၊ ပင ပန ေးမတော  ူမခင ေး ရှိ၊ စစ ၍  ကုန နိငု  မသော 

ဥောဏ နငှ ့်မပည ့်စံုမတော  ူမ ကောင ေး ကို၎င ေး၊ သင သည   သိ  ကောေးဘေူးသမလ္ော။  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ၂:၂၅၅ -အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည (သောလ္ျှင ခဝပ ကိုေးကွယ ရောအရှင မြစ မတော  ူ၏)။  

ထိုအရှင မ တ   ှတစ ပါေးကိုေးကွယ  မခင ေးခံထိုက သူဟူ၍ အလ္ျင ေး ရှိမပီ။ (ထိုအရှင မ တ သည ) အမ ြဲ 

ရှင မနမတော  ူမသော အရှင ၊ ( ိ ိကိုယ မတော တိုင  ထောဝရတည  မနမတော  ူ၍ သတတ ဝါအမပါင ေးတို ့်ကို 

လ္ည ေး) ထိန ေးသိ  ေးမစောင့်  မရှောက မတော  ူမသော အရှင မြစ မတော  ူ၏။ ထိုအရှင မ တ အောေး ငိကု  ျဉ်ေး 

မခင ေးသည လ္ည ေးမကောင ေး ၊  

စူရာဟာရှာ ၅၉:၂၃ - ထိုအရှင မ တ သည ပင  အ ကင  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  မြစ မတော  ူ၏။ ထိုအရှင  

မ တ  ှတစ ပါေး ခယရုိကျိ ေး ဆည ေးကပ ကိုေးကွယ ရောဟူ၍ အလ္ျှင ေး ရှိမပီ။ စိုေး ုိေး အုပ ချ ပ မတော  ူ 

မသောဘရုင ၊ စင  ကယ သန ့် ရှင ေးအမပစ ကင ေးမတော  ူမသောအရှင ၊ ချွတ ယွင ေးချက တို ့် ှကင ေးစင မစ 

မတော  ူ မသောအရှင ၊ မင ိ ေးချ  ေး ှုမပေး  
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သမ္မာကျမ်္်းစာမှ္ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်မှ္အလလ ာဟ်အရှငမ်မ္တတ် ု ့်သညတ်စ်

ပါ်း တည််းနငှ့််တညူ ကသာ မြစ်တညမ်္ှု ဟုတပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
  မ္ဟုတပ်ါ  /  ဟုတသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ထကွ်ကမမ္ာက်ရာကျမ်္်း ၃:၁၄ ဘုရောေးသခင ကလ္ည ေး၊ ငါမြစ သည အတိုင ေးငါမြစ ၏ဟူ၍၎င ေး၊ ငါမြစ  

သည ဟု အ ည ရှိမသောသူသည ၊ ငါ့်ကိုသင တို ့်ရှိရောသို ့်မစလ္ွှတ မတော  ူမပီဟု ဣသမရလ္အ ျိ ေးသောေး 

တို ့်အောေးမပန မမပောမလ္ော့်ဟူ၍၎င ေး၊ မ ောမရှအောေး ိန ့်မတော  ူ၏။ 

ရှငက်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၅:၂၀ သောေးမတော မယရှုခရစ ၌၎င ေးငါတို ့်သည  တည လ္ျက ရှိ က 

၏။ ထိုသူသည  ှန မသော ဘရုောေးသခင မြစ မတော  ူ၏။ ထောဝရအသက လ္ည ေး မြစ မတော  ူ၏။  

ရှငက်ယာဟန် ဩဝါဒစာဒတု ယကစာင် ၁:၉ ခရစ မတော ၏မဒသနော၌  တည ဘြဲ လ္ွန ကျြူေးမသောသူ ည  

သည ကောေး၊ ဘရုောေးသခင ကို သိ။ ခရစ မတော ၏ မဒသနော၌ တည မသောသူသည  ခ ည ေးမတော နငှ ့် 

သောေးမတော ကိုသိ၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

အန်က ်း ၂၉:၄၆ - ၎င ေးမပင  အသင တို ့်သည  ကျ  ေးဂန ရရှိခြဲ ့် ကမသောသူတို ့်နငှ့်  မကောင ေး ွန (ယဉ် 

မကျေးသိ  မ ွွေ့)လ္မှသော နည ေးမြင့် သောလ္ျှင  အမချအတင  မမပောဆို ကမလ္ကုန ။ သို ့်ရောတွင  ၎င ေးတို ့် 

အနက  တရောေးလ္ွန မပ  ူမသောသူတို ့်နငှ့်  ူကောေး မပတ သောေးစွော အမချအတင  မမပောဆိုနိငု ခွင့် ရှိ၏။ 

သို ့်တမစလ္ည ေး အသင့် မ တ ဆံုေး ှော သိ  မ ွွေ့မသောနည ေးပင မြစ သည ။ ထို ှတစ ပါေး အသင တို ့်သည  

(ဤသို ့်) မမပော ကောေး ကမလ္ကုန ၊ "ကျွန ပု တို ့်သည   ိ ိတို ့်ထံ ကျမရောက ခြဲ ့်မသော (ကျ  ေးမ တ )ကို 

လ္ည ေးမကောင ေး၊အသင တို ့်ထံ ကျမရောက ခြဲ ့် ကမသော (ကျ  ေးဂန )တို ့်ကိလု္ည ေးမကောင ေး၊ ယံု ကည  က 

ကုန ၏။ စင စစ မသော ကောေး ကျွန ပု တို ့်၏ဆည ေးကပ  ကိုေးကွယ ရော အရှင မ တ သည လ္ည ေးမကောင ေး၊  

စူရတဆွြ်ွြာတ ်၃၇:၁၂၆ - အသင တို ့်အောေး ြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူမတော  ူမသောအရှင ၊ထိုနည ေးတူစွောအသင  

တို ့်၏ မရှေးမဟောင ေးအဘ၊ ဘိုေး၊ မဘေး ျောေးအောေး ြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူမတော  ူမသော အရှင မြစ မတော  ူမသော 

အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ။ 
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ဘရုာ်းသခင၏် ထာဝရနငှ့််မ္ကမပာင််းလဲန ငုက်သာအမ္ညသ်ည ်‘ယာကဝ’ လာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ဟုတသ်ည ် / မ္ဟုတပ်ါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ထကွ်ကမမ္ာက်ရာကျမ်္်း ၃:၁၅ တြန ဘုရောေးသခင က၊ သင တို ့်ဘိုေးမဘေး ျောေး၏ဘရုောေးသခင ၊ အောမဗ 

ဟံ၏ဘုရောေး၊ ဣဇောက ၏ဘရုောေး၊ ယောကုပ ၏ဘုရောေးတည ေးဟမူသောထောဝရဘရုောေးသည ၊ ငါ့်ကို သင  

တို ့်ရှိရောသို ့်မစလ္ွှတ မတော  ူမပီဟု ဣသမရလ္အ ျိ ေးသောေးတို ့်အောေး မမပောရ ည ။ ထိုအ ည သည  

အစဉ် ငါ့်အ ည မြစ ၏။ လ္ူ ျိ ေးအစဉ်အဆက  မပတ  ငါ့်ဘွြဲွေ့နော မြစ ၏။ 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၂၆: ၄ ထောဝရဘုရောေး၌ အစဉ်အမ ြဲ ခုိလ္ှုံ ကမလ္ော့်။ ထောဝရဘရုောေးသည  

နစိစထောဝရ ခုိလ္ှုံရောမြစ မတော  ူ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်အစစရာအ လ်  ၁၇:၁၁၀ - (အိ-ုနဗီတ န မတော ) အသင သည  (၎င ေးတို ့်အောေးဤသို ့်)မမပော ကောေး 

မလ္။ အသင တို ့် သည  အလ္လ ောဟ ဟူ၍ တသ ကမလ္ကုန ။ 

ထိုအရှင မ တ ၌အထူေးမကောင ေးမ တ လ္ှစွော မသော နော   မတော  ျောေးရှိ၏။ 

မှ္တခ်ျက်။ ဘရုာ်းသခင၏်အထ်ူးအမ္ည်နာမ္ ‘ယာကဝ’က သုမ္မာကျမ်္်းစာတငွ(်၆၈၂၃)ကက မ်္ အသံ်ုး 

မပ ထာ်းကသာ်လည််း  ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွပ်ါရှ ကသာ ဘရုာ်းသခင၏်အမ္ည် (၉၉) 

ကက မ်္လံ်ုးတငွ ်မ္ကတွွေ့ရကပ။ Cf. စူရာတာဟာ ၂၀:၈၊  စူရာရဟမ်္န် ၅၅:၇၈ နငှ့်် စူရာဟာရှာ ၅၉:၂၄  
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ဘရုာ်းသခငအ်ာ်း သန် ့်ရှင််းမမ္င့််မမ္တသ်မူြစ်က ကာင််းကြာ်မပကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း သန် ့်ရှင််း 

ကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ  ်ရှ ပါသလာ်း။ (el-Kuddus) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ရှ သည်  /  ရှ သည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၆:၃ -  မကောင ေးကင ဗုိလ္ မမခအရှင  ထောဝရဘရုောေးသည  သန ့်ရှင ေးမတော  

 ူ၏။ သန ့်ရှင ေးမတော   ူ၏။ သန ့်ရှင ေးမတော  ူ၏။ 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၄၀:၂၅ -  သို ့်မြစ ၍၊ ငါ့်ကို အဘယ သို ့် ပုံမပရအံ့်နည ေး။ ငါသည  အဘယ  

သူနငှ ့် တူရအံ့်နည ေးဟု သန ့်ရှင ေးမသော ဘုရောေးမ ေးမတော  ူ၏။ 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၅၇:၁၅ -  အမ ကောင ေး ူကောေး၊ သန ့်ရှင ေးမခင ေးဟု နော ရှိမတော   ူထမသော၊ 

အနနတကောလ္တည ေးဟမူသော ဘံဗို ောန ၌ စမံတော  ူထမသော၊ အထဋွ အမ တ မြစ မတော  ူမသော ဘုရောေး 

 ိန ့်မတော  ူသည ကောေး၊ ငါသည  မ င ့်မ တ သန ့်ရှင ေးမသော အရပ ၌မန၏။  

ရှငက်ယာဟန်ခရစ်ဝင၁်၇:၁၁အကျွန ုပ သည ကိုယ မတော ထံသို ့်သွောေးရပါ ည ။သန ့်ရှင ေးမတော  ူမသောအဘ 

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၄:၈ -  ....ထောဝရအရှင ဘုရောေးသခင သည  သန ့်ရှင ေးမတော  ူ၏။ သန ့်ရှင ေးမတော  ူ၏ 

မန ့်ညဉ့်် မပတ  မင ိ ၍  မနဘြဲ မမပောဆို က၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

စူရာဟာရှာ၅၉:၂၃ -  ထိုအရှင မ တ သည ပင  အ ကင  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  မြစ မတော  ူ၏။ 

ထိုအရှင  မ တ   ှတစ ပါေး ခယရုိကျိ ေး ဆည ေးကပ ကိုေးကွယ ရောဟူ၍ အလ္ျှင ေး ရှိမပီ။ စိုေး ုိေး 

အုပ ချ ပ မတော  ူ မသောဘုရင ၊ စင  ကယ သန ့် ရှင ေး 

စူရတလွ်ဂျွမ်္အဟ ်၆၂:၁- ုိေးမကောင ေးကင  ျောေး၌ရှိသ ျှတို ့်သည လ္ည ေးမကောင ေး၊ပထဝီမမ ၌ရှိသ ျှတို ့် 

သည လ္ည ေးမကောင ေး၊စိုေး ုိေးအုပ ချ ပ မတော  ူမသော၊စင  ကယ သန ့် ရှင ေးအမပစ ကင ေးမတော  ူမသော၊အလ္ွန  

တရော ခန ့် ညောေးမတော  ူမသော၊ လ္ွန စွော နေူးညံ့်သိ  မ ွွေ့မသော၊ ဆင မခင တံုတရောေးနငှ့်  မပည့် စံုမတော  ူမသော 

အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၊ စင  ကယ သန ့် ရှင ေးမတော  ူမ ကောင ေးကို မ က ဆိုလ္ျက  ရှိ ကကုန ၏။ 

မှ္တခ်ျက်။ ဤဂုဏ်ကတာ်အာ်း သမ္မာကျမ်္်းစာတငွ ်အကက မ်္ (၄၅၀) ကကျာ်ကတွွေ့ရကသာ်လည််း ကျမ်္်း 
မမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်နစှက်က မ်္သာပါရှ သည်။ 

၃၀။. 30 

ဘရုာ်းသခင၏် ဂုဏ်အငငါရပ်နငှ့််သဘာဝဂုဏ်ကတာ်မ္ျာ်းအနက် ဘရုာ်းသခငသ်ည ်

မ္ မ္ က ုယ် မ္ မ္  ‘အြ’ မြစ်က ကာင််း ထတုက်ြာ်မပသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ကြာ်မပသည်  / မ္ကြာ်မပပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း။ ၆၃:၁၆ -  ... အိုထောဝရဘုရောေး၊ ကိယု မတော သည  အကျွန ပု တို ့်အဘမြစ  

မတော  ူ၏။ မရှေးကောလ္ ှစ၍ အကျွန ပု တို ့်ကို မရွေးနှုတ မသော ဘုရောေးမြစ မတော  ူ၏။  

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၅:၄၅၊၄၈ - ၄၅ မကောင ေးကင ဘံု၌ ရှိမတော  ူမသော သင တို ့်အဘသည ၊ မကောင ေးမသော 

သူ မကောင ေး မသောသူတို ့်အမပေါ်၌ ကိုယ မတော ၏မနကို ထွက မစမတော  ူ၏။ ၄၈ ထို ့်မ ကောင ့် မကောင ေး 

ကင ဘံု၌ ရှိမတော  ူမသော သင တို ့်အဘသည  စံုလ္င မတော  ူသည ... 

ရှငက်ယာဟန်ခရစ်ဝင ်၈:၄၁  ဘုရောေးသခင တည ေးဟမူသော ငါတို ့်အဘတပါေးတည ေးရှိမသော  ူသည …. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

စူရာအန်အမ်္ ၆:၁၀၁ - (ထိုအရှင မ တ သည )  ုိေး ျောေးနငှ့် ပထဝီမမ ကိုစတင ြန ဆင ေးတီထွင မတော  ူ 

မသော အရှင မ တ ပင  မြစ မတော  ူမပသည ။ ထိုအရှင မ တ ၌ 

 ကင ရော ကင ဘက  ရှိဘြဲလ္ျက အဘယ   ှောလ္ျှင  ထိုအရှင မ တ ၌ သောေးသ ီေးရ ှ

စူရာြွရ်ကာန် ၂၅:၂ - စင စစ  ထိုအရှင မ တ သည တစ ဦေးတစ မယောက ကို ျှလ္ည ေး( ိ ိ၏)သောေးအမြစ  

မပ  လ္ုပ မတော  ူခြဲ ့်သည   ဟုတ မပ။ ထို ့်မပင  ထိုအရှင မ တ ၌ စိုေး ုိေးအုပ ချ ပ  ှုတွင  

တွြဲြက ဟူ၍လ္ည ေး တစ ဦေးတစ မယောက  ျှ ရှိမချ။ 

စူရာဂျင်န် ၇၂:၃-ထို ့်မပင  ဧကန  ုချ ကျွန ပု တို ့်အောေး ြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူမတော  ူမသော အရှင မ တ ၏ဂုဏ  

ကျက သမရသည  မ င့် မ တ လ္ှ၏။ ထိုအရှင မ တ သည   ည သူတစ မယောက ကို ျှ 

 ကင ရော ကင ြက  အမြစ  မရွေးမကောက  တင မမ  ောက မတော  ူခြဲ ့်သည လ္ည ေး  ရှိမပ။ သောေးသ ီေးအမြစ  

မပ လ္ုပ မတော  ူခြဲ ့် သည လ္ည ေး  ရှိမချ။ 
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ဘရုာ်းသခင၏် ထ်ူးမခာ်းကသာ ဝ ကသသလကခဏာက ု ဘရုာ်းသခငန်စှ်ကထာင််းအာ်းရဂုဏ်ယူ 

ပါသလာ်း။ (el-Mütekebbir) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ဂုဏ်မ္ယူပါ  /  ဂုဏ်ယူသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ဆာလံကျမ်္်း ၁၀၁:၅ - ....  ျက နေှာမထောင လ္ွှောေး၍ စတိ မ င ့်မသောသကူို သည ေး ခံ။ 

သတုတ ကံျမ်္်း ၆:၁၆-၁၇ - ၁၆ ထောဝရဘုရောေး  ုန ေးမတော  ူမသော အရော မမခောက ပါေး က၊စက ဆုပ ရံွ ွေ့ ရှော 

မတော  ူမသောအရော ခုနစ ပါေး ဟူ ူကောေး၊ ၁၇ မထောင လ္ွှောေးမသော  ျက နေှာတပါေး.... 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၅၇:၁၅  ..သန ့်ရှင ေးမခင ေးဟု နော ရှိမတော   ူထမသော၊ အနနတကောလ္တည ေး 

ဟူမသော ဘံဗို ောန ၌ စမံတော  ူထမသော၊ အထဋွ အမ တ မြစ မတော  ူမသော 

ဘုရောေး ိန ့်မတော  ူသည ကောေး ငါသည  မ င ့်မ တ သန ့်ရှင ေးမသော အရပ ၌မန၏။ စတိ နှ ိ ့်ချမသောသူနငှ ့်၊ 

နလှ္ံုေးမ ကကွြဲမသော သူတို ့်၏ စတိ ဝိညောဉ်အသက ရှင မစမခင ေးငါှ၊ မ ကကွြဲ နှ ိ ့်ချမသော 

စတိ သမဘောရှိမသောသတူို ့်၌လ္ည ေး ငါမန၏။ 

ရှငက်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၂:၁၆ ... မလ္ောကီ စည ေးစ ိ ၌ဝါ ကောေးမခင ေးတို ့်သည  ခ ည ေးမတော နငှ ့် 

 စပ ဆိုင ၊ မလ္ောကနငှ ့်သောစပ ဆိုင  က၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာဟာရှာ၅၉:၂၃ - ထိုအရှင မ တ သည ပင  အ ကင  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  မြစ မတော  ူ၏။ ထိုအရှင  မ တ  

 ှတစ ပါေး ခယရုိကျိ ေး ဆည ေးကပ ကိေုးကွယ ရောဟူ၍ အလ္ျှင ေး ရှိမပီ။စိုေး ုိေးအုပ ချ ပ မတော  ူမသော ဘုရင ၊ 

စင  ကယ သန ့် ရှင ေး အမပစ ကင ေးမတော  ူမသော အရှင ၊ ချွတ ယွင ေးချက တို ့် ှ ကင ေးစင မစမတော  ူ 

မသောအရှင ၊ မင ိ ေးချ  ေး ှုမပေးမတော  ူမသောအရှင ၊ထိန ေးသိ  ေးမစောင့် မရှောက မတော  ူမသောအရှင ခန ့် ညောေး 

မတော  ူမသောအရှင ၊ ဩဇောအောဏောလ္ွှ  ေး ုိေးမတော   ူမသောအရှင ၊ ဂုဏ သိကခော ကကီေးကြဲမ င့် မ တ မတော  ူ 

မသောအရှင ၊ မြစ မတော  ူ၏။အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  ၎င ေးတို ့် တွြဲြက  နှုငိ ေးယှဉ် ကိုေးကယွ  ကသည  တို ့် ှ 

စင  ကယ သန ့် ရှင ေးမတော  ူဘိ၏။ 
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ဘရုာ်းသခင၏် ထ်ူးမခာ်းကသာ ဝ ကသသလကခဏာနငှ့််သဘာဝဂုဏ်ကတာ်မ္ျာ်းအနက် ဘရုာ်း 

သခငသ်ည ်မ္ မ္ က ုယ်မ္ မ္  ‘ကယ်တငရှ်င’် မြစ်က ကာင််း ထတုက်ြာ်မပပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ကြာ်မပသည်  / မ္ကြာ်မပပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၄၃:၃-၁၁ ၃...ငါသည  သင ၏ဘုရောေးသခင  ထောဝရဘုရောေးမြစ ၏။ သင ့် ကို 

မရွေးမသောသခင ၊ ဣသမရလ္အ ျိ ေး၏ သန ့်ရှင ေးမသောဘရုောေးမြစ ၏။ ၁၁ ငါတပါေးသည  ထောဝရ 

ဘုရောေးမြစ ၍၊ ငါ ှတပါေး ကယ တင မသောသခင  ရှိ။  

ကဟာကရှအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၁၃:၄ - ငါထောဝရဘုရောေးသည ..သင ၏ဘုရောေးသခင  မြစ ၏။ ငါ ှတပါေးကယ  

တင နိငု မသော သခင  ရှိ။ 

ရှငလ်ုကာခရစ်ဝင် ၂:၁၁ ယမန ့်တွင  ဒါဝိဒ မ ိ ွေ့၌သခင ခရစ မတော တည ေးဟူမသောကယ တင မသောအရှင  

သည  သင တို ့်အဘို ့်အလ္ိုငါှ ဘွောေးမ င မခင ေးကိုခံမတော  ူမပီ။  

တ တဩုဝါဒစာ ၁:၄  ..... ငါတို ့်ကိုကယ တင မတော  ူမသော အရှင သခင မယရှုခရစ နငှ ့် ခ ည ေးမတော  

ဘုရောေးသခင ့်အထံမတော က မကျေးဇူေး၊ ကရုဏော၊ မင ိ သက  မခင ေးရှိပါမစမသော။ 

ရှငယ်ဒုဩဝါဒစာ  ၁:၂၅ - ငါတို ့်ကိုကယ တင မတော  ူမသောအရှင ၊တဆူတည ေးမသောဘရုောေးသခင သည   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

မှ္တခ်ျက်။ ဘရုာ်းသခင၏်ဂုဏ်ကတာ်အာ်း ‘ကယတ်ငရှ်င’် အမြစ ်သမ္မာကျမ်္်းစာတငွ ်(၃၉) ကက မ်္ 

ကတွွေ့ရကသာ်လည််း ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်မ္ကတွွေ့ရကပ။ 
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သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဘရုာ်းသခငအ်ကနမြင့်် မ္ မ္ က ုယ်မ္ မ္ ရညည်ွှန််းရာတငွ  ်

သူ ့်အကနမြင့်် ‘ကျွန်ပ်ုတ ု ့်’ ဟူ၍ အမ္ျာ်းဆ ငုရ်ာနာမ်္စာ်းက ု အသံ်ုးမပ ြူ်းပါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အသံ်ုးမပ ြူ်းသည ် /  အသံ်ုးမပ ြူ်းသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ကမ္ဘာဦ်းကျမ်္်း ၁:၂၆ - တြန ဘုရောေးသခင က ငါတို ့်ပုံသဏ္ဍောန နငှ တညီ တသဏ္ဍောန တည ေး လ္ူကို 

ြန ဆင ေး ကစို ့်။ … 

ကမ္ဘာဦ်းကျမ်္်း ၁၁:၆-၇....၆ထောဝရဘရုောေးက…၇ ဆင ေးသက  ကကုန အံ့်...သတူို ့်စကောေးကိရုှုတ မထွေး 

 ကကုန အံ့်ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။ 

က်ဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၆:၈ - တြန ထောဝရဘရုောေးက၊ ငါသည အဘယ သကူို မစလ္ွှတ ရ ည  

နည ေး။ ငါတို ့်အဘို ့် အဘယ သူသေွာေး ည နည ေး ဟု မ ေးမတော  ူသံကို ငါ ကောေးလ္ျှင ၊ ငါက၊ အကျွန ပု  

ရှိပါ၏။ အကျွန ပု ကို မစလ္ွှတ မတော  ူပါဟု မလ္ျှောက မလ္၏။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစ်ဝင ်၁၇:၁၁-ယခု ှစ၍..အကျွန ပု သည  ကိုယ မတော ထံသို ့် သွောေးရပါ ည ။ သန ့် ရှင ေး 

မတော  ူမသောအဘ၊ကိုယ မတော နငှ ့်အကျွန ပု သည တလ္ံုေးတဝတည ေးမြစ သကြဲ့်သို ့်အကျွန ပု အောေးမပေးမတော  

 ူမသော ဤသူတို ့်သည  မြစ ရပါ ည အမ ကောင ေး၊ သူတို ့်ကို ကိုယ မတော ၏ နော ၌တည မစ မတော  ူပါ။ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

စူရတလွ်ဝါက အဟ ်၅၆:၅၇-၅၉၊ ၆၄၊ ၄၉၊ ၇၂ - ငါအရှင မ တ သည ပင လ္ျှင  အသင တို ့်အောေး ြန ဆင ေး 

မတော   ူခြဲ ့်၏။ သို ့်ပါလ္ျက အသင တို ့်သည  ည သည့် အတွက မ ကောင့် ဟုတ  ှန မ ကောင ေး 

ဝန  ခံ ကမလ္ သနည ေး။ ၅၈ အသင တို ့် မမပောမပ ကကုန ။ အသင တို ့်သည   ိ ိတို ့်သုတ ရည  

အစက ချ ကသည ။ ၅၉ ယင ေးသုတ  ရည ကို အသင တို ့်ကိုယ တိုင  (လ္မူြစ မအောင )ြန ဆင ေး  

စူရတဒွဒ်ဟရ်  ၇၆:၂၃ - (အိ-ုနဗီတ န မတော )  လ္ွြဲဧကန  ငါအရှင မ တ သည သောလ္ျှင အသင့် အမပေါ် 

ဝယ  ကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ ကို တမြည ေးမြည ေး ချမပေးမတော  ူခြဲ ့်၏။ 
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‘သံ်ုးပါ်းတစ်ဆ’ူ ၏သကဘာတရာ်းက ု လက်ခံန ငုပ်ါသလာ်း။ (ခမ္ည််းကတာ်၊ သာ်းကတာ်၊ 

သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉ ကတာ်) 
သမ္မာကျမ္််းစာ

 လက်ခံန ငုသ်ည ် / လက်မ္ခံန ငုသ်ည ် 
ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကမ္ဘာဦ်းကျမ်္်း ၁၁:၆-၇....၆ထောဝရဘရုောေးက…၇ ဆင ေးသက  ကကုန အံ့်...သတူို ့်စကောေးကိရုှုတ မထွေး 

 ကကုန အံ့်ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။ 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၂၈:၁၈-၁၉ ...၁၈ မယရှုသည ...၁၉သင တို ့်သွောေး၍လ္ူ ျိ ေးတကောတို ့်ကို ငါ့်တပည ့် 

မြစ မစလ္ျက ၊ခ ည ေးမတော ၊သောေးမတော ၊သန ့်ရှင ေးမသောဝိညောဉ်မတော နော ၌ ဗတတ ိဇံကို မပေး ကမလ္ော့်။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၆၄ - ငါတို ့်သည  တစ စံုတစ ခုမသော အရောကို ျှ ထိုအရှင မ တ နငှ့် တွြဲြက  

ယှဉ်ြက  ဟူ၍  မပ မခင ေး၊ 

စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၇၁-  ရ ယ  ၏သောေးမတော (နဗီတ န မတော )‘ စဟီ ’အီစောသည အလ္လ ောဟ အရှင  

မ တ ၏ ရစူလ္ တ န မတော  ျှသော မြစ မချသည ။၎င ေး မပင (နဗီတ န မတော အီစောသည )အလ္လ ောဟ အရှင  

မ တ ၏ အ ကင သတင ေး စကောေးလ္ည ေးမြစ ၏။ … ထို ှတစ ပါေး အသင တို ့်သည (ကိုေးကွယ ရောဘုရောေး၊ 

သို ့်တည ေး ဟုတ  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည ) သံုေးပါေးရှိသည ဟူ၍  မမပောဆို ကကုန လ္င့် ။  

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၇၂-၇၃- လ္ွြဲဧကန ကောြိရ မြစ သေွာေး ကမသောသူတို ့်က“ဧကန စင စစ အလ္လ ောဟ  

အရှင  မ တ သည  ‘ ရ ယ  ’ ၏သောေးမတော  ‘ စဟီ ’ (အီစော)ပင မြစ မတော  ူသည ”ဟုမမပောဆိုခြဲ ့် က 

ကုန ၏။ ၇၃ထိုသူ ျောေးက အ ှန စင စစ  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  (ဘုရောေး) သံုေးဆူအနက  တတိယ 

(ဘုရောေး) မြစ သည ဟူ၍ မမပောဆိုခြဲ ့် ကကုန ၏။ 
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ဘရုာ်းသခငအ်ကနမြင့်် သခငက်ယရှု၏ လုပ်ရပ်အမှ္ာ်းတစ်ခုခုက ကာင့်် မှ္ာ်းယွင််းစွာ စွပ်စွဲ 

အမပစ်တငြူ််းသလာ်း သ ု ့်မ္ဟုတ ်သခငက်ယရှုအကနမြင့်် မ္ မ္ ၏လုပ်ရပ်အမှ္ာ်းတစ်ခုခုက ု 

ြုံ်းကွယ်ရန် ဘရုာ်းသခငအ်ာ်း လ မ်္လညြူ််းပါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ  မ္လ မ်္လညြူ််းပါ  /  လ မ်္လညြူ််းသည ် 
ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငက်ယာဟန်ခရစ်ဝင ်၈:၄၆ - ငါ၌ အမပစ ရှိမ ကောင ေးကို သင တို ့်တွင  အဘယ သမူဘော မပသနည ေး။ 

သစစောစကောေးကိုငါမမပောသည  ှန လ္ျှင  အဘယ မ ကောင ့်သင တို ့်  ယံု ကသနည ေး။ 

တ တဩုဝါဒစာ ၁:၂ -ထောဝရအသက ကို မမ ော လ္င ့်သည မြစ ၍၊ ဘုရောေးဝတ ၌ မ ွွေ့မလ္ျော မခင ေးနငှ ့်ဆိုင  

မသော သ မောတရောေး ကိုဝန ခံမခင ေးအလ္ိုငါှ၎င ေး၊ 

ရှငက်ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၂:၂၁-၂၃ -၂၁ ခရစ မတော သည  ...၂၂ ဒစုရုိက ကို မပ ၊ နှုတ မတော  

၌လ္ည ေး  ုသောကိုရှော မတွွေ့... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၁၁၆- အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည (ဤသို ့်) ိန ့်  ကောေးမတော  ူအံ့်။“အိ‘ု ရ ယ  ’ 

၏ သောေး‘အီစော’ အသင က လ္ူတို ့်အောေး အသင တို ့်သည  အလ္လ ောဟ  အရှင မ တ အမပင  ကျွန ပု  (အီစော) ကို 

လ္ည ေးမကောင ေး၊ ကျွန ပု ၏ ယ မတော  ( ရ ယ  ) ကိလု္ည ေးမကောင ေး၊ ကိုေးကယွ ရော (ဘုရောေး) နစှ ပါေး 

 ှတ ယူ ကမလ္ကုန ” ဟု မမပော ကောေးခြဲ့်ပါသမလ္ော။ ထိုအခါ (အီစော) (အလ္ိုင  ဟစစလ္ော  ) သည  (ဤ သို ့်) 

မလ္ျှောက ထောေးမပန  ကောေးမပအံ့်။ “(အိ ု- အရှင ) အရှင မ တ သည  သန ့် ရှင ေးစင  ကယ မတော  ူပါ၏။  
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သ၏ူကက ်းကျယ်ကသာ တန်ခ ု်းကတာ် (သ ု ့်မ္ဟုတ)် သ၏ူလက်ရာကတာ်မ္ျာ်း 

က ု လူ ့်သမ္ ုင််းတငွမ်ပသကလ့်မ္ရှ ကသာ သ ်းမခာ်းမြစ်မခင််းနငှ့််သာမ္န်လူ ့်ဉာဏ်မြင့်် နာ်းမ္လညန် ငု ်

ကသာဘရုာ်းသခင ်ဟုတပ်ါသလာ်း။   

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ဟုတပ်ါ  /  ဟုတသ်ည ် ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ထကွ်ကမမ္ာက်ရာကျမ်္်း ၁၃:၂၁ - သူတို ့်သည မန ့်ညသွောေးနိငု မအောင  ထောဝရဘုရောေးသည မန ့်၌ကောေး၊ 

လ္  ေးမပဘို ့်  ုိဃ ေးတိ  တိုင အောေးမြင ့်၎င ေး၊ ညဉ့််၌ကောေး၊ အလ္င ေးမပေးဘို ့် ီေးတိုင အောေးမြင ့်၎င ေး၊ 

သူတို ့်မရှ ွေ့က ကမတော  ူ၏။  

ထကွ်ကမမ္ာက်ရာကျမ်္်း ၁၆:၉-၁၀ - ၉ ဣသမရလ္အ ျိ ေးသောေးပရိသတ အမပါင ေးတို ့်အောေး ဆင ့်ဆို 

မလ္ော့်ဟု အောရုန ကို  ှောထောေးသည အတိုင ေး၊ ၁၀... ုိဃ ေးတိ  ၌ ထင ရှောေးမသော ထောဝရဘုရောေး၏ဘုန ေး 

မတော ကို မ င ရ က၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာအန်အမ်္ ၆:၃၇-၃၈ - ၎င ေးမပင  ထိုသူတို ့်က(အကယ ၍သော ုဟ မဒ သည နဗီတ န မတော မြစ ခြဲ ့်ပါ 

လ္ျှင ) ၎င ေး၏အရှင မ တ ထံမတော  ှ ၎င ေးထံသို ့် မပောဋိဟောတစ ရပ ရပ သည  

 ည သည့် အတွက မ ကောင့်   ကျ မရောက ပါသနည ေးဟု မမပောဆို ကမလ္သည ။ 

(အိုနဗီတ န မတော အသင သည  ထိုသူတို ့် အောေးဤ သို ့်) မမပော ကောေးပါမလ္။  

 ုချဧကန အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည (ထိုသူတို ့်မတောင ေးဆိမုသော) တန ခုိေး မပော ဋဟိော ကို 

ချမပေးနိငု စွ  ေးရှိမတော  ူမသောအရှင မ တ မြစ မတော  ူ၏။သို ့်ရောတွင ထိုသူတို ့်အနက  ှ ျောေးစွော မသော 

သူတို ့်သည  (ဤသည ကိုပင )  သိ ကမချ။  

တဗ်ဘ  ၉:၃၀-၃၁ - ၃၀အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  ……..၃၁အ ှန စင စစ မသော ကောေး ထိုသတူို ့်သည  

တစ ဆူတည ေးမသော ကိုေးကွယ ရောအရှင မ တ အောေးသောလ္ျှင  ခဝပ ကိုေးကွယ ရန အ ိန ့် မပေးမတ   ူမခင ေး 

ကို ခံခြဲ ့် ကရမလ္သည ။  
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်မ္ မ္ က ုယ်က ု ကမ္ဘာကပေါ် ရှ လူသာ်းမ္ျာ်းမမ္ငန် ငုက်အာငမ်ပသြူ်းပါသလာ်း။ 

(Theophany သ ု ့်မ္ဟုတ ်Ru’yetullah) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မပသြူ်းသည ် / မ္မပသြူ်းပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ထကွ်ကမမ္ာက်ရာကျမ်္်း ၃၃:၁၁၊၁၈၊၂၃..၁၁ ထောဝရဘုရောေးသည  မ ောမရှနငှ ့်  ျက နေှာချင ေးဆိုင ၍.. 

၁၈ ကိုယ မတော ၏ဘုန ေးကို အကျွန ပု အောေးမပမတော  ူပါ။ အကျွန ပု မတောင ေးပန ပါ၏...၂၃ ငါ့်မကျောကို 

သောမ င ရ ည ၊ ငါ့် ျက နေှာကို မ င ရဟူ၍၎င ေး  ိန ့်မတော  ူ၏။ 

ကတာလည်ရာကျမ်္်း ၁၂:၇-၈ -၇ ငါ့်ကျွန မ ောမရှသည ..၈ သူ၌ဗျောဒတိ မပေးမသောအခါ..ကိုယ တိုင  

ကိုယ  ကပ ထင ရေှာေးစွောဗျောဒတိ မပေး ည ။ သူသည  ထောဝရဘုရောေး၏ ပုံသဏ္ဍောန ကိုလ္ည ေး မ င ရ ည ။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာအန်အမ်္  ၆:၁၀၃ - ( ံသ)စကခ  ျောေးသည  ထိုအရှင မ တ အောေး (စတိ ငံ)ု ိနိငု သည   ဟုတ မပ။ 

စူရတလွ်အအရ််ရာြ် ၇:၁၄၃-ထို(နဗီတ န မတော ) ူစော၏အရှင မ တ သည ထို(နဗီတ န မတော ) ူစောနငှ့်  

စကောေး မမပောဆိမုတော  ူမသောအခါ ထို(နဗီတ န မတော ) ူစောက အိ ုကျွန မတော  ျိ ေး၏အရှင ၊ အရှင မ တ  

သည  ကျွန မတော  ျိ ေးအောေး( ိ ိကို)မပသမတော  ူပါ။ ကျွန မတော  ျိ ေးသည  အရှင မ တ အောေးြူေးမ ျှော ပါရမစ 

ဟု မလ္ျှောက ထောေးပန  ကောေးမလ္သည ။ထိုအခါအရှင မ တ က(အိ-ု ူစော)အသင သည (ဤမလ္ောကတွင ) 

ငါအရှင မ တ အောေး အလ္ျင ေး ြူေးမ င နိငု   ည  ဟုတ မပ။ 

ဟဂျ်၂်၂:၆၃ - ဧကန  လ္ွြဲ အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  အလ္ွန တရော 

ချစ ခင သနောေး ကင နောမတော  ူမသော၊ အလ္ွန တရော  ကောေးသိမတော  ူမသော အရှင မ တ ပင  

မြစ မတော  ူမပသည ။ 

စူရာလွတတွက််မ်္မ္ာန်၃၁:၁၆-

စင စစ ဧကန အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည နက နြဲသိ  မ ွွေ့မသောအရောတို ့်ကို 

အလ္ွန တရောသမိ င မတော  ူမသောအရှင ၊ အလ္ွန တရော  ကောေးသိမတော  ူမသောအရှင  မြစ မတော  ူ၏။ 

မှ္တခ်ျက်။သမ္မာကျမ်္်းစာရှ အမခာ်းTheophany မ္ျာ်း-ကမ္ဘာဦ်း၁၂:၇-၉၊၁၈:၁-၃၃၊၃၂:၂၂-၃၀၊ထကွ် 

ကမမ္ာက်ရာ ၃:၂-၄:၁၇၊ ထကွ်ကမမ္ာက်ရာ ၂၄:၉-၁၁၊ တရာ်းကဟာရာ ၃၁:၁၄-၁၅၊ ကယာဘ ၃၈-၄၂ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ် သ၏ူဗျာဒ တက်တာ်တငွက်ရ်းသာ်းထာ်းချက်အမပင  ် ယကန ့်လူသာ်းတ ု ့်အာ်း 

တ ကု်ရ ုက်စကာ်း ကမပာပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ကမပာသည ် / မ္ကမပာပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကယာလအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၂:၂၈ -ထိုမနောက  ှ လ္ူ ျိ ေးတကောတို ့် အမပေါ်သို ့် ငါ၏ဝိညောဉ်မတော ကို ငါသွန ေး 

မလ္ောင ေး ည ။ သင တို ့်၏ သောေးသ ီေးတို ့်သည  ပမရောြက ဉောဏ နငှ ့် မဟောမမပောရ က လ္ိ  ့် ည ။... 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၁၄:၁-၄၊၂၄-၃၁ - မကောရိနသ ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၁၄:၁-၄၊၂၄-၃၁ -

၁ချစ မခင ေးမ တတ ောကို  ီှမအောင လ္ိုက  ကမလ္ော့်။ ဝိညောဉ် ဆမုကျေးဇူေးတို ့်ကို အလ္ွန အလ္ိရုှိသည တွင ၊ 

ပမရော ြက မပ ရမသော အခွင ့်ကိုသော၍ လ္ိုချင မသောစတိ ရှိ  ကမလ္ော့်..၄ ပမရောြက  

မပ မသောသူ ူကောေး၊ အသင ေးမတော ကို တည မဆောက ၏.. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

တဗ်ဘ ၉:၃၁-ထို(တစ ဆူတည ေးမသော)အရှင မ တ  ှတစ ပါေး အမခောေးခဝပ ကိုေးကွယ ရော အရှင ဟူ၍ 

အလ္ျှင ေး ရှိမပီ။ 

စူရဟအ်ဟရ်ှုရာ ၄၂:၅၁ -  ည သည့် လ္ူသောေး တစ ဦေးတစ မယောက နငှ့်  ျှအလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  

ဝဟီအ ိန ့်  မတော  ထုတ မပန မတော  ူမခင ေး ှတစ ပါေး၊ အရိပ အမခည  မပမတော  ူမခင ေး ှတစ ပါေး၊ သို ့်တည ေး 

 ဟုတ  အကွယ အကော တစ စံုတစ ရော၏မနောက  ှတစ ပါေးစကောေးမမပောမတော  ူသည   ဟုတ မပ။ သို ့် 

တည ေး ဟုတ  ထိုအရှင မ တ သည  မစတ န တစ ပါေးပါေးကို မစလ္ွှတ မတော  ူ၏။ 
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ထာဝရဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်း ‘ဘရုာ်းသခငသ်ာ်းသမ္ ်း’ မ္ျာ်းဟုကခေါ်ကဝေါ် မခင််း 

သည ်ထာဝရ မ္ဟုတက်သာလူသာ်းမ္ျာ်းနငှ့်် ရင််းနှ ်းကသာချစ်မခင််းကမ္တတ ာမြင့်် မ္ တဿ်ဟာရ 

ြဲွွေ့ရန် လ ုလာ်းမခင််းဟုတပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ဟုတသ်ည ် / မ္ဟုတပ်ါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကဟာကရှအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၁:၁၀ ....သင တို ့်သည  ငါ၏လ္ူ ဟုတ ဟု ထိုသူတို ့်အောေးမမပောဆိရုော 

အရပ ၌ပင  လ္ျှင ၊သူတို ့်သည  အသက ရှင မတော  ူမသော ဘရုောေးသခင သောေးဟု မခေါ် 

မဝေါ် မခင ေးကိုခံရ ကလ္ိ  ့် ည ။ 

ဂလာတ ဩဝါဒစာ ၄:၆ - ထိုသို ့်သင တို ့်သည သောေးမြစ မသောမ ကောင ့် အဗဗအဘဟု မခေါ်တတ မသော 

သောေးမတော ၏ဝိညောဉ်မတော ကို သင တို ့်စတိ နလှ္ံုေးထြဲသို ့် ဘုရောေးသခင  မစလ္ွှတ မတော  ူ၏။ 

ရှငက်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၃:၁-၂ -၁ ဘုရောေးသခင ၏ သောေးမတော ဟုမခေါ်မဝေါ် မခင ေးအခွင ့်ကို 

ငါတို ့်သည ရ ည အမ ကောင ေး၊ ဘုရောေးသခင သည  ငါတို ့်ကိုအဘယ  ျှမလ္ောက  ချစ မတော  ူသည ကို 

 ကည ့်ရှုဆင မခင  ကမလ္ော့်။၂ ချစ သူတို ့်၊ ယခုတွင ငါတို ့်သည  ဘရုောေးသခင ၏သောေးမြစ  က၏။  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၁၈ - စူရတွလ္  ောမအ့်ဒဟ  ၅:၁၈ - ၎င ေးမပင  ယဟူဒတီို ့်သည လ္ည ေးမကောင ေး၊ 

ခရစ ယောန တို ့်သည လ္ည ေး မကောင ေး ငါတို ့် သည  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ 

သောေးမတော  ျောေးလ္ည ေးမြစ  ကသည ။ ထိုအရှင မ တ ၏ အချစ မတော   ျောေးလ္ည ေးမြစ  ကသည ဟူ၍ 

မမပောဆို က၏။ (အိ-ု နဗီတ န မတော  အသင သည ၎င ေး 

မှ္တခ်ျက်။ ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်လူသာ်းမ္ျာ်းသည် ဘရုာ်းသခင၏်သာ်းသမ္ ်းမ္ျာ်း မြစလ်ာန ငု ်

က ကာင််းက ုမငင််းဆ ထုာ်းစဉ၊ ဘရုာ်းသခငသ်ညလ်ည််း လူသာ်းမ္ျာ်းနငှ့််အလွန် န ်းကပ်စွာရှ က ကာင််း 

ကမပာဆ ထုာ်းသည်။ စူရာအန်ြလ် ၈: ၂၄၊ စူရာဟဒူ ်၁၁: ၉၀ နငှ့်် ၉၂၊ စူရာကြ် ၅၀: ၁၆။  
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ဘရုာ်းသခင၏် ချစ်မခင််းကမ္တတ ာသည ်ချွင််းချက်မ္ရှ ကသာ ကန် ့်သတခ်ျက်မ္ရှ ကသာ 

ချစ်မခင််း ကမ္တတ ာဟုတပ်ါသလာ်း။ (el-Vedud) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ဟုတသ်ည ် / မ္ဟုတပ်ါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၅:၈ - ငါတို ့်သည  အမပစ ရှိစဉ်ပင ၊ ခရစ မတော သည  ငါတို ့်အတွက မ ကောင ့် အမသ 

ခံမတော  ူသည မြစ ၍၊ ဘုရောေးသခင သည  ငါတို ့်ကို အဘယ  ျှမလ္ောက ချစ မတော  ူသည ကို 

ငါတို ့်အောေး ထင ရှောေးစွောမပမတော  ူ၏။  

ရှငက်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၄:၈-၁၀ -၈ ဘုရောေးသခင သည  ချစ မခင ေးမ တတ ော မြစ မတော  ူ၏။ 

၁၀ ငါတို ့်သည  ဘုရောေးသခင ကိုချစ  ကသည ဟု  ဆို။ ဘုရောေးသခင သည  ငါတို ့်ကိုချစ ၍ ငါတို ့်၏ 

အမပစ မမြစရောအမ ကောင ေးမြစ မစမခင ေးငါှ၊ သောေးမတော ကို မစလ္ွှတ မတော  ူမသောအရော၌ ချစ မခင ေး 

မ တတ ောရှိ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၁၉၅၊ ၂၇၆ -၁၉၅ ုချဧကန  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  ကသုိုလ္ တရောေး ပွါေး ျောေးသူ 

တို ့်ကို နစှ သက  မတော  ူသည ။ ။ ၂၇၆အ ှန မသော ကောေးအလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည ယံ ုကည မခင ေးသဒဓါ 

တရောေး ကင ေး ြဲ့်မသော မပစ  ှုဒစုရုိက  ျောေး ကျြူေး လ္ွန မသော  ည သူတစ ဦေးတစ မယောက ကို ျှ နစှ သက  

မတော  ူသည   ဟုတ မချ။ 

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၅၇၊ ၁၅၉ - ၎င ေးမပင  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  

 မတော  တရောေးကျြူေးလ္ွန မစော  ကောေး သူတို ့်အောေး နစှ သက မတော  ူသည   ဟုတ မချ။ ၁၅၉ 

အ ှန စင စစ မသော ကောေး အလ္လ ောဟ အရှင  မ တ သည ( ိ ိအမပေါ်ဝယ ) ယံု ကည စတိ ချ 

အောေးထောေးမသောသူတို ့်ကိခုျစ ခင မတော  ူမလ္သတည ေး။ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအကပေါ် 

သ၏ူကျွန်မ္ျာ်း၊အကစခံမ္ျာ်းသက်သက်အကနမြင့်် မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ မ္မမ္ငပ်ါ  /  မမ္ငသ်ည ် 
ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၅:၁၅ - ယခု ှစ၍ ငါသည သင တို ့်ကို ကျွန ဟူ၍ မခေါ်။ ကျွန  ူကောေး၊ကိုယ  

သခင မပ မသောအ ှုကို သိ။ သင တို ့်ကို အမဆွဟူ၍ငါမခေါ်၏။... 

ရှငက်ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၂:၅၊၉-၁၀ - ၅ အသက မကျောက  ျောေးကြဲ့်သို ့် အဆင ့်ဆင ့်အထပ ထပ  

တည မဆောက လ္ျက ရှိသမြင ့် ဓ မတိုက မြစ  က၏။ မယရှုခရစ အောေးမြင ့် ဘုရောေးသခင နစှ သက မတော  

 ူရော ဓ မယဇ ကိုပူမဇော ရမသော သန ့်ရှင ေးမသော ယဇ ပုမရောဟိတ   ျိ ေးလ္ည ေးမြစ  က၏။ ၉ သင တို ့် ူ 

ကောေး၊ မ ှောင  ုိက ထြဲ ှ အံ့်ဘွယ မသော အလ္င ေးမတော သို ့် မခေါ်သွင ေးမတော  ူမသော သူ၏ဂုဏ  မကျေးဇူေး 

 ျောေးကို မဘော မပမစမခင ေးငါှ၊ မရွေးချယ မတော  ူမသော အ ျိ ေးမြစ  က၏။....၁၀ အထက ကအမပါင ေး 

အသင ေး ဟုတ ၊ ယခုတွင  ဘုရောေးသခင ၏ အမပါင ေးအသင ေးမြစ  က၏။.... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဆ်ာွဒ ်၃၈:၈၃ - သို ့်ရောတွင  ၎င ေးတို ့်အနက  မရွေးချယ မပီေးမြစ မသော အရှင မ တ ၏ ကျွန  ျောေးကို 

 ူကောေး(ကျွန မတော  ျိ ေးသည  လ္ွြဲမချော  မ ှောက  ှောေးမစနိငု  ည  ဟုတ ပါ)။ 

စူရတဇွွဇ်ဇုမ္ရ် ၃၉:၁၆-၁၇ - ဤသည  အ ကင (မပစ ဒဏ )ပင ၊ 

အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  ိ ိကျွန တို ့် အောေး မပစ ဒဏ ကို မ ကောက ရံွ ွေ့မစမတော  ူ၏။ သို ့်မြစ မပရော 

အိ-ုငါအရှင မ တ ၏ ကျွန အမပါင ေးတို ့်၊ အ သင တို ့်သည  ငါအရှင မ တ အောေး မ ကောက ရံွွေ့  ကမလ္ကုန  
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းအ ကာ်း မ္ျက်နာှသာကပ်းမခင််းနငှ့်် အမခာ်းကသာသမူ္ျာ်းထက် 

တစ်ချ  ွေ့ကသာသမူ္ျာ်းက ု ပ ု၍နစှ်သက်က ကာင််း မပသပါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္မပသပါ  /  မပသသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ရှငမ်္ာကုခရစ်ဝင ်၁၂:၁၄ - ..အရှင ဘုရောေး၊ ကိုယ မတော သည သစစောရှိပါ၏။ အဘယ သူကို ျှ မ ကောက ၊ 

လ္ူ ျက နေှာကိုမထောက ဘြဲ ဘုရောေးသခင ၏တရောေးလ္  ေးကို ဟုတ  ှန စွောမပမတော  ူသည ကို အကျွန ပု  

တို ့်သိ ကပါ၏။ 

ဂလာတ ဩဝါဒစာ ၃:၂၈-မယရှုခရစ ၌ယုဒလ္ူ ရှိ၊မဟလ္သလ္ူ ရှိ၊ကျွန  ရှိ။ လ္ူလ္ွတ  ရှိ၊မယောက ျောေး 

 ရှိ၊  ိန ေး  ရှိ၊ ထိုသခင ၌ သင တို ့်အမပါင ေးသည  တလ္ံုေးတဝတည ေးမြစ  က၏။ 

ဧြက်ဩဝါဒစာ ၆:၉ - .....သင တို ့်၏ သခင သည  မကောင ေးကင ဘံု၌ရှိသည ကို၎င ေး၊ ထိုသခင သည  

အဘယ သူ၏  ျက နေှာကို  ှတ မတော   ူသည ကို၎င ေး၊ သိ ှတ  ကမလ္ော့်။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာအန်အမ်္ ၆:၁၆၅ထိုအရှင မ တ သည ပင လ္ျှင အသင တို ့်အောေးပထဝီမမ မပင ၌ကိုယ စောေးလ္ှယ  ျောေး 

အမြစ ချီေးမ  င့်  မတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။ ၎င ေးအမပင  ထိုအရှင မ တ သည ပင လ္ျှင အသင တို ့်အောေး 

 ိ ိချီေးမ  င့်  ထောေးမတော  ူမသော မကျေးဇူေးမတော  ျောေးနငှ့် စပ လ္ျဉ်ေး၍စ  ေးသပ မတော  ူမခင ေးငေှာ 

အသင တို ့်အနက  အချိ ွေ့ ကို အဆင့် အတန ေးအောေးမြင့်  အချိ ွေ့ထက  မ င့် မစမတော  ူခြဲ ့်၏။ 

စူရဟန်ဟလ်် ၁၆:၇၁၊ ၇၅၇၁စင စစ မသော ကောေးအလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည ပင အသင တို ့်အနက အချိ ွေ့ 

ကို အချိ ွေ့ထက စောေးနပ ရိကခောတိုေးမ  င့် မပေးသနောေးမတော  ူခြဲ ့်၏။၇၅အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  

ဥပ ောတစ  ရပ  ကို ခုိင ေးနှုငိ ေးမတော  ူခြဲ ့်၏။ (ယင ေးဥပ ောကောေး)သူတစ ပါေးပုိင  

ကျွန တစ မယောက ရှိ၏။ထိုကျွန သည  ည သည့် အရောကို ျှစွ  ေးမဆောင နိငု ခွင့်  ရှိမချ။ထို ့်မပင ငါအရှင 

မ တ က ိ ိအထံမတော  ှ ရိကခောမပါ ျောေး စွောချီေးမ  င့် ထောေးမတော  ူမသောသတူစ မယောက ရှိ၏။ 

ထိုသူသည ယင ေးရိကခော ျောေး ှ လ္ျှိ ွေ့ ဝှက စွောလ္ည ေး 

မကောင ေး၊ထင ရေှာေးစွောလ္ည ေးမကောင ေး၊လ္ှူဒါန ေးသံုေးစွြဲ၏။၎င ေးတို ့်သည တူညီနိငု  ကပါ ည  မလ္ော။ 

စူရဟအ်ဟဇ််ဇာြ် ၃၃:၅၀ - ထိုနဗီတ န မတော မ တ သည  လ္ည ေးထိုအ ျိ ေးသ ီေးနငှ့်  ထိ  ေးမ ောေးရန ရည  

စူေးခြဲ ့်ပါ လ္ျှင ထိုအ ျိ ေးသ ီေးအောေးလ္ည ေး (တရောေးဝင မပ လ္ုပ မတော  ူ၏။ဤခွင့် မပ ချက  ှော) အမခောေး ုအ  
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်တချ  ွေ့ကသာအမပစ်သာ်းမ္ျာ်းက ု အထ်ူးသမြင့််မု္န််းတ ်းပပ ်း ထ အုထမှဲ္အချ  ွေ့ 

က ု ငရဲမပညသ် ု ့် ပ ု ့်ကဆာငရ်န် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ အလ ုမ္ရှ ပါ  /  အလ ုရှ သည ် 
ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကယဇကကျလအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၁၈:၂၃၊၃၂ - ၂၃  တရောေးမသောသူသည  ိ ိအကျင ့် တို ့်ကိုမရေှာင ၍ 

အသက  ရှင ၊ အမသခံမခင ေးအ ှု၌ ငါသည အနည ေးငယ မသောမပျော မ ွွေ့ မခင ေးရှိသမလ္ော။၃၂အမသခံရ 

မသောသူ၏ အမသခံမခင ေးအ ှု၌ ငါသည  မပျော မ ွွေ့ မခင ေး ရှိ။ ထိမု ကောင ့်၊မမပောင ေးလ္ြဲ၍ အသက ရှင  က 

မလ္ော့်ဟု အရှင ထောဝရဘရုောေး  ိန ့်မတော  ူ၏။ 

ရှငက်ပတရုဩဝါဒစာဒတု ယကစာင ်၃:၉ - လ္ူအချိ ွေ့တို ့်သည ၊ မနေှးမခင ေးကို ှတ သည အတိုင ေး၊ ထော 

ဝရဘုရောေးသည  ဂတမိတော အရော ှော မနေှးမတော   ူ။ ငါတို ့်တွင အဘယ သူ ျှ ပျက  စေီးဘြဲ၊ ရှိသ ျှတို ့် 

သည  မနောင တရမစမခင ေးငါှ အလ္ိုမတော ရှိ၍၊ ငါတို ့်ကို သည ေးခံမတော  ူ၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၄၁ - 

ဤသူတို ့်ကောေးအ ကင သူ ျောေးတည ေး။အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည ၎င ေးတို ့် ၏စတိ  နလှ္ံုေး ျောေးကို 

သန ့် ရှင ေးစင  ကယ မစရန  ရည စူေးမတော  ူခြဲ ့်သည  ဟုတ မပ။ 

စူရတလွ်အအရ််ရာြ်  ၇:၁၇၉ - ၎င ေးမပင  ငါအရှင မ တ သည  ငရြဲဘံုအတွက  လ္ူနငှ့်  ဂျင န  ျောေးအနက  

မမ ောက မ ောေး စွောမသောသူ ျောေးကို ြန ဆင ေးမပေးထောေးမတော  ူ၏။ ထိုသူ ျောေးသည  တရိစဆောန  ျောေးနငှ့် တူ 

 ကသည  သော က တရိစဆောန  ျောေးထက ပင  လ္ွန စွော ုိက  ြဲ လ္  ေးလ္ွြဲသူ ျောေးမြစ  က၏။ 

တဗ်ဘ  ၉:၅၅ - အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  ထိုဥစစောပစစည ေးနငှ့်  သောေးသ ီေးတို ့်အောေးမြင့်  ထိုသူတို ့်အောေး 

ပစစ ပပန မလ္ောကီဘဝတွင  မပစ ဒဏ မပေးမတော  ူရန နငှ့် ၎င ေးတို ့်သည  ကောြိရ မသွြည မငင ေးပယ သူ ျောေး 

အမြစ နငှ့်  ၎င ေးတို ့်၏ အသက ဇီဝိန  ျောေး ထွက သွောေးရန သောလ္ျှင  ရည စူေးမတော  ူမလ္သတည ေး 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်‘ကကာင််းမမ္တမ်္ှု’ နငှ့်် ‘ဆ ု်းညစ်မ္ှု’ တ ု ့်က ု စတငသ်နူငှ့်် ထ နုစှ်မ္ျ  ်းလံု်း 

လုပ်ကဆာငက်နမခင််းအတကွ် တာဝန်ရှ တဲ့်သ ူဟုတပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ဟုတပ်ါ  /  ဟုတသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ကယရမ္ အနာဂတတ  ကျမ်္်း ၂၉:၁၁ -. 

ရှငယ်ာကုပ် ဩဝါဒစာ ၁:၁၃ - အမပစ မသွေးမဆောင မခင ေးကို ခံရမသောသူ  ည သည ကောေး၊ ဘုရောေးသခင  

သည  ငါ့်ကိုမသွေးမဆောင မတော  ူ သည ဟု  မမပောမစနငှ ့်။  မကောင ေးမသောအရောသည  ဘုရောေးသခင ကို 

 မသွေးမဆောင နိငု ရော။ ကိုယ မတော သည လ္ည ေး အဘယ သူကို ျှ အမပစ သို ့် မသွေးမဆောင မတော   ူ။ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၂၆ - ကိုရ ည အမ ကောင ေး၊ မင ိ ဝပ မစမခင ေးငေှာသော၊ သင တို ့်အဘို ့်  ကံစည မသော 

အ ကံတို ့်ကို ငါသိ၏။ 

စူရာကနစာကအ့် ၄:၇၈-၇၉-အိ(ုနဗီတ န မတော )အသင သည (ထိုသူတို ့်အောေး ဂဂလ္ော၊အ ဂဂလ္ောဟူသ ျှ) 

အောေးလ္ံုေးတို ့်သည  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ အထံမတော  ှပင မြစ သည ဟု (မပန လ္ည ၍) မမြ ကောေးပါမလ္။  

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၁၄ - ထိုနည ေးတူစွော ငါအရှင မ တ သည  ( ိ ိတို ့်ကိုယ ကို) “အကျွန ပု တို ့်သည  

နဆွောရော’ ခရစ ယောန  ျောေးမြစ  ကသည ” ဟု မမပောဆို ကကုန မသောသူတို ့်ထံ ှလ္ည ေး (ငါအရှင မ တ  

၏အ ိန ့် မတော  ျောေးကို လ္ိုက နော ကရန ) ပဋိညောဉ်ဝန ခံချက ကို ယမူတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။ 

စူရတလွ်အမ်္ဘ ယဟ ်၂၁:၃၅ - စင စစ  ငါအရှင မ တ သည  အသင တို ့်အောေးဆိုေးမသောအမမခအမနမြင့်  

လ္ည ေး မကောင ေး၊ မကောင ေးမသောအမမခအမနမြင့် လ္ည ေးမကောင ေး၊ (မကောင ေးစွော)စ  ေးသပ မတော  ူ၏။  
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ဘရုာ်းသခငက် ု  အကက ်းမ္ာ်းဆံ်ုးကသာ 

လျ  ွေ့ ဝှက် ကံစညသ်’ူသ ု ့်မ္ဟုတ‘်လ မ်္လညမ်္ှုက ုြန်သ ်းသ’ူအမြစ် ကြာ်မပသလာ်း။ 
သမ္မာကျမ္််းစာ

 မ္ကြာ်မပပါ  /  ကြာ်မပသည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ဟဗကက  တအ်နာဂတတ  ကျမ်္်း ၁:၁၃ - ကိုယ မတော သည  ဒစုရုိက ကို  ကည ့်ရှုမတော   ူ။ သန ့်ရှင ေးမသော 

 ျက စရိှိမတော  ူ၏။ အဓ မအ ှုကို  ကည ့်ရှု၍ မနမတော   ူတတ ပါ။  

ဇာခရ အနာဂတတ  ကျမ်္်း ၈:၁၇ - တမယောက ကိုတမယောက  အဘယ သူ ျှ  မကောင ေးမသောအ ကကံို 

  ကံ  ကနငှ ့်။   ှန မသော ကျိန ဆို မခင ေးကို  နစှ သက  ကနငှ ့်။ ထိုသို ့်မသော 

အ ှုရှိသ ျှတို ့်ကိုငါ ုန ေးသည ဟု ထောဝရဘရုောေး  ိန ့်မတော  ူ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၅၄ - ယင ေး(အစစရောအီလ္ီ ျိ ေးနယွ တို ့်အနက တ န မတော အီစောအောေး ယံု ကည  

မသော) သူတို ့်သည  လ္ည ေး [နဗီတ န မတော အီစော(အလ္ိုင ဟစစလ္ော  )ကို သတ မြတ  ကရန အလ္ို ့်ငေှာ ပရိ 

ယောယ  ောယောမဝဝုစ အောေးမြင့် ]လ္ိ မောပါေးနပ စွော ကံစည ခြဲ ့် က၏။အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည လ္ည ေး 

[နဗီတ န မတော  အီစော(အလ္ိုင ဟစစလ္ော  )အောေး ယင ေးသတူို ့်၏ မဘေးရန ခပ သိ  ေးတို ့် ှ ကင ေးလ္ွတ မစ 

မတော  ူမခင ေးငေှာ] ပရိယောယ မဝဝုစ မြင့် ပင   ကံမဆောင မတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။ အ ှန မသော ကောေး 

အလ္လ ောဟ  အရှင မ တ သည  ပရိယောယ  မဝဝုစ မြင့်   ကမံဆောင သူ ျောေးထက  

အမကောင ေးဆံုေး ကံမဆောင မတော  ူနိငု  မသောအသျှင မ တ ပင  မြစ မတော  ူမပသတည ေး။ 

စူရတရ်ွရအဒ်ဒ် ၁၃:၄၂အ ှန မသော ကောေး၎င ေးတို ့်အလ္ျင ရှိခြဲ ့် ကကုန မသောသူတို ့်သည လ္ျှိ ွေ့ ဝှက စွော ကံစည ခြဲ ့် 

 ကကုန ၏။စင စစ  ှော ူကောေး 

မှ္တခ်ျက်။ သမ္မာကျမ်္်းစာတငွ ်‘လျ  ွေ့ ဝှက် ကံစည်သ’ူ နငှ့်် ‘လ မ်္လည်မ္ှုက ုြန်သ ်းသ’ူ အစရှ သည့်် 

ဆ ်ုးညစက်သာလုပ်ကဆာင ်ချက်မ္ျာ်းအာ်းလံု်းသည်  ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််မ္သက်ဆ ငု ်ဘ ဲစာတန်နငှ့်် 

သက်ဆ ငုက် ကာင််းကတွွေ့ရသည်။ Cf ကမ္ဘာဉ ်း ၃:၁၊ ဧသတာ ၂၁:၁၁၊ ဆာလံ ၃၆:၄၊ သတုတ  ံ၁:၃၀၊ ၂ 

ကကာရ နသ   ၁၁:၁၃-၁၅၊ ဧြက် ၆:၁၁၊ ၁ ရှငက်ပတရု ၅:၈-၉၊ ၂ ရှငက်ယာဟန် ၁:၇  
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မ္တညူ ကသာ ယံု ကညမ်္ှုရှ သည့််လူသာ်းမ္ျာ်းအ ကာ်း ရန်ပင  ်းထာ်းမခင််းနငှ့်် မု္န််းတ ်းမခင််းမ္ျာ်း 

အတကွ် ဘရုာ်းသခင၌် တာဝန်ရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ မ္ရှ ပါ  /  ရှ သည ် 
ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကယရမ္ အနာဂတတ  ကျမ်္်း ၂၉:၁၁ - ...ငါသည  သင တို ့်ကိုအကျိ ေးနည ေးမစမခင ေးငေှာ  ကံစည မသောအ ကံ 

 ဟုတ ဘြဲ၊ သင တို ့်သည  မမ ော လ္င ့်မသော အကျိ ေးကိရု ည အမ ကောင ေး၊ မင ိ ဝပ မစမခင ေးငေှာသော၊ သင  

တို ့်အဘို ့်  ကံစည မသော အ ကတံို ့်ကို ငါသိ၏။  

ဟဗကက  တအ်နာဂတတ  ကျမ်္်း ၁:၁၃ - ကိုယ မတော သည  ဒစုရုိက ကို  ကည ့်ရှုမတော   ူ။ သန ့်ရှင ေးမသော 

 ျက စရိှိမတော  ူ၏။ အဓ မအ ှုကို  ကည ့်ရှု၍ မနမတော   ူတတ ပါ။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၁၀-ထို( ုစ လ္င (  )အသွင မဆောင မသော)သူ ျောေး၏စတိ နလှ္ံုေး ျောေး၌( နောလ္ိုဝန တို 

ဣဿော၊  စဆရိယ ) တည ေးဟမူသော မရောဂါမဝနောသည  စွြဲကပ  လ္ျက ရှိ၏။ သို ့်မြစ မလ္ရော အလ္လ ောဟ  

အရှင မ တ သည  ထိုသူတို ့်၏မရောဂါကို တိုေးပွောေးမစမတော  ူ၏။ 

စူရာကနစာကအ့် ၄:၈၈ -အသင တို ့်သည  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ က လ္  ေး ှောေးသို ့် 

ချထောေးမတော  ူမသောသူ တို ့်အောေးတရောေးလ္  ေး ှန သို ့် မရောက မစလ္ို ကသမလ္ော။ စင စစ  (အိ-ု 

နဗီတ န မတော ) အလ္လ ောဟ အရှင  မ တ က လ္  ေး ှောေးသို ့် ချထောေးမတော  ူမသောသူ၏အြုိ ့် 

 ည သည့် လ္  ေးကို ျှအသင အလ္ျင ေးမတွွေ့ ရှိလ္ိ ့်   ည  ဟုတ မချ။ 

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၁၄ - ထိုနည ေးတူစွော ငါအရှင မ တ သည  ( ိ ိတို ့်ကိုယ ကိ)ု “အကျွန ပု တို ့်သည  

နဆွောရော’ ခရစ ယောန  ျောေးမြစ  ကသည ” ဟု မမပောဆို ကကုန မသောသူတို ့်ထံ ှလ္ည ေး (ငါအရှင မ တ ၏ 

အ ိန ့်  မတော  ျောေးကို လ္ိုက နော ကရန ) ပဋိညောဉ်ဝန ခံချက ကို ယူမတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။ သို ့်ပါလ္ျက  ယင ေး 
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အချ  ွေ့ကသာလူမ္ျာ်း၏ နလှံု်းသာ်းမ္ျာ်းအာ်း ပ ုမ္ ုမ္ာက ကာကစပပ ်း လမ်္်းလွှဲသ ု ့် ဉ ်းတညက်စမခင််း 

သည ်ဘရုာ်းသခင၏် ရည်ရွယ်ချက် ဟုတပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ဟုတပ်ါ  /  ဟုတသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၁၈:၁၁-၁၄ - ၁၁ထို ှတပါေး လ္ူသောေးသည မပျောက မသောသူတို ့်ကို ကယ တင အံ့် 

မသောငေှာ  ကလ္ောသတည ေး။ ၁၄ ထိုနည ေးတူ မကောင ေးကင ဘံု၌ရှိမတော  ူမသော သင တို ့်အဘသည  ဤ 

သူငယ တမယောက ကို ျှ ပျက စေီးမစ မခင ေးငေှာ အလ္ိုမတော  ရှိ။ 

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင ်၂:၃-၄ - ၃ ငါတို ့်ကိကုယ တင မတော  ူမသော အရှင ဘုရောေးသခင  ၄ 

လ္ူအမပါင ေးတို ့်သည  ကယ တင မခင ေးသို ့်မရောက ၍ သ မောတရောေးကို သိမစမခင ေးငါှ၊ ဘုရောေးသခင အလ္ို 

မတော ရှိ၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်က်ကရာ ၂:၇၊ ၁၅၊ ၂၆ - အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည ထိုသူတို ့်၏စတိ နလှ္ံုေး ျောေးနငှ့် မသောတော 

ရုံအမပေါ်၌တံဆိပ ခတ နှပိ မတော  ူလ္ိုက မပီ၊။ 

၁၅အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည (တံု ့်မပန မသောသမဘောမြင့် ) ထို (သမူတော မယောင မဆောင မသော) 

သူ ျောေးအောေး မပက ရယ ကျီစယ မတော  ူသည ။ ထို ့်မပင တဝထိုသူတို ့် ကို  ိ ိတို ့်၏ မ ောက  ောပလ္ွှောေး ှု၌ 

ကောလ္ရှည လ္ျောေးစွော လ္ှံထောေးမတော  ူသည ။ သို ့်မြစ ရော ထိသုူတို ့် သည   မ င  ကန ေး 

တမဝ့်လ္ည လ္ည  မြစ မန ကသည  ၁၆ အလ္လ ောဟ အရှင သည  ထိုကြဲ့်သို ့်မသောပုံ မဆောင  ချက မြင့်  

 ျောေးစွော မသောသူ ျောေးကို လ္  ေး ှောေးသို ့် ပုိ ့်မဆောင မတော  ူ၍  ျောေးစွောမသော သူ ျောေးကို ကောေး 

တရောေးလ္  ေး ှန သို ့် ညွှန  ကောေးမပသမတော  ူသည ။  

စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၁၉ - ကျွန မတော  ျိ ေးသည  ယင ေးသူတို ့်အောေး လ္  ေး ှောေးသို ့်လ္ည ေး  ုချမရောက မစပါ 

 ည ။ ၎င ေးမပင  ထိုသူတို ့်အောေး လ္ိုချင တပ  က မခင ေးကိုလ္ည ေး အ ှန ပင မြစ မစပါ ည ။ 

စူရတလွ်အအရ််ရာြ်  ၇:၁၈၆ - အ ကင သူအောေး အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  လ္  ေး ှောေးမစမတော  ူအံ့်။ 

ထိုသူ၌ တရောေး လ္  ေး ှန ကို ညွှန  ကောေးမပသ ည့် သူဟူ၍ အလ္ျင ေးရှိမတော့် ည   ဟုတ မပ။ ၎င ေးမပင  

ထိုအရှင မ တ  သည  ၎င ေးတို ့်အောေး ၎င ေးတို ့်၏မခါင ေး ော ှု၌ပင  တမဝ့်လ္ည လ္ည  မြစ မစလ္ျက  

စွန ့် ပစ ၍ထောေးမတော   ူအံ့်သတည ေး။ 
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ဘရုာ်းသခင၏်စရ ုက်လကခဏာနငှ့််အမူ္အကျင့််တ ု ့်သညအ်စဉကမပာင််းလဲလယွ်မခင််းသ ု ့်မ္ဟု

တ ်မုံ္မှ္န်မ္ဟုတက်သာ လကခဏာရှ မခင််းမ္ျ  ်းဟုတပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ဟုတပ်ါ  /  ဟုတသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ကတာလည်ရာကျမ်္်း ၂၃:၁၉ -...စကောေးမတော အတိုင ေး  မပ ဘြဲမနမတော  ူ ည မလ္ော။ 

ဂတိထောေးမတော  ူမပီေး ှ၊ ဂတိမတော   တည ဘြဲမနမတော  ူ ည မလ္ော။.... 

ဆာလံကျမ်္်း ၁၁၉:၉၀ - သစစောမတော သည  လ္ူ ျိ ေးအဆက ဆက  မ ြဲမ ံပါ၏။... 

မ္ာလခ အနာဂတတ  ကျမ်္်း ၃:၆ - ငါသည  ထောဝရဘုရောေးမြစ ၏။ မမပောင ေးလ္ြဲမခင ေး  ရှိ။  

 တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာဒတု ယကစာင ်၂:၁၃ - ငါတို ့်သည  ယံု ကည မသော လ္ည ေး၊ ထိုသခင သည  

သစစောတည သမြင ့် ကိုယ ကို မငင ေးပယ မတော   ူနိငု ။ 

တ တဩုဝါဒစာ ၁:၂ - ဘုရောေးဝတ ၌ မ ွွေ့မလ္ျော မခင ေးနငှ ့်ဆိုင မသော သ မောတရောေး ကိုဝန ခံမခင ေးအလ္ိုငါှ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာဟဒူ၁်၁:၁၀၆-၁၀၈ - သို ့်မြစ မပရော အမ ကောင ေး ရှိလ္ှမသော သူတို ့် သည ဂျဟနန  ငရြဲဘံု၌ ရှိ က 

မပ ည ။ ၁၀၇ (4င ေးတို ့်သည ) ုိေးမကောင ေး ျောေးနငှ့်  ပထဝီမမ တည မနသ ျှကောလ္ပတ လ္ံုေး ထိုငရြဲဘံု 

တွင  အသင  ၏အရှင မ တ အလ္ိုရှိမတော  ူသည  ှတပါေး 

ထောဝစဉ်မနထိုင သူ ျောေးအမြစ ရှိ ကမပ ည ။ ဧကန စင စစ  အသင ၏အရှင မ တ သည  

 ိ ိ ကံရွယ မတော  ူမသောကိစစကို အမပီေးအစေီး မပ လ္ုပ မတော   ူမသော အရှင မ တ ပင  

မြစ မတော  ူမပသတည ေး။  
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ဘရုာ်းသခငမှ်္တပါ်း အမခာ်းကသာသတူစ်စံုတကယာက်အာ်း ပျပ်ဝပ်က ု်းကွယ်မခာ်းအာ်း 

တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 တာ်းမမ္စ်ထာ်းသည ် /  တာ်းမမ္စ်ထာ်းသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ထကွ်ကမမ္ာက်ရာကျမ်္်း ၂၀:၂-၅ - ၂ငါသည သင ၏ဘုရောေးသခင ထောဝရဘရုောေးမြစ ၏။ ၃ငါ ှတပါေး 

အမခောေးမသောဘုရောေးကို  ကိုေးကွယ နငှ ့်။ ၅ ဦေး ချဝတ  မပ နငှ ့်။ အမ ကောင ေး ူကောေး၊ သင ၏ဘုရောေး 

သခင  ငါထောဝရဘုရောေးသည ၊ သင ၌အမပစ ရှိသည ဟု ယံုလ္ယွ မသောဘုရောေး.. 

တရာ်းကဟာရာကျမ်္်း ၅:၇-၉ - ၇ ငါ ှတပါေး အမခောေးမသောဘရုောေးကို ကိုေးကွယ နငှ ့်။ ၉ ဦေး ချ၊ ဝတ  မပ  

နငှ ့်။ အမ ကောင ေး ူကောေး၊ သင ၏ဘုရောေးသခင ၊ ငါထောဝရဘုရောေးသည  သင ၌အမပစ ရှိသည ဟု ယံု 

လ္ွယ မသောဘုရောေး၊ 

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၂၂:၈-၉ - ၈ ငါမယောဟန သည  မကောင ေးကင တ န ၏ မမခရင ေး၌ကိုေးကွယ အံ့်မသောငါှ 

မပပ ဝပ ၏။ 9သူကလ္ည ေး၊  မပ ပါနှင ့်။ ငါကောေး၊ သင ၏ လ္ုပ မဘော မဆောင ဘက မြစ ၏။ သင ၏ 

အစ ကို ပမရောြက တို ့်နငှ ့်ဤစောမစောင ၏ စကောေးကို မစောင ့်မရှောက မသော သူတို ့်၏ လ္ုပ မဘော မဆောင  

ဘက လ္ည ေး မြစ ၏။ ဘုရောေးသခင ကိုကိုေးကယွ မလ္ော့်ဟုမမပောဆို၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်အစစရာအ လ် ၁၇:၂၃ - စင စစ  အသင့် အောေး ြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူမတော  ူမသောအရှင မ တ သည  

(ဤသို ့်) အ ိန ့်  မတော စရီင ချ ှတ မပဋ္ဌောန ေးမတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။အသင တို ့်သည ထိုအရှင မ တ  ှတစ ပါေး 

အမခောေးကို ခဝပ ကိုေးကွယ  ရှိခုိေးပူမဇော မခင ေး အလ္ျှင ေး မပ  ကရမပ။ 

စူရတဇ်ွဇာရ ယာသ ်၅၁:၅၆ - စင စစ မသော ကောေး ငါအရှင မ တ သည  ဂျင န သတတ ဝါတို ့်အောေးလ္ည ေး 

မကောင ေး၊  နဿု လ္ူသောေးတို ့်အောေး လ္ည ေးမကောင ေး၊ ငါအရှင မ တ အောေး ဆည ေးကပ ကိုေးကွယ   ကရန  

သောလ္ျှင  ြန ဆင ေးမတော  ူခြဲ ့်၏။ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ကကာင််းကငတ်မ္န်မ္ျာ်းအာ်း အာဒမ်္၏ကရှွေ့ကမှ္ာက်၌ ပျပ်ဝပ်က ု်းကွယ်ကစ 

မခင််းမြင့််သ၏ူထာဝရတညက်သာဥပကဒမှ္ ဆန် ့်ကျငက်သာအမ္ န် ့်က ုထတုမ်ပန်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ထတုမ်ပန်ခဲ့်ပါ  /  ထတု်မပန်ခဲ့်သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၁၄:၁၂-၁၄ -  ၁၂သင သည  မကောင ေးကင က ကျမလ္မပီတကောေး။ ၁၃ သင  

ကလ္ည ေး၊ မကောင ေးကင မပေါ်သို ့်ငါ တက  ည ။ ဘုရောေးသခင ၏  ကယ တို ့်အမပေါ် ှော ငါ့်ပလ္လ င ကို ငါချီေး 

မမ  ောက  ည ။ ၁၄ အမ င ့်ဆံုေးမသောဘုရောေးကြဲ့်သို ့် ငါမန ည ဟု စတိ အ ကရံှိမလ္မပီ။  

ကယဇကကျလအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၂၈:၁၁-၁၉ - ၁၁တြန ထောဝရဘုရောေး၏ နှုတ ကပတ မတော သည  

ငါ့်ဆီသို ့်မရောက လ္ော၍၊ ၁၅ ဘွောေးမသောမန ့် ှစ၍ သင ့်အမပစ ထင ရှောေးမသော မန ့်တိုင မအောင ၊ ၁၇ သင  

သည  ကိုယ ၌ တင ့်တယ မခင ေးအသမရမ ကောင ့်၊ ဝါ ကောေးမသော စတိ ရှိလ္ျက  ဂုဏ ထွန ေးမတောက  

မသောမ ကောင ့်၊ သင ၏ပညောသည  မြါက မပန လ္ျက ရှိမလ္မပီ။...  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၃၁-၃၄ - (မပန လ္ည မအောက မ ့်သတိရ ကကုန မလ္ော့်) တရံမရောအခါ ငါအရှင သည  

အပါေး မတော မစတ န   ျောေးအောေး အသင တို ့်သည  က ဘောဦေးြခင  အောဒ  ကို ဦေးချ ကကုန  ဟု ိန ့်  ကောေး 

မတော   ူသည ။ (ထိုအခါ) ဣဗ လ္ီစ   ှအပ ကျန အောေးလ္ံုေးမသောအပါေးမတော မစတ န  ျောေးသည (က ဘော 

ဦေးြခင )အောဒ  (အ)အောေး ဦေးချ ကကုန ၏။  

စူရတလွ်အစစရာအ လ် ၁၇:၆၁-၆၅ - တစ ြန (မပန လ္ည ၍သတိရ ကမလ္ကုန )။ 

တစ ရံမရောအခါဝယ  ငါအရှင မ တ  သည   လ္ောအိကဟ မကောင ေးကင တ န တို ့်အောေး အသင တို ့်သည  

အောဒ  ၏မရှွေ့ဝယ  ဦေး ချ ကမလ္ကုန ဟု  ိန ့်  ကောေးမတော  ူခြဲ ့်ရော အစ ဗ လ္ီစ  ှတစ ပါေး 

ထိုမကောင ေးကင တ န အမပါင ေးတို ့်သည  ဦေးချ ခြဲ့် ကမလ္သည ။ 

ယင ေးအစ ဗ လ္ီစ ကအရှင မ တ ရွှံ ွေ့မစေးမြင့် ြန ဆင ေးမတော  ူခြဲ ့်မသောသူအောေး ကျွန  

မတော  ျိ ေးသည ဦေးချရပါ ည မလ္ော ဟမုလ္ျှောက ထောေးခြဲ့်မလ္သည ။ 



သန ့််ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်၊ ကကာင််းကငတ်မ္န်မ္ျာ်း၊ နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းနငှ့််စာတန် 
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သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်က ု ဘရုာ်းသခငအ်ကနမြင့််လက်ခံပါသလာ်း။ (Ruh-ül Kudüs) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် / လက်မ္ခံပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ဆာလံကျမ်္်း ၁၃၉:၇ – ဝိညောဉ်မတော နငှ ့်လ္ွတ မခင ေးအလ္ိုငါှ အဘယ  အရပ သို ့် သွောေးနိငု ပါ ည နည ေး။ 

 ျက နေှာမတော နငှ ့် လ္ွတ မခင ေးအလ္ိုငါှ အဘယ အရပ သို ့် မမပေးနိငု ပါ ည နည ေး။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၄ - ဘုရောေးသခင သည နဝိံညောဉ်မြစ မတော  ူ၏။ဘုရောေးသခင ကိုကိေုးကွယ  

မသောသူတို ့်သည ၊ နဝိံညောဉ်နငှ ့် ၎င ေး၊ သစစောနငှ ့်၎င ေး ကိုေးကွယ ရ ည ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။ 

တမ္န်ကတာ်ဝတထ   ၅:၃-၄ -  ၃ အောနန၊ိ သင သည သန ့်ရှင ေးမသော ဝိညောဉ်မတော ကို လ္ှည ့်စောေး၍…… 

စောတန သည  သင ၏စတိ နလှ္ံုေးကို အဘယ မ ကောင ့် မပည ့်မစရသနည ေး။ ၄....လ္ူကိသုော  ုသောမမပောမပီ 

 ဟုတ ၊ ဘုရောေးသခင ကိုလ္ည ေး  ုသောမမပောမပီဟု မပတရုဆို၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၈၇၊ ၂၅၃ - ၈၇  ရ ယ  (သခင  )၏သောေးမတော နဗီတ န မတော အီစောအောေးထင ရေှာေး 

လ္ှစွောမသောသက မသခံလ္ကခဏောတန ခုိေးမပောဋိဟော ျောေးကိုမပေးသနောေးမတော  ူခြဲ ့်၏။၎င ေးအမပင ငါအရှ

င  သည  ထို’အီစော’ အောေး ‘ရူဟုေးလ္ ကုဒစု ’ (ဝါ) အပါေးမတော မစတ န  ဂျိဗ ရီလ္ ကို မစလ္ွှတ မခင ေးမြင့်  

ကူညီ အောေးမပေးမတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။  

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၁၁၀ - အို- ရ ယ  ၏သောေးအီစောအသင သည အ ကင အခါဝယ ငါအရှင မ တ  

သည အသင့် အောေး ‘ရူဟလု္ ကုဒတွ စ ’ မြင့်  ကူညီမထောက  မတော  ူခြဲ ့်၏။  

မှ္တခ်ျက်။ သမ္မာကျမ်္်းစာတငွ ်သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်အာ်း ဘရုာ်းသခငအ်မြစ ်ကြာ်ကဆာင ်

ထာ်းကသာကနရာ (၁၁၃) ကနရာရှ သည်။  
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သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ၌် ြန်ဆင််းရန်တန်ခ ု်းအာဏာ ရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ရှ သည ် / မ္ရှ ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကမ္ဘာဦ်းကျမ်္်း ၁:၁-၂ - ၁အစအဦေး၌ ဘုရောေးသခင သည  မကောင ေးကင နငှ ့် မမ ကကီေးကို ြန ဆင ေးမတော  ူ 

၏။ ၂.. ဘုရောေးသခင ၏ဝိညောဉ်မတော သည  မရ ျက နေှာမပင မပေါ် ှော လ္ှုပ ရှောေးမတော  ူ၏။ 

ကယာဘဝတထ   ၂၆:၁၃ - ဝိညောဉ်မတော အောေးမြင ့်  ုိဃ ေးမကောင ေးကင တန ဆော ျောေးကိုမပင ၍... 

ကယာဘဝတထ   ၃၃:၄ - ဘုရောေးသခင ၏ဝိညောဉ်မတော သည  ငါ့်ကိုြန ဆင ေးမတော  ူမပီ။အနနတတန ခုိေးရှင  

၏အသက မတော သည  ငါ့်ကို အသက ရှင မစမတော  ူမပီ။ 

ဆာလံကျမ်္်း ၁၀၄:၃၀ - တြန ဝိညောဉ်မတော ကို လ္ွှတ ၍၊ သူတို ့်ကို ြန ဆင ေးမတော  ူသမြင ့်... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------- 

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ၅်:၁၁၀၊ ၁၁၆၊ ၁၁၈ - ၁၁၀ အိ-ု  ရ ယ  ၏သောေး အီစော .. ငါအရှင မ တ သည  

အသင့် အောေး ‘ရူဟုလ္ ကုဒတွ စ ’ မြင့်  ကူညီမထောက  မတော  ူခြဲ ့်၏။ ၁၁၆ “(အို - အရှင ) အရှင မ တ  

သည  ကျွန  မတော  ျိ ေး၏စတိ တွင ေး၌ ရှိသ ျှတို ့်ကို (အ ကင ေး ြဲ့်)သိရှိမတော  ူပါ၏။”၁၁၈“အရှင မ တ  

သည  တန ခုိေးအောနမုဘော နငှ့်  မပည့် စံုမတော  ူမသောအရှင ၊ ကျိ ေးမ ကောင ေး ဆင မခင တံုဉောဏ နငှ့်  မပည့် စံု 

မတော  ူမသောအရှင  မြစ မတော  ူပါသည ။” 

စူရဟမ်္ရယမ်္၁၉:၁၇-၁၉ - ၁၇ငါအရှင မ တ သည ယင ေး ရ ယ  ၏ထံသို ့် ိ ိ၏အထူေးမကောင ေးကင တ န  

ကို မစလ္ွှတ မတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။ ၁၉ (ထိုအခါ) ယင ေးမကောင ေးကင တ န က(အို ရ ယ  )ကျွန ပု သည  

အသင့် အောေး ြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူမတော  ူမသောအရှင မ တ ၏ မစတ န သောလ္ျှင မြစ မပသည ။  
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သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်နငှ့်် ကကာင််းကငတ်မ္န် ‘ဂါကမဗလ’တ ု ့်သညတ်စ်ဉ ်းတည််း 

ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ဟုတပ်ါ  /  ဟုတသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ရှငလ်ုကာခရစဝ်င ်၁:၁၁-၃၅ - ၁၁ ထိုအခါ ထောဝရဘုရောေး၏ မကောင ေးကင တ န သည ထင ရှောေး၍၊... 

၁၃မကောင ေးကင တ န ကလ္ည ေး၊ဇောခရိ..သင ၏ခင ပွန ေးဧလ္ိရှဗက သည သောေးမယောက ျောေးကိဘုွောေးမ င  

လ္ိ  ့် ည ။ ထိုသောေးကို မယောဟန အ ည မြင ့်  ှည ့်ရ  ည ။ ၁၅.. ထိုသောေးသည ..အ ိဝ  ေးထြဲကပင  

သန ့်ရှင ေးမသောဝိညောဉ်မတော နငှ ့် မပည ့်ဝလ္ိ  ့် ည ။ ၁၉ မကောင ေးကင တ န က၊ ငါသည  ဘုရောေးသခင ့် 

အထံမတော ၌ ခစောေးမသောဂါမမဗလ္မြစ ၏။ သင ့်ကို နှုတ ဆက ၍ ဤဝ  ေးမမ ောက စရောသိတင ေးကို 

 ကောေးမမပောမစမခင ေးငါှ ငါ့်ကိုမစလ္ွှတ မတော  ူ၏။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၄ - ဘုရောေးသခင သည  နဝိံညောဉ်မြစ မတော  ူ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၈၇၊ ၉၈ - ၈၇ ထို ့်မနောက   ရ ယ   (သခင  )၏သောေးမတော  နဗီတ န မတော အီစောအောေး 

ထင ရှောေးလ္ှစွောမသောသက မသခံလ္ကခဏောတန ခုိေးမပောဋိဟော ျောေးကိုမပေးသနောေးမတော  ူခြဲ ့်၏။၎င ေးအမပ

င  ငါအရှင သည  ထို’အီစော’ အောေး ‘ရူဟုေးလ္ ကုဒစု ’ (ဝါ) အပါေးမတော မစတ န  ဂျိဗ ရီလ္ ကို မစလ္ွှတ  

မခင ေးမြင့်  ကူညီ အောေးမပေးမတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။ ၉၈  ည သူ ဆို အလ္လ ောဟ  အရှင မ တ ကိုမသော  လ္ည ေး 

မကောင ေး၊ ထိုအရှင မ တ ၏ အပါေးမတော  မစတ န  ျောေးကိုမသော  လ္ည ေးမကောင ေး၊ ထိုအရှင မ တ ၏ 

ရစူလ္ တ န မတော  ျောေး ကိုမသော လ္ည ေးမကောင ေး၊ အပါေးမတော မစတ န  ဂျိဗ ရီလ္  (အလ္ိုင ဟစစလ္ော  ) 

ကိုမသော လ္ည ေးမကောင ေး၊ အပါေးမတော  မစတ န  ီကောလ္  (အလ္ိုင ဟစစလ္ော  ) ကိမုသော လ္ည ေးမကောင ေး၊ 

ရန  ူခြဲ ့်ပါ ူ အလ္လ ောဟ  အရှင မ တ သည လ္ည ေး (ထိကုြဲ့်သို ့်ရန   ူမသော) ကောြစ ရ  မသြွည  မငင ေးပယ  

မသောသူတို ့်၏ ရန သူမြစ မတော  ူ၏။ 

မှ္တခ်ျက်။ အစစလာမ်္ဘာသာဝငမ်္ျာ်း ကာ်းတငွ ်သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာက် ု ကယဘယူျ 

အာ်းမြင့်် ကကာင််းကငတ်မ္န်‘ဂါကမဗလ’ အမြစက်ြာ်ကဆာငထ်ာ်းသည။်  
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သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်က ုဆန် ့်ကျငမ်ခင််းသည ်ဘရုာ်းသခငက် ုမပစ်မှ္ာ်းမခင််းနငှ့််  ခွင့််မ္ 

လွှတန် ငုက်သာအမပစ် ဟုတပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ဟုတသ်ည ် / မ္ဟုတပ်ါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၁၂:၃၁-၃၂ - ၃၁ ထိုမ ကောင ့် ငါဆိုသည ကောေး၊ မပစ  ှောေးမသောအမပစ ၊ ဘုရောေးကိကုြဲ ့် 

ရြဲ ့်မသောအမပစ အ ျိ ေး ျိ ေးတို ့်နငှ ့် လ္ွတ မစ မခင ေးအခွင ့်ကို လ္ူတို ့်သည  ရနိငု  က၏။ ဝိညောဉ်မတော ကို 

ကြဲ့်ရြဲ ့်မသောအမပစ နငှ ့်လ္ွတ မစမခင ေးအခွင ့်ကို လ္ူတို ့်သည   ရနိငု  က။ ၃၂ လ္သူောေးကို နှုတ မြင ့်မပစ  ှောေး 

မသောသူ၏အမပစ ကိုလ္ည ေး လ္ွှတ နိငု ၏။ သန ့်ရှင ေးမသောဝိညောဉ်မတော ကို နှုတ မြင ့် မပစ  ှောေးမသောသူ 

၏အမပစ ကို ယခုဘဝမနောင ဘဝ၌  လ္ွှတ နိငု ။ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့် ၄:၄၈၊ ၁၁၆၊ ၁၆၈ - ၄၈ ဧကန စင စစ  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  တစ စံုတစ ရောကို  ိ ိနှင့်  

တွြဲ ဘက ယှဉ်မပိ င ကိုေးကွယ မခင ေးကိုလ္ွတ မင ိ ေးချ  ေးသောခွင့်  အလ္ျင ေးမပေးမတော  ူ ည  ဟုတ  မပ။ 

၁၆ ုချ ဧကန  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  (အမခောေးတစ စံုတစ ရောကို)  ိ ိနငှ့်  တွြဲဘက ယှဉ်မပိ င  

ကိုေးကွယ မခင ေးကို အလ္ျင ေး ချ  ေးသောခွင့် မပေးမတော  ူ ည  ဟုတ မပ။ အ ှန စင စစ မသော ကောေး  ည သူ 

 ဆို (တစ စံုတစ ရောကို) အလ္လ ောဟ အရှင မ တ နှင့်  တွြဲြက  (ယှဉ်မပိ င ကိုေးကွယ ) ပါ ူ၊ထိုသူသည  လ္ွြဲ 

ဧကန  ( ှန  ကန မသောတရောေးလ္  ေးမတော  ှ)အလ္ွန က  ေးလ္ှ  ေးမဝေးကွောမသောလ္  ေး ှောေးသို ့်မရောက ရှိမချ မပီ။  
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သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းသည ်ဝ ညာဉကတာ်၏အက ကာင််းအရာမ္ျာ်းက ု 

အကလ်းထာ်း ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အကလ်းထာ်းသည ် / အကလ်းမ္ထာ်းပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁:၁၁ - ...ငါသည  သင တို ့်၌ ဝိညောဉ်ဆုမကျေးဇူေးတစံုတခုကို အပ မပေးမခင ေးငါှ၊ သင  

တို ့်ကိုအလ္ွန မတွွေ့ မ င ချင ပါ၏။  

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၈: ၉ - သို ့်မသော လ္ည ေး ဘုရောေးသခင  ဝိညောဉ်မတော သည  သင တို ့်အထြဲ၌ ကျိန ေးဝပ  

မတော  ူလ္ျှင ၊ သင တို ့်သည  ဇောတိပကတဘိက ၌ရှိ ကသည  ဟုတ ။ ဝိညောဉ်ပကတိဘက ၌ 

ရှိ က၏။ ခရစ မတော ၏ဝိညောဉ်ကို ရမသော သူ ည သည ကောေး ခရစ မတော နငှ ့် ဆိုင ။ 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၂:၁၃-၁၆ - ၁၃ ...သန ့်ရှင ေးမသော ဝိညောဉ်မတော သည  ဝိညောဉ်နငှ ့် 

စပ ဆိုင မသော အရောကို ဝိညောဉ်စကောေးအောေးမြင ့် ြွင ့်မပ၍ ပြဲ့်မပင မတော  ူမသော စကောေးနငှ ့် ငါတို ့်သည  

မဟော က၏။ ၁၅ ဝိညောဉ်လ္ူ ူကောေး၊ ထိုအရောအလ္ံုေးစံုတို ့်ကို ပုိင ေးမခောေး၍ နောေးလ္ည တတ ၏။... 

ရှငယ်ဒုဩဝါဒစာ ၁၈-၁၉ ၁၈ ငါတို ့်သခင မယရှုခရစ ၏ တ န မတော တို ့်သည  မဟောမမပောနငှ ့်မသော 

စကောေး ျောေးကို မအောက မ ့် ကမလ္ော့်။ ၁၉ထိုသူတို ့်သည သင ေးခွြဲမသောသူ၊ ဝိညောဉ်မတော နငှ ့် ကင ေးမသော 

ဇောတိပကတိလ္ူမြစ  က၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်အစစရာအ လ် ၁၇:၈၅ - စင စစ  ၎င ေးတို ့်သည  အသင့် အောေး‘ရူဟ ’အသက ဇီဝိန နငှ့် စပ လ္ျဉ်ေး 

၍ မ ေးမ န ေး ကကုန ၏။ အသင သည (၎င ေးတို ့်အောေး ဤသို ့်)မမပော ကောေးပါမလ္။ (အချင ေးတို ့်)အသက  

ဇီဝိန သည ငါ့်အောေး ြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူ မတော  ူမသောအရှင မ တ ၏အ ိန ့် မတော အတိုင ေး မြစ လ္ောသည ။ 

စင စစ  အသင တို ့် သည  အနည ေးငယ  ျှမသောအသိပညောကိုသောချေီးမ  င့် မပေးသနောေးမတော  ူမခင ေးခံခြဲ ့် က 

ရကုန သတည ေး။ 
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ဘရုာ်းသခင၏် သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်သည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်း၏ စ တန်လှံု်းအတငွ််း၌ 

က န််းကအာင််းပပ ်း ဝ ညာဉဆကုကျ်းဇူ်းမြင့်် လုပ်ပ ုငခ်ွင့််ကပ်းပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ကပ်းသည်  / မ္ကပ်းပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငက်ယာဟန်ခရစ်ဝင ်၂၀:၂၁-၂၂- ၂၁..မယရှုက.. ခ ည ေးမတော သည  ငါ့်ကို မစလ္ွှတ မတော  ူသည  

နည ေးတူ၊ သင တို ့်ကို ငါမစလ္ွှတ သည ဟု  ိန ့်မတော  ူမပီေးလ္ျှင ၊၂၂ ထိုသူတို ့်အမပေါ်၌  ှုတ လ္ျက ၊ သင  

တို ့်သည  သန ့်ရှင ေးမသောဝိညောဉ်မတော ကို ခံ ကမလ္ော့်။  

တမ္န်ကတာ်ဝတထ   ၁:၈ - ထိုသို ့် ရှိမသော လ္ည ေး၊ သင တို ့်အမပေါ်သို ့် သန ့်ရှင ေးမသောဝိညောဉ်မတော ဆင ေး 

သက မသောအခါ သင တို ့်သည  တန ခုိေးကိုခံရ၍.... 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၂:၁၊၄-၁၁၊ ၁၃ - ၁...သင တို ့်သည  ဝိညောဉ်ဆုမကျေးဇူေး အမ ကောင ေး  ျောေး 

ကို  သိဘြဲမနမစမခင ေးငါှ ငါအလ္ို ရှိ။၇ မကောင ေးမသောအကျိ ေးအလ္ိုငါှသော ဝိညောဉ်မတော ကို လ္ူအသီေး 

အသီေးတို ့်အောေး ထင ရှောေးစွော မပေးမတော  ူလ္ျက  ရှိ၏။ ၁၃ အမ ကောင ေး ူကောေး၊ ယုဒလ္မူြစ မစ၊ မဟလ္ 

သလ္ူမြစ မစ၊ ကျွန မြစ မစ၊ လ္ူလ္ွတ မြစ မစ၊ ငါတို ့်ရှိသ ျှသည  ဝိညောဉ်မတော တပါေးတည ေးအောေးမြင ့် 

တကိုယ တည ေးထြဲသို ့် ဗတတ ိဇံကိုခံ က၏။.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မှ္တခ်ျက်။ ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်ဝ ညာဉဆကုကျ်းဇူ်းကတာ်အက ကာင််းကြာမ်ပထာ်းမခင််း 

မ္ရှ သလ ု သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ် စ တန်လှံု်းအတငွ််းက န််းကအာင််းမခင််းက လုည််း မ္ကြာ် 

မပထာ်းပါ။  
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ဝ ညာဉဆကုကျ်းဇူ်းကတာ်အာ်း ယံု ကညသ်တူစ်ကယာက်ထမှံ္အမခာ်းတစ်ကယာက်ထသံ ု ့် 

လက်မ္ျာ်းကပေါ်တငမ်ခင််းမြင့်် ကဝကငကှပ်းန ငုပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ကဝငကှပ်းန ငုသ်ည ် / မ္ကဝငကှပ်းန ငုပ်ါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင ်၄:၁၄-၁၅ - ၁၄ဗျောဒတိ မတော ကို ခံ၍၊ သင ေးအုပ  ျောေးတို ့်သည  

လ္က တင မခင ေးနငှ ့်တကွ၊ သင ၌အပ မပေးမသော ဆုမကျေးဇူေးကို  မပ စုဘြဲ မနနငှ ့်။၁၅သင ၏တိုေးပွါေး 

မခင ေးကို လ္ူအမပါင ေးတို ့်အောေး ထင ရေှာေးမစမခင ေးငါှ။ ဤအရော ျောေးကို စတိ စွြဲလ္  ေး၍ ကကိ ေးစောေးအောေး 

ထုတ မလ္ော့်။ 

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာဒတု ယကစာင ်၁:၆ - ထိုသို ့်မြစ ၍၊ ငါလ္က တင မသောအောေးမြင ့်၊ သင ၌ ဘုရောေး 

သခင မပေးမတော  ူမသောဆုကို နှုေိးမဆော  ည အမ ကောင ေး၊ ငါသည သင ့်ကို သတမိပေး၏။  

ကဟပဗဲဩဝါဒစာ ၆:၁-၂ - ၁ထိုမ ကောင ့်၊ မသမခင ေးနငှ ့်စပ ဆိုင မသော အကျင ့်ကို မနောင တရမခင ေး၊ 

ဘုရောေးသခင ကို ယံု ကည မခင ေး၊ ဗတတ ိဇံ တရောေးကိုသွန သင မခင ေး၊ လ္က ကိုတင မခင ေး၊ မသလ္ွန မသော 

သူတို ့်၏ထမမ ောက မခင ေး၊ ထောဝရစရီင  ဆံုေးမြတ မခင ေးတည ေးဟမူသော  ူလ္အမ စ ကို ငါတို ့်သည  

မပန ၍  တည ဘြဲ၊ ၂ ခရစ မတော ၏ဘောသော၌ အစအဦေးမြစ မသော အမ ကောင ေးအရောတို ့်ကိထုောေး၍၊ 

စံုလ္င မသောအမြစ  သို ့် တက  ကကုန အံ့်။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

မှ္တခ်ျက်။ ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်လက်မ္ျာ်းကပေါ်တင၍်ဝ ညာဉဆကုကျ်းဇူ်းကဝငမှခင််းက ု ကြာမ်ပ 

ထာ်းမခင််းမ္ရှ ကပ။ Cf ကရာမ္ သဝါဒစာ - ၁: ၁၁၊ ၂ သက်သာကလာန တ ်သဝါဒစာ ၂: ၈ နငှ့်် ၁၊ 

တ ကမ္ာကသ သဝါဒစာ ၄: ၁၄-၁၆ 
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သခငက်ယရှုမပ ခဲ့်ကသာအံ့် သြွယ်န မ္ တလ်ကခဏာနငှ့််တညူ ကသာ န မ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းအာ်း 

မပ လုပ်န ငုစ်ွမ်္်းက ု ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သခငက်ယရှု၏ကနာက်လ ုက်မ္ျာ်းအာ်း ၄င််းတ ု ့်စ တ ်

အတငွ််း၌က န််းကအာင််းကသာဝ ညာဉဆကုကျ်းဇူ်း၏ အစွမ်္်းတန်ခ ု်းအာ်းမြင့်် မပ လုပ်န ငုစ်ွမ်္်း 

ကပ်းပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ကပ်းသည်  / မ္ကပ်းပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငလ်ုကာခရစဝ်င ်၁၀:၁၇ - ထိုခုနစ ကျိပ မသော တပည ့်မတော တို ့်သည  ဝ  ေးမမ ောက မသောစတိ နငှ ့် 

မပန လ္ော၍၊ သခင ၊ ကိုယ မတော ၏ နော အောေးမြင ့် အကျွန ပု တို ့်သည  နတ ဆိုေးကိုပင  နိငု ပါသည ဟု 

မလ္ျှောက  က၏။  

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၂ - ငါအ ှန အကန ဆိုသည ကောေး၊ ငါ့်ကိုယံု ကည မသောသသူည  ငါမပ  

သမသောအ ှုတို ့်ကို မပ လ္ိ  ့် ည ။ ထိုအ ှုတို ့်ထက သော၍ ကကီေးမသောအ ှုတို ့်ကိုလ္ည ေး မပ လ္ိ  ့် ည ။ 

အမ ကောင ေး ူကောေး၊ ငါသည  ခ ည ေးမတော ထသံို ့် သွောေး၍၊  

တမ္န်ကတာ်ဝတထ   ၆:၈ - သမတြန သည  မကျေးဇူေးမတော နငှ ့်၎င ေး၊ တန ခုိေးမတော နငှ ့်၎င ေး မပည ့်စံုသမြင ့်၊ 

ကကီေးစွောမသောန ိိတ လ္ကခဏော၊ အံ့်ဘယွ မသောအ ှုတို ့်ကို လ္ူ ျောေးမရှွေ့  ှောမပ မလ္၏။  

တမ္န်ကတာ်ဝတထ   ၈:၆ - လ္ူအစုအမဝေးတို ့်သည  ကောေး၍ ြိလ္ိပပ မပ မသော န ိိတ လ္ကခဏောတို ့်ကို မ င  

မသောအခါ၊ သူ၏စကောေးကို တညီတညွတ တည ေး နောေးမထောင  က ၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

မှ္တခ်ျက်။ သခငက်ယရှုပပ ်းကနာက် တစက်ယာက်ကယာက်မှ္ထငရှ်ာ်းကသာ န မ္ တလ်ကခဏာ 

မပ သည့်် မှ္တတ်မ်္်းမ္ျာ်း ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်မ္ကတွွေ့ရကပ။ 

 

 



၅၉။. 59 

ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်အူချ  ွေ့အာ်း သန် ့်ရှင််းကသာဝ ညာဉကတာ်၏အစွမ်္်းတန်ခ ု်းအာ်း 

မြင့်် အမခာ်းကသာ ဘာသာစကာ်းတစ်ခုကမပာဆ မုခင််းဆကုကျ်းဇူ်းကတာ် ကပ်းထာ်းပါသလာ်း။   

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ကပ်းထာ်းသည ် / မ္ကပ်းထာ်းပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၄:၂၊၅ - ၂အမ ကောင ေး ူကောေး၊ အမခောေးမသောဘောသောစကောေးအောေးမြင ့် 

မမပောမသောသူသည  လ္တူို ့်အောေး မမပော၊ ဘုရောေး သခင အောေးမမပော၏။ သူ၏စကောေးကို အဘယ သူ ျှ 

နောေး လ္ည ။ နက နြဲမသောအရောတို ့်ကို ဝိညောဉ်မတော အောေးမြင ့် မမပော၏။ ၅ သင တို ့်ရှိသ ျှသည  အမခောေး 

မသော ဘောသောစကောေးမြင ့် မမပောမစမခင ေးငါှ ငါအလ္ိုရှိ၏။ 

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၈:၂၆-၂၇ - ၂၆...ငါတို ့် တတ နိငု မသောအရော ှော ဝိညောဉ်မတော သည   စမတော  ူ၏။ 

ငါတို ့်သည ဆုမတောင ေး သင ့်သည အတိုင ေး အဘယ ဆုကို မတောင ေးရ ည ဟု သိ က။ သို ့်ရောတွင  ငါတို ့် 

ဆုမတောင ေးမခင ေးအ ှုကို နှုတ  မ က နိငု မသော ညည ေးတွောေးမခင ေးအောေးမြင ့် ဝိညောဉ်မတော သည  မစောင ့်  

မတော  ူ၏။ ၂၇ စတိ နလှ္ံုေးကို စစ မတော  ူမသောသူသည လ္ည ေး ဝိညောဉ်မတော ၏ စတိ သမဘောကိုသိ 

မတော  ူ၏။ အမ ကောင ေး ူကောေး ဝိညောဉ်မတော သည  သန ့်ရှင ေးသူတို ့်၏ ဆုမတောင ေးမခင ေးအ ှုကို ဘုရောေး 

သခင ၏အလ္ိုမတော နငှ ့်အညီ မစောင ့် မတော  ူ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

မှ္တခ်ျက်။ အမခာ်းကသာဘာသာစကာ်းကမပာသည့််အက ကာင််းကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း  

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန် တငွ ်မ္ရှ ကပ။  
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ဘရုာ်းသခင၏်ကျွန်မ္ျာ်းမြစ်ကသာ ကကာင််းကငတ်မ္န်မ္ျာ်း (Melek) နငှ့်် စာတန်၏ကျွန် 

မ္ျာ်းမြစ်ကသာ နတဆ် ်ုးမ္ျာ်း (စူရာဂျငန််) အ ကာ်း သ သာထငရှ်ာ်းစွာခွဲမခာ်းန ငုက်သာအရာ 

ရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ရှ သည်  / မ္ရှ ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၂၅:၄၁ - ထိုအခါ လ္က ဝြဲမတော ဘက ၌ရှိမသောသူတို ့်အောေး  င ေးကကီေးက၊ ကျိန မခင ေးကို 

ခံရမသောသူတို ့်၊  ောရန နတ နငှ ့် သူ၏တ န တို ့်အဘို ့် မပင ဆင မသောထောဝရ ီေးထြဲသို ့် ငါ့်ထံ ှ ခွောသွောေး 

 ကမလ္ော့်။ 

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၁၂:၉ - ထိုအခါ ဤမလ္ောကတနိငု ငလံ္ံုေးကို လ္ှည ့်မြောေး၍  ောရ နတ စောတန  အ ည ရှိ 

မသော မရှေးမမ မဟောင ေးတည ေး ဟူမသော နဂါေးကကေီးကို၎င ေး၊သူနငှ ့်အတူ သူ၏တ န တို ့်ကို၎င ေး၊ မမ ကကီေး 

သို ့်ချလ္ိုက  က၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာဂျင်န်၇၂:၁-၁၆-၁(အိုနဗီတ န မတော )အသင သည မမပော ကောေးပါမလ္။ငါ့်ထံဝယ ဤသို ့်"ဝဟ ယ "  

အ ိန ့် မတော  ထုတ မပန မခင ေး ခံခြဲ ့်ရမလ္သည ။ ဧကန စင စစ  ဂျင န တစ စုသည  (ကုရ အောန ကျ  ေးမတော  

မ တ ) ကို  ကောေးနောခြဲ့် ကမလ္၏။ ထို ့်မနောက  ၎င ေးတို ့်သည  ( ိ ိတို ့် ဂျင န  အ ျိ ေးသောေးတို ့်ထံ မပန သွောေး 

ခြဲ့်ရော ဤသို ့်) မမပော ကောေးခြဲ့်  ကမလ္၏။ ၂ ယင ေးကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ သည  မမြောင့်  ှန မသော 

တရောေးလ္  ေးကို ညွှန မပသည မြစ ရော ကျွန ပု တို ့်သည  ထိုကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ ကို သက ဝင ယံု 

 ကည ခြဲ ့် ကမလ္မပီ။ ၎င ေးမပင ကျွန ပု တို ့်သည   ည သူတစ ဦေးတစ မယောက ကို ျှပင  ိ ိတို ့်အောေး 

ြန ဆင ေး မ ွေးမ ြူမတော  ူမသော အရှင မ တ နငှ့်  တွြဲြက နှုငိ ေးယှဉ် က ည   ဟုတ မပီ။ ၁၁ ၎င ေးမပင  

ဧကန အ ှန  ကျွန ပု တို ့်တွင  အချိ ွေ့  ှော သူမတော မကောင ေး ျောေးမြစ  က၏။ ကျွန ပု တို ့်တွင  အချိ ွေ့  ှော 

ထို ှတစ ပါေးမသော သူ ျောေး မြစ  ကကုန ၏။ (စင စစ မသော ကောေး) ကျွန ပု တို ့်သည  ဂုိဏ ေးဂဏအ ျိ ေး ျိ ေး 

မြစ ခြဲ ့် ကကုန ၏။ 
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စာတန်အကနမြင့်် ကနာငတ်တရာ်းရရှ ပပ ်းကကာင််းမွ္န်မခင််းသ ု ့်မြစ်လာရန် 

မြစ်န ငုပ်ါမ္ညလ်ာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္မြစ်န ငုပ်ါ  /  မ္မြစ်န ငုပ်ါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၁၂:၉-၁၀ - ၉သူနငှ ့်အတူ သူ၏တ န တို ့်ကို၎င ေး၊ မမ ကကီေးသို ့်ချလ္ိုက  က၏။ ၁၀ 

မကောင ေးကင ဘံု၌ ကကီေးမသောအသံကောေး၊ ယခု ှော ကယ တင မခင ေးမြစ ၏။ တန ခုိေးမတော လ္ည ေးမြစ ၏။ 

ငါတို ့်ဘုရောေးသခင ၏နိငု ငမံတော နငှ ့် သူ၏ခရစ မတော ၏အောဏောမတော စက လ္ည ေးမြစ ၏။အမ ကောင ေး 

 ူကောေး၊ ငါတို ့်ညီအစ ကို ျောေးကို ငါတို ့်ဘရုောေးသခင မရှွေ့မတော ၌ မန ့်ညဉ့်် မပတ  အမပစ တင မသောရန သူ 

ကို မအောက သို ့် ချမလ္မပီ။ 

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၂၀:၁၀- သူတို ့်ကိုလ္ှည ့်မြောေးမသော  ောရ နတ ကိုလ္ည ေး၊သောေးရြဲနငှ ့် ိစဆောပမရောြက ရှိရော၊ 

ကန ့်နငှ ့်မရောမနေှာမသော 

 ီေးအိုင ထြဲသို ့်ချပစ လ္ျှင ၊သူတို ့်သည မနညဉ့်် မပတ က ဘောအဆက ဆက မပင ေးစွော မသော မဝဒနောကို 

ခံရ ကလ္တံ့်။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၂၀၈- အိ-ုယံု ကည သူ’ ုအ  င န ’အမပါင ေးတို ့်အသင တို ့်သည ရှုိင တွောန ၏မနောက  သို ့် 

ြဝါေးမမခထပ   လ္ိုက  က ကုန လ္င့် ၊ ထိရုှု ိင တွောန သည   ုချ သင တို ့်အြုိ ့် ထင ရေှာေးမသော ရန သူပင  မြစ မပသည ။ 

စူရဟ်ယဆူြ်ွ  ၁၂:၅ - ဧကန  လ္ွြဲရှု ိင တွောန  ိစဆော မကောင သည ကောေး လ္ူတို ့်၏ အလ္ွန ထင ရေှာေးမသော 

ရန သူပင  မြစ မချသတည ေး။ 

စူရတဇ်ွဇွခ်ရုြ် ၄၃:၃၆-၃၉ - ၃၆ 

စင စစ မသော ကောေး ည သူ ဆိုအနနတကရုဏောမတော ရှင အောေးမအောက  မ ့်တသမခင ေးကို  မ င ဟန  

 သိဟန မဆောင သည ရှိမသော  ငါအရှင မ တ သည  ထိသုူ၌ "ရှုိင တွောန "  ိစဆောမကောင တစ မကောင ကို 

သတ  ှတ ၍ မပေးမတော  ူ၏။ ထိုအခါယင ေး "ရှုိင တွောန "  ိစဆောမကောင   ှော ထိုသူ၏အမြော  

မြစ သွောေး၏။ 
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အချ  ွေ့ကသာနတဆ် ်ုးမ္ျာ်းအကနမြင့်် ကနာငတ်တရာ်းရရှ ပပ ်းကကာင််းမွ္န်မခင််းသ ု ့်မြစ်လာရန် 

မြစ်န ငုပ်ါမ္ညလ်ာ်း။ (စူရာဂျငန််) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္မြစ်န ငုပ်ါ  /  မြစ်န ငုသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ရှငယ်ဒုဩဝါဒစာ ၆-၇ - ၆ထို ှတပါေး၊  ိ ိတို ့်အခွင ့်အရောကို မစောင ့်၊  ိ ိတို ့် မနရောအရပ ကို စွန ့် 

ပစ မသော မကောင ေးကင တ န တို ့်ကို၊ ကကေီးစွောမသောမန ့်၌ စစ မ ကောစရီင မခင ေးအလ္ိုငါှ၊ ထောဝရ ချည  

မနေှာင မခင ေးအောေးမြင ့် မ ှောင  ုိက  ထြဲ ှောချ ပ ထောေးမတော  ူ၏။ ၇ထိုနည ေးတူ.....ထောဝရ ီေးနငှ ့်ကျွ  ေး 

မလ္ောင မခင ေး ဒဏ ကိခံုရ၍ ပုံသက မသထင ရေှာေးလ္ျက ရှိ က၏။ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာဂျင်န်၇၂:၁၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄-၁(အိ-ုနဗီတ န မတော ) အသင သည  မမပော ကောေးပါမလ္။ ငါ့်ထံဝယ  ဤသို ့် 

"ဝဟ ယ " အ ိန ့် မတော  ထုတ မပန မခင ေး ခံခြဲ ့်ရမလ္သည ။ ဧကန စင စစ  ဂျင န တစ စုသည  (ကုရ အောန  

ကျ  ေးမတော မ တ )ကို  ကောေးနောခြဲ့် ကမလ္၏။ ထို ့်မနောက  ၎င ေးတို ့်သည  ( ိ ိတို ့် ဂျင န  အ ျိ ေးသောေးတို ့်ထံ 

မပန သွောေးခြဲ ့်ရော ဤသို ့်)မမပော ကောေးခြဲ့်  ကမလ္၏။ ၁၁ ၎င ေးမပင  ဧကန အ ှန  ကျွန ပု တို ့်တွင  အချိ ွေ့  ှော သူ 

မတော မကောင ေး ျောေးမြစ  က၏။ ကျွန ပု တို ့်တွင  အချိ ွေ့  ှော ထို ှတစ ပါေးမသောသူ ျောေး မြစ  ကကုန ၏။ 

(စင စစ မသော ကောေး) ကျွန ပု တို ့်သည  ဂုိဏ ေးဂဏအ ျိ ေး ျိ ေး မြစ ခြဲ ့် ကကုန ၏။ ၁၃ ထို ့်မပင ဧကန ဆတ  

ဆတ  ကျွန ပု တို ့်သည  တရောေးလ္  ေးညွှန (တည ေးဟူမသော ကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ )ကို  ကောေးနော က 

ရမသောအခါ ကျွန ပု တို ့်သည  ယင ေးတရောေး လ္  ေးညွှန (တည ေးဟူမသော ကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ )ကို 

သက ဝင ယံု  ကည လ္ောခြဲ့် ကသည ။ စင စစ မသော ကောေး  ည သူ ဆို  ိ ိအောေး ြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူမတော 

မသော အရှင မ တ အောေး သက ဝင ယံု ကည ပါလ္ျှင  ထိုသူသည   ည သည့်  

မလ္ျော့်နည ေးမစ ှုကို ျှလ္ည ေး စိုေးရိ  ရ ည   ဟုတ မပ။  ည သည့်  အဓ မ ှုကို ျှလ္ည ေး စိုေးရိ  ရ ည  
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သန် ့်ရှင််းကသာစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွလ်ူသာ်းမ္ျာ်းမှ္နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းက ုနငှထ်တုသ်ည့််အက ကာင််းကြာ်

မပ ထာ်းကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း ရှ ပါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ရှ သည်  / မ္ရှ ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငမ်္ဿခဲရစဝ်င ်၉:၃၃ - နတ ဆိေုးကို နငှ ထုတ မတော  ူမပီေး ှ ထိုအမသောသူသည  စကောေးမမပော၏။ 

လ္ူအစုအမဝေးတို ့်သည လ္ည ေး အံ့်ဩ၍၊ ဣသမရလ္အ ျိ ေး၌ ဤကြဲ့်သို ့်  မ င ရစြူေးဟု မမပောဆို က၏။ 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၁၇:၁၈ - မယရှုသည  သူ ့်ကိဆုံုေး မတော  ူလ္ျှင ၊ နတ ဆိုေးသည  သူ ှထွက သွောေးသ 

မြင ့်၊ ထိုခဏ ှစ၍ သူငယ သည  ကျန ေး ောပကတိမြစ မလ္၏။ 

ရှငမ်္ာကုခရစဝ်င ်၁:၂၅-၂၆ - ၂၅ မယရှုကလ္ည ေး တိတ ဆိတ စွောမနမလ္ော့်။ ထိုသူ၏အထြဲက ထွက  

သွောေးမလ္ော့်ဟုဆံုေး မတော  ူလ္ျှင ၊ ၂၆ညစ ညြူေးမသောနတ သည  ထိုသကူိုမတောင ့် ောမစမပီေး ှ၊ 

ကကီေးမသော အသံနငှ ့် မအော ဟစ ၍ထကွ သွောေး၏။  

ရှငလ်ုကာခရစဝ်င ်၄:၃၅ - မယရှုကလ္ည ေး၊ တတိ ဆိတ စွောမနမလ္ော့်။ ထိုသ၏ူအထြဲက ထွက သေွာေး မလ္ော့်ဟု 

ဆံုေး မတော  ူလ္ျှင ၊ နတ ဆိေုးသည ထိုသူကိ ုလ္ူအ ျောေးအလ္ယ ၌ လ္ှြဲချ၍ မဘေးဥပဒ  မပ ဘြဲ ထွက သေွာေး၏။ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

မှ္တခ်ျက်။ သမ္မာကျမ်္်းစာတငွ ်လူသာ်းမ္ျာ်းမှ္နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းက ုနငှထ်တုသ်ည့််အက ကာင််း ကြာ်မပထာ်း 

ကသာ ကျမ်္်းချက် (၉၈)ချက်ရှ ကသာ်လည််း ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ် လူသာ်းမ္ျာ်းမှ္နတဆ် ်ုးမ္ျာ်းက ု 

နငှထ်တုသ်ည့်် အက ကာင််း ကြာ်မပထာ်းကသာကျမ်္်းချက် မ္ရှ ကပ။  
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စာတန်၏လှည့််စာ်းတတက်သာအစွမ်္်းတန်ခ ု်းအာ်း အာ်းနည််းမခင််းသ ု ့်မ္ဟုတ ်အချည််းအနှ ်း 

မြစ်မ္ှုအမြစ် ကြာ်မပခံရပါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ကြာ်မပမ္ခံရပါ  /  ကြာ်မပခံရသည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငလ်ုကာခရစဝ်င ်၄:၆ - ဤဘုန ေးတန ခုိေးအောနမုဘော ရှိသ ျှကို ငါ၌အပ ခြဲ ့်မပီ။ ငါသည  မပေးလ္ိုမသော 

သူအောေးမပေးရသည မြစ ၍ ကိုယ မတော အောေးမပေးပါ ည ။  

 ကကာရ နသ  ဩဝါသစာဒတု ယကစာင ်၄:၃-၄- ၃ငါတို ့်မဟောမမပောမသော ဧဝံမဂလ္ိတရောေးသည  ြုံေးအုပ  

လ္ျက ရှိလ္ျှင ၊ ၄ ထိုသို ့် ယံု ကည မသောသူတိုကောေး၊.... ဤမလ္ောကကို အစိုေးရမသော ဘရုောေးသည သူ 

တို ့်၏ ဉောဏ  ျက စကိို ကွယ မစ၏။  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့် ၄:၇၆ -  ုချဧကန  ရှုိင တွောန ၏ပရိယောယ သည  ချည့် နြဲ ့်လ္မှပသည ။ (တစ နည ေး မပါ့် 

ပျက လ္ှမပသည ။)  

စူရဟန်ဟလ်် ၁၆:၉၈ - သို ့်မြစ မပရော (အိ-ုနဗီတ န မတော ) အသင သည ကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ  

ကို ရွတ ြတ သရဇဈ ောယ မသောအခါနငှ ထုတ မခင ေးခံရမသော ရှုိင တေွာန  ိစဆောမကောင  (၏မနေှာင့် ယှက  ှု) ှ 

(လ္ွတ  ကင ေးနိငု ရန ) အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ အကောအကယွ ကို ယူပါမလ္။ 

စူရတရ်ွရှုအရာ်း ၂၆:၂၁၀-၂၁၁ - ၂၁၀ စင စစ  ဤ(ကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ )ကို "ရှုိင တေွာန  " ိစဆော 

မကောင  ျောေး မဆောင  ကဉ်ေးခြဲ့် ကသည   ဟုတ မပ။ ၂၁၁ စင စစ  ထို(ကုရ အောန ကိုယမူဆောင လ္ောမခင ေး) 

ကိစစ ှော ၎င ေးတို ့်နငှ့်  (လ္ောေးလ္ောေး ျှ) အပ စပ မခင ေးလ္ည ေး  ရှိမပ။ ၎င ေးတို ့်သည  (ယမူဆောင လ္ောရန ) 

တတ စွ  ေး နိငု  ကသည လ္ည ေး  ဟုတ မပ။  
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စာတန်အာ်း ဤကမ္ဘာကက ်း၏ ‘မ္င််းသာ်း’ သ ု ့်မ္ဟုတ ်‘အပ်ုစ ု်းသ’ူ အမြစ်ယူဆပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ယူဆသည ် / မ္ယူဆပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငလ်ုကာခရစဝ်င ်၄:၅-၆ - ၅တြန  ောရ နတ သည  မယရှုကိုမ င ့်လ္ှမသော မတောင မပေါ်သို ့်မဆောင သွောေး ၍၊ 

ဤမလ္ောက၌ရှိသ ျှမသော တိုင ေးနိငု ငတံို ့်ကို တခဏမခင ေးတွင  မပညွှန ၍၊ ၆ဤဘုန ေးတန ခုိေးအောန ု

မဘော ရှိသ ျှကို ငါ၌အပ ခြဲ ့်မပီ။ ငါသည  မပေးလ္ိုမသောသူအောေးမပေးရသည မြစ ၍ ကိုယ မတော အောေး မပေးပါ  ည ။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၂:၃၁ - ယခုတွင  ဤမလ္ောကသည  တရောေးစရီင မခင ေးကိုခံရ၏။ ယခုတွင  

ဤမလ္ောကကို အစိုေးရမသော င ေးသည  မပင သို ့် နငှ ထုတ မခင ေးကိခံုရလ္ိ  ့် ည ။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င။် ၁၄:၃၀ - ယခု ှစ၍ ငါသည သင တို ့်နငှ ့် ျောေးစွော မမပောရ။ အမ ကောင ေး ူကောေး၊ 

ဤမလ္ောကကို အစိုေးရမသော င ေးသည  လ္ောဆြဲမြစ ၏။ လ္ောမသော လ္ည ေး 

ငါ၌အဘယ အခွင ့်အရောကို ျှ  မတွွေ့ရ။  

 ကကာရ နသ  ဩဝါသစာဒတု ယကစာင။် ၄:၃-၄ - ၃ငါတို ့်မဟောမမပောမသော ဧဝံမဂလ္ိတရောေးသည  

ြုံေးအုပ  လ္ျက ရှိလ္ျှင ၊ ၄ ထိုသို ့် ယံ ုကည မသောသူတိကုောေး၊.... ဤမလ္ောကကို အစိုေးရမသော 

ဘုရောေးသည သူ တို ့်၏ ဉောဏ  ျက စကိို ကွယ မစ၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့် ၄:၇၆- ုချဧကန ရှု ိင တွောန ၏ပရိယောယ သည ချည့် နြဲ ့်လ္မှပသည ။(တစ နည ေးမပါ့်ပျက  

လ္ှ မပသည ။)  

စူရတရ်ွရှုအရာ်း၂၆:၂၁၀-၂၁၁ - ၂၁၀ စင စစ  ဤ(ကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ )ကို"ရှုိင တွောန "  ိစဆော 

မကောင   ျောေး မဆောင  ကဉ်ေးခြဲ့် ကသည   ဟုတ မပ။ ၂၁၁ စင စစ  ထို(ကုရ အောန ကိုယမူဆောင လ္ောမခင ေး) 

ကိစစ  ှော ၎င ေးတို ့်နငှ့်  (လ္ောေးလ္ောေး ျှ) အပ စပ မခင ေးလ္ည ေး  ရှိမပ။ ၎င ေးတို ့်သည  (ယမူဆောင လ္ောရန ) 

တတ စွ  ေး နိငု  ကသည လ္ည ေး  ဟုတ မပ။ 

ခရစက်တာ်နငှ့်် နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က် 
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ခရစ်ကတာ်သည ်အပျ  စငမှ်္ကမွ္်းြွာ်းခဲ့်သညက် ုလက်ခံပါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်ခံသည ်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၇:၁၄ - ထိုမ ကောင ့်၊ ထောဝရဘုရောေးသည  ကိယု မတော တိုင  န ိိတ လ္ကခ 

ဏောကို သင တို ့်အောေးမပေးမတော  ူ ည ။  ကည ့်ရှု  မလ္ော့်။သတို ့်သ ီေးကညောသည  ပဋိသမနဓစွြဲယူ၍၊သောေး 

မယောက ျောေးကို ဘေွာေးမ င လ္တံ့်။ ထိုသောေးကို ဧ ောမနလွ္ အ ည မြင ့်  ှည ့်ရလ္တံ့်။  

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၁:၁၈ - မယရှုခရစ သည ဘွောေးမ င မခင ေးကို ခံမတော  ူမသောအမ ကောင ေးအရောဟူ ူ 

ကောေး၊  ယ မတော  ောရိသည  မယောသပ နငှ ့် ထိ  ေးမ ောေးမဆောင နငှ ေး၍  ရှက တင  ီှတွင  သန ့်ရှင ေးမသော 

ဝိညောဉ်မတော မ ကောင ့် ပဋိသမနဓစွြဲမန၏။  
----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

စူရဟမ်္ရယမ်္ ၁၉:၁၆-၂၂- ၁၆.. ရ ယ  ...၂၀..ကျွန ပု အောေး  ည သည့် လ္ူသောေးတစ ဦေးတစ မယောက  ျှ 

ပင ထိမတွွေ့ ခြဲ ့်ြူေးသည လ္ည ေး  ရှိပါဘြဲလ္ျက လ္ည ေးမကောင ေး၊ကျွန ပု သည  အကျင့်  မကောင ေးသူ တစ ဦေး 

လ္ည ေး  မြစ ပါဘြဲလ္ျက လ္ည ေးမကောင ေး၊ အသို ့်လ္ျှင  ကျွန ပု  ှော သောေးရတနောထွန ေးကောေးနိငု အံ့်နည ေးဟု 

မပန မမပောခြဲ့်မလ္သည ။ ၂၁ မကောင ေးကင တ န က(အိ-ု ရ ယ  )ဤအတိုင ေးပင မြစ မပ ည ။အသင့် အောေး 

ြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူမတော  ူမသောအရှင မ တ ကဤသည ကောေးငါအရှင မ တ ၌အလ္ွန လ္ွယ ကူလ္ှမ ကောင ေး

၊  ိန ့်  ကောေးမတော  ူမလ္သတည ေး။ ၂၂  ထို ့်မနောက   ရ ယ  သည  ထိုသောေးရတနောကို ကိယု ဝန မဆောင ခြဲ ့် 

မလ္သည ။ ထိုအခါ ယင ေး ရ ယ  သည  ထိုကိုယ ဝန နငှ့် အတူ မဝေးလ္ံမသောမနရောတစ ခုသို ့် 

မရှောင သွောေး ခြဲ့်မလ္သည ။  

စူရတလွ်အမ်္ဘ ယဟ ်၂၁-၉၁ - ငါအရှင မ တ သည  ထို(အ ျိ ေးသ ီေး)၌  ိ ိအထံမတော  ှအသက ဇီဝိန  

ကို ှုတ သွင ေးမတော  ူခြဲ ့်၏။ ထို ့်မပင  ငါအရှင မ တ သည  ထို(အ ျိ ေးသ ီေး)အောေးလ္ည ေးမကောင ေး၊ ထို(အ 
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ခရစ်ကတာ်သည ်အမပစ်မဲ့္်သမူြစ်သညက် ု လက်ခံပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ 
 လက်ခံသည ် /  လက်ခံသည ် ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန ်

ရှငမ်္ာကုခရစဝ်င ်၁:၂၄ - .....မယရှု ....ဘုရောေးသခင ၏ သန ့်ရှင ေးမတော  ူမသောသူ.... 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၇:၁၈ ိ ိကိုမစလ္ွှတ မတော  ူမသောသူ၏ဘုန ေးအသမရကိရုှောမသောသူ ူကောေး၊ 

ယံုမလ္ောက မသောသူမြစ ၏။ ထိသုူ၌ ုသောေး ရှိ။  

ရှငက်ယာဟန်ခရစ်ဝင ်၈:၄၆ - ငါ၌အမပစ ရှိမ ကောင ေးကို သင တို ့်တွင အဘယ သမူဘော မပသနည ေး။ သစစော 

စကောေးကိုငါမမပောသည  ှန လ္ျှင  အဘယ မ ကောင ့်သင တို ့်  ယံု ကသနည ေး။ 

 ကကာရ နသ  ဩဝါသစာဒတု ယကစာင ်၅:၂၁ - ဘုရောေးသခင  သည အမပစ နငှ ့်ကင ေးစင မသောသူကိုငါတို ့် 

အတွက မ ကောင ့် အမပစ ရှိမသောသူမြစ မစမတော  ူ၏။ 

ရှငက်ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၂:၂၁-၂၂ - ၂၁ ...ခရစ မတော ...၂၂ ထိုသခင သည  ဒစုရုိက ကို မပ ၊ 

နှုတ မတော ၌လ္ည ေး  ုသောကိရုှော မတွွေ့၊....  

ရှငက်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၃:၅ - ကိုယ မတော သည  ငါတို ့်၏အမပစ  ျောေးကို မဆောင သွောေးမခင ေးငါှ 

ထင ရှောေးမပေါ်ထွန ေးမတော  ူသည ကို သင တို ့် သိ က၏။ ကိယု မတော ၌လ္ည ေး အမပစ  ရှိ။  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ၂:၂၅၃-ငါအရှင မ တ သည  ရ ယ  ၏သောေး(နဗီတ န မတော )အီစောအောေးထင ရှောေးလ္ှစွော 

မသောသက မသခံ လ္ကခဏောမတော  ျောေးကို မခီေးမ  င့် မတော  ူခြဲ ့်သည့် မပင  ရူဟုလ္ ကုဒစု  မခေါ် မစတ န  

’ဂျိဗ ရီလ္ ’ မြင့် လ္ည ေးကူညီမထောက  မတော   ူခြဲ ့်မလ္သည ။ 

စူရဟမ်္ရယမ်္ ၁၉:၁၉ - (ထိုအခါ) ယင ေးမကောင ေးကင တ န က(အို ရ ယ  )ကျွန ပု သည အသင့် အောေး 

ြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူမတော  ူမသောအရှင မ တ ၏ 

မစတ န သောလ္ျှင မြစ မပသည ။ကျွန ပု သည အသင့် အောေး စင  ကယ သန ့် ရှင ေး အမပစ ကင ေးမသော 

သောေးရတနောတစ ပါေးကိုမပေးရန သောလ္ျှင (လ္ောရမခင ေး)မြစ သည  ဟုမမပော ကောေးခြဲ့်မလ္သည ။ 
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ခရစ်ကတာ်သည ်သဘာဝလန်ွဉာဏ်ပညာနငှ့်် အသ ပညာဗဟုသတုက ု ပ ုငဆ်  ငုက်သာသ ူ

မြစ်သညက် ု လက်ခံပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်ခံသည ် ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန ်

ရှငမ်္ဿခဲရစဝ်င ်၉:၄ - မယရှုသည  ထိုသူတို ့်၏စတိ ကို သမိ င မတော  ူလ္ျှင ၊ သင တို ့်သည  အဘယ  

မ ကောင ့်မငြူစူမသောစတိ  ရှိ ကသနည ေး။  

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၇:၄၅-၄၆ - ၄၅ ထို င ေးတို ့်က၊ အဘယ မ ကောင ့် သူ ့်ကို မဆောင ခြဲ ့် ကသနည ေး 

ဟု မ ေးမ န ေးလ္ျှင ၊ ၄၆ ထိသုူမဟောမမပောသကြဲ့်သို ့် အဘယ သူ ျှ မဟောစြူေးပါဟု မလ္ျှောက  က၏။  

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၆:၃၀ - အလ္ံုေးစံုတို ့်ကို သိမတော  ူသည ကို၎င ေး၊ အဘယ သူ ျှကိုယ မတော ကို 

မ ေးမ န ေးမစမခင ေးငါှ အလ္ိုမတော  ရှိသည ကိ၎ုင ေး၊ ယခုတွင  အကျွန ပု တို ့်သ ိကပါ၏။  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၄၅-၄၈-၄၅အီစော၊  စဟီ ...ယင ေးအီစောသည  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ နငှ့် နေီးစပ  

မသောသူတို ့်မဘောင တွင အပါအဝင လ္ည ေးမြစ အံ့်။၄၈ထို ှတစ ပါေးထိုအရှင မ တ သည ယင ေး(သောေး 

မတော )အောေးကျ  ေးဂန ကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊ ဉောဏ ပညောအမမ ော အမ င ကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊ မတော ရောတ  

ကျ  ေး မ တ  ကို လ္ည ေးမကောင ေး၊ 

အီန ဂျီလ္ ကျ  ေးမ တ ကိုလ္ည ေးမကောင ေးသင  ကောေးမပသမတော  ူလ္တတ ံ ့်။ 
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ခရစ်ကတာ်သည ်အံ့် သြွယ်န မ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းက လုုပ်ကဆာငရ်န်နငှ့်် ကသမခင််းမှ္မပန်လည ်

ရှငသ်န်ရန် အသက်က ုကပ်းန ငုက်သာ သဘာဝလန်ွတန်ခ ု်းအာဏာပ ငုဆ်  ငုသ်မူြစ်က ကာင််းက ု 

လက်ခံပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်ခံသည ် ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန ်

ရှငမ်္ာကုခရစဝ်င ်၁:၄၀-၄၅ - ၄၀နနူောစွြဲမသောသူတမယောက သည  အထံမတော သို ့်လ္ော၍ ဒေူးမထောက  

လ္ျက ၊ ကိုယ မတော အလ္ိုရှိလ္ျှင  ကျွန မတော ကို သန ့်ရှင ေးမစနိငု မတော  ူသည ဟု မတောင ေးပန မလ္၏။ 

၄၂ မယရှုသည ... သန ့်ရှင ေး မခင ေးသို ့် မရောက မစဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။  

ရှငမ်္ာကုခရစဝ်င ်၆:၄၈ -... သူတို ့်ရှိရောသို ့် က၍ အနောေး ှော မရှောက သေွာေး ည မပ မတော  ူ၏။  

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၁:၁၄-၄၄ - ၁၄ ထိုမ ကောင ့်မယရှုက၊ လ္ောဇရုမသမပီ။ ၂၅ မယရှုကလ္ည ေး၊ 

ငါသည ထမမ ောက မခင ေးအမ ကောင ေး၊အသက ရှင မခင ေးအမ ကောင ေးမြစ ၏။၄၃လ္ောဇရုထွက ၍လ္ော

မလ္ော့် ဟု ကကီေးစွောမသောအသံနငှ ့် ဟစ မခေါ်မတော  ူ၏။ ၄၄ ထိုအခါ 

မသလ္ွန မသောသူသည ...ထကွ လ္ော၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၄၅-၅၀ - ၄၅  ရ ယ  ၏သောေးအီစော၊ စဟီ ၄၉ထို ့်မပင တဝ(ယင ေးသောေးမတော ) 

အောေးအစစရောအလီ္ီ  ျိ ေးနယွ အမပါင ေးတို ့်ထံသို ့် ရစူလ္  တ န မတော အမြစ မစလ္ွှတ မတော  ူအံ့်။ ၎င ေးမပင  

အကျွန ပု သည အ ိဝ  ေးတွင ေး ှစကခ အလ္င ေး ရရှိခြဲ ့်သူကိလု္ည ေးမကောင ေး၊(ခရသုင ေးစမသော)ကုဋ္ဌနနူောစွြဲကပ  

သူကို လ္ည ေးမကောင ေး၊ မရောဂါဘယမပျောက ကင ေး (၍မပကမတ့်လ္ူမကောင ေး ျောေးမြစ လ္ော)နိငု မစ အံ့်။ ထိနုည ေး 

တူစွောအကျွန ပု သည  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ အ ိန ့် မတော မြင့်  သူမသ ျောေးကိုလ္ည ေးရှင  မစနိငု အံ့်။  

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၁၁၀- အသင သည ငါအရှင မ တ ၏အ ိန ့် မတော မြင့် (အ ိဝ  ေးတွင ေး ှ) ျက စ ိ

အလ္င ေး  ရရှိမသောသူတို ့်ကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊ ခရုသင ေး စမသောကုဌနနူောစွြဲကပ လ္ျက ရှိမသော သူတို ့်ကို 

လ္ည ေးမကောင ေး မပျောက ကင ေးမစ၏။ ၎င ေးမပင  အ ကင အခါဝယ  အသင သည  ငါအရှင မ တ ၏အ ိန ့်  

မတော မြင့်  သူမသ ျောေးကို (ရှင မစမပီေး သင ေးချိ င ေးတွင ေး ှ) ထွက မစခြဲ့်၏။  

မှ္တခ်ျက်။ အငဂ်ျလ်ကျမ်္်းတငွ ်သခငက်ယရှု၏ အံ့် သြွယန် မ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်း (၃၇) ခုရှ  သည်။  
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ခရစ်ကတာ်သည ်လူအကပါင််းတ ု ့်အာ်း ယံု ကညမ်ခင််းနငှ့််နာခံမ္ှု အမ္ န် ့်ကပ်းခွင့််ရှ က ကာင််းက ု 

လက်ခံပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်ခံသည ် ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန ်

ရှငမ်္ဿခဲရစဝ်င ်၂၃:၁၀ -  ခရစ မတော တည ေးဟူမသော သင တို ့်ဥပဇဈ ောယ ဆရောတပါေးတည ေးရှိ၏။  

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၅၊၂၁-၂၄ - ၁၅ ငါ့်ကိုချစ လ္ျှင  ငါ့်ပညတ တို ့်ကိမုစောင ့်မရေှာက  ကမလ္ော့်။ ၂၁ 

ငါ့်ပညတ တို ့်ကိုရ၍ မစောင ့်မရှောက မသောသူသည  ငါ့်ကိခုျစ မသောသူမြစ ၏။၂၃ မယရှုကလ္ည ေး၊ ငါ့်ကို 

ချစ မသော သူသည  ငါ့်စကောေးကိ ုနောေးမထောင လ္ိ  ့် ည ။ ၂၄ ငါ့်ကို ချစ မသောသူသည  ငါ့်စကောေးကို နောေး မထောင ။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၅၀၊ ၅၅ - ၅၀ အကျွန ပု သည  အသင တို ့်ထံသို ့် အသင တို ့်၏ အရှင မ တ အထံ 

မတော  ှ ပင  (လ္ံုမလ္ောက  စွောမသော) သက မသလ္ကခဏောတန ခုိေးမပောဋိဟောကိုလ္ည ေးမဆောင ယူခြဲ ့်သည ။ 

သို ့် မြစ မပရော အသင တို ့်သည  အလ္လ ောဟ  အရှင မ တ အောေးမ ကောက ရံွ ွေ့  ကကုန ၊ ၎င ေးမပင အကျွန ပု မဟော 

မမပောမသောဓ မမဒသနော ျောေးကိုလ္ည ေး(တသမဝ တိ  ေး)လ္ိုက နောမဆောင ရွက  ကကုန ။၅၅၄င ေးမပင  ယံု 

  ကည မသွြည မငင ေးပယ မသော ကောြိရ တို ့် (၏စွပ စွြဲချက တို ့်) ှ သန ့်ရှင ေးစင  ကယ ၍လ္ွတ ကင ေးမစ 

မတော  ူအံ့်။ ၄င ေးမပင အသင ၏ သဝါဒကို လ္ိုက နောသူတို ့်အောေး (အသင ့်ကို)  ယံု  ကည မငင ေးဆန မသော 

ကောြိရ တို ့်အထက ဝယ  ကိယော တ မန ့်အထိ လ္ွှ  ေး ုိေးမစမတော  ူအံ့်။  

စူရာဇွခ်ရူြ် ၄၃:၆၁၊ ၆၃ - ၆၁ ထို ှတစ ပါေး ဧကန  လ္ွြဲ ထို ရ ယ  ၏သောေး(အီစော) ှော "ကိယော တ " 

ရှင မပန ထ ည့်  အချိန ကောလ္နငှ့်  စပ လ္ျဉ်ေး၍ လ္ကခဏော၊ စည ေးက  ေးချက ၊ သတ  ှတ ချက  "ကယိော 



၇၁။. 71 

သခငခ်ရစ်ကတာ်ကယရှုအာ်း ‘ကမ္ရှ ယ’ (ဘ သ တခ်ံရကသာသ)ူ အမြစ်စံထာ်းသတမှ်္တ ်

ခံရသမူြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်ခံသည ် ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန ်

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၂၆:၆၃-၆၄ - ၆၃.သင သည ခရစ မတော တည ေးဟူမသောဘုရောေးသခင ၏သောေးမတော  

 ှန သည    ှန သည ကို ငါတို ့်အောေး မမပောမစမခင ေးငါှ၊..၆၄ မယရှုက၊ သင ဆိုသည ့်အတိုင ေး ှန ၏။... 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၄၁ ထိုသူသည   ိ ိအစ ကို ရှိ ုန ကို မရှေးဦေးစွောမတွွေ့လ္ျှင ၊ငါတို ့်သည  မ ရှိ 

ကိုမတွွေ့  ကမပီဟု မမပောဆိုလ္ျက ၊  

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၅-၂၆ - ၂၅  ိန ေး ကလ္ည ေး၊ မ ရှိ ကလ္ောမတော  ူသည ဟု အကျွန ပု သိပါ 

၏။ မရောက မတော  ူမသောအခါ အကျွန ပု တို ့်အောေး အလ္ံုေးစံုတို ့်ကိုမဘော မပမတော  ူ ည ဟု မလ္ျှောက မပန  

၏။မ ရှိအနက ကောေး၊ ခရစ မတော ဟု ဆိုလ္ိုသတည ေး။ ၂၆ မယရှုကလ္ည ေး၊ သင နငှ ့်စကောေးမမပောမသော 

ငါသည  မ ရှိပင မြစ သည ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၄၅ - အို ရ ယ  ၊အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည ဧကန  လ္ွြဲ ိ ိထံမတော  ှ ုကခပါဌ  

မတော  (ဝါ) အလ္လ ောဟ ၏  ုကခပါဌ မတော ဟူမသော ဘွြဲွေ့နော မြင့်  မကျော  ကောေး ည့်  သောေးမတော တပါေး ရရှိ 

 ည့် အ မ ကောင ေး] နငှ့် ပတ သက ၍ဝ  ေးမမ ောက ဘယွ ရော ဂဂလ္ောသတင ေးကိုအသင့် ထံသို ့်ပုိ ့်မတော  ူ၏။ 

ယင ေး (သောေးမကောင ေးရတနော)၏ အ ည  နော (နငှ့် ဘွြဲွေ့) ှော  ရ ယ  ၏သောေး အီစော၊  စဟီ ဟူ၍မြစ အံ့်၊ 

စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၇၁-၁၇၂ - ၁၇၁  ရ ယ  ၏သောေးမတော  (နဗီတ န မတော ) ‘ စဟီ ’အီစောသည  

အလ္လ ောဟ  အရှင မ တ ၏ ရစူလ္ တ န မတော  ျှသော မြစ မချသည ။ ၁၇၂  (နဗီတ န မတော ) ‘ စဟီ ’ 

(အီစော) သည အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ကျွန မြစ မခင ေးကို (ဂုဏ ရည ယုတ ညံ့် ရကှ ြွယ ရောမြစ သည ဟု 

အလ္ျင ေး ထင  ှတ  ည  ဟုတ မပ။  

မှ္တခ်ျက်။ ဓမ္မသစက်ျမ်္်းတငွ ်‘ကမ္ရှ ယ’ သ ု ့်မ္ဟတု ်‘ခရစက်တာ်’ ဟကူတာ်စကာ်းလံု်းအာ်း(၅၅၈) 

ကက မ်္သံ်ုးနှုန််းထာ်းပပ ်း၊ ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်ခရစက်တာ်က ုရည်ညွှန််းကသာ ‘ကမ္ရှ ယ’ ဟကူသာ 

စကာ်းလံု်းအာ်း (၁၀) ကက မ်္သံ်ုးနှုန််းထာ်းသည်။   
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ခရစ်ကတာ်အာ်း ဘရုာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်အမြစ်ရညည်ွှန််းက ကာင််းက ု လက်ခံပါ 

သလာ်း။ (Logos / Kalimullâh) 

သမ္မာကျမ္််းစာ လက်ခံသည ် /  လက်ခံသည ် ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ရှငက်ယာဟန်ခရစ်ဝင ်၁:၁-၃၊ ၁၄ - - ၁ အစဦေး၌ နှုတ ကပတ မတော ရှိ၏။ နှုတ ကပတ မတော သည  

ဘုရောေး သခင နငှ ့်အတူရှိ၏။  နှုတ ကပတ မတော သည လ္ည ေး ဘုရောေးသခင မြစ မတော  ူ၏။ ၁၄ 

နှုတ ကပတ မတော သည လ္ည ေး လ္ူဇောတိအမြစ ကို ခံယူ၍၊ မကျေးဇူေးမတော နငှ ့်၎င ေး၊ သစစောမတော နငှ ့် 

၎င ေး မပည ့်စံုလ္ျက  ငါတို ့်တွင တည မနမတော  ူသည မြစ ၍... 

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၁၉:၁၃-၁၆ - ၁၃...ဘုရောေးသခင ၏ နှုတ ကပတ မတော ဟူမသော အ ည ရှိ၏။ ၁၆ဘုရင  

တို ့်၏ဘုရင ၊ သခင တို ့်၏သခင ... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၄၅ - ….အို- ရ ယ  ၊ အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  ဧကန  လ္ွြဲ  ိ ိထံမတော  ှ 

 ုကခပါဌ  မတော  [(ဝါ)အလ္လ ောဟ ၏  ုကခပါဌ မတော ဟူမသော ဘွြဲွေ့နော မြင့်  မကျော  ကောေး ည့်  သောေးမတော  

တပါေး ရရှိ  ည့် အမ ကောင ေး] နငှ့်  ပတ သက ၍ဝ  ေးမမ ောက ဘွယ ရော  ဂဂလ္ောသတင ေးကို အသင့် ထံသို ့် 

ပုိ ့်မတော  ူ ၏။ယင ေး(သောေးမကောင ေးရတနော)၏ အ ည  နော (နငှ့် ဘွြဲွေ့) ှော  ရ ယ  ၏သောေး အီစော၊ စဟီ  

ဟူ၍မြစ  အံ့်၊ ယင ေးအီစောသည  ....အလ္လ ောဟ  အရှင မ တ နငှ့်  

  ီေးစပ မသောသူတို ့်မဘောင တွင အပါအဝင  လ္ည ေး မြစ အံ့်။ 
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ခရစ်ကတာ်သည ်မ္ကမွ္်းြွာ်းမှ္ ကတည််းက ဘုရာ်းသခင၏်နှုတက်ပတက်တာ်အမြစ် 

ကက  တငရှ်  နငှ့််ပပ ်းမြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်မ္ခံပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၉:၆ -..ငါတို ့်အဘို ့် သူငယ ကို ဘွောေးမ င ၏။..နော မတော ကော ေးအံ့်ဩဘွယ ၊ 

တိုင ပင ဘက ၊ တန ခုိေးကကီေးမသောဘုရောေးသခင ၊ ထောဝရအဘ၊မင ိ သက မခင ေးအရှင ဟု မခေါ်မဝေါ်သ ုတ  

မခင ေးကို ခံမတော  ူလ္ိ  ့် ည ။  

မ္ ကခာအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၅:၂ - အိဗုက လ္င ဧြရတ မ ိ ွေ့၊ အစိုေးရမသော ယုဒမ ိ ွေ့တို ့်တွင  သင သည  မ ိ ွေ့ 

ငယ မ ိ ွေ့ယုတ မြစ မသော လ္ည ေး၊ ဣသမရလ္ အ ျိ ေးကို အုပ စိုေးရမသော သခင သည  ငါ့်အဘို ့် သင ၏ 

အထြဲ ှော မပေါ်ထွန ေးလ္တံ့်။ ထိုသခင သည  မရှေးကပ က ဘော  ှစ၍ မပေါ်ထွန ေးမသော သခင မြစ ၏။  

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၈:၅၈ - မယရှုကလ္ည ေး၊ ငါအ ှန အကန ဆိုသည ကောေး၊ အောမဗဟံ မြစ  ီှ ငါ 

မြစ ၏ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။ 

ကဟပဗဲဩဝါဒစာ ၁၃:၈ - မယရှုခရစ သည   မန ့်၊ ယမန ့်၊ မနောင ကောလ္ အစဉ်အမ ြဲ  မမပောင ေး လ္ြဲ မနမတော  ူ၏။  

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၁:၁၊၈၊ ၁...ထိုသခင ၏ ဗျောဒတိ မတော ကို ဆိမုပအံ့်။...၈ ငါသည  အောလ္ြမြစ ၏။ ဩ 

မ ဃလ္ည ေး မြစ ၏ ဟု အနနတတန ခုိေးနငှ ့်မပည ့်စံုမတော  ူ၍၊ ပစစ ပပန ၊ အတိတ ၊ အနောဂတ ကောလ္အ 

စဉ်ရှိမတော  ူမသော ထောဝရအရှင  ဘုရောေးသခင   ိန ့်မတော  ူ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၅၉ - အ ှန စင စစ  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏အထံမတော ၌ (နဗီတ န မတော ) 

အီစော၏ (ထူေးဆန ေးမသော) အမြစ ကောေး(နဗီတ န မတော ) အောဒ  ၏ (ထူေးဆန ေးမသော)အမြစ ကြဲ့်သို ့်ပင  

တည ေး။ထိုအရှင မ တ သည (ဦေးစွောပဌ )ထို(နဗီတ န မတော အောဒ  )အောေးမမ ကကီေးမြင့် ြန ဆင ေးမတော  ူ

ခြဲ ့် မလ္သည ၊ မပီေးမနောက  ထိုအရှင မ တ သည  ထိုတ န မတော အောဒ  (၏ပုံ သဏ္ဌောန )ကိုမြစ မစဟု ိန ့်   

 ကောေးမတော  ူခြဲ ့်ရော ထိုတ န မတော အောဒ  (၏ပုံသဏ္ဌောန )သည  (အသက  ထင ရှောေးရှိမသောလ္ူသတတ ဝါ) 

မြစ လ္ောခြဲ့်ရမလ္ သတည ေး။ 
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ဘရုာ်းသခင၏် ထာဝရနှုတက်ပတက်တာ်သည ်လူ ့်ခနဓာအမြစ် ခရစ်ကတာ်၌လူဇာတ ခံယူ 

က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်မ္ခံပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၁:၁၈-၂၄ - ၂၃သတို ့်သ ီေးကညောသည ပဋိသမနဓစွြဲယူ၍သောေးမယောက ျောေးကို ဘွောေးမ င  

လ္တံ့်။ ထိုသောေးကို ဧ ောမနလွ္အ ည မြင ့်  ှည ့်ရ ကလ္တံ့်ဟုလ္ောသတည ေး။ ဧ ောမနလွ္အနက ကောေး 

ငါတို ့်နငှ ့်အတူ ရှိမတော  ူမသောဘုရောေးသခင ဟု ဆိုလ္ိသုတည ေး။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၊၁၄ - ၁အစဦေး၌ နှုတ ကပတ မတော ရှိ၏။၁၄နှုတ ကပတ မတော သည လ္ည ေး 

လ္ူဇောတိအမြစ ကို ခံယူ၍....ငါတို ့်တွင တည မနမတော  ူသည .. 

ြ လ ပပ ဩဝါဒစာ ၂:၅-၈ - ၅မယရှုခရစ  ၆ ဘုရောေးသခင ၏ သဏ္ဌောန မတော နငှ ့် မပည ့်စံုမတော  ူသည မြစ  

၍၊ ၇ ိ ိအသမရကိုစွန ့်၍ အမစခံကျွန ၏သဏ္ဌောန ကို ယူမဆောင လ္ျက ၊ လ္ူကြဲ့်သို ့်မသောအမြစ ၌ 

ဘွောေး မ င မခင ေးကို ခံမတော  ူ၏။  

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင ်၃:၁၆ - ...ဘုရောေးသခင သည  ကိယု ခနဓော၌ မပေါ်ထွန ေးမတော  ူမပီ။... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၁၇ - အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  ဧကန  လ္ွြဲ  ရ ယ  ၏ သောေးမတော   စဟီ  

(အီစော)ပင မြစ  သည ဟူ၍ မမပောဆိ ုကကုန မသောသတူို ့်ကောေး ဧကန စင စစ  မသွြည မငင ေးပယ သူ ျောေး 

မြစ ခြဲ ့် ကမချမပီ။ ထိုအရှင မ တ သည   ိ ိအလ္ိုမတော ရှိရောကို ြန ဆင ေးမတော  ူ၏။ 
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ခရစ်ကတာ်သည ်လူ ့်ဇာတ တငွ ်‘အလွန်မမ္င့််မမ္တက်သာသ’ူ သ ု ့်မ္ဟုတ ်လူ ့်ဇာတ ခံယူကသာ 

ဘရုာ်းသခငမ်ြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်မ္ခံပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၊၁၄ -၁အစဦေး၌နှုတ ကပတ မတော ရှိ၏။ ၁၄ နှုတ ကပတ မတော သည လ္ည ေး 

လ္ူဇောတိအမြစ ကို ခံယူ၍....ငါတို ့်တွင တည မနမတော  ူသည  

ရှငက်ယာဟန်ခရစ်ဝင ်၅:၁၇-၁၈ - ၁၇ မယရှုကလ္ည ေး၊ ငါ့်ခ ည ေးမတော သည  ယခုတိုင မအောင  အလ္ုပ  

လ္ုပ မတော  ူသည မြစ ၍၊ ငါသည လ္ည ေး လ္ုပ ၏ဟု မပန မမပောမတော  ူ၏။ ၁၈ ဘရုောေးသခင ကို  ိ ိ 

အဘဟုမခေါ်၍  ိ ိကိုဘုရောေးသခင နငှ ့် မပိ င နှုငိ ေးမတော  ူမသောမ ကောင ့်၊.. 

ရှငက်ယာဟန်ခရစ်ဝင ်၁၀:၂၅-၃၃ - ၂၅ မယရှုက..ငါ့်ခ ည ေးမတော ၏အခွင ့်နငှ ့် ငါမပ မသောအ ှုတို ့်သည  

ငါ၏သက မသမြစ  က၏။၃၀ငါသည ငါ့်ခ ည ေးမတော နငှ ့်တလ္ံုေးတဝတည ေးမြစ သည ဟု ိန ့်မတော  ူ၏ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစ်ဝင ်၂၀:၂၈-၂၉ - ၂၈ မသော ကလ္ည ေး၊ အကျွန ပု ၏အရှင ၊အကျွန ပု ၏ဘုရောေးသခင  

ပါတကောေးဟု မပန ၍မလ္ျှောက ၏။၂၉မယရှုကလ္ည ေး၊ သင သည ငါ့်ကိုမ င မသောမ ကောင ့် ယံုမခင ေးရှိ၏။ 

ငါ့်ကို မ င ဘြဲယံုမသောသူတို ့်သည   ဂဂလ္ောရှိ က၏ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။ 

ကကာကလာသဩဲဝါဒစာ ၂:၈-၉ - ၈ ခရစ မတော ၏ ၉ အမ ကောင ေး ူကောေး၊ ဘရုောေးသခင ၏ ဇောတိအမြစ  

မတော ၏ မပည ့်စံုမခင ေးအမပါင ေးသည  ခရစ မတော ၌ ကိုယ ထင ရှောေး၍ ကျိန ေးဝပ မတော  ူ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၁၇၊ ၇၂၊ ၇၅၊ ၁၁၆၊ ၁၁၈ - အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  ဧကန  လ္ွြဲ  ရ ယ  ၏ 

သောေးမတော  စဟီ  (အီစော) ပင မြစ သည ဟူ၍ မမပောဆို ကကုန မသောသတူို ့်ကောေး ဧကန စင စစ  မသွြည  

မငင ေးပယ သူ ျောေး မြစ ခြဲ ့် ကမချမပီ။  

စူရာဇွခ်ရူြ်၄၃:၅၇-၅၉-၅၇ ရ ယ  ၏သောေးမတော  စဟီ သည ရစူလ္ တ န မတော တစ ပါေး ျှသောမြစ ၏။ 

၅၉ထို ရ ယ  ၏သောေး(အီစော)ကောေးကျွန တစ ပါေး ျှမြစ ၏။ငါအရှင မ တ သည ၎င ေး၏အမပေါ်၌မကျေးဇူေး  

မပ မတော  ူခြဲ ့်သည့် မပင  ၎င ေးအောေး အီစ ရောအလီ္ီအ ျိ ေးသောေးတို ့်အြုိ ့် စနံ ူနောတစ ခု မပ လ္ုပ မတော   ူခြဲ ့်၏။ 

မှ္တခ်ျက်။ သမ္မာကျမ်္်းစာတငွ ်သခငက်ယရှုအာ်း ‘ဘရုာ်းသခင’် အမြစ ်(၃၆၇)ကက မ်္ ကြာ်မပသည်။  
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ခရစ်ကတာ်သည ်ကမ္ဘာကမမ္ကက ်းက ုြန်ဆင််းခဲ့်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်မ္ခံပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ဧြက်ဩဝါဒစာ ၃:၈-၉ - အလ္ံုေးစံုတို ့်ကို မယရှုခရစ အောေးမြင ့် ြန ဆင ေးမတော  ူမသော ဘုရောေးသခင  

ကကာကလာသဩဲဝါဒစာ ၁:၁၃-၂၀ - ၁၃..ချစ မတော  ူမသော သောေးမတော ၏နိငု ငထံြဲသို ့် သွင ေးမတော  ူ 

၏။ ၁၅ထိုသောေးမတော သည   ျက မ င  ရမသော ဘုရောေးသခင ၏ ပုံသဏ္ဍောန မတော မြစ ၏။ ၁၆... ခပ  

သိ  ေးမသောအရောတို ့်ကို ြန ဆင ေးမတော  ူ၏။ 

ကဟပဗဲဩဝါဒစာ ၁:၁-၂၊၁၀-၁၂ - ၁ ဘုရောေးသခင သည ၊၂ ထိုသောေးမတော ကို အလ္ံုေးစံုတို ့်၏ အမ ွခံ သခင  

အရော၌ ခန ့်ထောေးမတော  ူ၏။ သောေးမတော အောေးမြင ့်လ္ည ေး မလ္ောကဓောတ တို ့်ကို တည မတော  ူ၏။ 

၁၀ အိုထောဝရ ဘုရောေး၊ ကိယု မတော သည  မရှေးဦေးစွော၌ မမ ကကီေးကို တည မတော  ူမပီ။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၇၅၊ ၁၁၆၊ ၁၁၈ - ၇၅ ရ ယ  ၏သောေးမတော   စဟီ သည  ရစူလ္ တ န မတော  

တစ ပါေး ျှသော မြစ ၏။ …. 

စူရာဇွခ်ရူြ် ၄၃:၅၇-၅၉ - ၅၉ ထို ရ ယ  ၏သောေး (အီစော)ကောေး ကျွန တစ ပါေး ျှမြစ ၏။ငါအရှင မ တ  

သည  ၎င ေး၏အမပေါ်၌ မကျေးဇူေးမပ မတော  ူခြဲ ့်သည့် မပင  ၎င ေးအောေး အီစ ရောအလီ္ီအ ျိ ေးသောေးတို ့်အြုိ ့် စနံ ူ 

နောတစ ခု မပ လ္ုပ မတော   ူခြဲ ့်၏။ 
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ခရစ်ကတာ်သည ်ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််လူသာ်းအ ကာ်း တစ်ဉ ်းတည််းကသာ  ကာ်းဝငမ်ြန်ကမြသ ူ

မြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်မ္ခံပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ် ၁၄:၆ - မယရှုက၊ ငါသည လ္  ေးခရီေးမြစ ၏။ သ မောတရောေးကိလု္ည ေးမြစ ၏။ 

အသက သည လ္ည ေးမြစ ၏။ ငါ့်ကို အ ီှ မပ လ္ျှင  အဘယ သူ ျှ ခ ည ေးမတော ထံသို ့် မရောက ရ။  

တမ္န်ကတာ်ဝတထ   ၄:၁၂ - ထိုသခင ၏ နော မတော  ှတပါေး ငါတို ့်ကို ကယ တင နိငု မသော နော တစံုတခု  ျှ 

မကောင ေးကင မအောက  လ္ူတို ့်တွင   မပေါ် ရှိဟု မပတရသုည  ထိုသူတို ့်အောေး မ က ဆို၏။ 

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင၂်:၅-၆- ၅ဘုရောေးသခင တဆူတည ေးရှိမတော  ူ၏။ ဘုရောေးသခင နငှ ့်လ္ူ 

တို ့်၏စပ  ကောေး ှော၊လ္ူမြစ မသောမယရှုခရစ တည ေးဟမူသောအော ခံတဦေးတည ေးရှိ၏။ ၆ထိုအောခံသည လ္ ူ

အမပါင ေးတို ့်ကို မရွေးအံ့်မသောငါှ ကိုယ ကိုကိယု  စွန ့်မတော  ူမပီ။ကောလ္အချိန တန  ှသက မသခံမခင ေးရှိ၏။ 

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၄၈ - (အိ-ုအစစရောအီလ္ီ ျိ ေးနယွ အမပါင ေးတို ့်)အသင တို ့်သည မသမပီေးမနောက ရှင မပန  

ထရ ည့်  ကိယော တ မန ့်(၏မဘေး) ကို (အထူေးပင ) မ ကောက ရံွ ွေ့၍  ိ ိတို ့်ကိုယ ကို ကောကွယ  ကကုန ၊ 

(အဘယ မ ကောင့် ဟူ ူ) ထိမုန ့်တွင   ည သူတစ ဦေးတစ မယောက  ျှတစ စံုတစ မယောက မသောသူနငှ့် ပတ  

သက ၍ အနည ေးငယ  ျှကိုပင  မြည့် စွ  ေးမပေးနိငု  ည  ဟုတ ။ အဘယ သူ တစ စံုတစ မယောက ၏ 

အသနောေးခံမပေးမခင ေးကိုလ္ည ေး(ငါအရှင သည ) သမဘောတလူ္က ခံမတော   ူ ည  ဟုတ ။  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စူရဟ်ယနူတွ(်စ)်  ၁၀:၃ - .. ည သူ ဆိုထိုအရှင မ တ ခွင့် မပ မတော  ူမပီေး ှသောလ္ျှင  ကောေးဝင အသနောေးခံ 

မပေးနိငု  ည မြစ ၏။  

စူရတဇွွဇ်ဇုမ္ရ် ၃၉:၄၄- ကောေးဝင အသနောေးခံ ှုအောဏောအလ္ံေုးစံုကောေးအလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၌သောရှိ၏။ 
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ခရစ်ကတာ်သည ်ဘရုာ်းသခင၏်သာ်းကတာ်မြစ်က ကာင််းက ုလကခ်ံပါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်မ္ခံပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၁၆:၁၆ - ရှိ ုန မပတရုက၊ ကိုယ မတော သည  ခရစ မတော တည ေးမသော အသက ရှင  

မတော  ူမသော ဘုရောေးသခင ၏ သောေးမတော မြစ မတော  ူသည ဟု မလ္ျှောက မလ္၏။ 

ရှငမ်္ာကုခရစဝ်င ် ၁၄:၆၁-၆၂ - ၆၁ သင သည  ခရစ မတော တည ေးဟူမသော  ဂဂလ္ောရှိမသော ဘရုောေး 

သခင ၏သောေးမတော   ှန သမလ္ောဟု မမ ေးမပန လ္ျှင ၊ ၆၂ မယရှုက၊  ှန ၏..ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။ 

ရှငလ်ုကာခရစ်ဝင် ၁:၃၂၊၃၅ - ၃၂ထိုသောေးသည ကောေး၊ ကကီေးမ တ မသောသူ မြစ လ္ိ  ့် ည ။ အမ င ့်ဆံုေး 

မသော ဘုရောေး၏သောေးမတော ဟု မခေါ်မဝေါ်သ ုတ မခင ေးကို ခံရလ္ိ  ့် ည ။ ၃၅ ..ထိုအမ ကောင ေးမ ကောင ့် ထိ ု

သန ့်ရှင ေးမသောသောေးသည လ္ည ေး ဘုရောေးသခင ၏သောေးမတော ဟမုခေါ်မဝေါ်သ ုတ မခင ေးကို ခံရလ္ိ  ့် ည ။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ် ၁:၂၉-၃၄- ၂၉ မယရှု ကလ္ောမတော  ူသည ကို မယောဟန သည မ င လ္ျှင ၊၃၄ 

ငါသည မ င ၍ ဤသူသည  ဘုရောေးသခင ၏ သောေးမတော မြစ မတော  ူမ ကောင ေးကို သက မသခံသည ဟ ု

မယောဟန ဆိမုလ္၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

တဗ်ဘ  ၉:၃၀-၃၁ - ၃၀နဆွရောနတီို ့်ကလ္ည ေး စဟီ သည အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏သောေးမတော မြစ သည  

ဟူ၍ မမပောဆိခုြဲ ့် ကမလ္သည ။ ၃၁ ထိသုူတို ့်သည   ိ ိတို ့်၏ တရောေးမဟောဆရော တို ့်ကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊ 

ဘုန ေးကကီေးရဟန ေးတို ့်ကိလု္ည ေးမကောင ေး၊‘ ရ ယ  ’၏သောေးမတော ’ စဟီ ’ကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊အလ္လ ောဟ  

အရှင မ တ အောေး စွန ့် ၍ ( ိ ိတို ့်၏)အရှင သခင  ျောေး မပ လ္ုပ ထောေးခြဲ ့် ကမလ္သည ။ အ ှန  စင စစ မသော  

ကောေး ထိုသတူို ့်သည  တစ ဆူတည ေးမသော ကိေုးကွယ ရောအရှင မ တ အောေးသောလ္ျှင  ခဝပ  ကိုေးကွယ ရန  

အ ိန ့် မပေးမတ   ူမခင ေးကို ခံခြဲ ့် ကရမလ္သည ။ ထိ(ုတစ ဆူတည ေးမသော) အရှင မ တ  ှ တစ ပါေး အမခောေး 

ခဝပ ကိုေးကွယ ရော အရှင ဟူ၍အလ္ျှင ေး ရှိမပီ။ ထိုအရှင မ တ သည ၎င ေးတို ့်တွြဲြက နှုငိ ေး ယှဉ်(ကိုေးကယွ ) 

 ကသည တို ့် ှ(လ္ံုေးဝ) သန ့် ရှင ေးစင  ကယ မတော  ူမချသတည ေး။ 

မှ္တခ်ျက်။ သမ္မာကျမ်္်းစာတငွ ်သခငက်ယရှုအာ်း ဘရုာ်းသခင၏်သာ်းကတာ်အကနမြင့်် ကြာ်မပ ထာ်း 
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သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်‘ဘရုာ်းသခင၏်သာ်းကတာ်’ ဟုသံ်ုးနှုန််းမခင််းသည ်

ကမ္ထံသုဝံါသမပ မခင််းမှ္ ကင််းလွတပ်ပ ်း ကမွ္်းြွာ်းလာသည့်် လူသာ်းတစ်ဉ ်းမြစ်က ကာင််းက ု 

ကြာ်မပလ ုမခင််း ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ဟုတပ်ါ  /  ဟုတသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ရှငလ်ုကာခရစဝ်င ်၁:၂၆-၃၅ - ၂၇ သတို ့်သ ီေးကညောကောေး၊  ောရိအ ည ရှိ၏။ ၃၅မကောင ေးကင တ န  

ကလ္ည ေး၊ သန ့်ရှင ေးမသောဝိညောဉ်မတော သည  သင ၏အမပေါ် ှောသက မရောက မတော  ူ၍၊ အမ င ့်ဆံုေး 

မသော ဘရုောေး၏တန ခုိေးအောနမုဘော မတော သည  သင ့်ကိုလ္ွှ  ေး ုိေးလ္ိ  ့် ည ။ ထိုအမ ကောင ေးမ ကောင ့်ထို 

သန ့်ရှင ေးမသောသောေးသည လ္ည ေး ဘုရောေးသခင ၏သောေးမတော ဟု မခေါ်မဝေါ်သ ုတ မခင ေးကိခံုရလ္ိ  ့် ည ။  

ရှငက်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင်  ၅:၂ဘုရောေးသခင ၏သောေးမတော သည  ကလ္ော၍၊ ှန မသောဘုရောေးသခင  

ကို သိမသောဥောဏ ကို ငါတို ့်အောေး မပေးမတော  ူသည ကိုလ္ည ေး ငါတို ့်သိ က၏။  ှန မသောဘုရောေးသခင  

၌၎င ေး၊သောေးမတော မယရှုခရစ ၌၎င ေးငါတို ့်သည  တည လ္ျက ရှိ က၏။ထိုသူသည  ှန မသောဘုရောေးသခင  

မြစ မတော  ူ၏။ ထောဝရအသက လ္ည ေး မြစ မတော  ူ၏။.. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စူရာအန်အမ်္ ၆:၁၀၁ - (စူရောအန အ   ၆:၁၀၁ - (ထိအုရှင မ တ သည ) 

 ုိေး ျောေးနငှ့် ပထဝီမမ ကိုစတင ြန ဆင ေးတီထွင မတော  ူ မသော အရှင မ တ ပင  မြစ မတော  ူမပသည ။ 

ထိုအရှင မ တ ၌  ကင ရော ကင ဘက  ရှိဘြဲလ္ျက အဘယ  ှောလ္ျှင ထိုအရှင မ တ သောေးသ ီေးရှိနိငု ပါအံ့်နည ေး။ 

စူရာဂျငန််၇၂:၃-ထို ့်မပင ဧကန  ုချကျွန ပု တို ့်အောေးြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူမတော  ူမသောအရှင မ တ ၏ဂုဏ ကျက  

သမရသည  မ င့် မ တ လ္ှ၏။ ထိုအရှင မ တ သည  ည သူတစ မယောက ကို ျှ ကင ရော ကင ြက အမြစ မရွေး 

မကောက တင မမ  ောက မတော  ူခြဲ ့်သည လ္ည ေး ရှိမပ။သောေးသ ီေးအမြစ မပ လ္ုပ မတော  ူခြဲ ့်သည လ္ည ေး ရှိမချ 
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ခရစ်ကတာ်သည ်လူသာ်းမ္ျာ်း၏ဝတမ်ပ က ု်းကွယ်မခင််းက ု အမှ္န်တကယ်ခံရပပ ်း ယင််းကဲ့်သ ု ့် 

ဝတမ်ပ က ု်းကွယ်မခင််းက ု တရာ်းဝငအ်မြစ် သလူက်ခံခဲ့်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်မ္ခံပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၂၈:၉-၁၀ - ၉ လ္  ေး ှောသွောေး ကစဉ် မယရှုသည  ကကိ ဆိုမတော  ူ၍၊ သင တို ့်အောေး 

 ဂဂလ္ောမြစ မစသတည ေးဟု  ိန ့်မတော   ူ၏။ ထို ိန ေး တို ့်သည  ချဉ်ေးကပ ၍ မမခမတော ကိုဘက ယ  ေး 

လ္ျက  မပပ ဝပ ကိုေးကွယ  က၏။ ၁၀ မယရှုကလ္ည ေး..ဤသိတင ေးစကောေးကို  ကောေးမမပော ကမလ္ော့်။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၉:၃၅-၃၈ - ၃၅ ဘုရောေးသခင ၏သောေးမတော ကို ယံု ကည သမလ္ောဟု မ ေးမတော  

 ူ၏။ ၃၈ သခင ၊ အကျွန ပု ယံု ကည ပါ၏ဟု မလ္ျှောက ၍ ညွတ မပပ ကိုေးကွယ မလ္၏။  

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂၀:၂၈-၂၉ - ၂၈ မသော ကလ္ည ေး၊ အကျွန ပု ၏အရှင ၊ အကျွန ပု ၏ ဘုရောေး 

သခင ပါတကောေးဟု မပန ၍မလ္ျှောက ၏။ ၂၉ 

မယရှုကလ္ည ေး၊သင သည ငါ့်ကိုမ င မသောမ ကောင ့်ယံုမခင ေး ရှိ၏။ ငါ့်ကို မ င ဘြဲယံုမသောသူတို ့်သည  

 ဂဂလ္ောရှိ က၏ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၁၁၆၊ ၁၁၈ -၁၁၆အ ကင အခါဝယ အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည (ဤသို ့်) ိန ့်  ကောေး 

မတော  ူအံ့်။ “အိ-ု‘ ရ ယ  ’၏သောေး‘အီစော’အသင က လ္ူတို ့်အောေး အသင တို ့်သည  အလ္လ ောဟ အရှင  

မ တ အမပင  ကျွန ပု  (အီစော) ကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊ ကျွန ပု ၏ ယ မတော  ( ရ ယ  )ကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊ကိေုး 

ကွယ ရော (ဘုရောေး)နစှ ပါေး ှတ ယူ ကမလ္ကုန ” ဟု မမပော ကောေးခြဲ့်ပါသမလ္ော။ထိုအခါ(အီစော)(အလ္ိုင  

ဟစစလ္ော  ) သည  (ဤသို ့်) မလ္ျှောက ထောေးမပန  ကောေးမပအံ့်။ “(အိ ု- အရှင ) အရှင မ တ သည  သန ့် ရှင ေး 

စင  ကယ  မတော  ူပါ၏။ ကျွန မတော  ျိ ေး ှော  ိ ိ မမပောထိုက မသောစကောေးကို မမပောဆိုခွင့်  အလ္ျင ေး ရှိပါ။ 

၁၁၈ “ ဧကန စင စစ  အရှင မ တ သည  တန ခုိေးအောနမုဘော နငှ့်  မပည့် စံုမတော  ူမသောအရှင ၊ ကျိ ေးမ ကောင ေး 

ဆင မခင တံုဉောဏ နငှ့်  မပည့် စံုမတော  ူမသောအရှင  မြစ မတော  ူပါသည ။” 
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ခရစ်ကတာ်သည ်လူသာ်းမ္ျာ်း၏ အမပစ်မ္ျာ်းက ုခွင့််လွတက်ပ်းန ငုသ်မူြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံ 

ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်မ္ခံပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငမ်္ာကုခရစဝ်င ်၂:၅-၇၊၁၀-၁၁ - ၅မယရှုသည  ထိသုူတို ့်၏ ယံု ကည မခင ေးကိမု င လ္ျှင ၊ လ္က မမခ 

မသမသောသူအောေး၊ ငါ့်သောေး၊ သင ၏ အမပစ ကို လ္ွတ မစမပီဟု ိန ့်မတော  ူ၏။ ....၇ဤသူသည  ဘုရောေး 

ကိုလ္ွန ကျြူေး၍ အဘယ မ ကောင ့် ဤသို ့်မမပောရသနည ေး။ ဘုရောေးသခင  ှတပါေး 

အဘယ သူသည အမပစ  ကိုလ္ွှတ နိငု သနည ေး...၁၀ လ္ူသောေးသည  မမ ကကီေးမပေါ် ှော 

အမပစ လ္ွှတ ပုိင သည ကို သင တို ့်သိမစမခင ေး ငါှ ထမလ္ော့်။ ၁၁ ကိုယ အိပ ရောကို မဆောင ၍ 

ကိုယ အိ  သို ့်သွောေးမလ္ော့်ဟု သင ့်အောေး၊ ငါဆိုသည ဟု လ္က မမခမသမသောသူအောေး  ိန ့်မတော  ူ၏။ 

ရှငလ်ုကာခရစ်ဝင် ၅:၂၀ - ကိုယ မတော သည  ထိုသူတို ့်၏ယံု ကည မခင ေးကိုမ င လ္ျှင ၊လ္ူနောအောေး၊အချင ေး 

လ္ူ၊ သင ၏အမပစ ကို လ္ွတ မစမပီဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။  

ရှငလ်ုကာခရစ်ဝင် ၇:၄၈-ထို ိန ေး အောေးလ္ည ေး၊ သင သည အမပစ တို ့်နငှ ့်လ္ွတ မလ္မပီဟု ိန ့်မတော  ူ၏။  

တမ္န်ကတာ်ဝတထ   ၁၀:၄၃ - ထိုသခင ကို ယံု ကည မသောသရူှိသ ျှတို ့်သည  နော မတော အောေးမြင ့် အမပစ  

လ္ွှတ မတော  ူမခင ေးမကျေးဇူေးကို ခံရ ကလ္တံ့်ဟူ၍  မရောြက အမပါင ေးတို ့်သည  ထိုသခင ၏ 

သက မသ ခံမြစ  ကသည ဟု မပတရုမ က ဆို၏။ 

တမ္န်ကတာ်ဝတထ   ၁၃:၃၈ - ထိုမ ကောင ့်ညီအစ တို ့်ကို၊ ထိုသခင ၏ မကျေးဇူေးမတော မ ကောင ့် အမပစ လ္ွှတ  

မခင ေးတရောေးကို သင တို ့်အောေး မဟော ကောေးသည ကိ၎ုင ေး၊  

ရှငက်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၂:၁၂ - ချစ သောေးတို ့်၊ သင တို ့်သည  ထိသုခင ၏ နော မတော အောေး 

မြင ့် အမပစ  ျောေးနငှ ့်ကင ေးလ္ွတ မသောမ ကောင ့်၊ သင တို ့်အောေးငါမရေး၍မပေးလ္ိုက ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၁၃၅ စင စစ မသော ကောေးအလ္လ ောဟ အရှင မ တ  ှတစ ပါေးအမပစ  ျောေး ှချ  ေးသော  

ခွင့်  မပေးနိငု မသောသူ သည အဘယ သူနည ေး။  

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ၅်:၇၅ ရ ယ  ၏သောေးမတော  စဟီ သည ရစူလ္ တ န မတော တစ ပါေး ျှသောမြစ ၏။ 
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ခရစ်ကတာ်၌ ကသမခင််းနငှ့််ငရဲအတကွ် ကသာ့်မ္ျာ်းရှ က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်မ္ခံပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငလ်ုကာခရစဝ်င ်၁၂:၅ - အဘယ သကူို မ ကောက ရ ည နည ေးဟူ ူကောေး၊ ကိယု ခနဓောကိသုတ မပီေး ှ ငရြဲ 

ထြဲသို ့် ချနိငု မသောသူကို မ ကောက  ကမလ္ော့်။  

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၁:၁-၁၈ - ၁ ထိုသခင ၏ ဗျောဒတိ မတော ကို....၈ ငါသည  အောလ္ြမြစ ၏။ ဩမ ဃ 

လ္ည ေး မြစ ၏ ဟု အနနတတန ခုိေးနငှ ့်မပည ့်စံုမတော  ူ၍၊ ပစစ ပပန ၊ အတိတ ၊ အနောဂတ ကောလ္အစဉ်ရှိ 

မတော  ူမသော ထောဝရအရှင  ဘုရောေးသခင   ိန ့်မတော  ူ၏။ ၁၄  ျက စမိတော သည လ္ည ေး  ီေးလ္ျှံကြဲ့်သို ့် 

မြစ ၏။ ၁၇ငါသည အဦေးဆံုေးမသောသူ၊ မနောက ဆံုေးမသော သမူြစ ၏။ ၁၈အသက ရှင မသောသူလ္ည ေး 

မြစ ၏။ ငါသည  အရင မသသည  မြစ ၍၊ က ဘောအဆက ဆက အသက နငှ ့် မပည ့်စံု၏။  ရဏောနငှ ့် 

 ရဏောနိငု ငကံိုလ္ည ေးငါအစိုေးရ၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာဇွခ်ရူြ် ၄၃:၅၇၊ ၅၉ - ၎င ေးမပင   ရ ယ  ၏သောေး(နဗီတ န မတော အီစော) ၅၉ ထို ရ ယ  ၏သောေး 

(အီ စော)ကောေး ကျွန တစ ပါေး ျှမြစ ၏။ ငါအရှင မ တ သည  ၎င ေး၏အမပေါ်၌ မကျေးဇူေးမပ မတော  ူခြဲ ့်သည့်  

မပင  ၎င ေးအောေး အီစ ရောအီလ္ီအ ျိ ေးသောေးတို ့်အြုိ ့် စနံ ူနောတစ ခု မပ လ္ုပ မတော  ူခြဲ ့်၏။  
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ခရစ်ကတာ်သည ်ကမ္ဘာကက ်း၏ ‘ကယ်တငရှ်င’် မြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်မ္ခံပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၄၃:၁၁-၁၃ - ၁၁ငါတပါေးသည  ထောဝရဘုရောေးမြစ ၍၊ငါ ှတပါေးကယ တင  

မသောသခင  ရှိ။ ၁၃ ...ငါသည  ဘုရောေးမြစ ၏။... 

ရှငလ်ုကာခရစ်ဝင် ၂:၁၁ - ယမန ့်တွင  ဒါဝိဒ မ ိ ွေ့၌ သခင ခရစ မတော တည ေးဟူမသော ကယ တင မသော 

အရှင သည  သင တို ့်အဘို ့်အလ္ိုငါှ ဘွောေးမ င မခင ေးကိုခံမတော  ူမပီ။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစ်ဝင ်၄:၄၂ - ...ဤသူသည မလ္ောကီသောေးတို ့်ကို ကယ တင မတော  ူမသော သခင တည ေး 

ဟူမသောခရစ မတော  အ ှန စင စစ မြစ မတော  ူမ ကောင ေးကို သိသည ဟု ဆိ ုက၏။ 

တ တဩုဝါဒစာ ၁:၄ - ငါတို ့်ကိုကယ တင မတော  ူမသော အရှင သခင မယရှုခရစ နငှ ့် ခ ည ေးမတော  

ဘုရောေးသခင ့်အထံမတော က မကျေးဇူေး၊ ကရုဏော၊ မင ိ သက  မခင ေးရှိပါမစမသော။ 

ရှငက်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၄:၁၄ - မလ္ောကီသောတို ့်ကို ကယ တင မသောသခင မြစ မစမခင ေးငါှ၊ 

ခ ည ေးမတော သည  သောေးမတော ကို မစလ္ွှတ မတော  ူသည ဟု ငါတို ့်သည  သမိ င ၍ သက မသခံ က၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၇၁ -… ရ ယ  ၏သောေးမတော  (နဗီတ န မတော )‘ စဟီ ’အီစောသည  အလ္လ ောဟ  

အရှင မ တ  ၏ ရစူလ္ တ န မတော  ျှသော မြစ မချသည ။ ….  
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ခရစ်ကတာ်အာ်း ကယ်တငရှ်ငန်ငှ့်် အရှငသ်ခငအ်မြစ်ယံု ကညမ်ခင််းသည ်ထာဝရအသကက် ု 

ရရှ ရန်အတကွ် တစ်ခုတည််းကသာနည််းလမ်္်းမြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်မ္ခံပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၁၆၊၃၆ ၁၆ဘုရောေးသခင ၏သောေးမတော ကိုယံ ုကည မသောသူအမပါင ေးတို ့်သည ၊ 

ပျက စေီးမခင ေးသို ့် မရောက ၊ ထောဝရအသက ကိ ုရမစမခင ေးငါှ၊ဘရုောေးသခင သည  ိ ိ၌တပါေးတည ေးမသော 

သောေးမတော ကိ ုစွန ့်မတော  ူသည တိုင မအောင  မလ္ောကီသောေးကိ ုချစ မတော  ူ၏။ ၃၆ သောေး မတော ကိ ုယံု 

 ကည မသောသူသည ထောဝရအသက ကိရု၏။ သောေးမတော ကိုပယ မသောသူ ူကောေး အသက ကို မတွွေ့ရ။ 

ထိုသူ၏အမပေါ်၌ ဘရုောေးသခင ၏ အ ျက မတော တည မနသည ဟု မယောဟန မဟောမလ္ ၏။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၆ - မယရှုက၊ ငါသည လ္  ေးခရီေးမြစ ၏။ သ မောတရောေးကိုလ္ည ေးမြစ ၏။ 

အသက သည လ္ည ေးမြစ ၏။ ငါ့်ကို အ ီှ မပ လ္ျှင  အဘယ သူ ျှ ခ ည ေးမတော ထံသို ့် မရောက ရ။ 

တမ္န်ကတာ်ဝတထ   ၄:၁၀-၁၂ - ၁၀ မယရှုခရစ ၏ နော မတော အောေးမြင ့် ၁၂ ထိုသခင ၏ နော မတော  ှ 

တပါေး ငါတို ့်ကို ကယ တင နိငု မသော နော တစံုတခု ျှ မကောင ေးကင မအောက  လ္ူတို ့်တွင   မပေါ် ရှိဟု 

မပတရုသည  ထိုသတူို ့်အောေး မ က ဆို၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၁၉၊ ၈၅ - ၉  ချွတ ဧကန  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ အထံမတော ၌(နှစ မ ိ ွေ့မတော  ူမပီေး 

မြစ  မသော) ဒနီ  သောသနော ှော  ူကောေးအစစလ္ော   သောသနောမတော ပင တည ေး။ ၈၅ ထို ့်မပင တဝ  ည သူ  ဆို 

အစစလ္ော   သောသနော ှတစ ပါေး အမခောေးသောသနော တစ ရပ ရပ ကို ရှောမြွစူေးစ  ေးပါ ူထိုသူ၏ထံ ှ (ထို 

သူရှောမြွမသောသောသနောသည အလ္’ဟ အရှင မ တ အထမံတော ၌)လ္က ခံသမဘောတမူတော  ူမခင ေး 

ကိုအလ္ျင ေးခံရ ည   ဟုတ မပ။ ၎င ေးမပင  ထိုသူသည  မနောင တ လ္ွန ဘဝ ၌လ္ည ေး ဆံုေးရှု ံေးသူ ျောေး 

အနက  တစ ဦေးအပါအဝင မြစ မပ ည ။ 

မှ္တခ်ျက်။ သမ္မာကျမ်္်းစာ၌ သခငက်ယရှုအာ်း ကမ္ဘာကက ်း၏ကယတ်ငရှ်ငအ်မြစက်ြာ်မပထာ်း ကသာ 

ကျမ်္်းချက်ကပါင််း (၂၀၀) ကကျာ်ရှ သည။်  
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ကမ္ဘာကက ်း၏အမပစ်မ္ျာ်းက ု ကမြလွတရ်န်အတကွ်စွန် ့်လွတမ်ခင််းအမြစ် 

ခရစ်ကတာ်၏အကသ်ွး ကတာ်အာ်း အမပစ်ကမြရာယဇ်အမြစ် 

သန်ွ်းကလာင််းပူကဇာ်မခင််းမြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါ သလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်မ္ခံပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၅၃:၅-၁၂- ၅ထိုသူသည  ငါတို ့် လ္ွန ကျြူေးမခင ေးအမပစ  ျောေးမ ကောင ့်၊ နော 

ကျင စွော ထိုေးမခင ေး၊ နှပိ စက မခင ေးကို ခံရမလ္၏။ ငါတို ့်၏ မင ိ သက မခင ေးချ  ေးသောကိုမြစ မစမသော ဆံေုး 

 မခင ေးသည  သူ ့်အမပေါ်သို ့် မရောက ၍၊ သခံူရမသော ဒဏ ချက အောေးမြင ့် ငါတို ့်သည  အနောမပျောက လ္ျက  

ရှိ က၏။၆..ထောဝရ ဘုရောေးသည  ခပ သိ  ေးမသော ငါတို ့်၏အမပစ  ျောေးကို သူ ့်အမပေါ်၌ တင မတော  ူ၏။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၂၉- ..ဤမလ္ောက၏အမပစ ကိုမဆောင သွောေးမသောဘုရောေးသခင ၏သိုေးသငယ  

ကို ကည ့်မလ္ော့်။ 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၁၅:၃-၄ - 

၃ခရစ မတော သည ကျ  ေးစောလ္ောသည အတိုင ေးငါတို ့်အမပစ  မ ကောင ့် အမသခံမတော  ူ၏။ ၄ 

သမဂဂ ဟ မပီေး ှ၊ ကျ  ေးစောလ္ောသည အတိုင ေး သံုေးရက မမ ောက မသောမန ့် ၌ ထမမ ောက မတော  ူ၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာအန်အမ်္  ၆:၁၆၄ -၎င ေးမပင  ည သူ ဆို(တစ စံုတစ ရောကို)ရေှာမြွဆည ေးပူေးမပ လ္ုပ ခြဲ ့်မသော ထိုသူ၏ 

အမပေါ်၌သောလ္ျှင ရှိမပအံ့်။ ထို ့်မပင  သယ ပုိေးသတူဦေး ျှပင  သူတစ ပါေး၏ဝန ကို သယ ပုိေးလ္ိ ့်  ည   ဟုတ မပ။ 

စူရတန်ွနဂျမ်္ ၅၃:၃၈ - ဧကန စင စစ   ည သည့် သယ ပုိေးသူ တစ ဦေးတစ မယောက  ျှပင  သူတစ ပါေး၏ 

ဝန ထုပ  ကို သယ ပုိေး ရွက မဆောင  ည  ဟုတ  ဟူ၍လ္ည ေးမကောင ေး။ 
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သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ကမ္ရှ ယ (သခငက်ယရှု ) ကသဆံ်ုးမ္ညဟ်ု ပကရာြက်မ္ျာ်း 

ကြာ်မပထာ်းပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ကြာ်မပထာ်းသည ် /  ကြာ်မပထာ်းသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၅၃:၁-၁၂ - ၁၁ သူသည  အ ျောေးမသော သူတို ့်ကိမုမြောင ့် တ ရော၌တည မစ 

လ္ိ  ့် ည ။ သူတို ့်၏အမပစ ကို ကိုယ တိုင မဆောင ရွက ရ၏။ ၁၂ထိုသို ့်  ိ ိအသက ကိုမသမခင ေး၌သွန ေး၍၊ 

 တရောေးမသောသူတို ့်နငှ ့်မရတွက ဝင မခင ေးသို ့် မရောက သမြင ့်၊ လ္ူ ျောေးတို ့်၏အမပစ ကိုမဆောင ရွက ၍၊  တ 

ရောေးမသော သူတို ့်အဘို ့် မတောင ေးပန မသောမ ကောင ့်၊ လ္ူကကေီးတို ့်ကို သူ၏ အဘို ့်မြစ မစမခင ေးငါှ ငါ ခွြဲ ည ။ 

ဒကံယလအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၉:၂၆ - ထိုသိတင ေးမမခောက ဆယ နစှ သိတင ေးလ္ွန မပီေး ှ ခရစ မတော သည  

အခွင ့် ရဘြဲအမသသတ မခင ေးကို ခံရလ္ိ  ့်  ည ။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၅၅ -တရံမရောအခါဝယ အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ကအိုအီစော(အသင သည  ည သို ့်  ျှ 

စိုေးရိ  မ ကောင့်  ကမခင ေး  ရှိမလ္နငှ့် ) ုချဧကန  ငါအရှင မ တ သည  အသင့် ကို သတ  ှတ ထောေးမသော 

အချိန ၌)မသမစမတော  ူအံ့်။ ၎င ေးမပင  အသင့် အောေး ိ ိအထံမတော  (မကောင ေးကင ဘံု) သို ့်ပင့်  ယူမတော  

 ူအံ့်။ ၎င ေးမပင  ယံု  ကည မသွြည  မငင ေးပယ မသော ကောြိရ တို ့်(၏ စွပ စွြဲချက တို ့်) ှ သန ့် ရှင ေးစင   ကယ ၍ 

လ္ွတ ကင ေးမစမတော  ူအံ့်။ 

စူရဟမ်္ရယမ်္ ၁၉:၃၀၊ ၃၃-၃၀ထိုအရှင မ တ သည ကျွန ပု အောေး[အင (န )ဂျီလ္ )]ကျ  ေးဂန ကိုချီေးမ  င့် မပေး 

သနောေးမတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။ ၎င ေးမပင  ထိုအရှင မ တ သည  ကျွန ပု အောေးနဗီတ န မတော အမြစ လ္ည ေးချီေး 

မမ  ောက မတော  ူခြဲ ့်မပသည ။ ၃၃ထို ့်မပင  ကျွန ပု ၏အမပေါ်၌ ကျွန ပု မ ွေးြွောေးခြဲ ့်သည့် မန ့်၌လ္ည ေးမကောင ေး၊ 

ကျွန ပု မသဆံုေး ည့် မန ့်၌ လ္ည ေးမကောင ေး၊ကျွန ပု ရှင မပန ထမစမခင ေး ခံရ ည့် မန ့်၌ လ္ည ေးမကောင ေး၊ 

(အလ္လ ောဟ အရှင မ တ အထံမတော  ှ) မင ိ ေးချ  ေးသောယော ှုသည  ကျမရောက ပါမစသတည ေး။ 
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ခရစ်ကတာ်သည ်သသူညဂ်ျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း၏သတမ်ြတ်မခင််းက ုခံရမ္ည့််အက ကာင််း 

မ္ မ္ က ုယ် မ္ မ္  ကက  တငက်ဟာ ကာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ကဟာ ကာ်းခဲ့်သည ် / မ္ကဟာ ကာ်းခဲ့်ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငမ်္ဿခဲရစဝ်င ်၁၆:၂၁- ထို ှတပါေးကိုယ မတော သည မယရုရှလ္င မ ိ ွေ့သို ့်သွောေးရ ည ။လ္ူအကကေီးအကြဲ၊ 

ယဇ ပုမရောဟတိ အကကီေး၊ကျ  ေးမပ ဆရောတို ့်လ္က ၌ ျောေးစွောခံရ ည ။အမသသတ မခင ေးကိုလ္ည ေးခံရ 

ည ။ သံုေးရက မမ ောက မသောမန ့်၌ ထမမ ောက  လ္ိ  ့် ည ဟူမသောအမ ကောင ေး ျောေးကို ထိုအခါ ှစ၍ 

တပည ့်မတော တို ့်အောေး မပမတော  ူ၏။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၀:၁၁၊၁၅ - ၁၁ ငါသည  မကောင ေးမသောသိုေးထိန ေးလ္ည ေးမြစ ၏။ မကောင ေး 

မသောသိုေးထိန ေးသည  သိုေးတို ့်အဘို ့်အလ္ိုငါှ  ိ ိအသက ကို စွန ့်တတ ၏။ ၁၅ ငါသည  ကိုယ အသက  

ကို သိုေးတို ့်အဘို ့်အလ္ိုငါှ စွန ့်၏။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၂:၃၂-၃၃ - ၃၂ ငါသည လ္ည ေးမမ ကကေီးနငှ ့်ခွော၍ မမ  ောက ထောေးမခင ေးကို ခံရ 

လ္ျှင ။ လ္ူအမပါင ေးတို ့်ကို ငါ့်ထံသို ့် ငါဆွြဲ ည ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။ ၃၃ ထိုသို ့်  ိန ့်မတော  ူမသော ၊  ိ ိသည  

အဘယ သို ့်မသရ ည အရိပ ကို မပေးမတော  ူ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

မှ္တခ်ျက်။ ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်သခငက်ယရှုသည် သသူည်ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်း၏ 

သတမ်ြတမ်ခင််း ခံရမ္ည့််အက ကာင််း ကမပာ ကာ်းထာ်းကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ရှ ကပ။  
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ခရစ်ကတာ်သညလ်က်ဝါ်းကာ်းတ ငုက်ပေါ်တငွရု်ပ်ခနဓာကသဆံ်ုးပပ ်းကသမခင််းမှ္ရှငမ်ပန်ထကမမ္ာ

က် သညမ်ြစ်က ကာင််းက ု လက်ခံပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်မ္ခံပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၂၇:၅၀ - မယရှုသည ကကီေးမသောအသံနငှ ့်တြန မ ကေးမ ကော မပီေးလ္ျှင အသက မတော  

ကို လ္ွှတ မတော  ူ၏။ 

ရှငမ်္ာကုခရစဝ်င ်၁၅:၃၇ - မယရှုသည ကကေီးမသောအသံနငှ ့် မ ကေးမ ကော ၍ အသက ချ ပ မတော  ူ၏။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၉:၃၀ - မယရှုသည  .... အ ှုမပီေးမပီဟု  ိန ့်မတော  ူလ္ျက ၊ မခါင ေးမတော ကို 

ငိကု ဆိုက ညွှတ ၍ အသက မတော ကို စွန ့်မတော  ူ၏။ 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၁၅:၃-၄ - ၃ ခရစ မတော သည  ကျ  ေးစောလ္ောသည အတိုင ေး ငါတို ့်အမပစ  

မ ကောင ့် အမသခံမတော  ူ၏။ ၄သမဂဂ ဟ မပီေး ှ၊ ကျ  ေးစောလ္ောသည အတိုင ေး 

သံုေးရက မမ ောက မသောမန ့်၌ ထမမ ောက မတော  ူ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၅၇ - …အ ှန စင စစ မသော ကောေးယင ေးသူတို ့်သည ထိုနဗီတ န မတော အီစောကိုသတ  

မြတ နိငု ခြဲ ့် ကသည လ္ည ေး ဟုတ မပ။လ္က ဝါေးကပ တိုင တင နိငု ခြဲ ့် ကသည လ္ည ေး ဟုတ မချ။အ ှန  

 ှောကောေး ၎င ေးတို ့်အြုိ ့် ှော (လ္က ဝါေးကပ တိုင အတင ခံရမသောသူ၏အဆင ေးသဏ္ဍောန သည )ဆင တူယိုေး 

 ှောေးမြစ မစမခင ေး ခံရခြဲ့်မလ္သည ။ ၎င ေးမပင  ဧကန စင စစ  ထိုနဗီတ န မတော  အီစောနငှ့် ပတ သက ၍ ကွြဲ 

လ္ွြဲမငင ေးခုံ ကကုန မသောသူတို ့်ကောေး ယင ေးနဗီတ န မတော အီစောနငှ့် ပတ သက ၍ဒွဟိသံသယ၌သော(နစ  

 ွန ေးလ္ျက ) ရှိမန ကသည  ှော  လ္ွြဲဧကန တည ေး။ ၎င ေးတို ့်၌ ထိုနဗီတ န မတော အီစောနငှ့် ပတ  သက ၍ 

( ိ ိတို ့်၏  ဟုတ   ှန မသော) ထင မ င ယူဆချက ကို လ္ိုက နောမခင ေး ှတစ ပါေး (တိကျ ှန  ကန မသော) 

အသိတရောေးဟူ၍ အလ္ျင ေး ရှိမချ။ စင စစ မသော ကောေး ယင ေးသူတို ့်သည  ထိုနဗီတ န မတော အီစောအောေး 

အ ှန စင စစ  သတ မြတ နိငု ခြဲ ့် ကသည  ဟုတ မပ။ 
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ခရစ်ကတာ်သည ်ယကန ့်အသက်ရှငပ်ပ ်း သတူြန်မပန်လညက်ကလာမ္ညမ်ြစ်က ကာင််းက ု 

လက်ခံ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် /  လက်ခံသည ် ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန ်

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၂-၃ - ၂ ငါ ့်အဘ၏အိ  မတော ၌ မနစရောအခန ေး ျောေးရှိ၏။ ...သင တို ့်မနစရော 

အရပ ကို မပင ဆင မခင ေးငါှ ငါသွောေးရ၏။ ၃ ငါသည သွောေး၍ သင တို ့်မပင ဆင စရောအရပ ကို မပင ဆင မပီေး 

 ှ တြန လ္ောမပန ၍၊ ငါရှိရောအရပ ၌ သင တို ့်ရှိမစမခင ေးငါှ သင တို ့်ကို ငါ့်ထသံို ့် သိ  ေးဆည ေး ည ။  

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၂:၂၅ - ထိုအယူနငှ ့်သမဘောတမူသော နမိကောလ္တပည ့်တို ့်၏ အယူကို စွြဲလ္  ေးမသော 

သူတို ့်သည  ထိုနည ေးတူ သင ၌ရှိ က၏။ 

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၂၂:၁၂၊၂၀ - ၁၂ ငါသည အလ္ျင အမ န လ္ော ည ။ ငါသည  အကျိ ေးအမြစ ကို မဆောင ခြဲ ့် 

သည မြစ ၍၊ လ္ူအသီေးသေီးတို ့်အောေး  ိ ိတို ့်အကျင ့်အတိုင ေး ဆပ မပေး ည ။ ၂၀ ငါသည  အလ္ျင အမ န  

လ္ော ည  ှန မပ၏ဟု၊ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၅၈ -….စင စစ  ှောကောေး အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  ထိုနဗီတ န မတော အီစောအောေး 

 ိ ိ အထံမတော သို ့် ပင့် ချီ ယူမတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။  

စူရာဇွခ်ရူြ် ၄၃:၆၁ - စူရောဇွခ ရူြ  ၄၃:၆၁ - ထို ှတစ ပါေး ဧကန  လ္ွြဲ ထို ရ ယ  ၏သောေး(အီစော) ှော "ကိယော တ " 

ရှင မပန  ထ  ည့်  အချိန ကောလ္နငှ့်  စပ လ္ျဉ်ေး၍ လ္ကခဏော၊ စည ေးက  ေးချက ၊ သတ  ှတ ချက  "ကယိော တ " ရှင  

မပန ထ ည့် မန ့်ကို ယံ ုကည ရန  အမ ကောင ေးတစ ရပ ပင မြစ ၏။သို ့်မြစ မပရော 

မှ္တခ်ျက်။ သမ္မာကျမ်္်းစာတငွ ်ခရစက်တာ်၏ဒတု ယအကက မ်္တြန်ကကလာမ္ည့််အက ကာင််းက ု ကြာ် 

မပထာ်းကသာ ကျမ်္်းချက် (၇၃) ချက်ရှ သည်။  
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သမ္မာကျမ်္်းစာ၏ ကျမ်္်းချက်တစ်ခုခုတငွ  ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က် 

ကကလာမ္ည့််အက ကာင််း က ု ကဟာက န််းထတုထ်ာ်းမခင််း သ ု ့်မ္ဟုတ ်

ကက  တငက်ဟာ ကာ်းထာ်းချက်မ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ရှ ပါ  /  ရှ သည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၂၄:၁၁၊၂၆ - ၁၁   ိစဆောပမရောြက အ ျောေးတို ့်သည  မပေါ်လ္ော၍လ္ူအ ျောေးတို ့်ကို 

လ္ှည ့်မြောေး ကလ္ိ  ့် ည ။ ၂၆ ထို ့်မ ကောင ့် သူတို ့်ကခရစ မတော သည  မတော၌ရှိသည ဟုဆိုမသော လ္ည ေး 

 ထွက  သွောေး ကနငှ ့်။ တိုက ခန ေး၌ ရှိသည ဟု ဆိုမသော လ္ည ေး  ယံ ုကနငှ ့်။  

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၃၁ -ငါသည  ကိုယ အမ ကောင ေးကို သက မသခံလ္ျှင  ငါ့်သက မသ တည ။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်အအရ််ရာြ် ၇:၁၅၇-အ ကင သူတို ့်သည အ ကင စောမပ တတ မသောရစူလ္ ၊နဗီတ န မတော  

မ တ ၏ (အ  ိန ့် မတော  ျောေး)ကို လ္ိုက နော ကကုန ၏။ ထိုသတူို ့်သည  ထိရုစူလ္ ၊ နဗီတ န မတော မ တ  

(၏ဝိမသသဂုဏ ထူေး ျောေး)ကို ိ ိတို ့်ထရံှိမတောင ရောတ ကျ  ေးမတော တွင လ္ည ေးမကောင ေး၊အင (န )ဂျီလ္ 

ကျ  ေးမတော  တွင လ္ည ေးမကောင ေး၊မရေးသောေးမပီေး မြစ သည ကို မတွွေ့ ရှိ ကမလ္သည ။  

စူရစဆ်ြ်ွ ၆၁:၆ -….နဗီတ န မတော  ‘အီစော’သည  (ဤသို ့်)မမပော ကောေးခြဲ့်မလ္၏။ အို-အစစရောအလီ္ီ  ျိ ေး 

နယွ ဝင  အမပါင ေးတို ့်။ ဧကန  လ္ွြဲ ငါသည   ိ ိအလ္ျင ရှိမနမသော မတောင ရောတ  (ကျ  ေးဂန )ကို 

ဟုတ  ှန မ ကောင ေး မထောက ခံအတည မပ သူ အမြစ လ္ည ေးမကောင ေး၊ ငါ၏မနောက တွင ’အဟ  ဒ ’ဟူ 

မသော အ ည နော နငှ့်  ပွင့် အံ့်မသော ရစူလ္ တ န မတော တစ ပါေးနငှ့် ပတ သက ၍ သတင ေးမကောင ေး မမပော 

 ကောေး သူ အမြစ လ္ည ေးမကောင ေး၊ အသင တို ့်ထံ(မစလ္ွှတ မတော  ူမခင ေးခံရမသော) အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  

၏ ရစူလ္ တ န မတော မြစ ၏။ 
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နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ည ်ဘရုာ်းသခငက်ရ်းသာ်းထာ်းကသာ ဗျာဒ တက်တာ်မ္ျာ်းက ု သ ရှ  

နာ်းလညက်သာပကရာြက်တစဉ် ်းအကနမြင့်် အရညအ်ကသ်ွးမပည့််မှ္ ရန်အတကွ် သသူည ်ဂျ ်း 

လူမ္ျ  ်းပညာတတတ်စ်ဉ ်း မြစ်ရန်လ ုအပ်ပါမ္ညလ်ာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လ ုအပ်မ္ည ် / မ္လ ုအပ်ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၂၂ - ယုဒလ္ူတို ့်၌ ကယ တင မခင ေးအမ ကောင ေးရှိ၏။  

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၃:၁-၂-၁ထိုသို ့်မြစ လ္ျှင ၊ယုဒလ္ူသည အဘယ သို ့်သောသနည ေး။အမရြျောေးလ္ှီေးမခင ေးအောေး 

မြင ့် အဘယ အကျိ ေးရှိသနည ေး။ ၂ အမထွမထွမသော အကျိ ေး ျောေးစွောရှိ၏။ ထူေးမ တ မသောအကျိ ေးဟူ ူ 

ကောေး၊ အမရြျောေးလ္ှီေးမခင ေးကို ခံမသော ယုဒတို ့်သည  ဘုရောေးသခင ၏ ဗျောဒတိ မတော  ျောေးကို ခံရ က၏။  

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၉:၄ - ထိုသူတို ့်သည  ဣသမရလ္လ္ူမြစ ၍၊သောေးအရော၌ချီေးမမ  ောက မခင ေးနငှ ့်၎င ေး၊ဘုန ေး 

အောနမုဘော မတော နငှ ့်၎င ေး၊ ပဋိညောဉ်တရောေးတို ့်နငှ ့်၎င ေး၊ ပညတ တရောေးထောေးမခင ေးနငှ ့် ၎င ေး၊ ဝတ မပ မခင ေး 

နငှ ့်၎င ေး၊ ဂတိမတော တို ့်နငှ ့်၎င ေး၊ ဆိုင  က၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

-- 

စူရတလွ်အအရ််ရာြ်  ၇:၁၅၇-၁၅၈ - ၁၅၇ အ ကင သူတို ့်သည  အ ကင စောမပ တတ မသောရစူလ္ ၊ 

နဗီတ န မတော  မ တ ၏ (အ ိန ့် မတော  ျောေး)ကို လ္ိုက နော ကကုန ၏။..၁၅၈ အသင တို ့်သည အလ္လ ောဟ  

အရှင မ တ  အောေးလ္ည ေးမကောင ေး၊ 

ထိုအရှင မ တ ၏အ ကင စောမပ သင  ကောေးြူေးမသောရစူလ္ နဗီတ န  မတော အောေးလ္ည ေးမကောင ေး၊ 

ယံု ကည  ကမလ္ကုန ။ 

စူရဟအ်ဟရ်ှုရာ ၄၂:၅၂ - ထိုနည ေးအတိုင ေးပင ငါအရှင မ တ သည   ိ ိအ ိန ့် မတော  ျောေးအနက  ှ ရူဟ  

တည ေး ဟူမသောကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ ကိထုုတ မပန မတော  ူခြဲ ့်၏။အသင သည ကျ  ေးဂန မဒသနော 

မတော ဟူသည  အဘယ နည ေးဟူ၍ သရိှိခြဲ ့်သည  ဟုတ မပ။  
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နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၏ မ္ မ္ က ုယ်မ္ မ္  ပကရာြက်တစ်ဉ ်းမြစ်က ကာင််းကကက်းက ကာ်မခင််း 

သညခ် ုငလ်ံုကသာစမ်္်းသပ်မ္ှုသ ု ့်မ္ဟုတ်ပကရာြက်မြစ်မခင််း၏အကထာက်အထာ်းရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
  မ္ရှ ပါ  /  ရှ သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ရှငက်ယာဟန်ခရစ်ဝင ်၅:၃၁၊၃၆- ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၅:၃၁၊၃၆- 

၃၁ငါသည ကိုယ အမ ကောင ေးကိုသက မသခံလ္ျှင ငါ ့်သက မသ တည ။ 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၁၄:၃၂-၃၃ - ၃၂ ပမရောြက တို ့်သည လ္ည ေး၊  ိ ိတို ့်စတိ ဝိညောဉ်ကို 

ချ ပ တည ေးနိငု  က၏။ ၃၃...သန ့်ရှင ေးသူတို ့်၏ အသင ေးမတော အမပါင ေးတို ့်၌မြစ သကြဲ့်သို ့်အသင ့်အတင ့် 

မင ိ ဝပ မခင ေးကို မပ စုမတော  ူ၏။ 

 ကကာရ နသ  ဩဝါသစာဒတု ယကစာင ်၁၃:၁ - ဤတတိယအကကိ  တွင  သင တို ့်ဆီသို ့် ငါလ္ော ည မြစ ၍၊ 

သက မသခံနစှ ဦေးသံုေးဦေးအောေးမြင ့် စကောေးရှိသ ျှ တို ့်သည  တည ရလ္ိ  ့် ည ။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့် ၄:၇၉-(အို- နဗီတ န မတော ) ငါအရှင မ တ သည  အသင့် အောေး လ္ခူပ သိ  ေးတို ့်ထံသို ့် ရစူလ္ တ န  

မတော အမြစ  မစလ္ွှတ မတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။ အ ှန စင စစ မသော ကောေးအလ္လ ောဟ အရှင မ တ  သည ပင လ္ျှင  

(အသင  ရစူလ္ တ န မတော မ တ မြစ မခင ေးနငှ့်  စပ လ္ျဉ်ေး၍)သက မသအမြစ လ္ံုမလ္ောက  မတော  ူမပသတည ေး။ 

စူရတရ်ွရအဒ်ဒ်  ၁၃:၄၃ - ၎င ေးမပင  ကောြိရ  မသွြည  မငင ေးပယ ကုန မသောသူတို ့်ကအသင သည ရစူလ္  

တ န  မတော  ဟုတ ဟု မမပောဆို ကမပသည ။ (အိ-ုနဗီတ န မတော ) အသင သည (၎င ေးတို ့်အောေးဤသို ့်) 

မမပော ဆို(မမြ ကောေး)ပါမလ္။ (အချင ေးတို ့်)ငါနငှ့်  အသင တို ့်၏စပ  ကောေးဝယ သက မသအမြစ အလ္လ ောဟ  

အရှင  မ တ သည လ္ည ေးမကောင ေး၊ မဒသနောမတော ကျ  ေးဂန ၏ အသိပညောရှိမသော သူတို ့်သည လ္ည ေး 

မကောင ေး လ္ံုမလ္ောက မပသတည ေး။ 

စူရဟြ်သဟ် ်၄၈:၂၈ - ထိုအရှင မ တ သည  အ ကင အရှင မ တ ပင ။ ထိုအရှင မ တ သည  ိ ိရစူလ္  တ 
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နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၏သတင််းစကာ်းသည ်သခငက်ယရှုနငှ့််အမခာ်းပကရာြက်မ္ျာ်း၏ 

သတင််းစကာ်းနငှ့်် ပပ ်းမပည့််စံုကသာ သကဘာတညူ ချက်ရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ရှ ပါ  /  ရှ သည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၈:၂၀ - သူတို ့်မမပောမသောစကောေးသည  နှုတ ကပတ မတော နငှ ့် ညီလ္ျှင ၊ 

သူတို ့်၌ အောရုဏ  တတ မသေး။ 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၄:၃၂-၃၃ - ၃၂ ပမရောြက တို ့်သည လ္ည ေး၊  ိ ိတို ့်စတိ ဝိညောဉ်ကို ချ ပ  

တည ေးနိငု  က၏။ ၃၃...သန ့်ရှင ေးသူတို ့်၏ အသင ေးမတော အမပါင ေး တို ့်၌ မြစ သကြဲ့်သို ့် အသင ့်အတင ့် 

မင ိ ဝပ မခင ေးကို မပ စုမတော  ူ၏။ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟ်ဟာမ္ မ်္စဂျ်ဒ်ဒ်ဟ ်

၄၁:၄၃အသင့် အလ္ျင ပွင့်  ကမလ္ကုန မသောရစူလ္ တ န မတော  ျောေးမမပောဆို (စွပ စွြဲ) မခင ေး 

ခံခြဲ ့် ကရသည့်  အတိုင ေးပင အသင လ္ည ေး မမပောဆိ(ုစွပ စွြဲ)မခင ေးကိုခံရ၏။  

စူရဟအ်ဟရ်ှုရာ ၄၂:၁၅ - အသင သည  ဤသို ့်မမပော ကောေးပါမလ္။ငါသည  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  ချမပေး 

မတော  ူခြဲ ့်မသော ည သည့် ကျ  ေးဂန ကို ဆိုသက ဝင ယံု ကည မပီေးမြစ ၏။ငါတို ့်နငှ့် အသင တို ့်၏အ

 ကောေး ၌  ည သို ့် ျှ အမငင ေးအခုံမပ ရန  ရှိမပီ။  

၉၄။. 94 

နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ညဘ်ရုာ်းသခငက်စလွတက်သာသမူြစ်က ကာင််းက ုအတညမ်ပ  

သည့််အကနမြင့်် ဘရုာ်းသခငသ်ည ်သူ ့်အာ်းသခငက်ယရှုနငှ့််အမခာ်းကသာပကရာြက်မ္ျာ်းကဲ့်သ ု ့် 

ထငရှ်ာ်းကသာ  အံ့် သြွယ်န မ္ တလ်ကခဏာမ္ျာ်းက ု လုပ်ကဆာငရ်န် သဘာဝလွန်တန်ခ ု်း 

အာဏာမ္ျာ်း ကပ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ကပ်းခဲ့်ပါ  /  မ္ကပ်းခဲ့်ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၃၆ - ငါမပ မသော ထိုအ ှုတို ့်သည လ္ည ေး ငါ့်ဘက ၌မန၍၊ ခ ည ေးမတော သည  

ငါ့်ကိုမစလ္ွှတ မတော  ူသည အမ ကောင ေးကို သက မသခံ က၏။  

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၁ - ..... ငါ့်အ ှုတို ့်ကိုမထောက ၍ ယံု ကမလ္ော့်။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာအန်အမ်္  ၆:၃၇-၃၈ - ၃၇၎င ေးမပင  ထိုသူတို ့်က(အကယ ၍သော  ုဟ မဒ သည နဗီတ န မတော မြစ ခြဲ ့် ပါ 

လ္ျှင )၎င ေး၏အရှင မ တ ထံမတော  ှ၎င ေးထံသို ့်မပောဋိဟောတစ ရပ ရပ သည  ည သည့် အတွက မ ကောင့်  

 ကျမရောက ပါသနည ေးဟု မမပောဆို ကမလ္သည ။ (အိုနဗီတ န မတော အသင သည  ထိုသူတို ့်အောေး ဤ 

သို ့်) မမပော ကောေးပါမလ္။  ုချဧကန  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  (ထိုသတူို ့်မတောင ေးဆိုမသော)တန ခုိေး မပော 

ဋိဟောကို ချမပေးနိငု စွ  ေးရှိမတော  ူ မသောအရှင မ တ  မြစ မတော  ူ၏။ ….၃၈ ငါအရှင မ တ သည  ( ိ ိ 

 ှတ တ  ေး) စောအုပ တွင  တစံုတရောကို ျှ ချန လ္ှပ ထောေးမတော  ူသည  ရှိမချ။  

စူရဟ်ယနူတွ(်စ)် ၁၀:၂၀ - ထို ှတစ ပါေး ၎င ေး တို ့်သည  (ဤသို ့်)မမပောဆို ကကုန ၏။အဘယ မ ကောင့်  

ထို(ရ စူလ္ တ န မတော မ တ ) ၏အမပေါ်၌၎င ေး ၏ အရှင မ တ အထမံတော  ှသက မသလ္ကခဏောတစ စံု 

တစ  ရော  ကျမရောက ခြဲ ့်ပါသနည ေး။ အကယ စင စစ  အကွယ ၌ရှိသ ျှတို ့်ကို အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  

သော လ္ျှင  ပုိင ဆိုင မတော  ူ၏။သို ့်မြစ မပရောအသင တို ့်သည မစောင့် မ ျှော ၍မန ကမလ္ကုန ။ 

ငါသည လ္ည ေး အသင  တို ့်နငှ့် အတူ မစောင့် မ ျှော သူတို ့်တွင  တဦေးအပါအဝင  မြစ သတည ေး။ 

မှ္တခ်ျက်။ သမ္မာကျမ်္်းစာတငွ ်သခငက်ယရှုနငှ့်် 

အမခာ်းပကရာြက်မ္ျာ်း၏အံ့် သြွယန် မ္ တလ်ကခဏာ မ္ျာ်း (၁၅၇) ခု မှ္တတ်မ်္်းထာ်းရှ ကသာလ်ည််း 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်နဗ  တမ္န်ကတာ် မ္ ုဟာမ္က် အတကွ် အလာ်းတမှူ္တတ်မ်္်းမ္ျာ်းမ္ရှ ကပ။  
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သခငက်ယရှုနငှ့််အမခာ်းပကရာြက်မ္ျာ်းကဲ့်သ ု ့်အနာဂတက် ုကဟာက န််းထတုန် ငုက်သာသ ု ့်မ္ဟုတ်

ကက  တငက်ဟာ ကာ်းန ငုက်သာပကရာြက်ဆကုကျ်းဇူ်းနဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၌ရှ ခဲ့်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ရှ ခဲ့်ပါ  /  မ္ရှ ခဲ့်ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

တရာ်းကဟာရာကျမ်္်း ၁၈:၂၂ - ပမရောြက သည ထောဝရဘုရောေး၏အခွင ့်ကိုမဆောင ၍မဟောမမပောသည  

အတိုင ေးအ ှု မြစ ၊ မဟောမမပောမသောစကောေး မပည ့်စံုလ္ျှင ၊ ထိုစကောေးကို ထောဝရဘရုောေး  ိန ့်မတော    ူ၊ 

ပမရောြက သည  ရြဲရင ့်စွောမဟောမမပောမပီ။ သူ ့်ကို  မ ကောက ရ။ 

ဓမ္မရာဇဝင ်ပဋ္ဌမ္ကစာင ်၉:၉-မရှေးကောလ္၌ ဣသမရလ္အ ျိ ေးသောေးတို ့်သည  ဘရုောေးသခင ကို မ ေးမ န ေး 

မခင ေးငါှ သွောေး ည ဟု အ ကံရှိ လ္ျှင ၊ မ င မသောသူထံသို ့် သေွာေး ကစို ့်ဟု ဆိုတတ  က၏။ ပမရောြက ဟူ 

၍ မခေါ်မဝေါ်မသောသူကို မရှေး ကောလ္၌ မ င မသောသဟူူ၍ မခေါ်မဝေါ်  ကသတည ေး။ 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၄၁:၂၂ - ထတု မဘော ၍ အနောဂတတ ိအရောတို ့်ကို ငါတို ့်အောေး မပ ကမစ။ အရင  

မြစ ဘူေးမသောအရောတို ့်သည  အဘယ သို ့်မြစ သည ကို ငါတို ့် ဆင မခင ၍၊ ထိုအရောတို ့်၏ အဆံုေးကို သိရ 

 ည အမ ကောင ေး မဘော မပ ကမစ။.. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------

- 

စူရာအန်အမ်္ ၆:၅၀-အသင တို ့်အောေးမမပောဆိုသည  ဟုတ ။ ကျွန ပု သည အကွယ ၌ရှိသည  တို ့်ကိုမ င  

သည  (ဟူ၍လ္ည ေးမမပောဆိုသည ) ဟုတ ။ 

စူရာအဟက်ြ် ၄၆:၉–...(အချင ေးတို ့်၊)ငါသည   ိ ိနှင့် ပတ သက ၍လ္ည ေးမကောင ေး၊အသင တို ့်နှင့် ပတ  

သက ၍လ္ည ေးမကောင ေး၊ ည သို ့် မပ လ္ုပ မခင ေးခံရ ည ကို သိရှိသည  ဟုတ မပီ။ငါသည  ိ ိထံထုတ မပန  

မခင ေး ခံရမလ္မသော ‘ဝဟ ယ ’ အ ိန ့် မတော ကိုသောလ္ျှင  လ္ိုက နော၏။ 
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အာမဗဟံ၏ ဘရုာ်းသခငသ်ည ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၏ ကအဗ်ာ အရပ်ရှ  ကကျာက်တံ်ုး 

နက်အာ်းနမ်္်းမခင််းသ ု ့်မ္ဟုတအ်ာရပ်နတဘ်ရုာ်းမ္ျာ်းအာ်းအရ ုအကသမပ မခင််းတ ု ့်အကပေါ်အမပ

စ် ခွင့််လွတက်ပ်းပါမ္ညလ်ာ်း။   

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ခွင့််မ္လွှတက်ပ်းပါ  /  ခွင့််လွှတက်ပ်းသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ထကွ်ကမမ္ာက်ရာကျမ်္်း၂၀:၃-၅-၃ငါ ှတပါေးအမခောေးမသောဘရုောေးကို ကိေုးကွယ နငှ ့်။၅ဦေး ချဝတ  မပ နငှ ့် 

ဓမ္မရာဇဝငတ်တ ယကစာင ်၁၉:၁၈ - သို ့်ရောတွင  ဗောလ္မရှွေ့၌ ဒေူးမထောက မခင ေး၊ န  ေးမခင ေးကို  မပ မသောသူ 

အမပါင ေးတည ေးဟူမသော ဣသမရလ္ အ ျိ ေးသောေးခုနစ မထောင တို ့်ကို ငါ့်အဘို ့် ငါကျန  ကင ေးမစမပီ ဟု 

 ိန ့်မတော  ူ၏။  

ကကာရ နသ  ဩဝါသစာဒတု ယကစာင ်၆:၁၆ - ဘရုောေးသခင ၏ဗိ ောန မတော သည  ရုပ တုတို ့်နငှ ့် အဘယ  

သို ့် စပ ဆိုင ရ ည နည ေး။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၁၅၈ - ဧကန အ ှန  ဆွြောနငှ့်   ရ ဝဟ မတောင  ျောေးသည  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  သတ  

 ှတ ထောေးမတော  ူမသော သောသနောမတော ၏အထိ  ေးအ ှတ  ျောေးအနက  ှ မြစ သည ၊ အ ကင သူသည  

အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ အိ  မတော မြစ မသော ကအ ဗဟ  မကျောင ေးမတော သို ့် ဟဂျ  မပ ရန  သွောေးမရောက  

သည မြစ မစ၊သို ့်တည ေး ဟတု အွန   ရဟ မပ သည မြစ မစထိုသူ၏အမပေါ်၌ထိုမတောင နစှ လ္ံုေး 

အ ကောေး တွင  သေွာေးလ္ောမခင ေးသည  တစ စံုတစ ရော ျှ အမပစ  ရှိမပီ။  

စူရတန်ွနဂျမ်္ ၅၃:၁၈-၂၀ - ၁၈ သို ့်မြစ မပရောအသင တို ့်သည ‘လ္ောေးတ ’နငှ့် စပ လ္ျဉ်ေး၍လ္ည ေးမကောင ေး၊ 

‘အွဇဇော’ နငှ့် စပ လ္ျဉ်ေး၍လ္ည ေးမကောင ေး။ ၂၀ အမခောေး တတိယမမ ောက မြစ မသော ‘ နောေးတ ’နငှ့် စပ  

လ္ျဉ်ေး၍လ္ည ေးမကောင ေး၊ ဆင မခင သံုေးသပ မခင ေးကို မပ ခြဲ ့် ကမလ္သမလ္ော။  
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နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ည ်သ၏ူအမပစ်မ္ျာ်းအတကွ်ခွင့််လွှတမ်္ှုက ု ကတာင််းခံရန် 

လ ုအပ် ကသာသာမ္န်လသူာ်းတစ်ဉ ်းအမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆခံရပါမ္ညလ်ာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ယူဆသည ် /  ယူဆသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန ်

ကဒသနာကျမ်္်း ၇:၂၀ - အမပစ  ပါဘြဲ မကောင ေးမသောအကျင ့်ကို ကျင ့် မသော သူမတော မကောင ေးတစံု 

တမယောက  ျှ မမ ကကေီးမပေါ် ှော ရှိ။   

ရှငက်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၁:၈၊၁၀ - ကိယု အမပစ  ရှိဟု ငါတို ့်သည ဆိုလ္ျှင ၊ ကိုယ ကိုကိုယ  

လ္ှည ့်မြောေး က၏။ ငါတို ့်၌သစစောတရောေး ရှိ။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၀၆ - ၎င ေးမပင  အသင သည  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ အထံမတော ၌ (အမပစ  ှ) လ္ွတ  

မင ိ ေးချ  ေး သောခွင့် ကို မလ္ျှောက ထောေးပန  ကောေးပါမလ္။ 

စူရဟ်ယဆူြ်ွ  ၁၂:၅၃ - စင စစ မသော ကောေး ကျွန ပု သည   ိ ိကိုယ ကိုအမပစ  ှကင ေးလ္ွတ သည ဟု  ဆို 

လ္ိုမပ။ အမ ကောင ေး မသော ကောေးဧကန  လ္ွြဲ စတိ နလှ္ံုေး ျောေးသည  မကောင ေး ှုကိုအလ္ွန အ ိန ့် မပေးတိုက  

တွန ေး မလ့္်ရှိ ကမသောမ ကောင့် ပင ။ 

စူရဟမု်္ဟမ္မဒ ်၄၇:၁၉ - သို ့်မြစ မပရော (အိ-ုနဗီတ န မတော ၊) အသင သည   ိ ိ၏ချိ ွေ့တြဲ့် ှုနငှ့် စပ လ္ျဉ်ေး 

၍ လ္ွတ မင ိ ေး ချ  ေးသောခွင့် ကို ပန  ကောေးအသနောေးခံပါမလ္။  

မှ္တခ်ျက်။ နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်သည် ၄င််းက ုယတ် ငု်၏ ကယတ်ငက်တာ်မူ္မခင််းက ု စ တခ်ျမ္ှုမ္ရှ  

ခဲ့်ကပ။ Cf. စူရာအဟက်ြ် ၄၆:၉၊ ဟဒ ်းစဘ်ခူါရ ကျမ်္်း တွ ဲ-၅၊ အမှ္တ ်၂၆၆ နှင့်် ၂၃၄-၂၃၆ 
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နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္ကသ်ည ်ပကရာြက်မ္ျာ်း၏ ကနာက်ဆံ်ုးကသာနငှ့်် အကက ်းကျယ်ဆံ်ုး 

ကသာသအူမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆခံရပါမ္ညလ်ာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ယူဆပါ  /  ယူဆသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၁:၁၊၈၊၁၇ - ၁ ထိုသခင ၏ ဗျောဒတိ မတော ကို....၈ ငါသည  အောလ္ြမြစ ၏။ ဩမ ဃ လ္ည ေးမြစ ၏ ဟု 

အနနတတန ခုိေးနငှ ့်မပည ့်စံုမတော  ူ၍၊ ပစစ ပပန ၊ အတိတ ၊ အနောဂတ ကောလ္အစဉ်ရှိ မတော  ူမသော ထောဝရအရှင  

ဘုရောေးသခင   ိန ့်မတော  ူ၏။ ၁၄  ျက စမိတော သည လ္ည ေး  ီေးလ္ျှကံြဲ ့်သို ့် မြစ ၏။ ၁၇ငါသည အဦေးဆံုေးမသောသူ၊ 

မနောက ဆံုေးမသော သမူြစ ၏။ ၁၈ အသက ရှင မသောသလူ္ည ေး မြစ ၏။ ငါသည  အရင မသသည  မြစ ၍၊ 

က ဘောအဆက ဆက အသက နငှ ့် မပည ့်စံု၏။  ရဏောနငှ ့်  ရဏောနိငု ငကံိုလ္ည ေးငါအစိုေးရ၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

စူရဟအ်ဟဇ််ဇာြ်၃၃:၄၀ ုဟ မဒ သည အသင တို ့်မယောက ျောေး ျောေးအနက  ည သူတစ ဦေးတစ မယော

က  ၏ ြခင  ျှ ဟုတ မပ။ စင စစ  ှော ူကောေး ( ုဟ မဒ သည ) အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ 

ရစူလ္ တ န မတော သည လ္ည ေးမကောင ေး၊နဗီတ န မတော အမပါင ေးတို ့်(၏နဗုုဝသ )ကိုအဆံုေးသတ သူသ

ည လ္ည ေးမကောင ေး၊ မြစ မပသည ။အ ှန စင စစ  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  

အရောခပ သိ  ေးတို ့်ကိုအ ကင ေး ြဲ့် သိမတော  ူ မသောအရှင မ တ ပင  မြစ မတော  ူမပသတည ေး။ 

စူရဟြ်ာသ ဟ ၄၈:၂၈ - ထိုအရှင မ တ သည  အ ကင အရှင မ တ ပင ။ထိုအရှင မ တ သည   ိ ိရစူလ္  

တ န မတော  ‘ ုဟ မဒ ’ (ဆလွ္လ လ္ောဟု အလ္ိုင ဟိဝစလ္ော  )အောေး တရောေးလ္  ေးညွှန နငှ့် တကွလ္ည ေး 

မကောင ေး၊  ှန  ကန မသော ‘ဒနီ ’သောသနောမတော နငှ့် တကွလ္ည ေးမကောင ေး၊ ယင ေးသောသနောမတော ကို 

အောေးလ္ံုေးမသော သောသနောတို ့်ထက ဝယ  လ္ွှ  ေး ုိေးမစမတော  ူအံ့်မသောငေှာ မစလ္ွှတ မတော  ူခြဲ ့်၏။ အ ှန  

မသော ကောေး အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည ပင  သက မသအမြစ  လ္ံုမလ္ောက မတော  ူမပသတည ေး။ 

မှ္တခ်ျက်။ သခငက်ယရှုအာ်း တြန်မပန်ကကလာရန် ကမ္ျှာ်လင့််သည။် နဗ တမ္န်ကတာ် 

မ္ ုဟာမ္က်အာ်း မ္ကမ္ျှာ်လင့််ကပ။  
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အာဒနံငှ့််ဧဝ၏ အမပစ်မပ မခင််းသည ်ဘရုာ်းသခငန်ငှ့််လူသာ်းအ ကာ်း 

အဓ ကကွဲမပာ်းမ္ှုက ုမြစ် ကစခဲ့်ပပ ်း ယင််းသည ်ဘရုာ်းသခင၏် အမပစ်စ ရငမ်ခင််းမှ္ 

လူက ုကယ်တငြ် ု ့်ရန် အက ကာင််း မြစ်ကစခဲ့်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မြစ်ကစခဲ့်သည ် / မ္မြစ်ကစပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကမ္ဘာဦ်းကျမ်္်း ၂:၁၆-၁၇ - ၁၆ ထောဝရအရှင ဘရုောေးသခင ကလ္ည ေး၊ မကောင ေး မကောင ေးကို သကိျွ  ေးရော အပင  ှတပါေး၊ 

ထိုဥယျောဉ်၌ ရှိသ ျှမသောအပင တို ့်၏အသီေးကို သင သည  စောေးရမသောအခွင ့်ရှိ၏။ ၁၇ ထိုအပင ၏ အသီေးကိုကောေး 

 စောေးရ။ စောေးမသောမန ့်တွင  ဧကန အ ှန မသရ ည ဟု လ္ူကိုပညတ ထောေး မတော  ူ၏။ 

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၅:၁၂-၁၉ -  ၁၂ ဤအမ ကောင ေးအရောဟူ ူကောေး၊ အမပစ တရောေးသည  တမယောက မသော 

သူအောေးမြင ့် ဤမလ္ောကသို ့်ဝင ၍၊ အမပစ တရောေးအောေးမြင ့် မသမခင ေး တရောေးဝင သည နငှ ့်အညီ၊ လ္ူ 

အမပါင ေးတို ့်သည  အမပစ ရှိမသောမ ကောင ့် မသမခင ေးသို ့် မရောက ရ က၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၃၅-၃၈ - ၃၅အို-အောဒ  ….ဤအပင ၏အနေီးသို ့်  ချဉ်ေးကပ  ကနငှ့် ၊(အကယ ၍ထို 

အပင ၏အနေီးသို ့်ချဉ်ေးကပ ၍ ထိုအပင ၏အသီေးအနှကံိုစောေးသံုေး ိ ကလ္ျှင )အသင တို ့်သည မပစ  ှုကျြူေး 

လ္ွန သူ ျောေးတွင အပါအဝင မြစ  ကကုန လ္တတ ံ ့်။ ၃၈ ထိအုခါ က ဘောဦေးြခင  အောဒ  (အ)သည   ိ ိအောေး 

မ ွေးမ ြူမစောင    ကည့် ရှုမတော  ူထမသော အရှင့် ထံ ှ အချိ ွေ့မသော(ဆု ွန ) ျောေးကို သင  ကောေးနောယူ၍ 

(အရှင့် ထံ ဝန ချမတောင ေးပန  အသနောေးခံရော) အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည   ိ ိကရုဏောမတော မြင့်  အော 

ဒ  (အ)ဘက သို ့် လ္ှည့် မတော  ူ၍ ချ  ေးသောခွင့်  မပေးသနောေးမတော  ူမလ္၏။  
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လူသာ်းမ္ျာ်းသည ်သဘာဝအမပစ် (ဗ ဇအမပစ်)မြင့်် ကမွ္်းြွာ်းလာရသမူ္ျာ်းမြစ်အက ကာင််း 

ကြာ်မပကသာကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း ရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ရှ သည် / မ္ရှ ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၆၄:၆ - အကျွန ပု တို ့်ရှိသ ျှသည  စင  ကယ မခင ေး ရှိပါ။ မပ ဘေူးသ ျှမသော 

ကုသိုလ္ မကောင ေး ှုတို ့်သည  ညစ မသော အဝတ နငှ ့်တူ ကပါ၏။ အကျွန ပု တို ့် ရှိသ ျှသည  သစ ရွက ကြဲ့် သို ့် 

ည ိ ေးန ွ ေးလ္ျက ရှိ၍၊ ကိယု အမပစ တို ့်သည  မလ္ကြဲ့်သို ့် အကျွန ပု တို ့်ကိ ုတိုက သေွာေးပါမပီ။  

ကယရမ္ အနာဂတတ  ကျမ်္်း ၁၃:၂၃ - အြဲသမယောပိလ္ူသည   ိ ိအမရ၏ အဆင ေးကို၎င ေး၊ ကျောေးသစ  

သည   ိ ိအကွက အကျောေးတို ့်ကိ၎ုင ေး မမပောင ေးလ္ြဲနိငု သမလ္ော။ မမပောင ေးလ္ြဲနိငု လ္ျှင ၊ ဒစုရုိက ကို မပ မလ့္် 

ရှိမသော သူတို ့်သည ၊ သုစရုိက ကိုမပ မခင ေးငါှ တတ နိငု  ကလ္ိ  ့် ည ။ 

ကယရမ္ အနာဂတတ  ကျမ်္်း ၁၇:၉ - စတိ နလှ္ံုေးသည  ခပ သိ  ေးမသော အရောထက  စဉ်ေးလ္ြဲတတ ၏။ အလ္ွန  

ယိုယွင ေးမသော သမဘောရှိ၏။ စတိ နလှ္ံုေးသမဘောကို အဘယ သူသိနိငု သနည ေး။ 

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၃:၂၃ - ..လ္ူအမပါင ေးတို ့်သည  ဒစုရုိက ကို မပ ၍ဘုရောေးသခင မရှွေ့မတော ၌ အသမရ 

ပျက  ကမပီ။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာတာဟာ ၂၀:၁၂၂ - ထို ့်မနောက  ယင ေးအောဒ  အောေး ၎င ေးကို ြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူမတော  ူမသော အရှင  

မ တ သည  မရွေးချယ မတော   ူခြဲ ့်မလ္ရော၊ထိုအရှင မ တ သည  ၎င ေး၏ဘက သို ့် ကရုဏောမတော နငှ့်  မပန  

လ္ှည့်  မတော  ူ (၍၎င ေး၏မတောင ေးပန ချက ကို သမဘောတူလ္က ခံမတော  ူ)ခြဲ့်မလ္သည ။ ထို ့်မပင တရောေး 

လ္  ေး  ှန  ကိုလ္ည ေးမပမတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။ 

]မှ္တခ်ျက်။ အစစလာမ်္ဘာသာသည် ‘ဗ ဇအမပစ’်၏အယဝူါဒက ု မငင််းဆ သုည်။ 
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ပကရာြက်မ္ျာ်းအပါအဝင ်(သခငက်ယရှုမှ္လွှဲ၍) လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်းလံု်းသည ်

အမပစ်တရာ်းက ု ကျ ်းလွန်ကသာ အမပစ်ရှ သမူ္ျာ်းဟုတပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ဟုတသ်ည ် /  ဟုတသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ဓမ္မရာဇဝငတ်တ ယကစာင ်၈:၄၆- မပစ  ှောေးတတ မသောလ္ူတမယောက  ျှ ရှိသည မြစ ၍၊ 

ကိုယ မတော  ၏လ္ူတို ့်သည  ကိုယ မတော ကို မပစ  ှောေးမသောမ ကောင ့်... 

ဆာလံကျမ်္်း ၁၃၀:၃ - အိ ုဘုရောေးရှင ထောဝရဘရုောေး၊ ကိုယ မတော သည  ဒစုရုိက အမပစ  ျောေးကို  ှတ  

မတော  ူလ္ျှင  အဘယ သူသည  ခံရပ နိငု ပါ ည နည ေး။ 

သတုတ ကံျမ်္်း ၂၀:၉ - ငါသည  ကိုယ စတိ နလှ္ံုေးကို စင  ကယ မစမပီ။ အမပစ နငှ ့်ကင ေးလ္ွတ ၏ဟု 

အဘယ သူဆိုနိငု သနည ေး။ 

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၃:၁၀ - ကျ  ေးစောလ္ောသည ကောေး၊ မမြောင ့် တ မသောသူ ရှိ၊ တမယောက  ျှ ရှိ။  

ရှငက်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၁:၈ - ကိုယ အမပစ  ရှိဟု ငါတို ့်သည ဆိုလ္ျှင ၊ ကိုယ ကိုကိုယ  

လ္ှည ့်မြောေး က၏။ ငါတို ့်၌သစစောတရောေး ရှိ။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟ်ယဆူြ်ွ ၁၂:၅၃ - စင စစ မသော ကောေး ကျွန ပု သည   ိ ိကိုယ ကိုအမပစ  ှကင ေးလ္ွတ သည ဟု  ဆို 

လ္ိုမပ။ အမ ကောင ေး မသော ကောေးဧကန  လ္ွြဲ စတိ နလှ္ံုေး ျောေးသည  မကောင ေး ှုကိုအလ္ွန အ ိန ့် မပေးတိုက  

တွန ေး မလ့္်ရှိ ကမသောမ ကောင့် ပင ။ 

စူရဟန်ဟလ််၁၆:၆၁ - စင စစ မသော ကောေး အကယ ၍သော အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  လ္ူတို ့်အောေး၎င ေး 

တို ့် ၏  တရောေး ှုမ ကောင့် (ရုတ တရက ချက ချင ေး)ြ  ေးဆီေးကွပ  ျက မတော  ူပါလ္ျှင (ဤပထဝီမမ ) 

မပေါ်ဝယ  သွောေးလ္ောလ္ှုပ ရှောေးမသော သတတ ဝါတစ စံုတစ ခုကို ျှ ချန ထောေးမတော  ူ ည  ဟုတ မပ။  

စူရဟမု်္ဟမ္မဒ ်၄၇:၁၉ - သို ့်မြစ မပရော (အိ-ုနဗီတ န မတော ၊) အသင သည  ိ ိ၏ချိ ွေ့တြဲ့် ှုနငှ့်  စပ လ္ျဉ်ေး 

၍ လ္ွတ မင ိ ေးချ  ေးသောခွင့် ကို ပန  ကောေးအသနောေးခံပါမလ္။ 

၁၀၂။. 102 

သခငက်ယရှု၏မ္ ခင ်မ္ာရ သည ်သန် ့်ရှငမ်မ္င့််မမ္တက်သာပါရမ္ မ္ျာ်းနငှ့််မပည့််စံုသအူမြစ် သတ ်

မှ္တခ်ံရပပ ်း ဘရုာ်းသခင၏်မ္ ခငအ်ကနမြင့််  ကညည်  ကလ်းစာ်းခံရသင့််ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္သင့််ပါ  /  မ္သင့််ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၄၂:၈ - ငါသည  ထောဝရဘုရောေးမြစ ၏။ ထိုနော သည  ငါ့်နော မြစ ၏။ ငါ့် 

ဘုန ေးကို အမခောေးမသော သူအောေး၎င ေး၊ ငါ့် အသမရကို ရုပ တုဆင ေးတုတို ့်အောေး၎င ေး ငါ မပေး။  

ရှငက်ယာဟန်ခရစ်ဝင ်၂:၃-၅- ၃ စပျစ ရည ကုန မသောအခါ၊ မယရှု၏ ယ မတော က၊ စပျစ ရည  ရှိဟု 

 ကောေးမမပော၏။ ၄မယရှုကလ္ည ေး၊ အချင ေး ိန ေး ၊ သင သည  ငါနငှ ့်အဘယ သို ့်ဆိုင သနည ေး။ ငါ့်အချိန  

 မရောက မသေးဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။ ၅  ယ မတော ကလ္ည ေး၊ သူမစခုိင ေးသ ျှတို ့်ကို မပ  ကမလ္ော့်ဟု 

အမစ ခံတို ့်အောေးဆိမုလ္၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်အစစရာအ လ် ၁၇:၂၂-၂၃ - စင စစ  အသင့် အောေး ြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူမတော  ူမသောအရှင မ တ  

သည  (ဤသို ့်)အ ိန ့်  မတော စရီင ချ ှတ  မပဋ္ဌောန ေးမတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။ အသင တို ့်သည  ထိုအရှင မ တ  ှ 

တစ ပါေး အမခောေးကို ခဝပ ကိုေးကွယ  ရှိခုိေးပူမဇော မခင ေး အလ္ျှင ေး မပ  ကရမပ။ 

စူရတဇ်ွဇာရ ယာသ ်၅၁:၅၆ - စင စစ မသော ကောေး ငါအရှင မ တ သည  ဂျင န သတတ ဝါတို ့်အောေးလ္ည ေး 

မကောင ေး၊  န ုဿ လ္ူသောေးတို ့်အောေး လ္ည ေးမကောင ေး၊ ငါအရှင မ တ အောေး ဆည ေးကပ ကိုေးကွယ  ကရန  

သောလ္ျှင  ြန ဆင ေးမတော  ူခြဲ ့်၏။ 
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လူသာ်းတစ်ဉ ်း၏အမပစ်တရာ်းသညသ်န် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငထ်မှံ္သ ်းမခာ်းမြစ်ကစပပ ်း၄င််း

၏ သဘာဝအကျ  ်းဆက်အကနမြင့်် အမပစ်ကျ ်းလွန်သမူ္ျာ်း ငရဲသ ု ့်သာွ်းရန် အမပစ်စ ရင ်

ခံရမ္ည ်မြစ်က ကာင််း နာ်းလညရ်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 နာ်းလညရ်သည ် /  နာ်းလညရ်သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ကယဇကကျလအနာဂတတ  ကျမ်္်း  ၁၈:၄၊၂၀-၄..မပစ  ှောေးမသောဝိညောဉ်သည အသက မသရ ည ။ ၂၀ မပစ  

 ှောေးမသောသူသည  အမသခံရ ည ။ ... 

ရှငလ်ုကာခရစ်ဝင် ၁၂:၅ - အဘယ သူကို မ ကောက ရ ည နည ေးဟူ ူကောေး၊ ကိုယ ခနဓောကိုသတ မပီေး ှ 

ငရြဲထြဲသို ့် ချနိငု မသောသူကို မ ကောက  ကမလ္ော့်။ ငါအ ှန ဆိုသည ကောေး၊ ထိုသကူို မ ကောက  ကမလ္ော့်။ 

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၂၀:၁၃-၁၅ - ၁၃ ...လ္ူအသီေးအသီေး တို ့်သည   ိ ိတို ့်အကျင ့်အတိုင ေး တရောေးစရီင မခင ေး ကို 

ခံရ က၏။ ၁၄ ထိုအခါ  ရဏနငှ ့်  ရဏနိငု ငကံို  ီေးအိုင ထြဲသို ့် ချပစ မလ္၏။ ၁၅ အသက စော 

မစောင ၌ စောရင ေး ဝင မသောသူ ရှိသ ျှတို ့်ကိုလ္ည ေး  ီေးအိုင ထြဲသို ့် ချပစ မလ္၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်အအရ််ရာြ်  ၇:၄၁ - ၄င ေးတို ့်၌ ငရြဲ ီေးအိပ ယောပင ရှိအံ့်။ ထိုနည ေးတူစွော ၄င ေးတို ့်အမပေါ်၌ 

(လ္ည ေးငရြဲ ီေး၏) အြုံေးအအုပ ပင ရှိအံ့်။ စင စစ  ူကောေး ငါအရှင မ တ သည   တရောေးကျြူေးလ္ွန မသော 

သူတို ့်အောေး ဤနည ေး အတိုင ေးပင  မပစ ဒဏ မပေးမတော  ူမပသတည ေး။ 

စူရဟ်ယနူတွ(်စ)် ၁၀:၂၇ - သို ့်ရောတွင  မကောင ေး ှုဒစုရုိက  ျောေးကိုရှောမြွဆည ေးပူေး ကကုန မသောသူတို ့် 

 ူကောေး (၎င ေး တို ့်ရေှာမြွ ဆည ေးပူေးခြဲ ့် ကကုန မသော)  မကောင ေး ှု ျောေး၏အကျိ ေးသည  ထို မကောင ေး ှုနငှ့်  

ထပ  တူထပ  ျှပင  မြစ မချသည ။ …..ထိုသတူို ့်သည ငရြဲသောေး ျောေး မြစ  ကမပသည ။ ၎င ေး တို ့်သည  

ငရြဲဘံု ၌အမ ြဲထောဝစဉ်မနထိုင  ခံစောေး ကရ ည့် သူ ျောေးပင  မြစ  ကကုန သတည ေး။ 
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သန် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငသ်ည ်ကသ်းငယ်ကသာအမပစ်တရာ်းမ္ျာ်းက ု 

အကလ်းအနက်ထာ်းပါ သလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အကလ်းအနက်ထာ်းသည ် / အကလ်းအနက်မ္ထာ်းပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၅:၁၉ - ထိုမ ကောင ့် အ ကင သူသည ၊ အငယ ဆံုေးမသောပညတ တခုကို ကိုယ တိုင  

လ္ွန ကျြူေး၍ သူတပါေးတို ့်အောေးလ္ည ေး ထိုအတူသွန သင ၏။ ထိုသူသည  မကောင ေးကင နိငု ငမံတော ၌ 

အငယ ဆံုေးမသောသမူြစ လ္ိ  ့် ည ။.. 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၁၂:၃၆ - ငါဆိုသည ကောေး၊ လ္ူတို ့်သည  အကျိ ေး ြဲ့်မသောစကောေးကို မမပောသ ျှအတကွ ၊ 

တရောေးဆံေုးမြတ မသောမန ့်၌ စစ မ ကောမခင ေးကို ခံရ ကလ္တံ့်။.. 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၅:၆ - သင တို ့်၏ ဝါ ကောေးမခင ေးသည   မကောင ေး သင ့် မြစ ၏။ အ 

နည ေးငယ မသောတမဆေးသည   ုန ့်စ ိ ေးတပုံလ္ံုေး ကို မြောင ေး ကမစတတ သည ကို  သိ ကသမလ္ော။ 

ရှငယ်ာကုပ် ဩဝါဒစာ ၂:၁၀ - ..ပညတ တရောေးအလ္ံုေးစံုကို မစောင ့်မရှောက သည တွင  တစံုတခု၌ ှောေး ိ 

လ္ျှင ၊ ပညတ တရောေးကို လ္ွန ကျြူေးမသောအမပစ ရှိ၏။ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟအ်ဟဇ််ဇာြ် ၃၃:၅ -….စင စစ မသော ကောေး အသင တို ့်အမပေါ်၌ အသင တို ့် မ ့် ှောေး၍မပ  ူခြဲ ့် က 

ကုန မသော အ ှုကိစစနငှ့် စပ လ္ျဉ်ေး ၍ အမပစ တစ စံုတစ ရော  ရှိမပ။ သို ့်ရောတွင  အသင တို ့်၏စတိ က 

 ကံရွယ မပ  လ္ုပ ခြဲ ့် ကကုန မသော အ ှုကိစစ၌ ူ(အမပစ )ရှိသည ။ 

စူရတန်ွနဂျမ်္ ၅၃:၃၁-၃၂- (ထိုမကောင ေး ှုမပ သူတို ့် ှော) အမသေးအြွြဲမပစ  ှု ျောေးကို ( မတော တဆ) 

မပ  ိ  က မသော လ္ည ေး ကကီေးမလ္ေးမသော မပစ  ှုတို ့် ှလ္ည ေးမကောင ေး၊ 

ညစ ည  ေး ှုတို ့် ှလ္ည ေးမကောင ေး၊(အထူေး)  ကဉ်မရှောင  ကကုန ၏။ 
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သခူ ု်းတစ်ကယာက်၏လက်က ုမြတမ်ခင််းသည ်

သင့််ကလျှာ်ကသာအမပစ်ဒဏ်စ ရငမ်ခင််းတစ်ရပ် ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ဟုတပ်ါ  /  ဟုတသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ထကွ်ကမမ္ာက်ရာကျမ်္်း ၂၂:၁-၄...၁လ္ူသည  သိုေးနေွာေးကိုခုိေး၍သတ သည မြစ မစ၊မရောင ေးသည မြစ မစ၊ 

နေွာေးတမကောင အတွက နေွာေးငါေးမကောင ကို၎င ေး၊သိေုးတမကောင အတွက သိုေးမလ္ေးမကောင ကို၎င ေးမပန မပေး

ရ  ည ။ ၄သခုိူေးလ္က ၌ခုိေးမသောနေွာေး၊ သိုေးကိုအသက ရှင လ္ျက  အ ှန မတွွေ့လ္ျှင ၊ နစှ ဆမပန မပေးရ ည ။ 

သတုတ ကံျမ်္်း ၆:၃၀-၃၁ - ၃၀  ွတ သိပ မသော စတိ မမပမစမခင ေးငါှ၊ ခုိေးမသောသူ ပင  အမပစ  လ္ွတ ရ။ 

၃၁ မတွွေ့ ိလ္ျှင  ခုနစ ဆမပန မပေးရ ည ။ ကိုယ အိ  ၌ ရှိသ ျှမသော ဥစစောတို ့်ကို မလ္ျော ရ ည ။ 

ရှငလ်ုကာခရစဝ်င် ၆:၃၅-၃၆ - ၃၅ သင တို ့် ူကောေး ရန သူတို ့်ကိခုျစ  ကသမလ္ော။ မကျေးဇူေးမပ  က 

မလ္ော့်။ တစံုတခုကိုရ ည ဟု မမ ော လ္င ့်မခင ေး  ရှိဘြဲ မချေးငါှေး ကမလ္ော့်။ ထိုသို ့်မပ လ္ျှင  သင တို ့်အကျိ ေး 

ကကီေးလ္ိ  ့် ည ။ အမ င ့်ဆံုမသောဘရုောေး၏ သောေးမြစ  ကလ္ိ  ့် ည ။ ၃၆...ထိမု ကောင ့် သင တို ့်အဘသည  

သနောေးမခင ေးစတိ ရှိမတော  ူသည နည ေးတူ သင တို ့်သည လ္ည ေး သနောေးမခင ေးစတိ ရှိ ကမလ္ော့်။ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ၅်:၃၈ -၎င ေးအမပင (အိ-ု တရောေးသကူကီေးအမပါင ေးတို ့်) ခုိေးသမူယောက ျောေးပင မြစ မစ၊ 

ခုိေးသူ ိန ေး  ပင မြစ မစ၊ အသင တို ့်သည  ၎င ေးတို ့်နစှ ဦေးလ္ံုေး၏လ္က  ျောေးကိမုြတ မတောက  ကမလ္ကုန ။ 

(ဤသည ) ထိုသူတို ့်နစှ ဦေး မပ  ူခြဲ ့် ကမသော မပ  ူချက ၏ မပစ ဒဏ လ္ည ေးမြစ ၏။အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  

အထံမတော   ှ(အမခောေးသူ ျောေး) သတိသမံဝဂရမစရန  ဆံုေး ချက တစ ရပ လ္ည ေးမြစ ၏။  
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တစ်ခါတစ်ရံတစ်ပါ်းသကူ ုလ မ်္လညမ်ခင််းသ ု ့်မ္ဟုတလ်ှည့််မြာ်းမခင််းသည ်ယံု ကညသ် ူ

တစ်ကယာက်အတကွ် ကကာင််းပါသလာ်း။ (Taqiyya သ ု ့်မ္ဟုတ ်Kitman) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ကကာင််းပါ  /  ကကာင််းသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

သတုတ ကံျမ်္်း ၆:၁၆-၁၇ - ၁၆ ထောဝရဘုရောေး  ုန ေးမတော  ူမသော အရော မမခောက  ပါေး က၊ စက ဆုပ ရံွ ွေ့ ရေှာ 

မတော  ူမသောအရော ခုနစ ပါေး ဟူ ူကောေး၊ ၁၇ ...  ုသော၌ ကျင  လ္ည မသော လ္ျှောတပါေး.. 

ကဇြန အနာဂတတ  ကျမ်္်း ၃:၁၃ - ကျန  ကင ေးမသော ဣသမရလ္အ ျိ ေးသောေးတို ့်သည   တရောေးမသောအ ှု 

ကို  မပ ရ က။  ုသော မမပောရ က။ သတူို ့် နှုတ ၌ လ္ှည ့်စောေးတတ မသော လ္ျှော ရှိရ။... 

ဧြက်ဩဝါဒစာ  ၄:၂၅ - ထိုမ ကောင ့် ုသောေးစကောေးကိုပယ ရှောေး၍.... 

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၂၁:၈၊ ၂၇ - ၈.....သစစောပျက မသောသူ အမပါင ေးတို ့် ူကောေး၊ ဒတုိယမသမခင ေးတည ေးဟူ 

မသော ကန ့်နငှ ့်မလ္ောင မသော  ီေးအိုင ထြဲ၌  ိ ိတို ့်အဘို ့်ကို ရ ကလ္ိ  ့် ည  ဟူ၍၎င ေး ငါ့်အောေး  ိန ့်မတော  ူ 

၏။ ၂၇..သစစောပျက မသောအရော တစံုတခု ျှ ဝင ရဘြဲ၊ သိုေးသငယ ၏ အသက စောမစောင ၌ စောရင ေးဝင  

မသော သူတို ့်သောလ္ျှင ဝင ရ၏။ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၂၂၅ - အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  အသင တို ့်၏အချည ေးနှေီးမသောကျိန ဆိုချက  ျောေးနငှ့်  

စပ  လ္ျဉ်ေး၍ အသင တို ့်ကို မပစ ဒဏ  မပေးမတော  ူ ည  ဟုတ ။  

စူရတသွသ်ဟရ် ်းမ်္ ၆၆:၂- ဧကန စင စစ အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည အသင တို ့်အကျိ ေးငေှာအသင တို ့်၏ 

ကျိန ဆို ချက  ျောေးကို မမြနိငု ရန  (နည ေးလ္  ေး)သတ  ှတ ၍ မပေးမတော  ူခြဲ ့်၏။  

မှ္တခ်ျက်။ Taqiyya = မ္မှ္န်ကန်ကသာအရာအာ်းကမပာဆ မုခင််း၊  

                       Kitman = ထ န်ချန်ထာ်းကသာမု္သာစကာ်း 
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လ ငတ်ဆူက်ဆမံခင််းက ု တာ်းမမ္စ်ထာ်းပပ ်း မပစ်တငစ် ရငမ်ခင််းခံရမ္ည့််အမပစ်တရာ်းအမြစ်  

မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မမ္ငသ်ည ် /  မမ္ငသ်ည ် ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ဝတမ်ပ ရာကျမ်္်း ၁၈:၂၂ -  ိန ေး နှင ့် မပါင ေးမဘော သကြဲ့်သို ့် မယောက ျောေးချင ေး မပါင ေးမဘော ရ။ ရံွရေှာဘွယ  

အ ှုမြစ ၏။  

ဝတမ်ပ ရာကျမ်္်း ၂၀:၁၃ -  ိန ေး နှင ့်မပါင ေးမဘော သကြဲ့်သို ့် မယောက ျောေးမခင ေးမပါင ေးမဘော လ္ျှင  ထိုသူနစှ  

မယောက တို ့်သည ၊ ရံွရှောဘွယ မသောအ ှုကိမုပ မသောမ ကောင ့်၊ အမသသတ မခင ေးကိုအ ှန ခံရ ည ။ 

မသထိုက မသောအမပစ ရှိ၏။  

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁: ၂၆-၂၇ - ၂၆ ... ဘုရောေးသခင သည  သူတို ့်ကို ရှက မ ကောက ဘွယ မသော ကိမလ္သော 

လ္က သို ့် ၂၇ ....ရှက မ ကောက ဘွယ မသောအ ှုကို မယောက ျောေးချင ေးမပ လ္ျက ၊  ိ ိတို ့်  ှောေးယွင ေးမခင ေးနငှ ့် 

အမလ္ျောက   ိ ိတို ့်အမပစ ဒဏ ကို ခံရ က၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်အအရ််ရာြ် ၇:၈၀-၈၁၈၀(ဟယ အချင ေးတို ့်)အသင တို ့်သည အ ကင စက ဆုပ ရံွ ွေ့ ရှောြွယ ကိစစ 

ကို ကျြူေးလ္ွန  ကမလ္သမလ္ော။ယင ေး စက ဆုပ ရံွ ွေ့ ရှောြွယ ကိစစကို အသင တို ့်၏အလ္ျင  စ ကဝဠောခပ  

သိ  ေးတို ့် အနက   ည သူတဦေးတမယောက  ျှ ကျြူေးလ္ွန ခြဲ ့်သည  ရှိခြဲ ့်မပ။ ၈၁  ုချဧကန အသင တို ့်သည  

 ိန ေး  တို ့်ကိုစွန ့် ၍[မယောက ျောေး  ျောေးထကံော ဂုဏ ခံစောေးရန သွောေး ကကုန သည ]။(တစ နည ေးမယောက ျောေး 

 ျောေး ထံ ကော ဂုဏ ခံစောေးရန  သေွာေး က ကုန ၏။) ထို ျှ က အသင တို ့်သည  (အရောရောတွင လ္ည ေး အ 

လ္ွန အ င ေး) စည ေးက  ေး ကျြူေးလ္ွန သူ ျောေးပင  မြစ  ကကုန  သတည ေး။  

စူရဟန်မ်္လ်၂၇:၅၄-၅၅ - ၄၅….အသင တို ့်သည  သိမ င  ကလ္ျက  စက ဆုပ ြွယ ရောအ ှုကို ကျြူေးလ္ွန  

 ကမလ္သမလ္ော။ ၅၅ အသင တို ့်သည   ိန ေး တို ့်အောေးစွန ့် ၍ မယောက ျောေး ျောေးထံ ကော ဂုဏ ခံစောေးရန  

လ္ော ကမလ္သမလ္ော။  
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က ုယ်ဝန်ြျက်ချမခင််းနငှ့်် လူသတမ်္ှုမ္ျာ်းက ု တာ်းမမ္စ်ထာ်းပပ ်း မပစ်တငစ် ရငမ်ခင််းခံရမ္ည့််  

အမပစ်တရာ်းမ္ျာ်းအမြစ် မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ  မမ္ငသ်ည ် /  မမ္ငသ်ည ် 
ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ကမ္ဘာဦ်းကျမ်္်း ၉:၆-၇ - ၆ အ ကင သူသည  လ္ူ၏အမသွေးကိုသွန ေး၏။ ထိုသူ၏အမသွေးကိုလ္ူလ္က မြင ့် 

သွန ေးရ ည ။အမ ကောင ေး ူကောေးဘရုောေးသခင သည   ိ ိပုံသဏ္ဍောန နငှ ့်အညီလ္ူကိုြန ဆင ေးမတော  ူ၏။  

၇ သင တို ့်သည  သောေးကိုဘွောေး၍ ျောေးမပောေး ကမလ္ော့်။ မမ မပေါ် ှော အလ္ွန မ ွေးဘေွာေး၍  ျောေးမပောေး ကမလ္ော့် 

ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။ 

ထကွ်ကမမ္ာက်ရာကျမ်္်း ၂၀:၁၃ - လ္ူအသက ကို သတ နငှ ့်။  

ထကွ်ကမမ္ာက်ရာကျမ်္်း ၂၁:၁၂-လ္ကူိုအမသသတ မသောသူသည အမသသတ မခင ေးကိုအ ှန ခံရ ည ။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၃၂ - ဧကန စင စစ   ည သူ ဆို အ ကင သူတစ ဦေးတစ မယောက အောေးအသက  တစ မချောင ေး ၏ 

အစောေးလ္ည ေး  ဟုတ ဘြဲ တိုင ေးမပည ၌ ဆူပူမသောင ေးကျန ေး( ှုကိုမပ လ္ုပ )မခင ေးမ ကောင့်  လ္ည ေး  ဟုတ ဘြဲ 

( တရောေးသက သက )သတ မြတ ခြဲ ့်ပါလ္ျှင ထိုသသူည လ္ခူပ သိ  ေးတို ့်ကိသုတ မြတ  ဘသိကြဲ့်သို ့်ပင မြစ ၏။  

စူရတလွ်အစစရာအ လ် ၁၇:၃၁၎င ေးမပင အသင တို ့်သည စေီးပွောေးမရေးကျပ တည ေး ှုကိုစိုေးရိ  မသောမ ကောင့်  

 ိ ိတို ့်၏ သောေးသ ီေး ျောေးအောေး  သတ မြတ  ကကုန လ္င့် ။ (စင စစ ) ငါအရှင မ တ သည ပင လ္ျှင ယင ေး တို ့် အောေး 

လ္ည ေးမကောင ေး၊ အသင တို ့်အောေး လ္ည ေးမကောင ေး၊စောေးနပ ရိကခော ချီေးမ  င့် မပေးသနောေးမတော   ူမပ သည ။ 

ဧကန  လ္ွြဲ၎င ေးတို ့်အောေး သတ မြတ မခင ေးကောေးအလ္ွန ကကီေးမလ္ေးမသောမပစ  ှုပင မြစ မချသတည ေး   
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အမပစ်တရာ်းအတကွ်အမပစ်ဒဏ်စ ရငမ်ခင််းက ု‘ကကာင််းမွ္န်ကသာအလုပ်မ္ျာ်း’လုပ်ကဆာငမ်ခင််း 

မြင့်် ကခ်ျြျက်န ငုပ်ါသလာ်း။ (Sevap) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ကချြျက်န ငုပ်ါ  /  ကချြျက်န ငုသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၃:၂၈ -ထိမု ကောင ့်လ္ူ ည သည ကောေး၊ ပညတ တရောေး၏ အကျင ့် ရှိဘြဲ ယံ ုကည မခင ေး 

အောေးမြင ့် မမြောင ့် တ ရောသို ့် မရောက တတ သည ဟယုူရ၏။ 

ဂလာတ ဩဝါဒစာ ၃:၁၁ -တြန တံ၊ု မမြောင ့် တ မသောသူသည  ယံ ုကည မခင ေးအောေးမြင ့် အသက ရှင  လ္ိ  ့် ည ။ 

တ တဩုဝါဒစာ ၃:၅-၆-ငါတို ့်ကျင ့်မသော မမြောင ့် တ မခင ေးအကျင ့်အောေးမြင ့် ဟုတ ဘြဲ၊  ိ ိသနောေးမခင ေး 

ကရုဏောမတော နငှ ့်အညီ.... 

ရှငယ်ာကုပ် ဩဝါဒစာ ၂:၁၀ - အဘယ သို ့်နည ေးဟူ ူကောေး၊ ပညတ တရောေးအလ္ံေုးစံုကို မစောင ့်မရေှာက  

သည တွင  တစံုတခု၌ ှောေး ိလ္ျှင ၊ ပညတ တရောေးကို လ္ွန ကျြူေးမသောအမပစ ရှိ၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာဟဒူ ်၁၁:၁၁၄ - …( လ္ွြဲဧကန မကောင ေး ှုသုစရုိက  ျောေးသည  မကောင ေး ှုဒစုရုိက  ျောေးကိုပမပျောက  

မစကုန ၏။)  

အန်က ်း ၂၉:၇-အ ကင သူတို ့်သည  "အီ ောန " သက ဝင ယံု ကည မပီေးမကောင ေးမ တ မသောအကျင့် သီလ္ 

 ျောေးကို ကျင့်  ူမဆောက တည  ကပါ ူ၊  လ္ွြဲဧကန  ငါအရှင မ တ သည  ၎င ေးတို ့်၏ မပစ  ှုဒစုရုိက   ျောေး 

ကို ၎င ေးတို ့် ှ ပမပျောက မစမတော  ူ ည ။ 

စူရတန်ွနဂျမ်္ ၅၃:၃၂ - (ထိုမကောင ေး ှုမပ သူတို ့် ှော) အမသေးအြွြဲမပစ  ှု ျောေးကို ( မတော တဆ) မပ  ိ 

 ကမသော  လ္ည ေး ကကီေးမလ္ေးမသော မပစ  ှုတို ့် ှလ္ည ေးမကောင ေး၊ ညစ ည  ေး ှုတို ့် ှလ္ည ေးမကောင ေး၊(အထူေး) 

 ကဉ် မရှောင  ကကုန ၏။ ဧကန  လ္ွြဲ အသင့် အောေး ြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူမတော  ူမသော အရှင မ တ သည  

ကျယ ဝန ေးလ္ှစွောမသော လ္ွတ မင ိ ေး ချ  ေးသောခွင့် ကို ပုိင ဆိုင မတော  ူမသော အရှင မ တ မြစ မတော  ူ၏။  

ကယ်တငက်တာ်မူ္မခင််း 
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လူတစ်ဉ ်းသည‘်ခရစ်ယာန်’တစ်ဉ ်း သ ု ့်မ္ဟုတ‘်မွ္တစ်လင’်တစ်ဉ ်းအကနမြင့်် ကမွ္်းြွာ်း မခင််း 

ခံရပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ခံရပါ  /  ခံရသည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၂-၁၃ - ၁၂ ထိုသူကိုလ္က ခံသ ျှမသောသူတည ေးဟူမသော ကိုယ မတော ကို 

ယံု ကည မသောသူတို ့်အောေး၊ဘရုောေးသခင ၏သောေးမြစ ရမသောအခွင ့်ကိုမပေးမတော  ူ၏။  ၁၃ထိုသောေးတို ့် ူ 

ကောေး၊လ္ူ ျိ ေးနငှ ့်စပ ဆိုင ၍ဘွောေးမသောသောေး ဟုတ ။မ ထုန သံဝါသအောေးမြင ့် ဘေွာေးမသောသောေး ဟုတ ။ 

လ္ူအလ္ိုအမလ္ျောက ဘွောေးမသောသောေး ဟုတ ။ ဘုရောေးသခင ဘွောေးမတော  ူမသောသောေးမြစ သတည ေး။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၅ - မယရှုကလ္ည ေး၊မရနငှ ့်ဝိညောဉ်မတော  မ ွေးမသောသူ ည သည ကောေး၊ 

ဘုရောေး သခင ၏နိငု ငမံတော သို ့်  ဝင ရဟု ငါအ ှန အကန ဆို၏။ 

ရှငက်ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁:၂၃ - သင တို ့်သည  မြောက မပန ပျက စေီးတတ မသော  ျိ ေးမစ့်အောေး 

မြင ့် မြစ ဘွောေးသည  ဟုတ ၊  မြောက မပန  ပျက စေီးတတ မသော  ျိ ေးမစ့်တည ေးဟမူသော အသက ရှင ၍ 

အစဉ်အမ ြဲတည မတော  ူမသော ဘုရောေးသခင ၏နှုတ ကပတ မတော အောေးမြင ့် မြစ ဘွောေးမသောမ ကောင ့်.. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်ကာြ ရ ရူနန်ူ ၁၀၉:၁-၆ - ၁(အိ-ုနဗီတ န မတော ) အသင သည  (ဤသို ့်)မမပော ကောေးပါမလ္၊ အိ-ု

"ကောြိရ " မငင ေးပယ သူအမပါင ေးတို ့်။ ၆(စင စစ  ှောကောေး) အသင တို ့်အြုိ ့် အသင တို ့်၏အကျိ ေး၊ 

လ္  ေးစဉ်၊ သောသ နောမြစ ၍ ငါ၏အြုိ ့် ငါ၏ အကျိ ေး၊ လ္  ေးစဉ်၊ သောသနောပင မြစ မပသည ။  
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လူတစ်ဉ ်း၏ ကယ်တငမ်ခင််းခံရမ္ှုသည ်၄င််းတ ု ့်၏ က ုယ်ပ ုငက်ကာင််းမွ္န်ကသာ အလုပ်မ္ျာ်း 

အကပေါ် မူ္တည်န ငုပ်ါ သလာ်း။ (Ameller) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္မူ္တည်ပါ  /  မူ္တညသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၄:၂ - အောမဗဟံသည  အကျင ့်အောေးမြင ့် မမြောင ့် တ ရောသို ့်မရောက သည  ှန လ္ျှင  ဝါ ကောေး 

စရောအမ ကောင ေးရှိ၏။ ဘုရောေးသခင ့်မရှ ွေ့မတော ၌ ထိုသို ့် ဟုတ ။  

ဧြက်ဩဝါဒစာ ၂:၈-၉ -၈ ယံု ကည မသောအောေးမြင ့်မကျေးဇူေးမတော မ ကောင ့်ကယ တင မခင ေးသို ့် မရောက  

ရ၏။ ကိုယ အလ္ိုအမလ္ျောက  မရောက သည  ဟုတ ။ ဘရုောေးသခင  သနောေးမတော  ူရောမြစ သတည ေး။ ၉ 

ကိုယ ကုသိုလ္ မ ကောင ့် ကယ တင မတော  ူမခင ေးသို ့်မရောက သည  ဟုတ ။သို ့်မြစ ၍အဘယ သူ ျှ 

ဝါ ကောေး စရော အခွင ့် ရှိ။  

တ တဩုဝါဒစာ ၃:၄-၅ - ၄ ငါတို ့်ကိုကယ တင မတော  ူမသော အရှင ဘုရောေးသခင ၏ မစတနောမတော နငှ ့် 

လ္ူတို ့်ကိုချစ မတော  ူမသောမ တတ ောမတော သည မပေါ်ထွန ေးမသောအခါ၊ ၅ငါတို ့်ကျင ့်မသောမမြောင ့် တ မခ

င ေး အကျင ့်အောေးမြင ့်  ဟုတ ဘြဲ၊  ိ ိသနောေးမခင ေးကရုဏောမတော နငှ ့်အညီ ဒတုိယ 

မ ွေးမခင ေးနငှ ့်ဆိုင မသော မဆေးမ ကောအသစ မပ မပင မခင ေးအောေးမြင ့်၎င ေး၊ ငါတို ့်ကို ကယ တင မတော  ူ၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာဟဒူ ်၁၁:၁၁၄ - ….( လ္ွြဲဧကန  မကောင ေး ှုသုစရုိက  ျောေးသည  မကောင ေး ှုဒစုရုိက  ျောေးကိုပမပျောက  မစကုန ၏။) 

အန်က ်း၂၉:၇ - အ ကင သူတို ့်သည  "အီ ောန " သက ဝင ယံု ကည မပီေး မကောင ေးမ တ မသော အကျင့်  သီလ္ ျောေးကို 

ကျင့်  ူမဆောက တည  ကပါ ူ၊  လ္ွြဲဧကန  ငါအရှင မ တ သည  ၎င ေးတို ့်၏ မပစ  ှုဒစုရုိက   ျောေးကိ ု၎င ေးတို ့် ှ 

ပမပျောက မစမတော  ူ ည ။ ထို ှတစ ပါေး  ုချဧကန  ငါအရှင မ တ သည  ၎င ေးတို ့်အောေး ၎င ေးတို ့် 

ကျင့်  ူလ္ျက ရှိခြဲ ့် ကသည တို ့်ထက  မကောင ေးမ တ မသော အစောေးကို ချီေးမ  င့် မပေးသနောေးမတော   ူ အံ့်သတည ေး။  
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အမပစ်တရာ်း၏မပစ်ဒဏ်မှ္ ဘရုာ်းသခင၏် ကယ်တငမ်ခင််းကပ်းသနာ်းမ္ှုသည ်အကသ်ွးကတာ် 

အာ်းမြင့််ကရွ်းနှုတ်မ္ှုတငွ ်အစဉအပမဲ္ မူ္တညပ်ါသလာ်း။ (Kefaret) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မူ္တညသ်ည ် / မ္မူ္တညပ်ါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ဝတမ်ပ ရာကျမ်္်း ၁၇:၁၁ - အမ ကောင ေး ူကောေး၊ ကိုယ ခနဓောအသက သည  အမသွေး၌တည ၏။ သင တို ့်မပ  

မသောအမပစ ကို မမြမစမခင ေးငါှ၊ ထိုအမသွေးကိုသင တို ့်အောေး ယဇ ပလ္လ င မပေါ် ှော ငါမပေးမပီ။ လ္ူအမပစ ကို 

မမြမသောအရောကောေး၊ အမသွေးမြစ သတည ေး။  

ကဟပဗဲဩဝါဒစာ ၉:၁၂၊၂၂ - ၁၂ ငါတို ့်အဘို ့်ထောဝရမရွေးနှုတ မခင ေး မကျေးဇူေးကိုခံရ၍ ....  ိ ိအမသွေး မတော နငှ ့် 

သန ့်ရှင ေးမရေးဌောနထြဲသို ့် တခါတည ေး ဝင မတော  ူ၏။ ၂၂ ပညတ တရောေးအတိုင ေး ခပ သိ  ေး မသောအရောတို ့်ကို 

ကုန  တတ  အမသွေးအောေးမြင ့် စင  ကယ မစတတ ၏။ အမသွေး သွန ေးမလ္ောင ေးဘြဲ အမပစ လ္ွတ မခင ေး ရှိ ။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂: ခံမပေးမခင ေးကိုလ္ည ေး(ငါအရှင သည ) သမဘောတူလ္က ခံမတော   ူ ည  ဟုတ ။ 

အဘယ တစ စံု တစ မယောက မသောသူ၏ထံ ှ ကိုယ စောေးလ္ြဲ လ္ှယ မခင ေးကိုလ္ည ေး (ငါအရှင သည ) 

လ္က ခံမတော  ူ ည    ဟုတ ။ထို ့်မပင တဝ (ထိုမန ့်တွင ) ယင ေးသူတို ့်သည  (အမခောေး ည သည့် ) 

ကူညီယိုင ေးပင ေး ှု ကို ျှ လ္ည ေးခံ ကရ ည  ဟုတ မပ။ 

ဟဂျ် ်၂၂:၃၇ - အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  အထမံတော သို ့် ယင ေး ကုရ ဗောနသီောေးမကောင တို ့်၏ အသောေး ျောေး 

သည  အလ္ျင ေးမရောက ရှိသည   ဟုတ မပ။ ထိုနည ေးတူစွော ယင ေးကုရ ဗောန ီသောေးမကောင တို ့်၏ အမသေွး 

 ျောေးသည လ္ည ေး အလ္ျင ေးမရောက ရှိသည   ဟုတ မပ။ စင စစ  အသင တို ့်၏ရုိမသမလ္ေးမ တ  ှု၊ အ ိန ့်  

မတော ကိရုိုမသလ္ိုက နော ှု၊ မကောင ေးမ တ မသော အကျင့် သီလ္သည သောလ္ျှင ထိုအရှင မ တ  

အထံမတော  သို ့် မရောက ရှိမပသည ။  

  



၁၁၃။. 113 

ဘရုာ်းသခင၏်သ ်ုးသငယ်(သခငက်ယရှု )၏စွန် ့်လွတက် ယု်စာ်းခံမ္ှုက ယုံု ကညက်သာကကျ်းဇူ်း 

ကတာ်အာ်းမြင့််သာ ဘရုာ်းသခင၏် ကယ်တငမ်ခင််းကပ်းသနာ်းမ္ှုက ု ရရှ ခံစာ်းန ငုပ်ါ သလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ရရှ န ငုသ်ည ် / မ္ရရှ န ငုပ်ါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၂၉- မယောဟန သည ... ဤမလ္ောက၏အမပစ ကိုမဆောင သွောေးမသော ဘရုောေး 

သခင ၏ သိုေးသငယ ကို ကည ့်မလ္ော့်။  

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၃:၂မတော  ူမပီ။ ၂၈ ထိုမ ကောင ့်လ္ူ ည သည ကောေး၊ ပညတ တရောေး၏ အကျင ့် ရှိဘြဲ 

ယံု ကည မခင ေးအောေး မြင ့် မမြောင ့် တ ရောသို ့် မရောက တတ သည ဟုယူရ၏။   

ဧြက်ဩဝါဒစာ ၁:၇ - ခပ သိ  ေးမသော သတိပညောမတော နငှ ့်မလ္ျော စွော ငါတို ့်၌ အတိုင ေးထက အလ္ွန  

 ျောေးလ္ှစွောမသော မကျေးဇူေးမတော သည   ကယ ဝမပည ့်စံုသည နငှ ့်အညီ၊ 

ဧြက်ဩဝါဒစာ ၂:၈ - ယံ ုကည မသောအောေးမြင ့် မကျေးဇူေးမတော မ ကောင ့် ကယ တင မခင ေးသို ့် မရောက ရ၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာအန်အမ်္  ၆:၁၆၄ - ည သူ ဆို(တစ စံုတစ ရောကို)ရေှာမြွဆည ေးပူေးမပ လ္ုပ ခြဲ ့်မသော ထိုသူ၏အမပေါ်၌ 

သောလ္ျှင ရှိမပအံ့်။ ထို ့်မပင  သယ ပုိေးသူတဦေး ျှပင  သူတစ ပါေး၏ဝန ကို သယ ပုိေးလ္ိ ့်  ည  ဟုတ မပ။  

စူရတလွ်အစစရာအ လ် ၁၇:၁၅-အ ှန စင စစ  ည သည့် သယ ပုိေးသူတစ ဦေးတမယောက  ျှပင  

သူတစ ပါေး ၏ ဝန ထုပ ကိုသယ ပုိေး လ္ိ ့်  ည   ဟုတ မပ။  

စူရတန်ွနဂျမ်္ ၅၃:၃၈ - ဧကန စင စစ  ည သည့် သယ ပုိေးသူတစ ဦေးတစ မယောက  ျှပင သူတစ ပါေး၏ဝန  

ထုပ ကို သယ ပုိေးရွက မဆောင  ည  ဟုတ  ဟူ၍လ္ည ေးမကောင ေး။ 
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လူတစ်ဉ ်းအတကွ်ထာဝရအသက်က ုရရှ ရန်အတကွ်သခငခ်ရစ်ကတာ်ကယရှ၏ဧဝံကဂလ တ

ရာ်း က ု  ကာ်းသ နာ်းလညရ်န်နငှ့်် ဘရုာ်းသခငမှ်္ သူ ့်အာ်း 

ကမ္ဘာကက ်း၏ကယ်တငရှ်ငက်မ္ရှ ယအမြစ် ကစလွတက်သာသမူြစ်က ကာင််းယံု ကညရ်န် 

ပထမ္ဆံ်ုးကသာလ ုအပ်ချက်လာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ဟုတသ်ည ် / မ္ဟုတပ်ါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၀:၉-၁၀၊ ၁၇ - ၉ အဘယ သို ့်နည ေးဟူ ူကောေး၊ သင သည  သခင  မယရှုကိုနှုတ မြင ့် 

ဝန ခံ၍၊ ဘုရောေးသခင သည  သူ ့်ကို မသမခင ေး ှ ထမမ ောက မစမတော  ူမပီဟု စတိ နလှ္ံုေးထြဲ၌ ယံု ကည  

လ္ျှင ၊ ကယ တင မခင ေးသို ့်မရောက လ္ိ  ့် ည ။ ၁၀ မမြောင ့် တ ရောသို ့် မရောက မခင ေးငါှ စတိ နလှ္ံုေးမြင ့် ယံု 

 ကည ရ၏။ ၁၇ သို ့်မြစ ၍၊ ယံု ကည မခင ေးသည   ကောေးနောမခင ေးအောေးမြင ့်မြစ ၏။  ကောေးနောမခင ေးသည  

လ္ည ေး၊ ဘုရောေးသခင ၏ စကောေးမတော အောေးမြင ့် မြစ ၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၁၁၉-၁၂၀ - ၁၁၉ ဧကန အ ှန  ငါအရှင မ တ သည  အသင  ( ုဟ မဒ )အောေး (ခပ သိ  ေး 

ကုန  မသော သတတ ဝါတို ့်ကိုတရောေးမရမအေးအမ ိ က မဆေးတိကု မကျွေးရန )  ှန ကန မသောတရောေးမတော နငှ့်  

(ယံု  ကည လ္ိကု နော သူတို ့်ကို အကျိ ေးဆုလ္ောဘ  ျောေး ရရှိ ည့်  အမ ကောင ေး) ဝ  ေးမမ ောက ဘယွ ရောမသော 

 ဂဂ လ္ောသတင ေး မမပော ကောေးသူအမြစ လ္ည ေးမကောင ေး၊( ယံု  ကည မသွြည မငင ေးဆန သူတို ့်အောေး မပစ  

ဒဏ  ျောေးခံ စောေးရ ည့် အမ ကောင ေးကို) သတမိပေး နှုေိးမဆော သူ အမြစ လ္ည ေးမကောင ေး၊ မစလ္ွှတ မတော  ူ 

မလ္ သတည ေး။ ၁၂၀ အ ှန မသော ကောေး (အိ-ုချစ တ န မတော အသင သည နဗီတ န မတော မြစ မ ကောင ေး 

နငှ့်  စပ လ္ျဉ်ေး၍  ည  ျှမလ္ောက ပင  မထောက ခံချက  သက မသလ္ကခဏော 

မတော  ျောေးကိုမဟောမပမငောေးပါ လ္ည ေး အချည ေးနှေီးအကျိ ေး  ြဲ့်သောမြစ အံ့်) ယဟူဒနီငှ့် ခရစ ယောန တို ့်သည  

၎င ေးတို ့်၏ ဘောသောအယူဝါဒ ကို အသင  လ္ိုက နောသ ျှ ကောလ္ ပတ လ္ံုေး အသင့် အောေး  
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သခငခ်ရစ်ကတာ်အာ်း ကယ်တငရှ်ငန်ငှ့်် အရှငသ်ခငအ်မြစ်ယံု ကညမ်ခင််းသည ်လူတစ်ဉ ်း၏ 

အမပစ်တရာ်းက ု ခွင့််လွှတပ်ပ ်း ထာဝရအသက်က ုရရှ ရန် တစ်ခုတည််းကသာနည််းလမ်္်း မြစ် 

က ကာင််း က ု လက်ခံပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လက်ခံသည ် / လက်မ္ခံပါ ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငက်ယာဟန်ခရစ်ဝင ်၁၁:၂၅-မယရှုကလ္ည ေး၊ ငါသည ထမမ ောက မခင ေးအမ ကောင ေး၊ အသက ရှင မခင ေး 

အမ ကောင ေးမြစ ၏။ ငါ့်ကို ယံု ကည မသောသူသည  မသလ္ွန မသော လ္ည ေး ရှင လ္ိ  ့် ည ။  

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၆ - မယရှုက၊ ငါသည လ္  ေးခရီေးမြစ ၏။ သ မောတရောေးကိုလ္ည ေးမြစ ၏။ 

အသက သည လ္ည ေးမြစ ၏။ ငါ့်ကို အ ီှ မပ လ္ျှင  အဘယ သူ ျှ ခ ည ေးမတော ထံသို ့် မရောက ရ။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၇:၃ -ထောဝရအသက ဟူ ူကောေး၊  ှန မသောဘုရောေးသခင  တဆူတည ေးမြစ  

မတော  ူမသော ကိုယ မတော ကိ၎ုင ေး၊ မစလ္ွှတ မတော  ူမသော မယရှုခရစ ကိ၎ုင ေး၊ သိကျွ  ေးမခင ေးတည ေး။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၁၉-၂၀ - ၁၉ ချွတ ဧကန  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ အထံမတော ၌(နစှ မ ိ ွေ့မတော  ူမပီေး 

မြစ  မသော) ဒနီ  သောသနော ှော  ူကောေးအစစလ္ော   သောသနောမတော ပင တည ေး။ အ ှန မသော ကောေး(မတော  

ရောတ  နငှ့်  အီန ဂျီလ္ ) ကျ  ေး ျောေးမပေးသနောေးမတော  ူမခင ေးခံ ကရမသောသူတို ့်သည  ိ ိတို ့်ထံအသိတရောေး 

မရောက ရှိမပီေးမနောက  မသော  ှပင   ိ ိတို ့်အချင ေးချင ေး  နောလ္ိုဝန တိုစတိ ထောေး ရှိမခင ေးမ ကောင့်   ညီ 

 ညွတ  သမဘောကွြဲလ္ွြဲ ကကုန ၏။ ၂၀  အကယ ၍သောယင ေးသူတို ့်သည  အ ိန ့် မတော ကိုနောခံမသော 

 ုစ လ္င    ျောေးမြစ  ကပါလ္ျှင  ယင ေးသူတို ့်သည လ္ည ေး တရောေးလ္  ေး ှန ကို ရရှိ ကလ္တတ ံ ့်။ သို ့်ရောတွင  

အကယ ၍ ယင ေးသူတို ့်သည  (အစစလ္ော  သောသနောကိ)ု  ျက နေှာလ္ွှြဲမရှောင မကျောခုိင ေး၍ သေွာေး ကပါ 

လ္ျှင အသင့် အမပေါ်ဝယ  (အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏) အ ိန ့် ဗျောဒတိ မတော  ျောေးကို မဟော ကောေးပုိ ့်မဆောင  

ရုံ ျှသော တောဝန ရှိမပသည ။  
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ယကန ့်ယံု ကညသ်တူစ်ဉ ်းအတကွ် ကရ၌နစှ်မခင််းမ္ဂင ါလာခံယူရန်လ ုအပ်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 လ ုအပ်သည ် / မ္လ ုအပ်ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၂၈:၁၉-၂၀ - ၁၉ သင တို ့်သွောေး၍ လ္ူ ျိ ေးတကောတို ့်ကို ငါ့်တပည ့် မြစ မစလ္ျက ၊ 

ခ ည ေးမတော ၊ သောေးမတော ၊ သန ့်ရှင ေးမသောဝိညောဉ်မတော ၏နော ၌ ဗတတ ိဇံကို မပေး ကမလ္ော့်။ ၂၀ ငါသည  

သင တို ့်အောေး မပေးသ ျှမသော ပညတ မတော တို ့်ကို မစောင ့်မရှောက မစမခင ေးငါှ ဆံုေး ဩဝါဒမပေး က 

မလ္ော့်။ ငါသည လ္ည ေးကပ က ဘောကုန သည တိုင မအောင သင တို ့်နငှ ့်အတူအစဉ် မပတ  ရှိသည ဟု 

တပည ့်မတော  တို ့် အောေး  ိန ့်မတော  ူ၏။  

ရှငမ်္ာကုခရစဝ်င ်၁၆:၁၆-

ယံု ကည ၍ဗတတ ိဇံကိုခံမသောသသူည ကယ တင မတော  ူမခင ေးသို ့်မရောက လ္တံ့်။ 

တမ္န်ကတာ်ဝတထ   ၂:၃၈ - မပတရုကလ္ည ေး၊ သင တို ့်၏အမပစ ကိုလ္ွတ မစမခင ေးငါှ မနောင တရ၍ 

တမယောက  ျှ  ကင ေး၊ မယရှုခရစ ၏ နော ၌ ဗတတ ိဇံကိုခံ ကမလ္ော့်။ သို ့်မပ လ္ျှင  သန ့်ရှင ေးမသောဝိညောဉ် 

မတော တည ေးဟူမသော ဆုမကျေးဇူေးမတော ကို ခံရ က လ္ိ  ့် ည ။ 

တမ္န်ကတာ်ဝတထ   ၂၂:၁၆ -ယခုလ္ည ေးသင သည အဘယ မ ကောင ့်ဆိုင ေးလ္င ့်၍မနသနည ေး။ ထမလ္ော့်။ 

သခင ဘုရောေးကို ပဌနောမပ လ္ျက  ဗတတ ိဇံကိုခံ၍၊ သင ၏အမပစ  ျောေးကို မဆေးမ ကောမလ္ော့်ဟု ဆိုပါ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

မှ္တခ်ျက်။ ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်၌ ကရ၌နစှမ်ခင််းမ္ဂင ါလာခံယမူခင််းအက ကာင််း ကြာ်မပကသာ 

ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်းမ္ရှ ကပ။ 
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ယကန ့်ယံု ကညသ်တူစ်ဉ ်းအတကွ် အကရြျာ်းလှ ်းမခင််းမ္ဂင ါလာခံယူရန် လ ုအပ်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္လ ုအပ်ပါ  /  လ ုအပ်သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၇:၁၈၊ ၂၀ - ၁၈ အမရြျောေးလ္ှီေးမခင ေးကို ခံမသောသသူည  

မခေါ်မတော  ူမခင ေး မကျေးဇူေးကိုခံရလ္ျှင ၊ အမရြျောေးလ္ှီေးမခင ေးကို  စွန ့်မစနငှ ့်။ အမရြျောေးလ္ှေီးမခင ေးကို 

 ခံမသောသူသည  လ္ည ေး မခေါ်မတော  ူမခင ေးမကျေးဇူေးကိခံုရလ္ျှင ၊ အမရြျောေးလ္ှေီးမခင ေးကို  ခံမစနငှ ့်။  ၂၀ 

မခေါ်မတော  ူမခင ေး မကျေးဇူေးကို ခံရမသောသသူည  အ ကင အ ှုကို လ္ုပ မန၏။ 

ထိုသို ့်လ္ူတိုင ေးလ္ုပ မနမစ။ 

ဂလာတ ဩဝါဒစာ ၅:၂ - ငါမပါလ္ုဆိုသည ကောေး၊ သင တို ့်သည  အမရြျောေးလ္ှေီးမခင ေးကိခံုလ္ျှင ၊ ခရစ  

မတော အောေးမြင ့် အဘယ အကျိ ေး ကို ျှ ရနိငု  က။ 

ဂလာတ ဩဝါဒစာ ၅:၆ - မယရှုခရစ မတော ၌ အမရြျောေးလ္ှေီးမခင ေး အကျိ ေး ရှိ၊  ခံဘြဲမနမခင ေးလ္ည ေး 

အကျိ ေး ရှိ။ မ တတ ောအောေးမြင ့် မပ မပင တတ မသော ယံု ကည မခင ေးသော အကျိ ေးရှိ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟန်ဟလ်် ၁၆:၁၂၃ - ထို ့်မနောက  ငါအရှင မ တ သည အသင တို ့်၏ထံသို ့်(နဗီတ န မတော ) အဗီ ရော 

ဟီ  ၏လ္  ေးစဉ်ကို လ္ိုက နောပါမလ္ဟု အ ိန ့် မတော  ချ ှတ မတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။  

မှ္တခ်ျက်။ အစစလာမ်္ဘာသာတငွ ်အကရြျာ်းလှ ်းမခင််းမ္ဂင ါလာသည် အာမဗဟ၏ံ ဘာသာ 

တရာ်း၏ တစ တတ်ပ ုင််းမြစပ်ပ ်း မွ္တစ်လငဘ်ာသာအကပေါ်ချည်ကနာှငမ်္ှုအမြစ ်

သတမှ်္တသ်ည်။၄င််းက ု ဟဒ ်းစဘ်ခူါရ ကျမ်္်း ၁၂၅၂၊ ြတလ်အလ်-ဘာရ  ၆:၃၈၈ နငှ့်် မွ္တစ်လင ်

၄:၂၃၇၀ မ္ျာ်းတငွလ်ည််း ကတွွေ့ မမ္င ်န ငုသ်ည်။ 
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လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်း ‘သန် ့်ရှင််း’ရန်နငှ့်် ‘သန် ့်ရှင််းမခင််း’သည ်ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာသ်  ု ့် 

ဝငစ်ာ်းအတကွ် ကက  တငလ် ုအပ်ချက်မ္ျာ်းမြစ်က ကာင််းမ္ န် ့် ကာ်းထာ်းကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း 

ရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ရှ သည် / မ္ရှ ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ဝတမ်ပ ရာကျမ်္်း ၁၁:၄၄ - ငါသည  သင တို ့်ဘုရောေးသခင  ထောဝရဘုရောေးမြစ ၏။ ငါသည  သန ့်ရှင ေး 

မသောမ ကောင ့်၊ သင တို ့်သည လ္ည ေး ကိုယ ့်ကိကုိုယ သန ့်ရှင ေးမစ၍ သန ့်ရှင ေးမခင ေးရှိရ က ည ။.. 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၃:၁၆-၁၇ - ၁၆ သင တို ့်သည  ဘုရောေးသခင ၏ ဗိ ောန မတော  

မြစ  ကသည .. ၁၇ဘုရောေးသခင ၏ဗိ ောန မတော သည  သန ့်ရှင ေးရ၏။ 

သင တို ့်သည လ္ည ေး၊ထိဗို ောန မတော  မြစ  က၏။ 

ကဟပဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄ - လ္ူအမပါင ေးတို ့်နငှ ့် အသင ့်အတင ့်မန၍ မင ိ သက မခင ေးကို၎င ေး၊ သန ့်ရှင ေး 

မခင ေးပါရ ီကို၎င ေး၊ ီှမအော  လ္ိုက  ကမလ္ော့်။ သန ့်ရှင ေးမခင ေးပါရ ီ ရှိလ္ျှင ၊ အဘယ သူ ျှ 

ထောဝရဘုရောေး ကို  ြူေး မ င ရ။  

ရှငက်ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁:၁၅-၁၆ - ၁၅ သင တို ့်ကိုမခေါ်မတော  ူမသော သသူည သန ့်ရှင ေးမတော  

 ူသည နည ေးတူ၊ကျင ့် ကံမပ  ူသ ျှတို ့်၌ 

သန ့်ရှင ေးမခင ေးရှိ ကမလ္ော့်။ ၁၆အမ ကောင ေး ူကောေး၊ငါသည သန ့် 

ရှင ေးမတော  ူမသောမ ကောင ့်၊သင တို ့်သည လ္ည ေးသန ့်ရှင ေးမခင ေးရှိ ကမလ္ော့်ဟကုျ  ေးစောလ္ောသတည ေး။  

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း၂၂:၁၁-မမြောင ့် တ မသောသူသည မမြောင ့် တ မစဦေး။သန ့်ရှင ေးမသောသူသည သန ့်ရှင ေးမစဦေး 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

မှ္တခ်ျက်။ ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်၌ လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်း သန် ့်ရှင််းရန် သ ု ့်မ္ဟတု ်သန် ့်ရှင််းန ငုရ်န် 

ရည်ညွှန််းထာ်းက ကာင််း မ္ န် ့် ကာ်းထာ်းကသာကျမ်္်းချက်မ္ျာ်းမ္ရှ ကပ။ 
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လူသာ်းမ္ျာ်းသည ်မ္ မ္ တ ု ့်၏က ုယ်ပ ုငလ်ွတလ်ပ်ကသာစ တဆ်နဒနငှ့်် 

ဆံ်ုးမြတန် ငုမ်္ှုမ္ျာ်းမြင့််မပ မူ္ ကျင့်် ကံမခင််းမှ္တဆင့်် 

ဘရုာ်းသခင၏်သာ်းသမ္ ်းမ္ျာ်းမြစ်လာရန် ကရွ်းချယ်န ငုပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ကရွ်းချယ်န ငုသ်ည ် / မ္ကရွ်းချယ်န ငုပ်ါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၂- ထိုသူကိုလ္က ခံသ ျှမသောသူတည ေးဟူမသော ကိုယ မတော ကို ယံု ကည  

မသောသူတို ့်အောေး၊ ဘရုောေးသခင ၏ သောေးမြစ ရမသောအခွင ့်ကို မပေးမတော  ူ၏။  

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၈:၁၄၊ ၁၆ - ၁၄ ဘုရောေးသခင ၏ဝိညောဉ်မတော  ဆံုေး ပြဲ့်မပင မတော  ူသ ျှမသော သူတို ့် 

သည  ဘုရောေးသခင ၏သောေးမြစ  က၏။ ၁၆ ငါတို ့်သည  ဘုရောေးသခင ၏သောေးမြစ  ကသည ဟု ဝိညောဉ် 

မတော သည  ငါတို ့်၏ဝိညောဉ်နငှ ့်အတူ သက မသခံမတော  ူ၏။  

ဂလာတ ဩဝါဒစာ ၃:၂၆ - အဘယ သို ့်နည ေးဟူ ူကောေး၊ သင တို ့်အမပါင ေးသည  မယရှုခရစ ကို 

ယံု ကည သမြင ့် ဘုရောေးသခင ၏သောေး မြစ  က၏။  

   ပျက နှင ့်။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၁၈ - ၎င ေးမပင  ယဟူဒတီို ့်သည လ္ည ေးမကောင ေး၊ ခရစ ယောန တို ့်သည လ္ည ေး 

မကောင ေးငါတို ့်သည အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ သောေးမတော  ျောေးလ္ည ေးမြစ  ကသည ။ ထိုအရှင မ တ ၏ အ 

ချစ မတော   ျောေးလ္ည ေးမြစ  ကသည ဟူ၍ မမပောဆိ ုက၏။ (အိ-ု နဗီတ န မတော  အသင သည  ၎င ေးတို ့် 

အောေးဤသို ့်)မ ေးမ န ေးပါမလ္။ (အချင ေးတို ့်) သို ့်မြစ လ္ျှင ထိုအရှင မ တ သည အဘယ မ ကောင့် အသင တို ့် 

အောေးအသင တို ့်၏အမပစ  ျောေးမ ကောင့် မပစ ဒဏ စရီင မတော  ူပါသနည ေး။အ ှန  ှောအသင တို ့်သည လ္ည ေး 

ထိုအရှင မ တ ြန ဆင ေးမတော  ူသည့်  (လ္ူသောေး ျောေး) အနက  ှ လ္ူသော န  ျောေးပင မြစ  ကမပသည ။ 
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လူသာ်းတစ်ဉ ်း၏ ကံမ္မာအာ်း ဘရုာ်းသခငမှ်္ အကုန်အစငက်က  တငဆ်ံ်ုးမြတထ်ာ်းပပ ်းသာ်း 

သ ု ့်မ္ဟုတ ်ကက  တငစ် စဉထာ်းပပ ်းသာ်း ဟုတပ်ါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ဟုတပ်ါ  /  ဟုတသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

တရာ်းကဟာရာကျမ်္်း ၁၁:၂၆-၂၇ - ၂၆ ယမန ့်မကောင ေးကကီေးမပေးမခင ေးနငှ ့် ကျိန မခင ေးတည ေးဟူမသောဤ 

နစှ ပါေးကိုသင တို ့်မရှ ွေ့  ှောငါထောေး၏။၂၇ပညတ မတော တို ့်ကိုနောေးမထောင လ္ျှင  ူကောေး၊မကောင ေးကကီေးမပေးမခင ေး 

တရာ်းကဟာရာကျမ်္်း ၃၀:၁၉ - အသက ရှင မခင ေး၊ မသမခင ေး၊ မကောင ေးကကီေးမပေးမခင ေး၊ ကျိန မခင ေးတို ့်ကို 

သင ့်မရှွေ့၌ ငါထောေးသည ဟု သင ့်တဘက ၌ မကောင ေးကင မမ ကကေီးကို ငါတိုင တည ၏။  

ကယာရှုမှ္တစ်ာ ၂၄:၁၅-..အဘယ  ည မသောဘုရောေးတို ့်အောေးဝတ မပ  ည အရောကိုယမန ့်မရွေး ကမလ္ော့်။ 

ငါနငှ ့်ငါ ့်အိ  သောေးမြစ လ္ျှင  ထောဝရဘုရောေးကိုသော ဝတ မပ  ည ဟု ဆိုမလ္မသော ၊  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

တဗ်ဘ  ၉:၅၁ -(အိ-ုနဗီတ န မတော ) အသင သည (၎င ေးတို ့် အောေးဤသို ့်)မမပော ကောေးပါမလ္။ အလ္လ ောဟ  

အရှင မ တ က အကျွန ပု တို ့်နငှ့်  ပတ သက ၍ စရီင မရေးသောေးမတော  ူခြဲ ့်သည့်  ှအပ အမခောေး ည သည့်  

တစ စံုတစ ရော ျှ အကျွန ပု တို ့်၌ အလ္ျင ေး ဆိုက မရောက နိငု  ည   ဟုတ မပ။  

ကာဆာက် ၂၈:၆၈ - ….၎င ေး( ုရှ ရစ က )တို ့်၌ မရွေးချယ ခွင့် ကောေး အလ္ျှင ေး ရှိမချ။  

စူရဟအ်ဟဇ််ဇာြ် ၃၃:၃၈ - စင စစ  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ အ ိန ့် မတော သည ကောေး မကောင ေး ွန စွော 

စ ံီမပီေးသောေးမြစ မပသတည ေး။  

မှ္တခ်ျက်။ ခရစယ်ာန်မ္ျာ်းအ ကာ်း Arminians  မ္ျာ်းအကနမြင့်် ‘မ္ဟတုမှ်္န်’ ဟကုမပာဆ မု္ည်မြစ ်

ကသာ်လည််း Calvinists မ္ျာ်းအကနမြင့််မူ္ ‘ဟတုမှ်္န်’ ဟကုမပာဆ မု္ည် မြစသ်ည်။  
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်း ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာ် သ ု ့်မ္ဟုတ ်ငရဲ မ္ညသ်ည့််ကနရာသ ု ့် 

သာွ်းမ္ညက် ု ဆံ်ုးမြတ်ရန်အတကွ် လူသာ်းတစ်ဉ ်း၏ ကကာင််းကသာအလုပ်နငှ့်် ဆ ်ုးကသာ 

အလုပ်မ္ျာ်းက ုတ ငု််းတာရန် ချ န်ခွငအ်တ ငု််းအတာတစခ်ု အသံ်ုးမပ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အသံ်ုးမ္မပ ပါ  /  အသံ်ုးမပ သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ဧြက်ဩဝါဒစာ ၂:၈-၉-  ၈ယံု ကည မသောအောေးမြင ့်မကျေးဇူေးမတော မ ကောင ့်ကယ တင မခင ေးသို ့်မရောက  

ရ၏။ ကိုယ အလ္ိုအမလ္ျောက မရောက သည  ဟုတ ။ဘရုောေးသခင သနောေးမတော  ူရောမြစ သတည ေး။ ၉ 

ကိုယ ကုသိုလ္ မ ကောင ့်ကယ တင မတော  ူမခင ေးသို ့်မရောက သည  ဟုတ ။သို ့်မြစ ၍ အဘယ သူ ျှ 

ဝါ ကောေး စရောအခွင ့် ရှိ။  

တ တဩုဝါဒစာ ၃:၄-၅ - ၄ ငါတို ့်ကိုကယ တင မတော  ူမသော အရှင ဘုရောေးသခင ၏ မစတနောမတော  

နငှ ့် လ္ူတို ့်ကိုချစ မတော  ူမသော မ တတ ောမတော သည မပေါ်ထွန ေးမသောအခါ၊ ၅ငါတို ့်ကျင ့်မသော 

မမြောင ့် တ  မခင ေးအကျင ့်အောေးမြင ့်  ဟုတ ဘြဲ၊  ိ ိသနောေးမခင ေးကရုဏောမတော နငှ ့်အညီ ဒတုိယ 

မ ွေးမခင ေးနငှ ့်ဆိုင  မသော မဆေးမ ကောအသစ မပ မပင မခင ေးအောေးမြင ့်၎င ေး၊ ငါတို ့်ကို ကယ တင မတော  ူ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်မု္အမ်္ န(ူန်) ၂၃:၁၀၂-၁၀၃ - ၁၀၂ထို ့်မ ကောင့်  (ထိမုန ့်တွင  မကောင ေး ှုဘက ၌) အမလ္ေးချိန  

သောမသော သူတို ့်သည သောလ္ျှင  မအောင မ င  ှုရရှိသူ ျောေး မြစ  ကကုန ၏။ ၁၀၃ သို ့်ရောတွင  (မကောင ေး ှု 

ဘက တွင ) အမလ္ေးချိန  မပါ့်မလ္ျော့်မနသူတို ့် ူကောေး  ိ ိတို ့်ကိုယ ကို  ိ ိတို ့်ပင  ဆံုေးရှု ံေးမစခြဲ့်သူ ျောေး မြစ  

 ကမပရော (၎င ေးတို ့်သည ) ဂျဟနန  ငရြဲဘံု၌ ထောဝစဉ် မနထိုင  ကရမပ ည ။  
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လူတစ်ဉ ်းအတကွ် ဘရုာ်းသခင၏်န ငုင်ကံတာက် ုဝငစ်ာ်းန ငုရ်န် ‘ဝ ညာဉကရ်းရာတစ်ြန် မပန် 

လညက်မွ္်းြွာ်းမခင််း’ ရှ ရန် နငှ့်် ‘ဒတု ယအကက မ်္မပန်လညက်မွ္်းြွာ်းရန်’တ ု ့်သည် ပထမ္ဆံ်ုး 

ကသာ လ ုအပ်ချက်ဟုတပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ဟုတသ်ည ် / မ္ဟုတပ်ါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁:၁၂-၁၃ - ၁၂ ထိုသူကိုလ္က ခံသ ျှမသောသူတည ေးဟူမသော ကိုယ မတော ကို 

ယံု ကည မသောသူတို ့်အောေး၊ ဘရုောေးသခင ၏ သောေးမြစ ရမသောအခွင ့်ကို မပေးမတော  ူ၏။ ၁၃ ထိုသောေးတို ့် 

 ူကောေး၊လ္ူ ျိ ေးနငှ ့်စပ ဆိုင ၍ဘွောေးမသောသောေး ဟုတ ။မ ထုန သံဝါသအောေးမြင ့်ဘွောေးမသောသောေး ဟုတ 

။ လ္ူအလ္ိုအမလ္ျောက ဘေွာေးမသောသောေး ဟတု ။ ဘုရောေးသခင ဘွောေးမတော  ူမသောသောေးမြစ သတည ေး။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၃-မယရှုက၊ ဒတုိယမ ွေးမခင ေးကို ခံမသောသူ ည သည ကောေး၊ ဘရုောေးသခင  

၏နိငု ငမံတော ကို  မ င ရဟု ငါအ ှန အကန ဆိုသည ဟု မပန ၍ ိန ့်မတော  ူ၏။ 

 ကကာရ နသ  ဩဝါသစာဒတု ယကစာင ်၅:၁၇ - လ္ူ ည သည ကောေး၊ ခရစ မတော ၌ရှိလ္ျှင  အသစ  မပ မပင  

မသောသတတ ဝါမြစ ၏။ မဟောင ေးမသောအရောတို ့်သည မမပောင ေးလ္ြဲ၍ ခပ သိ  ေးမသောအရောတို ့်သည  

အသစ  မြစ  ကမပီ။  

ရှငက်ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁:၂၃ -  မြောက မပန  ပျက စေီးတတ မသော  ျိ ေးမစ့်တည ေးဟမူသော 

အသက ရှင ၍ အစဉ်အမ ြဲတည မတော  ူမသော ဘရုောေးသခင ၏နှုတ ကပတ မတော အောေးမြင ့် မြစ ဘွောေး 

မသောမ ကောင ့်.. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

မှ္တခ်ျက်။ ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်ဝ ညာဉကရ်းရာတစြ်န်မပန်လည်ကမွ္်းြွာ်းရန် သ ု ့်မ္ဟတု ်‘ဒတု  

ယအကက မ်္မပန်လည် ကမွ္်းြွာ်းရန်’ စသည့််လ ုအပ်ချက်တ ု ့်နငှ့််ဆ ငုက်သာ အက ကာင််း တစခု်မ္ျှ ကြာ်မပ 

ထာ်းမခင််းမ္ရှ ကပ။  
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ခရစ်ကတာ်အာ်း အမှ္န်စငစ်စယ်ံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်းလံု်းက ု ထာဝရအသက ်

ရမ္ညအ်က ကာင််း ကတ ကတာ် သ ု ့်မ္ဟုတ ်အာမ္ခံချက် ကပ်းပါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ကပ်းသည်  /  ကပ်းသည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန ်

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၃:၃၆ - သောေးမတော ကို ယံ ုကည မသောသူသည  ထောဝရအသက ကိုရ၏။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၂၄ - ငါအ ှန အကန ဆိုသည ကောေး၊ ငါ့်စကောေးကို နောေးမထောင ၍ ငါ့်ကိုမစလ္ွှတ  

မတော  ူမသောသူကိုယံ ုကည မသောသူသည ထောဝရအသက ကိုရသည မြစ ၍အမပစ စရီင မခင ေးကို ခံ

ရ။ မသမခင ေး ှအသက ရှင မခင ေးသို ့် ကူေးမမ ောက မသောသူမြစ ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၅၅၊ ၁၁၃-၁၁၅ ၁၁၄စင စစ  မသော ကောေး ဤသူ ျောေးသည  

မကောင ေးမ တ မသောအကျင့် သီလ္ ျောေးကို မဆောက တည   ကကုန မသောသူ  ွန သူမ တ  ျောေး 

အနက  ှပင  မြစ  ကကုန ၏။၁၁၅ ထို ့်မပင တဝ၊ ယင ေးသူတို ့်သည   ည သည့်  မကောင ေး 

 ှုကုသိုလ္ ကို ဆို မပ လ္ုပ  ကပါ ူထိုသူတို ့်သည ထိမုကောင ေး ှုကုသိုလ္ (၏အကျိ ေး)ကိုလ္က လ္ွတ မစ 

မခင ေး အလ္ျင ေးခံ ကရ ည   ဟုတ မပ။  

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၄၇၊ ၆၉ - ၄၇ ထို ့်မပင တဝ အီန ဂျီလ္ ကျ  ေးမတော ကို 

ရရှိမသောသူတို ့်သည လ္ည ေး ယင ေးအီန  ဂျီလ္ ကျ  ေးမတော တွင  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ က 

ထုတ မပန ချ ှတ မတော  ူသည့် အတိုင ေး စရီင   ကရမပ ည ။၆၉စင စစ ဧကန ‘ ုအ  င န ’

သက ဝင ယံု ကည သူ ျောေးသည လ္ည ေးမကောင ေး၊ယဟူဒ ီျောေးသည  

လ္ည ေးမကောင ေး၊ဆွောဗီ ျောေးသည လ္ည ေးမကောင ေး ၊ရစ ယောန  ျောေးသည လ္ည ေးမကောင ေး ည သူ ဆို 

အလ္လ ောဟ  အရှင မ တ နငှ့်  မနောက ဆံုေးမန ့်ကိုယံု ကည မပီေး မကောင ေးအနောဂတ အရော ျောေး 
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‘ပကရာြက်’ နငှ့်် ‘အနာဂတတ  ’ ဟူကသာစကာ်းလံု်းမ္ျာ်းက ု ဘရုာ်းသခငထ်မှံ္ ဆကုကျ်းဇူ်း 

အာ်းမြင့်် အနာဂတန်ငှ့်် ဆ ငုက်သာအသ ပညာမ္ျာ်းရှ ကသာလူတစဉ် ်းအာ်း ရညည်ွှန််းရာတငွ  ်

အဓ ကအာ်းမြင့်် အသံ်ုးမပ ပါသလာ်း။(Nebi)  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အသံ်ုးမပ သည ် / အသံ်ုးမ္မပ ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ဓမ္မရာဇဝင ်ပဋ္ဌမ္ကစာင ်၉:၉-မရှေးကောလ္၌ ဣသမရလ္အ ျိ ေးသောေးတို ့်သည  ဘရုောေးသခင ကို မ ေးမ န ေး 

မခင ေးငါှ သွောေး ည ဟု အ ကံရှိ လ္ျှင ၊ မ င မသောသူထံသို ့် သေွာေး ကစို ့်ဟု ဆိုတတ  က၏။ ပမရောြက ဟူ 

၍ မခေါ်မဝေါ်မသောသူကို မရှေးကောလ္၌ မ င မသောသဟူူ၍ မခေါ်မဝေါ်  ကသတည ေး။ 

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၁၉:၁၀ - ... အမ ကောင ေး ူကောေး၊ ပမရောြက မဟောမသော စကောေးချက သမဘောသည  

မယရှု၏ သက မသမြစ သတည ေးဟု ငါ့်အောေးမမပောဆို၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်အအရ််ရာြ် ၇:၁၅၈၊ ၁၈၈ - ၁၅၈ အသင တို ့်သည အလ္လ ောဟ အရှင မ တ အောေးလ္ည ေးမကောင ေး၊ 

ထိုအရှင မ တ ၏ အ ကင စောမပ သင  ကောေးြူေးမသောရစူလ္ နဗီတ န မတော အောေးလ္ည ေးမကောင ေး၊  ယံု 

 ကည  ကမလ္ကုန ။၁၈၈ငါသည သက ဝင ယံု ကည မသောသူတို ့်အြုိ ့်သတမိပေးနှုေိးမဆော သူနငှ့် ဝ  ေးမမ ော

က  ြွယ  ရော သတင ေးမမပော ကောေးသူ ျှသော မြစ မချသတည ေး။ 

စူရာအဟက်ြ် ၄၆:၉ - (အိ-ုနဗီတ န မတော ၊) အသင သည  မမပော ကောေးပါမလ္။ (အချင ေးတို ့်၊) ငါသည  

ရစူလ္ တ န မတော တို ့်အနက  အသစ အဆန ေး ဟုတ မပီ။ ထို ့်မပင  ငါသည  ိ ိနငှ့် ပတ သက ၍ လ္ည ေး 

မကောင ေး၊ အသင တို ့်နငှ့် ပတ သက ၍လ္ည ေးမကောင ေး၊  ည သို ့် မပ လ္ုပ မခင ေးခံရ ည ကိုသိရှိသည  ဟုတ  

မပီ။ ငါ သည   ိ ိထံ ထုတ မပန မခင ေးခံရမလ္မသော ‘ဝဟ ယ ’ အ ိန ့် မတော ကိုသောလ္ျှင  လ္ိုက နော၏။ 
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ကမ္ဘာကက ်း၏ ကနာက်ဆံ်ုးကသာအချ န်တငွမ်ြစ်ပျက်မ္ည့််  အနာဂတအ်မြစ်အပျက်မ္ျာ်းနငှ့်် 

ပတ ်သက်ကသာ သတင််းအချက်အလက်အကသ်းစ တ ်ကပ်းထာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။ (Eschatology / 

Gayb Haber) 
သမ္မာကျမ္််းစာ 

 ကပ်းထာ်းခဲ့်သည ် / မ္ကပ်းထာ်းပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၂၄:၃၊ ၁၄၊ ၂၅ - ၃ ..ထိုအ ူအရောတို ့်သည  အဘယ ကောလ္ ှ မြစ  ည ကို၎င ေး၊ ကိုယ  

မတော သည  ကလ္ော၍ ဤကပ က ဘောကုန မသော ပုပပန ိိတ သည  အဘယ န ိိတ မြစ  ည ကို၎င ေး အ ိန ့် 

ရှိမတော  ူပါဟမုလ္ျှောက  က၏။ ၁၄လ္ူ ျိ ေးအမပါင ေးတို ့်အောေး သက မသမြစ  ည အမ ကောင ေး 

နိငု ငမံတော  နငှ ့်ယှဉ်မသောဧဝံမဂလ္ိတရောေးကိုမလ္ောကီနိငု ငအံရပ ရပ ရှိသ ျှတို ့်၌မဟောရလ္ိ  ့် ည ။ 

သို ့်မပီေး ှ အဆံုေး သည မြစ လ္တံ့်။ ၂၅ထိုအမ ကောင ေးအရောတို ့်ကို ငါမမပောနငှ ့်မပီ။ 

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၁:၁ - ကောလ္  ကော မ င ့် ီှမြစ ရ ည  အ ှုအရော ျောေးကို မယရှုခရစ သည   ိ ိအမစခံ 

ကျွန တို ့်အောေးမပမစမခင ေးငါှ၊ဘုရောေးသခင အပ မပေးမတော  ူမသော ထိုသခင ၏ဗျောဒတိ မတော ကို 

ဆိုမပအံ့်။ ထိုသခင သည   ိ ိမကောင ေးကင တ န ကို မစလ္ွှတ ၍၊  ိ ိအမစခံကျွန မယောဟန အောေး 

ဗျောဒတိ မတော  အရိပ ကို မပမတော  ူ၏။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စူရာအန်အမ်္  ၆:၅၀ - (အိ-ုနဗီတ န မတော ) အသင သည (ထိုသတူို ့် အောေးဤသို ့်)မမပောဆိုပါမလ္။(အို 

အချင ေး တို ့်) ကျွန ပု ထံတွင  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ ဘဏ္ဍောမတော  ျောေးရှိသည ဟူ၍လ္ည ေး ကျွန ပု  

သည အသင  တို ့်အောေး မမပောဆိုသည  ဟုတ ။ ကျွန ပု သည  အကွယ ၌ရှိသည  တို ့်ကိမု င သည  

(ဟူ၍လ္ည ေးမမပောဆို သည ) ဟုတ ။၎င ေးမပင  ကျွန ပု သည  အပါေးမတော မစတ န  မြစ သည  ‘ 

ဟူ၍လ္ည ေး အသင တို ့်အောေး မမပောဆိုသည  ဟုတ ။ စင စစ မသော ကောေးကျွန ပု သည   ိ ိထံ 

ကျမရောက လ္ောမသော ဝဟ ယ အ ိန ့် မတော  ကိုသော လ္ိုက နောလ္ျက ရှိ၏။  
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ကနာက်ဆံ်ုးကသာကန ့်ရက်ကာလတငွက်ရာကလ်ာမ္ည့်် အစွမ်္်းထက်ကသာစာတန်နငှ့်် 

သက်ဆ ငု ်သည့်် ကမ္ဘာကက ်းက ုအပ်ုစ ု်းမ္ည့််သ  ူကကလာမ္ည့််အက ကာင််း 

ကဟာက န််းထတုထ်ာ်းကသာ ပကရာ ြက်ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။ (Antichrist / Mehdi) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ရှ သည်  / မ္ရှ ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၂၄:၂၁-၂၅-၂၃... ယံု ကနငှ ့်။ ၂၄အမ ကောင ေး ူကောေး၊ ခရစ မတော ၏အမယောင ကို 

မဆောင မသောသူနငှ ့် ိစဆောပမရောြက တို ့်သည မပေါ်လ္ော၍မရွေးချယ မသောသူတို ့်ကိုပင လ္ှည ့်မြောေးနိငု လ္ျှင 

လ္ှည ့်မြောေးမလ္ောက မအောင ကကီေးစွောမသောန ိိတ လ္ကခဏော၊ အံ့်ဘွယ မသောအ ှုတို ့်ကိုမပ ကလ္ိ  ့် ည ။ 

သက်သာကလာန တဩ်ဝါဒစာဒတု ယကစာင ်၂:၇-၉ - ၈ပယ ရှင ေးမခင ေးသို ့်မရောက မသောအခါ၊ ထိုအဓ မ 

လ္ူသည  ထင ရှောေးလ္ိ  ့် ည ။ ထိုအဓ မလ္ူကို သခင မယရှုသည နှုတ ထွက ဝိညောဉ်မတော အောေးမြင ့် 

ြျက  ဆီေး၍၊  ကလ္ောမတော  ူမခင ေး၏ မရောင မခည အောေးမြင ့်ပယ ရေှာေးမတော  ူလ္ိ  ့် ည ။ ၉ထိုအဓ မလ္ူ၏ 

လ္ော မခင ေးအမ ကောင ေးဟူ ူကောေး၊ စောတန မပ မပင မသောအောေးမြင ့်  ုသောနငှ ့် စပ ဆိုင မသော 

ထူေးဆန ေးမသောတန  ခုိေး၊ န ိိတ လ္ကခဏော၊ အံ့်ဘွယ မသောအ ှုအ ျိ ေး ျိ ေးနငှ ့်၎င ေး၊  

ရှငက်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၂:၁၈ - ရ၂:၁၈ - ချစ သောေးတို ့်၊ ယခုကောလ္သည  

မနောက ဆံုေးမသောကော လ္မြစ ၏။ ခရစ မတော ၏ ရန သူတည ေးဟမူသော အနတခိရစ  မပေါ်လ္ောမ ကောင ေးကို 

သင တို ့် ကောေးရသည  အတိုင ေး၊ ယခုပင အနတခိရစ အ ျောေးရှိ က၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

မှ္တခ်ျက်။ Antichrist သ ု ့်မ္ဟတု ်Mehdi ကကလာမ္ည့််အက ကာင််း ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန် တငွ ်

မ္ကြာ်မပထာ်းကပ။  
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းအကယာက်စ တ ငု််းအာ်းကသမခင််းမှ္ရှငမ်ပန်ကစပပ ်းကကာင််းကင ်န ငုင် ံ

ကတာ် သ ု ့်မ္ဟုတင်ရဲဘယ်တစ်ခုသ ု ့်သာွ်းမ္ညက် ုသာွ်းမ္ညက် ုစ ရငမ်္ည့််အချ န်မြစ်ကသာ‘တရာ်း 

စ ရငရ်ာကန ့်’ တစ်ကန ့်ရှ ပါမ္ညလ်ာ်း။ (Ahiret Günü) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ရှ မ္ည ် /  ရှ မ္ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ကဟပဗဲဩဝါဒစာ ၉:၂၇ - လ္ူသည  တခါတည ေးမသ၍ ထိုမနောက  ှ တရောေး စရီင မတော  ူ မခင ေးကိခံုရ 

သကြဲ့်သို ့်၊ 

ရှငက်ပတရုဩဝါဒစာဒတု ယကစာင ်၂:၉ - ဘုရောေးဝတ ၌ မ ွွေ့မလ္ျော မသော သူတို ့်ကို စံုစ  ေး မနေှာင ့်ရှက  

မခင ေးအထြဲက ကယ နှုတ မခင ေးငါှ၎င ေး၊.. တရောေးမသောသတူို ့်ကို ဒဏ ခံမစ ည  အမ ကောင ေး၊ 

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၂၀:၁၁-၁၅ - ၁၂ မသလ္ွန မသောသူ အကကီေးအငယ တို ့်သည  ပလ္လ င  မတော မရှွေ့  ှော ရပ  

မန ကသည ကို ငါမ င ၏။ ၁၅ အသက စောမစောင ၌ စောရင ေး ဝင မသောသူ ရှိသ ျှတို ့်ကိုလ္ည ေး  ီေးအိုင  

ထြဲသို ့် ချပစ မလ္၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၁၁၃ -….အလ္လ ောဟ  အရှင မ တ သည  ရှင မပန ထ ည့် မန ့်၌ ယင ေးသူတို ့်မငင ေးခုံလ္ျက  

ရှိမသောမပဿနောရပ အမ ကောင ေးမခင ေးရော ျောေးကို( ျက ဝါေးထင ထင မပေါ်လ္ွင ထင ရှောေးစွော)စရီင ဆံုေးမြတ  

အ ိန ့် ချ ှတ မတော  ူအံ့်။ 

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၁၈၅ - သက ရှိသတတ ဝါတိုင ေးသည   ရဏ မသမခင ေးတရောေး၏ရသောကို မ ည  

စ  ေး က ရ ည ။ တြန  အသင တို ့်သည ကိယော တ မခေါ် (မသမပီေးမနောက ) ရှင မပန ထရ ည့် မန ့်၌သော 

လ္ျှင   ိ ိ တို ့်၏ (မကောင ေး ှု မကောင ေး ှုတို ့်၏)အကျိ ေး ျောေးကိုအမပည့် အစံုမပေးမခင ေးခံ ကရမပ ည ။ 
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လူတ ငု််း ငရဲတငွဒ်ကုခကဝဒနာခစံာ်းရကသာအချ န်ကာလတစ်ခု မြတသ်န််းရြ ု ့်ရှ ပါမ္ညလ်ာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ရှ ပါ  /  ရှ မ္ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၅:၂၄-ငါအ ှန အကန ဆိုသည ကောေး၊ ငါ့်စကောေးကို နောေးမထောင ၍ ငါ့်ကိုမစလ္ွှတ  

မတော  ူမသောသူကိုယံ ုကည မသောသူသည ထောဝရအသက ကိုရသည မြစ ၍ 

အမပစ စရီင မခင ေးကို ခံရ။ မသမခင ေး ှအသက ရှင မခင ေးသို ့် ကူေးမမ ောက မသောသူမြစ ၏။ 

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၈:၁ -ဘုရောေးသခင ကယ လ္ွှတ မတော  ူမသောမ ကောင ့် မယရှုခရစ ၌တည ၍၊ 

ဇောတိပက တိအတိုင ေး ကျင ့်၊ ဝိညောဉ်ပကတိအတိုင ေး ကျင ့်မသောသူတို ့်သည  အမပစ စရီင မခင ေးနငှ ့် 

လ္ွတ  က၏။   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၁၈၅ - အ ကင သူသည  ငရြဲ ီေးမဘေး ှ ြယ ရှောေးမခင ေးခံရ၍ ဂျနနတ  အ တသခု 

ဘံုသို ့် ဝင မရောက မစမခင ေးကိုခံရအံ့်။… 

စူရဟမ်္ရယမ်္ ၁၉:၇၀-၇၂ - ၇၀တစ ြန ဧကန  လ္ွြဲယင ေးဂျဟနန  ငရြဲဘံု၌ ီေးမလ္ောင မစရန ၊ပစ ချရန ၊ 

အထိုက တန ဆံုေးမသောသူတို ့်အောေး ငါအရှင မ တ သည ပင  အသိဆံေုးမြစ မတော  ူမပသည ။ ၇၁ စင စစ  

အသင တို ့်အနက  လ္ူတိုင ေးလ္ူတိုင ေးသည ယင ေးဂျဟနန  ငရြဲဘံု၌ ဆိုက မရောက ရ ည့် သူချည ေး မြစ ကုန  

၏။(ဤသည )အသင့် အောေးြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူမတော  ူမသောအရှင မ တ က ိ ိအမပေါ်၌ယတမိပတ ဆံေုးမြတ  

မပီေးမြစ မသောတောဝန တစ ရပ ပင မြစ မချသတည ေး။၇၂ထို ့်မနောက ငါအရှင မ တ သည ( ိ ိအောေးမ ကောက ရံွ ွေ့ ရုိ

မသမသောအောေးမြင့် မပစ  ှုဒစုရုိက  ျောေး ှ)မရှောင  ကဉ် ကကုန မသောသတူို ့်အောေးလ္ွတ မမ ောက မစမတော  ူ 

 ည ။သို ့်ရောတွင  မတော  တရောေးကျြူေးလ္ွန မသောသူတို ့်အောေးငါအရှင မ တ သည ယင ေးဂျဟနန  ငရြဲဘံု၌ပင  

ပုဆစ ဒေူးတုပ လ္ျက  စွန ့် ပစ ထောေးမတော  ူအံ့်သတည ေး။  
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အကယ်၍ လူပုဂ္  လ်တစ်ဉ ်း ငရဲသ ု ့်ကျကရာကလ်ျှင ်ကနာငတ်ငွထ် ကုနရာမှ္ လွတက်မမ္ာက်ပပ ်း  

ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာသ်  ု ့် ဝငစ်ာ်းခငွ့််ရမ္ည့်် မြစ်န ငုက်မခတစ်ခုရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ရှ ပါ  /  ရှ သည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၂၅:၄၁၊ ၄၆ - ၄၁ ထိုအခါလ္က ဝြဲမတော ဘက ၌ရှိမသောသူတို ့်အောေး င ေးကကီေးက၊ကျိန  

မခင ေးကိုခံရမသောသူတို ့်၊  ောရန နတ နငှ ့်သူ၏တ န တို ့်အဘို ့် မပင ဆင မသောထောဝရ ီေးထြဲသို ့် ငါ့်ထံ ှ ခွော 

သွောေး ကမလ္ော့်။ ၄၆ထိုသူတို ့်သည ထောဝရအမပစ ဒဏ ခံရောသို ့်၎င ေး၊မမြောင ့် တ မသောသူတို ့် ူကောေး၊ ထော 

ဝရအသက ရှင ရော သို ့်၎င ေး သွောေးရ ကလ္တံ့်ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။ 

ရှငလ်ုကာခရစဝ်င ်၁၆:၂၅-၂၆ - ၂၅ အောမဗဟံကလ္ည ေး၊ ငါ့်သောေး...ယခု ူကောေး၊ သူသည သက သော 

မခင ေးရှိ၏။ ..၂၆ ထို ှတပါေး၊ ငါတို ့်နငှ ့် သင တို ့် စပ  ကောေး၌ အလ္ွန နက လ္ှမသော မချောက ကကေီးတည  

လ္ျက ရှိ၏။ ထိမု ကောင ့် ဤအရပ  ှသင တို ့်ရှိရောသို ့် ကူေးချင မသောသူ ကေူးနိငု ။ ထိုအရပ  ှ ငါတို ့်ရှိရော 

သို ့် ကူေးချင ေးမသောသူလ္ည ေး  ကေူးနိငု  ဟု ဆို၏။  

----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

စူရာအန်အမ်္  ၆:၁၂၈ -…(ထိုမရောကောလ္အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည ဤသို ့်) ိန ့်  ကောေးမတော  ူအံ့်။ အိ-ု 

 ယံု  ကည  မသွြည မငင ေးပယ  ကကုန မသော ဂျင (န )နငှ့်  လ္ူအမပါင ေးတို ့်) ဂျဟနန  ငရြဲဘံုသည  သော 

လ္ျှင အသင တို ့်၏မနရောဌောနမြစ သည ။ (အသင တို ့်သည ) ထို(ဂျဟနန   ငရြဲဘံု၌ပင  ထောဝစဉ်မနထိုင  

 ကရလ္တတ ံ ့်။ သို ့်ရောတွင အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  (ထိုငရြဲဘံေုး ှထုတ ရန ) အလ္ိုမတော ရှိမတော  ူ ပါလ္ျှင ... 

စူရာဟဒူ ်၁၁:၁၀၆-၁၀၇ -၁၀၆ သို ့်မြစ မပရော အမ ကောင ေး ရှိလ္မှသော သတူို ့်သည ဂျဟနန  ငရြဲဘံု၌ ရှိ 

 ကမပ ည ။..၁၀၇(၄င ေးတို ့်သည ) ုိေးမကောင ေး ျောေးနငှ့် ပထဝီမမ တည မနသ ျှကောလ္ပတ လ္ံုေးထိုငရြဲဘံုတွင 

အသင ၏အရှင မ တ အလ္ိုရှိမတော  ူသည  ှတပါေးထောဝစဉ်မနထိုင သူ ျောေးအမြစ ရှိ ကမပ ည ။  
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ရှငမ်ပန်ထကမမ္ာက်မခင််းက ုယ်ခနဓာသည ်အသာ်း၊ အရ ု်းနငှ့််ကသ်ွးမ္ျာ်းနငှ့်် ရုပ်ပ ုင််းဆ ငုရ်ာက ုယ် 

ခနဓာတစ်ခု ဟုတပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ဟုတသ်ည ် /  မ္ဟုတပ်ါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၁၅:၃၅-၅၀ - ၃၅ မသလ္ွန မသောသူတို ့်သည  အဘယ သို ့် 

ထမမ ောက   က ည နည ေး။ အဘယ သို ့်မသောကိုယ နငှ ့်မပေါ်လ္ော က ည နည ေးဟု 

တစံုတမယောက မသောသူ မ ေးလ္ိ  ့်  ည ။ ၄၄ စိုက မသောအခါ ဇောတိပကတိ ကိယု မြစ ၏။ 

ထမမ ောက မသောအခါ ဝိညောဏကိယု မြစ ၏။ ဇောတိပကတိ ကိုယ တ ျိ ေး၊ 

ဝိညောဏကိုယ တ ျိ ေးရှိ၏။ ၅၀...လ္ူအမသွေးအသောေးသည  ဘုရောေးသခင  ၏နိငု ငမံတော ကို 

အမ ွ ခံနိငု ၊ ပုပ တတ မသောအရောသည   ပုပ နိငု မသောအမြစ ကို အမ ွ ခံနိငု ။  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာဇွခ်ရူြ် ၄၃:၇၀ - အသင တို ့်သည လ္ည ေးမကောင ေး၊အသင တို ့်၏ဇနေီး ကင ရောတို ့်သည လ္ည ေး 

မကောင ေး၊ "ဂျနနတ "သုခဘံုတွင  ဝင မရောက  ကမလ္ကုန ။ (ယင ေးသခုဘံု၌) အသင တို ့် (အောေးလ္ံုေးတို ့်) 

သည ဝ  ေး မမ ောက မစမခင ေး၊ ရုိမသမခင ေးကို ခံ ကရမပ ည ။ 

စူရတလွ်ဝါက အဟ ်၅၆:၃၅-၃၈ - ဧကန  လ္ွြဲငါအရှင မ တ သည (ဂျနနတ သခုဘံု၌ရှိကုန မသော)ထို ိန ေး  

တို ့်အောေး အထေူးြန ဆင ေးမတော   ူခြဲ ့်၏။ ၃၆ တစ ြန  ငါအရှင မ တ သည  ၎င ေးတို ့်အောေး ပျိ ကညော ျောေး 

မပ လ္ုပ  မတော  ူခြဲ ့်၏။  

စူရတလွ်စူရဟ်နဗာ့်  ၇၈:၃၃ -….သက တူရွယ တူ ပျိ ကညော ျောေးသည လ္ည ေးမကောင ေး၊.. 
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ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာ်တငွ  ်လ ငပ် ုင််းဆ ငုရ်ာဆက်ဆကံရ်းနငှ့််လက်ထပ်ထ မ်္်းမမ္ာ်းမခင််း ရှ ပါ 

မ္ညလ်ာ်း။ (Houris) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ရှ ပါ  /  ရှ မ္ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၂၂:၂၈-၃၃ - ၂၈ သို ့်မြစ ၍ ထမမ ောက ရောကောလ္၌ ထို ိန ေး သည  ခုနစ မယောက  

မသောညီအစ ကိုတို ့်တွင  အဘယ သူ၏ ယောေးမြစ ရပါ ည နည ေး။ထိုသူအမပါင ေးတို ့်သည  ထို ိန ေး နငှ ့် 

စံုဘက မခင ေးကို မပ  ကမပီဟု မ ေးမလ္ျှောက  က၏။ ၂၉ မယရှုကလ္ည ေး၊ သင တို ့်သည  ကျ  ေးစောကိုနောေး 

 လ္ည ၊ ဘုရောေးသခင ၏တန ခုိေးမတော ကို  သိမသောမ ကောင ့်  ှောေးမသောအယူကိုယ ူက၏။ ၃၀ ထ 

မမ ောက  ရောကောလ္၌ စံုဘက မခင ေးကို  မပ ၊ ထိ  ေးမ ောေးမပေးစောေးမခင ေးကို  မပ ။ ၃၁ မကောင ေးကင သောေး 

ဘုရောေးသခင ၏ တ န မတော ကြဲ့်သို ့် မြစ  က၏။  

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၁၅:၅၀-

ညီအစ ကိုတို ့်၊ငါဆိုသည ကောေး၊လ္ူအမသွေးအသောေးသည ဘုရောေး သခင ၏နိငု ငမံတော ကို အမ ွ ခံနိငု ၊ 

ပုပ တတ မသောအရောသည  ပုပ နိငု မသောအမြစ ကိုအမ ွ ခံနိငု ။  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

စူရတသွတ်တ်ရ်ူ ၅၂:၂၀ -..ငါအရှင မ တ သည  ၎င ေးတို ့်အောေးလ္ွန စွောမြြူ၍လ္ှပတင့် တယ မသော၊ ျက စ ိ

လ္ှပမသော  ိန ေး  ျောေးနငှ့်  ထိ  ေးမ ောေး၍ မပေးမတော  ူအံ့်သတည ေး။ 

စူရာရဟမ်္န် ၅၅:၅၅-၅၆၊ ၇၀-၇၂ - ၅၅သို ့်ပါလ္ျက  အသင တို ့်နစှ ဦေးသည   ိ ိတို ့်အောေး ြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူ မတော  

 ူမသောအရှင မ တ ၏  ည သည့် မကျေးဇူေးမတော  ျောေးကို ဟုတ   ှန ဟူ၍မငင ေးပယ  ကအံ့်နည ေး။ ၅၆ 

ယင ေး(ဥယျောဉ် ျောေးနငှ့်  ဥယျောဉ် ျောေးရှိအမဆောက အအံ)ုတို ့်တွင   ျက စကိို မအောက သို ့်နှ ိ့် ချထောေး မသော 

 ိန ေး ပျိ  ျောေးသည လ္ည ေး ရှိ ကမပ ည ။ ၎င ေးတို ့်အလ္ျင  ည သည့် လ္သူောေးတစ ဦေးတစ မယောက   ျှ လ္ည ေး  
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ကမ္ဘာလံု်းဆ ငုရ်ာအသင််းကတာသ်ည ်‘ခရစ်ကတာ်၏သတ ု ့်သမ္ ်း’ မြစ်ရန် သတမှ်္တခ်ံရပါ 

သလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 သတမှ်္တခ်ံရသည ် / သတမှ်္တမ်္ခံရပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ဧြက်ဩဝါဒစာ  ၅:၂၃၊ ၂၅၊ ၃၂ -၂၃ ခရစ မတော သည  အသင ေးမတော ၏ အမပေါ် ှော မခါင ေးမြစ မတော  ူ... ၂၅ 

အချင ေးမယောက ျောေးတို ့်၊ ခရစ မတော သည  အသင ေးမတော ကို ချစ မတော  ူသကြဲ့်သို ့်၊ သင တို ့်လ္ည ေး 

ကိုယ ခင ပွန ေးကို ချစ  ကမလ္ော့်။ ၃၂ ဤအရောသည  အလ္ွန နက နြဲမသောအရော မြစ မပ၏။ ထိုသို ့်ငါဆို 

မသော ၊ ခရစ မတော နငှ ့် အသင ေးမတော  ကိုရည  ှတ ၍ဆိသုတည ေး။  

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၁၉:၇ - ငါတို ့်သည  ဝ  ေးမမ ောက ရွှင လ္န ေး ကကုန အံ့်၊ ဂုဏ မတော ကို ချီေး ွ  ေး ကကုန  

အံ့်၊ အမ ကောင ေး ူကောေး၊ သိုေးသငယ ၏  ဂဂလ္ောမတောင ပွြဲကို ခံချိန ရှိမပီ။ သူ၏  ိန ေး သည  ကိုယ ကို 

တန ဆောဆင မပီဟု စည ေးမဝေးမသော သအူ ျောေးတို ့်၏ အသံ၊ သ ုဒဒရောသံ၊ မပင ေးစွောမသော  ုိဃ ေးကကိ ေးသံ 

ကြဲ့်သို ့် ငါ ကောေး၏။ 

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၂၁:၉ - ..... လ္ောခြဲ့်ပါ။ သိုေးသငယ ၏ ခင ပွန ေးတည ေး ဟူမသော  ဂဂလ္ော မဆောင သတို ့် 

သ ီေးကို ငါမပ ည ဟု မမပောဆိုလ္ျက ၊ 

ဗျာဒ တက်ျမ်္်း ၂၂:၁၇ - ဝိညောဉ်မတော နငှ ့်  ဂဂလ္ောမဆောင  သတို ့်သ ီေးကလ္ောခြဲ့်ပါဟုဆို က၏။  ကောေး 

မသောသူကလ္ည ေး၊ လ္ောခြဲ့်ပါ ဟုဆိုပါမစ၊ မရငတ မသောသူသည  လ္ောပါမစ။ အလ္ိုရှိ မသော သသူည  

အဘိုေးကို မပေးဘြဲ အသက မရကို ယူပါမစ။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

မှ္တခ်ျက်။ ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်အသင််းကတာ်အ ကာင််းတစက်က မ်္သာကြာမ်ပထာ်းပပ ်း ‘ခရစ ်

ကတာ်၏သတ ု ့်သမ္ ်း’ အက ကာင််းကြာ်မပထာ်းမခင််းမ္ရှ ကပ။ ဟဂျ် ်၂၂:၄၀  
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ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ုဥပကဒကအာက်၌ကနထ ငုရ်န်ဘရုာ်းသခငအ်လ ုရှ ပါသလာ်း။(Shariah) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အလ ုမ္ရှ ပါ  /  အလ ုရှ သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၆:၁၄ - ကိုယ အဂဂ ါ ျောေးကိုလ္ည ေး သုစရုိက လ္က နက  မြစ မစ၍၊ ဘုရောေးသခင အောေး 

ဆက  ကမလ္ော့်။ သင တို ့်သည ပညတ တရောေးလ္က ၌ ရှိ၊မကျေးဇူေးတရောေးလ္က ၌ရှိမသောမ ကောင ့် 

အမပစ  တရောေးသည  သင တို ့်ကို  အုပ စိုေးရ။  

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၀:၄ယံု ကည မသောသူအမပါင ေးတို ့်သည မမြောင ့် တ ရောသို ့်မရောက  ည အမ ကောင ေး၊ 

ပညတ တရောေးသည  ခရစ မတော အောေးမြင ့် စံုလ္င မခင ေးရှိ၏။ 

ဂလာတ ဩဝါဒစာ ၃:၁၁၊ ၂၅ - ၁၁ တြန တံု၊ မမြောင ့် တ မသောသသူည  ယံု ကည မခင ေးအောေးမြင ့် 

အသက ရှင လ္ိ  ့် ည ။ ၂၅ ယံု ကည မခင ေးတရောေးသည  မရောက လ္ောမသောအခါ၊ ငါတို ့်သည  ထိုအထိန ေး 

လ္က  ှလ္ွတ  က၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၄၈-..ငါအရှင မ တ သည အသင တို ့်အနက  အသီေးသီေးတို ့်အြုိ ့်တရောေးဓ မသတ  

(နည ေးဥပမဒ)တစ  ျိ ေးနငှ့် ထင ရှောေးလ္ှစွောမသောလ္  ေးစဉ်တစ  ျိ ေးကိုသတ  ှတ မပဋ္ဌောန ေးမပေးမတော  ူခြဲ ့်သည ။  

စူရတလွ်ဂျာဆ ယ ယဟ ်၄၅:၁၈ - ထို ့်မနောက  (အိ-ုနဗီတ န မတော ) ထိုအရှင မ တ သည  အသင့် အောေး 

သောသနော့် အမရေးနငှ့်  စပ လ္ျဉ်ေး၍ အထူေးလ္  ေးစဉ်တစ ရပ မပေါ်၌ ရပ တည မစမတော  ူခြဲ ့်၏။ သို ့်မြစ မပ 

ရော အသင သည  ထိုလ္  ေးစဉ်ကိသုော လ္ိုက ပါမလ္။ …. 
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ယံု ကညသ်ကူ ု ဝ ုငက်သာက်သံ်ုးရန်အတကွ် တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
  မ္တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါ  /  တာ်းမမ္စ်ထာ်းသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ရှငလ်ုကာခရစဝ်င ်၇:၃၄-၃၅ - ၃၄ လ္ူသောေးသည  စောေးမသောက လ္ျက လ္ောသည ရှိမသော ၊ ဤသူသည  

စောေး ကြူေးမသောသူ၊ စပျစ ရည မသောက   ကြူေးမသောသူပါတကောေး။ အခွန ခံမသောသူနငှ ့် ဆိုေးမသောသူတို ့် 

ကို  ိတ မဆွြွြဲ ွေ့မသောသူပါတကောေးဟု ဆိမုပန  က၏။ ၃၅ သို ့်မသော လ္ည ေး ပညောတရောေးသည   ိ ိသောေး 

ရှိသ ျှတို ့်တွင  ကြဲ့်ရြဲ ့်မပစ တင မခင ေးနငှ ့်လ္ွတ ၏ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။  

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂:၁-၁၁-စပျစ ရည  ရှိဟု ကောေးမမပော၏.. မယရှုကလ္ည  ေး.. ဤမရအိုေးတို ့်ကို 

မရမြည ့် ကဟု.... စပျစ ရည မြစ မစမသောမရ 

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင ်၅:၂၃ - သင ၏ရင ထြဲ၌ အကျိ ေးမြစ မစမခင ေးငါှ၎င ေး၊   ကော  ကောခံ 

ရမသော မရောဂါမ ကောင ့်၎င ေး၊ ယခု ှစ၍ မရကိုသော  မသောက ဘြဲ၊ 

စပျစ ရည အနည ေးငယ ကိုသံုေးမလ္ော့်။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၂၁၉- အိ-ုနဗီတ န မတော )အချိ ွေ့မသောသတူို ့်သည သရုောမ ရယ အရက မသစောနငှ့်  

စပ လ္ျဉ်ေး ၍ လ္ည ေးမကောင ေး၊မလ္ောင ေးတ  ေးေးတို ့်၌ ကကီေးမလ္ေးမသောအမပစ  ျောေး သည လ္ည ေးရှိ၏.. 

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ၅်:၉၀-၉၁ - ၉၀ အိ‘ု ုအ  င န ’သက ဝင ယံု ကည သူအမပါင ေးတို ့် ုချဧကန မသ 

စော အရက သည လ္ည ေးမကောင ေး၊ မလ္ောင ေးတ  ေးကစောေးမခင ေးသည လ္ည ေးမကောင ေး၊ရုပ ထု၊ဆင ေးတု(အစ 

ရှိသည့် အရော)  ျောေးသည လ္ည ေးမကောင ေး၊ မ  ောေး (မြင့် ကံစ  ေးမခင ေး) သည လ္ည ေးမကောင ေးအလ္ွန ဆိုေးရွောေး 

ညစ ည  ေးလ္ှမသောအ ှုကိစစ ျောေး၊‘ရှုိင တွောန ’ အမပ အ ူ ျောေးသောလ္ျှင မြစ ၏။ သို ့်မြစ မပရောအသင တို ့် 

သည  ထို (ဆိုေးရွောေးညစ ည  ေးမသောအရော) ကို မရှောင  ကဉ် ကကုန မလ္ော့်။သို ့် ှသောလ္ျှင အသင တို ့်သည  

မအောင မ င  ကမပ ည ။၉၁သို ့်မြစ မပရောအသင တို ့်သည (မသစောအရက မသောက စောေးမခင ေးနငှ့် မလ္ော

င ေး တ  ေးကစောေးမခင ေး ှ) ရပ စြဲ ကပါ ည မလ္ော။  
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ယံု ကညသ်ကူ ု ဝက်သာ်းစာ်းသံ်ုးရန်အတကွ် တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါ  /  တာ်းမမ္စ်ထာ်းသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၁၀:၂၅-ဩတတ ပပစတိ ကိုမထောက ရမသောမ ကောင ့်၊မ ေး၌မရောင ေးသ ျှ 

ကို  စစ မ ကော မ ေးမ န ေးဘြဲ စောေး ကမလ္ော့်။ 

ကကာကလာသဩဲဝါဒစာ ၂:၁၆ - ထိုမ ကောင ့် စောေးမသောက မခင ေးအ ှု၊ ပွြဲမန ့်၊ လ္ဆန ေးမန ့်၊ ဥပုသ မန ့်တို ့် 

ကို မစောင ့်မခင ေးအ ှုတွင  သင တို ့်ကို အဘယ သူ ျှ  စစ မ ကော စရီင မစနငှ ့်။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၃- အလ္ိုအမလ္ျောက မသမသော တိရစဆောန သည လ္ည ေးမကောင ေး၊ မသွေးသည  

လ္ည ေးမကောင ေး၊ ဝက တိရစဆောန ၏ အသောေးသည လ္ည ေးမကောင ေး၊ …..အသင တို ့်အမပေါ်၌ ဟရော  ဟူ၍ 

တောေးမ စ ထောေး မပီေးမြစ မလ္မပီ။ 

စူရာအန်အမ်္ ၆:၁၄၅ - ….အရသောခံစောေးလ္ိမုခင ေး၊ စည ေးက  ေးကျြူေးလ္ွန  မြောက ြျက မခင ေး ရှိဘြဲ လ္ွှြဲ 

 မရှောင သောမြစ ၍ (အသက  မသရုံ ျှသော စောေးသံေုး)ခြဲ့်ပါ ူ၊ အသင့် အောေးြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူမတော  ူမသော 

အရှင မ တ သည  ဧကန အ ှန အလ္ွန တရော လ္ွတ မင ိ ေးချ  ေးသောခွင့်  မပေးသနောေးမတော  ူမသောအရှင ၊ 

အလ္ွန တရော သနောေးည ောတောမတော  ူမသောအရှင မ တ ပင မြစ မတော   ူမပသတည ေး။ 
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ယကန ့်ကာလတငွဘ်ရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု အစာကရှာငဥ်ပုသက်စာင့််ရန် ကမ္ျှာ် 

လင့််ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ကမ္ျှာ်လင့််သည ် /  ကမ္ျှာ်လင့််သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ကယာလအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၂:၁၂ - သို ့်မြစ ၍၊ ထောဝရဘုရောေး  ိန ့်မတော  ူသည ကောေး၊ ယခုတွင  အစော 

မရှောင မခင ေး၊ ငိမု ကေးမ ည တ  ေးမခင ေးနငှ ့်တကွ စတိ နလှ္ံုေးအ ကင ေး ြဲ့် ငါ့်ထံသို ့် မပန လ္ော ကမလ္ော့်။ 

ရှငမ်္ဿခဲရစဝ်င ်၆:၁၇-၁၈ - ....သင သည အစောမရှောင မသောအခါ အစောမရှောင သည ကိလု္ူ ျောေးတို ့်မရှ ွေ့ 

 ှော ထင ရှောေးမစဘြဲ၊  ထင ရှောေးမသော အရပ ၌ရှိမတော  ူမသော သင တို ့်အဘမရှွေ့မတော ၌သောထင ရှောေးမစ 

မခင ေးငါှ၊ မခါင ေးကိုလ္ိ  ေးကျံမလ္ော့်။  ျက နေှာကိုလ္ည ေးသစ မလ္ော့်။  

ရှငမ်္ာကုခရစဝ်င ်၂:၂၀ -  ဂဂလ္ောမဆောင လ္ုလ္င ကို သူ၏အမပါင ေးအမဘော တို ့်နငှ ့်ခွော၍ ယူသေွာေး 

မသောအချိန ကောလ္ မရောက လ္ိ  ့် ည ။ ထိုကောလ္အခါ သတူို ့်သည အစောမရှောင  ကလ္ိ  ့် ည ။ 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၇:၅ - ...ထိုသို ့်ဆိုမသော ၊ ဆုမတောင ေးမခင ေးဝတ ကိမုပ ရမသော အခွင ့်ရှိ 

မစမခင ေးငါှ၊ သမဘောတူ၍ ခင ပွန ေးဝတ ကိုခဏ ျှ  မရှောင ရဟု  ဆိုလ္ို။ ထိုသို ့်မရှောင လ္ျှင ၊ ကိုယ ကို 

 ချ ပ  တည ေးနိငု မသောအောေးမြင ့် စောတန သည  အမပစ သို ့် မသွေးမဆောင ရမသော အခွင ့် ရှိမစမခင ေးငါှ၊ 

မနောက တြန  အတူမန ကမလ္ော့်။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၁၈၃၊ ၁၈၅ - ၁၈၃ အိ-ု ုအ  င န  ယံု ကည မခင ေးသဒဒါတရောေး ရှိ ကကုန မသောသူအ 

မပါင ေးတို ့်၊ အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  အသင တို ့်ထက အလ္ျင ရှိခြဲ ့် ကမသော သူတို ့်အမပေါ်ဝယ ဥပုသ  

သီတင ေး မဆောက တည ရန  ပညတ မတော ကို မပဋ္ဌောန ေးမတော  ူ သကြဲ့်သို ့်ပင  အသင တို ့်အမပေါ်၌လ္ည ေး 

ဥပုသ သီတင ေး မဆောက တည ရမပ ည ။  

စူရဟအ်ဟဇ််ဇာြ် ၃၃:၃၅ - အ ိန ့် မတော ကို လ္ိုက နော ကသည့် မယောက ျောေး ျောေးသည  လ္ည ေးမကောင ေး၊ 

အ ိန ့် မတော ကိုလ္ိုက နောသည့်   ိန ေး  ျောေးသည လ္ည ေးမကောင ေး၊ ဆွိယော   ဥပုသ သီလ္ မဆောက တည  

 ကကုန  မသော မယောက ျောေး ျောေးသည လ္ည ေးမကောင ေး၊ ဆွိယော  ဥပုသ သီလ္ မဆောက တည  ကကုန  

မသော  ိန ေး   ျောေးသည လ္ည ေးမကောင ေး၊ ……အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည ထိုသူတို ့် (အောေးလ္ံုေးတို ့်)အြုိ ့် 

(အမပစ  ှ) လ္ွတ မင ိ ေးချ  ေးသောခွင့် နငှ့် ကကီေးကျယ လ္ှစွောမသောအကျိ ေးကို အဆင သင့် မပ လ္ုပ စ ံီ၍ထောေး 

ရှိမပီေး မြစ  မတော  ူမပသတည ေး။ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ဆကုတာင််းမခင််းနငှ့်် အစာကရှာငဥ်ပုသက်စာင့််မခင််းက ု အမခာ်းသမူ္ျာ်း 

မမ္ငက်တွွေ့ န ငုက်သာကနရာတငွ  ်ထငရှ်ာ်းစွာမပ မခင််းက ု ပ ုမ္ ုနစှ်သက်သလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္နစှ်သက်ပါ  /  နစှ်သက်သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၆:၅-၈ - ၆ သင သည ဆုမတောင ေးမသောအခါဆိတ ညံရောအခန ေးသို ့်ဝင ၍တံခါေးကို ပိတ  

မပီေး ှ၊ ထင ရှောေးမသောအရပ ၌ ရှိမတော  ူမသော သင ၏အဘကိုဆုမတောင ေးမလ္ော့်။  ထင ရှောေးမသောအရော 

ကို မ င မတော  ူမသော သင ၏အဘသည  အကျိ ေးကို ထင ရှောေးစွောမပေးမတော  ူလ္တံ့်။  

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၆:၁၆-၁၈ - ၁၆သင တို ့်သည  အစောမရှောင မခင ေးအကျင ့်ကိုကျင ့်မသောအခါ.. ၁၈ အစော 

မရှောင သည ကိုလ္ူ ျောေးတို ့်မရှ ွေ့  ှော ထင ရှောေးမစဘြဲ၊  ထင ရှောေးမသောအရပ ၌ရှိမတော  ူမသော 

သင တို ့်အဘမရှွေ့မတော ၌သောထင ရေှာေးမစမခင ေးငါှ၊မခါင ေးကိလု္ိ  ေးကျံမလ္ော့်။ ျက နေှာကိလု္ည ေးသစ 

မလ္ော့်။  ထင ရှောေး မသောအရောကိုမ င မတော  ူမသော သင တို ့်အဘသည  အကျိ ေးကို 

ထင ရှောေးစွောမပေးမတော  ူလ္တံ့်။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၀၃ - တစ ြန  အသင တို ့်သည  ‘ဆွလ္ောသ ’ ဝတ မပ ၍မပီေး ကမသောအခါ အသင  

တို ့်သည  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ကို  တ တတ ရပ လ္ျက လ္ည ေးမကောင ေး၊ ထိုင လ္ျက လ္ည ေးမကောင ေး၊ 

လ္ြဲ မလ္ျောင ေး လ္ျက လ္ည ေးမကောင ေး၊ မအောက မ ့်တသ သတိရရှိ ကမလ္ကုန ။  

စူရတလွ်ဂျွမ်္အဟ ်၆၂:၉ -အိ-ု' ုအ  င န ' သက ဝင ယံု ကည သူအမပါင ေးတို ့်(ဂျြူ ုအဟ )မသော ကောမန ့် 

တွင ‘ဆွ လ္ောတ ’ဝတ မပ အံ့်မသောငေှာ’အဇောန ’မပေးမသောအခါ အသင တို ့်သည အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  

အောေးတသ 

သတိရရှိရောသို ့်အမဆောတလ္ျင သွောေး ကမလ္ကုန ။ထို ှတစ ပါေးအသင တို ့်သည မရောင ေးဝယ   ှုကို 

စွန ့် လ္ွှတ  ကမလ္ကုန ။ အသင တို ့် သရိှိ ကသည မြစ  ူ အသင တို ့်အြုိ ့် အမကောင ေးဆံုေးပင ။ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းက ု နစှ်စဉနစှ်တ ငု််း၏လတစလ်အာ်း  ကန ့်အချ န်တငွ ်အစာ 

ကရှာငဥ်ပုသက်စာင့််မခင််းနငှ့်် ညအချ န်တငွပဲွ်ကတာ်တညမ်ခင််းမပ ရန် အလ ုရှ ပါသလာ်း။ 

(Ramadan) 
သမ္မာကျမ္််းစာ

 အလ ုမ္ရှ ပါ  /  အလ ုရှ သည ် 
ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကဟရှာယအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၅၈:၃-၇- ၆ငါနစှ သက မသောအစောမရှောင မခင ေးဟူ ူကောေး၊  တရောေးမသော 

အချည အမနေှာင ကို ချွတ မခင ေး၊ မလ္ေးမသော ဝန ကိုချမခင ေး၊ ည ဉ်ေးဆြဲခံရမသော သူတို ့်ကို လ္ွှတ မခင ေး၊ 

ထ  ေးဘိုေးရှိသ ျှကို ချိ ေးမခင ေး ဟုတ မလ္ော။  

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၆:၁၆-၁၈ - ၁၆ သင တို ့်သည  အစောမရှောင မခင ေးအကျင ့်ကိုကျင ့်မသောအခါ လ္ျှိ ွေ့ 

ဝှက မသောသူတို ့်နည ေးတူ  ျက နေှာည ိ ေးငယ  မခင ေး ရှိ ကနငှ ့်။ ထိုသတူို ့်သည   ိ ိတို ့်အစောမရေှာင သည  

ကို လ္ူ ျောေးတို ့်မရှ ွေ့  ှော ထင ရှောေးမစမခင ေးငါှ  ိ ိတို ့် ျက နေှာကို ြျက တတ  က၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၁၈၃-၁၈၅ - ၁၈၃ အိ-ု ုအ  င န  ယံု ကည မခင ေးသဒဒါတရောေး ရှိ ကကုန မသောသူအ 

မပါင ေး တို ့်၊ အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  အသင တို ့်ထက အလ္ျင ရှိခြဲ ့် ကမသော သူတို ့်အမပေါ်ဝယ ဥပုသ  

သီတင ေး မဆောက တည ရန  ပညတ မတော ကို မပဋ္ဌောန ေးမတော  ူ သကြဲ့်သို ့်ပင  အသင တို ့်အမပေါ်၌လ္ည ေး ဥ 

ပုသ သီတင ေးမဆောက တည ရန အ ိန ့် မတော ကိမုပဋ္ဌောန ေးအတည မပ မတော  ူခြဲ ့်မလ္မပီ။၁၈၅(ဆွိယော  ဥပု

သ  မဆောက တည ရန အတွက  သတ  ှတ ထောေးသည့်  အနည ေးငယ  ျှမသော မန ့်ရက  ျောေးသည ) 

ရ ဿွောန  လ္ပင မြစ သည ။ ….အသင တို ့်အနက  ှ ည သူ ဆို ထို(ရ ဿွောန )လ္မ တ  နငှ့်  ကံ  

ကကိ က ခြဲ ့်ပါလ္ျှင  ထိုသူသည  ယင ေးလ္မ တ ၌ (တစ လ္ ပတ လ္ံုေး) ဥပုသ သီတင ေး  
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု ဆယ်ဘ ု ့်တစဘ် ု ့်ကပ်းလှူရန်နငှ့််အလှူဒါနမပ ရန် 

ကမ္ျှာ်လင့််ပါသလာ်း။ (Zekat) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ကမ္ျှာ်လင့််သည ်/  ကမ္ျှာ်လင့််သည်   ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန ်

မ္ာလခ အနာဂတတ  ကျမ်္်း ၃:၈- လ္ူသည  ဘရုောေးသခင ၏ဥစစောမတော ကို လ္ုယရူ  ည မလ္ော။ သို ့်မသော  

လ္ည ေး၊ သင တို ့်သည  ငါ့်ဥစစောကို လ္ယုူ  ကမပီ။ အကျွန ပု တို ့်သည  အဘယ သို ့် လ္ယုူပါသနည ေးဟု 

သင တို ့်မ ေးလ္ျှင ၊ ဆယ ဘို ့်တဘို ့်ကိ၎ုင ေး၊ ပူမဇော သကက ောတို ့် ကို၎င ေး လ္ယုူ ကမပီ။  

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၆:၃ -သင သည  အလ္ှူဒါနကိုမပေးမသောအခါ မပေးမ ကောင ေးကို  ထင ရေှာေးမစမခင ေး 

ငါှ၊ လ္က ျောလ္က မပ သည  အ ှုကို လ္က ဝြဲလ္က  ျှ သိမစနငှ ့်။  

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၁၉:၂၁-၂၃ -...သင သည စံုလ္င မခင ေးသို ့် မရောက လ္ိုလ္ျှင သွောေးမလ္ော့်။ ကိုယ ဥစစော 

 ျောေးကိုမရောင ေး၍ ဆင ေးရြဲ မသောသူတို ့်အောေး မပေးမလ္ော့်။ ထိသုို ့်မပ လ္ျှင  မကောင ေးကင ဘံု၌ ဘဏ္ဍောကိုရ 

လ္ိ  ့် ည ။ သို ့်မပီေး ှ ငါ့်မနောက သို ့် လ္ိုက  မလ္ော့်ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။  

ရှငလ်ုကာခရစဝ်င ်၁၁:၄၁ - ....တတ နိငု သ ျှအတိုင ေး ဆင ေးရြဲသောေးတို ့်အောေး စွန ့်ကကြဲ ကမလ္ော့်။.... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၁၇၇ - ထို ့်မပင  ယင ေးသူတို ့်သည  ဆွလ္ောတ  ဝတ မပ  က၏။ ဇကောတ တရောေးဝင ဒါန 

မ ကေး ကိလု္ည ေး မပေးလ္ှူ က၏။ 

တဗ်ဘ  ၉:၁၀၃-၁၀၄ - ၁၀၃ အသင သည  ထိုသူတို ့်၏ဥစစောပစစည ေး ျောေးထြဲ ှ အလ္ှူဝတထ  ကို လ္က ခံ 

ယူလ္ိုက ပါ။ ၁၀၄ ုချဧကန  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည ပင ……. အလ္ှူဒါနဝတထ  ပစစည ေး ျောေးကို 

လ္က ခံမတော  ူသည ကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊ ထိုသူ ျောေး  သိ ကမလ္သမလ္ော။  

စူရတလွ်မု္အမ်္ န(ူန်) ၂၃:၁၊ ၄ -၁ဧကန  လ္ွြဲ (အ ကင ) " ုအ  င န " သက ဝင ယံု  ကည သူတို ့်သည  

ဧကန   လ္ွြဲ မအောင မ င ခြဲ ့် ကမချမပီ။ ၄ထို ့်မပင  ထို(" ုအ  င န " သက ဝင ယံု ကည )သူတို ့်သည  ( ိ ိတို ့် 

စတိ  နလှ္ံုေး ျောေး) စင  ကယ သန ့်ရှင ေးအံ့်မသောငေှာ (မကောင ေး ှု ျောေးကို) မပ လ္ုပ သူ ျောေး မြစ  ကကုန ၏။  
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ကန ့်စဉကန ့်တ ငု််း တညူ ကသာအချ န်ငါ်းကက မ်္တငွ  ်ထပ်ခါထပ်ခါဝတမ်ပ  

ဆကုတာင််းသည့််မ္ှုက ု နာ်းကထာငလ် ုပါသလာ်း။ (Namaz) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 နာ်းမ္ကထာငလ် ုပါ  /  နာ်းကထာငလ် သုည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင။် ၆:၇ - သင တို ့်သည  ဆုမတောင ေးမသောအခါ သောသနောပလ္ူနည ေးတူ အချည ေးနှေီး 

မသောစကောေးမြင ့် အထပ ထပ   မ က  ကနငှ ့်။ ထိုသတူို ့်သည   ျောေးစွောမသောစကောေးအောေးမြင ့်  ိ ိတို ့် 

အလ္ိုမပည ့်စံု ည ဟု ထင  ှတ  က၏။  

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င။် ၄:၂၄ - ဘုရောေးသခင သည  နဝိံညောဉ်မြစ မတော  ူ၏။ ဘုရောေးသခင ကို 

ကိုေးကွယ မသောသူတို ့်သည ၊ နဝိံညောဉ်နငှ ့် ၎င ေး၊ သစစောနငှ ့်၎င ေး ကိုေးကွယ ရ ည ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၄၅ - အသင တို ့်သည  ခနတတီရောေးမြင့်  လ္ည ေးမကောင ေး၊ ဆွလ္ောတ ဝတ မပ မခင ေးမြင့်  

လ္ည ေးမကောင ေး၊  

စူရာဟဒူ ်၁၁:၁၁၄ - ၎င ေးမပင  အသင သည  ဆွလ္ောတ ဝတ မပ  ှုကိုမန ့်၏နှစ ြက အစွန ေး၌လ္ည ေး 

မကောင ေး၊ ည၏အစတိ အပုိင ေး ျောေး၌လ္ည ေးမကောင ေး၊ မဆောက တည ပါမလ္။  

စူရတလွ်အစစရာအ လ် ၁၇:၇၈-(အိ-ုနဗီတ န မတော ) အသင သည မန ွန ေးလ္ွြဲချိန  ှစ၍ညဉ့် မ ှောင ချိန  

အထိ ဆွလ္ောတ  ဝတ မပ  ှုကို မဆောက တည ပါမလ္။ ၎င ေးမပင   ုိေးမသောက ချိန  ဆွလ္ောတ ဝတ မပ  ှုကို 

မဆောက တည  ပါမလ္။ ဧကန  လ္ွြဲ  ုိေးမသောက ချိန  ဆွလ္ောတ ဝတ မပ  ှုသည  ( လ္ောအိကဟ  မကောင ေး 

ကင တ န   ျောေး) လ္ောမရောက ချိန ပင  မြစ မချသတည ေး။ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု ၄င််းတ ု ့်၏ဘဝအသက်တာတငွ ်အနည််းဆံ်ုးတစ်ကက မ်္ 

သန် ့်ရှင််းကသာကနရာဌာနသ ု ့် ဘရုာ်းြူ်းသာွ်းကရာက်ရန် ကမ္ျှာ်လင့််ပါသလာ်း။ (ဟဂျ််) 

သမ္မာကျမ္််းစာ မ္ကမ္ျှာ်လင့််ပါ  /  ကမ္ျှာ်လင့််သည ် 
ကျမ်္်းကတာ်မမ္တ်ကုရ်အာန်

 

ရှငမ်္ဿခဲရစဝ်င ်၂၄:၂၄-၂၆ - ၂၆ ထို ့်မ ကောင ့် သူတို ့်ကခရစ မတော သည  မတော၌ရှိသည ဟုဆိုမသော  

လ္ည ေး  ထွက  သွောေး ကနငှ ့်။ တိုက ခန ေး၌ ရှိသည ဟု ဆိုမသော လ္ည ေး  ယံု ကနငှ ့်။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၄:၁၉-၂၄ - ၂၁ မယရှုက၊ အချင ေး ိန ေး ၊ ငါ့်စကောေးကိုယံုမလ္ော့်။ ဤမတောင သို ့် 

 လ္ော၊ မယရရုှလ္င မ ိ ွေ့သို ့် သွောေးဘြဲ ခ ည ေးမတော ကိကုိုေးကွယ ရ ည  

အချိန ကောလ္မရောက ဆြဲရှိ၏။၂၄ ဘရုောေးသခင သည  နဝိံညောဉ်မြစ မတော  ူ၏။ ဘုရောေးသခင ကို 

ကိုေးကွယ မသောသူတို ့်သည ၊ နဝိံညောဉ် နငှ ့်၎င ေး၊ သစစောနငှ ့်၎င ေး ကိုေးကွယ ရ ည ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၁၉၆ - ထို ှတပါေး အသင တို ့်သည  ဟဂျ   နငှ့်  အု  ရဟ  ကို အလ္လ ောဟ အရှင ကိုသော 

လ္ျှင ရည စူေး၍ မပည့် စံုမပီေးစေီးမအောင  မပ  ကမလ္ကုန ။  

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၉၇ -…တြန  လ္ူ ျောေးအမပေါ်ဝယ  တောဝန ရှိသည  ှော၊အ ကင သူသည ထိုအိ   

မတော  သို ့်အမရောက  ခရီေးသွောေးရန တတ စွ  ေး နိငု ခြဲ ့် ပါလ္ျှင ၊ အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  (နစှ သက မတော  ူ 

ရန ) အတွက  ထိအုိ  မတော သို ့် သေွာေးမရောက  ဟဂျ  မပ ရန  (ထိုသူ ့်အမပေါ်၌) တောဝန ရှိမပသည ။ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်လူသာ်းမ္ျာ်းက ု တစ်နစှ်တစ်ကက မ်္ တ ရ စဆာန်ပူကဇာ်ပသရန် အလ ုရှ  

ကနဆလဲာ်း။ (Kurban) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အလ ုမ္ရှ ပါ  /  အလ ုရှ သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ဆာလံကျမ်္်း ၅၁:၁၆-၁၇ - ၁၆ ယဇ ပူမဇော မခင ေးကို အလ္ိမုတော  ရှိ။ သို ့် ဟတု လ္ျှင  ယဇ ပူမဇော ပါ 

 ည ။  ီေးရှု ိ ွေ့မသော ယဇ ပူမဇော မခင ေးကိုပင  နစှ သက မတော   ူ။ ၁၇ ဘုရောေးသခင နစှ သက မတော  ူမသော 

ယဇ  ူကောေး၊ ကျိ ေးပြဲ့်မသောစတိ မပတည ေး။ အိုဘုရောေးသခင ၊ ကိုယ မတော  သည  ကျိ ေးပြဲ့်မ က ွမသော 

နလှ္ံုေးကို မငင ေးပယ မတော   ူ တတ ပါ။ 

ကဟပဗဲဩဝါဒစာ ၉:၁၁-၁၂၊ ၂၅-၂၈ - ၁၁ ခရစ မတော သည ..၁၂ငါတို ့်အဘို ့်ထောဝရမရွေးနှုတ မခင ေး မကျေးဇူေး 

ကိုခံရ၍ ဆိတ အမသွေး၊ နေွာေးကမလ္ေးအမသေွးနငှ ့် ဟုတ ၊  ိ ိအမသွေးမတော နငှ ့် သန ့်ရှင ေးမရေးဌောနထြဲ 

သို ့် တခါတည ေးဝင မတော  ူ၏။ ၂၅..ခရစ မတော သည အြန  ျောေးစွောကိုယ ကိုပူမဇော ရသည  ဟုတ ။ ၂၆ 

ထိုသို ့်ပူမဇော ရသည  ှန လ္ျှင ၊ က ဘောဦေး ှစ၍ အြန  ျောေးစွော အမသခံမတော  ူရ၏။ယခု ူကောေး၊ 

ဤကပ  ကောလ္အဆံုေး၌ တခါတည ေး ကိုယ ကို ပူမဇော မသောအောေးမြင ့် အမပစ  ျောေးကို 

သုတ သင ပယ ရှင ေးမခင ေးငါှ မပေါ်ထွန ေးမတော  ူ၏။ ၂၈ထိုနည ေးတူ၊ ခရစ မတော သည  လ္ူ ျောေးအမပစ တို ့်ကို 

ခံမခင ေးငါှ တခါတည ေး ကိယု ကိုပူမဇော မပီေး ှ... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၁၉၆ - …အသင  တို ့်အနက  ှ တစ ဦေးတစ မယောက သည  နော ကျန ေး မြစ ခြဲ ့်မသော ၊ 

သို ့်တည ေး  ဟုတ  ထိုသူ၏ဦေးမခါင ေး၌ တစ စံုတစ ခုမသောအနောမရောဂါစွြဲကပ ခြဲ ့်မသော ထိုသသူည ဥပုသ  

သီတင ေး မဆောက တည မခင ေးအောေးမြင့်  မသော လ္ည ေးမကောင ေး၊ (သူဆင ေးရြဲတို ့်အောေးစောေးမသောက  ဘယွ ရော 

 ျောေးကို) မပေးလ္ှူမခင ေးအောေးမြင့် မသော လ္ည ေးမကောင ေး၊ (သောေးမကောင ကို အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ နော ံ 

မတော မြင့် ) လ္ှီေးမြတ မခင ေး အောေးမြင့် မသော  လ္ည ေးမကောင ေး အစောေးမပေး ကရ ည ။  

ဟဂျ် ် ၂၂:၂၈၊ ၃၄ - ဒကုခိတ ျောေး အောေးလ္ည ေး မကျွေးမ ွေး ကမလ္ကုန ။၃၄ စင စစ  ငါအရှင မ တ သည  

သောသနောဝင အုပ စုတိုင ေးအြုိ ့် ၎င ေးတို ့်သည  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ နော မတော  ထိုအရှင မ တ က 

 ိ ိတို ့်အောေး အစောေးအစောအမြစ  ချီေးမ  င့် မပေးသနောေးမတော  ူခြဲ ့်မသော အမမခမလ္ေးမချောင ေး  
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အကယ်၍မွ္တစ်လငဘ်ာသာဝငတ်စ်ကယာက်သမ္မာကျမ်္်းစာအက ကာင််းကမ္်းခွန််းတစ်စံုတ

ရာ ရှ ပါက ခရစ်ယာန်တစ်ကယာက် သ ု ့်မ္ဟုတ ်ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းတစ်ကယာက်ကယာကက် ုကမ္်းရန် 

သင့်် ကတာ်ပါမ္ညလ်ာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 သင့််ကတာ်သည ် /  သင့််ကတာ်သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန ်

ရှငက်ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၃:၁၅ - စတိ နလှ္ံုေးထြဲ၌ ထောဝရအရှင ဘုရောေးသခင ကို ရုိမသမခင ေးရှိ 

 ကမလ္ော့်။ သင တို ့်မမ ော လ္င ့်မခင ေး၏ အမ ကောင ေးကို မ ေးမ န ေးမသောသရူှိသ ျှတို ့်အောေး၊ နေူးညံ့်မသောသ 

မဘော၊ မ ကောက ရံွ ွေ့မသောသမဘောနငှ ့် မပန မမပော မခင ေးငါှ၊ ကောလ္အစဉ် မပတ  အသင ့်ရှိမန ကမလ္ော့်။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

စူရဟ်ယနူတွ(်စ)် ၁၀:၉၄ -တြန  အကယ ၍ အသင တို ့်သည   ိ ိထံငါအရှင မ တ ချမပေးသနောေးမတော  

 ူမသောအမ ကောင ေးအချက  ျောေးနငှ့် စပ လ္ျဉ်ေး၍ဒွဟိသံသယမြစ ခြဲ ့်ပါ ူအသင သည  ိ ိအလ္ျင ကျ  ေးဂ

န  ျောေး ကို ြတ လ္ျက ရှိမသောသတူို ့်အောေးစံုစ  ေးမ ေးမ န ေးပါမလ္။ စင စစ ဧကန အသင့် ထံအသင ၏ 

အရှင  မ တ  အထံမတော  ှ အ ှန တရောေးသည  မရောက ရှိလ္ောခြဲ့်မလ္မပီ။ သို ့်မြစ မပရောအသင သည  

ဒွဟိသံသယ ရှိ သူတို ့်အနက  ှ အလ္ျင ေး မြစ ပါမလ္နငှ့် ။ 

စူရဟန်ဟလ်် ၁၆:၄၃ -…အ ှန မသော ကောေး ငါအရှင မ တ သည  အသင့် အလ္ျင လ္ည ေး (ရစူလ္ တ န  

မတော   ျောေးအမြစ ) မစလ္ွှတ မတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။ ငါအရှင မ တ သည ထိရုစူလ္ တ န မတော  ျောေးထံသို ့် 

ဝဟီ အ ိန ့် မတော ကို ပုိ ့်မတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။ သို ့်မြစ မပရော အကယ ၍ အသင တို ့်သည  ( ိ ိတို ့်ကိုယ  

တိုင )  သိ ကလ္ျှင  (မရေှး)ကျ  ေးဂန ရရှိသူတို ့်အောေး မ ေးမ န ေး ကည့်  ကမလ္ကုန ။ 
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အကယ်၍လူတစ်ဉ ်းမှ္သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုတစ်ခုမှ္အက ကာင််းတစ်စံုတရာက သုသံ

ရ ရှ လျှင ်ထ ယုံု ကညသ်သူည ်၄င််းနစှ်သက်သည့်် 

အကမြမ္ရရှ သမြင့််ရ ု ်းသာ်းကသာကမ္်းခွန််းမ္ျာ်း က ု ကရှာငလ်ွှဲကမ္်းသင့််ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ကမ္်းသင့််ပါ  /  ကမ္်းသင့််သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

တမ္န်ကတာ်ဝတထ   ၁၇:၁၁-မဗရိမ ိ ွေ့သောေးတို ့်သည သက သောမလ္ောနတိ မ ိ ွေ့သောေးတို ့်ထက  ထူေးမ တ သမြင ့်၊ 

အလ္ွန  ကည ညိ မသော မစတနောစတိ နငှ ့် နှုတ ကပတ တရောေးမတော ကိခံုယူ၍  ှန သည   ှန သည ကို 

သိမခင ေးငါှ၊ ကျ  ေးစောကိုမန ့်တိုင ေး အစဉ်မစ့်မစ့် ကည ့်ရှု က၏။ 

ရှငက်ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၄:၁ - ချစ သူတို ့်၊ ခပ သိ  ေးမသောစတိ ဝိညောဉ်တို ့်ကို  ယံု ကနငှ ့်။ 

စတိ ဝိညောဉ်တို ့်သည  ဘုရောေးသခင နငှ ့် စပ ဆိုင သည   စပ ဆိုင သည ကိုစံုစ  ေး ကမလ္ော့်။ အမ ကောင ေး 

 ူကောေး၊  ိစဆောပမရောြက အ ျောေးတို ့်သည  ဤမလ္ောကသို ့် သွောေး ကမပီ။ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၁၀၁ - အိ-ု သက ဝင ယံု ကည သအူမပါင ေးတို ့် အသင တို ့်သည  (နဗီတ န  

မတော မ တ ထံ ြွယ  ရောမသော)အ ကင (အမ ကောင ေး)အရော ျောေးနငှ့် စပ လ္ျဉ်ေး၍မလ္ျှောက ထောေးမ ေးမ န ေး 

မခင ေးကို  မပ  ကကုန လ္င့် ။ အကယ ၍သော ထို(အမ ကောင ေး)အရော ျောေးကိုအသင တို ့်မရှ ွေ့ဝယ ထုတ မြေါ် (မမပော 

ဆို) ခြဲ့်သည ရှိမသော  အသင တို ့်အြုိ ့် [ မကောင ေးမြစ မပအံ့်]။(တစ နည ေး)[ နစှ သက ြွယ မြစ မပ အံ့်]။ 

သို ့်ရောတွင  အကယ ၍သော အသင တို ့်သည  ထို (အမ ကောင ေး)အရော ျောေးနငှ့် စပ လ္ျဉ်ေး၍ကုရ အောန  

ကျ  ေးမတော မ တ ကျမရောက မနစဉ်အခါကောလ္၌မလ္ျှောက ထောေးမ ေးမ န ေး ကပါ ူထို(အမ ကောင ေး)အရော 

 ျောေးသည  အသင တို ့်မရှ ွေ့ဝယ  ထုတ မြေါ် မပီေးမြစ အံ့်။  
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ဘရုာ်းနငှ့််ဆ ငုက်သာ ဗျာဒ တက်တာ်မှ္အပ အမ္ျ  ်းသာ်းမ္ျာ်းသည ်ယံု ကညထ် ကု်ကသာသ  ူမြစ် 

ရန်နငှ့်် သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုအက ကာင််းက ခုကရကစ့်တငွ််းကျသ ရှ နာ်းလညထ်ာ်းရန်လ ု 

က ကာင််း အစဉအလာအရ ကမပာဆ မုခင််းနငှ့််အနက်ြွင့််မခင််းမ္ျ  ်းရှ ပါသလာ်း။ (ဟဒ ်းစ်ကတာ်) 
သမ္မာကျမ္််းစာ

 မ္ရှ ပါ  /  ရှ သည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၃:၄ -  ြျက နိငု ရော။ သို ့်မြစ ၍ ိန ့်မတော  ူချက သည  မမြောင ့်ပါ၏။ တရောေးစရီင  

မသောအခါ မအောင မ င မတော  ူ၏ ဟု ကျ  ေးစော၌လ္ောသည နငှ ့်အညီ၊ လ္ူခပ သိ  ေးတို ့်သည  သစစောပျက  

မသော လ္ည ေး၊ ဘုရောေးသခင ၏ သစစောမတော သည  တည မစသတည ေး။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတန်ွနဂျမ်္ ၅၂:၃၃-၃၄-၃၃သို ့်တည ေး ဟုတ  ၎င ေးတို ့်ကထိုသ(ူတ န မတော မ တ )သည ဤ(ကုရ အောန  

ကျ  ေး မတော မ တ )ကို  ကံစည ြန တီေးခြဲ ့်သည ဟု မမပောဆို ကမလ္သမလ္ော။...၃၄ သို ့်မြစ လ္ျှင  

အကယ  ၍ ၎င ေးတို ့်သည  သစစောဝါဒ ီျောေးမြစ  ကလ္ျှင  ယင ေး(ကရု အောန ကျ  ေးမ တ ) ကြဲ့်သို ့်မသော 

အောယတ မတော  တစ စံုတစ ရောကို ၎င ေးတို ့် ယူမဆောင ၍ လ္ော ကရမပ ည ။  

မှ္တခ်ျက်။ အစစလာမ်္ဘာသာတငွအ်ယံ ုကည်ရဆံ်ုးနငှ့်် မ္ ကာခဏအသံ်ုးမပ ခံရကသာ ဟဒ ်းစ ်ကတာ် 

စုကဆာင််းသမူ္ျာ်းတငွ ်အစဟ်က်ဘင ်(ဒ  ၇၆၈)၊ အဘဒူါဝသ ်(ဒ  ၇၇၅)၊ ဟာရှငဘ်င ်(ဒ  ၈၃၃)၊ 

မု္ဟမ္မဒ ်အလ်ဘခူါရ  (ဒ  ၈၇၀)၊ ဆဟွ ်းဒမွ်္တစ်လင(်ဒ  ၈၇၅)၊ မ္ဂျ ်းဘင(်ဒ ၈၈၆)၊ အလ်သာမ္ဒ (ဒ  

၈၉၂)၊ အဘဂူျြာသာကဘအ  (ဒ  ၉၂၃) ပါဝငသ်ည်။ ၄င််းတ ု ့်မှ္မ္ည်သတူစဉ် ်း မ္ျှ နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာ 

မ္က်၏ အသက်တာ(570-632) အတငွ််း သ ု ့်မ္ဟတု ်န ်းကပ်စွာပင ်မ္ကနထ ငုခဲ့်် ကကပ။ ၁၆နစှအ်တငွ််း 

စုကဆာင််းခဲ့်ကသာ ဟဒ ်းစဘ်ခူါရ ကျမ်္်း ကျမ်္်း ၆၀၀,၀၀၀ မှ္ ၇,၃၉၇သာအစစအ်မှ္န်(ဆွဟ ဒ)် အမြစ ်

သ မ်္်းဆည််းခဲ့်သည်။ စုကဆာင််းထာ်းကသာမွ္တစ်လင ်ဘာသာကရ်းဝါဒ၏ ၉၉ ရာခ ုငန်ှုန််းကကျာ်အာ်း 

ချဲွေ့ကာ်းထာ်းကသာ သ ု ့်မ္ဟတု ်မ္ဟတုမှ်္န်ကသာ အရာမ္ျာ်းအမြစ ်သစွူန် ့်ပစခဲ့််သည်။  
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်း အတတူကွတက်ကကစွာဝတမ်ပ က ု်းကွယ်ရန်နငှ့်် ၄င််းတ ု ့် 

၏ယံု ကညခ်ျက်မ္ျာ်းက ု ယကန ့်အချ န်ကဟာကမပာကဝငရှန် ကမ္ျှာ်် ့်လင့််ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ကမ္ျှာ်လင့််သည ် /  ကမ္ျှာ်လင့််သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၂၈:၁၉ - သင တို ့်သွောေး၍လ္ူ ျိ ေးတကောတို ့်ကိုငါ ့်တပည ့်မြစ မစလ္ျက ၊ခ ည ေးမတော ၊ 

သောေးမတော ၊ သန ့်ရှင ေးမသော ဝိညောဉ်မတော ၏နော ၌ ဗတတ ိဇံကိမုပေး ကမလ္ော့်။   

ရှငက်ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၃:၁၅ - စတိ နလှ္ံုေးထြဲ၌ ထောဝရအရှင ဘုရောေးသခင ကို ရုိမသမခင ေး ရှိ ကမလ္ော့်။ 

သင တို ့်မမ ော လ္င ့်မခင ေး၏ အမ ကောင ေးကို မ ေးမ န ေးမသောသူရှိသ ျှတို ့်အောေး၊ နေူးညံ့်မသော သမဘော၊ 

မ ကောက ရံွ ွေ့မသောသမဘောနငှ ့် မပန မမပော မခင ေးငါှ၊ ကောလ္အစဉ် မပတ  အသင ့်ရှိမန ကမလ္ော့်။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

တဗ်ဘ  ၉:၃၃ - ထို (အလ္လ ောဟ ) အရှင မ တ သည အ ကင အရှင မ တ  ပင မြစ မတော  ူ၏။ ထိုအရှင  

မ တ သည ’ ွတ ရှ ရစ က ’  ျောေးက  နစှ သက  ကမသော လ္ည ေး  ိ ိရစူလ္ တ န မတော အောေး ဘောသော 

သောသနော အောေးလ္ံုေးတို ့်အမပေါ်ဝယ  လ္ွှ  ေး ုိေးမစမခင ေးငေှာတရောေးဓ မနငှ့် အတူလ္ည ေးမကောင ေး၊  ှန ကန  

မသော ‘ဒနီ ’ သောသနောနငှ့် အတူမစလ္ွှတ မတော  ူခြဲ ့်မလ္သတည ေး။ 

စူရဟန်ဟလ်် ၁၆:၁၂၅ - ၂၅ (အိ-ုနဗီတ န မတော )အသင သည  ိ ိအောေးြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူမတော  ူ မသော 

အရှင မ တ ၏လ္  ေးမတော သို ့် (လ္ူတို ့်အောေး) ဉောဏ ပညောနငှ့် လ္ည ေးမကောင ေး၊ မကောင ေးမ တ မသော ဆံုေး  

ဩဝါဒနငှ့် လ္ည ေးမကောင ေး၊ ြိတ မခေါ်ပါမလ္။ ထို ှတစ ပါေး အသင သည  ၎င ေးတို ့်အောေးအမကောင ေး ဆံုေး 

နည ေးမြင့်  အမချအတင မမပောဆိုပါမလ္။ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်း အမ္ျ  ်းမ္ျ  ်းကသာဂ ုဏ််းမ္ျာ်း၊ ဂ ုဏ််းဂဏမ္ျာ်း၊ 

ခွဲထကွ်ကရ်း အြဲွွေ့မ္ျာ်းအမြစ်သ ု ့် ကွဲမပာ်းသာွ်းရန် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အလ ုမ္ရှ ပါ  /  အလ ုမ္ရှ ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၁:၁၀- ညီအစ ကိုတို ့်၊ သင တို ့်ရှိသ ျှသည  စကောေးတညီတညွတ တည ေး 

မြစ ၍ အချင ေးချင ေး ကွြဲမပောေးဘြဲ စတိ  သမဘောတသံတသ တ တည ေးရှိသည နငှ ့် မစ့်စပ စံုလ္င  က ည  

အမ ကောင ေး၊ငါတို ့်သခင မယရှုခရစ ၏နော မတော ကိုအ ီှမပ ၍ သင တို ့်ကိုငါနှုေိးမဆော မတောင ေးပန ပါ ၏။  

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၃:၃-၄ - ၃ယခုပင လ္ည ေး၊ ဇောတိပကတိလ္မူြစ  ကမသေး၏။ ဂုဏ  

မပိ င မခင ေး၊ ရန မတွွေ့ မခင ေး၊ အချင ေးချင ေးကွြဲမပောေးမခင ေး ရှိသည မြစ ၍၊ သင တို ့်သည ဇောတိပကတိ လ္ူမြစ  

 ကသည   ဟုတ မလ္ော။ မလ္ောကထီံုေးစအံတိုင ေး  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း၃:၁၀၃ထို ့်မပင တဝအသင တို ့်သည တစ စည ေးတစ လ္ံုေးတည ေးအလ္လ ောဟ အရှင မ တ  

၏ကကိ ေးကိုစွြဲမ ြဲစွောကိုင ထောေး ကမလ္ကုန ။၎င ေးမပင အသင တို ့်သည အချင ေးချင ေးမသွေး ကွြဲ ကကုန လ္င့် ။  

စူရာအန်အမ်္ ၆:၁၅၉ - စင စစ ဧကန အ ကင သူတို ့်သည  ိ ိတို ့်၏သောသနောကိုအစတိ စတိ ခွြဲပစ ခြဲ ့် က 

၏။ ၎င ေးမနောက  ထိုသူ ျောေးသည ဂုိဏ ေးဂဏ အသီေးသီေးကွြဲခြဲ ့် က၏။ အသင သည  ထိုသတူို ့်နငှ့်  ည သို ့် 

 ျှ  ပတ သက မပ။  ုချဧကန  

၎င ေးတို ့်၏ကိစစသည အလ္လ ောဟ အရှင မ တ အထံမတော သို ့်လ္ွှြဲအပ မပီေးမြစ  မချသည ။ထိမုနောက  

ထိုအရှင မ တ သည ပင လ္ျှင ၊ ၎င ေးတို ့်အောေး၊ ၎င ေးတို ့်မပ  ူခြဲ ့်သည တို ့်ကိုသိမစမတော   ူမပ ည ။ 
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သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဤကမ္ဘာကမမ္ကပေါ် ရှ အသက်တာ၌ 

ရွှငလ်န််းဝမ်္်းကမမ္ာက် မခင််းနငှ့်် ကပျာ်ရွှငမ်ခင််း ရှ ရန် လူသာ်းမ္ျာ်းက ု အာ်းကပ်းကသာ 

ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ရှ သည်  / မ္ရှ ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ဆာလံကျမ်္်း ၅:၁၁ - ကိုယ မတော ကို ကိုေးစောေးမသော သတူို ့် ူကောေး၊ ဝ  ေးမမ ောက  ကပါမစမသော။ မစောင ့် 

မရှောက မတော  ူမခင ေးကိုခံရ၍ဝ  ေးမမ ောက သည နငှ ့်မ ကေးမ ကော  ကပါမစမသော။ 

နော မတော ကိုချစ မသော သတူို ့်သည  ကိုယ မတော မ ကောင ့် ဝ  ေးသောရွှင လ္န ေးမခင ေး ရှိ ကပါမစမသော။  

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၄:၁၇ - ဘုရောေးသခင ၏ နိငု ငမံတော သည  အစောေးအမသောက ၌  တည ။ မမြောင ့် 

 တ မခင ေး၊မင ိ သက မခင ေး၊သန ့်ရှင ေးမသောဝိညောဉ်မတော အောေးမြင ့်ခံရမသော 

ဝ  ေးမမ ောက မခင ေး၌တည ၏။   

ြ လ ပပ ဩဝါဒစာ ၄:၄ - သခင ဘုရောေး၌ အစဉ် မပတ  ဝ  ေးမမ ောက မခင ေးရှိ ကမလ္ော့်။ တြန  ငါဆိုသည  

ကောေး ဝ  ေးမမ ောက  ကမလ္ော့်။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာဇွခ်ရူြ် ၄၃:၇၀အသင တို ့်သည လ္ည ေးမကောင ေး၊အသင တို ့်၏ဇနေီး ကင ရောတို ့်သည လ္ည ေးမကောင ေး၊ 

"ဂျနနတ "သုခဘံုတွင  ဝင မရောက  ကမလ္ကုန ။ (ယင ေးသခုဘံု၌) အသင တို ့် (အောေးလ္ံုေးတို ့်) သည  ဝ  ေး 

မမ ောက မစမခင ေး၊ ရုိမသမခင ေးကို ခံ ကရမပ ည ။ 

စူရတဒွဒ်ဟရ်  ၇၆:၁၁ -သို ့်မြစ မပရောအလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည ၎င ေးတို ့်အောေးထိမုန ့်၏မဘေးအနတရောယ  

 ှ လ္ွတ ကင ေးမစမတော  ူမပ ည ။ ၎င ေးမပင  ထိုအရှင မ တ သည  ထိုသတူို ့်အောေး ရွှင လ္န ေး ှုနငှ့် လ္ည ေး 

မကောင ေး၊ ဝ  ေးမမ ောက  မပျော ရွှင  ှုနငှ့်  လ္ည ေးမကောင ေး၊ မတွွေ့  ကံ မစမတော  ူမပ ည ။ 

မှ္တခ်ျက်။ ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်ကနာငတ်မ္လွန်ဘဝတငွ ်ရွှငလ်န််းဝမ်္်းကမမ္ာက်မခင််း ရှ မ္ည့်် 

အက ကာင််းရည်ညွှန််းကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်းသာရှ သည။် 
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ဘရုာ်းသခငမှ်္ 

လူသာ်းတ ု ့်အာ်းရုပ်ပ ုင််းဆ ငုရ်ာအနာကရာဂါပင မ်္်းကစသည့််အက ကာင််းသန် ့်ရှင််း ကသာကျမ်္်း 

စာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဥပမ္ာမ္ျာ်းရှ ပါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ရှ သည်  / မ္ရှ ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ထကွ်ကမမ္ာက်ရာကျမ်္်း ၁၅:၂၆ - ငါသည  သင တို ့်၏မရောဂါကိမုင ိ ေးမစမသောထောဝရဘရုောေးမြစ သည  

ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။  

ဆာလံကျမ်္်း ၁၀၃:၂-၃ - ၂ အိ ုငါ့်ဝိညောဉ်၊ ထောဝရဘရုောေးကို မကောင ေးကကီေး မပေးမလ္ော့်။ မကျေးဇူေးမတော  

အမပါင ေးကို  မ ့်မလ္ျော့်နငှ ့်။ ၃ သင ၏အမပစ အလ္ံုေးစံုတို ့်ကို မမြလ္ွှတ ၍၊ သင ၏ 

အနောမရောဂါရှိသ ျှ တို ့်ကိုလ္ည ေး မပျောက မစမတော  ူ၏။   

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၄:၂၃ - မယရှုသည တရောေးစရပ တို ့်၌ဆံုေး ဩဝါဒမပေးလ္ျက ၊နိငု ငမံတော နငှ ့်ယှဉ်မသော 

ဧဝံမဂလ္ိတရောေးကို မဟောလ္ျက ၊ လ္ူတို ့်တွင အနောမရောဂါအ ျိ ေး ျိ ေးတို ့်ကို 

မင ိ ေးမစလ္ျက ၊ဂါလ္ိလ္ြဲမပည  တမပည လ္ံုေးကို မဒသစောရီ လ္ှည ့်လ္ည မတော  ူ၏။  

တမ္န်ကတာ်ဝတထ   ၅:၁၅-၁၆ - ၁၅ မပတရုသည  လ္  ေး၌မရှောက သေွာေးစဉ်၊ အနောစွြဲ မသောသူတို ့်တွင  

တမယောက မယောက ကို သူ၏အရိပ  လ္ွှ  ေး ုိေးမစမခင ေးငါှ၊ လ္ူနောတို ့်ကိုလ္  ေးနောေး သို ့်ထတု ၍ ခုတင မ ွွေ့ 

ရောမပေါ် ှောထောေး က၏။ ၁၆ ထိုလ္ူနောအမပါင ေးတို ့်သည  အနောကင ေးလ္ွတ မခင ေးသို ့်မရောက  က၏။ 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၂:၂၈၊ ၃၀ - ၂၈  ထိုမနောက အနောမရောဂါကို မင ိ ေးမစနိငု မသော အခွင ့် 

ရှိမသောသူတို ့်ကို၎င  ၃၀ ရှိသ ျှတို ့်သည  အနောမရောဂါကို မင ိ ေးမစနိငု မသော အခွင ့်ရှိ ကသမလ္ော။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

မှ္တခ်ျက်။ သခငက်ယရှုတစဉ် ်းတည််းမြင့်် အနာပင မ်္်းကစသည့််မှ္တတ်မ်္်း ဓမ္မသစက်ျမ်္်းတငွ ်

(၂၆)ခုရှ  ကသာလ်ည််း မ္ ုဟာမ္က်၏ အသက်တာအတငွ််း ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်ဘရုာ်း သခငမှ်္ 

လူသာ်း တ ု ့်အာ်း ရုပ်ပ ုင််းဆ ငုရ်ာ အနာကရာဂါပင မ်္်းကစသည့််အက ကာင််း ဥပမ္ာမ္ျာ်း မ္ရှ ကပ။  
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု 

၄င််းတ ု ့်၏ဝတမ်ပ က ု်းကွယ်မ္ှုမ္ျာ်းတငွက်တ်းဂ တ၊အက အခုန်၊ ကတ်းသ ချင််းသ ဆ မုခင််းမ္ျာ်း 

အသံ်ုးမပ ရန်အတကွ်အာ်းကပ်းကသာ ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်း ရှ ပါ သလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ရှ သည်  / မ္ရှ ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

တရာ်းကဟာရာကျမ်္်း ၃၁:၁၉ - ယခု ှော ဓ မသီချင ေးကိုမရေးထောေး ကမလ္ော့်။ ထိုသခီျင ေးကို ဣသမရလ္ 

အ ျိ ေးတဘက ၌ ငါ့်အဘို ့်သက မသမြစ မစမခင ေးငေှာ၊ 

သူတို ့်သည နှုတ ကျက ရမအောင သင မစ ကမလ္ော့်။  

ဆာလံကျမ်္်း ၁၀၀:၁-၂ - ၁ မမ ကကီေးသောေးအမပါင ေးတို ့်၊ ထောဝရဘရုောေးအောေး မ ကေးမ ကော  ကမလ္ော့်။ ၂ 

ရွှင လ္န ေးစွော သီချင ေးဆိုလ္ျက ၊ အထံမတော သို ့် ဝင  ကမလ္ော့်။ 

ဧြက်ဩဝါဒစာ ၅:၁၈-၁၉ - ၁၈ ဝိညောဉ်မတော နငှ ့်မပည ့်စံုလ္ျက ရှိ ကမလ္ော့်။ ၁၉ ဆောလ္ံသခီျင ေး ှ 

စမသော ဓ မသီချင ေး အ ျိ ေး ျိ ေးတို ့်ကို အချင ေးချင ေး မမပောဆိုဘတ ရွတ ၍၊ နေူးညတွ မသော စတိ နလှ္ံုေးနငှ ့် 

သခင ဘုရောေးမရှွေ့မတော ၌ ကျြူေးဧ၍သခီျင ေး ဆို ကမလ္ော့်။   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

မှ္တခ်ျက်။ သမ္မာကျမ်္်းစာတငွက်တ်းဂ တ၊ အကအခုန်၊ 

ကတ်းသ ချင််းသ ဆ မုခင််းမ္ျာ်းက ုအာ်းကပ်းကသာ ကျမ်္်းချကက်ပါင််း (၄၅၀) ကကျာ် ရှ ကသာလ်ည််း 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန် တစခု်လံု်းတငွအ်လာ်းတ ူမ္ရှ ကပ။  
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ဘရုာ်းသခင၏် ရှင််းလင််းထငရှ်ာ်းကသာရညရွ်ယ်ချက်အရ အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်တပပ  င ်

တည််းဇန ်းမ္ယာ်း တစ်ဉ ်းထက်မ္ကရှ မခင််းသည ်မှ္န်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္မှ္န်ပါ  /  မှ္န်သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

တရာ်းကဟာရာကျမ်္်း ၁၇:၁၇ - သူ၏စတိ နလှ္ံုေးသည  မြောက မပန မခင ေးနငှ ့် ကင ေးလ္ွတ  ည အမ ကောင ေး 

 ျောေးစွောမသော  ယောေးတို ့်ကို  ယူရ။ မရွှမငကွိုလ္ည ေး  ျောေးစွော ဆည ေးြူေးရ။   

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင။် ၇:၂-

မကောင ေးမသော လ္ည ေး၊ တရောေးမသောမ ထုန နငှ ့်ကင ေးလ္ွတ  ည  အမ ကောင ေး၊ မယောက ျောေးတိုင ေး 

 ိ ိ ယောေး ရှိမစမလ္ော့်။  ိန ေး တိုင ေး  ိ ိလ္င ရှိမစမလ္ော့်။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

စူရာကနစာကအ့် ၄:၃-၅၊ ၂၄ - ၃သို ့်ရောတွင အကယ ၍အသင တို ့်သည ြ ြဲ့် ိန ေးကမလ္ေး ျောေးနငှ့် (ထိန ေးမ ောေး 

ရောတွင  ထို ိန ေးကမလ္ေးတို ့်၏ အခွင့် အမရေး ျောေးနငှ့် ) ပတ သက ၍ တရောေး ျှတမအောင  မပ လ္ုပ နိငု  က 

 ည ဟုတ ဟု စိုေးရိ   ကမသော  (ထို ိန ေးကမလ္ေးနငှ့်   ထိ  ေးမ ောေး ကနငှ့် )  ိ ိတို ့်နစှ မခိ က မသော(အမခောေး) 

အ ျိ ေးသ ီေး ျောေးအနက  (မယောက ျောေးတစ ဦေးလ္ျှင )  ိန ေး  နစှ မယောက စနီငှ့် မြစ မစ၊ သို ့် ဟုတ   ိန ေး  

သံုေးမယောက စနီငှ့် မြစ မစ၊ သို ့် ဟုတ   ိန ေး  မလ္ေးမယောက စနီငှ့် မြစ မစ ထိ  ေးမ ောေး ကကုန ။ ….၂၄ 

၎င ေးအမပင  အ ျိ ေးသ ီေး ျောေးအနက  ထိန ေးသိ  ေးမစောင့် မရှောက မပီေးမြစ မသော(ဝါ) လ္င ရှိ ိန ေး  ျောေးသည  

လ္ည ေး (ထိ  ေးမ ောေးရန  မ စ တောေးမပီေးမြစ မချသည ) ၊ သို ့်ရောတွင  အ ကင  ိန ေး  ျောေးသည  အသင တို ့် 

လ္က တွင ေးသို ့် သံု ့်ပန ေးအမြစ နငှ့်  မရောက ရှိလ္ော ကမသော  …. 
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အကယ်၍ အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်ဇန ်းမ္ယာ်းတစ်ဉ ်းထက်မ္ကရှ ပါက သ၏ူဇန ်းမ္ယာ်း 

မ္ျာ်းက ု ည တညူ မ္ျှ က ုငတ်ယွ်ကမြရှင််းရန် မြစ်န ငုပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္မြစ်န ငုပ်ါ  /  မ္မြစ်န ငုပ်ါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

တရာ်းကဟာရာကျမ်္်း ၂၁:၁၅ - လ္င ချစ မသော  ယောေး၊  ုန ေးမသော  ယောေးနစှ မယောက တို ့်သည  ....  

ကနဟမ္ မှ္တစ်ာ။ ၁၃:၂၆-၂၇ - ၂၆ ဣသမရလ္ရှင ဘုရင မရေှာလ္ ုန သည  ထိုသို ့် မပ ၍ မပစ  ှောေးရော 

မရောက သည  ဟုတ မလ္ော။ ၂၇ ငါတို ့်သည  သင တို ့်စကောေးကို နောေးမထောင ၍ တပါေးအ ျိ ေးသောေး ိန ေး  

တို ့်နငှ ့် စံုဘက သမြင ့်၊ ဤ ျှမလ္ောက  ကကေီးမသော ဒစုရုိက ကိမုပ လ္ျက ၊ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့် ၄:၃ - သို ့်ရောတွင  အကယ ၍ အသင တို ့်သည  ြ ြဲ့် ိန ေးကမလ္ေး ျောေးနငှ့်  (ထိန ေးမ ောေးရော 

တွင ထို ိန ေးကမလ္ေးတို ့်၏အခွင့် အမရေး ျောေးနငှ့် ) ပတ သက ၍ တရောေး ျှတမအောင  မပ လ္ုပ နိငု  က ည  

 ဟုတ  ဟု စိုေးရိ   ကမသော  (ထို ိန ေးကမလ္ေးနငှ့်   ထိ  ေးမ ောေး ကနငှ့် )  ိ ိတို ့်နစှ မခိ က မသော (အမခောေး) 

အ ျိ ေး သ ီေး ျောေးအနက  (မယောက ျောေးတစ ဦေးလ္ျှင )  ိန ေး  နစှ မယောက စနီငှ့် မြစ မစ၊ သို ့် ဟုတ   ိန ေး  

သံုေး မယောက စနီငှ့် မြစ မစ၊ သို ့် ဟုတ   ိန ေး  မလ္ေးမယောက စနီငှ့် မြစ မစ ထိ  ေးမ ောေး ကကုန ။ တစ ြန  

အကယ ၍ အသင တို ့်သည ( ိန ေး တစ မယောက ထက ပုိ၍ ထိ  ေးမ ောေးရောတွင ) တရောေး ျှတ ှုကို မပ နိငု  

 က ည  ဟုတ ဟု စိုေးရိ   ကင ေးမြစ  ကမပန မသော  (ဇနေီး ိန ေး ) တစ ဦေးတည ေးနငှ့် ပင  (တင ေးတိ   က 

ရ ည ) ။ သို ့် ဟုတ ပါ ူ (တရောေးမတော အရ)  ိ ိတို ့်လ္က မအောက ပုိင ဆိုင မသော ကျွန  ိန ေး နငှ့် ပင  

တင ေးတိ   ကရ ည ။ 

စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၂၉ - ထို ှတပါေးတံု အသင တို ့်သည  ( ည  ျှပင  တရောေး ျှတမစရန ) ဆနဒထောေး 

ရှိ ကမသော  လ္ည ေး ( ိ ိတို ့်၏ တစ ဦေးထက ပုိမသော) ဇနေီး ိန ေး တို ့်၏စပ  ကောေးဝယ  (အဘက ဘက  ှ) 

တရောေး ျှ တမအောင  အလ္ျင ေး မပ နိငု  က ည  ဟုတ မပ။ သို ့်မြစ မပရော အသင တို ့် သည  (ဇနေီး ိန ေး  

တစ ဦေးဦေး ဘက သို ့်) လ္ံုေးဝ တစ ဘက သက  ယိ  ေးယိုင  သွောေး ကကုန လ္င့် ။  
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ယာယ  သ ု ့်မ္ဟုတ ် ကာ်းမြတ ်လက်ထပ်ထ မ်္်းမမ္ာ်းမခင််းက ု တရာ်းဝငခ်ွင့််မပ ပါသလာ်း။ 

(Mut’ah / Law of Desire) 
သမ္မာကျမ္််းစာ

 ခွင့််မ္မပ ပါ  /  ခွင့််မပ သည ် 
ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

မ္ာလခ အနာဂတတ  ကျမ်္်း၂:၁၆- ယောေးကိုစွန ့်မခင ေးအ ှု၊ ိ ိခင ပွန ေး၌မပစ  ှောေးမသောအမပစ ကိုြုံေးအုပ မခင ေး 

အ ှုကို ငါ ုန ေးသည ဟု၊ ဣသမရလ္အ ျိ ေး၏ဘုရောေးသခင ၊ မကောင ေးကင ဗုိလ္ မမခအရှင ထောဝရဘုရောေး 

 ိန ့်မတော  ူ၏။ ထိုမ ကောင ့်၊ကိုယ စတိ သမဘောကိုချ ပ တည ေး ကမလ္ော့်။သစစောကို ပျက  ကနငှ ့်။  

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၇:၁၀-၁၃ - ၁၀ ခင ပွန ေးရှိမသော သူတို ့်ကိုလ္ည ေး၊ ငါပညတ သည  

သော က၊ သခင ဘုရောေး ပညတ မတော  ူသည ကောေး၊  ယောေးသည   ိ ိခင ပွန ေးကို  စွန ့်ပစ မစနှင ့်။ ၁၁ 

မယောက ျောေးသည လ္ည ေး  ိ ိ ယောေးနငှ ့်  ကွောမစနငှ ့်။ ၁၂ ထို ယောေးသည   ိ ိခင ပွန ေးနှင ့် မနမခင ေးငါှ 

အလ္ိုရှိလ္ျှင   ကွောမစနငှ ့်။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့် ၄:၂၄ -..အသင တို ့်သည  (ထို ိန ေး  ျောေးကို)  ိ ိတို ့်၏ဥစစောပစစည ေး ျောေးမြင့် ကော ဂုဏ  

လ္ိုက  စောေးသူ ျောေးအမြစ နငှ့်  ဟုတ ဘြဲထိန ေးသိ  ေး၊မစောင့် မရှောက မသောသူ ျောေးအမြစ နငှ့် (ဝါ)ထိ  ေးမ ောေး 

လ္က ထပ ယူမသော သူ ျောေးအမြစ နငှ့်  ရှောမြွမတောင ေးဆို (ထိ  ေးမ ောေး)  ကမလ္ကုန ။ မပီေးမနောက အသင  

တို ့်သည  ထို ိန ေး  ျောေးနငှ့်  (ဇနေီးမ ောင နှအံမြစ နငှ့် ) အကျိ ေးမကျေးဇူေး ခံစောေးခြဲ ့် ကသည ရှိမသော  အသင  

တို ့်သည  ထို ိန ေး  ျောေးအောေး သတ  ှတ မပဋ္ဌောန ေးမပီေးမြစ မသော ‘ ဟရ ’ ကိုမပေး ကကုန ။ သို ့်ရောတွင  

အကယ ၍ အသင တို ့်သည  (ယင ေးကြဲ့်သို ့်)  ဟရ ကို သတ  ှတ မပဋ္ဌောန ေးမပီေးမနောက တွင  (ထို ဟ ရ ကို 

တိုေးမခင ေး၊ မလ္ျှော့်မခင ေး၊ လ္ံုေးဝခွင့် လ္ွှတ မခင ေး၌)  ိ ိတို ့်အချင ေးချင ေး သမဘောတူ မကျနပ  ကပါ ူ အသင  

တို ့် အမပေါ်၌ အမပစ တစ စံုတစ ရော  ရှိမချ။ 
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သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်ဇန ်းမ္ယာ်းမ္ျာ်းက ု လ ငမ်္ှုအရာဝတတ  တစ်ခု၊ ကုန်စည ်

တစ်ခု သ ု ့်မ္ဟုတ ်၄င််းတ ု ့်၏လငက်ယာက်ျာ်းမ္ျာ်း၏ပ ုငဆ်  ငုမ်္ှုအမြစ် မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္မမ္ငပ်ါ  /  မမ္ငသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ရှငက်ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၃:၇ - ထိုနည ေးတူ၊ မယောက ျောေးတို ့်၊ ဆုမတောင ေးမခင ေးအ ှု၌ အဆီေး 

အတောေး ရှိမစမခင ေးငါှ အသက ရှင မခင ေး မကျေးဇူေး မတော ကို ဆက ဆံ၍အမ ွခံရမသော သူချင ေးကြဲ့်သို ့်၊ 

သတိပညောနငှ ့် မလ္ျော စွောကိုယ ခင ပွန ေးနငှ ့်အတူမန၍၊ ..အောေး နည ေးမသောသူကို မပ သင ့်သည အတိုင ေး 

သူ ့်ကို မစောင ့် မပ စု ကမလ္ော့်။ 

ဧြက်ဩဝါဒစာ ၅:၂၅ - အချင ေးမယောက ျောေးတို ့်၊ ခရစ မတော သည  အသင ေးမတော ကို ချစ မတော  ူ သ 

ကြဲ့်သို ့်၊ သင တို ့်လ္ည ေး ကိုယ ခင ပွန ေးကို ချစ  ကမလ္ော့်။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်က်ကရာ ၂:၂၂၃ - အသင တို ့်၏ ဇနေီး ိန ေး  ျောေးသည အသင တို ့်အြုိ ့်လ္ယ ယောမမ (ပ ောပင ) 

မြစ မပ ရော အသင တို ့်သည   ိ ိတို ့်လ္ယ ယော ျောေးသို ့်  ိ ိတို ့် ကကိ က နစှ သက ရောနည ေးနငှ့် သွောေးလ္ော 

(စိုက ပျိ ေး)  ကကုန ။ 

စူရူရာ အာကလအင(်မ်္)ရာန် ၃:၁၄ - လ္ူခပင ေးတို ့် အြုိ ့်အရော၊  ိန ေး  ျောေးကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊ သောေးရတ 

နော ျောေးကို လ္ည ေးမကောင ေး၊ စုမဆောင ေးသို ီှေးထောေးမသောမရွှမငရွတနော ျောေးကိလု္ည ေးမကောင ေး၊သင  ကောေး  

မလ့္်ကျင့်  မရွေးချယ  သတ  ှတ ထောေးမသော၊  ျိ ေး ှန  ျိ ေးမကောင ေး မ င ေး ျောေးကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊(နေွာေး၊သိုေး၊ 

ဆိတ )ကုလ္ောေးအုတ စသည့် တိရိစဆောန  ျောေးကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊လ္ယ ယောဥယျောဉ် ျောေးကိလု္ည ေးမကောင ေး

၊ ချစ  ခင စံု က နစှ သက မ တ နိေုး၊ လ္ှပတင့် တယ ဤသည တို ့်ကောေးပစစပပ န  မလ္ောကီဘဝ၏အသံုေးအ 

မဆောင   ျောေးသောတည ေး။ 
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အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်ကျွန်မ္ န််းကကလ်းမ္ျာ်းက ု ဝယ်ယူ သ ု ့်မ္ဟုတ ်ြမ်္်းဆ ်းပပ ်း ၄င််းတ ု ့်နငှ ့်် 

လ ငဆ်က်ဆရံန် အခွင့််ရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ရှ ပါ  /  ရှ သည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၇:၂၃ - သင တို ့်သည  အဘိုေးနငှ ့်ဝယ မတော  ူမသောသူ မြစ ၍၊ လ္ထူံ၌ 

အလ္ိုအမလ္ျောက ကျွန  ခံ ကနငှ ့်။  

သက်သာကလာန တဩ်ဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင ်၄:၃-၇ -  ၃ဘုရောေးသခင ၏ အလ္ိုမတော ဟူ ူကောေး၊ 

သင တို ့်သည   တရောေးမသောမ ထုန ကို  ကဉ်မရေှာင ၍သန ့်ရှင ေးမစ မခင ေးငါှ၎င ေး၊ ၄ဘုရောေးသခင ကို 

 သိမသော သောသ နောပလ္ူတို ့်သည  ကိမလ္သော တပ  က မခင ေးရှိသကြဲ့်သို ့် ရှိ၊ ၅ 

သင တို ့်အမပါင ေးသည  သန ့်ရှင ေးမခင ေး၊ အသမရတင ့်တယ မခင ေးနငှ ့်  ိ ိကိုယ ကို 

 ိ ိထိန ေးတက မစမခင ေးငါှ၎င ေး၊ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့် ၄:၂၄ - ၎င ေးအမပင  အ ျိ ေးသ ီေး ျောေးအနက ထိန ေးသိ  ေးမစောင့် မရှောက မပီေးမြစ မသော(ဝါ)  

လ္င ရှိ  ိန ေး  ျောေးသည လ္ည ေး (ထိ  ေးမ ောေးရန  မ စ တောေးမပီေးမြစ မချသည ) ၊ သို ့်ရောတွင  အ ကင  ိန ေး  

 ျောေးသည  အသင တို ့် လ္က တွင ေးသို ့် သံု ့်ပန ေးအမြစ နငှ့်  မရောက ရှိလ္ော ကမသော  (ထိသုို ့် လ္င ရှိသံု ့်ပန ေး 

 ိန ေး   ျောေးကိုပင  ထိ  ေးမ ောေးပုိင ခွင့် ရှိမပသည ) ။ …. 

စူရတလွ်မု္အမ်္ န(ူန်)၂၃:၅-၆ - ၅ထို ှတစ ပါေးထို(" ုအ  င န "သက ဝင ယံု ကည )သူတို ့်သည (ကောမ  

သု ိစဆောရကံ ကျြူေးလ္ွန မခင ေး ှ)  ိ ိတို ့်၏ အရှက အဂဂ ါ ျောေးကို မစောင့် စည ေး ထိန ေးသိ  ေးသူ ျောေးလ္ည ေး 

မြစ  ကကုန ၏။ ၆  ိ ိတို ့်၏ ဇနေီး ကင ယော ျောေး၊ သို ့် ဟုတ   ိ ိတို ့် လ္က ယောလ္က  ျောေးက ပုိင ဆိုင  

မသော(တရောေးဝင )ကျွန  ိန ေး  ျောေး ှတစ ပါေး၊ အမ ကောင ေး ူကောေး ( ိ ိတို ့် ဇနေီး ကင ယော ျောေးနငှ့် မသော  

လ္ည ေးမကောင ေး၊ တရောေးဝင ကျွန   ိန ေး  ျောေးနငှ့် မသော လ္ည ေးမကောင ေး၊ သံဝါသမပ မခင ေး အောေးမြင့် ) ထို 

သူတို ့်သည  မပစ တင မခင ေး ခံထိကု သူ ျောေး  ဟုတ မသောမ ကောင ့်ပင ။  
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အမ္ျ  ်းသမ္ ်းမ္ျာ်း အ မ်္အမပငထ်ကွ်လျှင  ်မ္ျက်နာှြုံ်းဝတဆ်ငရ်န်လ ုအပ်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္လ ုအပ်ပါ  /  လ ုအပ်သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ဂလာတ ဩဝါဒစာ ၅:၁ - ထိုမ ကောင ့် ခရစ မတော သည  ငါတို ့်ကို လ္ွှတ မတော  ူမသောလ္ွှတ မခင ေးအခွင ့် 

၌တည မနသမြင ့်၊ ကျွန ခံရော ထ  ေးဘိုေးကိုထ  ေး၍ ချည မနေှာင မခင ေးကို တြန  ခံ ကနငှ ့်။  

ကကာကလာသဩဲဝါဒစာ ၂:၂၀ - သင တို ့်သည  ခရစ မတော နငှ ့်အတူမသ၍၊ မလ္ောကီတရောေးန ှု စုမတ့် က 

သည  ှန လ္ျှင ၊ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတန်ွနရ်ူ ၂၄:၃၀-၃၁ -၃၀ (အိ-ုနဗီတ န မတော ) အသင သည  " ုအ  င န "သက ဝင ယံု ကည သူတို ့် 

အောေးမမပော ကောေးပါမလ္။ ….၃၁ (အို-နဗီတ န မတော ) အသင သည ‘ ုအ  င န ’ သက ဝင ယံု ကည သူ 

အ ျိ ေးသ ီေးတို ့်အောေး (ဤသို ့်) မမပော ကောေးပါ မလ္။ ….ထို ့်မပင  ၎င ေးတို ့်သည   ိ ိတို ့်၏အမပေါ် ရုံ ျောေး(ဦေး 

မခါင ေးမခံ လ္ွှော ျောေး)ကို  ိ ိတို ့်၏ရင ဘတ  ျောေးအမပေါ်သို ့် ချထောေး ကရ ည ။ ထို ှတစ ပါေး ၎င ေးတို ့်သည  

 ိ ိတို ့်၏အလ္ှကို  ိ ိတို ့်၏ လ္င မယောက ျောေး ျောေး၊ …. 

စူရဟအ်ဟဇ််ဇာြ် ၃၃:၅၉ - အိ-ုနဗီတ န မတော ၊ အသင သည   ိ ိ၏  ကင ရောမတော  ျောေးအောေးလ္ည ေး 

မကောင ေး၊  ိ ိ၏သ ီေးမတော   ျောေးအောေးလ္ည ေးမကောင ေး၊  ုအ  င န သက ဝင ယံု ကည သူတို ့်၏ဇနေီး ိန ေး  

 ျောေး အောေးလ္ည ေးမကောင ေး၊ထိုသူတို ့်သည   ိ ိတို ့်၏အမပေါ် ရုံ(မစောင မခံ ထည ) ျောေးကို ိ ိတို ့်အမပေါ်၌ 

အနည ေး ငယ ဆွြဲချတွြဲလ္ြဲချထောေး ကရ ည ဟု မမပော ကောေးပါမလ္။ ဤသည  ၎င ေးတို ့်အောေး ခွြဲမခောေး ှတ  ိ 

ရန  ပုိ ုိ၍ နေီးစပ ၏။ သို ့်မြစ မပရော ၎င ေးတို ့်သည မနေှာင့် ယှက မခင ေးခံ ကရ ည  ဟုတ မပ။ 
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အမ္ျ  ်းသမ္ ်းမ္ျာ်း၏အခွင့််အကရ်းသညအ်မ္ျ  ်းသာ်းမ္ျာ်း၏အခွင့််အကရ်းနငှ့််တန််းတညူ မ္ျှပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ည မ္ျှသည ် / မ္ည မ္ျှပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

တရာ်းကဟာရာကျမ်္်း ၁၆:၁၉ - လ္ူ ျက နေှာကို  မထောက ရ။ 

ရာဇဝငခ်ျ ပ်ဒတု ယကစာင ်၁၉:၇ - ငါတို ့်ဘုရောေးသခင သည   တရောေးမသောအ ှုကို လ္က ခံမခင ေး၊ 

လ္ူ ျက နေှာကို မထောက မခင ေး၊ တံစိုေးစောေးမခင ေး အခွင ့်ရှိမတော   ူဟု  ှောထောေးမတော  ူ၏။  

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၂:၁၁ - ဘရုောေးသခင သည  အဘယ သူ၏ ျက နေှာကို  ျှ ှတ မတော   ူ။  

ဂလာတ ဩဝါဒစာ ၂:၆၊  ဘရုောေးသခင  သည  လ္ူ ျက နေှာကို  ှတ မတော   ူ။   

ဂလာတ ဩဝါဒစာ ၃:၂၈-မယရှုခရစ ၌ယုဒလ္ူ ရှိ၊မဟလ္သလ္ူ ရှိ၊ကျွန  ရှိ။လ္ူလ္ွတ  ရှိ၊မယောက ျောေး  

 ရှိ၊  ိန ေး  ရှိ၊ ထိုသခင ၌ သင တို ့်အမပါင ေးသည  တလ္ံုေးတဝတည ေးမြစ  က၏။   

ရှငယ်ာကုပ် ဩဝါဒစာ ၂:၉ - သို ့် ဟုတ လ္ူ ျက နေှာကိုမထောက လ္ျှင ၊ ဒစုရုိက ကို မပ မသောသူမြစ  က၏။ 

တရောေးကိ ုလ္ွန ကျြူေးမသောသဟူု ပညတ မတော အောေးမြင ့် ထင ရှောေးစွောမြစ  က၏။  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၂၂၈၊ ၁၈၂ - ၂၂၈ ထို ့်မပင  ထိုဇနေီး ိန ေး  ျောေးအမပေါ်ဝယ  တောဝန  ျောေးရှိ သကြဲ့်သို ့် ထို 

ဇနေီး ိန ေး  ျောေးအဘို ့်လ္ည ေး တရောေးစည ေးက  ေး ျောေး အတိုင ေးအခွင့် အမရေး ျောေးလ္ည ေးရှိ ကမပသည ။သို ့် 

ပင တမစလ္င မယောက ျောေးတို ့်အြုိ ့် ှောကောေးထိုဇနေီး ိန ေး  ျောေးအမပေါ်ဝယ သောလ္ွန မခင ေးတစ ရပ ရှိမပသည 

။ ..၂၈၂ အသင တို ့်သည  (ယင ေးကြဲ့်သို ့် စောချ ပ ချ ပ ဆို ကသည့် မပင  ခုိင လ္ံုသည ထက ခုိင လ္ံုမစ မခင ေးငေှာ 

 ိ ိတို ့်အနက  ှမယောကျော ေးနစှ ဦေးကိ(ုလ္ည ေး)သက မသထောေးရှိ ကကုန ။တြန အကယ ၍ထိုသက မသနှ

စ ဦေးတို ့်သည မယောကျော ေးနစှ ဦေး မြစ  ကပါလ္ျှင အသင တို ့်သမဘောတူညီနစှ သက  ကမလ္မသော သက  

မသ ျောေးအနက  ှမယောက ျောေးတဦေးနငှ့်  ိန ေး နစှ ဦေးတို ့်သည ပင လ္ျှင လ္ံုမလ္ောက  ကမပ သည ။  

စူရာကနစာကအ့် ၄:၃၊ ၁၁၊ ၁၇၆-၃.. ိ ိတို ့်နစှ မခိ က မသော(အမခောေး)အ ျိ ေးသ ီေး ျောေးအနက (မယောက ျောေး 

တစ  ဦေးလ္ျှင )  ိန ေး  နစှ မယောက စနီငှ့် မြစ မစ၊ သို ့် ဟုတ   ိန ေး သံုေးမယောက စနီငှ့် မြစ မစ၊ သို ့် ဟုတ  

 ိန ေး   မလ္ေးမယောက စနီငှ့် မြစ မစ ထိ  ေးမ ောေး ကကုန ။ ၁၁ (သောေး) မယောက ျောေးအတွက  (သ ီေး) ိန ေး  

နစှ မယောက ၏ မဝစုမဝပုံနငှ့်  ထပ တူထပ  ျှ (ဝါ) မယောက ျောေးကမလ္ေး၏မဝစုမဝပုံ ှော ိန ေးကမလ္ေး၏ 

မဝစုမဝပုံ၏ နှစ ဆမြစ သည ။  
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အမ္ျ  ်းသာ်းတစ်ဉ ်းသည ်၄င််း၏ဇန ်းမ္ယာ်းအာ်း ရ ုက်နကှ်ရန် အခွင့််ရှ ပါသလာ်း။ (Daraba) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ရှ ပါ  /  ရှ သည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ဧြက်ဩဝါဒစာ ၅:၂၅-၂၉ - ၂၅ အချင ေးမယောက ျောေးတို ့်...သင တို ့်လ္ည ေး ကိုယ ခင ပွန ေးကို ချစ  က 

မလ္ော့်။ ၂၈ ထိုနည ေးတူ မယောက ျောေးတို ့်သည   ိ ိကိုယ ကို ချစ သကြဲ့်သို ့် ိ ိခင ပွန ေးတို ့်ကိုချစ ရ က ည ။  

ကကာကလာသဩဲဝါဒစာ ၃:၁၉ - အချင ေးမယောက ျောေးတို ့်၊ ကိယု ခင ပွန ေးကို ချစ  ကမလ္ော့်။  က  ေးတ  ေး 

စွော မပ  ကနငှ ့်။  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့် ၄:၃၄ -  အကယ ၍ လ္ိ မောမရေးမခောေး ရှိ ကမသေးပါ ူ) အသင တို ့်သည  ထို ိန ေး တို ့်အောေး 

(လ္ွန ကျြူေးမခင ေး ရှိမစ ကဘြဲဆံုေး  မသော အမနနငှ့် ) ရုိက နကှ  ကမလ္ကုန ။ တစ ြန  အကယ ၍ 

ထို ိန ေး တို ့်သည  အသင တို ့်၏အ ိန ့် ကို နောခံ  ကပါ ူ အသင တို ့်သည  ၎င ေးတို ့်နငှ့် ဆန ့် ကျင ၍ 

 ည သည့် နည ေးအ ှန စင စစ မသော ကောေး အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  

အလ္ွန မ င့် မ တ မတော  ူမသော၊ကကီေးကြဲမတော  ူမသော အရှင မ တ ပင  မြစ မတော  ူမပသတည ေး။ 
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ခရစ်ယာန်တစဉ် ်း သ ု ့်မ္ဟုတ ်မွ္တစ်လငတ်စ်ဉ ်းသည ်ယံု ကညမ်ခင််းမခာ်းနာ်းကသာသနူငှ့်် 

လက်ထပ်ထ မ်္်းမမ္ာ်းရန် အခွင့််ရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ရှ ပါ  /  ရှ သည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

တရာ်းကဟာရာကျမ်္်း ၇:၃- သူတို ့်နငှ ့် စံုဘက မခင ေးကို မပ ရ။ သင ၏သ ီေးကိုသူ၏သောေးနငှ ့်၎င ေး၊ 

သင ၏သောေးကို သူ၏သ ီေးနငှ ့်၎င ေး ထိ  ေးမ ောေးမပေးစောေးမခင ေးကို မပ ရ။  

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၇:၂၈၊ ၃၉ - ၂၈လ္င  မနဘူေးမသော  ိန ေး သည လ္ည ေး လ္င မနလ္ျှင  

အမပစ  ရှိ။ ၂၉..ခင ပွန ေးမသလ္ျှင   ူကောေး၊  ိ ိအလ္ိုအတိုင ေး သခင ဘုရောေး၌သော အမခောေးမသော သူ၏ 

 ယောေးမြစ မခင ေးငါှ အခွင ့်ရှိ၏ 

 ကကာရ နသ  ဩဝါသစာဒတု ယကစာင ်၆:၁၄၊ ၁၇ - ၁၄  ယံု ကည မသောသတူို ့်နငှ ့်တွြဲြက ၍ ဆန ့်ကျင  

ဘက မြစ မသော ထ  ေးဘိုေးကို  ထ  ေး ကနငှ ့်။ တရောေးမသောအ ှုသည   တရောေးမသောအ ှုကို အဘယ  

သို ့် လ္က ခံနိငု  ည နည ေး။ အလ္င ေးသည မ ှောင  ုိက နငှ ့် အဘယ သို ့် ဆက ဆံနိငု  ည နည ေး။ ၁၇ ထို 

မ ကောင ့်၊ထောဝရဘရုောေး ိန ့်မတော  ူမပန သည ကောေး၊ သင တို ့်သည ထိုသူတို ့်အထြဲ ှထွက ၍ 

အသီေးအမခောေး မန ကမလ္ော့်။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၅ - (အိ-ု  ွတ စ လ္င   အမပါင ေးတို ့်) ယမန ့် စင  ကယ သန ့် မပန ့် မသောအရောဟ ူ

သ ျှတို ့်သည  အသင တို ့်အြုိ ့် စောေးသံုေးခွင့် မပ မပီေးမြစ မလ္သည ။..၎င ေးမပင  သိကခောကိုမစောင့် ထိန ေးမသော 

 ွတ စ လ္င    အ ျိ ေးသ ီေးတို ့်သည လ္ည ေးမကောင ေး၊ အသင တို ့်အလ္ျင  ကျ  ေးဂန ကို ချီေးမ  င့် မပေးသနောေး 

မတော  ူမခင ေး ခံ ကရမသော သူတို ့်အနက  ှ ကောအမိ္နဒကိမုစောင့် ထိန ေးမသော အ ျိ ေးသ ီေးတို ့်သည လ္ည ေး 

မကောင ေး၊ အ ကယ ၍ အသင တို ့်သည ထိအု ျိ ေးသ ီေးတို ့်အောေး၎င ေးတို ့်၏‘ ဟရ ’ထိ  ေးမ ောေးမ ကေး ျောေး ကိုမပေးဆပ  

၍ ထင ထင မပေါ်မပေါ် ကော ဂုဏ လ္ိုက စောေးမခင ေးနငှ့်  တိတ တိတ ပုန ေးအမမ  ောင  ယောေးထောေး မခင ေး မပ ဘြဲ 

 ိ ိတို ့်၏သိကခောကို မစောင့် ထိန ေးမခင ေးအောေးမြင့် သော ထိ  ေးမ ောေး ကပါ ူ။ (ထိ  ေးမ ောေးခွင့် မပ  မပီေးမြစ မလ္သည ) ။….. 
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အကယ်၍ လူတဉ ်းသည ်၄င််း၏ အ မ်္ကထာငြ်က်အာ်း အ မ်္ကထာငက်ရ်းကြာက်မပန်မခင််းမှ္ 

လွှဲ၍ အမခာ်းအက ကာင််းမပချက် တစ်ခုက ကာင့်် ကွာရှင််းလျှင ်ကနာက်အ မ်္ကထာငမ်ပ ရန် 

ခွင့််မပ  ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ခွင့််မ္မပ ပါ  /  ခွင့််မပ သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ရှငမ်္ဿခဲရစဝ်င ်၅:၃၂ - ငါပညတ သည ကောေး၊  ှောေးယွင ေးမခင ေးအမ ကောင ေး ှတပါေး အမခောေးမသော အ 

မ ကောင ေးမြင ့်  ိ ိ ယောေးနငှ ့် ကွောမသောသူသည   ိ ိ ယောေးကို  ှောေးယွင ေးမစ၏။ ကွောမသော ိန ေး နငှ ့် စံု 

ဘက မခင ေးကို မပ မသောသူသည လ္ည ေး သူ ့် ယောေးကို မပစ  ှောေး၏။ 

ရှငမ်္ဿခဲရစဝ်င ်၁၉:၉ - ငါပညတ သည ကောေး၊  ှောေးယွင ေးမခင ေးအမ ကောင ေး ှတပါေး အမခောေးမသောအ 

မ ကောင ေးမြင ့်  ိ ိ ယောေးနငှ ့်ကွော၍ အမခောေးမသော ိန ေး နငှ ့်စံုဘက မသောသူသည   ိ ိ ယောေးကိမုပစ  ှောေး 

၏။ ကွောမသော ိန ေး နငှ ့်စံုဘက မသောသူသည  လ္ည ေး သူ ့် ယောေးကိမုပစ  ှောေးသည ဟု ိန ့်မတော  ူ၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ၂:၂၃၁- တြန   ည သည့် အခါဝယ  အသင တို ့်သည  ( ိ ိတို ့်) ဇနေီး ိန ေး  ျောေးကို (တွ 

လ္ောက ရဂျ  အီ)မပေး၍ ကွော ရှင ေးမပီေးသည့် မနောက  ….. အသင တို ့်သည  ထိုဇနေီး ိန ေး တို ့်ကို နစ နောမစ 

မသောမစတနောမြင့် ည ဉ်ေးပန ေးနှိပ စက နိငု  ကရန အတွက မပန လ္ည သိ  ေးပုိက မခင ေးကို မပ  ကကုန လ္င့် ။ 

စူရတသွသ်ဟရ် ်းမ်္ ၆၆:၅ -အကယ ၍ထိုနဗီတ န မတော မ တ သည အသင တို ့်အောေးကွောရှင ေးခြဲ ့်ပါလ္ျှင  

ထိုနဗီ တ န မတော မ တ အောေး ြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူမတော  ူမသော အရှင မ တ သည  အသင တို ့်အစောေး 

ထိုနဗီ တ န  မတော မ တ အောေး အသင တို ့်ထက  ပုိ ုိ၍ထွတ မ တ မသော… 
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ခရစ်ယာန်တစဉ် ်း၏ရညရွ်ယ်ချက်သည ်ခရစ်ကတာ်ကဲ့်သ ု ့်မပ မူ္လုပ်ကဆာငရ်န်နငှ့်် 

မွ္တစ်လင ်တစဉ် ်း၏ ရညရွ်ယ်ချက်သည ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်ကဲ့်သ ု ့် 

မပ မူ္လုပ်ကဆာငရ်န် ဟုတပ်ါ သလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ဟုတသ်ည ် /  ဟုတသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန် 

ရှငမ်္ဿခဲရစဝ်င ်၁၀:၂၄-၂၅ - ၂၅ ကျွန သည သခင  ကြဲ့်သို ့်၎င ေးမြစ လ္ျှင  သင ့်မလ္ောက မပ၏။  

ရှငလ်ုကာခရစဝ်င ်၆:၄၀ - တပည ့်သည  ဆရောထက  သော။ အမပီေးသင မပီေးမသော တပည ့်တိုင ေး  ိ ိ 

ဆရောကြဲ့်သို ့် မြစ လ္ိ  ့် ည ။  

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၄:၁၅၊ ၂၃-၂၄-၁၅ ငါ့်ကိုချစ လ္ျှင  ငါ ့်ပညတ တို ့်ကို မစောင ့်မရှောက  ကမလ္ော့်။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့်  ၄:၈၀ -  ည သူ ဆို ရစူလ္ တ န မတော ၏ အ ိန ့် မတော  ျောေးကို လ္ိုက နောပါလ္ျှင ၊ ထိသုူ 

သည  ဧကန စင စစ  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ အ ိန ့် မတော  ျောေးကို လ္ိကု နောသည  ည ၏။  

စူရဟအ်ဟဇ််ဇာြ် ၃၃:၂၁ - ….အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ရစူလ္ တ န မတော မ တ ၌  ွန မ တ လ္ှစွော 

မသော စနံ ူနောသည ရှိမပသည ။ 

စူရတဇ်ွဇွခ်ရုြ် ၄၃:၆၃ -…အီစောသည .. အသင တို ့်သည  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ အောေး မ ကောက ရံွ ွေ့မလ္ 

 ကကုန ၊ ၎င ေးမပင  ငါ၏စကောေးကို လ္ိုက နော ကမလ္ကုန ။ 

ရန်သနူငှ့််စစမ်္က် 
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သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်အထ်ူးသမြင့််ယံု ကညမ်ခင််းတစ်ခုမှ္ အမခာ်းဘာသာ 

တရာ်းအာ်းလံု်းက ု အငတ် ကု်အာ်းတ ကု်လွှမ်္်းမ္ ု်းမ္ည့််ရညမှ်္န််းချက်ပန််းတ ငုရှ် သင့််သည ်

မြစ်က ကာင််း ထငထ်ငရှ်ာ်းရှာ်းကြာက်မပချက် ရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ရှ ပါ  /  ရှ သည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငလ်ုကာခရစဝ်င ် ၁၇:၂၀-၂၁ -၂၀ မယရှုက၊ မကောင ေးကင နိငု ငမံတော သည   ျက မ င မသောအရော၌ 

 တည ။ ၂၁ ဤအရပ ၌ ကည ့်ပါ။ ထိုအရပ ၌  ကည ့်ပါဟု မမပောစရောအခွင ့် ရှိ။ အမ ကောင ေး ူကောေး၊ 

ဘုရောေးသခင ၏ နိငု ငမံတော သည  သင တို ့်၏အထြဲ၌ရှိသည ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။ 

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၄:၁၇၊ ၂၂ - ၁၇ ဘုရောေးသခင ၏ နိငု ငမံတော သည  အစောေးအမသောက ၌  တည ။ 

မမြောင ့် တ မခင ေး၊ မင ိ သက မခင ေး၊ သန ့်ရှင ေးမသော ဝိညောဉ်မတော အောေးမြင ့် ခံရမသော ဝ  ေးမမ ောက မခင ေး၌ 

တည ၏။ ၂၂ သင သည ယံုမခင ေးရှိလ္ျှင  ကိုယ အလ္ိုအမလ္ျောက  ဘုရောေးသခင ့်မရှ ွေ့၌ ရှိမစမလ္ော့်။ 

ကိုယ လ္က ခံမသောအ ှု ှော ကိုယ ကို စစ မ ကော  စရီင မသောသူသည   ဂဂလ္ောရှိ၏။  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

တဗ်ဘ  ၉:၃၃-ထို(အလ္လ ောဟ ) အရှင မ တ သည အ ကင အရှင မ တ  ပင မြစ မတော  ူ၏။ ထိုအရှင မ တ  

သည ’ ွတ ရှ ရစ က ’ ျောေးက  နစှ သက  ကမသော လ္ည ေး ိ ိရစူလ္ တ န မတော အောေးဘောသောသောသနော  

အောေးလ္ံုေးတို ့်အမပေါ်ဝယ လ္ွှ  ေး ုိေးမစမခင ေးငေှာတရောေးဓ မနငှ့် အတူလ္ည ေးမကောင ေး၊  ှန ကန မသော‘ဒနီ ’ 

သောသနောနငှ့် အတူမစလ္ွှတ မတော  ူခြဲ ့်မလ္သတည ေး  

စူရစဆ်ြ်ွ ၆၁:၈-၉ -  ုရှ ရစ က တို ့်သည  နစှ မ ိ ွေ့  ကမငောေး မသော လ္ည ေး ထိုအရှင မ တ သည  

 ိ ိရစူလ္ တ န မတော အောေး တရောေးလ္  ေးညွှန နငှ့်  တကွလ္ည ေးမကောင ေး၊ ဘောသော သောသနော 

အလ္ံုေးစံုတို ့်ထက ဝယ  လ္ွှ  ေး ုိေးမစမတော  ူအံ့်မသောငေှာ  ှန ကန မသော‘ဒနီ ’သောသနော 

မတော နငှ့် တကွလ္ည ေးမကောင ေး၊ (ယင ေး  ှန ကန မသော သောသနောကို) မစလ္ွှတ မတော   ူခြဲ ့်မပသတည ေး။ 
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ဘာသာကရ်းဆ ငုရ်ာ အကရ်းက စစမ္ျာ်းတငွ  ်အတင််းအဓမ္မအငအ်ာ်းသံ်ုးမခင််းနငှ့်် အန ငုအ်ထက် 

မပ မခင််းမ္ျာ်းက ု ခွင့််မပ သင့််ပါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ခွင့််မ္မပ သင့််ပါ  /  ခွင့််မ္မပ သင့််ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာဒတု ယကစာင ်၂:၂၄-၂၅-၂၄ သခင ဘုရောေး၏ ကျွန သည  ရန  မတွွေ့ရ။ခပ သိ  ေး 

မသော သူတို ့်အောေး မြည ေးည င ေးစွော မပ မသောသူ၊ ဆံုေး  ဩဝါဒမပေးမခင ေးအ ှု၌ လ္ိ မောမသောသ၊ူ သည ေးခံ 

နိငု မသောသူမြစ ရ ည ။ ၂၅ နေူးညံ့်သိ  မ ွွေ့ စွော ဆံုေး ရ ည ။ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------

စူရဟဘ်ကရာ၂:၂၅၆ -…( ည သူတစ ဦေးတစ မယောက ကို ျှအစစလ္ော  ) သောသနောမတော တွင ေး၌ (ဝင  

မရောက ရန အတွက ) အတင ေးအဓ မအနိငု အထက  အလ္ျင ေး မပ ရ။  

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၂၀ - အကယ ၍သောယင ေးသူတို ့်သည  အ ိန ့် မတော ကိုနောခံမသော  ုစ လ္င    ျောေး 

မြစ  ကပါလ္ျှင  ယင ေးသူတို ့်သည လ္ည ေး တရောေးလ္  ေး ှန ကို ရရှိ ကလ္တတ ံ ့်။ သို ့်ရောတွင အကယ ၍ယင ေး 

သူတို ့်သည (အစစလ္ော  သောသနောကို) ျက နေှာလ္ွှြဲမရေှာင မကျောခုိင ေး၍သေွာေး ကပါလ္ျှင အသင့် အမပေါ်ဝယ  

(အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏)အ ိန ့် ဗျောဒတိ မတော  ျောေးကိုမဟော ကောေးပုိ ့်မဆောင ရုံ ျှသောတောဝန ရှိမပသည ။ 

စူရာကြ် ၅၀:၄၅-…စင စစ မသော ကောေး(အိ-ုနဗီတ န မတော ) အသင သည  ၎င ေးတို ့်အမပေါ်၌ အနိငု အ 

ထက  မပ သူ ဟုတ မပ။ သို ့်မြစ မပရော အသင သည  ငါအရှင မ တ ၏ ချိန ေးဆိခုျက ကို မ ကောက ရံွ ွေ့သူ 

အောေး ကုရ အောန ကျ  ေးမတော မ တ မြင့်  ဩဝါဒမပေးလ္ျက  မနပါမလ္။  
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု မ္ မ္ တ ု ့်၏က ုယ်ပ ုငဘ်ာသာတရာ်း ကအာငပဲွ်ရရှ  

သည့််တ ငုက်အာင ်မ္ မ္ တ ု ့်နငှ ့််ယံု ကညမ်ခင််းကွဲမပာ်းကသာသမူ္ျာ်းက ု ဆန် ့်ကျငတ် ကု်ခ ကု်ရန်နငှ့်် 

စစ်ပဲွဆငန် ွှရဲန် အာ်းကပ်းပါသလာ်း။ (သန် ့်ရှင််းကသာစစ်ပဲွ/ဂျ ဟတ)်  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အာ်းမ္ကပ်းပါ  /  အာ်းကပ်းသည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၁၉ - ၁၇အဘယ သူကို ျှ ရန တံု ့်  ူ ကနငှ ့်။ ၁၈ သင တို ့်သည  တတ နိငု သ ျှ 

အတိုင ေးလ္ူအမပါင ေးတို ့်နငှ ့် အသင ့်အတင ့်မန ကမလ္ော့်။ ၁၉ ချစ သူတို ့်၊ သူတပါေးသည သင တို ့်ကို မပစ  

 ှောေးလ္ျှင ၊ ကိုယ တိုင  အမပစ မပန ၍  တံု ့် ကနငှ ့်။ အ ျက မတော ကို အခွင ့်မပေး ကမလ္ော့်။ ကျ  ေးစောလ္ော 

သည ကောေး၊ ငါသည  အမပစ တရောေးကို စရီင ပုိင ၏။ အမပစ နငှ ့်အမလ္ျောက  ငါဆပ မပေး ည ဟု ထောဝရ 

ဘုရောေး ိန ့်မတော  ူ၏။ 

ကဟပဗဲဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄- လ္အူမပါင ေးတို ့်နငှ ့် အသင ့်အတင ့်မန၍ မင ိ သက မခင ေးကိ၎ုင ေး၊ သန ့်ရှင ေးမခင ေး ပါရ ီကို၎င ေး၊ 

 ီှမအော  လ္ိုက  ကမလ္ော့်။ သန ့်ရှင ေးမခင ေးပါရ ီ ရှိလ္ျှင ၊ အဘယ သူ ျှ ထောဝရဘရုောေးကို  ြူေး မ င ရ။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ၂:၁၉၀-၁၉၃၊ ၂၁၆ - စူရဟ ဘကရော၂:၁၉၀-၁၉၃၊ ၂၁၆ -၁၉၀ ထို ့်မပင တဝ 

အသင တို ့်သည အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏လ္  ေးမတော  ၌ အသင တို ့်ကို (စတင ) စစ  က မပိ င ဆိုင  

တိုက ခုိက သတူို ့်နငှ့်  မပိ င ဆိုင တိုက  ခုိက  ကကုန မလ္ော့်။ ၁၉၁ထို ့်မပင တဝ အသင တို ့်သည  

ထိုကောြိရ တို ့်အောေး မတွွေ့ဆံြု  ေးဆီေး ိရောအရပ ၌သုတ သင ရှင ေးလ္င ေး  ကကုန မလ္ော့်။…အ ှန မသော ကောေး 

(သော သနောမရေး၌) ည ဉ်ေးဆြဲနှပိ စက  မနေှာင့် ယှက မခင ေးသည  သတ  မြတ  မခင ေးထက ပင  ပုိ ုိ၍ဆိုေးရွောေးလ္ှ၏။ 

မှ္တခ်ျက်။ဂျ ဟတသ်ည် ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွအ်ကက ်းဆံ်ုးကသာကခါင််းစဉမြစသ်ည် - 

ကျမ်္်းချက် ကပါင််း ၆၂၃၆ မှ္ ၁၃၉ ချက် = ကျမ်္်းချက် ၄၅ ချက်တ ငု််းတငွ ်၁ ချက်။ ဟဒ ်းစ ်

ကတာ်၏၂၁%သည် ဂျ ဟတအ်က ကာင််းမြစသ်ည်။ ဆ ရသ ်(နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၏ 

အတထ  ပတတ  ) ၏ ၆၇% သည် ဂျ ဟတအ်က ကာင််းမြစသ်ည်။ ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန် ၏ ၆၄% သည် 

‘ကကြာ’ က ုဆန် ့်ကျင ်ကသာ malevolent  မြစသ်ည်။ 
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အကယ်၍ လူတစဉ် ်းသည ်မ္ မ္ ၏မ္ ခငဘ်ာသာတရာ်းမှ္ တမ္န်ကတာ်တစ်ဉ ်းမြစ်လာလျှင  ်

သ ု ့်မ္ဟုတ ်အမခာ်းဘာသာ တရာ်းသ ု ့်ကမပာင််းရန်ဆံ်ုးမြတလ်ျှင ်အသတခ်ံရသင့််ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ခံရသင့််ပါ  /  ခံရသင့််သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ကဟပဗဲဩဝါဒစာ ၃:၁၂-၁၃ - ၁၂ညီအစ ကိုတို ့်၊ သင တို ့်သည  အသက ရှင မတော  ူမသော ဘရုောေးသခင  

ထံမတော  ှ ထွက သွောေးမသောအောေးမြင ့်  ယံု ကည တတ ၊ ဆိုေးညစ မသော စတိ နလှ္ံေုး ရှိမစမခင ေးငါှ သတိ 

မပ  ကမလ္ော့်။ ၁၃ဒစုရုိက ၏ လ္ှည ့်မြောေးမခင ေးအောေးမြင ့် သင တို ့် စတိ နလှ္ံုေး  ခုိင  ောမစမခင ေးငါှ၊ ယမန ့် 

ဟူ၍ မခေါ်မဝေါ်မသော အချိန ၊ မန ့်တိုင ေးအစဉ် အချင ေးချင ေး တမယောက ကိုတမယောက  တိုက တွန ေးနှုေိး 

မဆော  ကမလ္ော့်။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့် ၄:၈၉-..သို ့်မြစ မသောမ ကောင့် ၎င ေး( ုနောြစ က )တို ့်သည အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏လ္  ေး 

မတော ၌( ိ ိတို ့်၏အိုေးအိ  တို ့်ကိုစွန ့် လ္ွှတ ကော)မရွှွေ့မမပောင ေးထွက ခွောသွောေးမခင ေး မပ သ ျှကောလ္ပတ လ္ံုေး 

အသင တို ့်သည ထိုသူတို ့်အနက  ည သူတစ ဦေးတစ မယောက ကို ျှအမဆွခင ပွန ေး မပ  ကကုန လ္င့် ။

… 

မှ္တခ်ျက်။ နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်၏ဟဒ ်းစက်တာ်မှ္ကြာက်မပန်ကရ်းသမ္ာ်းမ္ျာ်းအက ကာင််း  က ု်း 

ကာ်းချက-်အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ္တ၏်တမ္န်ကတာ်၊ “အစစလာမ်္ဘာသာမှ္ ကမပာင််းလသဲ ူမ္ည်သမူ္ဆ ကု ု 

သတပ်စပ်ါ။” (ဆဟွ ဒဘ်ခူါရ  တွ-ဲ၉၊ စာ-၈၄၊ အမှ္တ ်၅၇-၅၈၊ Cf. တွ-ဲ၄၊စာ-၅၆၊ အမှ္တ ်- ၈၀၈) 
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မ္ သာ်းစု၊ သငူယ်ချင််းမ္ျာ်း သ ု ့်မ္ဟုတ ်ည အက ုက ုပငလ်ျှင  ်ဆန် ့်ကျငတ် ကု်ခ ုက်မခင််းက ု 

တစ်ခါတရံ ခွင့််မပ ထာ်းပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ခွင့််မ္မပ ပါ  /  ခွင့််မပ သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၇:၁၃-၂၄ - ၁၃ ထိုနည ေးတူ  ိန ေး သည လ္ည ေး၊  ယံု ကည မသော 

ခင ပွန ေးရှိ၍၊ ထိုခင ပွန ေးသည   ိ ိ ယောေးနငှ ့်မနမခင ေးငါှ အလ္ိုရှိလ္ျှင   ကွောမစနငှ ့်။ ၁၄ အမ ကောင ေး ူ 

ကောေး၊  ယံု ကည မသောလ္င သည   ိ ိ ယောေးအဘို ့် စင  ကယ ၏။  ယံု ကည မသော  ယောေး သည  

လ္ည ေး  ိ ိလ္င အဘို ့် စင  ကယ ၏။ ၁၆ အချင ေး ိန ေး ၊ သင သည ကိုယ ခင ပွန ေးကို ကယ တင  ည ၊ 

 ကယ တင  ည ကို အဘယ သို ့် သိသနည ေး။ အချင ေးမယောက ျောေး၊ သင သည  ကိယု ခင ပွန ေးကို ကယ  

တင  ည ။  ကယ တည  ည ကို အဘယ သို ့်သိသနည ေး။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်မု္ဂုဂျာဒလဟ ်၅၈:၂၂ -(အိ-ုနဗီတ န မတော ၊) အလ္လ ောဟ အရှင မ တ အောေးလ္ည ေးမကောင ေး၊ 

မနောက ဆံုေးမန ့် ကို လ္ည ေးမကောင ေး၊ သက ဝင ယံု ကည  ကကုန မသော အ ျိ ေးသောေးတို ့်သည အလ္လ ောဟ  

အရှင မ တ အောေး လ္ည ေးမကောင ေး၊ ထိုအရှင မ တ ၏ရစူလ္ တ န မတော မ တ အောေးလ္ည ေးမကောင ေး၊ ပ ော 

 ခန ့် မပ လ္ုပ သူတို ့် ကို ထိုသို ့် ပ ော ခန ့် မပ  ကသူတို ့် ှော ၎င ေးတို ့်၏ ြခင  ျောေးပင  မြစ  ကသည မြစ မစ၊ 

၎င ေးတို ့်၏သောေး ျောေး ပင  မြစ  ကသည မြစ မစ၊ ၎င ေးတို ့်၏ညီအစ ကို ျောေးပင  မြစ  ကသည မြစ မစ၊ ၎င ေး 

တို ့်၏မဆွ ျိ ေးသောေးချင ေး ျောေးပင  မြစ  ကသည မြစ မစ၊ ချစ မ တ နိေုး ကသည ဟူ၍ကောေးအသင  

မတွွေ့ ရှိရ  ည   ဟုတ မပ။ 

စူရတသွသ်ဂါဘနွန်ွ ၆၄:၁၄ - အို-' ုအ  င န ' သက ဝင ယံု ကည သူအမပါင ေးတို ့်၊ အသင တို ့်၏ ဇနေီး 

 ိန ေး တို ့် တွင  လ္ည ေးမကောင ေး၊ အသင တို ့်၏ သောေးသ ီေးတို ့်တွင လ္ည ေးမကောင ေး၊ အသင တို ့်၏ရန သူ 

 ျောေး ရှိမန  ကမပသည ။ သို ့်မြစ မပရော အသင တို ့်သည  ၎င ေးတို ့်ကို သတမိပ  ကမလ္ကုန ။ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု အကယ်၍ 

မ္ မ္ တ ု ့်၏က ုယ်ပ ုငအ်သ တရာ်းနငှ့်် ဆန် ့်ကျငက်နကစကာမူ္ 

ယံု ကညမ်ခင််းမ္တကူသာသမူ္ျာ်းအာ်း သတပ်စ်ရန်အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အလ ုမ္ရှ ပါ  /  အလ ုရှ သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

တမ္န်ကတာ်ဝတထ   ၂၄:၁၆-ထိုမ ကောင ့်၊ ဘုရောေးသခင ကိုမပစ  ှောေးမပီ၊ လ္ူတို ့်ကို မပစ  ှောေးမပီဟု 

ကိုယ စတိ  နလှ္ံုေးသည ကိုယ ၌ အမပစ တင ခွင ့်နငှ ့်အစဉ်ကင ေးလ္ွတ  ည အမ ကောင ေး 

အကျွန ပု သည  ကကိ ေးစောေးအောေး ထုတ ပါ၏။  

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင ်၁:၅ - ထိုသို ့်ပညတ ထောေးမခင ေး၏အချ ပ အမခော ူကောေး၊ 

စင  ကယ  မသော စတိ နလှ္ံုေးနငှ ့်၎င ေး၊ကိုယ ကိကုိုယ သိမသော စတိ  ကည လ္င မခင ေးနငှ ့်၎င ေး၊ 

 ှန မသောယံု ကည မခင ေး နငှ ့်၎င ေး၊ စပ ဆိုင မသော ချစ မခင ေးမ တတ ောမြစ သတည ေး။ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၂၁၆-(အိ-ု ုအ  င န အမပါင ေးတို ့်)အသင တို ့် အမပေါ်ဝယ စစ  က မပိ င ဆိုင တိုက ခုိက  မခင ေး 

သည  ြရဿ  မပဋ္ဌောန ေးမပီေး မြစ မချမပီ။ အ ှန စင စစ  ထိုစစ  က မပိ င ဆိုင  တိုက ခုိက မခင ေးသည  အသင  

တို ့်အြုိ ့်(သဘောဝအမလ္ျောက )ရံွရေှာစက ဆုပ (ဝန မလ္ေး)ဘွယ ရောပင  မြစ မချသည ။ သို ့်ရောတွင  အသင  

တို ့်သည  တစ စံုတစ ရောကို ရံွရေှာစက ဆုပ မသော လ္ည ေး စင စစ  ှော ထိုအရောသည အသင တို ့်အြုိ ့် 

အမကောင ေးမြစ တန ရော၏။ ထိုနည ေး တူပင  အသင တို ့်သည  တစ စံုတစ ရောကို နစှ သက မသော လ္ည ေး စင  

စစ   ှော ထိအုရောသည  အသင တို ့်အြုိ ့် အဆိေုးမြစ တန ရောသည ။  

မှ္တခ်ျက်။ Cf. ဟဒ ်းစ်ကတာ်, ဆဟွ ဒမွ်္တစ်လင  ်၄၆၆၁-၄၆၆၂၊ Ch. ၇၈၉  
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မ္ မ္ တ ု ့်နငှ ့််ယံု ကညမ်ခင််းမ္တကူသာသမူ္ျာ်းက ု ဆန် ့်ကျငက်သာကက  ်းပမ်္်းအာ်းထတုမ်္ှုနငှ ့်် 

တ ကု် ခ ုက်မ္ှုမ္ျာ်းသည ်အကမခခံအာ်းမြင့််ကကာင််းကသာအရာအမြစ်မမ္ငပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္မမ္ငပ်ါ  /  မမ္ငသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ဂလာတ ဩဝါဒစာ ၅:၁၉-၂၁ -၁၉ဇောတိပကတိအကျင ့်တို ့်သည ထင ရှောေး က၏။ ထိအုကျင ့်တို ့် 

 ူကောေး  ၂၀.. ရန မင ိေးြွြဲ ွေ့ မခင ေး၊ ရန မတွွေ့ မခင ေး၊ ဂုဏ မပိ င မခင ေး၊ အ ျက ထွက မခင ေး၊ မငင ေးခုန မခင ေး၊ 

အချင ေးချင ေးကွြဲ မပောေးမခင ေး၊ ၂၁ သူ ့်အကျိ ေးကိုမငြူစူမခင ေး၊ လ္ူအသက ကိုသတ မခင ေး၊ ယစ  ျိ ေးကို 

မသောက  ကြူေးမခင ေး၊ ပွြဲ လ္ုပ မခင ေး ှစ၍ ထိုသို ့်မသော အကျင ့်မပတည ေး။ ထိုသို ့်မသော အကျင ့်ကို 

ကျင ့်မသောသူတို ့်သည  ဘုရောေး သခင ၏နိငု ငမံတော ကို အမ ွ  ခံ ကရ... 

ရှငယ်ာကုပ် ဩဝါဒစာ ၄:၁၊ ၈-၁သင တို ့်တွင စစ တိုက မခင ေး၊ ရန မတွွေ့ မခင ေးသည  အဘယ အမ ကောင ေး 

မ ကောင ့်မြစ သနည ေး။ သင တို ့်အဂဂ ါ  ျောေး၌ စစ မပိ င မသော ကိမလ္သော ကော စတိ မ ကောင ့် မြစ သည  

 ဟုတ မလ္ော။ ၈ အမပစ ရှိမသောသတူို ့်၊ သင တို ့်လ္က ကို စင  ကယ မစ ကမလ္ော့်။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

စူရတတွက်သာငဝ််ဗာ ၉:၄၁ -အသင တို ့်သည မပါ့်ပါေးစွောလ္ည ေးမကောင ေး၊မလ္ေးလ္ံစွောလ္ည ေးမကောင ေး၊(သန  

စွ  ေးသည  မြစ မစ၊  သန စွ  ေးသည မြစ မစ၊ ဝမြိ ေးသည မြစ မစ၊ ပိန ချံ ေးသည မြစ မစ၊နပုျိ သည မြစ မစ၊ 

အို င ေး သည မြစ မစ၊ ရွှင လ္န ေးသည မြစ မစ၊ ပျင ေးရိသည မြစ မစ၊ ဥစစောပစစည ေး ကယ ဝ ချ  ေးသောသည  

မြစ မစ၊ဆင ေးရြဲန ွ ေးပါေးသည မြစ မစ၊ခရီေးသွောေးရန အစေီးအနင ေးရှိသည မြစ မစ၊ ရှိသည မြစ မစ၊အောေးလ္ပ  

ခွင့် ရှိသည မြစ မစ၊  ရှိသည မြစ မစ)  ိ ိတို ့်အိ   ျောေး ှ(စစ ချီ)ထွက  က၍ အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ 

လ္  ေးမတော ၌  ိ ိတို ့်၏ဥစစောပစစည ေး ျောေးမြင့် လ္ည ေးမကောင ေး၊  ိ ိတို ့်၏ အသက ဇီဝိန  ျောေးမြင့် လ္ည ေး 

မကောင ေး၊ စစ  က မပိ င ဆိုင  တိုက ခုိက   ကမလ္ကုန ။ ဤသည  အကယ ၍ အသင တို ့်သတိတ  

 ကပါ လ္ျှင  အသင တို ့်အြုိ ့် အမကောင ေးဆံုေးပင  မြစ မပသတည ေး။ 

အန်က ်း ၂၉:၆- အ ှန မသော ကောေး  ည သူ ဆို ကကိ ေးပ  ေးမဆောင ရွက ခြဲ ့် ူ ထိုသူသည   ိ ိအကျိ ေးငေှာ 

ကကိ ေးပ  ေးမဆောင ရွက သည သော မြစ မချသည ။ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်နဗ တမ္န်ကတာ်မ္ ုဟာမ္က်အာ်းအစစလာမ်္ဘာသာမပန် ့်န ှံ ့်ကစရန် 

ကျ ်းကကျာ် စစ်ပဲွမ္ျ  ်းစံုက ုစတငရ်န် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အာ်းမ္ကပ်းခဲ့်ပါ  /  အာ်းကပ်းခဲ့်သည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၁၈:၃၆ - မယရှုက၊ ငါ၏နိုင ငသံည  ဤမလ္ောကနငှ ့် စပ ဆိုင ။ ငါ၏နိုင င ံသည  

ဤမလ္ောကနငှ ့် စပ ဆိုင လ္ျှင ၊ ငါသည  ယုဒလ္ူတို ့်လ္က သို ့် မရောက မစမခင ေးငါှ၊ ငါ၏လ္ူတို ့် 

သည တိုက လ္ှန  ကလ္ိ  ့် ည ။ ယခု ူကောေး ငါ၏နိငု ငသံည  ဤမဒသအရပ နှင ့် စပ ဆိုင ဟု  ိန ့်မတော   ူ၏။  

 ကကာရ နသ  ဩဝါသစာဒတု ယကစာင ်၁၀:၃-၅ -  ၃ ဇောတိပကတိအလ္ိုသို ့် လ္ိုက ၍ စစ တိုက  ကသည  

 ဟုတ ။ ၄ ငါတို ့်စစ တိုက ၍သံုေးစွြဲမသော လ္က နက သည  ဇောတိပကတိလ္က နက  ဟုတ ။  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------     

၁။ ဗဒရ စစ ပွြဲ ( တ  ၆၂၄) 

   စူရဟ အလ္ အ  ရ  ေး ၃:၁၃ နငှ ့် ၁၂၃၊ စူရဟ အံန ြောေး ၈:၅-၁၉ နငှ ့် ၄၁-၄၄ 

၂။ အူဟွဒ စစ ပွြဲ ( တ  ၆၂၅) 

   စူရဟ အလ္ အ  ရ  ေး ၃:၁၂၁-၁၂၂၊ ၃:၁၄၀ နငှ ့် ၁၆၅-၁၇၂ 

၃။ ဟန ေးဒက ခ စစ ပွြဲ (မ  ၆၂၇) The Trench 

   စူရဟ အဟ ဇ ဇော ၃၃:၉-၁၂ နငှ ့် ၂၅-၂၇ 

၄။ ဟူဒါဘီယောစစ ပွြဲ ( တ  ၆၂၈) 

   စူရဟ ြသ ဟ  ၄၈:၁-၃ နငှ ့် ၂၂-၂၇  

၅။  ူသွောစစ ပွြဲ ( တ  ၆၂၉) စူရဟ ဘက ကရော ၂:၁၉၁-၁၉၃ 

၆။ ဟိုနိငု ရောစစ ပွြဲ ( သဂုတ  ၆၃၀)  

   တဗ ဘီ ၉:၂၅-၂၇  

၇။ တီဘူက စစ ပွြဲ (မအောက တိုဘော ၆၃၀) တဗ ဘီ ၉:၃၈-၄၀   

   ၄၂-၅၂၊ ၆၅-၆၆၊ ၈၁-၈၃၊ ၈၆-၈၇၊ ၉၀၊ ၉၃၊ ၁၁၇ 

၈။  ကက ဟ စစ ပွြဲ (ဒဇီင ဘော ၆၃၀) တဗ ဘီ  

၉:၁၂၊ ကောဆောက  ၂၈:၈၅၊ စူရစ ဆွြ  ၆၁:၁၃၊ စူရဟ နဆွရ  ၁၁၀:၁-၃ 
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သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းတငွ ်

နှုတက်ပတက်တာ်တငွပ်ါဝငက်သာသမူ္ျာ်းအာ်းဆန် ့်ကျင  ်တ ကု်ခ ုက်ရန် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်း 

ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အာ်းမ္ကပ်းပါ  /  အာ်းကပ်းသည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၂:၁၈ - လ္ူအမပါင ေးတို ့်မရှ ွေ့  ှော တင ့်တယ မလ္ျောက ပတ မသောအကျင ့်ကို  ကံစည  

 ကမလ္ော့်။ သင တို ့်သည  တတ နိငု သ ျှအတိုင ေး လ္ူအမပါင ေးတို ့်နငှ ့် အသင ့်အတင ့်မန ကမလ္ော့်။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

တဗ်ဘ  ၉:၂၉- တဗ ဘီ ၉:၂၉-(အိ-ု ုအ  င န  သက ဝင ယံု ကည သူအမပါင ေးတို ့်)အသင တို ့်သည  

အတိတ မခတ  ကျ  ေး ဂန ရရှိမသော သူတို ့်ကိ(ု ိ ိတို ့်၏)လ္က မြင့်  မအောက ကကိ ွေ့၍ 

လ္ူခွန မတော ကို ကည မြြူစွော ဆက သမခင ေး  မပ သ ျှ ကောလ္ပတ လ္ံေုး 

တိုက ခုိက  ကမလ္ကုန ။ထိုသတူို ့်သည  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ကိလု္ည ေး ယံ ု ကည  ကသည  ဟုတ မပ။  

စူရဟအ်ဟဇ််ဇာြ် ၃၃:၂၆-ထို ှတစ ပါေး ထိုအရှင မ တ သည  ၎င ေးတို ့်အောေးကူညမီထောက  ခြဲ့် ကကုန  

မသော ကျ  ေးဂန ရရှိသူတို ့်အောေး၎င ေးတို ့်၏ခံတပ  ျောေး ှထွက မစမတော  ူခြဲ ့်သည့် မပင ၎င ေးတို ့်၏စတိ နလှ္ံုေး 

 ျောေးတွင  မ ကောက ရံွ ွေ့ထတိ လ္န ့်  ှုကို ထည့် သွင ေးမတော  ူခြဲ ့်ရောအသင တို ့်သည  ၎င ေးတို ့်အနက  လ္ူတစ စု 

ကို သတ မြတ လ္ျက ရှိ ကမပီေး၊ လ္ူတစ စုကို ူကောေး(သံု ့်ပန ေး ျောေးအမြစ )ြ  ေးဆီေးချ ပ မနေှာင  ကကုန ၏။ 
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သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းတငွယ်ကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ုမ္ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်းဆန်ကျင်

ကသာ ရန်လ ုမ္ှုမ္ျာ်း၊ ကျ ်းကကျာ်စစ်နငှ့််တ ကု်ခ ုက်မ္ှုမ္ျာ်းမပ လုပ်ရန် အာ်းကပ်းထာ်းပါသလာ်း။ 

(ဂျ ဟတ)်  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အာ်းမ္ကပ်းပါ  /  အာ်းကပ်းသည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ဧြက်ဩဝါဒစာ ၆:၁၂-အမ ကောင ေး ူကောေး၊ ငါတို ့်သည အမသွေးအသောေးရှိမသောရန သူတို ့်နငှ ့် ဆိုင မပိ င  

တိုက လ္ှန ရ ကသည  ဟုတ ။ အထဋွ အမ တ တို ့်နငှ ့်၎င ေး၊ အောဏောစက တို ့်နငှ ့်၎င ေး၊ မလ္ောကမီ ှောင  

 ုိက ၌ အစိုေးတရမပ လ္ုပ မသော  င ေးတို ့်နငှ ့်၎င ေး၊  ုိဃ ေးမကောင ေးကင ၌မနမသော နတ ဆိုေးတို ့်နငှ ့်၎င ေး၊ 

ဆိုင မပိ င တိုက လ္ှန  ရ က၏။ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

စူရာကနစာကအ့် ၄:၇၆-၇၇-၇၆ ုအ  င န တို ့်သည  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏လ္  ေးမတော ၌ စစ  က မပိ င  

ဆိုင တိုက ခုိက  က၏။…၇၇…ထိုသတူို ့်အမပေါ်၌ စစ  က မပိ င ဆိုင တိုက ခုိက ရန  (အ ိန ့် မတော သည ) 

အတည  မြစ လ္ောခြဲ့်မသောအခါ …. ထိုသူတို ့်က မမပောဆိခုြဲ ့် ကသည  ှော“အိ-ုကျွန မတော  ျိ ေးတို ့်၏အရှင ၊ 

အရှင  မ တ သည   ည သည့် အတွက မ ကောင့်  စစ  က  မပိ င ဆိုင တိုက ခုိက မခင ေးကို ကျွန မတော  ျိ ေးတို ့် 

အမပေါ် ၌ သတ  ှတ  အတည မပ မတော  ူပါသနည ေး။ အရှင မ တ သည  ကျွန မတော  ျိ ေးတို ့်အောေးထပ  ံ၍ 

ရက  အနည ေးငယ  မရွှွေ့ဆိုင ေးမပေးမတော  ူခြဲ ့်ပါလ္ျှင  မတော မလ္စွတကောေး” ဟ ုမလ္ျှောက ထောေး ပန  ကောေးခြဲ့် 

 ကကုန သည ။ (အိ-ု နဗီတ န မတော )အသင သည (ယင ေးတို ့်အောေး)မလ္ောကီအကျိ ေးခံစောေး ှုသည မခတတ  

ခဏ ျှအြုိ ့်သောမြစ ၍ မပစ  ှုဒစုရုိက တို ့် ှ  ကဉ်မရှောင မသော သူ (မတော စင )  ျောေးအြုိ ့် မနောင တ လ္ွန  

ဘဝ (၏အကျိ ေးမကျေးဇူေး ျောေး) သည သောလ္ျှင  အ ွန အမ တ ဆံုေး မြစ မပသည ။  

မှ္တခ်ျက်။ ဂျ ဟတ ်သ ု ့်မ္ဟတု ်တ ကု်ခ ုက်မခင််းအက ကာင််းသည် ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်အကက ်း 

ဆံ်ုးကသာကခါင််းစဉ မြစသ်ည် - ကျမ်္်းချက်ကပါင််း ၆၂၃၆ မှ္ ၁၃၉ ချက် = ကျမ်္်းမမ္တ ်ကုရ်အာန်၏ 

ကျမ်္်းချက် ၄၅ ချက်တ ငု််းတငွ ်၁ ချက်သည် စစအ်က ကာင််း ကျမ်္်းချက်မြစ ်သည်။ 

ကျ ်းကကျာ်ရန် လ ုစစက် ု တဗ်ဘ  ၉:၂၉ နငှ့်် ၁၂၃ တငွသ်င ်ကာ်းကြာ်မပသည။်  
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု အမခာ်းကသာဘာသာဝငတ်စ်ဉ ်းက ု အဓမ္မလုယူ 

တ ကု်ခ ုက်မခင််းက ု အာ်းကပ်းပါမ္ညလ်ာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အာ်းမ္ကပ်းပါ  /  အာ်းကပ်းသည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ထကွ်ကမမ္ာက်ရာကျမ်္်း ၂၀:၁၅၊ ၁၇ - ၁၅သူ ့်ဥစစောကို ခုိေးနငှ ့်။  ၁၇ကိုယ နငှ ့်စပ ဆိုင မသောသူ၏အိ  ကို 

တပ  က လ္ိုချင မသောစတိ  ရှိမစနငှ ့်။ ကိုယ နငှ ့်စပ ဆိုင မသောသူ၏ ယောေး၊ သူ၏ကျွန  မယောက ျောေး၊ 

 ိန ေး ၊ နေွာေး၊ မ ည ေး ှစ၍ ကိုယ နငှ ့်စပ ဆိုင မသောသူ၏ ဥစစောတစံုတခုကို ျှ တပ  က လ္ိုချင မသောစတိ  

 ရှိမစနငှ ့်ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။ 

ဧြက်ဩဝါဒစာ ၄:၂၈-ခုိေးတတ မသောသူသည  မနောက တြန  ခုိေးဘြဲ၊ဆင ေးရြဲမသောသူအောေး မပေးက  ေး 

မဝငရှန  ရှိမစမခင ေးငါှ၊  ိ ိ လ္က နငှ ့် မကောင ေးမသောအလ္ုပ ကို လ္ုပ မဆောင အောေးထုတ မစ။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

စူရာအန်ြလ် ၈:၁၊ ၄၁ - တို ့်နငှ့် စပ လ္ျဉ်ေး၍ မ ေးမ န ေး ကကုန သည ။ အသင သည (၎င ေးတို ့်အောေးဤသို ့်) 

မမြ ကောေးပါမလ္။(အိုငါ၏တပည့် သောဝကအမပါင ေးတို ့်)လ္က ရပစစည ေးတို ့်သည (စင စစ အောေးမြင့် ) 

အလ္လ ောဟ အရှင မ တ နငှ့် ရစူလ္ တ န မတော ပုိင ဆိုင မတော  ူမသောပစစည ေး ျောေးပင တည ေး၊...၄၁..အသင  တို ့် 

သည  (စစ  က  မပိ င ဆိုင  တိုက ခုိက ရောတွင ) တစ စံုတစ ရော လ္က ရပစစည ေး ျောေးကိ ုရရှိခြဲ ့် ကပါ ူ၊ ထို 

ပစစည ေး ျောေးအနက ငါေးပုံတစ ပုံကို ဧကန စင စစ  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  လ္ည ေးမကောင ေး၊ရစူလ္  

တ န မတော မ တ သည လ္ည ေးမကောင ေး၊ …. 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းအာ်း မ္ မ္ တ ု ့်၏ရန်သမူ္ျာ်းက ု ဆန် ့်ကျငရ်န်အတကွ် 

အ ကမ်္်းြက်မ္ှုနငှ့်် ရက်စက် ကမ်္်းတမ်္်းမ္ှုမ္ျာ်းက ု အသံ်ုးမပ ရန် အလ ုရှ ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အလ ုမ္ရှ ပါ  /  အလ ုရှ သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ကယရမ္ အနာဂတတ  ကျမ်္်း ၂၂:၃-ထောဝရဘုရောေး ိန ့်မတော  ူသည ကောေး၊တရောေးသမြင ့် စရီင ၍ မမြောင ့် တ  

စွော ဆံုေးမြတ  ကမလ္ော့်။ လ္ယုူ မခင ေးခံရမသောသူကို ည ဉ်ေးဆြဲမသော သူ၏လ္က  ှကယ နှုတ  ကမလ္ော့်။ 

ဧည ့်သည မြစ မသောသူ၊  ိဘ ရှိမသောသူ၊  ုတ ဆိုေး တို ့်ကို  တရောေးသမြင ့် မပ ၊  ည ဉ်ေးဆြဲ ကနငှ ့်။ 

အမပစ  ရှိမသော သူတို ့်ကို ဤအရပ ၌ ကွပ  ျက  ကနငှ ့်။  

 တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာဒတု ယကစာင ်၂:၂၄-၂၅-၂၄သခင ဘုရောေး၏ ကျွန သည ရန  မတွွေ့ရ။ ခပ သိ  ေး 

မသော သူတို ့်အောေး မြည ေးည င ေးစွော မပ မသောသူ၊ ဆံုေး  ဩဝါဒမပေးမခင ေးအ ှု၌ လ္ိ မောမသောသ၊ူ သည ေးခံ 

နိငု မသောသူမြစ ရ ည ။ ၂၅ ဆီေးတောေးမငင ေးခုံမသောသတူို ့်ကို နေူးညံ့်သိ  မ ွွေ့ စွော ဆံုေး ရ ည ။.. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်အအရ််ရာြ် ၇:ငါအရှင မ တ သည  ျောေးစွောမသောမ ိ ွေ့ ရွော ျောေးကိုြျက ဆီေးမတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။ 

သို ့်ြျက ဆီေးရောတွင ငါအရှင မ တ ၏မပစ ဒဏ သည ထိမု ိ ွေ့သူမ ိ ွေ့သောေးရွောသရွူောသောေးတို ့်အမပေါ်ဝယ ညဉ့်  

အချိန ၌ မသော လ္ည ေးမကောင ေး၊ ထိုသူတို ့်သည  

မန ့်လ္ည အချိန တွင အပန ေးမမြမန ကမသောအခါ၌မသော  လ္ည ေးမကောင ေး၊ ဆိုက မရောက ခြဲ ့်မလ္သည ။ 

စူရာအန်ြလ် ၈:၁၁-(မပန လ္ည ၍ သတိရရှိပါမလ္)တစ ရံမရောအခါအသင့် အောေးြန ဆင ေးမ ွေးမ ြူမတော  

 ူ မသောအရှင မ တ သည  လ္ောအိကဟ မကောင ေးကင မစတ န  ျောေးထံ(ဤသို ့်) ဝဟ ယ အ ိန ့် မတော  ချ 

 ှတ မတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။ ငါအရှင မ တ သည ဧကန စင စစ  အသင တို ့် နှင့် အတူရှိမတော  ူ၏။ သို ့်မြစ  

မပရောအသင တို ့်သည   ုအ  င န  သက ဝင ယံု ကည သူတို ့်အောေး ( ကံ့်ခုိင စွော) တည မ ြဲမစ ကမလ္ကုန ။ 

စူရာအန်ြလ် ၈:၆၇ - စူရောအန ြလ္  ၈:၆၇ -  ည သည့် နဗီတ န မတော  ဆို 

က ဘောမမ မပင ဝယ (မကောင ေးစွော)တိကု ခုိက သတ မြတ မအောင မ င  ှုကို မပ မသေးသ ျှကောလ္ပတ လ္ံုေး

ထိုနဗီတ န မတော ၌(စစ မမ အရပ  ှ)လ္က ရြ  ေး ဆီေး၍  ိခြဲ ့်မသောသံု ့်ပန ေး ျောေး 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယကန ့်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု လက်စာ်းကခ်ျတရာ်းဥပကဒ လုပ်ကဆာငရ်န် 

အလ ုရှ ပါသလာ်း။ (မ္ျက်လံု်းတစ်လံု်းအတကွ် မ္ျက်လံု်းတစ်လံု်း၊ သာွ်းတစ်ကချာင််းအတကွ် 

သာွ်းတစ်ကချာင််း/ Kısas ) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အလ ုမ္ရှ ပါ  /  အလ ုရှ သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ရှငမ်္ဿခဲရစဝ်င ်၅:၃၉ - ငါပညတ သည ကောေး၊ မနေှာင ့်ရှက မသောသူကို  ဆီေး တောေးနငှ ့်။ သင ၏ 

ပါေးတဘက ကို သူတပါေးပုတ လ္ျှင  ပါေးတဘက ကို လ္ှည ့်၍မပေးဦေးမလ္ော့်။  

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၂:၁၉-၂၀ - ၁၉ချစ သူတို ့်၊ သူတပါေးသည သင တို ့်ကို မပစ  ှောေးလ္ျှင ၊ ကိုယ တိုင  အမပစ  

မပန ၍  တံု ့် ကနငှ ့်။ အ ျက မတော ကို အခွင ့်မပေး ကမလ္ော့်။ ကျ  ေးစောလ္ောသည ကောေး၊ ငါသည  အမပစ  

တရောေးကို စရီင ပုိင ၏။ အမပစ နငှ ့်အမလ္ျောက  ငါဆပ မပေး ည ဟု ထောဝရဘုရောေး ိန ့်မတော  ူ၏။ ၂၀ 

ထိုမ ကောင ့်သင ၏ရန သူသည   ွတ သိပ လ္ျှင  လ္ုပ မကျွေးမလ္ော့်။ မရငတ လ္ျှင  မသောက စရောဘို ့်မပေး  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ၂:၁၉၄ -.အသင တို ့်ကို စတင ကျြူေးမကျော မစော ကောေးပါ ူ ထိသုူကအသင တို ့်ကိုကျြူေး 

မကျော မစော ကောေးသကြဲ့်သို ့် အသင တို ့်သည လ္ည ေး ထိုသူအောေးတံု ့်မပန ၍ လ္က စောေးမချ ကကုန မလ္ော့်။ … 

စူရဟအ်ဟရ်ှုရာ ၄၂:၄၀-၄၁ - စင စစ မသော ကောေး  မကောင ေးမပ မခင ေး၏အစောေးယင ေး မကောင ေးမပ မခင ေး 

နငှ့် အညီအ ျှ  မကောင ေးမပ မခင ေးပင ။ ….၄၁ သို ့်ရောတွင   ည သူ ဆို ိ ိ တရောေးနှပိ စက မခင ေးခံခြဲ ့်ရမပီေး  
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သန် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု မ္ မ္ တ ု ့်၏လက်မြင့်် 

လက်စာ်းကခ်ျမ္ှုမ္ျာ်း လုပ်ကဆာငရ်န် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်းပါမ္ညလ်ာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အာ်းမ္ကပ်းပါ  /  အာ်းကပ်းသည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

တရာ်းကဟာရာကျမ်္်း ၃၂:၃၅-၃၆ -

၃၅အမပစ တရောေးကိုစရီင ရမသောအခွင ့်၊အမပစ နငှ ့်အမလ္ျောက ဆပ  မပေးရမသော အခွင ့်ကိုငါပုိင ၏။ 

၃၆ ထောဝရဘုရောေးသည   ိ ိလ္ူတို ့်အဘို ့် တရောေးစရီင မတော  ူ ည ။  

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၂:၁-သူတပါေးကို စစ မ ကောစရီင တတ မသောသူ၊ သင သည ကိုယ အမပစ ကို 

 ြုံေးနိငု ရော။ အမ ကောင ေး ူကောေး၊ သင သည စစ မ ကောစရီင မသော အ ှုကိုပင  

ကိုယ တိုင မပ သည မြစ ၍၊ သူတပါေးကို စစ မ ကောစရီင သည တွင  ကိုယ အမပစ ရှိမ ကောင ေးကို 

စရီင ဆံုေးမြတ ရောမရောက ၏။  

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄-၁၈- ၁၄သင တို ့်ကို ည ဉ်ေးဆြဲမသောသူတို ့်အဘို ့် မ တတ ောပုိ ့် ကမလ္ော့်။ကျိန ဆြဲမခင ေး 

ကို မပ ၊ မ တတ ောပုိ ့်မခင ေးကိုသော မပ  ကမလ္ော့်။ ၁၇ အဘယ သူကို ျှ ရန တံု ့်  ူ ကနငှ ့်။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ၂:၁၇၉ - အိ-ုဆင မခင တံုတရောေးနငှ့် မပည့် စံုမသော ပညောရှင  အမပါင ေးတို ့်၊ စင စစ မသော  

ကောေး(ယင ေးကြဲ့်သို ့်) လ္က စောေး မချမခင ေး၌ အသင တို ့်အဘို ့်ရော အသက ရှင မခင ေးရှိသည ။သို ့် ှသောလ္ျှင  

အသင တို ့်သည   ကဉ်မရှောင သူ ျောေး မြစ တန  ကရောမပသည ။ 

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၄၅ - - ….၎င ေးမပင  ငါအရှင မ တ သည  ထို မတောင ရောတ ကျ  ေးမ တ တွင  ယင ေး ယဟဒူတီို ့် 

အမပေါ်၌အသက ဇီဝိန ၏အစောေးအသက ဇီဝိန ဟူ၍လ္ည ေးမကောင ေး၊ ျက စ၏ိအစောေး ျက စိ ဟူ၍ လ္ည ေးမကောင ေး၊ 

နေှာမခါင ေး၏အစောေး နေှာမခါင ေးဟူ၍လ္ည ေးမကောင ေး နောေးရွက အစောေး နောေးရွက ဟူ ၍ လ္ည ေးမကောင ေး၊ 
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သန် ့်ရှင််းကသာဘရုာ်းသခငသ်ည ်ယံု ကညသ်မူ္ျာ်းက ု မ္ မ္ တ ု ့်၏ရန်သမူ္ျာ်းက ု ကျ န်ဆရဲန် 

အတကွ် တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်းပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အာ်းမ္ကပ်းပါ  /  အာ်းကပ်းသည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငလ်ုကာခရစဝ်င် ၆:၂၇-၂၈ - ၂၇ငါ့်စကောေးကို ကောေးရမသော သင တို ့်အောေးငါဆိုသည ကောေး၊ သင တို ့်၏ 

ရန သူတို ့်ကို ချစ  ကမလ္ော့်။ သင တို ့်ကို  ုန ေးမသောသူတို ့်အောေး မကျေးဇူေးမပ  ကမလ္ော့်။၂၈သင တို ့်ကို ကျိန  

ဆြဲမသောသူတို ့်အောေး မ တတ ောပုိ ့် ကမလ္ော့်။ သင တို ့်ကို မနေှာင ့်ရှက မသောသူတို ့်အဘို ့် ဘုရောေးသခင ကို 

ဆုမတောင ေး ကမလ္ော့်။ 

ရှငယ်ာကုပ် ဩဝါဒစာ ၃:၁၀ -နှုတ တပါေးတည ေးအထြဲက၊မထော နောချေီး ွ  ေးမခင ေးနငှ ့်ကျိန ဆြဲမခင ေးထွက  

တတ ပါသည တကောေး၊ ငါ့်ညီအစ ကိုတို ့်၊ ထိသုို ့် မြစ မကောင ေးရော။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၁၅၉ - အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  ထိုသူ ျောေး အောေး ကရုဏောမတော  ှ ကင ေးမဝေးမစ 

မတော  ူသည ။ အမခောေး ကျိန ဆြဲသူ ျောေးကလ္ည ေး ထိုသတူို ့်ကို ကျိန ဆြဲ ကမလ္သည ။ 

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၆၁ - ကော) 

အကျွန ပု တို ့်၏သောေးမမ ေးတို ့်ကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊အသင တို ့်၏သောေးမမ ေးတို ့်ကိုလ္ည ေး မကောင ေး၊ အကျွန ပု  

တို ့်၏ ိန ေး  ျောေးကိလု္ည ေးမကောင ေး၊အသင တို ့်၏  ိန ေး  ျောေးကိလု္ည ေးမကောင ေး၊ မခေါ်ယ ူ

(စုရုံေးမစ)မပီေးအကျွန ပု တို ့်ကိုယ တိုင နငှ့်  အသင တို ့်ကိုယ တိုင လ္ည ေး (ပါဝင  ကကုန အံ့်)။ ထို ့် မနောက  

အကျွန ပု တို ့်(နငှ့်  အသင တို ့်)သည  (ပူေးမပါင ေးကောအလ္လ ောဟ အရှင မ တ အထမံတော ၌ဤအမချ 

အတင မမပောဆိုရောတွင )  ုသောေးမမပောဆိုသူတို ့်အမပေါ်ဝယ  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  ၏ လ္အ နတ  (အရှင  

မ တ ၏ ကရုဏောမတော  ှကင ေးမဝေးမခင ေးသည ) ကျမရောက ပါမစသောေးဟူ၍ စတိ မရောကိုယ ပါ မတောင ေး 

ပန အသနောေးခံ ကကုန အံ့် ဟု မမပောဆိုပါမလ္။ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်းက ု ကျ န်စာသင့််မ္ှုခံရရန် သ ု ့်မ္ဟုတ ်အမပစ်စ ရငမ်ခင််းက ု 

ခံရကသာလူမ္ျ  ်းတစ်မ္ျ  ်းအမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ယူဆပါ  /  ယူဆသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ကယရမ္ အနာဂတတ  ကျမ်္်း ၃၁:၃၇ -  အထက  ုိဃ ေးမကောင ေးကင ကို တိုင ေးထွောနိငု လ္ျှင ၎င ေး၊ မမ ကကီေး 

မအောက  ဆံုေးအမ စ တို ့်ကိုလ္ိုက ၍ စစ နိငု လ္ျှင ၎င ေး၊ ဣသမရလ္ အ ျိ ေးသောေးအမပါင ေးတို ့်ကို သူတို ့်မပ  

 ိသ ျှမသောအမပစ  တို ့်မ ကောင ့် ငါစွန ့်ပစ  ည ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။  

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၁:၁-၂-၁သို ့်မြစ လ္ျှင ၊ ဘုရောေးသခင သည   ိ ိလ္ူ ျိ ေးကို ပယ မတော  ူမပီမလ္ောဟု 

မ ေးမသော ၊ ပယ မတော   ူဟုဆိုရ၏။ ၂ ဘုရောေးသခင သည  အထက က သိ ှတ မတော  ူမသော  ိ ိလ္ူ 

တို ့်ကို ပယ မတော   ူ။ ပမရောြက ဧလ္ိယက၊ အိုထောဝရဘုရောေး၊ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ၂:၈၈-၈၉ - ၈၈ တစ ြန  ယင ေး(ယဟဒူ ီျောေးက) မမပောဆိ ုကမပန သည  ှော..ယင ေးသူတို ့် 

၏ မငင ေးပယ ြီဆန  ှုမ ကောင့်  အလ္လ ောဟ  အရှင မ တ သည  

ထိုသူတို ့်အောေး ိ ိကရုဏောမတော  ှကင ေးမဝေး မစမတော   ူသည ။….၈၉ သို ့်မြစ မလ္ရော (ယင ေးကြဲ့်သို ့်) 

မသွြည မငင ေးပယ မသော သူတို ့်အဘို ့် ှောကောေး အလ္လ ောဟ  အရှင မ တ ၏ ကရုဏောမတော  ှ 

ကင ေးမဝေးမခင ေးသော ရှိမပမတော့်သည ။  

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၁၂-၁၃ – ၁၂ ၎င ေးမနောက  ှ  ုချဧကန  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည ( ိ ိအ ိန ့်  

မတော  ျောေးကို လ္ိုက နောရန ) အစစရောအီလ္လီ္ူ ျိ ေးတို ့်ထံ ှ (လ္ည ေး) ပဋိညောဉ်ဝန ခံချက ကို ယမူတော  ူခြဲ ့် 

မလ္သည ။ ၁၃ ထိမုနောက  ၎င ေး (အစစရောအီလ္ီ ျိ ေးနယွ ) တို ့်သည   ိ ိတို ့်ပဋိညောဉ်ကိုမြောက ြျက မခင ေး 

မ ကောင့်  ငါအရှင မ တ သည  ၎င ေးတို ့်အောေး ( ိ ိ၏) ကရုဏောမတော  ှ ကင ေးမဝေးမစမတော  ူခြဲ ့်၏။ထိုမပင  

၎င ေးတို ့် ၏ စတိ နလှ္ံုေး ျောေးကိုလ္ည ေး ခက ထန  ောမကျောမအောင  မပ လ္ုပ မတော  ူခြဲ ့်၏။  

မှ္တခ်ျက်။ ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်မှ္ Medina အပ ုင််း၏ ၁၁% သည် ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းဆန် ့်ကျငက်ရ်း 

မြစသ်ည်။ ဟစတ်လာ၏ Mein Kampf မှ္ ၇% သာလျှင ်ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းဆန် ့်ကျငက်ရ်းမြစခဲ့်် သည်။  
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တ ကု်ခ ုက်ကသာသမူ္ျာ်းက ု တ ကု်ခ ုက်မခင််းမ္ရှ ကသာသမူ္ျာ်းထက် 

ပ ုမ္ ုကကာင််းမွ္န်ကသာသမူ္ျာ်း အမြစ် သတမှ်္တယ်ူဆပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ယူဆပါ  /  ယူဆသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ဓမ္မရာဇဝင ်ပဋ္ဌမ္ကစာင ်၃၀:၂၃-၂၄ - ၂၃ဒါဝိဒ ကလ္ည ေး၊ ငါ့်ညီအစ ကိုတို ့် ငါတို ့်ကို မစောင ့် ၍ ငါတို ့်ကို 

တိုက လ္ောမသော အလ္ံုေးအရင ေးကို ငါတို ့်လ္က သို ့် အပ မတော  ူမသော 

ထောဝရဘုရောေးမပေးသနောေးမတော  ူမသော ဥစစောကို ထိသုို ့်  မပ ရ။ ၂၄ဤအ ှု၌ သင တို ့်စကောေးကို 

အဘယ သူ နောေးမထောင လ္ိ  ့် ည နည ေး။ စစ တိုက သွောေးမသော သူရသည အတိုင ေး၊ ဥစစောကို မစောင ့်လ္ျက  

မနရစ မသောသရူမစ။ နစှ ပါေးစလ္ံုေးတို ့်သည  အညီအ ျှခံမစဟု စရီင ၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့် ၄:၉၅ - -  ေးမြစ ၏။ သို ့်ရောတွင  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ သည  စစ  က  မပိ င ဆိုင  

တိုက ခုိက မသောသူတို ့်အောေး ( ိ ိတို ့်အိ  တွင ေး၌ အမင ိ ေး) ထိုင ၍မနမသောသူတို ့်ထက  ကကီေး 

ကျယ မသော အကျိ ေးမကျေးဇူေး (ချီေးမ  င့် မတော  ူမခင ေး) အောေးမြင့်  မ င့် မ တ မစမတော  ူခြဲ ့်မလ္မပီ။ 

တဗ်ဘ  ၉:၂၀-... အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏လ္  ေးမတော ၌ ိ ိတို ့်၏ဥစစောပစစည ေး ျောေးမြင့် လ္ည ေးမကောင ေး၊ 

 ိ ိတို ့်၏ အသက ဇီဝိန  ျောေးမြင့်  လ္ည ေးမကောင ေး၊ စစ  က မပိ င ဆိုင  တိုက ခုိက ခြဲ ့် ကကုန ၏။ ထိုသတူို ့် 

သည အလ္လ ောဟ ရှင မ တ အထံမတော ၌ အဆင့် အတန ေးအောေးမြင့်  အလ္ွန မ င့် မ တ လ္ှသည့် မပင  

ထိုသူတို ့် သည သောလ္ျှင  ‘မအောင မ င  ှု’ ကိုရရှိသူ ျောေး မြစ  ကကုန သတည ေး။ 
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ဘရုာ်းသခင ်သ ု ့်မ္ဟုတ ်အလလ ာဟအ်ရှငမ်မ္တအ်တကွ်တ ကု်ခ ုက်ပပ ်းအကသခံကသာသတူ ု ့်သည ်

ကကာင််းကငန် ငုင်ကံတာ်သ ု ့်ဝငက်ရာက်န ငုမ်္ည့််အာမ္ခံချက်ကပ်းထာ်းမခင််းနငှ့််တ ကု်ပဲွဝငမ်္ဟုတ ်

သမူ္ျာ်းသည ်ငရဲသ ု ့်အမပစ်ကပ်းမခင််းခံရမ္ညဟ်ကုတ ကတာ်ရှ သညမ်ြစ်က ကာင််းကြာ်မပမခင််းမြင့်် 

သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာမ္ျာ်းသည ်စစမ်္က်မ္ျာ်းက ု တ ကု်တန်ွ်းအာ်းကပ်း ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အာ်းမ္ကပ်းပါ  /  အာ်းကပ်းသည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငယ်ာကုပ် ဩဝါဒစာ ၁:၂၀ - လ္ူ၏မဒါသအ ျက သည  ဘုရောေးသခင ၏ မမြောင ့် တ မခင ေးတရောေး ကို 

 မပ စုတတ ။  

ရှငယ်ာကုပ် ဩဝါဒစာ ၄:၂၊၈-၁သင တို ့်တွင  စစ တိုက မခင ေး၊ ရန မတွွေ့ မခင ေးသည  အဘယ အမ ကောင ေး 

မ ကောင ့်မြစ သနည ေး။ သင တို ့်အဂဂ ါ  ျောေး၌ စစ မပိ င မသော ကိမလ္သော ကော စတိ မ ကောင ့် မြစ သည  

 ဟုတ မလ္ော။ ၈အမပစ ရှိမသောသတူို ့်၊ သင တို ့်လ္က ကို စင  ကယ မစ ကမလ္ော့်။ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့် ၄:၇၇ - ...“အိ-ုကျွန မတော  ျိ ေးတို ့်၏အရှင ၊အရှင မ တ သည  ည သည့် အတွက မ ကောင့်  

စစ  က မပိ င ဆိုင တိုက ခုိက မခင ေးကိုကျွန မတော  ျိ ေးတို ့်အမပေါ်၌သတ  ှတ အတည မပ မတော  ူပါသနည ေး

။ .... (အို- နဗီတ န မတော ) အသင သည  (ယင ေးတို ့်အောေး) မလ္ောကီအကျိ ေးခံစောေး ှုသည  မခတတ ခဏ ျှ 

အြုိ ့်သောမြစ ၍ မပစ  ှုဒစုရုိက တို ့် ှ  ကဉ်မရှောင မသော သူ (မတော စင ) ျောေးအြုိ ့် မနောင တ လ္ွန ဘဝ(၏ 

အကျိ ေးမကျေးဇူေး ျောေး) သည သောလ္ျှင  အ ွန အမ တ ဆံုေးမြစ မပသည ။ …. 

သမ္ ုင််းဝငအ်မြစအ်ပျက်မ္ျာ်း 
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ကမ္ဘာကက ်းအာ်းြန်ဆင််းပပ ်းကနာက် ဘရုာ်းသခငသ်ည ်လူသာ်းမ္ျာ်းကနာက်လ ကု်လုပ်ကဆာင  ်

ရန် အကရ်းကက ်းကသာ ဥပမ္ာအမြစ်ချန်ရစ်ခဲ့်ရန်အတကွ် ခုနစှ်ရက်ကမမ္ာက်ကန ့်၌အနာ်းယူခဲ့် 

ပါသလာ်း။ (Sabbath သ ု ့်မ္ဟုတ ်Shabbat) 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 အနာ်းယူခဲ့်သည ် / အနာ်းမ္ယူခဲ့်ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ထကွ်ကမမ္ာက်ရာကျမ်္်း ၂၀:၈-၁၀ -၈ဥပုသ မန ့်ကိုသန ့်ရှင ေးမစမခင ေးငေှာ၊ ထိမုန ့်ရက ကိမုအောက မ ့် 

မလ္ော့်။... ၁၀ သတတ  မန ့်ရက သည  သင ၏ဘုရောေးသခင ထောဝရဘုရောေး၏ ဥပုသ မန ့်မြစ ၏။ ထိုမန ့်၌ 

သင  ှစ၍သင ၏သောေးသ ီေး၊ ကျွန မယောက ျောေး  ိန ေး ၊ တိရစဆောန ၊ သင ၏ တံခါေးအတွင ေး၌မနမသော 

ဧည ့်သည အောဂနတ သည အလ္ုပ  လ္ုပ ရ။  

ကဟပဗဲဩဝါဒစာ ၄:၄၊၁၀ -၄ ခုနစ ရက မမ ောက မသောမန ့်ကို အမ ကောင ေးမပ ၍ ကျ  ေးစောတချက ၌ လ္ော 

သည ကောေး၊ ဘရုောေးသခင သည   ိ ိအ ှုအရော အလ္ံုေးစံုတို ့်ကို မပီေးစေီး၍ခုနစ ရက မမ ောက မသောမန ့်၌မင ိ  

ဝပ စွောမနမတော  ူ၏ဟု လ္ောသတည ေး။ ၉ထိမု ကောင ့်၊ ဘုရောေးသခင ၏လ္ူတို ့်အဘို ့်အလ္ိုငါှ မင ိ ဝပ မခင ေး 

ချ  ေးသောတ ျိ ေးသည  ကျန ရစ မသေး၏။ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကြ် ၅၀:၃၈ -ထို ှတစ ပါေးဧကန  လ္ွြဲငါအရှင မ တ သည  ုိေးမကောင ေးကင  ျောေးကိုလ္ည ေးမကောင ေး၊  

ပထဝီမမ ကို လ္ည ေးမကောင ေး၊ ထို ုိေး ျောေးနငှ့် မမ  ကောေးရှိ အရော ျောေးကို လ္ည ေးမကောင ေး၊မမခောက ရက  

အတွင ေး ြန ဆင ေးမတော  ူခြဲ ့်၏။ သို ့်တမစလ္ည ေး ငါအရှင မ တ ၌ ပင ပန ေးနွ  ေးနယ  ှုဟူ၍ အလ္ျှင ေး 

သက မရောက ခြဲ ့်သည  ရှိမချ။ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ညလ်ူသာ်းမ္ျာ်းက ုသ၏ူက ုယ်ပ ုငပုံ်ရ ပ်နငှ့််ပုံသဏ္ဍာန်မြင့််ြန်ဆင််းခဲ့်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ြန်ဆင််းခဲ့်သည ် / မ္ြန်ဆင််းခဲ့်ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကမ္ဘာဦ်းကျမ်္်း ၁:၂၆-၂၇- ၂၆ တြန ဘုရောေးသခင က ငါတို ့်ပုံသဏ္ဍောန နငှ တညီ တသဏ္ဍောန တည ေး 

လ္ူကို ြန ဆင ေး ကစို ့်။ ၂၇ထိုသို ့်ဘရုောေးသခင သည   ိ ိပုံသဏ္ဍောန နငှ ့်အညီ လ္ူကိုြန ဆင ေးမတော  ူ၏။ 

ဘုရောေးသခင ၏ပုံသဏ္ဍောန မတော နငှ ့်အညီ လ္ူမယောက ျောေး၊ လ္ူ ိန ေး ကိုြန ဆင ေးမပီေးလ္ျှင ၊ 

ကကာရ နသ  ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင ်၁၁:၇ -မယောက ျောေးသည  ဘုရောေးသခင ၏ ပုံသဏ္ဌောန ၊ ဘုန ေးအသမရ 

မတော မြစ မသောမ ကောင ့်  ိ ိမခါင ေးကို  ြုံေးရ။  ိန ေး  ူကောေး မယောက ျောေး၏ဘုန ေးအသမရမြစ ၏။  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့်၄:၂၈လ္ူသောေးတို ့်သည အောေးအင ချည့် နြဲ ့်သူ ျောေးအမြစ ြန ဆင ေးမခင ေးခံခြဲ ့် ကရမလ္သတည ေး။ 

စူရဟအ်စဗ််ရာဟ မ်္ ၁၄:၃၄ -.. လ္ွြဲဧကန   နဿုလ္ူသောေး(တို ့်)သည  အ ှန ပင အလ္ွန  တရောေးမသော 

သူ( ျောေး) အလ္ွန မကျေးဇူေးကန ေးသူ( ျောေး)ပင  မြစ ( က)မပသတည ေး။ 

စူရဟအ်ဟရ်ှုရာ ၄၂:၁၁ - ထိုအရှင မ တ သည ပင  အသင တို ့်အြုိ ့် အသင  တို ့်၏အ ျိ ေးအစောေးထြဲ ှပင  

 ကင ရော  ကင ြက  ျောေးကိြုန ဆင ေးမတော  ူခြဲ ့်၏။ …. ထိုအရှင မ တ နငှ့်  တူမသောအရောဟူ၍ကောေး  ည  

သည့်  တစ စံုတစ ရော ျှပင  ရှိမပီ။  

စူရတလွ်အဆရ်ွ ၁၀၃:၂ - ဧကန စင စစ  လ္ူသည  အ ှန ပင  ဆံုေးရှု ံေး ှု၌ ရှိ၏။ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်အာဒနံငှ့််ဧဝအာ်း ဧဒငဥ်ယာဉမှ္နငှထ်တုခ်ဲ့်သည့််အချ န် အမ္ျ  ်းသာ်းနငှ့်် 

အမ္ျ  ်းသမ္ ်းအ ကာ်း အမု္န််းရန်ပင  ်းရှ မ္ည် မြစ်က ကာင််း ကမပာဆ စု ရငခ်ဲ့်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္စ ရငခ်ဲ့်ပါ  /  စ ရငခ်ဲ့်သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ကမ္ဘာဦ်းကျမ်္်း ၃:၁၃-၁၅ - 

၁၃ထောဝရအရှင ဘုရောေးသခင ကလ္ည ေး၊သင သည အဘယ သို ့်မပ မပီေးသနည ေး ဟု 

 ိန ေး အောေးမ ေးမတော  ူလ္ျှင ၊  ိန ေး က မမ သည  ကျွန မတော  ကို လ္ှည ့်စောေး၍၊ ကျွန မတော  သည  

စောေး ိပါမပီဟု မလ္ျှောက မလ္၏။ ၁၅ သင နငှ ့် ိန ေး ကို၎င ေး၊ သင ၏အ ျိ ေးအနယွ နငှ ့်  ိန ေး ၏အ ျိ ေး 

အနယွ ကို၎င ေး၊ ငါသည ရန မင ိေးြွြဲ ွေ့မစ ည ။ သူသည  သင ၏မခါင ေးကို ကကိတ လ္ိ  ့် ည ၊ သင သည  

သူ၏ြမနောင ့်ကို ကကတိ လ္ိ  ့် ည ဟု  ိန ့်မတော  ူ၏။ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်အအရ််ရာြ်  ၇:၂၃-၂၅-၂၄(ထို အခါ အလ္လ ောဟ )အရှင မ တ က (ဤသို ့်) 

 ိန ့်  ကောေးမတော  ူမလ္၏။ အသင တို ့်သည  (ဤဂျနနတ  အ တသုခဘံု ှ) ဆင ေး ကမလ္ကုန ။ 

အသင တို ့်အနက  အချိ ွေ့သည အချိ ွေ့၏ရန သူပင  မြစ  ကမပလ္ိ ့်   ည ။ 

စူရာတာဟာ ၂၀:၁၂၃ - ထိုအရှင မ တ က (ဤသို ့်) ိန ့်  ကောေးမတော  ူခြဲ ့်၏။အသင တို ့်နစှ ဦေးသည  ယင ေး 

ဂျနနတ  အ တ သုခဘံု ှ ဆင ေးသွောေး ကမလ္ကုန ။အသင တို ့်(၏သောေးသ ီေး ျောေး)အနက တစ ဦေးသည  

တစ ဦေး ၏ရန သူပင မြစ မပ ည ။ 

မှ္တခ်ျက်။ သမ္မာကျမ်္်းစာတငွ ်ဘရုာ်းသခငသ်ည် စ ရငက်မပာဆ ကုသာအမု္န််းရန်ပင  ်းရှ မခင််း သည် 

အာဒနံငှ့််ဧဝ ကာ်းမ္ဟတုဘ် ဲစာတန်နငှ့််လူသာ်းမ္ျာ်း ကာ်း မြစသ်ည်။ 
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ကရလွှမ်္်းမ္ ု်းကသာ အမြစ်အပျက်၌ ကနာဧ၏သာ်းတစ်ဉ ်း ကရနစှ်ကသဆံ်ုးပပ ်းကနာက် ကနာဧ၏ 

သကဘငာသည ်ဂျ ဒ ကတာငက်ပေါ်တငွ ်ရှ ကနခဲ့်ပါသလာ်း။   

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ရှ ကနခဲ့်ပါ  /  ရှ ကနခဲ့်သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ကမ္ဘာဦ်းကျမ်္်း ၇:၇ - မရလ္ွှ  ေး ုိေးမခင ေးမဘေးမ ကောင ့်၊မနောဧသည   ိ ိသောေး၊  ယောေး၊ မချွေး  ျောေးနငှ ့်တကွ၊ 

သမဘဂောထြဲသို ့်ဝင ၍..  

ကမ္ဘာဦ်းကျမ်္်း ၈:၄၊ ၁၈ - ၄ သမဘဂောသည  အောရရတ အ ည ရှိမသော မတောင မပေါ် ှော တင မလ္၏။  

ကမ္ဘာဦ်းကျမ်္်း ၁၀:၁ - မရလ္ွှ  ေး ုိေးမသောမနောက ၊ မနောဧသောေး မရှ ၊ ဟော ၊ ယောြက တို ့် ှဆင ေးသက  

မသော သောေးစဉ်မမ ေးဆက တို ့်ကို ဆိမုပအံ့်။ 

ရှငက်ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၃:၂၀ -

ထိုဝိညောဉ်တို ့် ူကောေးမရေှးကောလ္၊မနောဧလ္က ထက ၌၊နည ေးမသော သူတည ေးဟူမသော 

လ္ူရှစ မယောက တို ့်ကို မရအောေးမြင ့် ကယ ဆယ မသောသမဘဂော.. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

စူရာဟဒူ၁်၁:၄၂-၄၄-၄၂၎င ေးမနောက ထိုသမဘဂောသည ၎င ေးတို ့်အောေးတင မဆောင ၍မတောင လ္ံုေးကကီေး ျောေးပ ော  

ကကီေး ောေးလ္မှသော လ္ှုိင ေးတံပုိေး၏ ကောေးဝပ တွောေးလ္ျက ရှိမပသည ။ထို ့်မပင (နဗီတ န မတော )နဟူ သည  ိ ိ 

၏သောေး(ကင န အောန )အောေးဟစ မခေါ် ခြဲ ့်မလ္သည ။စင စစ ထိုသောေးယခုပင မတောင တစ ခုခုသို ့်(တက ၍)

အကောအကွယ ယူ ည ။ထိုမတောင သည ကျွန ပု အောေးမရမဘေး  ှ ထိန ေးသိ  ေးကောကယွ မပလ္ိ ့်  ည ဟု 

မမပောဆိုခြဲ ့်မလ္၏။ (ထို အခါ) ယင ေး(နဗီတ န မတော  နဟူ )က ယမန ့် ူကောေး  ေး။ 

၄၄ထိုသမဘဂောသည လ္ည ေး ဂျြူဒမီတောင မပေါ်၌ ရပ  နောေး၍သွောေးခြဲ ့်မလ္သည ။    မြစ ခြဲ ့်မလ္သ တည ေး။ 

၄၄ထိုသမဘဂောသည လ္ည ေး ဂျြူဒမီတောင မပေါ်၌ ရပ  နောေး၍သွောေးခြဲ ့်မလ္သည ။ 
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အာမဗဟံ၏သာ်းစဉကမမ္်းဆက်မ္ျာ်းအကပေါ်ကကာင််းကက ်းမ္ဂငလာကပ်းမ္ည့််ကတ ကတာ်သည် 

ကက  ရှကမ္လ၏မ္ျ  ်းရ ု ်းမှ္ မ္ဟုတဘ် ဲကက  ဇက်၏မ္ျ  ်းရ ု ်းမှ္သာ မြစ်မ္ညမ်ြစ်က ကာင််း 

ဘရုာ်းသခင ်အကသအချာကမပာခဲ့်ပါသလာ်း။  
သမ္မာကျမ္််းစာ

 ကမပာခဲ့်သည ် / မ္ကမပာခဲ့်ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ကမ္ဘာဦ်းကျမ်္်း ၁၆:၁၁-၁၂- ၁၁သင သည ကိုယ ဝန မဆောင သည မြစ ၍၊ သောေးမယောက ျောေးကို ဘွောေးမ င  

လ္ိ  ့် ည ။ ထိုသောေးကို ဣရှမ လ္အ ည မြင ့် 

 ှည ့်ရ ည ။အမ ကောင ေး ူကောေး၊ထောဝရဘုရောေးသည သင  ၏ဆင ေးရြဲဒကုခကို 

 ကောေးသမိတော  ူမပီ။ ၁၂သူသည လ္ူရုိင ေးမြစ လ္ိ  ့် ည ။ လ္ူအမပါင ေးတို ့်ကို ရန ဘက  မပ လ္ိ  ့် ည ။ 

သူ ့်ကိုလ္ည ေးလ္ူအမပါင ေးတို ့်သည  ရန ဘက မပ  ကလ္ိ  ့် ည ။  ိ ိညီအစ ကို အမပါင ေးတို ့် 

၏အပါေး၌မနရလ္ိ  ့် ည ဟူ၍၎င ေး မ က ဆိုမလ္၏။  

ကမ္ဘာဦ်းကျမ်္်း ၁၇:၁၈-၂၁ - ၂၁သို ့်မသော လ္ည ေး၊ မနောင နစှ ၊ ချိန ေးချက မသောအချိန တွင ၊ စောရောသည  

သင အောေးဘွောေးလ္တံ့်မသောသောေးဣဇောက ၌၊ ငါ၏ပဋိညောဉ်ကို ငါတည မစ ည .. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၆၃ - ဧကန စင စစ ငါအရှင မ တ သည (နဗီတ န မတော )အစ ဗ ရောဟီ  ၊(နဗီတ န  

မတော ) အစစ ောအီလ္ ၊ (နဗီတ န မတော ) အီစော၊… ထံသို ့် (ဝဟ ယ ) အ ိန ့် ဗျောဒတိ မတော  ျောေး ပုိ ့်မတော  ူ 

ခြဲ့်မလ္သတည ေး။ 

စူရဟမ်္ရယမ်္ ၁၉:၅၄ - ထို ှတစ ပါေး (အိ-ုနဗီတ န မတော ) အသင သည (ဤ)ကျ  ေးဂန  ှ (နဗီတ န  

မတော ) အစစ ောအီလ္ ၏အမ ကောင ေးအတထ  ပပတတ ိကို (၎င ေးတို ့်မရှ ွေ့ဝယ )ြတ  ကောေးပါမလ္။ 
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အာမဗဟံသည ်ကအဗ်ာတငွယ်ဇ်ပူကဇာ်ရန်အတကွ် မ္ကက ာသ ု ့်သာွ်းကရာက်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္သာွ်းကရာက်ခဲ့်ပါ  /  သာွ်းကရာက်ခဲ့်သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

၁. ခါလ္ဒြဲမပည သောေးတို ့်မနမသောဥရ (က ဘောဉီေး ၁၁:၃၁၊ တ န မတော  ၇:၂-၄) 

၂. ခါရန  (က ဘောဉီေး ၁၂:၁-၄၊ တ န မတော  ၇:၄) 

၃. ဒ ောသက  (က ဘောဉီေး ၁၅:၂) 

၄. ရှိခင  (က ဘောဉီေး ၁၂:၆) 

၅. မဗသလ္ (က ဘောဉီေး ၁၂:၈) 

၆. အြဲဂုတတ   (က ဘောဉီေး ၁၂:၉) 

၇. မဗသလ္ (က ဘောဉီေး ၁၃:၁-၉) 

၈. မဟမဗ န  (က ဘောဉီေး ၁၃:၁၀-၁၈) 

၉. ဒန  (က ဘောဉီေး ၁၄:၁-၁၄) 

၁၀. မဟောဘ (က ဘောဉီေး ၁၄:၁၅၊ ၁၆) 

၁၁. ရှောလ္င  (က ဘောဉီေး ၁၄:၁၇-၂၁) 

၁၂. မဟမဗ န  (က ဘောဉီေး ၁၅:၁-၂၁၊ ၁၇:၁-၂၇ နှင ့် ၁၆) 

၁၃. မဂရော (က ဘောဉီေး ၂၀:၁-၁၈) 

၁၄. မဗရမရှဘ (က ဘောဉီေး ၂၁:၁-၃၄) 

၁၅. မ ောရိ (က ဘောဉီေး ၂၂:၁-၁၈) 

၁၆. မဟမဗ န  (က ဘောဉီေး ၂၃:၁-၂၀) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

ဟဂျ် ်၂၂:၂၆ -တစ ရံမရောအခါဝယ  ငါအရှင မ တ သည  (နဗီတ န မတော ) အဗိ ရောဟီ  အောေး(ထူေးမ တ  

မသော) အိ  မတော ၏မနရောကိုညွှန မပ၍ မပေးမတော  ူခြဲ ့်၏။ အ ိန ့် မတော ထုတ မပန မတော  ူခြဲ ့်၏။အို-အိဗ  

ရောဟီ  ) အသင သည  … ငါအရှင မ တ ၏ (ထေူးမ တ လ္ှမသော)အိ  မတော ကို တွဝါြ လ္ှည့် သူတို ့် အြုိ ့် 

လ္ည ေးမကောင ေး၊ ……သန ့် ရှင ေးစင  ကယ မအောင  မပ လ္ုပ ၍ထောေးရှိပါမလ္။ 

မှ္တခ်ျက်။ အာမဗဟသံည် မ္ည်သည့််အခါမ္ျှ မ္ကက ာသ ု ့်မ္သာွ်းခဲ့်က ကာင််း သမ္မာကျမ်္်းစာက ညွှန််းဆ  ု

သည်။ သသူည် အသက် ၁၇၅ နစှတ်ငွ ်ကဟမဗ န်၌ ကသဆံ်ုးသည်။  
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အာမဗဟံသည ်သ၏ူ တစ်ဉ ်းတည််းကသာသာ်းအရင််းမြစ်ကသာ ကက  ဇက်အာ်းယဇ်အမြစ် 

ဘရုာ်းသခငအ်ာ်းပူကဇာ်ရန် အဆငသ်င့််မြစ်ခဲ့်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မြစ်ခဲ့်သည ် / မ္မြစ်ခဲ့်ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ကမ္ဘာဦ်းကျမ်္်း ၂၂:၂၊၉-၁၂ -၂သင သည  အလ္ွန ချစ မသောတစ မယောက တည ေးမသော သောေးဣဇောက ကိုယူ၍ 

မ ောရိမပည သို ့်သေွာေးမလ္ော့်။ ငါမပလ္တံ့်မသောမတောင မပေါ် ှော သူ ့်ကို ီေးရှု ိ ွေ့ရောယဇ မပ ၍ ပူမဇော မလ္ော့်ဟု 

 ိန ့် မတော  ူ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတဆွြ်ွြာတ၂်၇:၁၀၀-၁၀၇ - ၁၀၂၎င ေးမနောက ထိုသောေးမတော သည ထိုအဗီ ရောဟီ  နငှ့် အတူသွောေးလ္ော 

မမပေးမလ္ျှောက နိငု မသော အရွယ သို ့် မရောက မသောအခါ ထိုအစ ဗ ရောဟီ  သည  

(ဤသို ့်)မမပော ကောေးခြဲ့်မလ္ ၏။ "အို-ချစ သောေး  … "….၁၀၇၎င ေးမပင  ငါအရှင မ တ သည  

ကကီေးကျယ မ င့် မ တ လ္ှစွောမသောသတ  မြတ အပ သည့်  သောေးမကောင  တစ မကောင မြင့် (အစောေးထိေုး၍) 

ထိုသောေးမတော အောေး မရွေးယူမတော  ူခြဲ ့်၏။ 

မှ္တခ်ျက်။ ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ ်အာမဗဟသံည် မ္ည်သည့််သာ်းက ုပူကဇာ်မ္ည် မြစက် ကာင််း 

ထင ်ရှာ်းစွာကြာ်မပထာ်းမခင််း မ္ရှ ကပ။ 
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အာမဗဟံ၏သာ်း ကက  ရှကမ္လသည ်ပကရာြက်တစ်ဉ ်းအမြစ် သတမှ်္တခ်ံခဲ့်ရပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
  သတမှ်္တမ်္ခံရပါ  /  သတ်မှ္တခ်ံရသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ကမ္ဘာဦ်းကျမ်္်း ၁၆:၇-၁၅ - ၈ဟောဂရ၊ ၉ထောဝရဘုရောေး၏မကောင ေးကင တ န ကလ္ည ေး၊ သင ၏သခင  

 ထံသို ့် မပန ၍၊ သူ၏အုပ စိုေးမခင ေးကိုခံမလ္ော့်ဟု အ ိန ့်ရှိ၏။ ၁၂ သူသည လ္ူရုိင ေးမြစ လ္ိ  ့် ည ။ လ္ူ 

အမပါင ေးတို ့်ကို ရန ဘက မပ လ္ိ  ့် ည ။ သူ ့်ကိုလ္ည ေးလ္ူအမပါင ေးတို ့်သည  ရန ဘက မပ  ကလ္ိ  ့် ည ။  

ဂလာတ ဩဝါဒစာ ၄:၂၂-၃၁ - ၂၂ပညတတ ိကျ  ေးစော၌ လ္ောသည ကောေး၊ အောမဗဟံ၌ သောေးနစှ မယောက ရှိ၏။ 

သောေးတမယောက ကောေး၊ ကျွန  ၏ သောေးမြစ ၏။ တမယောက ကောေး ကျွန   ဟုတ မသော  ိန ေး ၏သောေး 

မြစ ၏ဟု လ္ောသတည ေး။ ၃၁ယခုတွင ညီအစ ကိုတို ့်၊ 

ငါတို ့်သည ကျွန  ၏သောေး ဟုတ ၊ကျွန   ဟုတ  မသော  ိန ေး ၏သောေးမြစ  က၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၆၃ - ဧကန စင စစ  ငါအရှင မ တ သည  ….(နဗီတ န မတော ) အစ ဗ ရောဟီ  ၊ (နဗီ 

တ န  မတော ) အစစ ောအီလ္ ၊ ကို ချီေးမ  င့် မပေးသနောေးမတော  ူဘိသကြဲ့်သို ့်လ္ည ေးမကောင ေး၊ အသင့် ထံသို ့် 

လ္ည ေး(ဝဟ ယ ) အ ိန ့် ဗျောဒတိ မတော  ျောေးကို ပုိ ့်မတော  ူခြဲ ့်မလ္သတည ေး။ 

စူရဟမ်္ရယမ်္ ၁၉:၅၄ -ထို ှတစ ပါေး (အိ-ုနဗီတ န မတော ) အသင သည (ဤ)ကျ  ေးဂန  ှ (နဗီတ န  

မတော ) အစစ ောအီလ္ ၏အမ ကောင ေးအတထ  ပပတတ ိကို (၎င ေးတို ့်မရှ ွေ့ဝယ )ြတ  ကောေးပါမလ္။ ဧကန စင စစ  

ယင ေးအစစ ောအီလ္ သည  ကတိတည  ကည သူမြစ ခြဲ ့်သည့် မပင ရစူလ္ တ န မတော လ္ည ေးမြစ ခြဲ ့်၏။ နဗီ 

တ န မတော လ္ည ေး မြစ ခြဲ ့်၏။ 
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အာမဗဟံ၏သည ်ရုပ်တဆုင််းတကု ု ဝတ်မပ က ု်းကွယ်ရန်မငင််းဆန်ခဲ့်ကသာက ကာင့်် မ္ ်းထသဲ ု ့် 

ပစ်ချခံခဲ့်ရပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ခံခဲ့်ရပါ  /  ခံခဲ့်ရသည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ဒကံယလအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၃:၁-၃၀ - ၁၉ ထိုအခါ မနဗုခဒ မနဇော င ေးကကေီးသည  မပင ေးစွော အ ျက  

ထွက သမြင ့်၊ ရှောဒရက ၊ မ ရှက ၊ အမဗဒမနမဂါ တို ့်ကို  ကည ့်ရှု၍  ျက နေှာမတော ပျက လ္ျက ၊  ီေးြုိကို 

အရင ထက  ခုနစ ဆတိုေး၍ ပူမစမခင ေးငါှ၎င ေး၊ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်အမ်္ဘ ယဟ ်၂၁:၅၁-၇၁ - ၆၆ထို(အခါ)အိဗ ရောဟီ  ကသို ့်ပါလ္ျက အသင တို ့်သည အလ္လ ောဟ  

အရှင မ တ  အမပင  အ ကင အရောကို ခ၀ပ ကိုေးကယွ  ကမလ္သမလ္ော။ ထိုအရောသည  အသင တို ့်အောေး 

လ္ံုေးဝအကျိ ေးမြစ ထွန ေးမစနိငု သည လ္ည ေး ဟုတ မပ။အသင တို ့်အောေးအကျိ ေးယတု မစနိငု သည လ္

ည ေး  ဟုတ မပ။  ၆၈ ယင ေးအ ျိ ေးသောေးတို ့်က (အချင ေးတို ့်၊) အကယ ၍အသင တို ့်သည  

(တစ စံုတစ ရောကို) မပ လ္ုပ  ည့်  သူ ျောေးပင မြစ  ကပါ ူ ထိုအိဗ ရောဟီ  အောေး  ီေးတင ရှု ိ ွေ့လ္ျက  

 ိ ိတို ့်၏ကိုေးကွယ ရောဘရုောေး  ျောေးကိုဝုိင ေး ကူညီ ကမလ္ကုန ဟု မမပောဆိ ုကကုန ၏။ ၆၉ (ထိုအခါ) 

ငါအရှင မ တ က "အို- ီေး၊သင  သည  အိဗ ရောဟီ  အမပေါ်၌ 

မအေးမ စွောလ္ည ေးမကောင ေး၊သောယောစွောလ္ည ေးမကောင ေးရှိမလ္ော့်"ဟု ိန ့်  ကောေး မတော  ူခြဲ ့်၏။  

မှ္တခ်ျက်။ သမ္မာကျမ်္်းစာတငွ ်ရုပ်တဆုင််းတကု ု ဝတမ်ပ က ု်းကွယရ်န်မငင််းဆန်ခဲ့်ကသာ က ကာင့်် 

မ္ ်းထသဲ ု ့်ပစခ်ျခံခဲ့်ရကသာသ ူသည် အာမဗဟမံ္ဟတုက်ပ၊ ဤအမြစအ်ပျက်သည် ရှာဒရက်၊ ကမ္ရှက်၊ 

အကဗဒကနကဂါ တ ု ့်က ကု ု်းကာ်းသည်။ Cf. အန်က ်း ၂၉:၁၆-၂၄ နငှ့်် ဆြွရ် ၃၇:၈၃ နငှ့်် ၉၇ 
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ကမ္ာကရှသည ်ဘရုာ်းသခင၏်ဘန်ု်းကတာ်က ု မမ္င့််ခွင့််ရရန်ကတာင််းဆ ကုသာအခါ ဘရုာ်းသခင ်

သည ်လူသဏ္ဍာန်နငှ့််တကူသာ သ၏ူကနာက်ကကျာအာ်း အမှ္န်တကယ်မမ္ငက်တွွေ့ ခွင့််မပ ခဲ့်ပါသ 

လာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
  ခွင့််မပ ခဲ့်သည ် / ခွင့််မ္မပ ခဲ့်ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ထကွ်ကမမ္ာက်ရာကျမ်္်း ၃၃:၁၈-၂၃ - ၁၈တြန တံု၊ ကိုယ မတော ၏ဘုန ေးကို အကျွန ပု အောေးမပမတော  ူ 

ပါ။ အကျွန ပု မတောင ေးပန ပါ၏ဟုမလ္ျှောက လ္ျှင ၊ ၂၂ငါ့်ဘုန ေးမရှောက သွောေးမသောအခါ၊ သင ့်ကိုမကျောက  

 ကောေး၌ ငါသွင ေးထောေး၍ ငါ ကသေွာေးသည အခုိက ၊ သင ့်ကို ငါ့်လ္က နငှ ့်ြုံေးအုပ  ည ။၂၃ငါလ္က ကိုသိ  ေး 

ရုပ မသောအခါ၊ ငါ့်မကျောကိုသောမ င ရ ည ၊ ငါ့် ျက နေှာကို မ င ရဟူ၍၎င ေး  ိန ့်မတော  ူ၏။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်အအရ််ရာြ် ၇:၁၄၃ - ၎င ေးမပင  (နဗီတ န မတော ) ူစောသည  ငါအရှင မ တ သတ  ှတ မတော  ူ 

မသောအချိန ၌ မရောက ရှိလ္ောခြဲ့်၍ ထို(နဗီတ န မတော ) ူစော၏အရှင မ တ သည  ထို (နဗီတ န မတော )  ူ 

စောနငှ့်  စကောေး မမပောဆိုမတော  ူမသောအခါ ထိ(ုနဗီတ န မတော ) ူစောက အိုကျွန မတော  ျိ ေး၏အရှင ၊အရှင  

မ တ သည  ကျွန မတော  ျိ ေးအောေး( ိ ိကို)မပသမတော  ူပါ။ 

ကျွန မတော  ျိ ေးသည အရှင မ တ အောေးြူေးမ ျှော ပါရ မစဟု မလ္ျှောက ထောေးပန  ကောေးမလ္သည ။ ထိုအခါ 

အရှင မ တ က (အိ-ု ူစော) အသင သည (ဤမလ္ောက တွင ) ငါအရှင မ တ အောေး အလ္ျင ေး ြူေးမ င နိငု  

 ည  ဟုတ မပ။သို ့်ရောတွင အသင သည (ဤ)မတောင ကို  ကည့် မနပါမလ္။အကယ ၍ ထိုမတောင သည  

 ိ ိမနရောတွင  တည မင ိ စွောရှိမနခြဲ့်ပါ ူ အသင သည လ္ည ေး ငါ အရှင မ တ အောေး  
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ဟာမ္န်သည ်ကမ္ာကရှနငှ့်် ြာကရာမ္င််းတ ု ့်နငှ ့်် တညူ ကသာသက်တမ်္်းအတငွ််း ကနထ ငုခ်ဲ့်ပါ 

သလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ကနထ ငုခ်ဲ့်ပါ  /  ကနထ ငုခ်ဲ့်သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ထကွ်ကမမ္ာက်ရာကျမ်္်း ၂:၉-၁၀ - ၉ြောမရောဘရုင ၏သ ီေးမတော က၊ ဤသူငယ ကိုယူသေွာေး၍ ငါ့်ဘို ့် 

ထိန ေးမလ္ော။ အခကို ငါမပေး ည ဟု ှောထောေးသည အတိုင ေး၊ ထို ိန ေး သည  သူငယ ကိုယူသွောေး၍ ထိန ေး 

မလ္၏။ ၁၀ သူငယ ကကီေးပွောေးမသောအခါ၊ ြောမရောဘုရင ၏သ ီေးမတော ထံသို ့် ပုိ ့်မဆောင ၍  င ေးသ ီေး 

သည  သောေးအရော၌ခန ့်ထောေးလ္ျက ၊ မ ောရှအ ည မြင ့် ှည ့်၏။ အမ ကောင ေး ူကောေး၊ မရထြဲကငါနှုတ ယူ 

သည ဟု ဆိုသတည ေး။ 

ဧသတာဝတထ   ၃:၁ - ထိုမနောက  ှ ရှင ဘုရင သည  အောမရွှရုသည  အောဂတ အ ျိ ေး၊ ဟမ မဒါသသောေး 

ဟော န ကို ချီေးမမ  ောက ၍၊ အထံမတော ၌ရှိမသော  ှူေး တ အမပါင ေးတို ့်ထက  သော၍မ င ့်မ တ မသောမနရော 

ကို မပေးမတော  ူ၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်မွ္ဇ်ဇမ်္မ္ လ် ၄၀:၂၃-၂၄၊ ၃၆-၃၇ - ၂၃ ထို ့်မပင   လ္ွြဲဧကန  ငါအရှင မ တ သည  ူစောအောေးငါအရှင  

မ တ ၏ အ ိန ့်  

ပညတ မတော  ျောေးအမပင ထင ရှောေးစွောမသောသက မသလ္ကခဏောမတော နငှ့် တကမွစလ္ွှတ  မတော  

 ူခြဲ ့်၏။ ၂၄ "ြစ ရ မအောင န "၊ "ဟော ောန " နငှ့်  ….၃၆ ထို ့်မနောက  "ြစ ရ မအောင န "  ှ(ဤသို ့်) မမပောဆို 

ခြဲ့်၏။ အို-"ဟော ောန " ငါသည  လ္  ေး ျောေးသို ့် မရောက ရှိအံ့်မသောငေှာ အသင သည ငါ၏အြုိ ့်မ င့်  စွင့် မသော 

အမဆောက အအံုတစ ခု တည မဆောက မလ္ော့်။ 

မှ္တခ်ျက်။ကမ္ာကရှနငှ့််ြာကရာမ္င််းတ ု ့်သည်ဘ စ ၁၄၅၀ဝန််းကျငတ်ငွအ်သက်ရှငက်နထ ငုခဲ့််ကသာ်လ

ည််း ဧသတာဝတထ  အရ ဟာမ္န်သည် နစှ ်၁၀၀၀  ကာပပ ်းကနာက် အာကရွှရု၏နန််းစ ံ

(ရှငဘ်ရုငအ်ာကရွှရု) ကာလ ဘ စ  ၄၈၆-၄၇၄ အတငွ််းအသက်ရှငက်နထ ငုခဲ့််သည်။  
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အဂုဲတတ  မပည်အကပေါ် ဘရုာ်းသခငက်နာက်ဆံ်ုးကျကရာက်ကစခဲ့်ကသာ ကဘ်းဒဏ် ၁၀ ခုအတငွ််း 

ကသမ္င််း၏လက်မှ္ ကကသကရလလူမ္ျ  ်း၏သာ်းဉ ်းမ္ျာ်းကယ်တငမ်ခင််းခံရမခင််းက ု 

အမှ္တရ်ကစ ရန် ဘုရာ်းသခငသ်ည ်ပသခါပဲွက ုအစမပ ခဲ့် ပါသလာ်း။   

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ဟုတသ်ည ် / မ္ဟုတပ်ါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ထကွ်ကမမ္ာက်ရာကျမ်္်း ၁၂:၁-၂၄ - ၁၂အမ ကောင ေး ူကောေး၊ ယမန ့်ညဉ့််တွင  အြဲဂုတတ  မပည ကိုငါသည ထုတ  

ချင ေးခပ သွောေး၍၊ အြဲဂုတတ  မပည ၌ရှိမသော လ္ူတို ့်၏သောေးဦေး ျောေးနငှ ့်တိရစဆောန တို ့်၏သောေးဦေး ျောေးအမပါင ေး 

တို ့်ကိုဒဏ ခတ ၍၊ အြဲဂုတတ  မပည ၏ဘုရောေးတို ့်ကို တရောေးစရီင  ည ။ ငါသည ထောဝရဘုရောေးမြစ ၏။ ၁၄ 

ဤမန ့်ရက သည လ္ည ေး သင တို ့်မအောက မ ့်စရောဘို ့်မြစ ၍၊ သင တို ့်၏အ ျိ ေးအစဉ်အဆက  မပတ  

ဤ မန ့်ရက ၌ ထောဝရဘုရောေးအောေးပွြဲခံရ က ည ။ ပညတ မတော ရှိသည မြစ ၍၊ 

ထိုပွြဲကိုအစဉ်အမ ြဲခံရ က ည ။  

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၂၆:၁၇-၁၉-ကိုယ မတော က..သင ့်အိ  ၌ငါ့်တပည ့်တို ့်နှင ့်တကွပသခါပွြဲကိုငါခံ ည  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်အစစရာအ လ် ၁၇:၁၀၁ - ၎င ေးမပင (နဗီတ န မတော ) ူစောသည အစစရောအီလ္ီ ျိ ေးနယွ တို ့်ထံ 

မရောက ရှိလ္ောမသော အခါ  ချွတ  လ္ွြဲ ငါအရှင မ တ သည  ယင ေး ူစောအောေး တန ခုိေးမပောဋိဟောကိုေးပါေးကို 

ချီေးမ  င့်  မပေးသနောေးမတော  ူခြဲ ့်မလ္သည ။ 

စူရဟန်မ်္လ် ၂၇:၁၂ - ၎င ေးမပင  အသင သည   ိ ိလ္က ကို  ိ ိလ္က ကတီေး ကောေးတွင  သွင ေးပါမလ္။ 

(ထိုအ ခါ) ထိုလ္က  ှော အမပစ တစ စံုတစ ရော ရှိဘြဲ ပကတိ ထွန ေးမတောက လ္ျက  ထကွ မပေါ်၍ လ္ောမပ 

 ည ။ (ဤသည )ြစ ရ မအောင န နငှ့် တကွ ၎င ေး၏အ ျိ ေးသောေးတို ့်နငှ့် ယှဉ်မပိ င အံ့်မသောငေှာ တန ခုိေးမတော  

ကိုေး ပါေးတွင  အပါအဝင မြစ ၏။ ဧကန စင စစ  ၎င ေးတို ့် ှော စည ေးက  ေးမြောက ြျက  ကျြူေးလ္ွန  ကမသော 

အ ျိ ေးသောေး ျောေးပင  မြစ  ကမပသည ။  
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စစ်ကမမ္မပငသ်  ု ့်ထကွ်သာွ်းမ္ည့််အချ န် စစ်သာ်းမ္ျာ်းက ုကရမ္ညက်ဲ့်သ ု ့်ကသာကသ်ံ်ုးပုံ စမ်္်းသပ်ခဲ့် 

ကသာသသူည ်ကရှာလု (Talut) ဟုတပ်ါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ဟုတပ်ါ  /  ဟုတသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

တရာ်းသကူက ်းမှ္တစ်ာ ၇:၂-၆ - ၅ဂိမဒါင သည  လ္ူတို ့်ကို မရဆိပ သို ့်မခေါ် ခြဲ ့်၍၊ 

ထောဝရဘုရောေးက၊မခွေးသည  မရကိုလ္ျက ၍ မသောက သကြဲ့်သို ့် လ္ျှောနငှ ့်လ္ျက ၍ 

မသောက မသောသတူစု၊ ဒေူးမထောက လ္ျက  ဝပ ၍ မသောက  မသောသတူစု၊ ထိုလ္ူနစှ စုကို 

ခွြဲထောေးမလ္ော့်ဟု ဂိမဒါင အောေး  ိန ့်မတော  ူ၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ ၂:၂၄၇-၂၅၂ - ၂၄၇ ထို ့်မနောက  ယင ေးသူတို ့်အောေး ထိုသတူို ့်၏ နဗီတ န မတော ကဟယ  -

အချင ေးတို ့် ဧကန ဆတ ဆတ  အလ္လ ောဟ အရှင  မ တ သည အသင တို ့်အမပေါ်တွောလ္တူ ကိုဘုရင အမြစ  

တင  မမ  ောက မတော  ူမလ္မပီ ဟု..၂၄၉ ထို ့်မနောက  တေွာလ္ူတ ဘုရင သည  ( ိ ိ၏) စစ  သည မတော  ျောေး 

နငှ့် တကွ (ဂျောလ္ူတ အောေး စစ  က မပိ င ဆိုင  တိုက  ခုိက ရန အလ္ို ့်ငါှ) ထွက ခွါ ချီတက သေွာေးမသောအခါ 

ထို(တွောလ္ူတ ) ဘရုင က (အချင ေးတို ့်)  ုချစင စစ  အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  သည အသင တို ့်အောေးမ စ တခု 

မြင့်  စ  ေးသပ မတော  ူ လ္တတ ံ ့်၊  

မှ္တခ်ျက်။ သမ္မာကျမ်္်းစာတငွ ်စစသ်ာ်းမ္ျာ်းက ုကရမ္ည်ကဲ့်သ ု ့်ကသာက်သံ်ုးပုံက ုစစ််းသပ်ခဲ့် ကသာသ ူ

သည် ကရှာလုမ္ဟတုဘ် ဲဂ ကဒါငမ်ြစသ်ည်။ ကရှာလုသည် ဘ စ  ၁၀၁၀ - ၉၇၁ ဝန််းကျင ်ဒါဝ ဒ၏် 

အချ န်၌အသက်ရှငက်နထ ငုခဲ့််ကသာ်လည််း ဂ ကဒါငသ်ည် ၄င််းတ ု ့်မ္တ ငုမှ်္  နစှတ်စရ်ာမြစသ်ည့်် ဘ စ  

၁၁၆၂ - ၁၁၂၂ ဝန််းကျင်၌အသက်ရှငက်နထ ငုခဲ့််သည်။  
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သခငက်ယရှုသည ်ဗက်လငပ်မ္  ွေ့ ရှ  နာွ်းတင််းကုတတ်ငွ  ်ကမွ္်းြွာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ကမွ္်းြွာ်းခဲ့်သည ် / မ္ကမွ္်းြွာ်းခဲ့်ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

မ္ ကခာအနာဂတတ  ကျမ်္်း ၅:၂ - အိုဗက လ္င ဧြရတ မ ိ ွေ့၊ အစိုေးရမသော ယုဒမ ိ ွေ့တို ့်တွင  သင သည  မ ိ ွေ့ငယ  

မ ိ ွေ့ယုတ မြစ မသော လ္ည ေး၊ ဣသမရလ္ အ ျိ ေးကို အုပ စိုေးရမသော သခင သည  ငါ့်အဘို ့်သင ၏အထြဲ ှော 

မပေါ်ထွန ေးလ္တံ့်။ ထိုသခင သည  မရှေးကပ က ဘော  ှစ၍ မပေါ်ထွန ေးမသော သခင မြစ ၏။ 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၂:၁-၁၁ - ၁ ယုဒမပည ဗက လ္င မ ိ ွေ့၌ မဟရုဒ  င ေးကကီေးလ္က ထက ၊ မယရှုသည  

ဘွောေးမ င မခင ေးကိုခံမတော  ူမပီေး ှ၊၃ ထိုစကောေးကို ကောေးလ္ျှင  မဟရုဒ  င ေးကကီေးသည  မယရုရှလ္င မ ိ ွေ့သူ 

မ ိ ွေ့သောေးအမပါင ေးတို ့်နငှ ့်တကွ စတိ ပူပန  မခင ေးသို ့် မရောက သမြင ့်၊ ၅ ပမရောြက တဦေး မရေးထောေးမသော 

အချက ဟူ ူကောေး...အိုယုဒမပည ဗက လ္င မ ိ ွေ့... 

ရှငလ်ုကာခရစဝ်င ်၂:၄-၁၆ - ၄-၅မယောသပ သည လ္ည ေး ဒါဝိဒ အ ျိ ေးအနယွ မြစ ၍၊ ထိ  ေးမ ောေး 

မဆောင နငှ ေးမသော ယောေး ောရိနငှ ့်အတူ စောရင ေးဝင မခင ေးငါှ၊ ဂါလ္ိလ္ြဲမပည  နောဇရက မ ိ ွေ့  ှ ယုဒမပည တွင  

ဗက လ္င အ ည ရှိမသောဒါဝိဒ ၏မ ိ ွေ့သို ့်သွောေး၏။ ထိုအခါ ောရိသည  ပဋိသမနဓအရင ့်အ ောရှိ၏။ 

၆ဗက  လ္င မ ိ ွေ့၌ရှိမနစဉ်၊ ဘွောေးအံ့်မသော မန ့်လ္မစ့်လ္ျှင ၊ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟမ်္ရယမ်္ ၁၉:၂၃ - ထို ့်မနောက  သောေးြွောေးမခင ေး၏မဝဒနောသည ထို ရ ယ  အောေးစွန ပလ္ွံပင (တစ ပင ) 

ရှိရောသို ့် မဆောင  ကဉ်ေး သေွာေးခြဲ့်မလ္သည ။ ….. 
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အကရှွေ့အရပ်မှ္ပညာရှ  သံ်ုးပါ်းသည ်သငူယ်ကတာ်ကယရှုက ုကတွွေ့ ရှ သည့််  ဗက်လငပ်မ္  ွေ့သ ု ့် 

ကမ္ရှ ယ၏ ကယ်ကနာက်သ ု ့်လ ုက်၍သာွ်းကရာက်ပပ ်း သငူယ်ကတာ်ကရှွေ့၌ ပျပ်ဝတက် ု်းကွယ် 

ဝတမ်ပ ခဲ့်ပါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ဝတမ်ပ ခဲ့်သည ် / မ္ဝတမ်ပ ခဲ့်ပါ  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

ရှငမ်္ဿခဲရစ်ဝင ်၂:၁-၁၁ - ၁ ယုဒမပည ဗက လ္င မ ိ ွေ့၌ မဟရုဒ  င ေးကကီေးလ္က ထက ၊ မယရှုသည  ဘွောေး 

မ င မခင ေးကိုခံမတော  ူမပီေး ှ၊  ောဂု ပညောရှိတို ့်သည  အမရှွေ့ မပည က မယရုရှလ္င မ ိ ွေ့သို ့် မရောက လ္ော က 

လ္ျှင ။ ၂ ယခု ဘေွာေးမ င မသောယဒုရှင ဘုရင သည ၊ အဘယ  ှောရှိမတော  ူသနည ေး။ အမရှွေ့ မပည ၌ သူ၏ 

 ကယ ကို ငါ တို ့်မ င ရသည မြစ ၍ ြူေးမတွွေ့ ပူမဇော မခင ေးငါှ မရောက လ္ောမပီဟု မ ေးမ န ေးမမပောဆိ ုက၏။ ၉ 

ထိုသူတို ့်သည   င ေးကကီေးစကောေးကိုနောခံမပီေးလ္ျှင ထွက သွောေး က၍ 

အမရှွေ့ မပည ၌မ င ရမသော ကယ သည  

သူတို ့်မရှ ွေ့ကသေွာေးသမြင ့်သူငယ မတော ရှိရောအရပ အမပေါ်သို ့်မရောက ၍တည လ္ျက မန၏။ ၁၀ထို က

ယ  ကိုမ င မပန မသောအခါ အလ္ွန ဝ  ေးမမ ောက ဝ  ေးသောမခင ေးရှိ၍၊ ၁၁ အိ  သို ့်ဝင မလ္မသော ၊ 

 ယ မတော  ောရိ နငှ ့်တကွ သူငယ မတော ကိမုတွွေ့ မ င လ္ျှင  မပပ ဝပ ကိုေးကွယ ၍၊  ိ ိတို ့် 

ဘဏ္ဍောဥစစောတို ့်ကိြွုင ့်မပီေး ှ မလ္ော ဗန နငှ ့် ုရန  တည ေးဟမူသောနံ ့်သော ျိ ေးကိ၎ုင ေး၊ မရွှကိ၎ုင ေး 

ဆက ကပ ပူမဇော  က၏။  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

မှ္တခ်ျက်။ ယင််းကဲ့်သ ု ့်ကသာအမြစ်အပျက်မှ္တတ်မ်္်း ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်တငွ  ်

မ္ကတွွေ့ရကပ။ 
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သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းစာအပ်ုမ္ျာ်းက ုကရ်းသာ်းခဲ့်သမူ္ျာ်းသည ်အမှ္န်တကယ်မြစ်ပျက်ခဲ့်ကသာ 

သမ္ ုင််းဝငအ်မြစ်အပျက်မ္ျာ်းမြစ်ကသာ်လည််း ဂျ ်းဒဏ္ဍာရ အမြစ်က ု်းကာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္က ု်းကာ်းခဲ့်ပါ  /  က ု်းကာ်းခဲ့်သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင ်၁:၄ - ယံု ကည မခင ေး၌တည မသော ဘုရောေးသခင ၏ သောသနောမတော  

ကို မပ စုသည ထက ၊ အချင ေးချင ေးမငင ေးခုံမခင ေးကိုသော၍ မပ စုတတ မသော၊ မပင ဆင ၍  ကုန နိငု မသော 

မဆွစဉ် ျိ ေးဆက စောရင ေး ျောေးကို ပ ောဏ မပ  ကနငှ ့်ဟူ၍၎င ေး၊ သင သည  

အချိ ွေ့မသောသတူို ့်ကိုပညတ  ထောေး၍…. 

 တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာဒတု ယကစာင ်၄:၄ - သ မောတရောေးကို နောေး မထောင ဘြဲ၊ ဒဏဏ ောရီစကောေးကို 

နောေးမထောင  ၍ လ္ွြဲသွောေး ကလ္ိ  ့် ည ။ 

ရှငက်ပတရုဩဝါဒစာဒတု ယကစာင ်၁:၁၆ - ငါတို ့်သမခင မယရှုခရစ ၏ တန ခုိေးမတော ကို၎င ေး၊  ကလ္ော 

မတော  ူမခင ေးကိ၎ုင ေး၊ သင တို ့်အောေး  ကောေးမမပောမသောအခါ၊ ငါတို ့်သည  ပရိယောယ နငှ ့် မပင ဆင မသော 

ဒဏ္ဍောရီ စကောေးကို လ္ိုက ၊ ဘုန ေးအောနမုဘော မတော ကို ကိုယ တိုင မ င မသောသမူြစ  က၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရာအန်ြလ် ၈:၃၁ - စင စစ မသော ကောေး၎င ေးတို ့်မရှ ွေ့ဝယ ငါအရှင မ တ ၏ကျ  ေးဂန လ္ောမဒသနောမတော  

 ျောေး ကို ရွတ ြတ ၍ မပခြဲ ့်ပါလ္ျှင ၊၎င ေးတို ့်ကငါတို ့်သည အ ှန ပင (ဤသည တို ့်ကိုအြန တလ္ြဲလ္ြဲ) ကောေး 

ခြဲ့်ြူေး ကမချမပီ။ ငါတို ့်သည  အလ္ိရုှိလ္ျှင  ငါတို ့်သည လ္ည ေးဤအတိုင ေးပင  ဧကန  လ္ွြဲ (စကီံုေး) မမပော 

ဆိုနိငု  ကမပသည ။ ဤသည ကောေး မရှေးသမူတော မကောင ေးတို ့်၏ ဒဏ္ဍောရီပုံမပင  ျှသော 

မြစ သည ဟုမမပော ဆို ကကုန သတည ေး။ 

မှ္တခ်ျက်။ ဒဏ္ဍာရ အမြစအ်သံ်ုးမပ ထာ်းက ကာင််းပ ုမ္ ုစွပ်စွထဲာ်းချကမ်္ျာ်းက ု ကည့််ရန် - စူရဟအ်(ံန်) 

အမ်္ ၆:၂၅၊ စူရဟ်နဟလ်် ၁၆:၂၄၊ စူရဟမွ်္အမ်္ န်ူးရ် ၂၃:၈၃၊ စူရဟြု်ရ်ကန် ၂၅:၄-၅၊ စူရဟန်မ်္လ် ၂၇:၆၈၊ 

စူရဟအ်ဟက်ာြ် ၄၆:၁၇၊ စူရဟက်လမ်္ ၆၈:၁၅ နငှ့်် စူရဟ ်မူ္တြ်ွြ ြ န် ၈၃:၁၃  
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ကကလ်းငယ်တစဉ် ်းအမြစ် သခငက်ယရှုသည ်မှ္တတ်မ်္်းထာ်းရှ ကသာ အံ့် သြွယ်န မ္ တ ်

လကခဏာတစ်ခုခုမပ ခဲ့် ပါသလာ်း။ 

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္မပ ခဲ့်ပါ  /  မပ ခဲ့်သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

ရှငလ်ုကာခရစဝ်င ်၃:၂၁-၂၃ -၂၁ လ္ူအမပါင ေးတို ့်သည ဗတတ ိဇံကိခံု ကမသောအခါ၊မယရှုသည လ္ည ေး 

ဗတတ ိဇံကိုခံမတော  ူ၍ ....၂၃ထိုအခါ မယရှုသည  အနစှ သံုေးဆယ ခန ့် ျှရှိမတော  ူ၏။ 

ရှငက်ယာဟန်ခရစဝ်င ်၂:၉-၁၁ -၉ပွြဲအုပ သည  စပျစ ရည မြစ မစမသောမရကို မ ည ေးစ  ေး၍၊ ၁၁ထိုသို ့် 

မယရှုသည  မရှေးဦေးစွောမသော ဤန ိိတ လ္ကခဏောကိုဂါလ္ိလ္ြဲမပည ၊ ကောနမ ိ ွေ့၌မပ၍  ိ ိဘုန ေးမတော ကို 

ထင ရှောေးမစမတော  ူ၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟအ်လ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၄၉ -…..(အိ-ုအချင ေးတို ့်)အကျွန ပု သည  ဧကန  ုချအသင တို ့်ထံသို ့်အသင တို ့် ၏အရှင  

မ တ အထမံတော  ှ သက မသလ္ကခဏော တန ခုိေးမပောဋိဟော ျောေးကို အ ှန ပင မဆောင ယူခြဲ ့်ပါ သည ။ 

အကျွန ပု သည   ုချဧကန  အသင တို ့် (ယံု ကည အံ့်မသောငေှာ) ရွှံ ွေ့မမ မြင့်  ငကှ တိရစဆောန ၏ ပုံ သဏ္ဌောန  ကြဲ့်သို ့် 

ငကှ ရုပ မပ လ္ုပ မပီေးမနောက  ထိ ုပုံသဏ္ဌောန အတွင ေးသို ့်  န ေး ှုတ  ည ၊ ထိုအခါ ထိုငကှ  ရုပ သည  

အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ အ ိန ့် မတော မြင့်  (အသက ရှင ၍ ပျံသန ေးနိငု မသော ပကတိ)ငကှ  တရိိစဆောန  မြစ လ္ောအံ့်။ 

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၁၁၀ - ….အိ-ု  ရ ယ  ၏သောေး အီစော ….. ငါအရှင မ တ သည  အသင့် အောေး 

‘ရူဟုလ္  ကဒုတွ စ ’ မြင့်  ကူညီမထောက  မတော  ူခြဲ ့်၏။ (၎င ေးမပင ) အသင သည  ပုခက တွင ေး၌ (အ ိ 

ရင ခွင ၌)လ္ည ေးမကောင ေး၊အသက အရွယ ကကီေးမပင ေးလ္ောသည့် အခါ၌လ္ည ေးမကောင ေး၊လ္တူို ့်နငှ့် (တစ  ျိ ေး 

တစ  စောေးတည ေး) စကောေးမမပောဆိုခြဲ ့်၏။ ….  
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အမ္ျ  ်းသာ်းခုနစှ်ဉ ်းနငှ့််ကခွ်းတစ်ကကာငတ် ု ့်သည ်ဥမ္ငတ်စ်ခုအတငွ််းတငွ  ်နစှ်ကပါင််း(၃၀၉)နစှ် 

အ ပ်ကပျာ်ပပ ်းကနာက် အမှ္န်တကယ်န ်ုးထလာခဲ့်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ဟုတပ်ါ  /  ဟုတသ်ည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင ်၄:၇ - ိန ေး အိုမမပောတတ မသော တရောေး ြဲ့်မြစ မသော ဒဏ္ဍောရီစကောေး 

ကို ပယ ရှောေး၍ ဘရုောေးဝတ ၌ မ ွွေ့မလ္ျော မခင ေးအောေးမြင ့် ကိုယ ကိုကိယု ဆံုေး မလ္ော့်။ 

တ တဩုဝါဒစာ ၁:၁၄-အ ှု ထောေးဘြဲယံု ကည မခင ေးအ ှု၌ စင  ကယ မစမခင ေးငါှ၊ သူတို ့်ကို ကျပ တည ေး 

စွော ဆံုေး မပစ တင မလ္ော့်။  

 တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာဒတု ယကစာင ်၄:၄ - သ မောတရောေးကို နောေး မထောင ဘြဲ၊ ဒဏဏ ောရီစကောေးကို နောေး 

မထောင ၍ လ္ွြဲသေွာေး ကလ္ိ  ့် ည ။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွကဟြ်် ၁၈:၉-၂၅- ၉ဧကန စင စစ ဥ င လ္ိုဏ မခါင ေးတွင ခုိ(မအောင ေးခြဲ ့်)သူတို ့်သည မရေးသောေး 

ထောေးမသောသင ပုန ေးရှင တို ့်နငှ့်  ရကီ  မ ိ ွေ့သောေးတို ့်သည  ငါအရှင မ တ ၏ သက မသ လ္ကခဏော ျောေး အ 

နက  ထူေးဆန ေးအံ့်ြွယ မြစ သည ဟု အသင ထင  ှတ မလ္သမလ္ော့်။ ၂၅ စင စစ  (ယင ေးလ္ုလ္င ) တို ့်သည  

 ိ ိတို ့်၏ဥ င လ္ိုဏ မခါင ေးတွင  တိုနစှ မပါင ေးသံုေးရောနငှ့် ကိုေးနစှ  တိုင တိုင  မနခြဲ့် ကကုန ၏။ 

မှ္တခ်ျက်။ ဤပုံမပင၏်အကစာဆံ်ုးဗာ်းရှင််းသည် Sarung ၏ယာကုပ်အမ္ျ  ်း(စ  ၄၅၀-၅၂၁) နငှ့်် Tours 

၏ ဂရက်ဂ ုရ  (၅၃၈-၅၉၄ ကအဒ ) တ ု ့်တငွက်ပေါ်ထကွလ်ာသည။် ဝ က ပ ်းဒ ်းယာ်း - ဧြက်၏ 

အ ပ်ကပျာ်ကသာခုနစှက်ြာ ်
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ကရှာလမု္န်သည ်စစ်တ ကု်ရန်အတကွ် နတဆ် ်ုးတစ်တပ်၊ လူသာ်းမ္ျာ်းနငှ့််ငကှ်မ္ျာ်းက ု အမှ္န် 

တကယ်အတတူကွ စုရုံ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္စုရုံ်းခဲ့်ပါ  /  စုရုံ်းခဲ့်သည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်

 

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင ်၄:၇ -  ိန ေး အိုမမပောတတ မသော တရောေး ြဲ့်မြစ မသော ဒဏ္ဍောရီစကောေး 

ကို ပယ ရှောေး၍ ဘရုောေးဝတ ၌ မ ွွေ့မလ္ျော မခင ေးအောေးမြင ့် ကိုယ ကိုကိယု ဆံုေး မလ္ော့်။ 

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာဒတု ယကစာင ်၄:၄ - သ မောတရောေးကို နောေး မထောင ဘြဲ၊ ဒဏဏ ောရီစကောေးကို နောေး 

မထောင ၍ လ္ွြဲသေွာေး ကလ္ိ  ့် ည ။  

ရှငက်ပတရုဩဝါဒစာဒတု ယကစာင ်၁:၁၆ - ငါတို ့်သမခင မယရှုခရစ ၏ တန ခုိေးမတော ကိ၎ုင ေး၊ ကလ္ော 

မတော  ူမခင ေးကိ၎ုင ေး၊ သင တို ့်အောေး  ကောေးမမပောမသောအခါ၊ ငါတို ့်သည  ပရိယောယ နငှ ့် မပင ဆင မသော 

ဒဏ္ဍောရီ စကောေးကို လ္ိုက ၊ ဘုန ေးအောနမုဘော မတော ကို ကိုယ တိုင မ င မသောသမူြစ  က၏။  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟန်မ်္လ် ၂၇:၁၇ - ….စုလ္ိုင  ောန ၏အြုိ ့် ထိုစုလ္ိုင  ောန ၏ဗုိလ္ မမခ ျောေးကို ဂျင (န )သတတ ဝါတို ့် အ 

နက  ှလ္ည ေးမကောင ေး၊ လ္ူတို ့်အနက  ှလ္ည ေးမကောင ေး၊ ငကှ သတတ ဝါ တို ့်အနက  ှလ္ည ေးမကောင ေး၊ စုရုံေး 

မစမခင ေးကို ခံခြဲ ့် ကရကုန ၏။တြန ထိုဗုိလ္ မမခတို ့် ှော(စနစ တကျစတီန ေးချီတက နိငု  ကအံ့်မသောငေှာ) 

တောေးမ စ  မခင ေးကိုပင  ခံ ကရကုန ၏။ 

မှ္တခ်ျက်။ စူရဟန်မ်္လ် ၂၇: ၁၅-၄၄ ရှ  ကရှာလမု္န်မ္င််းကက ်း၊ 

ငကှ်နငှ့််ကရှဘဘရုငမ်္တ ု ့်၏အက ကာင််း သည် ဂျ ်းဒဏ္ဍာရ တစခု် မြစပ်ပ ်း ဧသတာ ၂ ရာစု ကအဒ ၏ 

၂ Targum မှ္ ယထူာ်းမခင််းမြစသ်ည်။ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ညလ်ူသာ်းမ္ျာ်းဥပုသက်န ့်က ုချ  ်းကြာက်မခင််းအတကွ်လူသာ်းမ္ျာ်းက ုကမ္ျာက်

ဝံ အမြစ်သ ု ့် အမှ္န်တကယ် ကမပာင််းလဲခဲ့်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 မ္ကမပာင််းလဲခဲ့်ပါ  /  ကမပာင််းလဲခဲ့်သည ် 

ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန်
 

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင ်၁:၄ယံု ကည မခင ေး၌တည မသောဘုရောေးသခင ၏သောသနောမတော ကို 

မပ စုသည ထက ၊အချင ေးချင ေးမငင ေးခုံမခင ေးကိုသော၍မပ စုတတ မသော၊မပင ဆင ၍ ကုန နိငု မသောမဆွစဉ် 

 ျိ ေးဆက စောရင ေး ျောေးကိုပ ောဏ မပ  ကနငှ ့်ဟူ၍၎င ေး၊သင သည အချိ ွေ့မသောသူတို ့်ကိုပညတ ထောေး 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရဟဘ်ကရာ၂:၆၅-၆၆ -၆၅ ၄င ေးမပင  အသင တို ့်အနက  ှ ဥပုသ သီတင ေးမန ့်နငှ့် စပ လ္ျဉ်ေး၍(တရောေး 

မတော ၏ပညတ ချက  ျောေးကို) မြောက ြျက  ကျြူေးလ္ွန  ကကုန မသောသူ ျောေးအောေးငါအရှင ကအသင တို ့် 

သည  ယုတ ညံ့်သိ  ြျင ေးမသော မ ျောက တိရစဆောန  ျောေး မြစ  ကကုန မလ္ော့်ဟု  ိန ့်  ကောေးမတော  ူခြဲ ့်ဘေူး 

သည ကို အသင တို ့်သည   ုချအသိပင  မြစ  ကသည ။ ၆၆ တြန  ငါအရှင မ တ သည  ယင ေးသူတို ့်၏ 

 ျက မ ှောက ၌ ရှိ ကကုန မသော သူ ျောေးနငှ့်  ယင ေးသူ တို ့်၏ မနောင လ္ောမနောက သောေး ျောေး အြုိ ့်အရော ထို 

အတထ  ပပတတ ိကို သတိသံမဝဂရဘွယ ရော 

အမ ကောင ေးတရပ အမြစ လ္ည ေးမကောင ေး၊(အလ္လ ောဟ အရှင မ တ  ကို မ ကောက ရံွ ွေ့ ရုိမသမခင ေးအောေးမြင့် ) 

မပစ  ှု ဒစုရုိက  ျောေးကို  ကဉ်မရေှာင  ကကုန မသောသူမတော စဉ် ျောေး အြုိ ့်အရော 

ဆံုေး ဩဝါဒတရပ အမြစ  လ္ည ေးမကောင ေး မပ ထောေးမတော   ူခြဲ ့်မလ္သည ။  

မှ္တခ်ျက်။ ယစွူြ်အလ  ကသ၏ူ သန် ့်ရှင််းကသာကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်၏အဓ ပပါယ ်ဘာသာ မပဆ မု္ှု 

တငွ၊် ၄င််းသည် ဒဏ္ဍာရ တစခု်သာမြစက် ကာင််း ဝန်ခံထာ်းသည်။ စာမ္ျက်နာှ ၃၄၊ စာမ္ျက်နာှ 

ကအာက်ကမခရှင််းလင််းချက် ၇၉ 
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ဘရုာ်းသခငသ်ည ်ပါလက်စတ ငု််းကမမ္အာ်း ဂျ ်းလူမ္ျ  ်းမ္ျာ်းအတကွ် သ ်းသန် ့်သတမှ်္တထ်ာ်း 

မခင််းမြစ်က ကာင််း ကတ ကပ်းခဲ့်ပါသလာ်း။  

သမ္မာကျမ္််းစာ
 ကတ ကပ်းခဲ့်သည ် / ကတ ကပ်းခဲ့်သည်  ကျမ္််းကတာ်မမ္တက်ရု်အာန ်

ကယဇကကျလအနာဂတတ  ကျမ်္်း။  ၃၇:၂၁-၂၅ - ၂၁ အရှင ထောဝရဘရုောေး၏ အ ိန ့်မတော ကိုလ္ည ေး ဆင ့်ဆိုရ  ည  ှော၊ 

ဣသမရလ္အ ျိ ေးသောေးတို ့်မရောက မသော တပါေး အ ျိ ေးသောေးမနရောအရပ ရပ တို ့် ှ သူတို ့်ကိုငါ မခေါ် ခြဲ ့်၍ 

စုမဝေးမစမပီေးလ္ျှင ၊ သတူို ့်ကို မနရင ေးမပည သို ့် ပုိ ့်မဆောင  ည ။ ၂၂ထိမုပည တွင  ဣသမရလ္ မတောင တို ့်အမပေါ်၌ 

လ္ူတ ျိ ေးတည ေးမြစ မစ၍၊ ရှင ဘရုင တပါေးတည ေးသောလ္ျှင  ထိသုူအမပါင ေးတို ့်ကို စိုေးစရံလ္ိ  ့် ည  ၂၅ 

ငါ၏ကျွန ယောကုပ အောေး ငါမပေး၍၊ သင တို ့် ဘိုေးမဘေး ျောေးမနဘေူးမသော မပည ၌ သတူို ့်နငှ ့် သောေးမမ ေး 

အစဉ်အဆက တို ့်သည  မန ကလ္ိ  ့် ည ။ ငါ၏ကျွန ဒါဝိဒ သည လ္ည ေး သတူို ့်ကို အစဉ်အမ ြဲစိုေးစလံ္ိ  ့် ည ။ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

စူရတလွ်မ္ာကအ့်ဒဟ ်၅:၂၀-၂၁ - ၂၁“အိ-ု ကျွန ပု ၏အ ျိ ေးသောေးအမပါင ေးတို ့် အသင တို ့်သည  

 ိ ိတို ့်အြုိ ့်အလ္လ ောဟ အရှင မ တ က(သတ   ှတ ) မရေးသောေးမတော  ူမပီေးမြစ မသော ထတွ မ တ သည့်  (နယ ) 

အတွင ေးသို ့်ဝင မရောက  ကမလ္ကုန ။၎င ေး မပင  အသင တို ့်သည   ိ ိတို ့်၏မနောက ဘက သို ့်လ္ှည့် ၍ 

မပန  သွောေး ကကုန လ္င့် ။ သို ့်မပန လ္ှည့် သွောေး  ကပါ ူ အသင တို ့်သည  ဆံေုးရှု ံေးပျက စေီးသူ ျောေး 

မြစ သွောေး ကရမပ ည ။” 

စူရတလွ်အစစရာအ လ် ၁၇:၁၀၄ - ၎င ေးမပင  ငါအရှင မ တ သည  ယင ေး(ကြဲ့်သို ့်နစှ မ   ပ မတော  ူမပီေး)မနောက  

တွင  အစစရောအီလ္ီ ျိ ေးနယွ တို ့်အောေးအသင တို ့်သည ဤက ဘောမမ ဝယ ( ိ ိကကိ က နစှ သက ရောမနရော၌) 

မနထိုင  ီှတင ေး  ကမလ္ကုန ။ 
 



မြည့််စွတက်ျမ်္်းချက်မ္ျာ်း 
 

၁။ က ဘောဦေးကျ  ေး ၁၇:၇၊၁၉၊ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၅:၁၈၊ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၂၄:၃၅၊ 

ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁:၁-၃၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၂:၄၈ / စူရတွလ္ ဗုရူဂျ    ၈၅:၂၂ 

၂။ ဆောလ္ံကျ  ေး ၁၁၉:၁၆၀၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောဒတုိယမစောင  ၃:၁၆-၁၇၊ ရှင မပတရုဩဝါဒစော 

ဒတုိယမစောင  ၁:၂၀-၂၁၊ ရှင မပတရုဩဝါဒစောဒတုိယမစောင  ၃:၁၅-၁၆/ စူရဟ ဘကရော 

၂:၄၊၅၃၊၈၇၊ စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၁၁၉. 

၃။ မရော ဩဝါဒစော ၁၁:၁-၂ / စူရဟ ဘကရော ၂:၄၇၊ ၁၂၂ 

၄။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၄:၁၁၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၂၀:၃၀-၃၁၊ တ န မတော ဝတထ   ၄:၁၆ 

၅။ ဆောလ္ံကျ  ေး ၁၂:၆-၇၊ ဆောလ္ံကျ  ေး ၈၉:၃၄၊ မယရ ိအနောဂတတ ိကျ  ေး ၃၆:၂၃-၂၈၊ ဗျောဒတိ ကျ  ေး 

၂၂:၁၈-၁၉/ စူရဟ ယူနတွ (စ )  ၁၀:၆၄. 

၆။ တရောေးမဟောရောကျ  ေး ၁၀:၁၇၊ ရောဇဝင ချ ပ ဒတုိယမစောင  ၂၀:၆၊ ရှင မယောဟန  ခရစ ဝင  ၁၀:၃၅/ 

စူရတွလ္  အ(ံန )အော   ၆:၃၄၊ စူရတွလ္ွဟ ဟစ ဂျ  (ရ ) ၁၅:၉၊ စူရတွလ္ကဟ ြ  ၁၈:၂၇၊ 

စူရောကြ  ၅၀:၂၉၊ စူရောဟောရှော ၅၉:၂၃  

၇။ ရှင  ောကုခရစ ဝင  ၁၂:၂၄၊ ရှင မပတရုဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၁:၂၃/ စူရောဂျင န  ၇၂:၂၆-၂၈ 

၈။ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၁:၆-၈ / စူရောမနစောမအ့် ၄:၄၆၊ စူရတွလ္  ောမအ့်ဒဟ  ၅:၄၁  

၉။ ဆောလ္ံကျ  ေး ၇၄:၁၀၊ ဆောလ္ံကျ  ေး ၉၄:၇-၉၊  ဆောလ္ံကျ  ေး ၁၀၃:၈၊ ၁၇-၁၈/  စူရော တောဟော 

၂၀:၅၊၅၁-၅၂၊ စူရတွလ္ ဗုရူဂျ   ၈၅:၁၄၊၂၂  

၁၀။ မဟရှောယအနောဂတတ ိကျ  ေး ၁၄:၂၄၊၂၇/ စူရဟ ဘကရော ၂:၂၉၊ ၂၅၅၊ စူရတွလ္ ဗုရူဂျ    ၈၅:၁၄၊၂၂  

၁၁။ ဆောလ္ံကျ  ေး ၁၁၁:၇-၉၊ ဆောလ္ံကျ  ေး ၁၁၉:၁၆၀၊  ဆောလ္ံကျ  ေး ၁၄၆:၅-၆ / 

စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၉၄၊ စူရတွလ္ အအ ရ ရောြ  ၇:၁၉၆၊ စူရောဟောရှော ၅၉:၂၃  

၁၂။ မရော ဩဝါဒစော။ ၃:၁-၄ / စူရဟ ဟော ီ  စဂျ  ဒ ဒဟ  ၄၁:၂၇-၂၈  

၁၃။ မယောရှု ှတ စော ၁:၈၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင  ၄:၁၃-၁၆၊ တိမ ောမသ 

ဩဝါဒစောဒတုိယမစောင  ၂:၁၅ / စူရဟ ဘကရော ၂:၄၊ စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၇၉  

၁၄။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၂:၄၈၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၄:၁၅၊ ၂၁၊ ၂၃-၂၄၊ 

ရှင မယောဟန  ဩဝါဒစော ပဌ မစောင  ၂:၂၄/ စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၅၀၊ ၅၅၊ 

စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၈၄၊ ၁၁၉၊ စူရောမနစောမအ့် ၄:၈၂၊ စူရတွဇွဇ ဇု ရ  ၃၉:၉၊ 

စူရောဇွခ ရူြ  ၄၃:၆၁၊ ၆၃  

၁၅။ တရောေးမဟောရောကျ  ေး ၂၈:၁၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၄:၁၅၊ ၂၁၊ ရှင မယောဟန  ခရစ ဝင  ၁၅:၁၀  

၁၆။ မတောလ္ည ရောကျ  ေး ၁၅:၃၁၊ တရောေးမဟောရောကျ  ေး ၂၈:၁၅၊ မဟရှောယအနောဂတတ ိ ကျ  ေး ၅:၁၁-

၁၃/ စူရဟ ဘကရော ၂:၆၁၊ စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၉၃-၉၄၊ စူရဟ ြသ ဟ  ၄၈:၂၉ 

၁၇။ စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၈၅၊ တဗ ဘ ီ၉:၃၃၊ စူရောဇွခ ရူြ  ၄၃:၅၂၊ စူရစ ဆွြ  ၆၁:၉ 

၁၈။ မဟရှောယအနောဂတတ ိကျ  ေး ၈:၂၀/ စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၁၉-၂၀၊ စူရတွလ္ ကောြိရိ 

ရူနနူ   ၁၀၉:၁-၆ 

၁၉။ မဟရှောယအနောဂတတ ိကျ  ေး ၈:၂၀၊ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၁:၈၊ ရှင မယောဟန  ဩဝါဒ 

စောပဌ မစောင  ၄:၁-၃၊ / စူရဟ ဘကရော ၂:၂၊ စူရောမနစောမအ့် ၄:၈၂ 

 



မြည့််စွတက်ျမ်္်းချက်မ္ျာ်း 
 

၂၀။ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၁:၈၊ မကောရိန သ ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၁၄:၃၂-၃၃၊ ၃၇-၃၈/ စူရဟ ဘကရော 

၂:၂-၄၊ စူရတွရ ရှုအရောေး ၂၆:၁၉၆-၁၉၇၊ စူရဟ ဟော ီ  စဂျ  ဒ ဒဟ  ၄၁:၄၃ 

၂၁။ မကောရိန သ ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၁၄:၃၂-၃၃၊ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၁:၈၊ သက သော 

မလ္ောနတိ ဩဝါဒစော ဒတုိယမစောင  ၃:၆၊ ၁၄၊ ရှင မယောဟန  ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၁:၇၊ 

ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၂၂:၁၈  

၂၂။ ဆောလ္ံကျ  ေး ၁၁၉:၈၆၊ ၁၆၀၊ မဟရှောယအနောဂတတ ိကျ  ေး ၄၀:၈၊ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၅:၁၈၊ 

ရှင မယောဟန ခရစ ဝင ။ ၁၀:၃၅၊ ရှင မပတရုဩဝါဒစောပဌ  မစောင ။ ၁:၂၃ 

၂၃။ ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၁၂:၉/ စူရဟ အဟ ရှုရော ၂၆:၁၉၂-၁၉၇၊ စူရောဂျင န  ၇၂:၁-၁၄ 

၂၄။ ရှင  ောကုခရစ ဝင ၂:၁၇/ စူရတွလ္ အအ ရ ရောြ ၇:၁၈၄၊ စူရတွသ တ တူရ  ၅၂:၂၉၊ စူရတွန နဂျ   

၅၂:၂-၄ 

၂၅။ တရောေးမဟောရောကျ  ေး ၄:၃၅၊ တရောေးမဟောရောကျ  ေး ၆:၄၊ တရောေးမဟောရောကျ  ေး ၃၂:၃၉၊ 

ဆောလ္ံကျ  ေး ၈၆:၁၀၊ မဟရှောယအနောဂတတ ိကျ  ေး ၄၃:၁၀၊ ရှင  ောကု ခရစ ဝင ။  ၁၂:၂၉-၃၂ 

၂၆။ မဟရှောယအနောဂတတ ိကျ  ေး ၄၆:၉-၁၀/ စူရတွလ္ကဟ ြ  ၁၈:၄၅ 

၂၇။ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၂၈:၁၉၊ ရှင  ောကုခရစ ဝင  ၉:၇၊ မရော ဩဝါဒစော။၉:၅/ စူရဟ ဘကရော 

၂:၁၅၀၊ စူရတွရ ရှုအရောေး ၂၆:၁၉၆-၁၉၇၊ စူရဟ န  လ္  ၂၇-၉၁၊ အန ကီေး ၂၉:၄၆၊ စူရဟ အဟ  

ရှုရော ၄၂:၁၅၊ စူရတွဒ ဒခုုခါန  ၄၄:၈၊ စူရတွလ္ ကုရိုက (ရှ  ၁၀၆:၃  

၂၈။ မဟရှောယအနောဂတတ ိကျ  ေး ၂၆:၄၊ မယရ ိအနောဂတတ ိကျ  ေး ၂၃:၆၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  

၈:၂၃-၂၄/ စူရောရဟ  န  ၅၅:၇၈၊ စူရောဟောရှော ၅၉:၂၄ 

၂၉။ ထွက မမ ောက ရောကျ  ေး ၁၅:၁၁၊ ဓ မရောဇဝင  ပဋ္ဌ မစောင  ၆:၂၀၊ ဆောလ္ံကျ  ေး ၉၉:၉၊ 

မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၁၂:၉-၁၀ ရှင မပတရုဩဝါဒစောပဌ  မစောင  ၁:၁၅-၁၆၊ ဗျောဒတိ ကျ  ေး။ ၄-၈  

၃၀။ ဆောလ္ံကျ  ေး ၆၈:၄-၅၊ မဟရှောယအနောဂတတ ိကျ  ေး ၆၄:၈၊ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၆:၉၊ 

ရှင မယောဟန  ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၂:၂၂-၂၃ 

၃၁။ သုတတ ံကျ  ေး ၂၁:၄၊ ြိလ္ိပပိဩဝါဒစော ၂:၈၊ ရှင မပတရဩုဝါဒစောပဌ မစောင  ၅:၅ 

၃၂။ မဟရှောယအနောဂတတ ိကျ  ေး ၄၅:၂၁၊ ရှင လ္ုကောခရစ ဝင  ၁:၄၇၊ ရှင မယောဟန  ခရစ ဝင  ၃:၁၇၊ 

တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင  ၁:၁၅ 

၃၃။ က ဘောဦေးကျ  ေး ၃:၂၂/ စူရတွလ္ အ  ဘယီဟ  ၂၁:၃၅၊ ၇၃၊ ၉၁ 

၃၄။ က ဘောဦေးကျ  ေး ၁:၂၆-၂၇၊ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၃:၁၆-၁၇၊  ရှင လ္ုကောခရစ ဝင  ၁:၃၅ / 

စူရတွလ္  ောမအ့်ဒဟ  ၅:၁၁၆ 

၃၅။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၇:၁၈၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၀:၃၀၊ ရှင မယောဟန  ခရစ ဝင  

၁၄:၁၁၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောဒတုိယမစောင ၂:၁၃၊ရှင မယောဟန  ဩဝါဒစော ပဌ မစောင  ၃:၅ / 

စူရတွလ္  ောမအ့်ဒဟ  ၅:၁၁၇-၁၁၈ 

၃၆။ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၁၇:၅၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၂:၂၈၊ ၃၀/ စူရောတောဟော ၂၀:၁၃၃  

၃၇။ က ဘောဦေးကျ  ေး ၁:၂၆၊ မဟရှောယအနောဂတတ ကိျ  ေး ၆:၁-၈၊ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၅:၈၊ 

ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၅:၃၇၊ ြိလ္ိပပိဩဝါဒစော။ ၂:၅-၁၁၊ ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၄:၁-၅၊ 

ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၂၁:၃၊ ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၂၂:၃-၄ 
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၃၈။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၂:၂၇-၃၀၊ တ န မတော ဝတထ   ၂:၁၇  

၃၉။ ထွက မမ ောက ရောကျ  ေး ၄:၂၂-၂၃၊ တရောေးမဟောရောကျ  ေး ၄:၁-၂၊ မရော  ဩဝါဒစော ၈:၁၄-

၁၈ / စူရောဇွခ ရူြ  ၄၃:၁၆  

၄၀။ မဟောမရှအနောဂတတ ိကျ  ေး ၃:၁၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၃:၁၆၊ ဧြက ဩဝါဒစော ၂:၄-၆၊ 

ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၂၂:၁၇/ စူရောမနစောမအ့် ၄:၁၀၇၊ စူရောအန အ   ၆:၁၄၁၊ တဗ ဘ ီ၉:၁၀၈၊ 

စူရောတွရွရ ရူ(  )  ၃၀:၄၅၊ စူရဟ အဟ ရှုရော ၄၂:၄၀၊ စူရစ ဆွြ  ၆၁:၄  

၄၁။ က ဘောဦေးကျ  ေး ၁:၂၆၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁:၁၂-၁၃၊ ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၂၁:၁-၂၊ ဗျောဒတိ ကျ  ေး 

၂၂:၁၇ / စူရဟ ဘကရော၂:၂၃၊ ၃၀၊ စူရတွလ္ အစစရောအလီ္  ၁၇:၆၅  

၄၂။ တရောေးမဟောရောကျ  ေး ၁၀:၁၇၊ မကောမလ္ောသြဲဩဝါဒစော ၃:၂၅၊ ရငှ ယောကပု  ဩဝါဒစော 

၂:၉ / စူရဟ ဘကရော ၂:၂၂၈၊ ၂၈၂၊ စူရောမနစောမအ့် ၄:၁၁ 

၄၃။ မယရ ိအနောဂတတ ိကျ  ေး ၃:၂၂၊ မယဇမကျလ္အနောဂတတ ိကျ  ေး ၁၈:၂၅၊ မယဇ 

မကျလ္အနောဂတတ ိကျ  ေး ၃၃:၁၁၊ ရှင လ္ုကောခရစ ဝင ။ ၁၄:၂၂-၂၃၊ ရှင မယော ဟန ခရစ ဝင  

၃:၁၆၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင  ၂:၃-၄/ စူရတွလ္ အစစရောအလီ္  ၁၇:၄၅-၄၆၊ 

စူရတွလ္  ွဇ ဇ   ိလ္  ၄၀:၃၅ 

၄၄။ ဟဗကက  တ အနောဂတတ ိကျ  ေး၁:၁၃၊ တိတုဩဝါဒစော၁:၂၊ ရငှ ယောကပု  ဩဝါဒစော ၁:၁၇၊ 

ရှင မယောဟန  ဩဝါဒစောပဌ မစောင ။ ၁:၅/ စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၅၄၊ 

စူရတွလ္  ောမအ့်ဒဟ  ၅:၄၁၊ စူရတွဆ စဂျ  ဂျဒဟ   ၃၂:၁၇၊ စူရဟ အဟ ဇ ဇောြ  ၃၃:၁၇၊ 

စူရောဇွခ ရူြ  ၄၃:၃၆၊ စူရတွလ္  ုဂဂုျောဒလ္ဟ  ၅၈:၁၀ 

၄၅။ က ဘောဦေးကျ  ေး ၃:၁၊ ဧသတောဝတထ   ၉:၂၅၊ သုတတ ံကျ  ေး ၁၆:၃၀၊ ဧြက ဩဝါဒ စော ၆:၁၁၊ 

ရှင မယောဟန  ဩဝါဒစောဒတုိယမစောင  ၁:၇/ စူရောအန ြလ္  ၈:၃၀၊ စူရဟ ယူနတွ (စ ) ၁၀:၂၁  

၄၆။ ဧြက ဩဝါဒစော ၅:၁၉-၂၁၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောဒတုိယမစောင  ၂:၁၃၊ ရှင  

ယောကုပ  ဩဝါဒစော ၁:၁၃/ စူရတွလ္  ောမအ့်ဒဟ  ၅:၅၁  

၄၇။ တိမ ောမသဩဝါဒစောဒတုိယမစောင  ၂:၂၆၊ ရှင ယောကုပ  ဩဝါဒစော ၁:၁၃၊ ရှင မပတရဩု 

ဝါဒစောပဌ မစောင  ၅:၈၊ ရှင မပတရုဩဝါဒစောဒတုိယမစောင  ၃:၉ / စူရောမနစောမအ့် 

၄:၁၅၅၊ စူရတွလ္  ောမအ့်ဒဟ  ၅:၁၃၊ ၄၁၊ စူရတွလ္  အ(ံန )အော   ၆:၁၄၉၊ စူရတွလ္  

အအ ရ ရောြ  ၇:၁၅၅-၁၅၆၊ ၁၇၉၊ စူရဟ အစ ဗ ရောဟ ီ  ၁၄:၄၊ စူရဟ နဟ လ္  ၁၆:၉၃  

၄၈။ တရောေးမဟောရောကျ  ေး ၇:၉-၁၀၊ တရောေးမဟောရောကျ  ေး ၃၂:၄၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၁၀:၂၃၊ 

ရှင ယောကုပ  ဩဝါဒစော ၁:၁၃ / အန ကီေး ၂၉:၂၁၊ စူရဟ အဟ ရှုရော ၃၂:၄၉-၅၀၊ 

စူရဟ ြသ ဟ  ၄၈:၁၄၊ စူရတွလ္ ဗရူုဂျ   ၈၅:၁၆.  

၄၉။ ထွက မမ ောက ရောကျ  ေး ၃၄:၁၄၊ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင ။ ၄:၁၀၊ တ န မတော ဝတထ   ၁၀:၂၅-

၂၆/စူရတွလ္ အ  ဘယီဟ ၂၁:၉၈၊ စူရောတွဆွဆ ဆဗော ၃၄:၄၀-၄၁၊ စူရောဇွခ ရူြ  ၄၃:၂၀  

၅၀။ တိမ ောမသဩဝါဒစောဒတုယိမစောင  ၂:၁၃၊  တိတုဩဝါဒစော ၂:၁ / စူရတလွ္ အအ ရ ရောြ ၇:၁၁-

၁၈၊ စူရတွလ္ွဟ ဟစ ဂျ  (ရ ) ၁၅:၂၈-၃၄၊ စူရတွလ္ကဟ ြ  ၁၈:၅၀-၅၁၊ စူရောတောဟော 

၂၀:၁၁၆၊ စူရဟ ဆေွာဒ   ၃၈:၇၁-၇၈  
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၅၁။ မယောဘဝတထ   ၂၆:၁၃၊ မဟရှောယအနောဂတတ ိကျ  ေး။ ၄၈:၁၆၊ ရှင ဿြဲခရစ ဝင  ၃:၁၆၊  မကောရိန သ  

ဩဝါသစောဒတုိယမစောင   ၃:၁၇၊  မဟမဗြဲဩဝါဒစော။ ၉:၁၄/ စူရတွလ္  ောမအ့်ဒဟ  

၅:၁၁၆၊၁၁၈  

၅၂။ က ဘောဦေးကျ  ေး ၂:၇၊ မယောဘဝတထ   ၂၇:၃၊ ရှင လ္ုကောခရစ ဝင  ၁:၃၀-၃၇၊ ရှင မယောဟန  ခရစ ဝင  

၄:၂၄ 

၅၃။ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၁:၁၉-၂၃ / စူရဟ  ရယ   ၁၉:၁၇၊ ၁၉-၂၄ 

၅၄။ ရှင  ောကုခရစ ဝင  ၃:၂၉၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၀:၃၅၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၂:၄၈၊ 

တိမ ောမသဩဝါဒစောဒတုိယမစောင  ၃:၁၆၊ ရှင မပတရုဩဝါဒစောဒတုိယမစောင  ၁:၂၀-၂၁၊ 

ရှင မယောဟန  ဩဝါဒစောပဌ မစောင ။ ၅:၁၆/ တဗ ဘီ ၉:၈၀ 

၅၅။ မကောရိန သ ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၁၄:၃၇-၃၈၊  ဧြက ဩဝါဒစော ၆:၁၂၊ 

ရှင မပတရုဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၂:၅ 

၅၆။ ရှင လ္ုကောခရစ ဝင  ၂၄:၄၉၊ တ န မတော ဝတထ   ၂:၁-၄၊ ၁၆-၁၈၊ မရော ဩဝါဒစော ၈:၉ 

၅၇။ မရော ဩဝါဒစော ၁:၁၁၊  သက သောမလ္ောနတိ ဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင ၂:၈  

၅၈။ တ န မတော ဝတထ   ၃:၅-၁၁၊ တ န မတော ဝတထ   ၉:၃၃-၃၅၊ တ န မတော ဝတထ   ၉:၃၆-၄၁၊ 

တ န မတော ဝတထ   ၂၈:၈ 

၅၉။ မကောရိန သ ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၁၄:၁၁-၁၂၊ ၂၆-၂၇၊ ရှင ယုဒဩဝါဒစော ၁:၂၀-၂၁ 

၆၀။ ရှင မပတရုဩဝါဒစောဒတုိယမစောင  ၂:၄   

၆၁။ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၂၅:၄၁၊ ရှင မပတရုဩဝါဒစောဒတုိယမစောင  ၂:၄/ စူရောမနစောမအ့် ၄:၃၈၊ 

စူရတွလ္ အအ ရ ရောြ  ၇:၂၇၊ စူရဟ ယူဆွြ   ၁၂:၅ 

၆၂။ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၂၅:၄၁၊ ရှင မပတရုဩဝါဒစောဒတုိယမစောင  ၂:၄၊ ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၁၂:၉ / 

စူရောအဟ ကြ  ၄၆:၂၉-၃၁ 

၆၃။ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၈:၂၈-၃၂၊ ရှင  ောကုခရစ ဝင  ၁:၂၅-၂၆၊ ရှင  ောကုခရစ ဝင  ၅:၁-၁၃၊ 

ရှင လ္ုကောခရစ ဝင ။ ၈:၃၃၊ ရှင လ္ုကောခရစ ဝင ။ ၉:၄၂ / စူရဟ နဟ လ္  ၁၆:၉၈  

၆၄။ ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၁၂:၉ / စူရတွလ္ အစစရောအလီ္  ၁၇:၆၂-၆၅၊ ဟဂျ   ၂၂:၅၂ 

၆၅။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၆:၁၁၊ မကောရိနသ ဩဝါသစောဒတုိယမစောင  ၁၁:၁၄၊ ဧြက ဩ ဝါဒစော 

၆:၁၁-၁၂ / စူရဟ အစ ဗ ရောဟီ   ၁၄:၂၂၊ စူရဟ နဟ လ္  ၁၆:၁၀၀ 

၆၆။ ရှင လ္ုကောခရစ ဝင  ၁:၂၆-၃၅ 

၆၇။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၇:၁၈၊ ရှင မပတရုဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၁:၁၈-၂၀/စူရဟ ဘကရော ၂:၈၇ 

၆၈။ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၂၄:၃၊ ၂၅၊ ရှင လ္ုကောခရစ ဝင  ၂:၄၀၊ ၅၂၊ ရှင လ္ုကောခရစ ဝင  ၅:၂၂၊ 

ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၂:၂၄-၂၅ 

၆၉။ ရှင  ောကုခရစ ဝင  ၄:၃၅-၄၁၊ ရှင  ောကုခရစ ဝင  ၆:၃၅-၄၄ 

၇၀။ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၂၃:၁၀၊ ရှင လ္ုကောခရစ ဝင  ၈:၂၅၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၃:၃၆၊ 

ရှင မယောဟန ခရစ ဝင ။ ၈:၅၁၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင ။ ၁၂:၄၈  

၇၁။ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၁၆:၁၆-၁၇၊ ၂၀ / စူရောမနစောမအ့် ၄:၁၅၇၊ စူရတွလ္  ောမအ့်ဒဟ  ၅:၁၇၊ ၇၂၊ ၇၅ 
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၇၂။  ိကခောအနောဂတတ ိကျ  ေး ၅:၂၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၆:၅၁၊ ၆၂၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  

၈:၅၈၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၇:၅၊ ၁၆၊ ၂၄ 

၇၃။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁:၁-၃၊ ၁၄၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၆:၅၁၊ ၆၂၊ 

ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၇:၅၊ ၁၆ 

၇၄။ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၂:၁၄/ စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၅၉. 

၇၅။ မကောမလ္ောသြဲဩဝါဒစော ၁:၄၊ ၁၅-၂၂  

၇၆။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁:၁-၄၊ ၁၀၊ ၁၄ 

၇၇။ ရှင လ္ုကောခရစ ဝင  ၃:၂၂၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၀:၉၊ မရော ဩဝါဒစော ၈:၃၄၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော 

၉:၁၅၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၁၂:၂၄၊ ရှင မယောဟန  ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၂:၁-၂/ 

စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၅၉ 

၇၈။ မဟရှောယအနောဂတတ ိကျ  ေး ၇:၁၄၊ ရှင မယောဟန  ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၂:၂၂-၂၃၊ 

ရှင မယောဟန  ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၅:၂၀/ စူရောြွရ ကောန  ၂၅:၂၊ စူရောဇွခ ရူြ  ၄၃:၈၁၊ 

စူရောဂျင န  ၇၂:၃ 

၇၉။ မဟရေှာယအနောဂတတ ကိျ  ေး ၇:၁၄၊ မဟရှောယအနောဂတတ ိကျ  ေး ၉:၆၊ 

ဒမံယလ္အနောဂတတ ိကျ  ေး ၃:၂၅ 

၈၀။ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၈:၂-၃၊ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၉:၁၈၊ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၁၄:၃၃၊ 

ရှင လ္ုကောခရစ ဝင  ၂၄:၅၂၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၁:၆၊ ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၅:၁၂၊ ၁၄ 

၈၁။ ရှင လ္ုကောခရစ ဝင  ၇:၄၈၊ တ န မတော ဝတထ   ၅:၃၀-၃၁/ စူရတွလ္  ောမအ့်ဒဟ  ၅:၁၁၆၊ 

၁၁၈  

၈၂။ စူရတွလ္  ောမအ့်ဒဟ  ၅:၁၇၊ စူရတွလ္  ောမအ့်ဒဟ  ၅:၇၅၊ စူရတွလ္  ောမအ့်ဒဟ  ၅:၁၁၆၊ 

၁၁၈ 

၈၃။ တ န မတော ဝတထ   ၁၃:၂၃၊ တိတုဩဝါဒစော ၂:၁၃၊ ရှင မပတရုဩဝါဒစောဒတုိ ယမစောင ။ 

၁:၁၊ ၁၁/ စူရတွလ္  ောမအ့်ဒဟ  ၅:၇၅၊ စူရောဇွခ ရူြ  ၄၃:၅၇-၅၉  

၈၄။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၆:၄၈၊ ၅၁၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင ။ ၁၁:၂၅၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၇:၃ / 

စူရစ ဆွြ  ၆၁:၈-၉ 

၈၅။ မကောရိနသ ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၅:၇၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၇:၂၇၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၉:၁၁-၁၂၊ ၂၂ ၊ 

မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၁၀:၁၂ 

၈၆။  ဆောလ္ံကျ  ေး ၂၂:၁-၃၁ 

၈၇။ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၁၇:၂၂-၂၃၊ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၂၀:၁၇-၁၉၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၂:၁၈-၂၀၊ 

ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၀:၁၁၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၁၈ 

၈၈။  တ န မတော ဝတထ   ၁၃:၁၄-၁၅၊  မကောရိနသ ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၂:၂၊  ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၁:၁၈၊ 

ဗျောဒတိ ကျ  ေး။ ၅:၉ 

၈၉။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၅:၂၈-၂၉၊ တိတုဩဝါဒစော ၂:၁၃၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၉:၂၈  

၉၀။ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင   ၇:၁၅-၂၀၊ ရှင လ္ုကောခရစ ဝင  ၂၄:၂၇ / စူရောအန အ   ၆:၁၉၊ ၉၃   
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၉၁။ က ဘောဦေးကျ  ေး ၁၂:၁-၃/ စူရဟ အစ ဗ ရောဟ ီ  ၁၄:၄  

၉၂။ တရောေးမဟောရောကျ  ေး ၁၉:၁၅၊ မဟရှောယအနောဂတတ ိကျ  ေး ၈:၂၀/ စူရောမနစောမအ့် ၄:၇၉၊  စူရောမန 

စောမအ့် ၄:၁၆၆ 

၉၃။ သက သောမလ္ောနတိ ဩဝါဒစောဒတုိယမစောင  ၃:၆၊ ၁၄၊ ရှင မယောဟန  ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၂:၂၂-၂၃ / 

စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၃-၄  

၉၄။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၅:၃၁၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၂၀:၃၀-၃၁ / စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  

၃:၁၈၃၊ အန ကီေး ၂၉:၅၀၊ စူရတွလ္ က က ရ  ၅၄:၁-၂ 

၉၅။ စူရတွလ္ အအ ရ ရောြ  ၇:၁၈၈၊ စူရောဂျင န  ၇၂:၂၆-၂၈၊ စူရတွသ သက ဝိရ  ၈၁:၂၂-၂၅ 

၉၆။ စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၉၇၊ စူရဟ န  လ္  ၂၇:၉၁၊ စူရတွန နဂျ   ၅၃:၁၈-၂၀၊ 

စူရတွလ္ ကုရိုက (ရှ  ၁၀၆:၃ 

၉၇။ ဝတ မပ ရောကျ  ေး ၁၈:၁၅၊   သုတတ ံကျ  ေး ၂၀:၉၊   တ န မတော ဝတထ   ၁၇:၃၀/  စူရဟ အဟ ဇ ဇောြ  ၃၃:၃၇၊ 

စူရတွလ္  ွဇ  ဇ   ိလ္  ၄၀:၅၅၊ စူရဟ ြောသဟိ ၄၈:၁-၂၊ စူရဟ အဗစ ၈၀:၁-၁၁၊ စူရဟ နဆွရ  

၁၁၀:၃ 

၉၈။ စူရဟ အဟ ဇ ဇောြ  ၃၃:၂၁၊ စူရစ ဆွြ  ၆၁:၉ 

၉၉။ က ဘောဦေးကျ  ေး ၃:၆၊ က ဘောဦေးကျ  ေး ၃:၁၇  

၁၀၀။ က ဘောဦေးကျ  ေး ၆:၅၊ မယရ ိအနောဂတတ ိကျ  ေး ၁၀:၂၃၊ မရော ဩဝါဒစော ၅:၁၂၊ ၁၉၊ မရော ဩဝါဒစော 

၇:၁၈၊ မရော ဩဝါဒစော ၈:၇ 

၁၀၁။ မယောဘဝတထ   ၉:၂၀၊ ဆောလ္ံကျ  ေး ၁၄:၃၊ မဟရှောယအနောဂတတ ိကျ  ေး ၆၄:၆. 

၁၀၂။ ထွက မမ ောက ရောကျ  ေး ၃၄:၁၄၊ ရှင လ္ုကောခရစ ဝင  ၁:၄၆-၄၉၊  ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၂၂:၈-၉/ 

စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၆၄ 

၁၀၃. မယရ ိအနောဂတတ ိကျ  ေး ၃၁:၃၀၊ သုတတ ံကျ  ေး ၉:၁၇-၁၈၊ မရော ဩဝါဒစော ၆:၂၃/ စူရောအန အ   ၆:၁၅  

၁၀၄။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၈:၃၄၊ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၃:၁၀၊ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၅:၉/ စူရောမနစောမအ့် 

၄:၃၁ 

၁၀၅။ ထွက မမ ောက ရောကျ  ေး ၂၀:၁၅၊ ထွက မမ ောက ရောကျ  ေး ၂၂:၉။ မရော ဩဝါဒစော ၁၂:၁၇-၂၁ 

၁၀၆။ ဆောလ္ံကျ  ေး ၅၈:၃၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၈:၄၄/ စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၅၄၊ တဗ ဘ ီ၉:၃၊ 

စူရဟ နဟ လ္  ၁၆:၁၀၆  

၁၀၇။ ဓ မရောဇဝင တတိယမစောင  ၁၄:၂၄၊ မရော ဩဝါဒစော ၁:၂၄ 

၁၀၈။ ဆောလ္ံကျ  ေး ၉၄:၂၁၊ ၂၃ / စူရောအန အ   ၆:၁၅၁၊ စူရတွလ္ကဟ ြ  ၁၈:၄၆၊ စူရတွလ္  ွဒဒဆ ဆရိ   

၆၀:၁၂  

၁၀၉။ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၅:၄၊ ဧြက ဩဝါဒစော ၂:၈-၉ 

၁၁၀။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၈:၃၆၊ ရှင မယောဟန  ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၂:၂၉၊ 

ရှင မယောဟန  ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၄:၇၊ ရှင မယောဟန  ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၅:၁ 

၁၁၁။ ရှင ယောကုပ  ဩဝါဒစော ၂:၁၀/ စူရတွန နဂျ   ၅၃:၃၂ 

၁၁၂။ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၂၀:၂၈၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁:၂၉၊ မကောရိနသ ဩဝါဒစောပဌ မစောင  

၅:၇၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၇:၂၇၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော။ ၁၀:၁၂/ စူရောအန အ   ၆:၁၆၄ 
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၁၁၃။ တိတုဩဝါဒစော ၃:၅-၆/ စူရဟ ယူနတွ (စ )  ၁၀:၁၀၈ 

၁၁၄။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁:၄၁၊ မရော ဩဝါဒစော ၁၅:၂၀-၂၁ 

၁၁၅။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၃:၁၆၊ ၃၆၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၆:၄၈၊ ၅၁၊ တ န မတော ဝတထ   ၄:၁၀-

၁၂ / စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၈၅ 

၁၁၆။ တ န မတော ဝတထ   ၁၀:၄၄-၄၈၊ ရှင မပတရုဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၃:၂၀-၂၁ 

၁၁၇။ တ န မတော ဝတထ   ၁၅:၂၈-၂၉ 

၁၁၈။ ဝတ မပ ရောကျ  ေး ၁၉:၂၊ ဝတ မပ ရောကျ  ေး ၂၁:၇၊ တိမ ောမသဩဝါဒစော ဒတုိယမစောင  

၁:၉၊ သက သောမလ္ောနတိ ဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင  ၃:၁၃၊ သက သောမလ္ောနတိ ဩဝါဒစော 

ပဋ္ဌ မစောင  ၄:၇၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော။ ၁၂:၁၀၊ ရှင မပတရ ုဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၂:၅  

၁၁၉။ မကောရိနသ ဩဝါသစောဒတုယိမစောင  ၆:၁၈၊ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၄:၆-၇၊ 

ရှင မယောဟန  ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၃:၁၊ ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၃:၂၀/ စူရတွဇ ဇွခ ရုြ  ၄၃:၁၆ 

၁၂၀။ ဆောလ္ံကျ  ေး ၁၁၉:၃၀၊ ဆောလ္ံကျ  ေး ၁၁၉:၁၇၄၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင ။ ၁:၁၂/ 

စူရတွလ္ ဟဒဒီ   ၅၇:၂၂၂ 

၁၂၁။ မရော ဩဝါဒစော ၃:၂၀၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောဒတုိယမစောင  ၁:၉၊  ရှင ယောကုပ  ဩဝါဒစော 

၂:၁၀/ စူရတွလ္ ကောရိအအိဟ  ၁၀၁:၆-၉ 

၁၂၂။ တိတုဩဝါဒစော ၃:၅-၆၊ ရှင မပတရုဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၂:၂၊ ရငှ မယောဟန  ဩဝါဒစော 

ပဌ မစောင  ၂:၂၉၊ ရှင မယောဟန  ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၄:၇၊ ရှင  

မယောဟန  ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၅:၁ 

၁၂၃။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၃:၁၆၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၀:၂၈၊ မရော ဩဝါဒစော ၁၀:၉၊ 

ရှင မယောဟန  ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၅:၁၁ 

၁၂၄။ ရှင  ောကုခရစ ဝင  ၁၃:၂၃၊ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၆:၁၃၊ တ န မတော ဝတထ   ၃:၁၈၊ 

ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၁:၁/ စူရဟ ဘကရော ၂:၁၁၉ 

၁၂၅။ ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၈:၆၊ ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၁၅:၁၊ ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၁၆:၁ / စူရောအဟ ကြ  ၄၆:၉ 

၁၂၆။ ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၁၃:၁-၇၊ ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၁၃:၁၁-၁၈၊ ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၁၄:၉-၁၂၊ 

ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၁၉:၂၀ 

၁၂၇။ ဆောလ္ံကျ  ေး ၉၆:၁၂-၁၃/ စူရောမနစောမအ့် ၄:၈၇၊ စူရဟ နဟ လ္  ၁၆:၉၂၊ 

စူရတွလ္ အ  ဘယီဟ  ၂၁:၄၇   

၁၂၈။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၃:၁၆၊ ၃၆၊ မရော ဩဝါဒစော ၆:၂၃/ စူရတွဆ စဂျ  ဂျဒဟ  ၃၂:၁၃  

၁၂၉။ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၁၈:၈၊ ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၁၄:၁၀-၁၁/ စူရဟ  ရယ   ၁၉:၇၀-၇၂ 

၁၃၀။ စူရတဒွ ဒခုုခါန  ၄၄:၅၄၊ စူရတွသ တ တရူ  ၅၂:၂၀၊ စူရောရဟ  န  ၅၅:၅၅-၅၆၊ ၇၀-၇၄ 

၁၃၁။ စူရဟ ဘကရော ၂:၂၅၊ ၂၅၉၊ စူရောဇွခ ရူြ  ၄၃:၇၀၊ စူရဟ  ုဟ မဒ  ၄၇:၁၅၊ 

စူရတွလ္ ဝါကိအဟ  ၅၆:၁၇၊ ၂၂၊ ၃၅-၃၇၊ စူရတွလ္ စူရဟ နဗော့် ၇၈:၃၃ 

၁၃၂။ မရော ဩဝါဒစော ၇:၄၊ မကောရိနသ ဩဝါသစောဒတုိယမစောင  ၁၁:၂၊ ဧြက  ဩဝါဒစော 

၅:၂၃၊ ၂၅၊ ၃၂၊ ဗျောဒတိ ကျ  ေး ၂၁:၂ 
 

 



မြည့််စွတက်ျမ်္်းချက်မ္ျာ်း 
 

၁၃၃။ မရော ဩဝါဒစော။ ၃:၂၀၊ ၂၈၊ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော။ ၅:၁၊ ၄၊ ဧြက ဩဝါဒစော ၂:၈-၉ 

၁၃၄။ က ဘောဦေးကျ  ေး ၂၇:၂၁-၂၈၊ မတောလ္ည ရောကျ  ေး ၆:၂၀ 

၁၃၅။ မရော ဩဝါဒစော ၁၄:၁၄၊ မကောရိနသ ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၆:၁၂၊ မကောရိနသ ဩဝါဒစော 

ပဌ မစောင  ၁၀:၃၁/ စူရဟ ဘကရော ၂:၁၇၃၊ စူရဟ နဟ လ္  ၁၆:၁၁၅  

၁၃၆။ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၉:၁၅ 

၁၃၇။ စူရဟ ဘကရော ၂:၁၈၃-၁၈၅ 

၁၃၈။ စူရောမနစောမအ့် ၄:၁၀၃၊ စူရတွလ္ ဂျွ  အဟ  ၆၂:၉ 

၁၃၉။ ရှင လ္ုကောခရစ ဝင  ၆:၃၀၊ ၃၈၊ ရှင လ္ုကောခရစ ဝင  ၁၂:၂၂၊ တ န မတော  ဝတထ   ၂၀:၃၅၊ 

ဧြက ဩဝါဒစော ၄:၂၈၊ ရှင မယောဟန  ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၃:၁၇/ စူရတွလ္  ုဂုဂျောဒလ္ဟ  

၅၈:၁၂-၁၃ 

၁၄၀။ စူရတွလ္ အ  ဘယီဟ  ၂၀:၁၃၀ 

၁၄၁။ ဟဂျ   ၂၂:၂၆-၃၁ 

၁၄၂။ ဆောလ္ံကျ  ေး ၄၀:၆၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၁၀:၆၊ ၁၀-၁၈ 

၁၄၃။ တ န မတော ဝတထ   ၁၇:၁၀-၁၁/ စူရတွလ္  ောမအ့်ဒဟ  ၅:၁၀၁၊ စူရတွလ္ အ  ဘယီဟ  

၂၁:၇၊ စူရတွဇ ဇွခ ရုြ  ၄၃:၄၅ 

၁၄၄။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၈:၃၁/ စူရဟ အဟ ဇ ဇောြ  ၃၃:၃၆ 

၁၄၅။ ဆောလ္ံကျ  ေး ၅၈:၃၊ မယရ ိအနောဂတတ ိကျ  ေး ၇:၈၊ ၁၇:၅၊ မရော ဩဝါဒစော ၃:၁၀၊ ၁၂/ 

စူရဟ ယူနတွ (စ )  ၁၀:၃၈၊ ၉၄  

၁၄၆။ မဟရေှာယအနောဂတတ ိကျ  ေး ၆:၈၊ တ န မတော ဝတထ   ၄:၁၈-၂၀/ စူရဟ ြသ ဟ  ၄၈:၂၈၊ 

စူရစ ဆွြ  ၆၁:၉  

၁၄၇။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၇:၂၀-၂၁၊ ြိလ္ိပပိဩဝါဒစော။ ၃:၁၅-၁၆/ စူရတွလ္  ုအ  ိန(ူန )  

၂၃:၅၂-၅၄ 

၁၄၈။ တရောေးမဟောရောကျ  ေး ၁၂:၁၂၊ ၁၈၊ ဆောလ္ံကျ  ေး ၃၂:၁၁၊ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၅:၁၂၊ 

ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၅:၁၁၊ ဂလ္ောတဩိဝါဒစော ၅:၂၂၊ သက သောမလ္ောနတိ ဩဝါဒစော 

ပဋ္ဌ မစောင  ၅:၁၆ 

၁၄၉။ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၁၀:၁၊ ၈၊ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၁၄:၃၆၊ ရှင ယောကုပ  ဩဝါ ဒစော ၅:၁၆ 

၁၅၀။ ဆောလ္ံကျ  ေး ၄၇:၁၊ ၆-၇၊ ဆောလ္ံကျ  ေး ၁၄၉:၁-၆၊ ဆောလ္ံကျ  ေး ၁၅၀:၄-၆၊ 

ရှင ယောကပု  ဩဝါဒစော ၅:၁၃ 

၁၅၁။ က ဘောဦေးကျ  ေး ၂:၂၄၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင  ၃:၂၊ ၁၂ 

၁၅၂။ က ဘောဦေးကျ  ေး ၂၁:၉-၁၁၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင  ၃:၁-၂၊ 

တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင  ၅:၂၁ 

၁၅၃။ စူရဟ ဘကရော ၂:၂၂၉-၂၃၂၊ စူရဟ အဟ ဇ ဇောြ  ၃၃:၂၈၊ ၄၉ 

၁၅၄။ ဧြက ဩဝါဒစော ၅:၂၂-၂၄/ စူရဟ အဟ ဇ ဇောြ  ၃၃:၅၀ 

၁၅၅။ စူရောမနစောမအ့် ၄:၃၊ စူရဟ အဟ ဇ ဇောြ  ၃၃:၅၀၊ စူရတွသ တ တွလ္ောက  ၆၅:၄  

 

 



မြည့််စွတက်ျမ်္်းချက်မ္ျာ်း 
 

၁၅၆။ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၅:၄ 

၁၅၇။ တရောေးမဟောရောကျ  ေး ၁၀:၁၇၊ တ န မတော ဝတထ   ၁၅:၈-၉/ စူရတွသ တ တွလ္ောက  ၆၅:၄ 

၁၅၈။ စူရဟ ဘကရော ၂:၃၆၊ စူရတွန နရူ  ၂၄:၂ 

၁၅၉။ မနဟ  ိှတ စော ၁၃:၂၆-၂၇၊ မကောရိနသ ဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၁၆:၂၂၊ ရှင မယောဟန  

ဩဝါဒစောဒတုိယမစောင  ၁:၁၀-၁၁   

၁၆၀။ မရော ဩဝါဒစော ၇:၂-၃ 

၁၆၁။ ရှင မယောဟန ခရစ ဝင  ၁၀:၂၇-၂၈၊ ၃၀/ စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၅၅၊ ၁၁၄၊ 

စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၁၃၂၊ စူရတွလ္ အအ ရ ရောြ  ၇:၁၅၇၊ စူရတွန နရူ  ၂၄:၂၊ 

စူရဟ ြသ ဟ  ၄၈:၂၉၊ စူရတွသ တ တွလ္ောက  ၆၅:၄၊ စူရဟ ကလ္   ၆၈:၄ 

၁၆၂။ စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၁၉-၂၀၊ စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၈၅၊ တဗ ဘ ီ၉:၂၉၊ 

စူရောဇွခ ရူြ  ၄၃:၅၂၊ စူရဟ  ုဟ မဒ  ၄၇:၄ 

၁၆၃။ ရှင မပတရုဩဝါဒစောပဌ မစောင  ၅:၂/ စူရောမနစောမအ့် ၄:၉၀၊ တဗ ဘ ီ၉:၂၃၊ စူရဟ  

ယူနတွ (စ ) ၁၀:၉၉-၁၀၀၊ စူရောဟူဒ  ၁၁:၂၈၊ စူရတွလ္ကဟ ြ  ၁၈:၂၉၊ စူရတွလ္ ဂါရှိ 

ယဟ  ၈၈:၂၁-၂၂ 

၁၆၄။ ရှင ယောကုပ  ဩဝါဒစော။ ၁:၂၀၊ ရှင ယောကုပ  ဩဝါဒစော။ ၂:၁၁၊ ရှင ယောကုပ  ဩဝါဒစော။ 

၄:၂၊၈/ စူရဟ ဘကရော ၂:၂၁၆၊ စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၈၅၊ စူရောမနစောမအ့် ၄:၇၆၊ 

စူရောအန ြလ္  ၈:၆၅၊ တဗ ဘီ ၉:၅၊ ၃၃၊ ၁၄၊ ၁၁၁၊ ၁၂၃၊ ဟဂျ   ၂၂:၃၉ 

၁၆၅။ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင  ၄:၁ / တဗ ဘ ီ၉:၇၃ 

၁၆၆။ ရှင  ဿြဲခရစ ဝင  ၁၅:၄-၈၊ ဧြက ဩဝါဒစော ၅:၂၅-၂၉ 

၁၆၇။ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင  ၁:၁၉၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင  ၄:၂-၃၊ 

ရှင မပတရဩုဝါဒစောပဌ မစောင  ၃:၁၆/ တဗ ဘ ီ၉:၅၊ ဟဂျ   ၂၂:၁၉ 

၁၆၈။ ရှင လ္ုကောခရစ ဝင  ၆:၂၇-၂၈၊ မရော ဩဝါဒစော ၁၂:၁၈၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောဒတုိယ 

မစောင   ၂:၂၃-၂၆/စရူဟ ဘကရော၂:၁၉၁-၁၉၂၊ စူရောမနစောမအ့်၄:၉၁၊ တဗ ဘ ီ၉:၁၁၁၊ ၁၂၁ 

၁၆၉။ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၅:၁၉-၂၁၊ ဧြက ဩဝါဒစော ၅၆:၁၂၊ ရှင ယောကုပ  ဩဝါဒ စော။ ၄:၁ 

၁၇၀။ ရငှ မပတရဩုဝါဒစောပဌ မစောင  ၃:၁၄-၁၇/ တဗ ဘ ီ၉:၃၀ 

၁၇၁။ တဗ ဘ ီ၉:၂၉၊ ၇၃၊ ၁၂၃၊ စူရဟ  ုဟ မဒ  ၄၇:၃၅ 

၁၇၂။ သုတတ ံကျ  ေး ၁၆:၁၉၊ သုတတ ံကျ  ေး ၂၂:၂၂-၂၃၊ မရော ဩဝါဒစော ၁၂:၁၇-၁၈၊ မကောရိနသ  

ဩဝါဒစောဒတုိယမစောင ။ ၆:၃-၄/ စူရောဟောရှော ၅၉:၇ 

၁၇၃။ မရော ဩဝါဒစော ၁၂:၁၇-၁၉၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၁၂:၁၄/ စူရတွလ္  ောမအ့်ဒဟ  ၅:၃၃၊ 

စူရောအန ြလ္  ၈:၅၇၊ ၆၀၊ ၆၅၊ တဗ ဘ ီ၉:၇၃၊ ၁၂၃၊ စူရဟ ြသ ဟ  ၄၈:၂၉ 

၁၇၄။ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၁:၃၀/ စူရဟ ဘကရော ၂:၁၇၈-၁၇၉၊ စူရတွလ္  ောမအ့်ဒဟ  ၅:၄၅၊ 

စူရဟ နဟ လ္  ၁၆:၁၂၆ 

၁၇၅။ မရော ဩဝါဒစော ၂:၂-၃ 

၁၇၆။ ရငှ လ္ုကောခရစ ဝင  ၂၃:၃၃-၃၄   

 

 



မြည့််စွတက်ျမ်္်းချက်မ္ျာ်း 
 

၁၇၇။ က ဘောဦေးကျ  ေး ၁၂:၁-၃၊ မတောလ္ည ရောကျ  ေး ၂၂:၆၊ ၁၂၊ မတောလ္ည ရော ကျ  ေး ၂၃:၈၊ ၂၀၊ 

မဟရှောယအနောဂတတ ိကျ  ေး ၅၄:၁၀၊ ၁၇၊ ရှင မယောဟန  ခရစ ဝင  ၄:၂၂၊ မရော ဩဝါဒစော 

၁၂:၁၄/ စူရတွလ္  ောမအ့်ဒဟ  ၅:၅၁၊ တဗ ဘ ီ၉:၂၈  

၁၇၈။ စူရောမနစောမအ့် ၄:၇၇၊ တဗ ဘ ီ၉:၁၉၊ ၃၉ 

၁၇၉။ ရငှ  ဿြဲခရစ ဝင  ၂၆:၅၂၊ မရော ဩဝါဒစော ၁၂:၁၇-၁၉၊ ရှင ယောကုပ  ဩဝါဒစော ၂:၁၁ / 

စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၁၆၉-၁၇၀၊ စူရောအန ြလ္  ၈:၁၆၊ တဗ ဘ ီ၉:၈၁၊ ၁၁၁၊ 

ဟဂျ   ၂၂:၅၈ 

၁၈၀။ ထွက မမ ောက ရောကျ  ေး ၂၃:၁၂၊ ထွက မမ ောက ရောကျ  ေး ၃၁:၁၃-၁၇ 

၁၈၁။ က ဘောဦေးကျ  ေး ၉:၆၊ မဟရှောယအနောဂတတ ိကျ  ေး။ ၁၇:၆၇/ စူရဟ ယူဆွြ   ၁၂:၅၂၊ ၁၀၀၊ 

စူရတွလ္ ကိယော ဟ  ၇၅:၁၄၊ စူရတွလ္ အောဒယိယိဟ  ၁၀၀:၆ 

၁၈၂။ စူရဟ ဘကရော ၂:၃၆ 

၁၈၃။ က ဘောဦေးကျ  ေး ၆:၉-၂၂ 

၁၈၄။ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၃:၁၆၊ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၄:၃၀-၃၁ 

၁၈၅။ စူရဟ ဘကရော ၂:၁၂၇၊ စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၉၅-၉၇ 

၁၈၆။ က ဘောဦေးကျ  ေး ၁၇:၁၈-၂၁  

၁၈၇။ စူရောအန အ   ၆:၈၅-၈၉  

၁၈၈။ အန ကီေး ၂၉:၁၆-၂၄၊ ဆွြရ  ၃၇:၈၃၊ ၉၇ 

၁၈၉။ ထွက မမ ောက ရောကျ  ေး ၃၃:၁၁/ စရူောအန အ   ၆:၁၀၃ 

၁၉၀။ ဧသတောဝတထ   ၃:၁/ ကောဆောက  ၂၈:၁-၈၊ ၃၇၊ အန ကီေး ၂၉:၃၉ 

၁၉၁။ ထွက မမ ောက ရောကျ  ေး ၇:၁၄၊ ထွက မမ ောက ရောကျ  ေး။ ၁၂:၃၆ 

၁၉၂။ ဓ မရောဇဝင  ပဋ္ဌ မစောင  ၁၇:၄၇ 

၁၉၃။ စူရဟ  ရယ   ၁၉:၂၅ 

၁၉၄။  ိကခောအနောဂတတ ိကျ  ေး ၅:၂ 

၁၉၅။ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင  ၄:၇၊ တိတုဩဝါဒစော ၁:၁၄  

၁၉၆။ ရှင လ္ုကောခရစ ဝင  ၂:၄၀/ စူရူရောအောမလ္အင (  )ရောန  ၃:၄၅-၄၆၊ စူရဟ  ရယ   ၁၉:၂၉-

၃၀ 

၁၉၇။ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင  ၁:၄၊ ရှင မပတရုဩဝါဒစောဒတုိယမစောင  ၁:၁၆  

၁၉၈။ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင  ၁:၄၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင  ၄:၇၊ 

တိတုဩဝါဒစော ၁:၁၄ 

၁၉၉။ တိမ ောမသဩဝါဒစောဒတုိယမစောင  ၄:၄၊ တိတုဩဝါဒစော ၁:၁၄၊ ရှင မပတရဩုဝါဒစော 

ဒတုိယမစောင  ၁:၁၆/ စူရတလွ္  ောမအ့်ဒဟ  ၅:၆၀၊ စူရတွလ္ အအ ရ ရောြ  ၇:၁၆၃-၁၆၆ 

၂၀၀။ တရောေးမဟောရောကျ  ေး ၃၀:၃-၅/ စူရတွလ္ အအ ရ ရောြ  ၇:၁၃၇ 

 

 

 



မြည့််စွတက်ျမ်္်းချက်မ္ျာ်း 
 

တမ္န်ကတာ်ဝတထ  ။ ၁၇:၁၁ 

မဗရိမ ိ ွေ့သောေးတို ့်သည သက သောမလ္ောနတိ မ ိ ွေ့သောေးတို ့်ထက  ထူေးမ တ သမြင ့်၊ 

အလ္ွန  ကည ည ိမသော မစတနောစိတ နငှ ့် နှုတ ကပတ တရောေးမတော ကိုခံယ၍ူ 

 ှန သည   ှန သည ကို သမိခင ေးငါှ၊ ကျ  ေးစောကိုမန ့်တိုင ေး အစဉ်မစ့်မစ့် ကည ့်ရှု  က၏။ 
 

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင  ်၄:၁၅-၁၆ 

သင ၏တိုေးပွါေးမခင ေးကို လ္ူအမပါင ေးတို ့်အောေး ထင ရှောေး မစမခင ေးငါှ။ ဤအရော ျောေးကို 

စိတ စွြဲလ္  ေး၍ ကကိ ေးစောေးအောေးထုတ မလ္ော့်။ ကိုယ ကို၎င ေး၊ ကိုယ ဆံုေး  ဩဝါဒကို၎င ေး 

သတိမပ ၍ အမ ြဲတည မနမလ္ော့်။ ထိုသို ့်မပ လ္ျှင ၊ ကိုယ ကို၎င ေး၊ နောေးမထောင မသောသူ 

တို ့်ကို၎င ေးကယ တင လ္ိ  ့် ည ။ 
 

တ ကမ္ာကသဩဝါဒစာဒတု ယကစာင  ်၂:၁၅ 

သင  ူကောေး၊ ဝန ခံမတော  ူမသောသူ၊ ရှက မ ကောက စရော အမ ကောင ေး ရှိဘြဲ၊ သ မောတရောေးကို 

 ှန ကန စွော ပိုင ေးမခောေးတတ မသော ဆရောသ ောေးမြစ လ္ျက ၊ ဘုရောေး သခင မရှွေ့၌ 

ကိုယ ကိုကိုယ ဆက သမခင ေးငါှ ကကိ ေးစောေး အောေးထုတ မလ္ော့်။ 
 

စူရဟ်အလ်အမ်္ရမ်္်း ၃:၇၉ 

အလ္လ ောဟ အရှင မ တ ၏ အ ိန ့် မတော  ျောေးကို နောခံသ ူျောေး မြစ  ကကုန ၊ အမ ကောင ေး 

 ူကောေးအသင တို ့်သည  မဒသနောမတော  ကျ  ေးဂန ကို(သူတစ ပါေးတို ့်အောေး)သင  ကောေးမပသ 

ပို ့်ချသည့် မပင   ိ ိတို ့် ကိုယ တိငု လ္ည ေး ြတ ရွတ မလ့္်လ္ောသူ ျောေး 

မြစ မသောမ ကောင့် ပင တည ေး။ 
  

စူရတဇွွဇ်ဇုမ္ရ် ၃၉:၉ 

အ ကင သူသည  ညဉ့််ဉီေးယံ ျောေးတွင  "စဂျ  ဒဟ "ပျပ ဝပ ဉီေးချလ္ျက ည ေးမကောင ေး၊ 

 တ တတ ရပ လ္ျက လ္ည ေးမကောင ေး၊ ဝတ မပ လ္ျက ရှိ က၏။ "အောခိရတ "တ လ္ွန ဘဝကို 

(လ္ည ေး) မ ကောက ရွံ ွေ့ စိုေးရိ  မလ္၏။  ိ ိအရှင မ တ ၏ ကရုဏောမတော ကိုလ္ည ေး မ ျှော လ္င ့်၏။ 

(ထိုသူသည  အထက တွင မြော မပခြဲ့်မသော  ုရှ ရစ က နငှ ့်တူပါသမလ္ော)။ (အို-

နဗီတ န မတော ၊)(အသင မမပော  ကောေးပါမလ္။)(အချင ေးတို ့်၊)အသအိလ္ိ မော 

ဉောဏ ပညောရှိမသောသူတို ့်နငှ  ့် အသအိလ္ိ မောဉောဏ ပညောကင ေး ြဲ့်မသောသူတို ့်သည  

တူ ကပါသမလ္ော။ (စင စစ  ှောကောေး) ဉောဏ ရှင  ျောေးသောလ္ျှင  တရောေးရယူ ကမပသတည ေး။ 

 

စူရာဇွခ်ရူြ် ၄၃:၆၁ 

ထို ှတစ ပါေး ဧကန  လ္ွြဲထို ရ ယ  ၏သောေး(အစီော) ေှာ“ကယိော တ ”ရှင မပန ထ ည ့် 

အချိန ကောလ္နငှ ့်စပ လ္ျဉ်ေး၍ လ္ကခဏော၊ စည ေးက  ေးချက ၊ သတ  ှတ ချက   

“ကိယော တ ”ရှင မပန ထ ည ့်မန ့်ကို ယံု ကည ရန  အမ ကောင ေးတစ ရပ ပင မြစ ၏။ 

သို ့်မြစ မပရော အသင တို ့်သည  ယင ေးကိယော တ နငှ ့်စပ လ္ျဉ်ေး၍ ယံု ှောေးသသံယ 

 မြစ  ကကုန လ္င ့်။ ၄င ေးမပင အသင တို ့်သည  ငါ၏မနောက သို ့်လ္ိုက ခြဲ့် ကမလ္ကုန  ဤသည  

မမြောင ့် တ မသော တရောေးလ္  ေးပင  မြစ မပသည ။ 
 

 



 

 

 

 

 

သမ္မာကျမ်္်းစာ၏ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်းက ုကအာက်ကြာ်မပပါမှ္ရယူသည် 
https://www.bible.com/bible/386/GEN.1.BJB 

 

 

 

 

ကျမ်္်းမမ္တက်ုရ်အာန်၏ကျမ်္်းချက်မ္ျာ်းက ုကအာက်ကြာ်မပပါမှ္ရယူသည် 
http://quran.mmsy.info/app/ 
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ဤဝက်ဆ ကု်တငွ  ်ကမ္်းခွန််း (၂၀၀) စာအပ်ုက ုကအာက်ပါဘာသာစကာ်းမ္ျာ်းမြင့််ရရှ န ငုသ်ည ်

အယ်လ်ကဘ်းန ်းယာ်း၊ အာရပ်၊ Azeri၊ ဘကူဂ်းရ ်းယာ်း၊ တရုတ်၊ အဂငလ ပ်၊ မပငသ်စ်၊ ဂျာမ္န်၊ 

က ု်းရ ်းယာ်း၊ ကနာ်ကဝ၊ ပ ုလန်၊ ကပေါ်တဂူ ၊ ရ ုကမ္်းန ်းယာ်း၊ ရုရှာ်း၊ စပ န်၊ တူရက ၊ ဒူ 
 

အမခာ်းဘာသာမ္ျာ်းသ ု ့်လည််းဘာသာမပန်လျှက်ရှ သည ်
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