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သန်ရှ့် င်း် ကသာကျမ္် ်းစာအုပ်မ္ျာ်း
၁။. 1
ဘုရာ်းသခင်၏နှုတက
် ပတ်ကတာ်သည် ထာဝရမြစ်မခင််းနှငမ္
့်် ကမပာင််းလဲနင
ု ဟ
် ု လက်ခံပါ
သလာ်း။ (Lev-i Mahfuz)
သမ္မာကျမ္််းစာ
လက်ခံသည် / လက်ခသ
ံ ည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၄၀: ၈ -မ ကပငသည ညိ ေးနွ ေးမသွွေ့မမခောကတတ၏။ အပွငလ္
့် ညေးမ က
တတ၏။ ထောဝရဘုရောေး၏နှုတကပတတရောေး ူကောေး၊ကောလ္စဉ်အမ ြဲတည၏ဟုဆိုသတညေး။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁:၁-အစဦေး၌နှုတကပတမတောရှိ၏။ နှုတကပတမတောသည ဘုရောေးသခင
နှင့် အတူရိ ၏
ှ ။ နှုတကပတမတောသညလ္ညေး ဘုရောေးသခငမြစမတော ူ၏။
ရှငက
် ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁:၂၃ - သငတိသည
ု ့်
မြောကမပနပျကစီေးတတမသော ျိ ေးမစ့်အောေး
မြင့် မြစဘွောေးသည ဟုတ၊ မြောကမပန ပျကစီေးတတမသော ျိ ေးမစ့်တညေးဟူမသော အသကရှင၍
အစဉ်အမ ြဲတညမတော ူမသော ဘုရောေးသခင၏နှုတကပတမတောအောေးမြင့် မြစဘွောေးမသောမ ကောင.့် ..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ယန
ူ တ
ွ (် စ်) ၁၀:၆၄- ယငေး(အမဆွမတော)တိအြိ
ု ့် ု မလ္ောကီ
ဘဝတွငလ္ညေးမကောငေး၊ တ လ္ွန
့်
ဘဝတွင လ္ညေးမကောငေး၊ ဝ ေးမမ ောကြွ ယရော သတငေးမကောငေးသည ရှိမပသည။ အလ္လောဟအရှင
မ တ၏အောယတ မတော ျောေး၌ မမပောငေးလ္ြဲမခငေး အလ္ျဉ်ေး ရှိမချ။ ဤသညသောလ္ျှင ကကီေးကျယ မ င့်
မ တလ္ှစွောမသော မအောငမ င ှုမပတညေး။
မ္ှ တခ
် ျက်။ ဤကမ္်းခွ န်နင
ှ ့််ပတ်သက်၍ မ္ွ တ ်စလင်လူမ္ျ ်းမ္ျာ်းအ ကာ်းပဋပကခမြစ်က စခဲ ့်ကသာ ဆန်ကျင်
့်
ကသာ အမမ္င်နစ
ှ မ္
် ျ ်း အစစလာမ္် သမ္ု င်း် တွငရ
် ှခဲ ့်သည်။ဤကမ္်းခွ န််းကု Mu’tazelites က “လက်မ္ခံ ”
ဟုကမပာပပ်း Ash’arites က “လက်ခံသည်” ဟုကမပာသည်။ ယကန အမ္ျာ်းစု
ကသာမ္ွ တ ်စလင်လူမ္ျ ်း မ္ျာ်းက
့်
“လက်ခံ သည်” ဟုကမပာမ္ည်မြစ်သည်။

၂။. 2
သမ္မာကျမ္််းစာသည် ဘုရာ်းသခင်၏နှုတက
် ပတ်ကတာ်မြစ်သည်ဟု လက်ခံပါသလာ်း။
(ကသာင်ရသ်ကျမ္််း၊ ဇဗူရ်ကျမ္် ်း နှင ့်် အင်ဂျလ်ကျမ္််း)
သမ္မာကျမ္််းစာ
လက်ခံသည် / လက်ခံသည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၅:၄ - ငါတိသည
ု ့်
ကျ ေးစော၌ပါမသောသညေးခံ မခငေး၊သကသောမခငေးအမ ကောငေး ျောေးကို
အ ှီမပ ၍ မမ ောလ္ငရ
ှ စမခငေးငှါ၊ ကျ ေးစော၌ အထကကမရေးထောေးသ ျှသည ငါတိကိ
ု ့် ု
့် မသော အခွ ငရ
့် ိမ
ဆံုေး ဩဝါဒ မပေး၍ မရေးထောေးသတညေး။
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၄:၃၇ - ငါသညသငတိအောေး
ု ့်
မရေး၍မပေးလ္ိုကမသော စကောေးတိသည
ု ့်
သခငဘုရောေး၏ ပညတမတောမြစမ ကောငေး ကို၊ ပမရောြကမြစမသောသူ၊ ဝိညောဉ်ဆုမကျေးဇူ ေးကို ခံရ
မသောသူ ည သညကောေး ဝနခံ ပါမစ။ တစံုတမယောကမသောသူသည သိလ္ျှင သိဘြဲမနမစ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၃၆ - အိ-ု သကဝငယံု ကညသူ အမပါငေးတိ၊ု ့် အသငတိသည
ု ့်
ထိအ
ု ရှငမ တက ၊
(ကုရအောနကျ ေးမတောမ တ)အလ္ျငထုတမပနပိချမတော
ု ့်
ူခြဲ့်မသောကျ ေးမတော ( ျောေး)ကိုလ္ညေးမကော
ငေး ယံု ကည ကမလ္ကုန။
အန်က်း ၂၉:၄၆-အသငတိသည
ု ့်
(ဤသို)မမပော
ကောေး ကမလ္ကုန၊"ကျွနပ
ု တိသည
ု ့်
ိ ိတထံ
ို ့် ကျမရောက
့်
ခြဲ ့်မသော(ကျ ေးမ တ)ကိုလ္ညေးမကောငေး၊အသငတိထံ
ု ့် ကျမရောကခြဲ ့် ကမသော(ကျ ေးဂန)တိကိ
ု ့် ုလ္ညေး
မကောငေး၊ ယံု ကည ကကုန၏။
စူရဟ်အ ဟ်ရှုရာ ၄၂:၁၅-အသငသည ဤသိမမပော
ု ့်
ကောေးပါမလ္။ ငါသည အလ္လောဟအရှငမ တ ချမပေး
မတော ူခြဲ့် မသော ညသည့်ကျ ေးဂနကို ဆို သကဝငယံု ကညမပီေးမြစ၏။

၃။. 3
သမ္မာကျမ္််းစာမ္ှ ဘုရာ်းသခင်၏ကရ်းသာ်းထာ်းကသာဗျာဒတ်ကတာ်မ္ျာ်းကဆ
ု က်သယ
ွ ်ရန်
ဘုရာ်းသခင်သည် ဂျ ်းလူမ္ျ ်းကု ကယ
ု ်စာ်းလှယအ
် မြစ် အထူ်းသမြင့်် ကရွ ်းချယ်ခပ
ဲ့် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
ကရွ ်းချယ်ခဲ့်သည် / ကရွ ်းချယ်ခဲ့်သည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၃: ၁-၂ - ၁ထိုသမြစ
ို ့် လ္ျှင၊ ယုဒလ္ူသညအဘယသိသောသနည
ု ့်
ေး။ အမရြျောေးလ္ှီေးမခငေး
အောေးမြငအ
့် ဘယအကျိ ေးရှိသနညေး။ ၂အမထွမထွမသော အကျိ ေး ျောေးစွောရှိ၏။ ထူေးမ တမသော အကျိ ေး
ဟူ ူကောေး၊အမရြျောေးလ္ှီေးမခငေးကိခ
ု ံ မသောယုဒတိသည
ု ့်
ဘုရောေးသခင၏ဗျောဒိတမတော ျောေးကိုခံရ က၏။
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၉:၄ - ထိုသူတသည
ို ့်
ဣသမရလ္လ္ူမြစ၍၊ သောေးအရော၌ ချီေးမမ ောကမခငေးနှင၎
့် ငေး၊
ဘုနေး အောနုမဘောမတောနှင၎
ု ့် င၎
့် ငေး၊ ပဋိညောဉ်တရောေးတိနှ
့် ငေး၊ ပညတတရောေးထောေးမခငေးနှင့် ၎ငေး၊ ဝတ
မပ မခငေးနှင၎
ု ့် င၎
့် ငေး၊ ဂတိမတောတိနှ
့် ငေး၊ ဆိုင က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------အန်က်း ၂၉:၂၇ - …ငါအရှငမ တသည ထိုအဗ
ိ ရောဟီ အောေး ‘အစဟောက’ ကိုလ္ညေးမကောငေး၊
‘ဟအကူဗ’ကို လ္ညေးမကောငေး၊ ချီေးမ င့်မပေးသနောေးမတော ူခြဲ့်၏။ ထိမပင
ု ့် ငါအရှငမ တသည နဗီ
တ နမတော မြစ မခငေးကိုလ္ညေးမကောငေး၊ ကျ ေးဂနကိုလ္ညေးမကောငေး၊ ထိုအိဗရောဟီ ၏သောေးမမ ေး
တိ၌တည
ု ့်
မစမတော ူခြဲ့်၏။
စူရတွလ်ဂျာဆယယဟ် ၄၅:၁၆ - ၎ငေးမပင အ ှနစငစစ ငါအရှငမ တသည အစစရောအီလ္ီအ ျိ ေးသောေး
တိအောေး
ု ့်
ကျ ေးဂနကို လ္ညေးမကောငေး၊ စီရငဆံုေးမြတ ှုကိုလ္ညေးမကောငေး၊ နဗီတ နမတောအမြစ ကို
လ္ညေးမကောငေး၊ ချီေးမ င့်မပေး သနောေးမတော ူခြဲ့်၏။

၄။. 4
ကျမ္််းစာထဲမ္ှ ပကရာြက်မ္ျာ်းသည် ဘုရာ်းသခင်ကစလွတက
် သာသူမ္ျာ်းမြစ်က ကာင််းအတည်
မပ ရန် ထင်ရှာ်းကသာ အံ့် သြွယ်နမ္တ်လကခဏာမ္ျာ်းလုပ်ကဆာင်နင
ု စ
် ွမ္််းကု ဘုရာ်းသခင်
သည် ပကရာြက်မ္ျာ်းကုကပ်းအပ် ခဲ့်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
ကပ်းအပ် ခဲ့်သည် / ကပ်းအပ် ခဲ့်သည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ထွက်ကမမ္ာက်ရာကျမ္် ်း ၁၀:၂- ..ငါမပမသောနိ ိတတိကိ
ု ့် ု၊သင၏သောေးမမ ေးတိအောေး
ု ့်
ကောေးမမပော သမြင၊့်
ငါ သညထောဝရဘုရောေးမြစမ ကောငေးကို သငတိသိ
ု ့် မစမခငေးငှော၎ငေး....
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄:၁၁ - .... ငါ့်အ ှုတကိ
ို ့် ုမထောက၍ ယံု ကမလ္ော့်။
ကဟပဗဲ ဩဝါဒစာ
၂:၄ထိုသကမသခံမသောသူတနှ
ို ့် ငအ
့် တူဘုရောေးသခငသညနိ ိတလ္ကခဏော၊
အံဘ
့် ွယ
မသော
အ ှုအောေးမြင၎
့် ငေး၊ထူေးဆနေးမသောတနခို ေးအထူေးထူေးအမပောေးမပောေးအောေးမြင၎
့် ငေး၊
သနရှ့် ငေးမသော ဝိညောဉ်မတောသည ိ ိအလ္ိုမတောအတိုငေး မဝငှမသော ဆုမကျေးဇူ ေးအောေးမြင၎
့် ငေး
သကမသခံမတော ူမပီ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၉၂ - ….အသငတိထံ
ု ့် သို နဗီ
့် တ နမတော ူစော(အလ္ိုငဟစစလ္ော )သညထငရှောေးလ္ှ
စွော မသော သကမသခံ လ္ကခဏော တနခိုေး မပောဋိဟော ျောေးနှငတကွ
ကလ္ောမချမပီ။
့်
စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၄၉-..အလ္လောဟအရှငမ တ၏အ ိနမတော
မြင့်အ ိဝ ေးတွငေး ှစကခ အလ္ငေး
့်
ရရှိခြဲ့်သက
ူ ိုလ္ညေးမကောငေး၊ (ခရုသငေးစမသော) ကုဋ္ဌနူနောစွက
ြဲ ပသူကို လ္ညေးမကောငေး၊ မရောဂါဘယ
မပျောကကငေး..သူ မသ ျောေးကိုလ္ညေး ရှငမစနိင
ု အံ။့် ….. အကယ၍သော အသငတိသည
ု ့်
ယံု ကညသူ
ျောေးမြစ ကပါ ူ လ္ွြဲဧကန ဤအချက၌ အသငတိအဘိ
ု ့်
ု ့်
အရော
လ္ံုမလ္ောကစွောမသော သကမသ
လ္ကခဏော တနခို ေးမပောဋိဟော ုချရှိမပသည။
စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၁၈၃ - အကျွနပ
ု ၏အလ္ျငမမ ောကမ ောေးစွောမသော ရစူလ္တ နမတော ျောေးသည
(အ ျိ ေး ျိ ေးမသော) တနခို ေးမပောဋိဟော ျောေးနှငတကွ
အသငတိမမပောဆိ
ု ့်
ုမသောအချကကိုပါ ယူမဆောင က
့်
မရောက လ္ောခြဲမ
ု ့် ပါလ္ျကအသငတိသည
ု ့်
အဘယမ ကောင့် ရစူလ္တ နမတော ျောေးကို
့် ချမပီ။ သိမြစ
သတမြတခြဲ ့် ကပါသနညေး ဟု မမပောဆိုမ ေးမ နေးပါမလ္။

၅။. 5
ဘုရာ်းသခင်သည် သူ၏သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာအုပ်မ္ျာ်းအာ်းလံု်းကု ကမပာင််းလဲမခင််းနှင ့််
ကြာက်မပန် မခင််းမ္ှ ကာကွယ်ရန် ‘အလုရှ’ပါသလာ်း။ (Purpose / Niyet)
သမ္မာကျမ္််းစာ
အလုရှသည် / အလုရှသည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်

ဆာလံကျမ္် ်း ၁၂:၆-၇ ထောဝရဘုရောေး ိနမတော
ူချကတိသည
ု ့်
သနရှ့် ငေး မခငေးရှိ၍...အိထ
ု ောဝရဘုရောေး၊
့်
ကိုယမတောသည ထိုသတ
ူ ကိ
ို ့် ု ဤလ္ူ ျိ ေး ှ အစဉ်ကောကွယမစောင့် မတော ူ ည။
ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၁၄:၂၄၊၂၆-၂၇ - ၂၄မကောငေးကငဗို လ္မမခအရှင ထောဝရဘုရောေးသည ကျိန
ဆို၍ ိနမတော
ူသညကောေး…ငါ၏ မတောငရို ေးမပေါ် ှော မမခမြင့် မကျောနငေး ညဟု ငါ ကံစညသည
့်
အတိုငေးမြစ၍၊ ငါစီရငချကလ္ညေး တညရလ္ိ ့် ည။ ၂၆ မမ တမပငလ္ံုေးတွင ထိုသို ကံ
့် စညမတော ူ
၏။၂၇ မကောငေးကငဗို လ္မမခအရှင ထောဝရဘုရောေး၏ အ ကံမတောကို အဘယသူြျကလ္ိ ့် ည
နညေး။ ဆနမတော
ူမသောလ္ကမတောကို အဘယသူလ္ှနလ္ိ ့် ညနညေး။
့်
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂၄:၃၅ - မကောငေးကငနှင့် မမ ကကီေး တညမသောလ္ညေး ငါ့်စကောေးတညလ္ိ ့် ည။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလွဟဟ
် စ်ဂျ််(ရ် ) ၁၅:၉ဧကနစငစစငါအရှငမ တသညပငလ္ျှင(ဤ)ဆံုေး ဩဝါဒ(တညေးဟူ မသော
ကုရအောနကျ ေးမတောမ တ)ကို ချမပေးသနောေးမတော ူခမ
ြဲ ့် လ္သည။ ထို ှတစပါေးဧကန လ္ွြဲငါ အ
ရှငမ တသညပငလ္ျှငယငေးဆံုေး ဩဝါဒကိုထိနေးသိ ေးမစောင့်မရှောကမတော ူ ည့်အရှငမ တမြစ
မတော ူမပသတညေး။
ဆွြရ် ၃၇:၃၊ ၇- ၃ထိမနောက
ု ့်
တစြန(ငါအရှငမ တသည)"ဇစကရ"က မဋ္ဌောနေးကိုစေးီ မြနေးသရဇဈ ောယ
ကသူတအောေး
ို ့်
(တစနညေး) ကျက ှတရွ တြတ သရဇဈ ောယသူတအောေးသက
ို ့်
မသထူမတော ူ၏။၇၎ငေး
မပင (ငါအရှငမ တသည) "ရှု ိ ငတွောန" ိစဆောမကောငအသီေးသီေး ှ အကောအကွယ မပ လ္ုပမတော ူခြဲ့်၏။

၆။. 6
ဘုရာ်းသခင်သည် သူ၏သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာအုပ်မ္ျာ်းအာ်းလံု်းကု ကမပာင််းလဲမခင််းနှင ့််
ကြာက်မပန် မခင််းမ္ှ ကာကွယ်ရန် ‘တတ်နင
ု ’် ပါသလာ်း။ (Power / Kudret)
သမ္မာကျမ္််းစာ
တတ်နင
ု သ
် ည် / တတ်နင
ု သ
် ည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်

ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၄၆:၉-၁၀ - ၉ ...ငါသည ဘုရောေးသခငမြစ၏။ ၁၀...ငါ့်အ ကံတညလ္ိ ့်
ည။ ငါ့်အလ္ိုရိ သ
ှ
ျှကို ငါမပညစ
့် ုမ
ံ စ ည....
ရှငမ္
် ာကုခရစ်ဝင် ၁၂:၂၄ မယရှု ကလ္ညေး၊ သငတိသည
ု ့်
ကျ ေးစောကို နောေး လ္ည၊ ဘုရောေးသခင၏
တနခို ေးမတောကို သိမသောမ ကောင့် ှောေးမသောအယူကို ယူ က၏။
ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၂၁:၃၃ မကောငေးကငနှငမ
့် မ ကကီေး တညမသောလ္ညေး ငါ့်စကောေး တညလ္ိ ့် ည။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၀:၃၅ ....ကျ ေးစကောေးကို ပယရ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာအန်အမ္် ၆:၁၁၅ထိုအရှငမ တ၏ ုကခပါဌမတော ျောေးကိမ
ု မပောငေးလ္ွှြဲနင
ို သူဟူ၍ကောေးအလ္ျငေး ရှိမပီ။
စူရဟ်ယန
ူ တ
ွ (် စ်) ၁၀:၆၄- အလ္လောဟအရှငမ တ၏အောယတမတော ျောေး၌ မမပောငေးလ္ြဲမခငေးအလ္ျဉ်ေး ရှိ
မချ။ ဤသညသောလ္ျှင ကကီေးကျယမ င့်မ တလ္ှစွောမသော မအောငမ င ှုမပတညေး။
စူရာဂျင်န်၇၂:၂၆-၂၈ - ၂၇ သိရောတွ
ု ့်
င ထိုအရှငမ တသည ိ ိမကျနပနှစသကမတော ူမသောရစူလ္
တ နမတောတစပါေးပါေးအောေး(ြံု ေးကွယလ္ျကရှိမသောအမ ကောငေးအရောတစစံုတစရောကိသ
ု ိမစလ္ိုမတော ူ
ပါလ္ျှင(ဧကနအ ှန ထိုအရှငမ တသည ထိုရစူလ္တ နမတော၏ မရှ ွေ့၌လ္ညေးမကောငေး၊မနောက၌လ္ညေး
မကောငေး၊ မစောင့် ကပသူ (မကောငေးကငတ န)ကို မစလ္ွှတမတော ူ၏။ ၂၈(ယငေးသိုမပ
့် လ္ုပမတော ူမခငေး
ှော) ထို(ရစူလ္ တ နမတော ျောေးသညလ္ညေးမကောငေး၊ မကောငေးကင တ န ျောေးသညလ္ညေး မကောငေး၊)
ိ ိတအောေး
ို ့်
ြနဆငေး မ ွေးမ ြူမတော ူမသောအရှငမ တ၏ အမ ကောငေး ကောေးချကတိကိ
ု ့် ု(တိကျ ှနကန
စွော)ပိမဆောင
ု ့်
ခြဲ ့် ကသညကို ထို အရှင သိမတော ူအမ
ံ ့် သောငှော (မပ လ္ုပမတော ူမခငေး) မြစ၏။

၇။. 7
ဘုရာ်းသခင်သည် သူြွငမ့်် ပကသာ သူ၏သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာအုပ်မ္ျာ်းမ္ှ မ္ူရင််းစာသာ်း
အမ္ှန်အာ်း ကမပာင််းလဲမခင််းနှင ့်် ကရွ ွေ့ကလျာ့်ကစမခင််းအာ်းမြင့်် သူ၏ကုယ်ပုင ် “ရည်ရွယ်ချက်”
နှင ့်် “တန် ခု်းအာဏာ” ကု ြျက်ဆ်းရန် စာတန် ၊ နတ်ဆ်းု မ္ျာ်းနှငလ
့်် ူသတတ ဝါမ္ျာ်းကု အခွင ့််
ကပ်းြူ်းပါသလာ်း။ (Tahrif bi’l-lafz)
သမ္မာကျမ္််းစာ
အခွငမ္
့်် ကပ်းြူ်းပါ / အခွငမ္
့်် ကပ်းြူ်းပါ ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်

ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၅၅:၁၁ - ထိုအတူ ငါ၏နှုတကပတစကောေးသည မြစလ္ိ ့် ည။ အကျိ ေး
ရှိဘြဲ ငါ့်ထံသို ့် မပနရ။ ငါ့်အလ္ိုကို မပညစ
့် ု ံ မစ ည။ ငါမစခို ငေးမသော အ ှု၌ မအောငလ္ိ ့် ည။
ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၁၆:၁၇ ပညတတိကျ ေး၌ အငယဆံုေးမသော ဗိ နဓ တလ္ံုေးပျကစီေးလ္ွယထက၊ မကောငေး
ကငနှငမ
့် မ ကကီေးပျကစီေးလ္ွယ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------ဟဂျ်် ၂၂:၅၂ - ။ထိုအခါ အလ္လောဟ အရှငမ တသည
ရှု ိ ငတွောန ိစဆောမကောငထည့်သွငေးသ ျှ(မသောဒွဟ
ိ သံသယ ှု ျောေး) ကို ပမပျောကမစ
မတော ူမလ္၏။ထိမနောက
ု ့်
အလ္လောဟအရှငမ တသည ိ ိအောယတမတော ျောေးကို (ပို ို ၍ပင)တည
တံခိုငမ ြဲမတော ူ၏။
ဆွြရ် ၃၇:၃-၇- မပင (ငါအရှငမ တသည) "ရှု ိ ငတွောန" ိစဆောမကောငအသီေးသီေး ှ အကောအကွယ
မပ လ္ုပမတော ူခြဲ့်၏။
စူရတွလ်ဟာ်းက်ကဟ် ၆၉:၄၄-၄၇၊ ၅၁ - ၄၄...အကယ၍သောထို(နဗီ တ နမတောမ တ)သညငါအရှင
မ တအမပေါ်၌ အချိ ွေ့မသောစကောေး ျောေးကို လ္ုပ ကံမမပောဆိုခြဲ့်ပါလ္ျှင၊ ၄၅အ ှနပင ငါအရှငမ တသည
သူ၏လ္က ယောလ္ကကိုြ ေးဆွြဲမတော ူခြဲ့်မပ ည။၄၆ထိမနောက
ု ့်
ငါအရှငမ တသညသူ၏နှလ္ံုေးမ ကော
ကိုမြတမတောကမတော ူခမ
ြဲ ့် ပ ညသော။၄၇ထိုအခါအသငတိအနက
ု ့်
ညသူတစဦေးတစမယောက ျှပင
သူအောေးယင
ေးမပစဒဏ ှကောကွယတောေးဆီေးမပေးနိင
ု မသောသူဟူ၍လ္ညေးရှိ ည ဟုတမပ။၅၁ယငေးကု
့်
ရ အောနကျ ေးမတောမ တသည တပအပမသချော ထငရှောေးသိမ ငနိင
ု မသော အ ှနတရောေးပင မြစသည။

၈။. 8
လူကတွအကနနဲ သန်
ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာအုပ်မ္ျာ်းကု မ္ှာ်းယွင်း် စွာကု်းကာ်းမခင််း သမ္ဟု
ု ့် တ ်
့်
မ္ှာ်းယွင်း် စွာအဓပပါယ်ြွငဆ
့်် ု မခင််းမြင့်် နှုတအ
် ာ်းမြင့်် မ္ူ ရင််းအဓပပါယ်ကုြျက်ဆ်းရန် မြစ်နင
ု ်
ပါမ္ည်လာ်း။ (Tahrif bi’l-ma’na)
သမ္မာကျမ္််းစာ
မြစ်နင
ု သ
် ည် / မြစ် နင
ု သ
် ည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
တတုဩဝါဒစာ ၁:၁၀-၁၁ - ၁၀အမ ကောငေး ူကောေး၊ နောေး မထောငဘြဲ အချညေးနှေးီ မသော စကောေးကိုမမပော
၍၊လ္ှညမ့် ြောေးတတမသောသူအ ျောေး ရှိ က၏။ အမရြျောေးလ္ှီေးမခငေးကို ခံမသောသူတတွ
ို ့် ငလ္ညေး အထူေး
သမြငရ
ို ့် တကိုပိတရ ည။ သူတသည
ို ့်
စင ကယမသော စီေးပွါေးကိတ
ု ပ က
့် ိ ှ က၏။ ၁၁ ထိုသူတ၏နှု
လ္ျက၊ မပေးအပမသော ဩဝါဒကိမ
ု ပေး၍၊ တအိ မထောငလ္ံုေးကို မ ှောကလ္ှနတတ က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရူရာ အာကလအင်(မ္် )ရာန် ၃:၇၈ - ၎ငေးမပင ထိုသူ ျောေးအနက လ္ူတစစုသည ုချရှိ၏။ ထိုသူ ျောေး
သည ကျ ေးဂန(ကိုရွတြတရော) ၌ ိ ိတ၏လ္ျှ
ို ့်
ော ျောေးကိုလ္ိပမခါက က၏။(ယငေးကြဲသ
့် မပ
ို ့် လ္ုပမခငေး
ှောထိုသူတို လ္ု
ု ့်
ေးလ္ော စကောေးဟု ထင ှတ ကရန
့် ပ ကံရွတဘတမသော) ထိုအရောကို အသငတိကကျ
မြစသည။ အ ှနမသောကောေး ထိုအရောသည ကျ ေးလ္ောစကောေး အလ္ျငေး ဟုတမပ။၎ငေးမပင ထိုသူတို ့်
က ( ိ ိတို ရွ့် တြတမသော) အရောသညအလ္လောဟအရှငမ တ၏ အထံမတော ှ (ကျမရောကသည)ဟု
မမပောဆို က ၏။ စငစစမသော ကောေး ထိုအရောသည အလ္လောဟအရှငမ တ၏ အထံမတော ှ (ကျမရောက
သည) အ လ္ျငေး ဟုတမချ။ သိတမစလ္ည
ု ့်
ေးထိုသူ ျောေးသည ိ ိတို ့်
ကိုယတိုငသိ ကပါလ္ျကနှငပင
သက၍ ုသောေးကို လ္ုပ ကံ မမပောဆို
့် အလ္လောဟ အရှငမ တနှငပတ
့်
ကမလ္သည။

၉။. 9
သမ္မာကျမ္််းစာဟာ ကမပာင််းလဲသည် သ မ္ဟု
ု ့် တ ် ကြာက်မပန် သည်လကမပာတဲ
ု ့်
့်သက
ူ တွဟာဘုရာ်း
သခင်သည် သမ္မာကျမ္် ်းစာ၏ကမပာင််းလဲခံ ရမ္ှုကု မ္သကသာသူ၊ ဂရု မ္စုက်ကသာသူ၊သမ္ဟု
ု ့် တ ်
မ္ည်သမ္ျှ
ု ့် မ္လုပ်နင
ု က
် သာသူဟု သကဘာသက်ကရာက်ကစမခင််းမြင့်် ဘုရာ်းသခင်၏ ဂုဏ်
လကခဏာနှင ် သဘာဝဂုဏ်အငင ါရပ် မ္ျာ်းအာ်းမ္ရု မ္ကသမပ ကသာအမ္ှန်တကယ်အမပစ်ရှသူမ္ျာ်း
ဟုတပ
် ါသလာ်း။ (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)
သမ္မာကျမ္််းစာ
ဟုတသ
် ည် / ဟုတသ
် ည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်

ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၁၄:၂၄၊၂၇ - ၂၄မကောငေးကငဗို လ္မမခအရှင ထောဝရဘုရောေးသညကျိနဆို
၍ ိနမတော
ူသညကောေး၊ ၂၇ မကောငေးကငဗို လ္မမခအရှင ထောဝရဘုရောေး၏ အ ကံမတောကို အဘယ
့်
သူြျကလ္ိ ့် ညနညေး။ ဆနမတော
ူမသောလ္ကမတောကို အဘယသူလ္ှနလ္ိ ့် ညနညေး။
့်
ကဟပဗဲ ဩဝါဒစာ ၄:၁၂-၁၃ - ဘုရောေးသခင၏နှုတကပတတရောေးမတောသည အသကရှငမခငေး၊
တနခို ေးနှငမ့် ပ မပငမခငေး...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘက်ကရာ၂:၂၀၊၂၅၅-အလ္လောဟအရှငမ တ အလ္ိရ
ု ိမ
ှ တော ူခြဲ့်ပါက ုချဧကနထိုသူတ၏မသော
ို ့်
တော
ရံု ျောေးနင
ှ ့် စကခ အောရံု ျောေးကို နုတသိ ေးယူသွောေးမတော ူမချမပီ။၂၂၅အလ္လောဟအရှငမ တသည (သောလ္ျှငခဝပ
ကိုေးကွယရောအရှငမြစမတော ူ၏)။ထိုအရှငမ တ ှတစပါေးကေးို ကွယ မခငေးခံထိုက သူဟူ၍အလ္ျငေး ရှိမပီ။
(ထိုအရှငမ တသည)အမ ြဲရှငမနမတော ူမသောအရှင၊( ိ ိကိုယမတောတိုင ထောဝရတညမနမတော ူ၍
သတတဝါအမပါငေးတကိ
ို ့် ုလ္ညေး)ထိနေးသိ ေးမစောင့် မရှောကမတော ူမသောအ
ရှငမြစမတော ူ၏။ထိုအရှငမ တအောေးငက
ို
ျဉ်ေးမခငေးသညလ္ညေးမကောငေး၊အိပစကမခငေးသညလ္ညေးမကောငေး
စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၅၈ စငစစမသောကောေး အလ္လောဟအရှငမ တသည အလ္ွနအငအောေး ကကီေး ောေးမတော
ူမသောအရှင၊ ဉောဏပညောနှင့် အလ္ွနမပည့်စံုမတော ူမသောအရှင၊ မြစမတော ူ၏။

၁၀။. 10
သမ္မာကျမ္််းစာကု ကမပာင််းလဲသည် သမ္ဟု
ု ့် တ ် ကြာက်မပန် သည်ဟုကမပာကသာသူမ္ျာ်းသည်
စာတန် သည် အနနတတန် ခု်းရှငဘ
် ရ
ု ာ်းသခင်နင
ှ သ
့်် က်ဆင
ု သ
် ည့်် သမ္မာကျမ္််းစာ၏ တက
ု ်ပဲ ွ
တွင ် ကအာင်နင
ု သ
် ည်ဟု သကဘာသက်ကရာက် ကစမခင််းမြင့်် ဘုရာ်းသခင်အထက်၌ စာတန်
ရှသည်ဟု ချ်းကမမ္ာက်မခင််းမြစ်ကစသည့်် အမ္ှန်တကယ်အမပစ်ရှသူမ္ျာ်း ဟုတပ
် ါသလာ်း။
(El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir)
သမ္မာကျမ္််းစာ
ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်
ဟုတသ
် ည် / ဟုတသ
် ည်

ဆာလံကျမ္် ်း ၉၄:၇-၉ - ၈လ္ူ ိုကတိ၊အဘယ
ု ့်
ကောလ္ ှပညောသတိကိုရ ကလ္ိ ့် ညနည ေး။ ၉နောေးကိုစုက
ိ
ထောေးမတော ူမသောသူသည ကောေးရသမလ္ော။ ျကစိကိုြနဆငေးမတော ူမသောသူသည မ ငရသမလ္ော။
ကဟပဗဲ ဩဝါဒစာ ၄ : ၁၂-၁၃- ၁၂ဘုရောေးသခင၏နှုတကပတတရောေးမတောသည အသကရှငမခငေး၊
တနခို ေးနှငမ့် ပ မပငမခငေး၊ သနလ္ျကတကောတိထက
ု ့်
ထကမခငေးနှင့် မပညစ
့် ုသ
ံ ညမြစ၍၊ ၁၃ ငါတို ့်
ကိုစစမ ကောစီရငမတော ူမသော သူမရှ ွေ့၌ ထငရှောေးမသော အရောတစံုတခု ျှ ရှိ၊ ခပသိ ေးမသော
အရောတိသည
ု ့်
အကွယအကော ရှိဘြဲ၊ ျကမ ှောကမတော၌ လ္ှနထောေးလ္ျက ရှိ က၏။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------စူရဟ်ယန
ူ တ
ွ (် စ်) ၁၀:၂၁ - (အိုနဗီ တ နမတော)အသငသည (၎ငေး တိအောေး)
ု ့်
‘အလ္လောဟအရှငမ တ
သည အ ကံအစညမပ ရော၌ (၎ငေး တိထက
ု ့်
) ပို ို၍ပငလ္ျငမ နမတော ူမသောအရှင မြစမတော ူသည
ဟု မမပော ကောေးပါမလ္။ ဧကနအ ှန ငါအရှငမ တ၏(မကောငေးကင)မစတ န ျောေးသည အသငတို ့်
ကံစညလ္ျကရှိသညတိကိ
ု ့် ု မရေး ှတလ္ျကရှိ က၏။
စူရာတာဟာ ၂၀:၅၊ ၅၁-၅၂ - ၅ရဟ ောန အနနတကရုဏောမတောရှငကောေးအရရှ ပလ္လငမတောထက
ဝယ စံမ နေးမတော ူ၏။ ၅၁ (တစြန) ထိုြိရမအောင(န)က သိမြစ
ု ့် လ္ျှင မရှေးမဟောငေး ျိ ေးနွယတိ၏
ု ့်
အမမခ အမနသည ညသို ရှ
့် ိ မချသနညေးဟု မမပောဆို(မပန)မလ္၏။၅၂ ထိုမရှေးမဟောငေး ျိ ေးနွယတို ့်
နှငပတ
သကမသောအသိကောေးကျွနပ
ု အောေးြနဆငေးမ ွေးမ ြူမတော ူမသောအရှငမ တအထံမတောတွင
့်
ှတတ ေး စောအုပ၌ရှိမပသည။ (အ ှနစငစစ) ကျွနပ
ု ၏ အရှငမ တသည မ ှောက ှောေးမတော ူသည
လ္ညေး ဟုတမပ။ မ ့်မလ္ျော့်မတော ူသညလ္ညေး ဟုတမချ။

၁၁။. 11
ဘုရာ်းသခင်သည် သူ၏ သန် ရှ့် င ််းကသာကျမ္််းစာအုပ်မ္ျာ်း အာ်းလံု ်းကုမ္ဟုတဘ
် ဲ အချ ွေ့ကု
ကာကွယ်ရန် အတွက် သကဘာထာ်းနစ
ှ ်မ္ျ ်းထာ်းရှပါသလာ်း။ (El-Adl, El-Hadi, El-Mumim, El-Muksit)
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ထာ်းရှပါ / မ္ထာ်းရှပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဆာလံကျမ္် ်း ၁၂:၆-၇- ၆ထောဝရဘုရောေး ိနမတော
ူချကတိသည
ု ့်
သနရှ့် ငေး မခငေးရှိ၍ မမ နှင့် ကငေးစင
့်
မစမခငေးငှါ၊ ိုက၌ခု နစကကိ စစမသော မငွကသ
ြဲ ့် မြစ
ို ့် က၏။ ၇အိုထောဝရဘုရောေး၊ ကိုယမတောသည
ထိုသူတကိ
ို ့် ု ဤလ္ူ ျိ ေး ှ အစဉ်ကောကွယမစောင့် မတော ူ ည။
ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၂၁:၃၃-မကောငေးကငနှငမ
့် မ ကကီေး တညမသောလ္ညေး ငါ့်စကောေး တညလ္ိ ့် ည။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------တဗ် ဘ ၉:၁၁၁-ထိုအရှငမ တသည ိ ိ၏အမပေါ်၌တောဝနရှိမ ကောငေး၊မတောငဝရောတကျ ေးမ တတွင
လ္ညေးမကောငေး၊ အင(န)ဂျီလ္’ ကျ ေးမ တတွငလ္ညေးမကောငေး၊ ကုရအောနကျ ေးမတောမ တတွင
လ္ညေးမကောငေး၊ ှနကနစွော ကတိမပ ထောေးမတော ူခြဲ့်မလ္သည။ စငစစမသောကောေး အလ္လောဟ
အရှငမ တထက ပို၍ ိ ိ၏ကတိကို မပည့်စံုမပီေးစီေးမအောင မဆောငရွ ကသူ ညသူရိ သ
ှ နညေး။
စူရာဟူဒ၁
် ၁:၅၇- ဧကနစငစစ ငါ၏အရှငမ တသည အရောခပသိ ေးတိအမပေါ်
ု ့်
ဝယ ထိနေးသိ ေး
မစောင့်မရှောကမတော ူမသော အရှငမ တပင မြစမတော ူမပသတညေး။
စူရဟ်အ စ်ဗ်ရာဟမ္် ၁၄:၄၇ - သိမြစ
ု ့် မပရော အသငသည အလ္လောဟအရှငမ တအောေး ိ ိရစူလ္တ န
မတော ျောေးနှငချိ
့် နေးချကထောေးရှိမတော ူမသောကတိမတောကိုမြောကြျကမတော ူ ည့်အရှငဟူ၍အလ္ျ
ငေး ထင ှတမလ္နှင။့်
ဟဂျ်် ၂၂:၄၇ - ..အလ္လောဟအရှငမ တသည ိ ိကတိကို အလ္ျငေး ပျကကွကမတော ူ ည
ဟုတမပ။
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ဘုရာ်းသခင်၏ နှုတက
် ပတ်ကတာ်သည် မ္ကမပာင််းလဲနင
ု က
် သာအရာနှငက
့်် မ္ဘာလံု်းဆင
ု ရ
် ာ
စံနန
ှု ် ်းမြစ်မခင််းကု ဘုရာ်းသခင် သည် လူသာ်းအာ်းလံု်းကု တရာ်းစရင်မ္ည့််ကနရက်
အာ်းမြင့််
့်
မြစ်ကစပါသလာ်း။ (El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib)
သမ္မာကျမ္််းစာ

မြစ်ကစသည် / မြစ်ကစသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၂:၄၈ - ငါ့်ကိုပယ၍ငါ့်စကောေးကို နော ခံ မသောသူအောေးအမပစစီရငမသောသူ
ရှိမသေး၏။ ငါမဟောမမပောမသော စကောေးပင မနောကဆံုေးမသောမန၌့် ထိုသူအောေးအမပစစီရငလ္ိ ့် ည။
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၂၀:၁၂ - မသလ္ွနမသောသူ အကကီေးအငယတိသည
ု ့်
ပလ္လင မတောမရှ ွေ့ ှော ရပမ န က
သညကို ငါမ င၏။ စောမစောင ျောေး ကို ြွ ငထ
့် ောေး၏ အသကစောမစောငတညေးဟူမသော အမခောေးတပါေး
မသော စောမစောငကိုလ္ညေး ြွ ငမ
ို ့်
ိ ိတအကျင
ို ့်
အ
့် လ္၏။ မသလ္ွန မသောသူတသည
့် တိုငေး၊ စောမစောင
တိ၌
ု ့် မရေးထောေးချက ျောေးနှငအ
့် ညီ တရောေးစီရင မခငေးကို ခံရ က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလွဟဟ
် စ်ဂျ််(ရ် ) ၁၅:၉-၁၀-၉ ဧကနစငစစငါအရှငမ တသညပငလ္ျှင(ဤ)ဆံုေး ဩဝါဒ(တညေး
ဟူမသော ကုရအောနကျ ေးမတောမ တ)ကို ချမပေးသနောေးမတော ူခမ
ြဲ ့် လ္သည။ ထို ှတစပါေး ဧကန လ္ွြဲ ငါ
အရှငမ တ သညပငလ္ျှင ယငေးဆံုေး ဩဝါဒကို ထိနေးသိ ေးမစောင့်မရှောကမတော ူ ည့် အရှငမ တ မြစ
မတော ူမပသတညေး။
စူရတွဇွဇ်ဇုမ္ရ် ၃၉:၆၉-၇၀- ှတတ ေးစောအုပ ျောေးသညလ္ညေး(အဆငသင့်)ထောေးရိမှ ပီေးမြစ ကမပ ည။
ထို ှတစပါေး နဗီတ နမတောတိသည
ု ့်
လ္ညေးမကောငေး၊ "ရှဟီေးဒ"(အလ္လောဟအရှငမ တ၏လ္ ေးမတော ၌
ကျဆံေးု ခြဲ့် ကရမသောသူ)တိသည
ု ့်
လ္ညေးမကောငေး၊(မရှ ွေ့မတောမ ောှ ကသိ)ု မရောက
လ္ော ကရမပ ည။ထိမပင
ု ့်
့်
၎ငေးတ၏
ို ့် အ ကောေးဝယ တိကျ ှနကနစွော စီရငဆံုေးမြတမပီေးမြစမချ ည။သိုရောတွ
င ၎ငေးတို ့် ောှ
့်
(အနညေးငယစိုေးစဉ်ေး ျှပင) တရောေးမပ လ္ုပမခငေးကို ခံ ကရ ည ဟုတမပ။ ၇၀ထို ှတစ ပါေး
လ္ူတိုငေးလ္ူတိုငေးသည ိ ိတို ကျင့်
ူ မပ လ္ုပခြဲ ့် ကသညတိ၏အစောေး
ု ့်
ကိုအပမ ည့်အစံုမပေးဆပမခငေး ကို
့်
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ယံု ကည်သမ္
ူ ျာ်းအာ်း သမ္မာကျမ္််းစာပုဒအ
် ပုင်း် တစ်ခုကု ယံု ကည်ပပ်း
အမခာ်းကျမ္််းစာပုဒက
် ု မ္ယံု ကည်မခင််းအာ်း ခွငမ့်် ပ ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
ခွငမ္
့်် မပ ပါ / ခွငမ္
့်် မပ ပါ ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
တမ္န်ကတာ်ဝတထ ၂၀:၂၇-ဘုရောေးသခင၏အလ္ိုမတောကိုသငတိအောေး
ု ့်
အကုနအစင မဟောမမပောမပသ
မခငေးအ ှုကို ငါသည လ္ွှြဲ မရှောငဘြဲမပ ခြဲ ့်မပီ.
တကမ္ာကသဩဝါဒစာဒုတယကစာင် ၃:၁၆-ထိုကျ ေးစောရှိသ ျှသည ဘုရောေးသခင ှုတသွငေးမတော ူ
မသောအောေးမြငမ့် ြစ၍..ဩဝါဒမပေးမခငေး၊အမပစကိုမဘောမပမခငေး၊မမြောင့် တစွော မပ မပငမခငေး၊တရောေးကို
သွနသငမခငေး၊မမြောင့် တစွောမပ မပငမခငေး၊တရောေးကိုသွနသငမခငေး မကျေးဇူေး ျောေးကို မပ တတ၏။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၈၅ - အသငတိသည
ု ့်
(မတောငရောတ) ကျ ေးမတောမ တ၏တစိတတမဒသကိသ
ု ော
ယံု ကည လ္ကခံ က၍ ချိ ွေ့အ ိနမတော
ျောေးကို မငငေးပယ ကမလ္သမလ္ော။
့်
စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၈၄၊ ၁၁၉ - ၈၄ထိုနဗီ တ နမတောအမပါငေးတိအနက
ု ့်
တပါေးနှငတပါေးခွ
ြဲ မခောေးမခငေး
့်
အလ္ျငေး မပ ကပါ။ ၁၁၉ ၎ငေးမပငအသငတိသည
ု ့်
(မကောငေးကင ှကျမရောကလ္ောမသော)ကျ ေးဂန
အလ္ံုေးစံုတကိ
ို ့် ု ယံု ကည ကကုနသည။
မ္ှ တခ
် ျက်။ ကသာင်ရသ်ကျမ္် ်း၊ ဇဗူ ရ်ကျမ္် ်း၊ အင်ဂျလ်ကျမ္် ်း နှင့်် ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန် အမ္ည်ရှ
မ္ွ တ ် စလင်လူမ္ျ ်းမ္ျာ်း ယံု ကည်ရန် လုအပ် ကသာ သန်ရှ့် င်း် ကသာကျမ္် ်းစာအုပ်၏ ၉၀ ရာခု ငန
် န
ှု ််း
ကကျာ် သည် သမ္မ ာကျမ္် ်းစာတွင် ပါရှသည်။
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ဘုရာ်းသခင်သည် သူြွငမ့်် ပကသာ သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္် ်းစာအုပ်မ္ျာ်းအာ်းလံု ်းကုယကနယံ
့် ု ကည်
သူမ္ျာ်းအကနမြင့်် ကလ့်လာပပ်း လုက်နာရန် အတွက် အလုရှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
အလုရှသည် / အလုရှသည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
တကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင် ၄:၁၅-၁၆ - ၁၅သင၏တိုေးပွါေးမခငေးကို လ္ူအမပါငေးတိအောေး
ု ့်
ထငရှောေး
မစမခငေးငှါ။ ဤအရော ျောေးကို စိတစွလ္
ြဲ
ေး၍ ကကိ ေးစောေးအောေးထုတမလ္ော့်။ ၁၆ကိုယကိ၎
ု ငေး၊ ကိုယဆံုေး
ဩဝါဒကို၎ငေး သတိမပ ၍ အမ ြဲတညမနမလ္ော့်။ ထိုသမပ
ို ့် လ္ျှင၊ ကိုယကိ၎
ု ငေး၊ နောေးမထောငမသောသူ
တိကိ
ု ့် ု၎ငေးကယတငလ္ိ ့် ည။
တကမ္ာကသဩဝါဒစာဒုတယကစာင် ၂:၁၅ - သင ူကောေး၊ ဝနခံ မတော ူမသောသူ၊ ရှကမ ကောကစရော
အမ ကောငေး ရှိဘြဲ၊ သ မောတရောေးကို ှနကနစွော ပိုငေးမခောေးတတမသော ဆရောသ ောေးမြစလ္ျက၊ ဘုရောေး
သခငမရှ ွေ့၌ ကိုယကိုကိုယဆကသမခငေးငှါ ကကိ ေးစောေး အောေးထုတမလ္ော့်။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း၃:၇၉- အလ္လောဟအရှငမ တ၏ အ ိနမတော
ျောေးကို နောခံသူ ျောေး မြစ ကကုန၊
့်
အမ ကောငေး ူကောေးအသငတိသည
ု ့်
မဒသနောမတော ကျ ေးဂနကို(သူတစပါေးတိအောေး)သင
ု ့်
ကောေးမပသ
ပိချသည့်
ု ့်
မပင ိ ိတို ကိ
့် ုယတိုငလ္ညေး ြတရွ တမလ့္်လ္ောသူ ျောေး မြစမသောမ ကောင့်ပငတညေး။
မ္ှ တခ
် ျက်။မ္ွ တစ
် လင်လူမ္ျ ်းမ္ျာ်းယံု ကည်ရန်လု အပ် ကသာသန်ရှ့် င်း် ကသာကျမ္် ်းစာအုပ်၏စကာ်း
လံု်း နှငက
့်် ပ်းစာကရတွက်မ္ှု အရ ၉၀ ရာခု ငန
် န
ှု ််းကသာအပု င်း် သည် ကသာင်ရသ်ကျမ္် ်း၊ ဇဗူ ရ်ကျမ္် ်းနှင့််
အင် ဂျလ်ကျမ္် ်း တွငပ
် ါဝင်ပပ်း၊ ၁၀
ရာခု ငန
် န
ှု ််းကသာအပု င်း် သည်ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ ပ
် ါဝင်က ကာင််း ြွ ငဆ
့်် မု ပသည်။
သမ္မ ာကျမ္် ်းစာ ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန် -

စကာ်းလံု်း = ၇၈၃၁၃၇ ကပ်းစာ ၃၅၆၆၄၈၀
စကာ်းလံု်း = ၇၇၉၃၄ ကပ်းစာ ၃၂၆၀၄၈

၁၅။. 15
လူတစ်ကယာက်အတွက်၄င််း၏ဘဝတွင က
် ကာင််းချ်းမ္ဂငလာခံစာ်းရရှရန် အတွက်ဘရ
ု ာ်းသခင်
၏ နှုတက
် ပတ်ကတာ်ကု နာခံမခင််းသည် အကမခခံအက ကာင််းအချက် ဟုတပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
ဟုတသ
် ည် / ဟုတသ
် ည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
တရာ်းကဟာရာကျမ္် ်း ၁၁:၂၆-၂၇- ၂၆ယမနမကောင
ေးကကီေးမပေးမခငေးနှငက
့်
့် ျိနမခငေးတညေးဟူမသောဤ နှစပါေး
ကို သငတိမရှ
ု ့် ွေ့ ှောငါထောေး၏။ ၂၇ယမနငါဆင
ဆ
ု ့် ရောေးသခင ထောဝရဘုရောေး၏ ပညတ
့်
့် ိုမသော သငတိဘု
မတောတိကိ
ု ့် ု နောေးမထောငလ္ျှင ူကောေး၊ မကောငေးကကီေးမပေးမခငေး၊
တရာ်းကဟာရာကျမ္် ်း ၂၈:၁၃
ထောဝရဘုရောေးသညသငက
့် ိုအမ ီေး မြစမစဘြဲမခါငေးမြစမစမတော ူသမြင၊့် သငသည
မအောက၌ မနရဘြဲ အမပေါ်၌သော မနရမသောအခွ င့် ရှိလ္ိ ့် ည။ ယမန ငါဆင
့်
့် ဆိုမသော၊
သင၏ဘုရောေးသခင ထောဝရဘုရောေး၏ပညတမတောတိကိ
ု ့် ု ကျငမ
့် စောငမ့် ခငေးငှော နောေးမထောင လ္ျှင၎ငေး၊
တရာ်းကဟာရာကျမ္် ်း ၃၀:၁၉ - အသကရှငမခငေး၊ မသမခငေး၊ မကောငေးကကီေးမပေးမခငေး၊ ကျိနမခငေးတိကိ
ု ့် ု
သငမ
့် ရှ ွေ့၌ ငါထောေးသညဟု သငတ
့် ဘက၌ မကောငေးကငမမ ကကီေးကို ငါတိုငတည၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၂-၄-.. ယံု ကည က၏။ ထိမပင
ု ့် တဝ ထိုသူမတောစင ျောေးသည တ လ္ွန
ဘဝကိုလ္ညေး အ ှနဟူ၍ သံသယကငေးစွော ယံု ကည ကကုန၏။(မြောမပပါ အဂဂ ါရပ ျောေးနှငမပည့်
စံု
့်
မသော) ထိုသူမတောစင ျောေးသည ိ ိတ၏
ို ့် အရှငသခင၏ တရောေးလ္ ေးမပေါ်၌ တညရှိ ကကုန၏။
ထိုသူမတောစင ျောေးသညသောလ္ျှင မအောငမ ငသူ ျောေး မြစ ကကုနသတညေး။

၁၆။. 16
သမ္မာကျမ္််းစာကု ြတ်ရှုရန် နင
ှ လ
့်် ုက်နာရန် မငင််းဆန် ကသာသူမ္ျာ်းသည် မ္မ္ကုယ်မ္မ္ မ္ယံု
ကည်သအ
ူ မြစ် ကျန် ဆမဲ ခင််း အမြစ်သက်ကရာက်ကစပါသလာ်း။ (Kâfir)
သမ္မာကျမ္််းစာ
သက်ကရာက်ကစသည် / သက်ကရာက်ကစသည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ကယရမ္အနာဂတတ ကျမ္် ်း ၁၁:၃ - သငတိ၏
ု ့် ဘိုေးမဘေး ျောေး၌ ငါကျိနဆိုမသော သစစောဂတိကို မစောငရ
့်
မသောအခွ ငရ
ှ စမခငေးငှါ...
့် ိမ
ကဟပဗဲ ဩဝါဒစာ ၁၂:၂၅-၂၉ -၂၅ သငတိသည
ု ့်
ိနမတော
ူမသော သူ၏စကောေးမတောကို မငငေး ပယ
့်
ညအမ ကောငေး သတိမပ ကမလ္ော့်။ ၂၉ ငါတိဘု
ု ့် ရောေးသခငသည မလ္ောငမသော ီေးမြစမတော ူ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်အအ်ရ်ရာြ် ၇:၃၆၊ ၄၀-၄၉- ၃၆သိရောတွ
ု ့်
င ူကောေး အ ကငသူတသည
ို ့်
ငါအရှငမ တ၏ အ ိန ့်
မတော ျောေးကို မငငေးပယ ကကုနအံ။့် ၎ငေးမပင ထိုသူတသည
ို ့်
အ ိနမတော
ျောေးကို ထီမလ္ေးစောေးမပ လ္ုပ
့်
ကကုနအံ။့် ထိ(ု ကြဲသ
့် မသော)သူ
ို ့်
တသောလ္ျှ
ို ့်
ငငရြဲ သောေး ျောေးမြစ ကကုန၏။ ၎ငေးတိသည
ု ့်
ငရြဲ ၌ပင ထောဝ
စဉ် မနထိုင က ည့်သူ ျောေး မြစ ကမပသည။ ၄၀ ဧကနစငစစ အ ကငသူတသည
ို ့်
ငါအရှငမ တ၏
မဒသနော မတော ျောေးကို ဟုတ ှနဟု မငငေးဆို ကကုန၏။၎ငေးမပင ထိုသူတသည
ို ့်
ယငေးမဒသနော
မတော ျောေးကိုနောယူမခငေး ှ ထီမလ္ေးစောေး မပ လ္ုပ ကကုန၏။ ထိုသူတအြိ
ို ့် ု မကောင
ေးကင၏ တံခါေး ျောေး
့်
သည ြွ ငထောေးမခင
ေးခံရလ္ိ ့် ည ဟုတမပ။၄၁ ၄ငေးတိ၌
ု ့် ငရြဲ ီေးအိပယောပငရှိအ။ံ ့်
့်
အန်က်း ၂၉:၄၆-၄၇ - ၄၆၎ငေးမပင အသငတိသည
ု ့်
ကျ ေးဂနရရှိခြဲ့် ကမသောသူတနှ
ို ့် င့် မကောငေး ွန
(ယဉ်မကျေးသိ မ ွွေ့) လ္ှမသော နညေးမြင့်သောလ္ျှင အမချအတင မမပောဆို ကမလ္ကုန။ ၄၇ စငစစ ဤ
နညေးအတိုငေးပင ငါအရှငမ တ သညအသင့်ထံသို ကျ
ေးဂန(ကုရအောနကျ ေးမ တ)ကို ချမပေးသနောေး
့်
မတော ူခြဲ့်၏။ သိမြစ
ု ့် မပရော ငါအရှငမ တ ကျ ေးဂန ချီေးမ င့် မပေးသနောေးမတော ူခြဲ့်မသော သူတသည
ို ့်
ယငေး (ကုရအောန)ကျ ေးမ တကိုယံု ကည ကကုန၏။

၁၇။. 17
သမ္မာကျမ္််းစာ၏ စုစည််းထာ်းချက်အာ်း ဗျာဒတ်ကျမ္််းမြင့်် အဆံ်းု သတ်သညကု လက်ခံပါ
သလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်မ္ခံပါ ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်

ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၂၂:၁၈-၁၉- ၁၈ ဤစောမစောင၏အနောဂတတိစကောေးကို ကောေးမသော သူအမပါငေးတိအောေး
ု ့်
ငါသကမသခံ သညကောေး၊ အ ကငသူသည ဤအရောတိ၌ထပ
ု ့်
၍ အသစသွငေး၏။ ဤစောမစောင၌
မရေးထောေးမသော မဘေးဒဏတိကိ
ု ့် ု ထိုသူအမပေါ်သို ဘု
့် ရောေးသခင သကမရောကမစမတော ူ ည။ ၁၉
အ ကငသူသည ဤစောမစောင၏ အနောဂတတိ စကောေးအချိ ွေ့ကို နှုတပယ၏။ ဤစောမစောင၌ မရေးထောေး
မသော အသကပငနှင၎
့် ငေး၊ သနရှ့် ငေးမသော မ ိ ွေ့မတောနှင့် ၎ငေး ၊ ထိုသူစပဆိုငမသောအခွ ငက
့် ို ဘုရောေး
သခင နှုတပယမတော ူ ည။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၁၉-၂၀ - ၁၉ ချွတဧကန အလ္လောဟအရှငမ တအထံမတော ၌(နှစမ ိ ွေ့မတော
ူမပီေးမြစမသော) ဒီန သောသနော ှော ူကောေးအစစလ္ော သောသနောမတောပငတညေး။အ ှနမသောကောေး(မတော
ရောတနှင့် အီနဂျီလ္) ကျ ေး ျောေး မပေးသနောေးမတော ူမခငေးခံ ကရမသောသူတသည
ို ့်
ိ ိတထံ
ို ့် အသိတရောေး
မရောကရှိမပီေးမနောက မသော ှပင ိ ိတအချင
ို ့်
ေးချငေး နောလ္ိုဝနတိုစတ
ိ ထောေး ရှိမခငေးမ ကောင့် ညီ
ညွတ သမဘောကွြဲလ္ွြဲ ကကုန၏။ ၂၀အကယ၍သောယငေးသူတသည
ို ့်
အ ိနမတော
ကိုနောခံ မသော ုစ
့်
လ္င ျောေးမြစ ကပါလ္ျှင ယငေးသူတသည
ို ့်
လ္ညေး တရောေးလ္ ေး ှနကို ရရှိ ကလ္တတ။ံ ့်

၁၈။. 18
သမ္ုင်း် က ကာင််းဆင
ု ရ
် ာကျမ္််းစာမ္ျာ်းသည် သမ္မာကျမ္််းစာတွင ်
ယခင်ကမ္ှတတ
် မ္််းရှပပ်းသာ်း မြစ်ကသာက ကာင့်် ကျမ္််းမမ္တ်ကုရ်အာန် အာ်း
ဘုရာ်းသခင်၏နှုတက
် ပတ်ကတာ်အမြစ် ထည့်် သွင်း် စဉ်းစာ်းနင
ု ရ
် န် အတွက်
သမ္ုင်း် က ကာင််းဆင
ု ရ
် ာကျမ္််းစာမ္ျာ်းနှင ့်် မပည့််စံုစွာသဟဇာတ မြစ်ရန် လုအပ် ပါမ္ည်လာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လုအပ် သည် / မ္လုအပ် ပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၄:၃၂-၃၃ - ၃၂ ပမရောြကတိသည
ု ့်
လ္ညေး၊ ိ ိတစိ
ို ့် တဝိညောဉ်ကို
ချ ပတညေးနိင
ု က၏။ ၃၃..သနရှ့် ငေးသူတ၏အသင
ို ့်
ေးမတောအမပါငေးတိ၌
ု ့် မြစသကြဲသ
့် ို အသင
အ
့် တင့်
့်
မငိ ဝပမခငေးကို မပ စုမတော ူ၏။
ဂလာတဩဝါဒစာ ၁:၈- သိမသော
ု ့်
လ္ညေး၊ သငတိအောေးငါမဟောမမပောမသော
ု ့်
ဧဝံမဂလ္ိတရောေး ှတပါေး
အမခောေးမသောဧဝံမဂလ္ိတရောေးကို ငါတိသည
ု ့်
မဟောမမပောမသော၎ငေး၊ မကောငေးကငဘံု ှလ္ောမသော
မကောငေးကငတ နမဟောမမပောမသော၎ငေး၊ မဟောမမပော မသောသူသည ကျိနမတော ူမခငေးကိုခံမစ။
ရှငက
် ယာဟန်ဩဝါဒစာဒုတယကစာင် ၁:၉ ခရစမတော၏မဒသနော၌ တညဘြဲ လ္ွနကျြူေးမသောသူ ည
သညကောေး၊ ဘုရောေးသခငကို သိ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၈၅ - ထိမပင
ု ့် တဝ ညသူ ဆို အစစလ္ော သောသနော ှတစပါေးအမခောေးသောသနော
တစရပ ရပကို ရှောမြွ စူေးစ ေးပါ ူထိုသူ၏ထံ ှ (ထိုသူရောှ မြွ မသော သောသနောသည အလ္’ဟအရှင
မ တအထံ မတော၌) လ္ကခံသမဘောတူမတော ူမခငေးကိုအလ္ျငေးခံ ရ ည ဟုတမပ။ ၎ငေးမပငထိုသူ
သည မနောင တ လ္ွနဘဝ ၌လ္ညေး ဆံုေးရှု ံ ေးသူ ျောေးအနက တစဦေးအပါအဝငမြစမပ ည။
စူရဟ်အ ဟ်ဇ်ဇာြ် ၃၃:၄၀- ုဟ မဒသညအသငတိမယောက
ု ့်
ျောေး ျောေးအနက ညသူတစဦေးတစ
မယောက၏ြခင ျှ ဟုတမပ။စငစစ ှော ူကောေး( ုဟ မဒသည) အလ္လောဟအရှငမ တ၏ရစူလ္တ န
မတော သညလ္ညေးမကောငေး၊ နဗီ တ နမတော အမပါငေးတို(၏နု
ဗုဝသ)ကို အဆံေးု သတသူသညလ္ညေး
့်
မကောငေး မြစမပသည။

၁၉။. 19
ကျမ္််းမမ္တ်ကုရ်အာန် တင
ွ ် သမ္မာကျမ္််းစာတွငက
် တွွေ့ ရှမ္ှုနင
ှ ့်် လံု်းဝဆန် ကျင်
ကသာ
့်
အကမခခံအယူ ဝါဒဆင
ု ရ
် ာနှငသ
့်် မ္ုင်း် ဆင
ု ရ
် ာကွာဟချက်မ္ျာ်း ပါဝင်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ပါဝင်သည် / မ္ပါဝင်ပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၂:၂၂-၂၄-၂၃သောေးမတောကိမု ငငေးပယမသောသူ ညသညကောေး၊ ခ ညေး
မတောကို သိ။ ၂၄ ထိုမ ကောင၊့် သငတိသည
ု ့်
မရှွေ့ ဦေးစွောကပင ကောေးရမသော မဒသနောကို သငတိ၌
ု ့်
တညမစ ကမလ္ော့်။ ထိမ
ု ဒသနောသည သငတိ၌တည
ု ့်
လ္ျှင၊ သငတိသည
ု ့်
သောေးမတော၌၎ငေး၊ ခ ညေး
မတော၌၎ငေး၊ တညရ ကလ္ိ ့် ည။
ရှငက
် ယာဟန် ဩဝါဒစာဒုတ ယကစာင် ၁:၉ ခရစမတော၏မဒသနော၌ တညဘြဲ လ္ွနကျြူေးမသောသူ ည
သညကောေး၊ ဘုရောေးသခငကို သိ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွရ်ရှုအရာ်း၂၆:၁၉၆-၁၉၇ - ၁၉၆ ၎ငေးမပင ဧကနအ ှ န ယငေး(ကုရအောနကျ ေးမတောမ တ၏အ
မ ကောငေး) ှော မရှေးလ္ူမဟောငေးတိ၏
ု ့် ကျ ေးဂန ျောေး၌(လ္ညေး)ပါရှိ၏။ ၁၉၇ အီစရောအီလ္ီ အ ျိ ေးသောေး
တိအနက
ု ့်
ှ ပညောရှင ျောေး ယငေး(ကုရအောနကျ ေးမတောမ တ)ကို သိရိ ှ ကမခငေး ှော ၎ငေး(ကုရု ိ ကရှ ျိ ေး
နွယဝင) တိအြိ
ု ့် ု (လ္ံ
့် လ္သမလ္ော။
့် ုမလ္ောကမသော) သကမသသောဓက မြစခြဲ မ
စူရဟ်ဟာမ္မ္် စဂျ််ဒဒ
် ဟ် ၄၁:၄၃-အသင့်အလ္ျင ပွင့် ကမလ္ကုနမသော ရစူလ္တ နမတော ျောေး
မမပောဆို (စွပစွ)ြဲ မခငေး ခံခြဲ့် ကရသည့် အတိုငေးပငအသငလ္ညေး မမပောဆို(စွပစွ)ြဲ မခငေးကိခ
ု ံ ရ၏။
စူရဟ်အ ဟ်ရှုရာ ၄၂:၁၅
ငါသညအလ္လောဟအရှငမ တချမပေးမတော ူခြဲ့်မသော ညသည့်ကျ ေးဂနကို ဆို သကဝင
ယံု ကညမပီေးမြစ၏။… ငါတိနှ
ု ့် ငအသင
တိ၏အ
ု ့်
ကောေး၌ ညသို ့် ျှ အမငငေးအခံု မပ ရန ရှိမပီ။
့်
တကမ္ာကသဩဝါဒစာဒုတယကစာင် ၃:၁၆-ထိုကျ ေးစောရှိသ ျှသည ဘုရောေးသခင ှုတသွငေးမတော ူ
မသောအောေးမြငမ့် ြစ၍.. ဩဝါဒမပေးမခငေး၊အမပစကိုမဘောမပမခငေး၊ မမြောင့် တစွော မပ မပငမခငေး၊ တရောေးကို
သွနသငမခငေး၊ မမြောင့် တစွော မပ မပငမခငေး၊ တရောေးကိုသွနသငမခငေး မကျေးဇူေး ျောေးကို မပ တတ၏။
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ကျမ္််းမမ္တ်ကုရ်အာန် တင
ွ ပ
် ါဝင်ကသာ ‘တက
ု ်တန
ွ ် ်းနှု်းကဆာ်မခင််း’ သမ္ဟု
ု ့် တ ် ‘ြွငမ့်် ပချက်’
တ၏
ု ့် သကဘာတရာ်းမ္ျာ်းနှင ့်် သမ္မာကျမ္််းစာတွငက
် ြာ်မပချက်တနှ
ု ့် ငတ
့်် ည
ူ ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္တူညပါ / တူညသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ပတရုဩဝါဒစာဒုတယကစာင် ၁:၂၀-၂၁ - ၂၀ ကျ ေးစော၌ပါမသော အနောဂတတိစကောေး ညသည
ကောေး၊ ကိုယအလ္ိုအမလ္ျောကအနက မပေါ်ဟု မရှ ွေ့ ဦေးစွော သိ ှတ ကမလ္ော့်။ ၂၁ အမ ကောငေး ူကောေး၊
အနောဂတတိစကောေးသည လ္ူအလ္ိုအောေးမြင့် မြစဘူေးသည ဟုတ၊ ဘုရောေးသင၏ သနရှ့် ငေးမသောသူတို ့်
သည သနရှ့် ငေးမသော ဝိညောဉ်မတော၏ တိုကတွနေးမတော ူမခငေးကို ခံ ရ၍ မဟောမမပော က၏။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၆၃- …..(နဗီ တ နမတော) အီစော…နှင့် (နဗီ တ နမတော) ဆူလ္ိုင ောနတိထံ
ု ့် သို ့်
(ဝဟယ) အ ိနဗျောဒိ
တမတော ျောေး ပိမတော
ု ့်
ူဘိသကြဲသ
့် လ္ည
ို ့်
ေးမကောငေး၊ (နဗီ တ နမတော) ဒါဝူဒအောေး
့်
ဇဗူ ရကျ ေးမတောကိခ
ု ျီေးမ င့်မပေးသနောေးမတော ူဘိသကြဲသ
့် လ္ည
ို ့်
ေးမကောငေး၊အသင့်ထံသလ္ည
ို ့်
ေး(ဝဟယ
) အ ိနဗျောဒိ
တမတော ျောေးကို ပိမတော
ု ့်
ူခမ
ြဲ ့် လ္သတညေး။
့်
စူရာအန်အမ္် ၆:၁၉၊ ၉၃-၁၉ အလ္လောဟအရှငမ တသညပငကျွနပ
ု နှငအသင
တိ၏စပ
ု ့်
ကောေးတွငသက
့်
မသမြစမတော ူပါသည။စငစစ(ထိုအရှငမ တ၏သကမသခံမခငေး ှော )ကျွနပ
ု ၏ထံဝယဤကုရအော
န ကျ ေးမတောမ တသည (အလ္လောဟအရှငမ တထံမတော ှ)‘ဝဟယ’ အ ိန မတော
အမြစ ပိသခြဲ
ု ့် ့်မခငေး
့်
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ကျမ္််းမမ္တ်ကုရ်အာန် အာ်း သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာအုပ်အမြစ် ဂျ ်းလူမ္ျ ်းမ္ျာ်း သမ္ဟု
ု ့် တ ်
ခရစ်ယာန် မ္ျာ်း လက်ခံပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်မ္ခံပါ / လက်ခံသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

တရာ်းကဟာရာကျမ္် ်း ၁၈:၂၀-၂၂ - ၂၀ ငါ ှောထောေးဘြဲ ငါ့်အခွ ငက
့် ိုမဆောင၍ ရြဲ ရငစ
့် ွော မဟောမမပောမသော
ပမရောြက၊ အမခောေးတပါေးမသော ဘုရောေးအခွ ငန
ှ ့် မဟောမမပောမသော ပမရောြကသည
့် င
အမသသတမခငေး ကို ခံရ ညဟု ငါ့်အောေး ိနမတော
ူ၏။ ၂၂
့်
ပမရောြကသညထောဝရဘုရောေး၏အခွ ငက
့် ိုမဆောင၍မဟော မမပောသညအတိုငေး အ ှု မြစ၊
မဟောမမပောမသောစကောေး မပညစ
့် ုလ္
ံ ျှင၊ ထိုစကောေးကို ထောဝရဘုရောေး ိန မတော
ူ၊ ပမရောြကသည
့်
ရြဲ ရငစ
့် ွောမဟောမမပောမပီ။ သူကိ
့် ု မ ကောကရ။
ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၈:၂၀ - တရောေးမတောကိ၎
ု ငေး၊ သကမသခံ မတော ူချကကို၎ငေးနောေးမထောင
ကကုန။ သူတမမပောမသောစကောေးသည
ို ့်
နှုတကပတမတောနှင့် ညီလ္ျှင၊သူတ၌အောရု
ို ့်
ဏ တတမသေး။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၈၂ - ၎ငေးတိသည
ု ့်
ကုရအောနကျ ေးမတောမ တကို မလ့္်လ္ောဆငမခင သံုေးသပမခငေး
ရှိ ကပါသမလ္ော။ အကယ၍သော ယငေး (ကုရအောနကျ ေးမတောမ တ ) သည အလ္လောဟအရှငမ တ ှ
တစပါေး အမခောေးသူ၏ထံ ှ (မရောကရှိလ္ောမသောကျ ေးဂန) သောမြစခြဲ ့်ပါ ူ ထိသ
ု ူတသည
ို ့်
၎ငေး (ကုရ
အောနကျ ေးမတော) တွင မမ ောကမ ောေးစွောမသောကွြဲလ္ွြဲ ှုတကိ
ို ့် ု လ္ွြဲဧကန မတွွေ့ ရှိခြဲ့် ကကုနအံ။့်
စူရတွရ်ရှုအရာ်း ၂၆:၁၉၆-၁၉၇ - ၁၉၆ ၎ငေးမပင ဧကနအ ှ နယငေး (ကုရအောနကျ ေးမတောမ တ၏ အ
မ ကောငေး) ှော မရှေးလ္ူမဟောငေးတိ၏
ု ့် ကျ ေးဂန ျောေး၌(လ္ညေး)ပါရှိ၏။ ၁၉၇ အီစရောအီလ္ီအ ျိ ေးသောေး
တိအနက
ု ့်
ှ ပညောရှင ျောေး ယငေး(ကုရအောနကျ ေးမတောမ တ)ကို သိရိ ှ ကမခငေး ှော ၎ငေး(ကုရု ိ ကရှ ျိ ေး
နွယဝင) တိအြိ
ု ့် ု (လ္ံ
့် ုမလ္ောကမသော) သကမသသောဓက မြစခြဲ ့်မလ္သမလ္ော။
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ဘုရာ်းသခင်သည် သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာအုပ်အာ်းြွငမ့်် ပပပ်းကနာက် ၄င််း၏ကျမ္််းပုဒအ
် ချ ွေ့
ကု ပယ်ြျက်ရန် သမ္ဟု
ု ့် တ ် ပလပ် ြျက်သမ္််းရန် ကနာက်ပုင်း် တွင ် ဘုရာ်းသခင် ခံစာ်းရပါ
သလာ်း။ (Mensuh & Nesih)
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ခံစာ်းရပါ / ခံစာ်းရသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဆာလံကျမ္် ်း ၈၉:၃၄ ငါ၏ပဋိညောဉ် တရောေးကိုလ္ညေး ရှု တချ။ ငါ ိနမ ့် ကမသောစကောေးလ္ညေးမြါက
မပနမခငေး ရှိရ။
ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၁၆:၁၇ ပညတတိကျ ေး၌ အငယဆံုေးမသော ဗိ နဓ တလ္ံုေးပျကစီေးလ္ွယထက၊ မကောငေး
ကငနှငမ
့် မ ကကီေးပျကစီေးလ္ွယ၏။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၀:၃၅ ဘုရောေးသခင၏ဗျောဒိတမတောကို ခံရမသောသူတကိ
ို ့် ု ဘုရောေးဟူ၍
မခေါ်ရလ္ျှင၎ငေး၊ ကျ ေးစကောေးကို ပယရလ္ျှင၎ငေး၊
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၁၀၆ - အကယ၍ ငါအရှငသည အ ကင အောယတမတော(၏အ ိနမတော
)ကိုရပစြဲ
့်
မတော ူအ၊ံ ့် သိတည
ု ့်
ေး ဟုတ ထိုအောယတမတောကိုပင မ ့်မပျောကမစမတော ူအ၊ံ ့် ငါအရှငသည ထို
အောယတမတောထက ပို ို သင့်မ တမသော အောယတမတောကို မသောလ္ညေးမကောငေး၊
စူရတွရ်ရအ်ဒဒ
် ၁၃:၃၉ - အလ္လောဟအရှငမ တသည ိ ိအလ္ိုရိ မ
ှ တော ူမသောအရောကို မြျောကြျက
မတော ူမလ္ သည။ ထိုနညေးတူစွောထိုအရှငမ တသည ( ိ ိအလ္ိုရိမ
ှ တော ူမသောအရောကို) တညတန ့်
မစမတော ူမလ္သည။ စငစစ ူရငေး ( ှတတ ေး) စောအုပ ှော ူကောေး ထိုအရှင မ တအထံမတော၌သော
လ္ျှင ရှိမပ သတညေး။
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အကယ်၍ ကျမ္််းမမ္တ်ကုရ်အာန် သည် ‘ကမ္ဘာမ္ျာ်း၏အရှငသ
် ခင်’ထံမ္ှ ဆင််းသက်လာပပ်း၊
နတ်ဆ်းု မ္ျာ်းတစ်အပ
ု ် စု၏ အတည်မပ မ္ှုခံ ရမခင််းမြစ်လျှင် ဤသည်မ္ှာ ဘုရာ်းသခင်ထမ္
ံ ှ
ဆင််းသက်လာကသာ ကကာင််းကသာအမ္ှတလ
် ကခဏာ ဟုတပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ဟုတပ
် ါ / ဟုတသ
် ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄:၃၀ ယခု ှစ၍..... ဤမလ္ောကကို အစိုေးရမသော ငေးသညလ္ောဆြဲမြစ၏။
လ္ောမသောလ္ညေး ငါ၌အဘယအခွ ငအ
့် ရောကို ျှ မတွွေ့ရ။
ကကာရ နသ ဩဝါသစာဒုတယကစာင် ၄:၃-၄ - ၃ငါတိမဟောမမပောမသော
ု ့်
ဧဝံမဂလ္ိတရောေးသည ြံု ေးအုပ
လ္ျကရှိလ္ျှင၊ ၄ ထိုသို ့် ယံု ကညမသောသူတိုကောေး.. ဤမလ္ောကကို အစိုေးရမသော ဘုရောေးသညသူတို ့်
၏ ဉောဏ ျကစိကို ကွယမစ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ယန
ူ တ
ွ (် စ်) ၁၀:၃၇ - စငစစမသောကောေး ဤကုရအောနကျ ေးမတောမ တသည အလ္လောဟအရှင
မ တအမပင (အမခောေးသူတစဦေးဦေးက)လ္ီဆယြနတီေးထောေးမသော ကျ ေးမ တ ဟုတမပ။ စ ကဝဠော
ခပသိ ေးကို ြနဆငေး မ ွေးမ ြူမတော ူမသောအရှငမ တအထံမတော ှ(ကျမရောကလ္ောမသော
ကျ ေးမတော မ တအ ှနပင)မြစမပသတညေး။
စူရာအဟ်ကြ် ၄၆:၂၉-၃၀ -(အိ-ု နဗီ တ နမတော၊ မပနလ္ည၍ မမပောမပပါမလ္) တစရံမရောအခါဝယ
ငါ အရှငမ တသည ဂျငနတစစုကို အသငရှိရောသို မရောက
ရှိမစမတော ူခြဲ့်ရော ၎ငေးတိသည
ု ့်
ကုရအောန
့်
ကျ ေးမတောမ တကို နောေးမထောင ကကုန၏။ ၃၀၎ငေးတိက
ု ့် မမပောဆိုခြဲ့် ကသည ှော "အို-ကျွနပ
ု တိ၏
ု ့်
အ ျိ ေးသောေးတိ၊ု ့် ဧကန လ္ွြဲ ကျွနပ
ု တိသည
ု ့်
(နဗီ တ နမတော) ူစော၏မနောကတွင ချမပေးမခငေးခံ ခရ
ြဲ ့်
မလ္မသော ကျ ေးဂနတစမစောငကို ကောေးနောေးခြဲ ့် ကရကုန၏။ (ယငေးကျ ေးဂနသည) ၎ငေး၏အလ္ျင
ရှိခြဲ့်မသော ကျ ေးဂနတိကိ
ု ့် ု မထောကခံ လ္ျကရှိ၏။ အ ှနတရောေးကိုလ္ညေးမကောငေး၊ မမြောင့် တမသော
တရောေးလ္ ေးကိုလ္ညေးမကောငေး၊ ညွှနမပ၏။
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သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာအုပ်တစ်အပ
ု ် သည် စာတန် မ္ှမြစ်သည်ဟုဆသ
ု ည်ကု ထပ် တလဲလဲ
မငင််းဆရ
ု န် လုအပ် ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္လုအပ် ပါ / လုအပ် သည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၇:၁၅-၂၀-၁၅ သိုေးမရကိမု ခံ ၍သငတိရှ
ု ့် ိ ရောသိလ္ောမသော
ု ့်
ိစဆောပမရောြကတိကိ
ု ့် ု သတိ
နှင့် မရှောင ကမလ္ော့်။ ၁၆ ထိုသူတ၏အကျင
ို ့်
က
ို ထောက၍ သူတ၏သမဘောကိ
ို ့်
ု သိ ကလ္ိ ့် ည။......
့် မ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာတွဆဆ
ွ ဆ
် ဗာ ၃၄:၈၊ ၄၆ - ထိုသူသည အလ္လောဟအရှငမ တအမပေါ်၌ ုသောေးကို ကံြနစွပစွခ
ြဲ ြဲ ့်
မလ္သမလ္ော၊ သိတည
ု ့်
ေး ဟုတ ထိုသူ၌ ရူ ေးသွပမခငေးမဝဒနော ရှိမနသမလ္ော။ ၄၆ အသငတိသည
ု ့်
အလ္လောဟအရှင မ တအောေး ရညသန၍ တစမယောကစီ နှစမယောကစီ ထ ကမပီေးလ္ျှင ိ ိတို ၏အမြော
့်
မြစသူ (ငါ)၌ရူ ေးသွပမခငေးမ ဝဒနောရှိပါသမလ္ောဟု စဉ်ေးစောေးဆငမခင ကမလ္ကုန။ ၂၂ ၎ငေးမပင (ဤ)
အသငတို ၏
့် အမြေါ်သညလ္ညေး ရူ ေးသွပမသောသူ ဟုတမပ။
စူရတွသသ
် က်ဝရ် ၈၁:၂၂ ၊ ၂၅ - ၄ငေးမပင (ဤ)အသငတိ၏အမြော
ု ့်
သညလ္ညေး ရူ ေးသွပမသောသူ
ဟုတမပ။ ၂၅ ထိမပင
ု ့် ယငေး(ကုရအောနကျ ေးမတောမ တ) သည ညသည့် နှငထုတမခငေးခံရမသော
‘ရှု ိ ငတွောန’ ိစဆောမကောင၏ မမပောဆိုချကလ္ညေး အလ္ျှငေး ဟုတမပ။
မ္ှ တခ
် ျက်။ နဗတမ္န်ကတာ်မ္ု ဟာမ္က်သည် ၄င််းအကနမြင့်် နတ်ဆ်းု ပု ငဆ
် င
ု သ
် မူ ြစ်သည်ဆမု ခင််းကု
မ္ ကာ ခဏ မငင််းဆ ု ခဲသ
့် ည်။ ၁၅:၆-၇၊ ၂၃:၇၀၊ ၃၇:၃၆၊ ၄၄:၁၄၊ ၅၁:၅၀-၅၂၊ ၆၈:၅၁။

ဘုရာ်းသခင်နင
ှ အ
့်် လလာဟ်အရှ ငမ် မ္တ်
၂၅။. 25
ဂျ ်းလူမ္ျ ်းမ္ျာ်း၊ ခရစ်ယာန် မ္ျာ်းနှငမ္
့်် ွတစ
် လင်လူမ္ျ ်းမ္ျာ်း အာ်းလံု်းအကနမြင့်် စစ်မ္ှန်ကသာ
ဘုရာ်းသခင်တစ်ပါ်းတည််း သာရှသည်ဟု ယံု ကည်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ယံု ကည်သည် / ယံု ကည်သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

တရာ်းကဟာရာကျမ္် ်း ၆:၄ - ၄အိုဣသမရလ္အ ျိ ေး၊ နောေးမထောငမလ္ော့်။ ငါတိ၏ဘု
ု ့်
ရောေးသခင ထောဝရ
ဘုရောေးသည တဆူတညေးမသော ထောဝရဘုရောေးမြစမတော ူ၏။
တကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင် ၂:၅-၆ - ဘုရောေးသခငတဆူတညေးရှိမတော ူ၏။
ရှငယ
် ာကုပ်ဩဝါဒစာ။ ၂:၁၉ ဘုရောေးသခငတဆူတညေးရှိသညဟု သငသညယံု၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၁၆၃ - စငစစအောေးမြင့် တစဆူတညေးမြစမတော ူမသော ခဝပကိုေးကွယရော အရှင
သညသောလ္ျှင အသငတိ၏
ု ့် ကိုေးကွယရော အရှငမြစမတော ူ၏။ ထိုအရှငမ တ ှတစပါေး အမခောေးကိုေး
ကွယ ရောအရှငဟူ၍ အလ္ျငေး ရှိမချ။
စူရာကနစာကအ့် ၄:၈၊ ၁၇၁အလ္လောဟအရှငမ တသညအ ကငအရှငမ တပငတညေး။ထိုအရှငမ တ ှ တစပါေး
အမခောေးကိုေးကွယရော အလ္ျငေး ရှိမပ။ ၁၇၁ အလ္လောဟအရှငမ တသည တစဆူတညေးမသော
ကိုေးကွယရောအရှငသညသော မြစမတော ူမလ္၏။
စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၇၃ - အ ှနမသောကောေး တစဆူတညေးမသော ကိုေးကွယရော(အလ္လောဟအရှင)
မ တ ှတစပါေး အမခောေးကိုေးကွယရော (ဘုရောေး) ဟူ၍ အလ္ျငေး ရှိမချ။
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ကျမ္််းမမ္တ်ကုရ်အာန် တင
ွ က
် တွွေ့ရကသာ အလလာဟ်အရှငမ် မ္တ်၏ ဂုဏ်အငင ါရပ် နင
ှ သ
့်် ဘာဝ
ဂုဏ်ကတာ် အမ္ျာ်းစုသည် သမ္မာကျမ္််းစာတွငက
် တွွေ့ရကသာ ဘုရာ်းသခင်၏ဂုဏ်ကတာ်နင
ှ ့််
သကဘာ တူညမ္ှုရှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ရှသည် / ရှသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၄၀:၂၈ - ထောဝရဘုရောေးသည အစဉ်အမ ြဲ တညမတော ူမသော ဘုရောေး
သခငမြစမ ကောငေးကို၎ငေး၊ မမ ကကီေးစွနေးတိုငမအောင ြနဆငေးမတော ူမသော
အရှငမြစမ ကောငေးကို၎ငေး မ ောမတော ူမခငေး၊ ပငပနေးမတော ူမခငေး ရှိ၊ စစ၍ ကုနနိင
ု မသော
ဥောဏနှငမ့် ပညစ
့် ုမ
ံ တော ူမ ကောငေး ကို၎ငေး၊ သငသည သိ ကောေးဘူေးသမလ္ော။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ၂:၂၅၅ -အလ္လောဟအရှငမ တသည(သောလ္ျှငခဝပကိုေးကွယရောအရှငမြစမတော ူ၏)။
ထိုအရှငမ တ ှတစပါေးကိုေးကွယ မခငေးခံထိုကသူဟူ၍ အလ္ျငေး ရှိမပီ။ (ထိုအရှငမ တသည) အမ ြဲ
ရှငမနမတော ူမသော အရှင၊ ( ိ ိကိုယမတောတိုင ထောဝရတည မနမတော ူ၍ သတတဝါအမပါငေးတိကိ
ု ့် ု
လ္ညေး) ထိနေးသိ ေးမစောင့် မရှောကမတော ူမသော အရှငမြစမတော ူ၏။ ထိုအရှငမ တအောေး ငိက
ု
ျဉ်ေး
မခငေးသညလ္ညေးမကောငေး ၊
စူရာဟာရှာ ၅၉:၂၃ - ထိုအရှငမ တသညပင အ ကင အလ္လောဟအရှငမ တ မြစမတော ူ၏။ ထိုအရှင
မ တ ှတစပါေး ခယရို ကျိ ေး ဆညေးကပကိုေးကွယရောဟူ၍ အလ္ျှငေး ရှိမပီ။ စိုေး ိုေး အုပချ ပမတော ူ
မသောဘုရင၊ စင ကယသနရှ့် ငေးအမပစကငေးမတော ူမသောအရှင၊ ချွတယွငေးချကတို ့် ှကငေးစငမစ
မတော ူ မသောအရှင၊ မငိ ေးချ ေး ှုမပေး

၂၇။. 27
သမ္မာကျမ္််းစာမ္ှဘရ
ု ာ်းသခင်နင
ှ က
့်် ျမ္််းမမ္တ်ကုရ်အာန် မ္ှအလလာဟ်အရှငမ် မ္တ်တသည်
ု ့်
တစ်
ပါ်း တည််းနှငတ
့်် ည
ူ ကသာ မြစ်တည်မ္ှု ဟုတပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ဟုတပ
် ါ / ဟုတသ
် ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ထွက်ကမမ္ာက်ရာကျမ္် ်း ၃:၁၄ဘုရောေးသခငကလ္ညေး၊ ငါမြစသညအတိုငေးငါမြစ၏ဟူ၍၎ငေး၊ ငါမြစ
သညဟု အ ညရှိမသောသူသည၊ ငါ့်ကိုသငတိရှ
ု ့် ိရောသိမစလ္ွှ
ု ့်
တမတော ူမပီဟု ဣသမရလ္အ ျိ ေးသောေး
တိအောေးမပန
ု ့်
မမပောမလ္ော့်ဟူ၍၎ငေး၊ မ ောမရှအောေး ိနမတော
ူ၏။
့်
ရှငက
် ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၅:၂၀ သောေးမတောမယရှု ခရစ၌၎ငေးငါတိသည
ု ့်
တညလ္ျကရှိ က
၏။ ထိုသူသည ှနမသော ဘုရောေးသခငမြစမတော ူ၏။ ထောဝရအသကလ္ညေး မြစမတော ူ၏။
ရှငက
် ယာဟန် ဩဝါဒစာဒုတ ယကစာင် ၁:၉ ခရစမတော၏မဒသနော၌ တညဘြဲ လ္ွနကျြူေးမသောသူ ည
သညကောေး၊ ဘုရောေးသခငကို သိ။ ခရစမတော၏ မဒသနော၌ တညမသောသူသည ခ ညေးမတောနှင့်
သောေးမတောကိုသိ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------အန်က်း ၂၉:၄၆ - ၎ငေးမပင အသငတိသည
ု ့်
ကျ ေးဂနရရှိခြဲ့် ကမသောသူတနှ
ို ့် င့် မကောငေး ွန(ယဉ်
မကျေးသိ မ ွွေ့)လ္ှမသော နညေးမြင့်သောလ္ျှင အမချအတင မမပောဆို ကမလ္ကုန။ သိရောတွ
ု ့်
င ၎ငေးတို ့်
အနက တရောေးလ္ွနမပ ူမသောသူတနှ
ို ့် င့် ူကောေး မပတသောေးစွော အမချအတင မမပောဆိုနင
ို ခွ ငရှ
့် ိ ၏။
သိတမစလ္ည
ု ့်
ေး အသင့်မ တဆံုေး ှော သိ မ ွွေ့မသောနညေးပငမြစသည။ ထို ှတစပါေး အသငတိသည
ု ့်
(ဤသို)့် မမပော ကောေး ကမလ္ကုန၊ "ကျွနပ
ု တိသည
ု ့်
ိ ိတထံ
ို ့် ကျမရောကခြဲ ့်မသော (ကျ ေးမ တ)ကို
လ္ညေးမကောငေး၊အသငတိထံ
ု ့် ကျမရောကခြဲ ့် ကမသော (ကျ ေးဂန)တိကိ
ု ့် လ္
ု ညေးမကောငေး၊ ယံု ကည က
ကုန၏။ စငစစမသောကောေး ကျွနပ
ု တိ၏ဆည
ု ့်
ေးကပ ကိုေးကွယရော အရှငမ တသညလ္ညေးမကောငေး၊
စူရတွဆြ
ွ ် ြာတ် ၃၇:၁၂၆ - အသငတိအောေး
ု ့်
ြနဆငေးမ ွေးမ ြူမတော ူမသောအရှင၊ထိုနညေးတူစွောအသင
တိ၏
ု ့် မရှေးမဟောငေးအဘ၊ ဘိုေး၊ မဘေး ျောေးအောေး ြနဆငေးမ ွေးမ ြူမတော ူမသော အရှငမြစမတော ူမသော
အလ္လောဟအရှငမ တ။

၂၈။. 28
ဘုရာ်းသခင်၏ ထာဝရနှငမ္
့်် ကမပာင််းလဲနင
ု က
် သာအမ္ည်သည် ‘ယာကဝ’ လာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ဟုတသ
် ည် / မ္ဟုတပ
် ါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ထွက်ကမမ္ာက်ရာကျမ္် ်း ၃:၁၅ တြနဘုရောေးသခငက၊ သငတိဘိ
ု ့် ုေးမဘေး ျောေး၏ဘုရောေးသခင၊ အောမဗ
ဟံ၏ဘုရောေး၊ ဣဇောက၏ဘုရောေး၊ ယောကုပ၏ဘုရောေးတညေးဟူမသောထောဝရဘုရောေးသည၊ ငါ့်ကို သင
တိရှ
ု ့် ိ ရောသိမစလ္ွှ
ု ့်
တမတော ူမပီဟု ဣသမရလ္အ ျိ ေးသောေးတိအောေး
ု ့်
မမပောရ ည။ ထိုအ ညသည
အစဉ် ငါ့်အ ညမြစ၏။ လ္ူ ျိ ေးအစဉ်အဆက မပတ ငါ့်ဘွြဲွေ့နော မြစ၏။
ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၂၆: ၄ ထောဝရဘုရောေး၌ အစဉ်အမ ြဲ ခိုလ္ှုံ ကမလ္ော့်။ ထောဝရဘုရောေးသည
နိစစထောဝရ ခို လ္ှုံရောမြစမတော ူ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်အစစရာအလ် ၁၇:၁၁၀- (အိ-ု နဗီ တ နမတော) အသငသည (၎ငေးတိအောေးဤသိ
ု ့်
ု)မမပော
ကောေး
့်
မလ္။ အသငတို သည
အလ္လောဟဟူ၍ တသ ကမလ္ကုန။
့်
ထိုအရှငမ တ၌အထူေးမကောငေးမ တလ္ှစွော မသော နော မတော ျောေးရှိ၏။
မ္ှ တခ
် ျက်။ ဘုရာ်းသခင်၏အထူ်းအမ္ည်နာမ္ ‘ယာကဝ’ကသ
ု မ္မ ာကျမ္် ်းစာတွင(် ၆၈၂၃)ကကမ္် အသံ်းု
မပ ထာ်းကသာ်လည််း ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ ပ
် ါရှကသာ ဘုရာ်းသခင်၏အမ္ည် (၉၉)
ကကမ္် လ်းံု တွင် မ္ကတွွေ့ရကပ။ Cf. စူရာတာဟာ ၂၀:၈၊ စူရာရဟ်မ္န် ၅၅:၇၈ နှင့်် စူ ရာဟာရှာ ၅၉:၂၄

၂၉။. 29
ဘုရာ်းသခင်အာ်း သန် ရှ့် င်း် မမ္င်မ့် မ္တ်သမူ ြစ်က ကာင််းကြာ်မပကသာ ကျမ္််းချက်မ္ျာ်း သန် ရှ့် င်း်
ကသာကျမ္််းစာအုပ်မ္ျာ်းတွင ် ရှပါသလာ်း။ (el-Kuddus)
သမ္မာကျမ္််းစာ
ရှသည် / ရှသည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်

ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၆:၃ - မကောငေးကငဗို လ္မမခအရှင ထောဝရဘုရောေးသည သနရှ့် ငေးမတော
ူ၏။ သနရှ့် ငေးမတော ူ၏။ သနရှ့် ငေးမတော ူ၏။
ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၄၀:၂၅ - သိမြစ
ု ့် ၍၊ ငါ့်ကို အဘယသို ပံ
့် ညေး။ ငါသည အဘယ
့် ုမပရအံန
သူနင
ှ ့် တူရအံန
့် ညေးဟု သနရှ့် ငေးမသော ဘုရောေးမ ေးမတော ူ၏။
ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၅၇:၁၅ - အမ ကောငေး ူကောေး၊ သနရှ့် ငေးမခငေးဟု နော ရှိမတော ူထမသော၊
အနနတကောလ္တညေးဟူမသော ဘံဗ
ု ိ ောန၌ စံမတော ူထမသော၊ အထွဋအမ တမြစမတော ူမသော ဘုရောေး
ိနမတော
ူသညကောေး၊ ငါသည မ ငမ့် တသနရှ့် ငေးမသော အရပ၌မန၏။
့်
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင်၁၇:၁၁အကျွန ုပသညကိုယမတောထံသသွ
ို ့် ောေးရပါ ည။သနရှ့် ငေးမတော ူမသောအဘ
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၄:၈ - ....ထောဝရအရှငဘုရောေးသခငသည သနရှ့် ငေးမတော ူ၏။ သနရှ့် ငေးမတော ူ၏
မနညဉ့််
မပတ မငိ ၍ မနဘြဲ မမပောဆို က၏။
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာဟာရှာ၅၉:၂၃ - ထိုအရှငမ တသညပင အ ကင အလ္လောဟအရှငမ တ မြစမတော ူ၏။
ထိုအရှင မ တ ှတစပါေး ခယရို ကျိ ေး ဆညေးကပကိုေးကွယရောဟူ၍ အလ္ျှငေး ရှိမပီ။ စိုေး ိုေး
အုပချ ပမတော ူ မသောဘုရင၊ စင ကယသနရှ့် ငေး
စူရတွလ်ဂျွမ္်အဟ် ၆၂:၁- ို ေးမကောငေးကင ျောေး၌ရှိသ ျှတသည
ို ့်
လ္ညေးမကောငေး၊ပထဝီမမ ၌ရှိသ ျှတို ့်
သညလ္ညေးမကောငေး၊စိုေး ိုေးအုပချ ပမတော ူမသော၊စင ကယသနရှ့် ငေးအမပစကငေးမတော ူမသော၊အလ္ွန
တရော ခနညောေး
့် ိ မ ွွေ့မသော၊ ဆငမခငတံုတရောေးနင
ှ ့် မပည့်စံုမတော ူမသော
့် မတော ူမသော၊ လ္ွနစွော နူေးညံသ
အလ္လောဟအရှငမ တ၊ စင ကယသနရှ့် ငေးမတော ူမ ကောငေးကို မ ကဆိုလ္ျက ရှိ ကကုန၏။
မ္ှ တခ
် ျက်။ ဤဂု ဏ်ကတာ်အာ်း သမ္မာကျမ္် ်းစာတွင် အကကမ္် (၄၅၀) ကကျာ်ကတွွေ့ရကသာ်လည််း ကျမ္် ်း
မမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ ် နှစက် ကမ္် သာပါရှသည်။
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ဘုရာ်းသခင်၏ ဂုဏ်အငင ါရပ် နင
ှ သ
့်် ဘာဝဂုဏ်ကတာ်မ္ျာ်းအနက် ဘုရာ်းသခင်သည်
မ္မ္ကုယ် မ္မ္ ‘အြ’ မြစ်က ကာင််း ထုတက
် ြာ်မပသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
ကြာ်မပသည် / မ္ကြာ်မပပါ ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်

ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း။ ၆၃:၁၆ - ... အိုထောဝရဘုရောေး၊ ကိယ
ု မတောသည အကျွနပ
ု တိအဘမြစ
ု ့်
မတော ူ၏။ မရှေးကောလ္ ှစ၍ အကျွနပ
ု တိကိ
ု ့် ု မရွ ေးနှုတမသော ဘုရောေးမြစမတော ူ၏။
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၅:၄၅၊၄၈ - ၄၅ မကောငေးကငဘံု၌ ရှိမတော ူမသော သငတိအဘသည
ု ့်
၊ မကောငေးမသော
သူ မကောငေး မသောသူတအမပေါ်
ို ့်
၌ ကိုယမတော၏မနကို ထွကမစမတော ူ၏။ ၄၈ ထိမ
ု ့် ကောင့် မကောငေး
ကငဘံု၌ ရှိမတော ူမသော သငတိအဘသည
ု ့်
စံုလ္ငမတော ူသည...
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၈:၄၁ ဘုရောေးသခငတညေးဟူမသော ငါတိအဘတပါေးတည
ု ့်
ေးရှိမသော ူသည….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာအန်အမ္် ၆:၁၀၁ - (ထိုအရှငမ တသည) ိုေး ျောေးနှငပထဝီ
မမ ကိုစတငြနဆငေးတီထွငမတော ူ
့်
မသော အရှငမ တပင မြစမတော ူမပသည။ ထိုအရှငမ တ၌
ကငရော ကငဘက ရှိဘြဲလ္ျကအဘယ ှောလ္ျှင ထိုအရှငမ တ၌ သောေးသ ီေးရှ
စူရာြွ ရ်ကာန် ၂၅:၂ - စငစစ ထိုအရှငမ တသညတစဦေးတစမယောကကို ျှလ္ညေး( ိ ိ၏)သောေးအမြစ
မပ လ္ုပမတော ူခြဲ့်သည ဟုတမပ။ ထိမပင
ု ့် ထိုအရှငမ တ၌ စိုေး ိုေးအုပချ ပ ှုတွင
တွြဲြကဟူ၍လ္ညေး တစဦေးတစမယောက ျှ ရှိမချ။
စူရာဂျင်န် ၇၂:၃-ထိမပင
ု ့် ဧကန ုချ ကျွနပ
ု တိအောေး
ု ့်
ြနဆငေးမ ွေးမ ြူမတော ူမသော အရှငမ တ၏ဂုဏ
ကျကသမရသည မ င့်မ တလ္ှ၏။ ထိုအရှငမ တသည ညသူတစမယောကကို ျှ
ကငရော ကငြက အမြစ မရွ ေးမကောက တငမမ ောကမတော ူခသ
ြဲ ့် ညလ္ညေး ရှိမပ။ သောေးသ ီေးအမြစ
မပ လ္ုပမတော ူခြဲ့် သညလ္ညေး ရှိမချ။
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ဘုရာ်းသခင်၏ ထူ်းမခာ်းကသာ ဝကသသလကခဏာကု ဘုရာ်းသခင်နစ
ှ ်ကထာင််းအာ်းရဂုဏ်ယူ
ပါသလာ်း။ (el-Mütekebbir)
သမ္မာကျမ္််းစာ

ဂုဏ်မ္ယူပါ / ဂုဏ်ယူသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဆာလံကျမ္် ်း ၁၀၁:၅ - .... ျကနှောမထောငလ္ွှောေး၍ စိတမ ငမ
့် သောသူကို သညေး ခံ ။
သုတတက
ံ ျမ္် ်း ၆:၁၆-၁၇ - ၁၆ ထောဝရဘုရောေး ုနေးမတော ူမသော အရော မမခောကပါေး က၊စကဆုပရွ ံ ွေ့ ရှော
မတော ူမသောအရော ခု နစပါေး ဟူ ူကောေး၊ ၁၇ မထောငလ္ွှောေးမသော ျကနှောတပါေး....
ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၅၇:၁၅ ..သနရှ့် ငေးမခငေးဟု နော ရှိမတော ူထမသော၊ အနနတကောလ္တညေး
ဟူမသော ဘံဗ
ု ိ ောန၌ စံမတော ူထမသော၊ အထွဋအမ တမြစမတော ူမသော
ဘုရောေး ိနမတော
ူသညကောေး ငါသည မ ငမ့် တသနရှ့် ငေးမသော အရပ၌မန၏။ စိတနှိ ့်ချမသောသူနင
ှ ၊့်
့်
နှလ္ံုေးမ ကကွြဲမသော သူတ၏
ို ့် စိတဝိညောဉ်အသကရှငမစမခငေးငှါ၊ မ ကကွြဲ နှိ ့်ချမသော
စိတသမဘောရှိမသောသူတ၌လ္ည
ို ့်
ေး ငါမန၏။
ရှငက
် ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၂:၁၆ ... မလ္ောကီ စညေးစိ ၌ဝါ ကောေးမခငေးတိသည
ု ့်
ခ ညေးမတောနှင့်
စပဆို င၊ မလ္ောကနှငသ
့် ောစပဆိုင က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာဟာရှာ၅၉:၂၃- ထိုအရှငမ တသညပင အ ကင အလ္လောဟအရှငမ တ မြစမတော ူ၏။ ထိုအရှင မ တ
ှတစပါေး ခယရို ကျိ ေး ဆညေးကပကိေးု ကွယရောဟူ၍ အလ္ျှငေး ရှိမပီ။စိုေး ိုေးအုပချ ပမတော ူမသော ဘုရင၊
စင ကယသနရှ့် ငေး အမပစကငေးမတော ူမသော အရှင၊ ချွတယွငေးချကတို ့် ှ ကငေးစငမစမတော ူ
မသောအရှင၊ မငိ ေးချ ေး ှုမပေးမတော ူမသောအရှင၊ထိနေးသိ ေးမစောင့်မရှောကမတော ူမသောအရှငခနညောေး
့်
မတော ူမသောအရှင၊ ဩဇောအောဏောလ္ွှ ေး ိုေးမတော ူမသောအရှင၊ ဂုဏသိကခော ကကီေးကြဲမ င့်မ တမတော ူ
မသောအရှင၊ မြစမတော ူ၏။အလ္လောဟအရှငမ တသည ၎ငေးတို တွ
ိ ေးယှဉ် ကိုေးကယ
ွ ကသည တို ့် ှ
့် ြဲြက နှုင
စင ကယသနရှ့် ငေးမတော ူဘိ၏။
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ဘုရာ်းသခင်၏ ထူ်းမခာ်းကသာ ဝကသသလကခဏာနှငသ
့်် ဘာဝဂုဏ်ကတာ်မ္ျာ်းအနက် ဘုရာ်း
သခင်သည် မ္မ္ကုယ်မ္မ္ ‘ကယ်တင်ရှင’် မြစ်က ကာင််း ထုတက
် ြာ်မပပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
ကြာ်မပသည် / မ္ကြာ်မပပါ ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၄၃:၃-၁၁ ၃...ငါသည သင၏ဘုရောေးသခင ထောဝရဘုရောေးမြစ၏။ သင့် ကို
မရွ ေးမသောသခင၊ ဣသမရလ္အ ျိ ေး၏ သနရှ့် ငေးမသောဘုရောေးမြစ၏။ ၁၁ ငါတပါေးသည ထောဝရ
ဘုရောေးမြစ၍၊ ငါ ှတပါေး ကယတငမသောသခင ရှိ။
ကဟာကရှအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၁၃:၄- ငါထောဝရဘုရောေးသည..သင၏ဘုရောေးသခင မြစ၏။ ငါ ှတပါေးကယ
တငနိင
ု မသော သခင ရှိ။
ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၂:၁၁ယမနတွ
့် င ဒါဝိဒမ ိ ွေ့၌သခငခရစမတောတညေးဟူမသောကယတငမသောအရှင
သည သငတိအဘိ
ု ့်
ု ့်
အလ္ိ
ုငါှ ဘွောေးမ ငမခငေးကိုခံမတော ူမပီ။
တတုဩဝါဒစာ ၁:၄ ..... ငါတိကိ
ု ့် ုကယတငမတော ူမသော အရှငသခငမယရှု ခရစနှင့် ခ ညေးမတော
ဘုရောေးသခငအ
့် ထံမတောက မကျေးဇူ ေး၊ ကရုဏော၊ မငိ သက မခငေးရှိပါမစမသော။
ရှငယ
် ဒ
ု ဩဝါဒစာ ၁:၂၅ - ငါတိကိ
ု ့် ုကယတငမတော ူမသောအရှင၊တဆူတညေးမသောဘုရောေးသခငသည
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------မ္ှ တခ
် ျက်။ ဘုရာ်းသခင်၏ဂု ဏ်ကတာ်အာ်း ‘ကယ်တင်ရှင’် အမြစ် သမ္မ ာကျမ္် ်းစာတွင် (၃၉) ကကမ္်
ကတွွေ့ရကသာ်လည််း ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ ် မ္ကတွွေ့ရကပ။
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သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာအုပ်မ္ျာ်းတွင ် ဘုရာ်းသခင်အကနမြင့်် မ္မ္ကုယ်မ္မ္ရည်ညွှန််းရာတွင ်
သူအကနမြင်
ု ် တ’ု ့် ဟူ၍ အမ္ျာ်းဆင
ု ရ
် ာနာမ္်စာ်းကု အသံ်းု မပ ြူ်းပါသလာ်း။
့်
့် ‘ကျွန်ပ
သမ္မာကျမ္််းစာ
အသံ်းု မပ ြူ ်းသည် / အသံ်းု မပ ြူ်းသည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ကမ္ဘ ာဦ်းကျမ္် ်း ၁:၂၆ - တြနဘုရောေးသခငက ငါတိပံ
ု ့် ုသဏ္ဍောနနှငတညီ တသဏ္ဍောနတညေး လ္ူကို
ြနဆငေး ကစိ။ု ့် …
ကမ္ဘ ာဦ်းကျမ္် ်း ၁၁:၆-၇....၆ထောဝရဘုရောေးက…၇ ဆငေးသက ကကုနအံ.့် ..သူတစကောေးကိ
ို ့်
ရ
ု ှု တမထွေး
ကကုနအံဟ
့် ု ိနမတော
ူ၏။
့်
က်ဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၆:၈ - တြနထောဝရဘုရောေးက၊ ငါသညအဘယသူကို မစလ္ွှတရ ည
နညေး။ ငါတိအဘိ
ု ့်
ု အဘယ
သူသောွ ေး ညနညေး ဟု မ ေးမတော ူသံကို ငါ ကောေးလ္ျှင၊ ငါက၊ အကျွနပ
ု
့်
ရှိပါ၏။ အကျွနပ
ု ကို မစလ္ွှတမတော ူပါဟု မလ္ျှောကမလ္၏။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၇:၁၁-ယခု ှ စ၍..အကျွနပ
ု သည ကိုယမတောထံသို သွ
့် ငေး
့် ောေးရပါ ည။ သန ရှ
မတော ူမသောအဘ၊ကိုယမတောနှငအ
ု သညတလ္ံုေးတဝတညေးမြစသကြဲသ
့် အကျွ
ို ့်
နပ
ု အောေးမပေးမတော
့် ကျွနပ
ူမသော ဤသူတသည
ို ့်
မြစရပါ ည အမ ကောငေး၊ သူတကိ
ို ့် ု ကိုယမတော၏ နော ၌တညမစမတော ူပါ။
------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------စူရတွလ်ဝါကအဟ် ၅၆:၅၇-၅၉၊ ၆၄၊ ၄၉၊ ၇၂ - ငါအရှငမ တသညပငလ္ျှင အသငတိအောေး
ု ့်
ြနဆငေး
မတော ူခြဲ့်၏။ သိပါလ္ျက
ု ့်
အသငတိသည
ု ့်
ညသည့်အတွကမ ကောင့်ဟုတ န
ှ မ ကောငေး
ဝန ခံ ကမလ္ သနညေး။ ၅၈ အသငတို မမပောမပ
ကကုန။ အသငတိသည
ု ့်
ိ တ
ိ သု
ို ့် တရည
့်
အစကချ ကသည။ ၅၉ ယငေးသုတ ရညကို အသငတိကိ
ု ့် ုယတိုင (လ္ူမြစမအောင)ြနဆငေး
စူရတွဒဒ
် ဟ်ရ ၇၆:၂၃ - (အိ-ု နဗီ တ နမတော) လ္ွြဲဧကန ငါအရှငမ တသညသောလ္ျှငအသင့်အမပေါ်
ဝယ ကုရအောနကျ ေးမတောမ တကို တမြညေးမြညေး ချမပေးမတော ူခြဲ၏
့် ။
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‘သံ်းု ပါ်းတစ်ဆ’ူ ၏သကဘာတရာ်းကု လက်ခံနင
ု ပ
် ါသလာ်း။ (ခမ္ည််းကတာ်၊ သာ်းကတာ်၊
သန် ရှ့် င်း် ကသာဝညာဉ ကတာ်)
သမ္မာကျမ္််းစာ
လက်ခံနင
ု သ
် ည် / လက်မ္ခံနင
ု သ
် ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကမ္ဘ ာဦ်းကျမ္် ်း ၁၁:၆-၇....၆ထောဝရဘုရောေးက…၇ ဆငေးသက ကကုနအံ.့် ..သူတစကောေးကိ
ို ့်
ရ
ု ှု တမထွေး
ကကုနအံဟ
့် ု ိနမတော
ူ၏။
့်
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂၈:၁၈-၁၉ ...၁၈ မယရှု သည...၁၉သငတိသွ
ု ့် ောေး၍လ္ူ ျိ ေးတကောတိကိ
ု ့် ု ငါ့်တပည ့်
မြစမစလ္ျက၊ခ ညေးမတော၊သောေးမတော၊သနရှ့် ငေးမသောဝိညောဉ်မတောနော ၌ ဗတတိဇံကို မပေး ကမလ္ော့်။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၆၄ - ငါတိသည
ု ့်
တစစံုတစခု မသော အရောကို ျှ ထိုအရှငမ တနှငတွ
့် ြဲြက
ယှဉ်ြက ဟူ၍ မပ မခငေး၊
စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၇၁- ရယ ၏သောေးမတော(နဗီ တ နမတော)‘ စီဟ’အီစောသည အလ္လောဟအရှင
မ တ၏ ရစူလ္တ နမတော ျှသော မြစမချသည။၎ငေး မပင(နဗီ တ နမတောအီစောသည)အလ္လောဟအရှင
မ တ၏ အ ကငသတငေး စကောေးလ္ညေးမြစ၏။ … ထို ှတစပါေး အသငတိသည
ု ့်
(ကိုေးကွယရောဘုရောေး၊
သိတည
ု ့်
ေး ဟုတ အလ္လောဟအရှငမ တသည) သံုေးပါေးရိ သ
ှ ညဟူ၍ မမပောဆို ကကုနလ္င့်။
စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၇၂-၇၃- လ္ွြဲဧကနကောြိရမြစသွောေး ကမသောသူတက“ဧကန
ို ့်
စငစစအလ္လောဟ
အရှင မ တသည ‘ ရယ ’ ၏သောေးမတော ‘ စီဟ’ (အီစော)ပငမြစမတော ူသည”ဟုမမပောဆိုခြဲ့် က
ကုန၏။ ၇၃ထိုသူ ျောေးက အ ှနစငစစ အလ္လောဟအရှငမ တသည (ဘုရောေး) သံုေးဆူအနက တတိယ
(ဘုရောေး) မြစသညဟူ၍ မမပောဆိုခြဲ့် ကကုန၏။
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ဘုရာ်းသခင်အကနမြင့်် သခင်ကယရှု ၏ လုပ်ရပ် အမ္ှာ်းတစ်ခုခုက ကာင့်် မ္ှာ်းယွင်း် စွာ စွပ်စွဲ
အမပစ်တင်ြူ်းသလာ်း သမ္ဟု
ု ့် တ ် သခင်ကယရှု အကနမြင့်် မ္မ္၏လုပ်ရပ် အ မ္ှာ်းတစ်ခုခုကု
ြံ ု်းကွယ်ရန် ဘုရာ်းသခင်အာ်း လမ္်လည်ြူ်းပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္လမ္်လည်ြူ်းပါ / လမ္်လည်ြူ်းသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၈:၄၆ - ငါ၌ အမပစရှိမ ကောငေးကို သငတိတွ
ု ့် င အဘယသူမဘောမပသနညေး။
သစစောစကောေးကိုငါမမပောသည ှနလ္ျှင အဘယမ ကောငသ
့် ငတို ့် ယံု ကသနညေး။
တတုဩဝါဒစာ ၁:၂ -ထောဝရအသကကို မမ ောလ္ငသ
့် ညမြစ၍၊ ဘုရောေးဝတ၌ မ ွွေ့မလ္ျောမခငေးနှငဆ
့် ိုင
မသော သ မောတရောေး ကိုဝနခံ မခငေးအလ္ိုငါှ ၎ငေး၊
ရှငက
် ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၂:၂၁-၂၃ -၂၁ ခရစမတောသည ...၂၂ ဒုစရို ကကို မပ ၊ နှုတမတော
၌လ္ညေး ုသောကိုရှော မတွွေ့...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၁၁၆- အလ္လောဟအရှငမ တသည(ဤသိ)ု ့် ိန ကောေးမတော
ူအ။ံ ့် “အိ‘ု ရယ ’
့်
၏ သောေး‘အီစော’ အသငက လ္ူတအောေး
ို ့်
အသငတိသည
ု ့်
အလ္လောဟ အရှငမ တအမပင ကျွနပ
ု (အီစော) ကို
လ္ညေးမကောငေး၊ ကျွနပ
ု ၏ ယမတော ( ရယ ) ကိလ္
ု ညေးမကောငေး၊ ကိုေးကွယရော (ဘုရောေး) နှစပါေး
ှတယူ ကမလ္ကုန” ဟု မမပော ကောေးခြဲ ့်ပါသမလ္ော။ ထိုအခါ (အီစော) (အလ္ိုင ဟစစလ္ော ) သည (ဤ သိ)ု ့်
မလ္ျှောကထောေးမပန ကောေးမပအံ။့် “(အို - အရှင) အရှငမ တသည သနရှ့် ငေးစင ကယမတော ူပါ၏။
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ဘုရာ်းသခင်သည် သူ၏ကက်းကျယ်ကသာ တန် ခု်းကတာ် (သမ္ဟု
ု ့် တ)် သူ၏လက်ရာကတာ်မ္ျာ်း
ကု လူသမ္
့်် ာမ္န် လဉာဏ်
ူ ့်
မြင့်် နာ်းမ္လည်နင
ု ်
့် ုင်း် တွငမ် ပသကလ့်မ္ရှကသာ သ်းမခာ်းမြစ်မခင််းနှငသ
ကသာဘုရာ်းသခင် ဟုတပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္ဟုတပ
် ါ / ဟုတသ
် ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ထွက်ကမမ္ာက်ရာကျမ္် ်း ၁၃:၂၁ - သူတသည
ို ့်
မနညသွ
ောေးနိင
ု မအောင ထောဝရဘုရောေးသညမန၌ကောေး၊
့်
့်
လ္ ေးမပဘို ့် ိုဃေးတိ တိုငအောေးမြင၎
့် ငေး၊ ညဉ့််၌ကောေး၊ အလ္ငေးမပေးဘို ့် ီေးတိုငအောေးမြင၎
့် ငေး၊
သူတမရှ
ို ့် ွေ့က ကမတော ူ၏။
ထွက်ကမမ္ာက်ရာကျမ္် ်း ၁၆:၉-၁၀ - ၉ ဣသမရလ္အ ျိ ေးသောေးပရိ သတအမပါငေးတိအောေး
ု ့်
ဆငဆ
့် ို
မလ္ော့်ဟု အောရုနကို ှောထောေးသညအတိုငေး၊ ၁၀... ိုဃေးတိ ၌ ထငရှောေးမသော ထောဝရဘုရောေး၏ဘုနေး
မတောကို မ ငရ က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာအန်အမ္် ၆:၃၇-၃၈ - ၎ငေးမပင ထိုသူတက(အကယ
ို ့်
၍သော ုဟ မဒသညနဗီတ နမတောမြစခြဲ ့်ပါ
လ္ျှင) ၎ငေး၏အရှငမ တထံမတော ှ ၎ငေးထံသို မပောဋိ
ဟောတစရပရပသည
့်
ညသည့်အတွကမ ကောင့် ကျ မရောကပါသနညေးဟု မမပောဆို ကမလ္သည။
(အိုနဗီ တ နမတောအသငသည ထိုသူတို အောေးဤ
သို)့် မမပော ကောေးပါမလ္။
့်
ုချဧကနအလ္လောဟအရှငမ တသည(ထိုသူတမတောင
ို ့်
ေးဆိမ
ု သော) တနခို ေး မပော ဋိဟော ကို
ချမပေးနိင
ု စွ ေးရှိမတော ူမသောအရှငမ တမြစမတော ူ၏။သိရောတွ
ု ့်
ငထိုသူတအနက
ို ့်
ှ ျောေးစွော မသော
သူတသည
ို ့်
(ဤသညကိုပင) သိ ကမချ။
တဗ် ဘ ၉:၃၀-၃၁ - ၃၀အလ္လောဟအရှငမ တသည ……..၃၁အ ှနစငစစမသောကောေး ထိုသတ
ူ သည
ို ့်
တစဆူတညေးမသော ကိုေးကွယရောအရှငမ တအောေးသောလ္ျှင ခဝပကိုေးကွယရနအ ိနမပေးမတ
ူမခငေး
့်
ကို ခံ ခြဲ့် ကရမလ္သည။

၃၇။. 37
ဘုရာ်းသခင်သည် မ္မ္ကုယ်ကု ကမ္ဘာကပေါ် ရှလူသာ်းမ္ျာ်းမမ္င်နင
ု က
် အာင်မပသြူ်းပါသလာ်း။
(Theophany သမ္ဟု
ု ့် တ ် Ru’yetullah)
သမ္မာကျမ္််းစာ

မပသြူ်းသည် / မ္မပသြူ်းပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ထွက်ကမမ္ာက်ရာကျမ္် ်း ၃၃:၁၁၊၁၈၊၂၃..၁၁ ထောဝရဘုရောေးသည မ ောမရှနင
ှ ့် ျကနှောချငေးဆိုင၍..
၁၈ ကိုယမတော၏ဘုနေးကို အကျွနပ
ု အောေးမပမတော ူပါ။ အကျွနပ
ု မတောငေးပနပါ၏...၂၃ ငါ့်မကျောကို
သောမ ငရ ည၊ ငါ့် ျကနှောကို မ ငရဟူ၍၎ငေး ိနမတော
ူ၏။
့်
ကတာလည်ရာကျမ္် ်း ၁၂:၇-၈ -၇ ငါ့်ကျွနမ ောမရှသည..၈ သူ၌ဗျောဒိတမပေးမသောအခါ..ကိုယတိုင
ကိုယ ကပထငရှောေးစွောဗျောဒိတမပေး ည။ သူသည ထောဝရဘုရောေး၏ ပံုသဏ္ဍောနကိုလ္ညေး မ ငရ ည။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာအန်အမ္် ၆:၁၀၃ - ( ံသ)စကခ ျောေးသည ထိုအရှငမ တအောေး (စိတငံ)ု ိနင
ို သည ဟုတမပ။
စူရတွလ်အအ်ရ်ရာြ် ၇:၁၄၃-ထို(နဗီ တ နမတော) ူစော၏အရှငမ တသညထို(နဗီ တ နမတော) ူစောနှင့်
စကောေး မမပောဆိမ
ု တော ူမသောအခါ ထို(နဗီ တ နမတော) ူစောက အို ကျွနမတော ျိ ေး၏အရှင၊ အရှငမ တ
သည ကျွနမတော ျိ ေးအောေး( ိ ိကို)မပသမတော ူပါ။ ကျွနမတော ျိ ေးသည အရှငမ တအောေးြူ ေးမ ျှောပါရမစ
ဟု မလ္ျှောကထောေးပန ကောေးမလ္သည။ထိုအခါအရှငမ တက(အိ-ု ူစော)အသငသည(ဤမလ္ောကတွင)
ငါအရှငမ တအောေး အလ္ျငေး ြူေးမ ငနိင
ု ည ဟုတမပ။
ဟဂျ််၂၂:၆၃
ဧကန လ္ွြဲ
အလ္လောဟအရှငမ တသည
ချစခငသနောေး ကငနောမတော ူမသော၊
အလ္ွနတရော
ကောေးသိမတော ူမသော

အလ္ွနတရော
အရှငမ တပင

မြစမတော ူမပသည။
စူရာလွတတ
ွ က
် ်မ္်မ္ာန်၃၁:၁၆စငစစဧကနအလ္လောဟအရှငမ တသညနကနြဲသိ မ ွွေ့မသောအရောတိကိ
ု ့် ု
အလ္ွနတရောသိမ ငမတော ူမသောအရှင၊ အလ္ွနတရော ကောေးသိမတော ူမသောအရှင မြစမတော ူ၏။
မ္ှ တခ
် ျက်။သမ္မ ာကျမ္် ်းစာရှအမခာ်းTheophany မ္ျာ်း-ကမ္ဘ ာဦ်း၁၂:၇-၉၊၁၈:၁-၃၃၊၃၂:၂၂-၃၀၊ထွက်
ကမမ္ာက်ရာ ၃:၂-၄:၁၇၊ ထွက်ကမမ္ာက်ရာ ၂၄:၉-၁၁၊ တရာ်းကဟာရာ ၃၁:၁၄-၁၅၊ ကယာဘ ၃၈-၄၂
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ဘုရာ်းသခင်သည် သူ၏ဗျာဒတ်ကတာ်တင
ွ က
် ရ်းသာ်းထာ်းချက်အမပင် ယကနလူ
ု ့်
့် သာ်းတအာ်း
တက
ု ်ရု က်စကာ်း ကမပာပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ကမပာသည် / မ္ကမပာပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကယာလအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၂:၂၈ -ထိုမနောက ှ လ္ူ ျိ ေးတကောတို အမပေါ်
သို ငါ၏ဝိ
ညောဉ်မတောကို ငါသွနေး
့်
့်
မလ္ောငေး ည။ သငတိ၏
ု ့် သောေးသ ီေးတိသည
ု ့်
ပမရောြကဉောဏနှင့် မဟောမမပောရ က လ္ိ ့် ည။...
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၄:၁-၄၊၂၄-၃၁- မကောရိ နသ ဩဝါဒစောပဌ မစောင ၁၄:၁-၄၊၂၄-၃၁ ၁ချစမခငေးမ တတောကို ှီမအောငလ္ိုက ကမလ္ော့်။ ဝိညောဉ် ဆုမကျေးဇူေးတိကိ
ု ့် ု အလ္ွနအလ္ိရ
ု ိသ
ှ ညတွင၊
ပမရော ြကမပ ရမသော အခွ ငက
့် ိုသော၍ လ္ိုချငမသောစိတရှိ ကမလ္ော့်..၄ ပမရောြက
မပ မသောသူ ူကောေး၊ အသငေးမတောကို တညမဆောက၏..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------တဗ် ဘ၉:၃၁-ထို(တစဆူတညေးမသော)အရှငမ တ ှတစပါေး အမခောေးခဝပကိုေးကွယရော အရှငဟူ၍
အလ္ျှငေး ရှိမပီ။
စူရဟ်အ ဟ်ရှုရာ ၄၂:၅၁ - ညသည့်လ္ူသောေး တစဦေးတစမယောကနှင့် ျှအလ္လောဟအရှငမ တသည
ဝဟီအ ိန မတော
ထုတမပနမတော ူမခငေး ှတစပါေး၊ အရိ ပအမခည မပမတော ူမခငေး ှတစပါေး၊ သိတည
ု ့်
ေး
့်
ဟုတ အကွယအကော တစစံုတစရော၏မနောက ှတစပါေးစကောေးမမပောမတော ူသည ဟုတမပ။ သို ့်
တညေး ဟုတ ထိုအရှငမ တသည မစတ နတစပါေးပါေးကို မစလ္ွှတမတော ူ၏။
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ထာဝရဘုရာ်းသခင်သည် လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်း ‘ဘုရာ်းသခင်သာ်းသမ္်း’ မ္ျာ်းဟုကခေါ်ကဝေါ် မခင််း
သည် ထာဝရ မ္ဟုတက
် သာလူသာ်းမ္ျာ်းနှင ့်် ရင််းနှ်းကသာချစ်မခင််းကမ္တတ ာမြင့်် မ္တ်ဿဟာရ
ြွဲွေ့ရန် လုလာ်းမခင််းဟုတပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ဟုတသ
် ည် / မ္ဟုတပ
် ါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကဟာကရှအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၁:၁၀ ....သငတိသည
ု ့်
ငါ၏လ္ူ ဟုတဟု ထိုသူတအောေးမမပောဆိ
ို ့်
ရ
ု ော
အရပ၌ပင လ္ျှင၊သူတသည
ို ့်
အသကရှငမတော ူမသော ဘုရောေးသခငသောေးဟု မခေါ်
မဝေါ် မခငေးကိုခံရ ကလ္ိ ့် ည။
ဂလာတဩဝါဒစာ ၄:၆ - ထိုသသင
ို ့် တိသည
ု ့်
သောေးမြစမသောမ ကောင့် အဗဗ အဘဟု မခေါ်တတမသော
သောေးမတော၏ဝိညောဉ်မတောကို သငတိစိ
ု ့် တနှလ္ံုေးထြဲသို ဘု
့် ရောေးသခင မစလ္ွှတမတော ူ၏။
ရှငက
် ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၃:၁-၂ -၁ ဘုရောေးသခင၏ သောေးမတောဟုမခေါ်မဝေါ် မခငေးအခွ ငက
့် ို
ငါတိသည
ု ့်
ရ ညအမ ကောငေး၊ ဘုရောေးသခငသည ငါတိကိ
ု ့် ုအဘယ ျှမလ္ောက ချစမတော ူသညကို
ကညရ
့် ှု ဆငမခင ကမလ္ော့်။၂ ချစသူတ၊ို ့် ယခု တွငငါတိသည
ု ့်
ဘုရောေးသခင၏သောေးမြစ က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၁၈ - စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ ၅:၁၈ - ၎ငေးမပင ယဟူဒတ
ီ သည
ို ့်
လ္ညေးမကောငေး၊
ခရစယောနတိသည
ု ့်
လ္ညေး မကောငေး ငါတို ့်သည အလ္လောဟအရှငမ တ၏
သောေးမတော ျောေးလ္ညေးမြစ ကသည။ ထိုအရှငမ တ၏ အချစမတော ျောေးလ္ညေးမြစ ကသညဟူ၍
မမပောဆို က၏။ (အိ-ု နဗီ တ နမတော အသငသည၎ငေး
မ္ှ တခ
် ျက်။ ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ ် လူသာ်းမ္ျာ်းသည် ဘုရာ်းသခင်၏သာ်းသမ္်းမ္ျာ်း မြစ်လာနင
ု ်
က ကာင််းကုမငင််းဆထ
ု ာ်းစဉ၊ ဘုရာ်းသခင်သည်လည််း လူသာ်းမ္ျာ်းနှငအ
့်် လွန် န်းကပ် စွာရှက ကာင််း
ကမပာဆထ
ု ာ်းသည်။ စူရာအန်ြလ် ၈: ၂၄၊ စူရာဟူဒ ် ၁၁: ၉၀ နှင့်် ၉၂၊ စူရာကြ် ၅၀: ၁၆။
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ဘုရာ်းသခင်၏ ချစ်မခင််းကမ္တတ ာသည် ချွင််းချက်မ္ရှကသာ ကန် သတ်
ချက်မ္ရှကသာ
့်
ချစ်မခင််း ကမ္တတ ာဟုတပ
် ါသလာ်း။ (el-Vedud)
သမ္မာကျမ္််းစာ
ဟုတသ
် ည် / မ္ဟုတပ
် ါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၅:၈ - ငါတိသည
ု ့်
အမပစရှိစဉ်ပင၊ ခရစမတောသည ငါတိအတွ
ု ့်
ကမ ကောင့် အမသ
ခံ မတော ူသညမြစ၍၊ ဘုရောေးသခငသည ငါတိကိ
ု ့် ု အဘယ ျှမလ္ောကချစမတော ူသညကို
ငါတိအောေး
ု ့်
ထငရှောေးစွောမပမတော ူ၏။
ရှငက
် ယာဟန်ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၄:၈-၁၀ -၈ ဘုရောေးသခငသည ချစမခငေးမ တတော မြစမတော ူ၏။
၁၀ ငါတိသည
ု ့်
ဘုရောေးသခငကိုချစ ကသညဟု ဆို။ ဘုရောေးသခငသည ငါတိကိ
ု ့် ုချစ၍ ငါတိ၏
ု ့်
အမပစမမြစရောအမ ကောငေးမြစမစမခငေးငှါ၊ သောေးမတောကို မစလ္ွှတမတော ူမသောအရော၌ ချစမခငေး
မ တတောရှိ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၁၉၅၊ ၂၇၆ -၁၉၅ ုချဧကန အလ္လောဟအရှငမ တသည ကုသိုလ္တရောေး ပွါေး ျောေးသူ
တိကိ
ု ့် ု နှစသက မတော ူသည။ ။ ၂၇၆အ ှနမသောကောေးအလ္လောဟအရှငမ တသညယံု ကညမခငေးသဒဓါ
တရောေး ကငေး ြဲ့်မသော မပစ ှုဒစ
ု ရို က ျောေး ကျြူေး လ္ွနမသော ညသူတစဦေးတစမယောကကို ျှ နှစသက
မတော ူသည ဟုတမချ။
စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၅၇၊ ၁၅၉ - ၎ငေးမပင အလ္လောဟအရှငမ တသည
မတော တရောေးကျြူေးလ္ွနမစော ကောေး သူတအောေး
ို ့်
နှစသကမတော ူသည ဟုတမချ။ ၁၅၉
အ ှနစငစစမသောကောေး အလ္လောဟအရှင မ တသည( ိ ိအမပေါ်ဝယ) ယံု ကညစိတချ
အောေးထောေးမသောသူတကိ
ို ့် ခ
ု ျစခငမတော ူမလ္သတညေး။
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ဘုရာ်းသခင်သည် ယံု ကည်သမ္
ူ ျာ်းအကပေါ်
သူ၏ကျွန် မ္ျာ်း၊အကစခံမ္ျာ်းသက်သက်အကနမြင့်် မမ္င်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္မမ္င်ပါ / မမ္င်သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၅:၁၅ - ယခု ှစ၍ ငါသညသငတိုကိ
့် ု ကျွနဟူ၍ မခေါ်။ ကျွန ူကောေး၊ကိုယ
သခငမပ မသောအ ှုကို သိ။ သငတိကိ
ု ့် ု အမဆွဟူ၍ငါမခေါ်၏။...
ရှငက
် ပတရု ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၂:၅၊၉-၁၀- ၅ အသကမကျောက ျောေးကြဲသ
့် ို အဆင
ဆ
့် ငအ
့် ထပထပ
့်
တညမဆောကလ္ျကရှိသမြင့် ဓ မတိုကမြစ က၏။ မယရှု ခရစအောေးမြင့် ဘုရောေးသခငနှစသကမတော
ူရော ဓ မယဇကိုပူမဇောရမသော သနရှ့် ငေးမသော ယဇပုမရောဟိတ ျိ ေးလ္ညေးမြစ က၏။ ၉ သငတို ့် ူ
ကောေး၊ မ ှောင ိုကထြဲ ှ အံဘ
့် ွယမသော အလ္ငေးမတောသို မခေါ်
့် သွငေးမတော ူမသော သူ၏ဂုဏ မကျေးဇူ ေး
ျောေးကို မဘောမပမစမခငေးငှါ၊ မရွ ေးချယမတော ူမသော အ ျိ ေးမြစ က၏။....၁၀ အထကကအမပါငေး
အသငေး ဟုတ၊ ယခု တွင ဘုရောေးသခင၏ အမပါငေးအသငေးမြစ က၏။....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဆာွ ဒ် ၃၈:၈၃ - သိရောတွ
ု ့်
င ၎ငေးတိအနက
ု ့်
မရွ ေးချယမပီေးမြစမသော အရှငမ တ၏ ကျွန ျောေးကို
ူကောေး(ကျွနမတော ျိ ေးသည လ္ွြဲမချော မ ှောက ှောေးမစနိင
ု ည ဟုတပါ)။
စူရတွဇွဇ်ဇုမ္ရ် ၃၉:၁၆-၁၇ - ဤသည အ ကင(မပစဒဏ)ပင၊
အလ္လောဟအရှငမ တသည ိ ိကျွနတို အောေး
မပစဒဏကို မ ကောကရွ ံ မ
ွေ့ စမတော ူ၏။ သိမြစ
ု ့် မပရော
့်
အိ-ု ငါအရှငမ တ၏ ကျွနအမပါငေးတိ၊ု ့် အ သငတိသည
ု ့်
ငါအရှငမ တအောေး မ ကောကရွ ံ ွေ့ ကမလ္ကုန
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ဘုရာ်းသခင်သည် လူသာ်းမ္ျာ်းအ ကာ်း မ္ျက်နာှ သာကပ်းမခင််းနှင ့်် အမခာ်းကသာသူမ္ျာ်းထက်
တစ်ချ ွေ့ကသာသူမ္ျာ်းကု ပု၍နှစ်သက်က ကာင််း မပသပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္မပသပါ / မပသသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ာကုခရစ်ဝင် ၁၂:၁၄- ..အရှငဘုရောေး၊ ကိုယမတောသညသစစောရှိပါ၏။ အဘယသူကို ျှ မ ကောက၊
လ္ူ ျကနှောကိုမထောကဘြဲ ဘုရောေးသခင၏တရောေးလ္ ေးကို ဟုတ ှနစွောမပမတော ူသညကို အကျွနပ
ု
တိသိ
ု ့် ကပါ၏။
ဂလာတဩဝါဒစာ ၃:၂၈-မယရှု ခရစ၌ယုဒလ္ူ ရှိ၊မဟလ္သလ္ူ ရှိ၊ကျွန ရှိ။ လ္ူလ္ွတ ရှိ၊မယောကျောေး
ရှိ၊ ိနေး ရှိ၊ ထိုသခင၌ သငတိအမပါင
ု ့်
ေးသည တလ္ံုေးတဝတညေးမြစ က၏။
ဧြက်ဩဝါဒစာ ၆:၉ - .....သငတိ၏
ု ့် သခငသည မကောငေးကငဘံု၌ရှိသညကို၎ငေး၊ ထိုသခငသည
အဘယသူ၏ ျကနှောကို ှတမတော ူသညကို၎ငေး၊ သိ ှတ ကမလ္ော့်။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာအန်အမ္် ၆:၁၆၅ထိုအရှငမ တသညပငလ္ျှငအသငတိအောေးပထဝီ
ု ့်
မမ မပင၌ကိုယစောေးလ္ှယ ျောေး
အမြစချီေးမ င့် မတော ူခြဲ့်မလ္သည။ ၎ငေးအမပင ထိုအရှငမ တသညပငလ္ျှငအသငတိအောေး
ု ့်
ိ ိချီေးမ င့် ထောေးမတော ူမသော မကျေးဇူ ေးမတော ျောေးနှငစပ
့် လ္ျဉ်ေး၍စ ေးသပမတော ူမခငေးငှော
အသငတိအနက
ု ့်
အချိ ွေ့ ကို အဆင့်အတနေးအောေးမြင့် အချိ ွေ့ထက မ င့်မစမတော ူခြဲ့်၏။
စူရဟ်နဟ်လ် ၁၆:၇၁၊ ၇၅၇၁စငစစမသောကောေးအလ္လောဟအရှငမ တသညပငအသငတိအနက
ု ့်
အချိ ွေ့
ကို အချိ ွေ့ထကစောေးနပရိ ကောခ တိုေးမ င့်မပေးသနောေးမတော ူခြဲ့်၏။၇၅အလ္လောဟအရှငမ တသည
ဥပ ောတစ ရပ ကို ခို ငေးနှုင
ိ ေးမတော ူခြဲ့်၏။ (ယငေးဥပ ောကောေး)သူတစပါေးပိုင
ကျွနတစမယောကရှိ၏။ထိုကျွနသည ညသည့်အရောကို ျှစွ ေးမဆောငနိင
ု ခွ င့် ရှိမချ။ထိမပင
ု ့် ငါအရှင
မ တက ိ ိအထံမတော ှ ရိ ကောခ မပါ ျောေး စွောချီေးမ င့်ထောေးမတော ူမသောသူတစမယောကရှိ၏။
ထိုသူသညယငေးရိကခော ျောေး ှ လ္ျှိ ွေ့ ဝှကစွောလ္ညေး
မကောငေး၊ထငရှောေးစွောလ္ညေးမကောငေး၊လ္ှူဒါနေးသံုေးစွ၏
ြဲ ။၎ငေးတိုသည
တူညီနင
ို ကပါ ည မလ္ော။
့်
စူရဟ်အ ဟ်ဇ်ဇာြ် ၃၃:၅၀- ထိုနဗီ တ နမတောမ တသည လ္ညေးထိုအ ျိ ေးသ ီေးနှင့် ထိ ေးမ ောေးရနရည
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ဘုရာ်းသခင်သည် တချ ွေ့ကသာအမပစ်သာ်းမ္ျာ်းကု အထူ်းသမြင်မ္
ု ထဲမ္ှအချ ွေ့
့် ုန််းတ်းပပ်း ထအ
ကု ငရဲမပည်သ ု ပ
ု ့်
ရန် အလုရှပါသလာ်း။
့် ကဆာင်
သမ္မာကျမ္််းစာ
အလုမ္ရှပါ / အလုရှသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကယဇကကျလအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၁၈:၂၃၊၃၂ - ၂၃ တရောေးမသောသူသည ိ ိအကျင့် တိကိ
ု ့် ုမရှောင၍
အသက ရှင၊ အမသခံ မခငေးအ ှု၌ ငါသညအနညေးငယမသောမပျောမ ွွေ့ မခငေးရှိသမလ္ော။၃၂အမသခံ ရ
မသောသူ၏ အမသခံ မခငေးအ ှု၌ ငါသည မပျောမ ွွေ့ မခငေး ရှိ။ ထိမ
ု ကောင၊့် မမပောငေးလ္ြဲ၍ အသကရှင က
မလ္ော့်ဟု အရှငထောဝရဘုရောေး ိနမတော
ူ၏။
့်
ရှငက
် ပတရုဩဝါဒစာဒုတယကစာင် ၃:၉ - လ္ူအချိ ွေ့တသည
ို ့်
၊ မနှေးမခငေးကို တ
ှ သညအတိုငေး၊ ထော
ဝရဘုရောေးသည ဂတိမတောအရော ှော မနှေးမတော ူ။ ငါတိတွ
ု ့် ငအဘယသူ ျှ ပျက စီေးဘြဲ၊ ရှိသ ျှတို ့်
သည မနောငတရမစမခငေးငှါ အလ္ိုမတောရှိ၍၊ ငါတိကိ
ု ့် ု သညေးခံမတော ူ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၄၁ ဤသူတကောေးအ
ို ့်
ကငသူ ျောေးတညေး။အလ္လောဟအရှငမ တသည၎ငေးတို ၏စိ
တ နှလ္ံုေး ျောေးကို
့်
သနရှ့် ငေးစင ကယမစရန ရညစူေးမတော ူခြဲ့်သည ဟုတမပ။
စူရတွလ်အအ်ရ်ရာြ် ၇:၁၇၉ - ၎ငေးမပင ငါအရှငမ တသည ငရြဲ ဘံုအတွက လ္ူနင
ှ ့် ဂျငန ျောေးအနက
မမ ောကမ ောေး စွောမသောသူ ျောေးကို ြနဆငေးမပေးထောေးမတော ူ၏။ ထိုသူ ျောေးသည တိရ စဆောန ျောေးနှငတူ
့်
ကသည သော က တိရ စဆောန ျောေးထကပင လ္ွနစွော ိုက ြဲ လ္ ေးလ္ွြဲသူ ျောေးမြစ က၏။
တဗ် ဘ ၉:၅၅ - အလ္လောဟအရှငမ တသည ထိုဥစစောပစစညေးနှင့် သောေးသ ီေးတိအောေးမြင့်
ု ့်
ထိုသူတအောေး
ို ့်
ပစစ ပပနမလ္ောကီဘဝတွင မပစဒဏမပေးမတော ူရနနှင၎င
ု ့်
ကောြိ ရမသွြညမငငေးပယသူ ျောေး
့် ေးတိသည
အမြစနှင့် ၎ငေးတိ၏
ု ့် အသကဇီ ဝိန ျောေး ထွကသွောေးရနသောလ္ျှင ရညစူေးမတော ူမလ္သတညေး
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ဘုရာ်းသခင်သည် ‘ကကာင််းမမ္တ်မ္ှု’ နှင ့်် ‘ဆ ု်းညစ်မ္ှု’ တက
ု ့် ု စတင်သန
ူ င
ှ ့်် ထန
ု စ
ှ ်မ္ျ ်းလံု်း
လုပ်ကဆာင်ကနမခင််းအတွက် တာဝန် ရှတဲ့်သ ူ ဟုတပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္ဟုတပ
် ါ / ဟုတသ
် ည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ကယရမ္အနာဂတတ ကျမ္််း၂၉:၁၁-.
ရှငယ
် ာကုပ်ဩဝါဒစာ ၁:၁၃ - အမပစမသွေးမဆောငမခငေးကို ခံရမသောသူ ညသညကောေး၊ ဘုရောေးသခင
သည ငါ့်ကိုမသွေးမဆောငမတော ူ သညဟု မမပောမစနှင။့် မကောငေးမသောအရောသည ဘုရောေးသခငကို
မသွေးမဆောငနိင
ု ရော။ ကိုယမတောသညလ္ညေး အဘယသူကို ျှ အမပစသို မသွ
ေးမဆောငမတော ူ။
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၂၆ - ကိုရ ညအမ ကောငေး၊ မငိ ဝပမစမခငေးငှောသော၊ သငတိအဘိ
ု ့်
ု ့် ကံစညမသော
အ ကံတကိ
ို ့် ု ငါသိ၏။
စူရာကနစာကအ့် ၄:၇၈-၇၉-အိ(ု နဗီ တ နမတော)အသငသည(ထိုသူတအောေး
ို ့်
ဂဂလ္ော၊အ ဂဂလ္ောဟူသ ျှ)
အောေးလ္ံုေးတိသည
ု ့်
အလ္လောဟအရှငမ တအထံမတော ှပငမြစသညဟု (မပနလ္ည၍) မမြ ကောေးပါမလ္။
စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၁၄ - ထိုနညေးတူစွော ငါအရှငမ တသည ( ိ ိတကိ
ို ့် ုယကို) “အကျွနပ
ု တိသည
ု ့်
နဆွောရော’ ခရစယောန ျောေးမြစ ကသည” ဟု မမပောဆို ကကုနမသောသူတထံ
ို ့် ှလ္ညေး (ငါအရှငမ တ
၏အ ိနမတော
ျောေးကို လ္ိုကနော ကရန) ပဋိညောဉ်ဝနခံချကကို ယူမတော ူခြဲ့်မလ္သည။
့်
စူရတွလ်အမ္် ဘယဟ် ၂၁:၃၅ - စငစစ ငါအရှငမ တသည အသငတိအောေးဆိ
ု ့်
ုေးမသောအမမခအမနမြင့်
လ္ညေး မကောငေး၊ မကောငေးမသောအမမခအမနမြင့်လ္ညေးမကောငေး၊ (မကောငေးစွော)စ ေးသပမတော ူ၏။
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ဘုရာ်းသခင်ကု အကက်းမ္ာ်းဆ်းု ံ ကသာ
လျ ွေ့ ဝှက် ကံစည်သ’ူ သမ္ဟု
ု ့် တ‘် လမ္်လည်မ္ှုကုြန် သ်းသ’ူ အမြစ် ကြာ်မပသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ကြာ်မပပါ / ကြာ်မပသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဟဗကက တ်အနာဂတတ ကျမ္် ်း ၁:၁၃ - ကိုယမတောသည ဒုစရို ကကို ကညရ
့် ှု မတော ူ။ သနရှ့် ငေးမသော
ျကစိရိ မ
ှ တော ူ၏။ အဓ မအ ှုကို ကညရ
့် ှု ၍ မနမတော ူတတပါ။
ဇာခရအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၈:၁၇ - တမယောကကိုတမယောက အဘယသူ ျှ မကောငေးမသောအ ကံကို
ကံ ကနှင။့်
ှနမသော ကျိနဆို မခငေးကို နှစသက ကနှင။့် ထိုသမသော
ို ့်
အ ှုရိ သ
ှ
ျှတကိ
ို ့် ုငါ ုနေးသညဟု ထောဝရဘုရောေး ိနမတော
ူ၏။
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၅၄ - ယငေး(အစစရောအီလ္ီ ျိ ေးနယ
ွ တိအနက
ု ့်
တ နမတောအီစောအောေး ယံု ကည
မသော) သူတသည
ို ့်
လ္ညေး [နဗီ တ နမတောအီစော(အလ္ိုငဟစစလ္ော )ကို သတမြတ ကရနအလ္ိငှ
ု ့် ော ပရိ
ယောယ ောယောမဝဝုစအောေးမြင့်]လ္ိ မောပါေးနပစွော ကံစညခြဲ ့် က၏။အလ္လောဟအရှငမ တသညလ္ညေး
[နဗီ တ နမတော အီစော(အလ္ိုငဟစစလ္ော )အောေး ယငေးသူတ၏
ို ့် မဘေးရနခပသိ ေးတို ့် ှ ကငေးလ္ွတမစ
မတော ူမခငေးငှော] ပရိယောယမဝဝုစမြင့်ပင ကံမဆောငမတော ူခြဲမ
့် လ္သည။ အ ှနမသောကောေး
အလ္လောဟ အရှငမ တသည ပရိ ယောယ မဝဝုစမြင့် ကံမဆောငသူ ျောေးထက
အမကောငေးဆံုေး ကံမဆောငမတော ူနင
ို မသောအသျှငမ တပင မြစမတော ူမပသတညေး။
စူရတွရ်ရအ်ဒဒ
် ၁၃:၄၂အ ှနမသောကောေး၎ငေးတိအလ္ျင
ု ့်
ရှိခြဲ့် ကကုနမသောသူတသည
ို ့်
လ္ျှိ ွေ့ ဝှကစွော ကံစညခြဲ ့်
ကကုန၏။စငစစ ှော ူကောေး
မ္ှ တခ
် ျက်။ သမ္မ ာကျမ္် ်းစာတွင် ‘လျ ွေ့ ဝှက် ကံစည်သ’ူ နှင့်် ‘လမ္်လည်မ္ှုကုြန်သ်းသူ’ အစရှသည့််
ဆ်းု ညစ်ကသာလုပ်ကဆာင် ချက်မ္ျာ်းအာ်းလံု်းသည် ဘုရာ်းသခင်နင
ှ မ္
့်် သက်ဆင
ု ် ဘဲ စာတန်နင
ှ ့််
သက်ဆင
ု က
် ကာင််းကတွွေ့ရသည်။ Cf ကမ္ဘာဉ်း ၃:၁၊ ဧသတာ ၂၁:၁၁၊ ဆာလံ ၃၆:၄၊ သုတတ ံ ၁:၃၀၊ ၂
ကကာရ နသ ၁၁:၁၃-၁၅၊ ဧြက် ၆:၁၁၊ ၁ ရှငက
် ပတရု ၅:၈-၉၊ ၂ ရှငက
် ယာဟန် ၁:၇
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မ္တူညကသာ ယံု ကည်မ္ှုရှသည့််လူသာ်းမ္ျာ်းအ ကာ်း ရန် ပင ်းထာ်းမခင််းနှင ့်် မ္ုန််းတ်းမခင််းမ္ျာ်း
အတွက် ဘုရာ်းသခင်၌ တာဝန် ရှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ရှပါ / ရှသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကယရမ္အနာဂတတ ကျမ္် ်း ၂၉:၁၁ - ...ငါသည သငတိကိ
ု ့် ုအကျိ ေးနညေးမစမခငေးငှော ကံစညမသောအ ကံ
ဟုတဘြဲ၊ သငတိသည
ု ့်
မမ ောလ္ငမ
ု ညအမ ကောငေး၊ မငိ ဝပမစမခငေးငှောသော၊ သင
့် သော အကျိ ေးကိရ
တိအဘိ
ု ့်
ု ့် ကံစညမသော အ ကံတကိ
ို ့် ု ငါသိ၏။
ဟဗကက တ်အနာဂတတ ကျမ္် ်း ၁:၁၃ - ကိုယမတောသည ဒုစရိုကကို ကညရ
့် ှု မတော ူ။ သနရှ့် ငေးမသော
ျကစိရိ မ
ှ တော ူ၏။ အဓ မအ ှုကို ကညရ
့် ှု ၍ မနမတော ူတတပါ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၁၀-ထို( ုစလ္င( )အသွငမဆောငမသော)သူ ျောေး၏စိတနှလ္ံုေး ျောေး၌( နောလ္ိုဝနတို
ဣဿော၊ စဆရိယ ) တညေးဟူမသော မရောဂါမဝနောသည စွက
ြဲ ပ လ္ျကရှိ၏။ သိမြစ
ု ့် မလ္ရော အလ္လောဟ
အရှငမ တသည ထိုသူတ၏မရောဂါကိ
ို ့်
ု တိုေးပွောေးမစမတော ူ၏။
စူရာကနစာကအ့် ၄:၈၈ -အသငတိသည
ု ့်
အလ္လောဟအရှငမ တက လ္ ေး ှောေးသို ့်
ချထောေးမတော ူမသောသူ တိအောေးတရောေးလ္
ု ့်
ေး ှနသို မရောက
မစလ္ို ကသမလ္ော။ စငစစ (အိ-ု
့်
နဗီ တ နမတော) အလ္လောဟအရှင မ တက လ္ ေး ှောေးသို ချထောေးမတော
ူမသောသူ၏အြို ့်
့်
ညသည့်လ္ ေးကို ျှအသငအလ္ျငေးမတွွေ့ ရှိလ္ိ ့် ည ဟုတမချ။
စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၁၄ - ထိုနညေးတူစွော ငါအရှငမ တသည ( ိ ိတကိ
ို ့် ုယကိ)ု “အကျွနပ
ု တိသည
ု ့်
နဆွောရော’ ခရစယောန ျောေးမြစ ကသည” ဟု မမပောဆို ကကုနမသောသူတထံ
ို ့် ှလ္ညေး (ငါအရှငမ တ၏
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အချ ွေ့ကသာလူမ္ျာ်း၏ နှလံု်းသာ်းမ္ျာ်းအာ်း ပုမ္ုမ္ာက ကာကစပပ်း လမ္် ်းလွှဲသ ု ဉ့် ်းတည်ကစမခင််း
သည် ဘုရာ်းသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက် ဟုတပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္ဟုတပ
် ါ / ဟုတသ
် ည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၁၈:၁၁-၁၄ - ၁၁ထို ှတပါေး လ္ူသောေးသညမပျောကမသောသူတကိ
ို ့် ု ကယတငအံ ့်
မသောငှော ကလ္ောသတညေး။ ၁၄ ထိုနညေးတူ မကောငေးကငဘံု၌ရှိမတော ူမသော သငတိအဘသည
ု ့်
ဤ
သူငယတမယောကကို ျှ ပျကစီေးမစ မခငေးငှော အလ္ိုမတော ရှိ။
တကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင် ၂:၃-၄ - ၃ ငါတိကိ
ု ့် က
ု ယတငမတော ူမသော အရှငဘုရောေးသခင ၄
လ္ူအမပါငေးတိသည
ု ့်
ကယတငမခငေးသိမရောက
ု ့်
၍ သ မောတရောေးကို သိမစမခငေးငှါ၊ ဘုရောေးသခငအလ္ို
မတောရှိ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘက်ကရာ ၂:၇၊ ၁၅၊ ၂၆ - အလ္လောဟအရှငမ တသညထိုသူတ၏စိ
ို ့် တနှလ္ံုေး ျောေးနှငမသောတော
့်
ရံု အမပေါ်၌တံဆိပခတနှပ
ိ မတော ူလ္ိုကမပီ၊။
၁၅အလ္လောဟအရှငမ တသည(တံမပန
ု ့် မသောသမဘောမြင့်) ထို (သူမတောမယောငမဆောငမသော)
သူ ျောေးအောေး မပကရယကျီစယမတော ူသည။ ထိမပင
ု ့် တဝထိုသူတို ကိ
ို ့် မ ောက ောပလ္ွှောေး ှု၌
့် ု ိ ိတ၏
ကောလ္ရှညလ္ျောေးစွော လ္ှံထောေးမတော ူသည။ သိမြစ
ု ့် ရော ထိသ
ု ူတို သည
မ င ကနေး
့်
တမဝ့်လ္ညလ္ည မြစမန ကသည ၁၆ အလ္လောဟအရှငသည ထိုကသ
ြဲ ့် မသောပံ
ို ့်
ု မဆောင ချကမြင့်
ျောေးစွော မသောသူ ျောေးကို လ္ ေး ှောေးသို ပိ
ု ့်
မတော ူ၍ ျောေးစွောမသော သူ ျောေးကို ကောေး
့် မဆောင
တရောေးလ္ ေး ှနသို ညွှ
့် န ကောေးမပသမတော ူသည။
စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၁၉ - ကျွနမတော ျိ ေးသည ယငေးသူတအောေး
ို ့်
လ္ ေး ှောေးသိလ္ည
ု ့်
ေး ုချမရောကမစပါ
ည။ ၎ငေးမပင ထိုသူတအောေး
ို ့်
လ္ိုချငတပ ကမခငေးကိုလ္ညေး အ ှနပငမြစမစပါ ည။
စူရတွလ်အအ်ရ်ရာြ် ၇:၁၈၆ - အ ကငသူအောေး အလ္လောဟအရှငမ တသည လ္ ေး ှောေးမစမတော ူအ။ံ ့်
ထိုသူ၌ တရောေး လ္ ေး ှနကို ညွှန ကောေးမပသ ည့်သူဟူ၍ အလ္ျငေးရှိမတော့် ည ဟုတမပ။ ၎ငေးမပင
ထိုအရှငမ တ သည ၎ငေးတိအောေး
ု ့်
၎ငေးတိ၏မခါင
ု ့်
ေး ော ှု၌ပင တမဝ့်လ္ညလ္ည မြစမစလ္ျက
စွနပစ
ံ ့် တညေး။
့် ၍ထောေးမတော ူအသ
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ဘုရာ်းသခင်၏စရု က်လကခဏာနှငအ
့်် မ္ူအကျင်တ
ု ့်
အစဉကမပာင််းလဲလယ
ွ ်မခင််းသမ္ဟု
ု ့်
့် သည်
တ် မ္ံုမ္ှန်မ္ဟုတက
် သာ လကခဏာရှမခင််းမ္ျ ်းဟုတပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္ဟုတပ
် ါ / ဟုတသ
် ည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ကတာလည်ရာကျမ္််း ၂၃:၁၉-...စကောေးမတောအတိုငေး မပ ဘြဲမနမတော ူ ညမလ္ော။
ဂတိထောေးမတော ူမပီေး ှ၊ ဂတိမတော တညဘြဲမနမတော ူ ညမလ္ော။....
ဆာလံကျမ္် ်း ၁၁၉:၉၀ - သစစောမတောသည လ္ူ ျိ ေးအဆကဆက မ ြဲမ ံပါ၏။...
မ္ာလခအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၃:၆ - ငါသည ထောဝရဘုရောေးမြစ၏။ မမပောငေးလ္ြဲမခငေး ရှိ။
တကမ္ာကသဩဝါဒစာဒုတယကစာင် ၂:၁၃ - ငါတိသည
ု ့်
ယံု ကညမသောလ္ညေး၊ ထိုသခငသည
သစစောတညသမြင့် ကိုယကို မငငေးပယမတော ူနင
ို ။
တတုဩဝါဒစာ ၁:၂ - ဘုရောေးဝတ၌ မ ွွေ့မလ္ျောမခငေးနှငဆ
့် ိုငမသော သ မောတရောေး ကိုဝနခံမခငေးအလ္ိုငါှ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာဟူဒ၁
် ၁:၁၀၆-၁၀၈ - သိမြစ
ု ့် မပရော အမ ကောငေး ရှိလ္ှမသော သူတို သည
ဂျဟနန ငရြဲ ဘံု၌ ရှိ က
့်
မပ ည။ ၁၀၇ (4ငေးတိသည
ု ့်
) ိုေးမကောငေး ျောေးနှင့် ပထဝီမမ တညမနသ ျှကောလ္ပတလ္ံုေး ထိုငရြဲဘံု
တွင အသင ၏အရှငမ တအလ္ိုရိ မ
ှ တော ူသည ှတပါေး
ထောဝစဉ်မနထိုငသူ ျောေးအမြစရှိ ကမပ ည။ ဧကနစငစစ အသင၏အရှငမ တသည
ိ ိ ကံရွယမတော ူမသောကိစစကို အမပီေးအစီေး မပ လ္ုပမတော ူမသော အရှငမ တပင
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ဘုရာ်းသခင်မ္ှတပါ်း အမခာ်းကသာသူတစ်စံုတကယာက်အာ်း ပျပ် ဝပ် ကု်းကွယ်မခာ်းအာ်း
တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
တာ်းမမ္စ်ထာ်းသည် / တာ်းမမ္စ်ထာ်းသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ထွက်ကမမ္ာက်ရာကျမ္် ်း ၂၀:၂-၅ - ၂ငါသညသင၏ဘုရောေးသခငထောဝရဘုရောေးမြစ၏။ ၃ငါ ှတပါေး
အမခောေးမသောဘုရောေးကို ကိုေးကွယနှင။့် ၅ ဦေး ချဝတ မပ နှင။့် အမ ကောငေး ူကောေး၊ သင၏ဘုရောေး
သခင ငါထောဝရဘုရောေးသည၊ သင၌အမပစရှိသညဟု ယံုလ္ယ
ွ မသောဘုရောေး..
တရာ်းကဟာရာကျမ္် ်း ၅:၇-၉ - ၇ ငါ ှတပါေး အမခောေးမသောဘုရောေးကို ကိုေးကွယနှင။့် ၉ ဦေး ချ၊ ဝတ မပ
နှင။့် အမ ကောငေး ူကောေး၊ သင၏ဘုရောေးသခင၊ ငါထောဝရဘုရောေးသည သင၌အမပစရှိသညဟု ယံု
လ္ွယမသောဘုရောေး၊
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၂၂:၈-၉ - ၈ ငါမယောဟနသည မကောငေးကငတ န၏ မမခရငေး၌ကိုေးကွယအံမ
့် သောငှါ
မပပဝပ၏။ 9သူကလ္ညေး၊ မပ ပါနှင။့် ငါကောေး၊ သင၏ လ္ုပမဘောမဆောငဘကမြစ၏။ သင၏
အစကို ပမရောြကတိနှ
ု ့် ငဤ
ို ့် လ္ုပမဘောမဆောင
့် စောမစောင၏ စကောေးကို မစောငမ
့် ရှောကမသော သူတ၏
ဘကလ္ညေး မြစ၏။ ဘုရောေးသခငကိုကိုေးကွယမလ္ော့်ဟုမမပောဆို၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်အစစရာအလ် ၁၇:၂၃- စငစစ အသင့်အောေး ြနဆငေးမ ွေးမ ြူမတော ူမသောအရှငမ တသည
(ဤသို)့် အ ိန မတော
စီရငချ ှတမပဋ္ဌောနေးမတော ူခြဲမ
ု ့်
ထိုအရှငမ တ ှတစပါေး
့်
့် လ္သည။အသငတိသည
အမခောေးကို ခဝပကိုေးကွယ ရှိခိုေးပူမဇောမခငေး အလ္ျှငေး မပ ကရမပ။
စူရတွဇ်ဇာရယာသ် ၅၁:၅၆ - စငစစမသောကောေး ငါအရှငမ တသည ဂျငနသတတဝါတိအောေးလ္ည
ု ့်
ေး
မကောငေး၊ နုဿ လ္ူသောေးတိအောေး
ု ့်
လ္ညေးမကောငေး၊ ငါအရှငမ တအောေး ဆညေးကပကိုေးကွယ ကရန
သောလ္ျှင ြနဆငေးမတော ူခြဲ့်၏။
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ဘုရာ်းသခင်သည် ကကာင််းကင်တမ္န် မ္ျာ်းအာ်း အာဒမ္်၏ကရှ ွေ့ကမ္ှာက်၌ ပျပ် ဝပ် ကု်းကွယ်ကစ
မခင််းမြင်သ
ူ ထာဝရတည်ကသာဥပကဒမ္ှ ဆန်ကျင်
ကသာအမ္န် က
ု မ် ပန် ခဲ့်ပါသလာ်း။
့် ၏
့်
့် ုထတ
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္ထုတမ် ပန် ခ့်ဲပါ / ထုတ ်မပန် ခ့်ဲသည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၁၄:၁၂-၁၄ - ၁၂သငသည မကောငေးကငက ကျမလ္မပီတကောေး။ ၁၃ သင
ကလ္ညေး၊ မကောငေးကငမပေါ်သငါ
ို ့် တက ည။ ဘုရောေးသခင၏ ကယတိအမပေါ်
ု ့်
ှော ငါ့်ပလ္လငကို ငါချီေး
မမ ောက ည။ ၁၄ အမ ငဆ
့် ို ငါမန
ညဟု စိတအ ကံရိ မ
ှ လ္မပီ။
့် ံုေးမသောဘုရောေးကြဲသ
့်
ကယဇကကျလအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၂၈:၁၁-၁၉ - ၁၁တြနထောဝရဘုရောေး၏ နှုတကပတမတောသည
ငါ့်ဆီသမရောက
ို ့်
လ္ော၍၊ ၁၅ ဘွောေးမသောမန ့် ှစ၍ သငအ
့် မပစထငရှောေးမသော မနတိ
့် ုငမအောင၊ ၁၇ သင
သည ကိုယ၌ တငတ
့် ယမခငေးအသမရမ ကောင၊့် ဝါ ကောေးမသော စိတရှိလ္ျက ဂုဏထွနေးမတောက
မသောမ ကောင၊့် သင၏ပညောသည မြါကမပနလ္ျကရှိမလ္မပီ။...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၃၁-၃၄ - (မပနလ္ညမအောကမ ့်သတိရ ကကုနမလ္ော့်) တရံ မရောအခါ ငါအရှငသည
အပါေး မတောမစတ န ျောေးအောေး အသငတိသည
ု ့်
က ဘောဦေးြခင အောဒ ကို ဦေးချ ကကုန ဟု ိန ကောေး
့်
မတော ူသည။ (ထိုအခါ) ဣဗလ္ီစ ှအပ ကျနအောေးလ္ံုေးမသောအပါေးမတောမစတ န ျောေးသည (က ဘော
ဦေးြခင)အောဒ (အ)အောေး ဦေးချ ကကုန၏။
စူရတွလ်အစစရာအလ် ၁၇:၆၁-၆၅ - တစြန(မပနလ္ည၍သတိရ ကမလ္ကုန)။
တစရံ မရောအခါဝယ ငါအရှငမ တ သည လ္ောအိကဟမကောငေးကငတ နတိအောေး
ု ့်
အသငတိသည
ု ့်
အောဒ ၏မရှ ွေ့ဝယ ဦေး ချ ကမလ္ကုနဟု ိန ကောေးမတော
ူခြဲရ
့်
့် ော အစဗလ္ီစ ှတစပါေး
ထိုမကောငေးကငတ နအမပါငေးတိသည
ု ့်
ဦေးချ ခြဲ ့် ကမလ္သည။
ယငေးအစဗလ္ီစကအရှငမ တရွှံွေ့မစေးမြင့်ြနဆငေးမတော ူခမ
ြဲ ့် သောသူအောေး ကျွန

သန်ရ့် ှ င်း် ကသာဝညာဉကတာ်၊ ကကာင််းကင်တမ္န်မ္ျာ်း၊ နတ်ဆ်းု မ္ျာ်းနှငစ
့်် ာတန်
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သန် ရှ့် င်း် ကသာဝညာဉကတာ်ကု ဘုရာ်းသခင်အကနမြင်လ
့် က်ခံပါသလာ်း။ (Ruh-ül Kudüs)
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်မ္ခံပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဆာလံကျမ္် ်း ၁၃၉:၇ – ဝိညောဉ်မတောနှငလ္
ု ပါ ညနညေး။
့် ွတမခငေးအလ္ိုငါှ အဘယ အရပသို သွ
့် ောေးနိင
ျကနှောမတောနှင့် လ္ွတမခငေးအလ္ိုငါှ အဘယအရပသို မမပေးနိ
င
ု ပါ ညနညေး။
့်
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၄:၂၄ - ဘုရောေးသခငသညနံဝိညောဉ်မြစမတော ူ၏။ဘုရောေးသခငကိုကေးို ကွယ
မသောသူတသည
ို ့်
၊ နံဝိညောဉ်နှင့် ၎ငေး၊ သစစောနှင၎
ူ၏။
့် ငေး ကိုေးကွယရ ညဟု ိနမတော
့်
တမ္န်ကတာ်ဝတထ ၅:၃-၄ - ၃ အောနနိ၊ သငသညသနရှ့် ငေးမသော ဝိညောဉ်မတောကို လ္ှညစ
့် ောေး၍……
စောတနသည သင၏စိတနှလ္ံုေးကို အဘယမ ကောင့် မပညမ
့် စရသနညေး။ ၄....လ္ူကသ
ို ော ုသောမမပောမပီ
ဟုတ၊ ဘုရောေးသခငကိုလ္ညေး ုသောမမပောမပီဟု မပတရုဆို၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၈၇၊ ၂၅၃ - ၈၇ ရယ (သခင )၏သောေးမတောနဗီ တ နမတောအီစောအောေးထငရှောေး
လ္ှစွောမသောသကမသခံ လ္ကခဏောတနခို ေးမပောဋိဟော ျောေးကိုမပေးသနောေးမတော ူခြဲ့်၏။၎ငေးအမပငငါအရှ
င သည ထို’အီစော’ အောေး ‘ရူ ဟုေးလ္ကုဒစ
ု ’ (ဝါ) အပါေးမတောမစတ န ဂျိဗရီ လ္ကို မစလ္ွှတမခငေးမြင့်
ကူညီ အောေးမပေးမတော ူခြဲ့်မလ္သည။
စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၁၁၀- အို- ရယ ၏သောေးအီစောအသငသညအ ကငအခါဝယငါအရှငမ တ
သညအသင့်အောေး ‘ရူ ဟလ္
ု ကုဒတ
ွ စ’ မြင့် ကူညီမထောက မတော ူခြဲ့်၏။
မ္ှ တခ
် ျက်။ သမ္မ ာကျမ္် ်းစာတွင် သန်ရှ့် င်း် ကသာဝညာဉကတာ်အာ်း ဘုရာ်းသခင်အမြစ် ကြာ်ကဆာင်
ထာ်းကသာကနရာ (၁၁၃) ကနရာရှသည်။
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သန် ရှ့် င်း် ကသာဝညာဉကတာ်၌ ြန် ဆင််းရန် တန် ခု်းအာဏာ ရှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ရှသည် / မ္ရှ ပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကမ္ဘ ာဦ်းကျမ္် ်း ၁:၁-၂ - ၁အစအဦေး၌ ဘုရောေးသခငသည မကောငေးကငနှင့် မမ ကကီေးကို ြနဆငေးမတော ူ
၏။ ၂.. ဘုရောေးသခင၏ဝိညောဉ်မတောသည မရ ျကနှောမပငမပေါ် ှော လ္ှုပရှောေးမတော ူ၏။
ကယာဘဝတထ ၂၆:၁၃ - ဝိညောဉ်မတောအောေးမြင့် ိုဃေးမကောငေးကငတနဆော ျောေးကိုမပင၍...
ကယာဘဝတထ ၃၃:၄ - ဘုရောေးသခင၏ဝိညောဉ်မတောသည ငါ့်ကိုြနဆငေးမတော ူမပီ။အနနတတနခို ေးရှင
၏အသကမတောသည ငါ့်ကို အသကရှငမစမတော ူမပီ။
ဆာလံကျမ္် ်း ၁၀၄:၃၀ - တြနဝိညောဉ်မတောကို လ္ွှတ၍၊ သူတကိ
ို ့် ု ြနဆငေးမတော ူသမြင.့် ..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ်၅:၁၁၀၊ ၁၁၆၊ ၁၁၈ - ၁၁၀ အိ-ု ရယ ၏သောေး အီစော .. ငါအရှငမ တသည
အသင့်အောေး ‘ရူ ဟုလ္ကုဒတ
ွ စ’ မြင့် ကူညီမထောက မတော ူခြဲ့်၏။ ၁၁၆ “(အို - အရှင) အရှငမ တ
သည ကျွန မတော ျိ ေး၏စိတတွငေး၌ ရှိသ ျှတကိ
ို ့် ု (အ ကငေး ြဲ့်)သိရိ မ
ှ တော ူပါ၏။”၁၁၈“အရှငမ တ
သည တနခို ေးအောနုမဘောနှင့် မပည့်စံုမတော ူမသောအရှင၊ ကျိ ေးမ ကောငေး ဆငမခငတံုဉောဏနှင့် မပည့်စံု
မတော ူမသောအရှင မြစမတော ူပါသည။”
စူရဟ်မ္ရယမ္် ၁၉:၁၇-၁၉- ၁၇ငါအရှငမ တသညယငေး ရယ ၏ထံသို ့် ိ ိ၏အထူေးမကောငေးကငတ န
ကို မစလ္ွှတမတော ူခြဲမ
ု သည
့် လ္သည။ ၁၉ (ထိုအခါ) ယငေးမကောငေးကငတ နက(အို ရယ )ကျွနပ
အသင့်အောေး ြနဆငေးမ ွေးမ ြူမတော ူမသောအရှငမ တ၏ မစတ နသောလ္ျှငမြစမပသည။
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သန် ရှ့် င်း် ကသာဝညာဉကတာ်နင
ှ ့်် ကကာင််းကင်တမ္န် ‘ဂါကမဗလ’တသည်
ု ့်
တစ်ဉ်းတည််း
ဟုတပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ဟုတပ
် ါ / ဟုတသ
် ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၁:၁၁-၃၅ - ၁၁ထိုအခါ ထောဝရဘုရောေး၏ မကောငေးကငတ နသညထငရှောေး၍၊...
၁၃မကောငေးကငတ နကလ္ညေး၊ဇောခရိ ..သင၏ခငပွနေးဧလ္ိရှဗကသညသောေးမယောကျောေးကိဘ
ု ွောေးမ င
လ္ိ ့် ည။ ထိုသောေးကို မယောဟနအ ညမြင့် ှညရ
့် ည။ ၁၅.. ထိုသောေးသည..အ ိဝ ေးထြဲကပင
သနရှ့် ငေးမသောဝိညောဉ်မတောနှင့် မပညဝ
့် လ္ိ ့် ည။ ၁၉ မကောငေးကငတ နက၊ ငါသည ဘုရောေးသခင့်
အထံမတော၌ ခစောေးမသောဂါမမဗလ္မြစ၏။ သငက
့် ို နှုတဆက၍ ဤဝ ေးမမ ောကစရောသိတငေးကို
ကောေးမမပောမစမခငေးငှါ ငါ့်ကိုမစလ္ွှတမတော ူ၏။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၄:၂၄ - ဘုရောေးသခငသည နံဝိညောဉ်မြစမတော ူ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၈၇၊ ၉၈ - ၈၇ ထိမနောက
ု ့်
ရယ (သခင )၏သောေးမတော နဗီတ နမတောအီစောအောေး
ထငရှောေးလ္ှစွောမသောသကမသခံ လ္ကခဏောတနခို ေးမပောဋိဟော ျောေးကိုမပေးသနောေးမတော ူခြဲ့်၏။၎ငေးအမပ
င ငါအရှငသည ထို’အီစော’ အောေး ‘ရူ ဟုေးလ္ကုဒစ
ု ’ (ဝါ) အပါေးမတောမစတ န ဂျိဗရီ လ္ကို မစလ္ွှတ
မခငေးမြင့် ကူညီ အောေးမပေးမတော ူခြဲ့်မလ္သည။ ၉၈ ညသူ ဆို အလ္လောဟ အရှငမ တကိုမသော လ္ညေး
မကောငေး၊ ထိုအရှငမ တ၏ အပါေးမတော မစတ န ျောေးကိုမသော လ္ညေးမကောငေး၊ ထိုအရှငမ တ၏
ရစူလ္တ နမတော ျောေး ကိုမသောလ္ညေးမကောငေး၊ အပါေးမတောမစတ န ဂျိဗရီလ္ (အလ္ိုငဟစစလ္ော )
ကိုမသောလ္ညေးမကောငေး၊ အပါေးမတော မစတ န ီကောလ္ (အလ္ိုငဟစစလ္ော ) ကိမ
ု သောလ္ညေးမကောငေး၊
ရန ူခြဲ့်ပါ ူ အလ္လောဟ အရှငမ တသညလ္ညေး (ထိက
ု သ
ြဲ ့် ရန
ို ့်
ူမသော) ကောြစရ မသွြည မငငေးပယ
မသောသူတ၏
ို ့် ရနသူမြစမတော ူ၏။
မ္ှ တခ
် ျက်။ အစစလာမ္် ဘာသာဝင်မ္ျာ်း ကာ်းတွင် သန်ရှ့် င်း် ကသာဝညာဉကတာ်ကု ကယဘူယျ
အာ်းမြင့်် ကကာင််းကင်တမ္န်‘ဂါကမဗလ’ အမြစ်ကြာ်ကဆာင်ထာ်းသည်။
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သန် ရှ့် င်း် ကသာဝညာဉကတာ်ကုဆန် ကျင်
မခင််းသည် ဘုရာ်းသခင်ကုမပစ်မ္ှာ်းမခင််းနှင ့်် ခွငမ္
့််
့်
လွှတန
် င
ု က
် သာအမပစ် ဟုတပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ဟုတသ
် ည် / မ္ဟုတပ
် ါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၁၂:၃၁-၃၂ - ၃၁ ထိုမ ကောင့် ငါဆိုသညကောေး၊ မပစ ှောေးမသောအမပစ၊ ဘုရောေးကိက
ု ြဲ ့်
ရြဲ မသောအမပစ
အ ျိ ေး ျိ ေးတိနှ
ု ့် င့် လ္ွတမစ မခငေးအခွ ငက
ို ့်
ရနိင
ု က၏။ ဝိညောဉ်မတောကို
့်
့် ို လ္ူတသည
ကြဲရ
့် ြဲ မသောအမပစ
နှငလ္
ို ့်
ရနိင
ု က။ ၃၂ လ္ူသောေးကို နှုတမြငမ့် ပစ ှောေး
့်
့် ွတမစမခငေးအခွ ငက
့် ို လ္ူတသည
မသောသူ၏အမပစကိုလ္ညေး လ္ွှတနိင
ု ၏။ သနရှ့် ငေးမသောဝိညောဉ်မတောကို နှုတမြင့် မပစ ှောေးမသောသူ
၏အမပစကို ယခု ဘဝမနောငဘဝ၌ လ္ွှတနိင
ု ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၄၈၊ ၁၁၆၊ ၁၆၈ - ၄၈ ဧကနစငစစ အလ္လောဟအရှငမ တသည တစစံုတစရောကို ိ ိန ှင့်
တွြဲ ဘကယှဉ်မပိ ငကိုေးကွယမခငေးကိုလ္ွတမငိ ေးချ ေးသောခွ င့် အလ္ျငေးမပေးမတော ူ ည ဟုတ မပ။
၁၆ ုချ ဧကန အလ္လောဟအရှငမ တသည (အမခောေးတစစံုတစရောကို) ိ ိ နင
ှ ့် တွြဲဘကယှဉ်မပိ င
ကိုေးကွယမခငေးကို အလ္ျငေး ချ ေးသောခွ ငမပေး
့် မတော ူ ည ဟုတမပ။ အ ှနစငစစမသောကောေး ညသူ
ဆို (တစစံုတစရောကို) အလ္လောဟအရှငမ တနှင့် တွြဲြက (ယှဉ်မပိ ငကိုေးကွယ) ပါ ူ၊ထိုသူသည လ္ွြဲ
ဧကန ( ှန ကနမသောတရောေးလ္ ေးမတော ှ)အလ္ွနက ေးလ္ှ ေးမဝေးကွောမသောလ္ ေး ှောေးသမရောက
ို ့်
ရှိမချ မပီ။
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သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာအုပ်မ္ျာ်းသည် ဝညာဉကတာ်၏အက ကာင််းအရာမ္ျာ်းကု
အကလ်းထာ်း ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
အကလ်းထာ်းသည် / အကလ်းမ္ထာ်းပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁:၁၁ - ...ငါသည သငတိ၌
ု ့် ဝိညောဉ်ဆုမကျေးဇူ ေးတစံုတခု ကို အပမပေးမခငေးငှါ၊ သင
တိကိ
ု ့် ုအလ္ွနမတွွေ့ မ ငချငပါ၏။
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၈: ၉ - သိမသော
ု ့်
လ္ညေး ဘုရောေးသခင ဝိညောဉ်မတောသည သငတိအထြဲ
ု ့်
၌ ကျိနေးဝပ
မတော ူလ္ျှင၊ သငတိသည
ု ့်
ဇောတိပကတိဘက၌ရှိ ကသည ဟုတ။ ဝိညောဉ်ပကတိဘက၌
ရှိ က၏။ ခရစမတော၏ဝိညောဉ်ကို ရမသော သူ ညသညကောေး ခရစမတောနှင့် ဆိုင။
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၂:၁၃-၁၆ - ၁၃ ...သနရှ့် ငေးမသော ဝိညောဉ်မတောသည ဝိညောဉ်နှင့်
စပဆိုငမသော အရောကို ဝိညောဉ်စကောေးအောေးမြင့် ြွ ငမ့် ပ၍ ပြဲ့်မပငမတော ူမသော စကောေးနှင့် ငါတိသည
ု ့်
မဟော က၏။ ၁၅ ဝိညောဉ်လ္ူ ူကောေး၊ ထိုအရောအလ္ံုေးစံုတကိ
ို ့် ု ပိုငေးမခောေး၍ နောေးလ္ညတတ၏။...
ရှငယ
် ဒ
ု ဩဝါဒစာ ၁၈-၁၉ ၁၈ ငါတိသခင
ု ့်
မယရှု ခရစ၏ တ နမတောတိသည
ု ့်
မဟောမမပောနှငမ
့် သော
စကောေး ျောေးကို မအောကမ ့် ကမလ္ော့်။ ၁၉ထိုသူတသည
ို ့်
သငေးခွြဲ မသောသူ၊ ဝိညောဉ်မတောနှင့် ကငေးမသော
ဇောတိပကတိလ္ူမြစ က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်အစစရာအလ် ၁၇:၈၅ - စငစစ ၎ငေးတိသည
ု ့်
အသင့်အောေး‘ရူ ဟ’အသကဇီ ဝိနနှငစပ
့် လ္ျဉ်ေး
၍ မ ေးမ နေး ကကုန၏။ အသငသည(၎ငေးတိအောေး
ု ့်
ဤသို)မမပော
ကောေးပါမလ္။ (အချငေးတိ)အသက
ု ့်
့်
ဇီ ဝိနသညငါ့်အောေး ြနဆငေးမ ွေးမ ြူ မတော ူမသောအရှငမ တ၏အ ိနမတော
အတိုငေး မြစလ္ောသည။
့်
စငစစ အသငတို သည
အနညေးငယ ျှမသောအသိပညောကိုသောချီေးမ င့်မပေးသနောေးမတော ူမခငေးခံ ခြဲ့် က
့်
ရကုနသတညေး။
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ဘုရာ်းသခင်၏ သန် ရှ့် င်း် ကသာဝညာဉကတာ်သည် ယံု ကည်သမ္
ူ ျာ်း၏ စတ်နလ
ှ ံု်းအတွင်း် ၌
ကန် ်းကအာင််းပပ်း ဝညာဉဆုကကျ်းဇူ်းမြင့်် လုပ်ပုငခ
် ွငက
့်် ပ်းပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
ကပ်းသည် / မ္ကပ်းပါ ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၂၀:၂၁-၂၂- ၂၁..မယရှု က.. ခ ညေးမတောသည ငါ့်ကို မစလ္ွှတမတော ူသည
နညေးတူ၊ သငတိကိ
ု ့် ု ငါမစလ္ွှတသညဟု ိနမတော
ူမပီေးလ္ျှင၊၂၂ ထိုသူတအမပေါ်
ို ့်
၌ ှုတလ္ျက၊ သင
့်
တိသည
ု ့်
သနရှ့် ငေးမသောဝိညောဉ်မတောကို ခံ ကမလ္ော့်။
တမ္န်ကတာ်ဝတထ ၁:၈ - ထိုသို ့် ရှိမသောလ္ညေး၊ သငတိအမပေါ်
ု ့်
သို သန
့် ရှ့် ငေးမသောဝိညောဉ်မတောဆငေး
သကမသောအခါ သငတိသည
ု ့်
တနခို ေးကိုခံရ၍....
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၂:၁၊၄-၁၁၊ ၁၃- ၁...သငတိသည
ု ့်
ဝိညောဉ်ဆုမကျေးဇူ ေး အမ ကောငေး ျောေး
ကို သိဘြဲမနမစမခငေးငှါ ငါအလ္ို ရှိ။၇ မကောငေးမသောအကျိ ေးအလ္ိုငါှ သော ဝိညောဉ်မတောကို လ္ူအသီေး
အသီေးတိအောေး
ု ့်
ထငရှောေးစွော မပေးမတော ူလ္ျက ရှိ၏။ ၁၃ အမ ကောငေး ူကောေး၊ ယုဒလ္ူမြစမစ၊ မဟလ္
သလ္ူမြစမစ၊ ကျွနမြစမစ၊ လ္ူလ္ွတမြစမစ၊ ငါတိရှ
ု ့် ိ သ ျှသည ဝိညောဉ်မတောတပါေးတညေးအောေးမြင့်
တကိုယတညေးထြဲသို ဗတ
့် တ ိဇံကိုခံ က၏။..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------မ္ှ တခ
် ျက်။ ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ ် ဝညာဉဆုကကျ်းဇူ ်းကတာ်အက ကာင််းကြာ်မပထာ်းမခင််း
မ္ရှသလု သန်ရှ့် င်း် ကသာဝညာဉကတာ် စတ်နလ
ှ ံု်းအတွင်း် ကန််းကအာင််းမခင််းကလ
ု ည််း မ္ကြာ်
မပထာ်းပါ။
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ဝညာဉဆုကကျ်းဇူ်းကတာ်အာ်း ယံု ကည်သတ
ူ စ်ကယာက်ထမ္
ံ ှအမခာ်းတစ်ကယာက်ထသ
ံ ု ့်
လက်မ္ျာ်းကပေါ်တင်မခင််းမြင့်် ကဝကငှကပ်းနင
ု ပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
ကဝငှကပ်းနင
ု သ
် ည် / မ္ကဝငှကပ်းနင
ု ပ
် ါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

တကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင် ၄:၁၄-၁၅ - ၁၄ဗျောဒိတမတောကို ခံ ၍၊ သငေးအုပ ျောေးတိသည
ု ့်
လ္ကတငမခငေးနှငတ
့် ကွ၊ သင၌အပမပေးမသော ဆုမကျေးဇူ ေးကို မပ စုဘြဲ မနနှင။့် ၁၅သင၏တိုေးပွါေး
မခငေးကို လ္ူအမပါငေးတိအောေး
ု ့်
ထငရှောေးမစမခငေးငှါ။ ဤအရော ျောေးကို စိတစွလ္
ြဲ
ေး၍ ကကိ ေးစောေးအောေး
ထုတမလ္ော့်။
တကမ္ာကသဩဝါဒစာဒုတယကစာင် ၁:၆ - ထိုသမြစ
ို ့် ၍၊ ငါလ္ကတငမသောအောေးမြင၊့် သင၌ ဘုရောေး
သခငမပေးမတော ူမသောဆုကို နှုေးိ မဆော ညအမ ကောငေး၊ ငါသညသငက
့် ို သတိမပေး၏။
ကဟပဗဲ ဩဝါဒစာ ၆:၁-၂ - ၁ထိုမ ကောင၊့် မသမခငေးနှငစ
့် ပဆိုငမသော အကျငက
့် ို မနောငတရမခငေး၊
ဘုရောေးသခငကို ယံု ကညမခငေး၊ ဗတတိဇံ တရောေးကိုသွနသငမခငေး၊ လ္ကကိုတငမခငေး၊ မသလ္ွနမသော
သူတ၏ထမမ
ို ့်
ောကမခငေး၊ ထောဝရစီရင ဆံုေးမြတမခငေးတညေးဟူမသော ူလ္အမ စကို ငါတိသည
ု ့်
မပန၍ တညဘြဲ၊ ၂ ခရစမတော၏ဘောသော၌ အစအဦေးမြစမသော အမ ကောငေးအရောတိကိ
ု ့် ထ
ု ောေး၍၊
စံုလ္ငမသောအမြစ သို တက
ကကုနအံ။့်
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------မ္ှ တခ
် ျက်။ ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ ် လက်မ္ျာ်းကပေါ်တင်၍ဝညာဉဆုကကျ်းဇူ ်းကဝငှမခင််းကု ကြာ်မပ
ထာ်းမခင််းမ္ရှကပ။ Cf ကရာမ္ သဝါဒစာ - ၁: ၁၁၊ ၂ သက်သာကလာနတ် သဝါဒစာ ၂: ၈ နှင့်် ၁၊
တကမ္ာကသ သဝါဒစာ ၄: ၁၄-၁၆
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သခင်ကယရှု မပ ခဲ့်ကသာအံ့် သြွယ်နမ္တ်လကခဏာနှငတ
့်် ည
ူ ကသာ နမ္တ်လကခဏာမ္ျာ်းအာ်း
မပ လုပ်နင
ု စ
် ွမ္််းကု ဘုရာ်းသခင်သည် သခင်ကယရှု ၏ကနာက်လုက်မ္ျာ်းအာ်း ၄င််းတစ
ု ့် တ်
အတွင်း် ၌ကန် ်းကအာင််းကသာဝညာဉဆုကကျ်းဇူ်း၏ အစွမ္််းတန် ခု်းအာ်းမြင့်် မပ လုပ်နင
ု စ
် ွမ္််း
ကပ်းပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ကပ်းသည် / မ္ကပ်းပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၁၀:၁၇ - ထိုခုနစကျိပမသော တပညမ
့် တောတိသည
ု ့်
ဝ ေးမမ ောကမသောစိတနှင့်
မပနလ္ော၍၊ သခင၊ ကိုယမတော၏ နော အောေးမြင့် အကျွနပ
ု တိသည
ု ့်
နတဆိုေးကိုပင နိင
ု ပါသညဟု
မလ္ျှောက က၏။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄:၁၂ - ငါအ ှနအကနဆိုသညကောေး၊ ငါ့်ကိုယံု ကညမသောသူသည ငါမပ
သမသောအ ှုတကိ
ို ့် ု မပ လ္ိ ့် ည။ ထိုအ ှုတထက
ို ့်
သော၍ ကကီေးမသောအ ှုတကိ
ို ့် ုလ္ညေး မပ လ္ိ ့် ည။
အမ ကောငေး ူကောေး၊ ငါသည ခ ညေးမတောထံသို သွ
့် ောေး၍၊
တမ္န်ကတာ်ဝတထ ၆:၈ - သမတြနသည မကျေးဇူ ေးမတောနှင၎
့် ုသ
ံ မြင၊့်
့် ငေး၊ တနခို ေးမတောနှင၎
့် ငေး မပညစ
ကကီေးစွောမသောနိ ိတလ္ကခဏော၊ အံဘ
့် ယ
ွ မသောအ ှုတကိ
ို ့် ု လ္ူ ျောေးမရှ ွေ့ ှောမပ မလ္၏။
တမ္န်ကတာ်ဝတထ ၈:၆ - လ္ူအစုအမဝေးတိသည
ု ့်
ကောေး၍ ြိလ္ိပပ မပ မသော နိ ိတလ္ကခဏောတိကိ
ု ့် ု မ င
မသောအခါ၊ သူ၏စကောေးကို တညီတညွတတညေး နောေးမထောင က ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------မ္ှ တခ
် ျက်။ သခင်ကယရှု ပပ်းကနာက် တစ်ကယာက်ကယာက်မ္ှထင်ရှာ်းကသာ နမ္တ်လကခဏာ
မပ သည့်် မ္ှ တတ
် မ္် ်းမ္ျာ်း ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ ် မ္ကတွွေ့ရကပ။

၅၉။. 59
ဘုရာ်းသခင်သည် ယံု ကည်သအ
ူ ချ ွေ့အာ်း သန် ရှ့် င်း် ကသာဝညာဉကတာ်၏အစွမ္််းတန် ခု်းအာ်း
မြင့်် အမခာ်းကသာ ဘာသာစကာ်းတစ်ခုကမပာဆမု ခင််းဆုကကျ်းဇူ်းကတာ် ကပ်းထာ်းပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
ကပ်းထာ်းသည် / မ္ကပ်းထာ်းပါ ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၄:၂၊၅ - ၂အမ ကောငေး ူကောေး၊ အမခောေးမသောဘောသောစကောေးအောေးမြင့်
မမပောမသောသူသည လ္ူတအောေး
ို ့်
မမပော၊ ဘုရောေး သခငအောေးမမပော၏။ သူ၏စကောေးကို အဘယသူ ျှ
နောေး လ္ည။ နကနြဲမသောအရောတိကိ
ု ့် ု ဝိညောဉ်မတောအောေးမြင့် မမပော၏။ ၅ သငတိရှ
ု ့် ိ သ ျှသည အမခောေး
မသော ဘောသောစကောေးမြင့် မမပောမစမခငေးငှါ ငါအလ္ိုရိ ၏
ှ ။
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၈:၂၆-၂၇ - ၂၆...ငါတို ့် တတနိင
ု မသောအရော ှော ဝိညောဉ်မတောသည စမတော ူ၏။
ငါတိသည
ု ့်
ဆုမတောငေး သငသ
ု ့်
င ငါတို ့်
့် ညအတိုငေး အဘယဆုကို မတောငေးရ ညဟု သိ က။ သိရောတွ
ဆုမတောငေးမခငေးအ ှုကို နှုတ မ ကနိင
ု မသော ညညေးတွောေးမခငေးအောေးမြင့် ဝိညောဉ်မတောသည မစောင့်
မတော ူ၏။ ၂၇ စိတနှလ္ံုေးကို စစမတော ူမသောသူသညလ္ညေး ဝိညောဉ်မတော၏ စိတသမဘောကိုသိ
မတော ူ၏။ အမ ကောငေး ူကောေး ဝိညောဉ်မတောသည သနရှ့် ငေးသူတ၏
ို ့် ဆုမတောငေးမခငေးအ ှုကို ဘုရောေး
သခင၏အလ္ိုမတောနှငအ
့် ညီ မစောင့် မတော ူ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------မ္ှ တခ
် ျက်။ အမခာ်းကသာဘာသာစကာ်းကမပာသည့််အက ကာင််းကျမ္် ်းချက်မ္ျာ်း
ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန် တွင် မ္ရှကပ။

၆၀။. 60
ဘုရာ်းသခင်၏ကျွန် မ္ျာ်းမြစ်ကသာ ကကာင််းကင်တမ္န် မ္ျာ်း (Melek) နှင ့်် စာတန် ၏ကျွန်
မ္ျာ်းမြစ်ကသာ နတ်ဆ်းု မ္ျာ်း (စူရာဂျင်န်) အ ကာ်း သသာထင်ရှာ်းစွာခွဲမခာ်းနင
ု က
် သာအရာ
ရှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ရှသည် / မ္ရှပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂၅:၄၁- ထိုအခါ လ္ကဝြဲမတောဘက၌ရှိမသောသူတအောေး
ို ့်
ငေးကကီေးက၊ ကျိနမခငေးကို
ခံ ရမသောသူတ၊ို ့် ောရနနတနှင့် သူ၏တ နတိအဘိ
ု ့်
ု မပင
့် ဆငမသောထောဝရ ီေးထြဲသို ငါ့်
့် ထံ ှ ခွောသွောေး
ကမလ္ော့်။
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၁၂:၉ - ထိုအခါ ဤမလ္ောကတနိင
ု ငံလ္ံုေးကို လ္ှညမ့် ြောေး၍ ောရနတစောတန အ ညရှိ
မသော မရှေးမမ မဟောငေးတညေး ဟူမသော နဂါေးကကီေးကို၎ငေး၊သူနင
ှ အ
ု ့် ု၎ငေး၊ မမ ကကီေး
့် တူ သူ၏တ နတိကိ
သိချလ္ိ
ု ့်
ုက က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာဂျင်န်၇၂:၁-၁၆-၁(အိုနဗီ တ နမတော)အသငသညမမပော ကောေးပါမလ္။ငါ့်ထံဝယဤသို"ဝဟ
ယ"
့်
အ ိနမတော
ထုတမပနမခငေး ခံ ခရ
ြဲ ့် မလ္သည။ ဧကနစငစစ ဂျငနတစစုသည (ကုရအောနကျ ေးမတော
့်
မ တ) ကို ကောေးနောခြဲ ့် ကမလ္၏။ ထိမနောက
ု ့်
၎ငေးတိသည
ု ့်
( ိ ိတို ဂျင
ု ့် မပနသွောေး
့် န အ ျိ ေးသောေးတိထံ
ခြဲ ့်ရော ဤသို)့် မမပော ကောေးခြဲ ့် ကမလ္၏။ ၂ ယငေးကုရအောနကျ ေးမတောမ တသည မမြောင့် ှနမသော
တရောေးလ္ ေးကို ညွှနမပသညမြစရော ကျွနပ
ု တိသည
ု ့်
ထိုကုရအောနကျ ေးမတောမ တကို သကဝငယံု
ကညခြဲ ့် ကမလ္မပီ။ ၎ငေးမပငကျွနပ
ု တိသည
ု ့်
ညသူတစဦေးတစမယောကကို ျှပင ိ ိတအောေး
ို ့်
ြနဆငေး မ ွေးမ ြူမတော ူမသော အရှငမ တနှင့် တွြဲြကနှုင
ိ ေးယှဉ် က ည ဟုတမပီ။ ၁၁ ၎ငေးမပင
ဧကနအ ှန ကျွနပ
ု တိတွ
ု ့် င အချိ ွေ့ ှော သူမတောမကောငေး ျောေးမြစ က၏။ ကျွနပ
ု တိတွ
ု ့် င အချိ ွေ့ ောှ
ထို ှတစပါေးမသော သူ ျောေး မြစ ကကုန၏။ (စငစစမသောကောေး) ကျွနပ
ု တိသည
ု ့်
ဂိုဏေးဂဏအ ျိ ေး ျိ ေး
မြစခြဲ ့် ကကုန၏။
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စာတန် အကနမြင့်် ကနာင်တတရာ်းရရှပပ်းကကာင််းမ္ွန်မခင််းသမြစ်
ု ့် လာရန်
မြစ်နင
ု ပ
် ါမ္ည်လာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္မြစ်နင
ု ပ
် ါ / မ္မြစ်နင
ု ပ
် ါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၁၂:၉-၁၀ - ၉သူနင
ှ အ
ု ့် ု၎ငေး၊ မမ ကကီေးသိချလ္ိ
ု ့်
ုက က၏။ ၁၀
့် တူ သူ၏တ နတိကိ
မကောငေးကငဘံု၌ ကကီေးမသောအသံကောေး၊ ယခု ှော ကယတငမခငေးမြစ၏။ တနခို ေးမတောလ္ညေးမြစ၏။
ငါတိဘု
ု ့် ရောေးသခင၏နိင
ု ငံမတောနှင့် သူ၏ခရစမတော၏အောဏောမတောစကလ္ညေးမြစ၏။အမ ကောငေး
ူကောေး၊ ငါတိညီ
ု ့် အစကို ျောေးကို ငါတိဘု
ု ့် ရောေးသခငမရှ ွေ့မတော၌ မနညဉ့််
မပတ အမပစတငမသောရနသူ
့်
ကို မအောကသို ချမလ္မပီ
။
့်
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၂၀:၁၀- သူတကိ
ို ့် ုလ္ှညမ့် ြောေးမသော ောရနတကိုလ္ညေး၊သောေးရြဲ နင
ှ ့် ိစဆောပမရောြကရှိရော၊
ကနနှ့် ငမ
့် ရောမနှောမသော
ီေးအိုငထြဲသိုချပစ
လ္ျှင၊သူတသည
ို ့်
မနညဉ့်် မပတက ဘောအဆကဆကမပငေးစွော မသော မဝဒနောကို
့်
ခံ ရ ကလ္တံ။့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ၂:၂၀၈-အိ-ု ယံု ကညသူ’ ုအ ငန’အမပါငေးတအသင
ို ့်
တိသည
ု ့်
ရှု ိ ငတွောန၏မနောက သို ့်
ြဝါေးမမခထပ လ္ိုက ကကုနလ္င့်၊ထိရ
ု ှု ိ ငတွောနသည ုချသငတိအြိ
ု ့် ု ထင
့် ရှောေးမသောရနသူပင မြစမပသည။
စူရဟ်ယဆ
ူ ြ
ွ ် ၁၂:၅ - ဧကန လ္ွြဲရှုိငတွောန ိစဆော မကောငသညကောေး လ္ူတ၏
ို ့် အလ္ွနထငရှောေးမသော
ရနသူပင မြစမချသတညေး။
စူရတွဇ်ဇွခ်ရုြ် ၄၃:၃၆-၃၉ - ၃၆
စငစစမသောကောေး ညသူ ဆိုအနနတကရုဏောမတောရှငအောေးမအောက မ ့်တသမခငေးကို မ ငဟန
သိဟနမဆောငသညရှိမသော ငါအရှငမ တသည ထိသ
ု ူ၌ "ရှု ိ ငတွောန" ိစဆောမကောငတစမကောငကို
သတ ှတ၍ မပေးမတော ူ၏။ ထိုအခါယငေး "ရှု ိ ငတွောန" ိစဆောမကောင ှော ထိုသူ၏အမြော
မြစသွောေး၏။
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အချ ွေ့ကသာနတ်ဆ်းု မ္ျာ်းအကနမြင့်် ကနာင်တတရာ်းရရှပပ်းကကာင််းမ္ွန်မခင််းသမြစ်
ု ့် လာရန်
မြစ်နင
ု ပ
် ါမ္ည်လာ်း။ (စူရာဂျင်န်)
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္မြစ်နင
ု ပ
် ါ / မြစ် နင
ု သ
် ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငယ
် ဒ
ု ဩဝါဒစာ ၆-၇ - ၆ထို ှတပါေး၊ ိ ိတအခွ
ို ့် ငအ
ကို စွန ့်
့် ရောကို မစောင၊့် ိ ိတို မနရောအရပ
့်
ပစမသော မကောငေးကငတ နတိကိ
ု ့် ု၊ ကကီေးစွောမသောမန၌့် စစမ ကောစီရငမခငေးအလ္ိုငါှ ၊ ထောဝရ ချည
မနှောငမခငေးအောေးမြင့် မ ှောင ိုက ထြဲ ှောချ ပထောေးမတော ူ၏။ ၇ထိုနညေးတူ.....ထောဝရ ီေးနှငက
့် ျွ ေး
မလ္ောငမခငေး ဒဏကိခ
ု ံ ရ၍ ပံုသကမသထငရှောေးလ္ျကရှိ က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာဂျင်န်၇၂:၁၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄-၁(အိ-ု နဗီ တ နမတော) အသငသည မမပော ကောေးပါမလ္။ ငါ့်ထံဝယ ဤသို ့်
"ဝဟယ" အ ိနမတော
ထုတမပနမခငေး ခံခြဲ့်ရမလ္သည။ ဧကနစငစစ ဂျငနတစစုသည (ကုရအောန
့်
ကျ ေးမတောမ တ)ကို ကောေးနောခြဲ ့် ကမလ္၏။ ထိမနောက
ု ့်
၎ငေးတိသည
ု ့်
( ိ ိတို ဂျင
ု ့်
့် န အ ျိ ေးသောေးတိထံ
မပနသွောေးခြဲ ့်ရော ဤသို)မမပော
ကောေးခြဲ ့် ကမလ္၏။ ၁၁ ၎ငေးမပင ဧကနအ ှန ကျွနပ
ု တိတွ
ု ့် င အချိ ွေ့ ှော သူ
့်
မတောမကောငေး ျောေးမြစ က၏။ ကျွနပ
ု တိတွ
ု ့် င အချိ ွေ့ ှော ထို ှတစပါေးမသောသူ ျောေး မြစ ကကုန၏။
(စငစစမသောကောေး) ကျွနပ
ု တိသည
ု ့်
ဂိုဏေးဂဏအ ျိ ေး ျိ ေး မြစခြဲ ့် ကကုန၏။ ၁၃ ထိမပင
ု ့် ဧကနဆတ
ဆတ ကျွနပ
ု တိသည
ု ့်
တရောေးလ္ ေးညွှန(တညေးဟူမသော ကုရအောနကျ ေးမတောမ တ )ကို ကောေးနော က
ရမသောအခါ ကျွနပ
ု တိသည
ု ့်
ယငေးတရောေး လ္ ေးညွှန(တညေးဟူမသော ကုရအောနကျ ေးမတောမ တ )ကို
သကဝငယံု ကညလ္ောခြဲ ့် ကသည။ စငစစမသောကောေး ညသူ ဆို ိ ိအောေး ြနဆငေးမ ွေးမ ြူမတော
မသော အရှငမ တအောေး သကဝငယံု ကညပါလ္ျှင ထိုသူသည ညသည့်
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သန် ရှ့် င်း် ကသာစာအုပ်မ္ျာ်းတွငလ
် ူသာ်းမ္ျာ်းမ္ှနတ်ဆ်းု မ္ျာ်းကုနင
ှ ထ
် တ
ု သ
် ည့််အက ကာင််းကြာ်
မပ ထာ်းကသာ ကျမ္််းချက်မ္ျာ်း ရှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ရှသည် / မ္ရှပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၉:၃၃-နတဆိေးု ကို နှငထုတမတော ူမပီေး ှ ထိုအမသောသူသည စကောေးမမပော၏။
လ္ူအစုအမဝေးတသည
ို ့်
လ္ညေးအံဩ
့် ၍၊ဣသမရလ္အ ျိ ေး၌ဤကြဲသ
့် ို ့် မ ငရစြူေးဟု မမပောဆို က၏။
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၁၇:၁၈ - မယရှု သည သူကိ
ု ံုေး မတော ူလ္ျှင၊ နတဆိုေးသည သူ ှထွကသွောေးသ
့် ဆ
မြင၊့် ထိုခဏ ှစ၍ သူငယသည ကျနေး ောပကတိမြစမလ္၏။
ရှငမ္
် ာကုခရစ်ဝင် ၁:၂၅-၂၆ - ၂၅ မယရှု ကလ္ညေး တိတဆိတစွောမနမလ္ော့်။ ထိုသူ၏အထြဲက ထွက
သွောေးမလ္ော့်ဟုဆံုေး မတော ူလ္ျှင၊ ၂၆ညစညြူေးမသောနတသည ထိုသက
ူ ိုမတောင့် ောမစမပီေး ှ၊
ကကီေးမသော အသံနင
ှ ့် မအောဟစ၍ထွကသွောေး၏။
ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၄:၃၅-မယရှု ကလ္ညေး၊ တိတဆိတစွောမနမလ္ော့်။ထိုသ၏
ူ အထြဲကထွကသွောေးမလ္ော့်ဟု
ဆံုေး မတော ူလ္ျှင၊နတဆိေးု သညထိုသူကို လ္ူအ ျောေးအလ္ယ၌လ္ှြဲချ၍မဘေးဥပဒ မပ ဘြဲ ထွကသွောေး၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------မ္ှ တခ
် ျက်။ သမ္မ ာကျမ္် ်းစာတွင် လူသာ်းမ္ျာ်းမ္ှ နတ်ဆ်းု မ္ျာ်းကုနင
ှ ထ
် တ
ု သ
် ည့််အက ကာင််း ကြာ်မပထာ်း
ကသာ ကျမ္် ်းချက် (၉၈)ချက်ရကသာ်
ှ
လည််း ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ ် လူသာ်းမ္ျာ်းမ္ှ နတ်ဆ်းု မ္ျာ်းကု
နှငထ
် တ
ု သ
် ည့်် အက ကာင််း ကြာ်မပထာ်းကသာကျမ္် ်းချက် မ္ရှကပ။
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စာတန် ၏လှည့် စ
် ာ်းတတ်ကသာအစွမ္််းတန် ခု်းအာ်း အာ်းနည််းမခင််းသမ္ဟု
ု ့် တ ် အချည််းအနှ်း
မြစ်မ္ှုအမြစ် ကြာ်မပခံရပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ကြာ်မပမ္ခံရပါ / ကြာ်မပခံရသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၄:၆ - ဤဘုနေးတနခို ေးအောနုမဘောရှိသ ျှကို ငါ၌အပခြဲ ့်မပီ။ ငါသည မပေးလ္ိုမသော
သူအောေးမပေးရသညမြစ၍ ကိုယမတောအောေးမပေးပါ ည။
ကကာရ နသ ဩဝါသစာဒုတယကစာင် ၄:၃-၄- ၃ငါတိမဟောမမပောမသော
ု ့်
ဧဝံမဂလ္ိတရောေးသည ြံု ေးအုပ
လ္ျကရှိလ္ျှင၊ ၄ ထိုသို ့် ယံု ကညမသောသူတိုကောေး၊.... ဤမလ္ောကကို အစိုေးရမသော ဘုရောေးသညသူ
တိ၏
ု ့် ဉောဏ ျကစိကို ကွယမစ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၇၆ - ုချဧကန ရှု ိ ငတွောန၏ပရိ ယောယသည ချည့်နြဲလ္ှ
့် မပသည။ (တစနညေး မပါ့်
ပျကလ္ှမပသည။)
စူရဟ်နဟ်လ် ၁၆:၉၈ - သိမြစ
ု ့် မပရော (အိ-ု နဗီ တ နမတော) အသငသညကုရအောနကျ ေးမတောမ တ
ကို ရွ တြတသရဇဈ ောယမသောအခါနှငထုတမခငေးခံ ရမသော ရှု ိ ငတွောန ိစဆောမကောင (၏မနှောင့်ယှက ှု) ှ
(လ္ွတ ကငေးနိင
ု ရန) အလ္လောဟအရှငမ တ၏ အကောအကွယကို ယူပါမလ္။
စူရတွရ်ရှုအရာ်း ၂၆:၂၁၀-၂၁၁ - ၂၁၀ စငစစ ဤ(ကုရအောနကျ ေးမတောမ တ)ကို "ရှု ိ ငတွောန " ိစဆော
မကောင ျောေး မဆောင ကဉ်ေးခြဲ ့် ကသည ဟုတမပ။ ၂၁၁ စငစစ ထို(ကုရအောနကိုယမ
ူ ဆောငလ္ောမခငေး)
ကိစစ ှော ၎ငေးတိနှ
ု ့် င့် (လ္ောေးလ္ောေး ျှ) အပစပမခငေးလ္ညေး ရှိမပ။ ၎ငေးတိသည
ု ့်
(ယူမဆောငလ္ောရန)
တတစွ ေး နိင
ု ကသညလ္ညေး ဟုတမပ။
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စာတန် အာ်း ဤကမ္ဘာကက်း၏ ‘မ္င််းသာ်း’ သမ္ဟု
ု ့် တ ် ‘အုပ်စု်းသူ’ အမြစ်ယူဆပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ယူဆသည် / မ္ယူဆပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၄:၅-၆-၅တြန ောရနတသည မယရှု ကိုမ ငလ္
ို ့်
သွောေး၍၊
့် ှမသောမတောငမပေါ်သမဆောင
ဤမလ္ောက၌ရှိသ ျှမသောတိုငေးနင
ို ငံတကိ
ို ့် ု တခဏမခငေးတွင မပညွှန၍၊၆ဤဘုနေးတနခို ေးအောနု
မဘောရှိသ ျှကို ငါ၌အပခြဲမ့် ပီ။ငါသည မပေးလ္ိုမသောသူအောေးမပေးရသညမြစ၍ကိုယမတောအောေးမပေးပါ ည။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၂:၃၁ - ယခု တွင ဤမလ္ောကသည တရောေးစီရငမခငေးကိုခံရ၏။ ယခု တွင
ဤမလ္ောကကို အစိုေးရမသော ငေးသည မပငသို နှ
ု ံ ရလ္ိ ့် ည။
့် ငထုတမခငေးကိခ
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင်။ ၁၄:၃၀ - ယခု ှစ၍ ငါသညသငတိနှ
ု ့် င့် ျောေးစွော မမပောရ။ အမ ကောငေး ူကောေး၊
ဤမလ္ောကကို အစိုေးရမသော ငေးသည လ္ောဆြဲမြစ၏။ လ္ောမသောလ္ညေး
ငါ၌အဘယအခွ ငအ
့် ရောကို ျှ မတွွေ့ရ။
ကကာရ နသ ဩဝါသစာဒုတယကစာင်။ ၄:၃-၄ - ၃ငါတိမဟောမမပောမသော
ု ့်
ဧဝံမဂလ္ိတရောေးသည
ြံု ေးအုပ လ္ျကရှိလ္ျှင၊ ၄ ထိုသို ့် ယံု ကညမသောသူတက
ို ောေး၊.... ဤမလ္ောကကို အစိုေးရမသော
ဘုရောေးသညသူ တိ၏
ု ့် ဉောဏ ျကစိကို ကွယမစ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၇၆- ုချဧကနရှု ိ ငတွောန၏ပရိ ယောယသညချည့်နြဲလ္ှ
့် မပသည။(တစနညေးမပါ့်ပျက
လ္ှ မပသည။)
စူရတွရ်ရှုအရာ်း၂၆:၂၁၀-၂၁၁ - ၂၁၀ စငစစ ဤ(ကုရအောနကျ ေးမတောမ တ)ကို"ရှု ိ ငတွောန" ိစဆော
မကောင ျောေး မဆောင ကဉ်ေးခြဲ ့် ကသည ဟုတမပ။ ၂၁၁ စငစစ ထို(ကုရအောနကိုယမ
ူ ဆောငလ္ောမခငေး)
ကိစစ ှော ၎ငေးတိနှ
ု ့် င့် (လ္ောေးလ္ောေး ျှ) အပစပမခငေးလ္ညေး ရှိမပ။ ၎ငေးတိသည
ု ့်
(ယူမဆောငလ္ောရန)
တတစွ ေး နိင
ု ကသညလ္ညေး ဟုတမပ။

ခရစ်ကတာ်နင
ှ ့်် နဗတမ္န်ကတာ်မ္ု ဟာမ္က်
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ခရစ်ကတာ်သည် အပျ စင်မ္ှကမ္ွ်းြွာ်းခဲ့်သည်ကုလက်ခံပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်ခံသည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်

ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၇:၁၄ - ထိုမ ကောင၊့် ထောဝရဘုရောေးသည ကိယ
ု မတောတိုင နိ ိတလ္ကခ
ဏောကို သငတိအောေးမပေးမတော
ု ့်
ူ ည။ ကညရ
့် ှု မလ္ော့်။သတိသ
ု ့် ီေးကညောသည ပဋိသမနဓစယ
ွ ြဲ ူ၍၊သောေး
မယောကျောေးကို ဘွောေးမ ငလ္တံ။့် ထိုသောေးကို ဧ ောမနွလ္ အ ညမြင့် ှညရ
့် လ္တံ။့်
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၁:၁၈ - မယရှု ခရစသညဘွောေးမ ငမခငေးကို ခံ မတော ူမသောအမ ကောငေးအရောဟူ ူ
ကောေး၊ ယမတော ောရိ သည မယောသပနှင့် ထိ ေးမ ောေးမဆောငနှငေး၍ ရှကတင ှီတွင သနရှ့် ငေးမသော
ဝိညောဉ်မတောမ ကောင့် ပဋိသမနဓစမ
ွ ြဲ န၏။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------စူရဟ်မ္ရယမ္် ၁၉:၁၆-၂၂- ၁၆.. ရယ ...၂၀..ကျွနပ
ု အောေး ညသည့်လ္ူသောေးတစဦေးတစမယောက ျှ
ပငထိမတွွေ့ ခြဲ ့်ြူေးသညလ္ညေး ရှိပါဘြဲလ္ျကလ္ညေးမကောငေး၊ကျွနပ
ု သည အကျင့် မကောငေးသူ တစဦေး
လ္ညေး မြစပါဘြဲလ္ျကလ္ညေးမကောငေး၊ အသိလ္ျှ
ု ့် င ကျွနပ
ု ှော သောေးရတနောထွနေးကောေးနိင
ု အံန
့် ညေးဟု
မပနမမပောခြဲ ့်မလ္သည။ ၂၁ မကောငေးကငတ နက(အိ-ု ရယ )ဤအတိုငေးပငမြစမပ ည။အသင့်အောေး
ြနဆငေးမ ွေးမ ြူမတော ူမသောအရှငမ တကဤသညကောေးငါအရှငမ တ၌အလ္ွနလ္ွယကူလ္ှမ ကောငေး
၊ ိန ကောေးမတော
ူမလ္သတညေး။ ၂၂ ထိမနောက
ု ့်
ရယ သည ထိုသောေးရတနောကို ကိယ
ု ဝနမဆောငခြဲ ့်
့်
မလ္သည။ ထိုအခါ ယငေး ရယ သည ထိုကိုယဝနနှငအတူ
မဝေးလ္ံမသောမနရောတစခု သို ့်
့်
မရှောငသွောေး ခြဲ ့်မလ္သည။
စူရတွလ်အမ္် ဘယဟ် ၂၁-၉၁- ငါအရှငမ တသည ထို(အ ျိ ေးသ ီေး)၌ ိ ိအထံမတော ှအသကဇီ ဝိန
ကို ှုတသွငေးမတော ူခြဲ့်၏။ ထိမပင
ု ့် ငါအရှငမ တသည ထို(အ ျိ ေးသ ီေး)အောေးလ္ညေးမကောငေး၊ ထို(အ
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ခရစ်ကတာ်သည် အမပစ်မ္သ
ဲ့် မူ ြစ်သည်ကု လက်ခံပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်ခံသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ာကုခရစ်ဝင် ၁:၂၄ - .....မယရှု ....ဘုရောေးသခင၏ သနရှ့် ငေးမတော ူမသောသူ....
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၇:၁၈ ိ ိကိုမစလ္ွှတမတော ူမသောသူ၏ဘုနေးအသမရကိရ
ု ှောမသောသူ ူကောေး၊
ယံုမလ္ောကမသောသူမြစ၏။ ထိသ
ု ူ၌ ုသောေး ရှိ။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၈:၄၆ - ငါ၌အမပစရှိမ ကောငေးကို သငတိတွ
ု ့် ငအဘယသူမဘောမပသနညေး။ သစစော
စကောေးကိုငါမမပောသည ှနလ္ျှင အဘယမ ကောငသ
့် ငတို ့် ယံု ကသနညေး။
ကကာရ နသ ဩဝါသစာဒုတယကစာင် ၅:၂၁ - ဘုရောေးသခင သညအမပစနှငက
့် ငေးစငမသောသူကိုငါတို ့်
အတွကမ ကောင့် အမပစရှိမသောသူမြစမစမတော ူ၏။
ရှငက
် ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၂:၂၁-၂၂ - ၂၁ ...ခရစမတော...၂၂ ထိုသခငသည ဒုစရို ကကို မပ ၊
နှုတမတော၌လ္ညေး ုသောကိရ
ု ှော မတွ၊ွေ့ ....
ရှငက
် ယာဟန်ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၃:၅ - ကိုယမတောသည ငါတိ၏အမပစ
ု ့်
ျောေးကို မဆောငသွောေးမခငေးငှါ
ထငရှောေးမပေါ်ထွနေးမတော ူသညကို သငတို သိ
ု မတော၌လ္ညေး အမပစ ရှိ။
့် က၏။ ကိယ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ၂:၂၅၃-ငါအရှငမ တသည ရယ ၏သောေး(နဗီ တ နမတော)အီစောအောေးထငရှောေးလ္ှစွော
မသောသကမသခံ လ္ကခဏောမတော ျောေးကို မခီေးမ င့်မတော ူခြဲ့်သည့်မပင ရူ ဟုလ္ကုဒစ
ု မခေါ် မစတ န
’ဂျိဗရီ လ္’ မြင့်လ္ညေးကူညီမထောက မတော ူခြဲ့်မလ္သည။
စူရဟ်မ္ရယမ္် ၁၉:၁၉ - (ထိုအခါ) ယငေးမကောငေးကငတ နက(အို ရယ )ကျွနပ
ု သညအသင့်အောေး
ြနဆငေးမ ွေးမ ြူမတော ူမသောအရှငမ တ၏
မစတ နသောလ္ျှငမြစမပသည။ကျွနပ
ု သညအသင့်အောေး စင ကယသနရှ့် ငေး အမပစကငေးမသော
သောေးရတနောတစပါေးကိုမပေးရနသောလ္ျှင(လ္ောရမခငေး)မြစသည ဟုမမပော ကောေးခြဲမ
့် လ္သည။
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ခရစ်ကတာ်သည် သဘာဝလွန်ဉာဏ် ပညာနှင ့်် အသပညာဗဟုသတ
ု ကု ပုငဆ
် င
ု က
် သာသူ
မြစ်သည်ကု လက်ခံပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်ခံသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၉:၄ - မယရှု သည ထိုသူတ၏စိ
ို ့် တကို သိမ ငမတော ူလ္ျှင၊ သငတိသည
ု ့်
အဘယ
မ ကောငမ့် ငြူစူမသောစိတ ရှိ ကသနညေး။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၇:၄၅-၄၆ - ၄၅ ထို ငေးတိက၊
ု ့် အဘယမ ကောင့် သူကိ
့် ု မဆောငခြဲ ့် ကသနညေး
ဟု မ ေးမ နေးလ္ျှင၊ ၄၆ ထိသ
ု ူမဟောမမပောသကြဲသ
့် ို အဘယ
သူ ျှ မဟောစြူ ေးပါဟု မလ္ျှောက က၏။
့်
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၆:၃၀ - အလ္ံုေးစံုတကိ
ို ့် ု သိမတော ူသညကို၎ငေး၊ အဘယသူ ျှကိုယမတောကို
မ ေးမ နေးမစမခငေးငှါ အလ္ိုမတော ရှိသညကိ၎
ု ငေး၊ ယခု တွင အကျွနပ
ု တိသိ
ု ့် ကပါ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၄၅-၄၈-၄၅အီစော၊ စီဟ...ယငေးအီစောသည အလ္လောဟအရှငမ တနှငနီ
့် ေးစပ
မသောသူတမဘောင
ို ့်
တွငအပါအဝငလ္ညေးမြစအံ။့် ၄၈ထို ှတစပါေးထိုအရှငမ တသညယငေး(သောေး
မတော)အောေးကျ ေးဂနကိုလ္ညေးမကောငေး၊ ဉောဏပညောအမမ ောအမ ငကိုလ္ညေးမကောငေး၊ မတောရောတ
ကျ ေး မ တ ကို လ္ညေးမကောငေး၊
အီနဂျီလ္ကျ ေးမ တကိုလ္ညေးမကောငေးသင ကောေးမပသမတော ူလ္တတ။ံ ့်
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ခရစ်ကတာ်သည် အံ့် သြွယ်နမ္တ်လကခဏာမ္ျာ်းကလ
ု ုပ်ကဆာင်ရန် နင
ှ ့်် ကသမခင််းမ္ှမပန် လည်
ရှငသ
် န် ရန် အသက်ကုကပ်းနင
ု က
် သာ သဘာဝလွန်တန် ခု်းအာဏာပင
ု ဆ
် င
ု သ
် မူ ြစ်က ကာင််းကု
လက်ခံပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်ခံသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ာကုခရစ်ဝင် ၁:၄၀-၄၅ - ၄၀နူနောစွမ
ြဲ သောသူတမယောကသည အထံမတောသိလ္ော၍
ု ့်
ဒူေးမထောက
လ္ျက၊ ကိုယမတောအလ္ိုရိ လ္
ှ ျှင ကျွနမတောကို သနရှ့် ငေးမစနိင
ု မတော ူသညဟု မတောငေးပနမလ္၏။
၄၂ မယရှု သည... သနရှ့် ငေး မခငေးသို မရောက
မစဟု ိနမတော
ူ၏။
့်
့်
ရှငမ္
် ာကုခရစ်ဝင် ၆:၄၈ -... သူတရှ
ို ့် ိ ရောသို က၍
အနောေး ှော မရှောကသွောေး ညမပ မတော ူ၏။
့်
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၁:၁၄-၄၄ - ၁၄ ထိုမ ကောငမ
့် ယရှု က၊ လ္ောဇရုမသမပီ။ ၂၅ မယရှု ကလ္ညေး၊
ငါသညထမမ ောကမခငေးအမ ကောငေး၊အသကရှငမခငေးအမ ကောငေးမြစ၏။၄၃လ္ောဇရုထွက၍လ္ော
မလ္ော့် ဟု ကကီေးစွောမသောအသံနင
ှ ့် ဟစမခေါ်မတော ူ၏။ ၄၄ ထိုအခါ
မသလ္ွနမသောသူသည...ထွကလ္ော၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္််း ၃:၄၅-၅၀-၄၅ ရယ ၏သောေးအီစော၊ စီဟ၄၉ထိမပင
ု ့် တဝ(ယငေးသောေးမတော)
အောေးအစစရောအီလ္ီ ျိ ေးနယ
ွ အမပါငေးတထံ
ို ့် သို ရစူ
့် လ္ တ နမတောအမြစမစလ္ွှတမတော ူအ။ံ ့် ၎ငေးမပင
အကျွနပ
ု သညအ ိဝ ေးတွငေး ှစကခ အလ္ငေး ရရှိခြဲ့်သူကလ္
ို ညေးမကောငေး၊(ခရုသငေးစမသော)ကုဋ္ဌနူနောစွက
ြဲ ပ
သူကို လ္ညေးမကောငေး၊မရောဂါဘယမပျောကကငေး(၍မပကမတ့်လ္ူမကောငေး ျောေးမြစလ္ော)နိင
ု မစအံ။့် ထိန
ု ညေး
တူစွောအကျွနပ
ု သည အလ္လောဟအရှငမ တ၏အ ိနမတော
မြင့် သူမသ ျောေးကိုလ္ညေးရှင မစနိင
ု အံ။့်
့်
စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၁၁၀- အသငသညငါအရှငမ တ၏အ ိနမတော
မြင့်(အ ိဝ ေးတွငေး ှ) ျကစိ
့်
အလ္ငေး ရရှိမသောသူတကိ
ို ့် ုလ္ညေးမကောငေး၊ ခရုသငေး စမသောကုဌနူနောစွက
ြဲ ပလ္ျကရှိမသော သူတကိ
ို ့် ု
လ္ညေးမကောငေး မပျောကကငေးမစ၏။ ၎ငေးမပင အ ကငအခါဝယ အသငသည ငါအရှငမ တ၏အ ိန ့်
မတောမြင့် သူမသ ျောေးကို (ရှငမစမပီေး သငေးချိ ငေးတွငေး ှ) ထွကမစခြဲ ့်၏။
မ္ှ တခ
် ျက်။ အင်ဂျလ်ကျမ္် ်းတွင် သခင်ကယရှု ၏ အံ့် သြွ ယန
် မ္တ်လကခဏာမ္ျာ်း (၃၇) ခု ရှ သည်။
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ခရစ်ကတာ်သည် လူအကပါင််းတအာ်း
ု ့်
ယံု ကည်မခင််းနှငန
့်် ာခံမ္ှု အမ္န် ကပ်းခွ
ငရ
့်် ှက ကာင််းကု
့်
လက်ခံပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်ခံသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂၃:၁၀- ခရစမတောတညေးဟူမသော သငတိဥပဇဈ
ု ့်
ောယဆရောတပါေးတညေးရှိ၏။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄:၁၅၊၂၁-၂၄-၁၅ငါ့်ကိုချစလ္ျှင ငါ့်ပညတတိကိ
ု ့် မ
ု စောငမ
့် ရှောက ကမလ္ော့်။၂၁
ငါ့်ပညတတိကိ
ု ့် ုရ၍မစောငမ
ို ျစမသောသူမြစ၏။၂၃မယရှု ကလ္ညေး၊ငါ့်ကို
့် ရှောကမသောသူသည ငါ့်ကခ
ချစမသောသူသည ငါ့်စကောေးကို နောေးမထောငလ္ိ ့် ည။၂၄ငါ့်ကို ချစမသောသူသည ငါ့်စကောေးကို နောေး မထောင။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၅၀၊ ၅၅ - ၅၀ အကျွနပ
ု သည အသငတိထံ
ု ့် သို အသင
တိ၏
ု ့် အရှငမ တအထံ
့်
မတော ှ ပင (လ္ံုမလ္ောက စွောမသော) သကမသလ္ကခဏောတနခို ေးမပောဋိဟောကိုလ္ညေးမဆောငယူခြဲ့်သည။
သို မြစ
ု ့်
အလ္လောဟ အရှငမ တအောေးမ ကောကရွ ံ ွေ့ ကကုန၊ ၎ငေးမပငအကျွနပ
ု မဟော
့် မပရော အသငတိသည
မမပောမသောဓ မမဒသနော ျောေးကိုလ္ညေး(တသမဝ တိ ေး)လ္ိုကနောမဆောငရွ က ကကုန။၅၅၄ငေးမပင ယံု
ကညမသွြညမငငေးပယမသော ကောြိ ရတို (၏စွ
ပစွခ
ြဲ ျကတို)့် ှ သနရှ့် ငေးစင ကယ၍လ္ွတကငေးမစ
့်
မတော ူအ။ံ ့် ၄ငေးမပငအသင၏ သဝါဒကို လ္ိုကနောသူတအောေး
ို ့်
(အသငက
့် ို) ယံု ကညမငငေးဆနမသော
ကောြိရတိအထက
ု ့်
ဝယ ကိယော တမနအထိ
လ္ွှ ေး ိုေးမစမတော ူအ။ံ ့်
့်
စူရာဇွ ခ်ရူြ် ၄၃:၆၁၊ ၆၃ - ၆၁ ထို ှတစပါေး ဧကန လ္ွြဲ ထို ရယ ၏သောေး(အီစော) ှော "ကိယော တ"
ရှငမပနထ ည့် အချိနကောလ္နှင့် စပလ္ျဉ်ေး၍ လ္ကခဏော၊ စညေးက ေးချက၊ သတ ှတချက "ကိယော
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သခင်ခရစ်ကတာ်ကယရှု အာ်း ‘ကမ္ရှယ’ (ဘသတ်ခံရကသာသူ) အမြစ်စံထာ်းသတ်မ္ှတ ်
ခံရသူမြစ်က ကာင််းကု လက်ခံပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
လက်ခံသည် / လက်ခံသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂၆:၆၃-၆၄ - ၆၃.သငသညခရစမတောတညေးဟူမသောဘုရောေးသခင၏သောေးမတော
ှနသည ှနသညကို ငါတိအောေး
ု ့်
မမပောမစမခငေးငှါ၊..၆၄ မယရှု က၊ သငဆိုသညအ
့် တိုငေး ှန၏။...
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁:၄၁ ထိုသူသည ိ ိအ စကို ရှိ ုနကို မရှေးဦေးစွောမတွွေ့လ္ျှင၊ငါတိသည
ု ့်
မ ရှိ
ကိုမတွွေ့ ကမပီဟု မမပောဆိုလ္ျက၊
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၄:၂၅-၂၆ - ၂၅ ိနေး ကလ္ညေး၊ မ ရှိ ကလ္ောမတော ူသညဟု အကျွနပ
ု သိပါ
၏။ မရောကမတော ူမသောအခါ အကျွနပ
ု တိအောေး
ု ့်
အလ္ံုေးစံုတကိ
ို ့် ုမဘောမပမတော ူ ညဟု မလ္ျှောကမပန
၏။မ ရှိအနကကောေး၊ ခရစမတောဟု ဆိုလ္ိုသတညေး။ ၂၆ မယရှု ကလ္ညေး၊ သငနှငစ
့် ကောေးမမပောမသော
ငါသည မ ရှိပငမြစသညဟု ိနမတော
ူ၏။
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၄၅ - အို ရယ ၊အလ္လောဟအရှငမ တသညဧကန လ္ွြဲ ိ ိထံမတော ှ ုကခပါဌ
မတော (ဝါ) အလ္လောဟ၏ ုကခပါဌမတောဟူမသော ဘွြဲွေ့နော မြင့် မကျော ကောေး ည့် သောေးမတောတပါေး ရရှိ
ည့်အ မ ကောငေး] နှငပတ
သက၍ဝ ေးမမ ောကဘွယရော ဂဂလ္ောသတငေးကိုအသင့်ထံသပိ
ို ့် မတော
ု ့်
ူ၏။
့်
ယငေး (သောေးမကောငေးရတနော)၏ အ ည နော (နှငဘွ
့် ြဲွေ့) ှော ရယ ၏သောေး အီစော၊ စီဟဟူ၍မြစအံ၊့်
စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၇၁-၁၇၂ - ၁၇၁ ရယ ၏သောေးမတော (နဗီ တ နမတော) ‘ စီဟ’အီစောသည
အလ္လောဟ အရှငမ တ၏ ရစူလ္တ နမတော ျှသော မြစမချသည။ ၁၇၂ (နဗီ တ နမတော) ‘ စီဟ’
(အီစော) သညအလ္လောဟအရှငမ တ၏ကျွနမြစမခငေးကို (ဂုဏရညယုတညံ ့် ရှကြွ ယရောမြစသညဟု
အလ္ျငေး ထင ှတ ည ဟုတမပ။
မ္ှ တခ
် ျက်။ ဓမ္မ သစ်ကျမ္် ်းတွင် ‘ကမ္ရှယ’ သမ္ဟု
ု ့် တ ် ‘ခရစ်ကတာ်’ ဟူကတာ်စကာ်းလံု်းအာ်း(၅၅၈)
ကကမ္် သ်းံု နှုန််းထာ်းပပ်း၊ ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ ် ခရစ်ကတာ်ကုရည်ညွှန််းကသာ ‘ကမ္ရှယ’ ဟူကသာ
စကာ်းလံု်းအာ်း (၁၀) ကကမ္် သ်းံု နှုန််းထာ်းသည်။
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ခရစ်ကတာ်အာ်း ဘုရာ်းသခင်၏နှုတက
် ပတ်ကတာ်အမြစ်ရည်ညွှန််းက ကာင််းကု လက်ခံပါ
သလာ်း။ (Logos / Kalimullâh)
သမ္မာကျမ္််းစာ
လက်ခံသည် / လက်ခံသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁:၁-၃၊ ၁၄- - ၁ အစဦေး၌ နှုတကပတမတောရှိ၏။ နှုတကပတမတောသည
ဘုရောေး သခငနှငအ
ှ ။ နှုတကပတမတောသညလ္ညေး ဘုရောေးသခငမြစမတော ူ၏။ ၁၄
့် တူရိ ၏
နှုတကပတမတောသညလ္ညေး လ္ူဇောတိအမြစကို ခံ ယူ၍၊ မကျေးဇူ ေးမတောနှင၎
့် ငေး၊ သစစောမတောနှင့်
၎ငေး မပညစ
့် ုလ္
ံ ျက ငါတိတွ
ု ့် ငတညမနမတော ူသညမြစ၍...
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၁၉:၁၃-၁၆ - ၁၃...ဘုရောေးသခင၏ နှုတကပတမတောဟူမသော အ ညရှိ၏။ ၁၆ဘုရင
တိ၏ဘု
ု ့်
ရင၊ သခငတိ၏သခင
ု ့်
...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၄၅ - ….အို- ရယ ၊ အလ္လောဟအရှငမ တသည ဧကန လ္ွြဲ ိ ိထံမတော ှ
ုကခပါဌ မတော [(ဝါ)အလ္လောဟ၏ ုကခပါဌမတောဟူမသော ဘွြဲွေ့နော မြင့် မကျော ကောေး ည့် သောေးမတော
တပါေး ရရှိ ည့်အမ ကောငေး] နှင့် ပတသက၍ဝ ေးမမ ောကဘွယရော ဂဂလ္ောသတငေးကို အသင့်ထံသို ့်
ပိမတော
ု ့်
ူ ၏။ယငေး(သောေးမကောငေးရတနော)၏ အ ည နော (နှငဘွ
့် ြဲွေ့) ှော ရယ ၏သောေး အီစော၊ စီဟ
ဟူ၍မြစ အံ၊့် ယငေးအီစောသည ....အလ္လောဟ အရှငမ တနှင့်
ီ ေးစပမသောသူတမဘောင
ို ့်
တွငအပါအဝင လ္ညေး မြစအံ။့်
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ခရစ်ကတာ်သည် မ္ကမ္ွ်းြွာ်းမ္ှကတည််းက ဘုရာ်းသခင်၏နှုတက
် ပတ်ကတာ်အမြစ်
ကက တင်ရှ နှငပ့်် ပ်းမြစ်က ကာင််းကု လက်ခံပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်မ္ခံပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၉:၆ -..ငါတိအဘိ
ု ့်
ု သူ
့် ဘွယ၊
့် ငယကို ဘွောေးမ င၏။..နော မတောကော ေးအံဩ
တိုငပငဘက၊ တနခို ေးကကီေးမသောဘုရောေးသခင၊ ထောဝရအဘ၊မငိ သကမခငေးအရှငဟု မခေါ်မဝေါ်သ ုတ
မခငေးကို ခံမတော ူလ္ိ ့် ည။
မ္ကခာအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၅:၂ - အိဗ
ု ကလ္ငဧြရတမ ိ ွေ့၊ အစိုေးရမသော ယုဒမ ိ ွေ့တတွ
ို ့် င သငသည မ ိ ွေ့
ငယမ ိ ွေ့ယုတမြစမသောလ္ညေး၊ ဣသမရလ္ အ ျိ ေးကို အုပစိုေးရမသော သခငသည ငါ့်အဘို သင
၏
့်
အထြဲ ှော မပေါ်ထွနေးလ္တံ။့် ထိုသခငသည မရှေးကပက ောဘ ှစ၍ မပေါ်ထွနေးမသော သခငမြစ၏။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၈:၅၈ - မယရှု ကလ္ညေး၊ ငါအ ှနအကနဆိုသညကောေး၊ အောမဗဟံ မြစ ှီ ငါ
မြစ၏ဟု ိနမတော
ူ၏။
့်
ကဟပဗဲ ဩဝါဒစာ၁၃:၈-မယရှု ခရစသည မန၊ယမန
၊မနော
့်
့် ငကောလ္အစဉ်အမ ြဲ မမပောငေး လ္ြဲ မနမတော ူ၏။
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၁:၁၊၈၊ ၁...ထိုသခင၏ ဗျောဒိတမတောကို ဆိမ
ု ပအံ။့် ...၈ ငါသည အောလ္ြမြစ၏။ ဩ
မ ဃလ္ညေး မြစ၏ ဟု အနနတတနခို ေးနှငမ့် ပညစ
့် ုမ
ံ တော ူ၍၊ ပစစ ပပန၊ အတိတ၊ အနောဂတကောလ္အ
စဉ်ရှိမတော ူမသော ထောဝရအရှင ဘုရောေးသခင ိနမတော
ူ၏။
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၅၉ - အ ှနစငစစ အလ္လောဟအရှငမ တ၏အထံမတော၌ (နဗီ တ နမတော)
အီစော၏ (ထူေးဆနေးမသော) အမြစကောေး(နဗီ တ နမတော) အောဒ ၏ (ထူေးဆနေးမသော)အမြစကြဲသ
့် ပင
ို ့်
တညေး။ထိုအရှငမ တသည(ဦေးစွောပဌ )ထို(နဗီတ နမတောအောဒ )အောေးမမ ကကီေးမြင့်ြနဆငေးမတော ူ
ခြဲ ့် မလ္သည၊ မပီေးမနောက ထိုအရှငမ တသည ထိုတ နမတောအောဒ (၏ပံု သဏ္ဌောန)ကိုမြစမစဟု ိန ့်
ကောေးမတော ူခရ
ြဲ ့် ော ထိုတ နမတောအောဒ (၏ပံုသဏ္ဌောန)သည (အသက ထငရှောေးရှိမသောလ္ူသတတဝါ)
မြစလ္ောခြဲရ
့် မလ္ သတညေး။
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ဘုရာ်းသခင်၏ ထာဝရနှုတက
် ပတ်ကတာ်သည် လူခနဓ
့် ာအမြစ် ခရစ်ကတာ်၌လူဇာတခံယူ
က ကာင််းကု လက်ခံပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်မ္ခံပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၁:၁၈-၂၄ - ၂၃သတိသ
ု ့် ီေးကညောသညပဋိသမနဓစယ
ွ ြဲ ူ၍သောေးမယောကျောေးကို ဘွောေးမ င
လ္တံ။့် ထိုသောေးကို ဧ ောမနွလ္အ ညမြင့် ှညရ
့် ကလ္တံဟ
့် ုလ္ောသတညေး။ ဧ ောမနွလ္အနကကောေး
ငါတိနှ
ု ့် ငအ
ို တညေး။
့် တူ ရှိမတော ူမသောဘုရောေးသခငဟု ဆိုလ္သ
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁:၁၊၁၄ - ၁အစဦေး၌ နှုတကပတမတောရှိ၏။၁၄နှုတကပတမတောသညလ္ညေး
လ္ူဇောတိအမြစကို ခံ ယူ၍....ငါတိတွ
ု ့် ငတညမနမတော ူသည..
ြလပပ ဩဝါဒစာ ၂:၅-၈ - ၅မယရှု ခရစ ၆ ဘုရောေးသခင၏ သဏ္ဌောနမတောနှင့် မပညစ
့် ုမ
ံ တော ူသညမြစ
၍၊ ၇ ိ ိအသမရကိုစွန၍
ြဲ ့် မသောအမြစ
ို ့်
၌
့် အမစခံ ကျွန၏သဏ္ဌောနကို ယူမဆောငလ္ျက၊ လ္ူကသ
ဘွောေး မ ငမခငေးကို ခံမတော ူ၏။
တကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင် ၃:၁၆ - ...ဘုရောေးသခငသည ကိယ
ု ခနဓော၌ မပေါ်ထွနေးမတော ူမပီ။...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၁၇ - အလ္လောဟအရှငမ တသည ဧကန လ္ွြဲ ရယ ၏ သောေးမတော စီဟ
(အီစော)ပငမြစ သညဟူ၍ မမပောဆို ကကုနမသောသူတကောေး
ို ့်
ဧကနစငစစ မသွြညမငငေးပယသူ ျောေး
မြစခြဲ ့် ကမချမပီ။ ထိုအရှငမ တသည ိ ိအလ္ိုမတောရှိရောကို ြနဆငေးမတော ူ၏။
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ခရစ်ကတာ်သည် လူဇာတ
တွင ် ‘အလွန်မမ္င်မ့် မ္တ်ကသာသူ’ သမ္ဟု
ု ့် တ ် လူဇာတ
ခံယူကသာ
့်
့်
ဘုရာ်းသခင်မြစ်က ကာင််းကု လက်ခံပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်မ္ခံပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁:၁၊၁၄ -၁အစဦေး၌နှုတကပတမတောရှိ၏။ ၁၄ နှုတကပတမတောသညလ္ညေး
လ္ူဇောတိအမြစကို ခံ ယူ၍....ငါတိတွ
ု ့် ငတညမနမတော ူသည
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၅:၁၇-၁၈ - ၁၇ မယရှု ကလ္ညေး၊ ငါ့်ခ ညေးမတောသည ယခု တိုငမအောင အလ္ုပ
လ္ုပမတော ူသညမြစ၍၊ ငါသညလ္ညေး လ္ုပ၏ဟု မပနမမပောမတော ူ၏။ ၁၈ ဘုရောေးသခငကို ိ ိ
အဘဟုမခေါ်၍ ိ ိကိုဘုရောေးသခငနှင့် မပိ ငနှုင
ိ ေးမတော ူမသောမ ကောင၊့် ..
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၀:၂၅-၃၃ - ၂၅မယရှု က..ငါ့်ခ ည ေးမတော၏အခွ ငန
ှ ့် ငါမပ မသောအ ှုတသည
ို ့်
့် င
ငါ၏သကမသမြစ က၏။၃၀ငါသည ငါ့်ခ ညေးမတောနှငတ
ူ၏
့် လ္ံုေးတဝတညေးမြစသညဟု ိနမတော
့်
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၂၀:၂၈-၂၉ - ၂၈ မသော ကလ္ညေး၊ အကျွနပ
ု ၏အရှင၊အကျွနပ
ု ၏ဘုရောေးသခင
ပါတကောေးဟု မပန၍မလ္ျှောက၏။၂၉မယရှု ကလ္ညေး၊ သငသညငါ့်ကိုမ ငမသောမ ကောင့် ယံုမခငေးရှိ၏။
ငါ့်ကို မ ငဘြဲယံုမသောသူတသည
ို ့်
ဂဂလ္ောရှိ က၏ဟု ိနမတော
ူ၏။
့်
ကကာကလာသဲဩဝါဒစာ ၂:၈-၉ - ၈ ခရစမတော၏ ၉ အမ ကောငေး ူကောေး၊ ဘုရောေးသခင၏ ဇောတိအမြစ
မတော၏ မပညစ
့် ုမံ ခငေးအမပါငေးသည ခရစမတော၌ ကိုယထငရှောေး၍ ကျိနေးဝပမတော ူ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၁၇၊ ၇၂၊ ၇၅၊ ၁၁၆၊ ၁၁၈ - အလ္လောဟအရှငမ တသည ဧကန လ္ွြဲ ရယ ၏
သောေးမတော စီဟ (အီစော) ပငမြစသညဟူ၍ မမပောဆို ကကုနမသောသူတကောေး
ို ့်
ဧကနစငစစ မသွြည
မငငေးပယသူ ျောေး မြစခြဲ ့် ကမချမပီ။
စူရာဇွ ခ်ရူြ်၄၃:၅၇-၅၉-၅၇ ရယ ၏သောေးမတော စီဟသညရစူလ္တ နမတောတစပါေး ျှသောမြစ၏။
၅၉ထို ရယ ၏သောေး(အီစော)ကောေးကျွနတစပါေး ျှမြစ၏။ငါအရှငမ တသည၎ငေး၏အမပေါ်၌မကျေးဇူ ေး
မပ မတော ူခြဲ့်သည့်မပင ၎ငေးအောေး အီစရောအီလ္ီအ ျိ ေးသောေးတိအြိ
ု ့် ု စံ
့် န ူနောတစခု မပ လ္ုပမတော ူခြဲ့်၏။
မ္ှ တခ
် ျက်။ သမ္မ ာကျမ္် ်းစာတွင် သခင်ကယရှု အာ်း ‘ဘုရာ်းသခင်’ အမြစ် (၃၆၇)ကကမ္် ကြာ်မပသည်။
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ခရစ်ကတာ်သည် ကမ္ဘာကမမ္ကက်းကုြန် ဆင််းခဲ့်က ကာင််းကု လက်ခံပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်မ္ခံပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဧြက်ဩဝါဒစာ ၃:၈-၉ - အလ္ံုေးစံုတကိ
ို ့် ု မယရှု ခရစအောေးမြင့် ြနဆငေးမတော ူမသော ဘုရောေးသခင
ကကာကလာသဲဩဝါဒစာ ၁:၁၃-၂၀ - ၁၃..ချစမတော ူမသော သောေးမတော၏နိင
ု ငံထြဲသို သွ
့် ငေးမတော ူ
၏။ ၁၅ထိုသောေးမတောသည ျကမ င ရမသော ဘုရောေးသခင၏ ပံုသဏ္ဍောနမတောမြစ၏။ ၁၆... ခပ
သိ ေးမသောအရောတိကိ
ု ့် ု ြနဆငေးမတော ူ၏။
ကဟပဗဲ ဩဝါဒစာ ၁:၁-၂၊၁၀-၁၂ - ၁ ဘုရောေးသခငသည၊၂ ထိုသောေးမတောကို အလ္ံုေးစံုတ၏
ို ့် အမ ွခံ သခင
အရော၌ ခနထောေးမတော
ူ၏။ သောေးမတောအောေးမြငလ္
ု ့် ု တညမတော ူ၏။
့်
့် ညေး မလ္ောကဓောတတိကိ
၁၀ အိုထောဝရ ဘုရောေး၊ ကိယ
ု မတောသည မရှေးဦေးစွော၌ မမ ကကီေးကို တညမတော ူမပီ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၇၅၊ ၁၁၆၊ ၁၁၈ - ၇၅ ရယ ၏သောေးမတော စီဟသည ရစူလ္တ နမတော
တစပါေး ျှသော မြစ၏။ ….
စူရာဇွ ခ်ရူြ် ၄၃:၅၇-၅၉ - ၅၉ ထို ရယ ၏သောေး (အီစော)ကောေး ကျွနတစပါေး ျှမြစ၏။ငါအရှငမ တ
သည ၎ငေး၏အမပေါ်၌ မကျေးဇူ ေးမပ မတော ူခသ
ြဲ ့် ည့်မပင ၎ငေးအောေး အီစရောအီလ္ီအ ျိ ေးသောေးတိအြိ
ု ့် ု စံ
့် န ူ
နောတစခု မပ လ္ုပမတော ူခြဲ့်၏။
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ခရစ်ကတာ်သည် ဘုရာ်းသခင်နင
ှ လ
့်် ူသာ်းအ ကာ်း တစ်ဉ်းတည််းကသာ ကာ်းဝင်မြန် ကမြသူ
မြစ်က ကာင််းကု လက်ခံပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
လက်ခံသည် / လက်မ္ခံပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄:၆ - မယရှု က၊ ငါသညလ္ ေးခရီ ေးမြစ၏။ သ မောတရောေးကိလ္
ု ညေးမြစ၏။
အသကသညလ္ညေးမြစ၏။ ငါ့်ကို အ ှီ မပ လ္ျှင အဘယသူ ျှ ခ ညေးမတောထံသို ့် မရောကရ။
တမ္န်ကတာ်ဝတထ ၄:၁၂ - ထိုသခင၏ နော မတော ှတပါေး ငါတိကိ
ု ့် ု ကယတငနိင
ု မသော နော တစံုတခု ျှ
မကောငေးကငမအောက လ္ူတတွ
ို ့် င မပေါ် ရှိဟု မပတရုသည ထိုသူတအောေး
ို ့်
မ ကဆို၏။
တကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင်၂:၅-၆- ၅ဘုရောေးသခငတဆူတညေးရှိမတော ူ၏။ ဘုရောေးသခငနှငလ္
့် ူ
တိ၏စပ
ု ့်
ကောေး ှော၊လ္ူမြစမသောမယရှု ခရစတညေးဟူမသောအော ခံ တဦေးတညေးရှိ၏။ ၆ထိုအောခံ သညလ္ူ
အမပါငေးတိကိ
ု ့် ု မရွ ေးအံမ
့် သောငှါ ကိုယကိုကယ
ို စွနမတော
ူမပီ။ကောလ္အချိနတန ှသကမသခံ မခငေးရှိ၏။
့်
စူရဟ်ဘကရာ ၂:၄၈ - (အိ-ု အစစရောအီလ္ီ ျိ ေးနယ
ွ အမပါငေးတို)အသင
တိသည
ု ့်
မသမပီေးမနောကရှငမပန
့်
ထရ ည့် ကိယော တမန(၏မဘေး
) ကို (အထူေးပင) မ ကောကရွ ံ ွေ့၍ ိ ိတကိ
ို ့် ုယကို ကောကွယ ကကုန၊
့်
(အဘယမ ကောင့်ဟူ ူ) ထိမ
ု နတွ
ှ ပတ
့် င ညသူတစဦေးတစမယောက ျှတစစံုတစမယောကမသောသူနင
့်
သက၍ အနညေးငယ ျှကိုပင မြည့်စွ ေးမပေးနင
ို ည ဟုတ။ အဘယသူ တစစံုတစမယောက၏
အသနောေးခံမပေးမခငေးကိုလ္ညေး(ငါအရှငသည) သမဘောတူလ္ကခံမတော ူ ည ဟုတ။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------စူရဟ်ယန
ူ တ
ွ (် စ်) ၁၀:၃-.. ညသူ ဆိုထိုအရှငမ တခွ ငမပ
့် မတော ူမပီေး ှသောလ္ျှင ကောေးဝငအသနောေးခံ
မပေးနိင
ု ညမြစ၏။
စူရတွဇွဇ်ဇုမ္ရ် ၃၉:၄၄- ကောေးဝငအသနောေးခံ ှုအောဏောအလ္ံေးု စံုကောေးအလ္လောဟအရှငမ တ၌သောရှိ၏။
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ခရစ်ကတာ်သည် ဘုရာ်းသခင်၏သာ်းကတာ်မြစ်က ကာင််းကုလက်ခံပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်မ္ခံပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၁၆:၁၆ - ရှိ ုနမပတရုက၊ ကိုယမတောသည ခရစမတောတညေးမသော အသကရှင
မတော ူမသော ဘုရောေးသခင၏ သောေးမတောမြစမတော ူသညဟု မလ္ျှောကမလ္၏။
ရှငမ္
် ာကုခရစ်ဝင် ၁၄:၆၁-၆၂ - ၆၁ သငသည ခရစမတောတညေးဟူမသော

ဂဂလ္ောရှိမသော ဘုရောေး

သခင၏သောေးမတော ှနသမလ္ောဟု မမ ေးမပနလ္ျှင၊ ၆၂ မယရှု က၊ ှန၏..ဟု ိနမတော
ူ၏။
့်
ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၁:၃၂၊၃၅ - ၃၂ထိုသောေးသညကောေး၊ ကကီေးမ တမသောသူ မြစလ္ိ ့် ည။ အမ ငဆ
့် ံုေး
မသော ဘုရောေး၏သောေးမတောဟု မခေါ်မဝေါ်သ ုတမခငေးကို ခံ ရလ္ိ ့် ည။ ၃၅ ..ထိုအမ ကောငေးမ ကောင့် ထို
သနရှ့် ငေးမသောသောေးသညလ္ညေး ဘုရောေးသခင၏သောေးမတောဟုမခေါ်မဝေါ်သ ုတမခငေးကို ခံ ရလ္ိ ့် ည။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁:၂၉-၃၄- ၂၉ မယရှု ကလ္ောမတော ူသညကို မယောဟနသညမ ငလ္ျှင၊၃၄
ငါသညမ င၍ ဤသူသည ဘုရောေးသခင၏ သောေးမတောမြစမတော ူမ ကောငေးကို သကမသခံ သညဟု
မယောဟနဆိမ
ု လ္၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------တဗ် ဘ ၉:၃၀-၃၁ - ၃၀နဆွရောနီတကလ္ည
ို ့်
ေး စီဟသညအလ္လောဟအရှငမ တ၏သောေးမတောမြစသည
ဟူ၍ မမပောဆိခ
ု ြဲ ့် ကမလ္သည။ ၃၁ ထိသ
ု ူတသည
ို ့်
ိ ိတ၏
ို ့် တရောေးမဟောဆရော တိကိ
ု ့် ုလ္ညေးမကောငေး၊
ဘုနေးကကီေးရဟနေးတိကိ
ု ့် လ္
ု ညေးမကောငေး၊‘ ရယ ’၏သောေးမတော’ စီဟ’ကိုလ္ညေးမကောငေး၊အလ္လောဟ
အရှငမ တအောေး စွန၍
ို ့်
ငသခင ျောေး မပ လ္ုပထောေးခြဲ ့် ကမလ္သည။ အ ှန စငစစမသော
့် ( ိ ိတ၏)အရှ
ကောေး ထိုသတ
ူ သည
ို ့်
တစဆူတညေးမသော ကိေးု ကွယရောအရှငမ တအောေးသောလ္ျှင ခဝပ ကိုေးကွယရန
အ ိနမပေးမတ
ူမခငေးကို ခံ ခြဲ့် ကရမလ္သည။ ထိ(ု တစဆူတညေးမသော) အရှငမ တ ှ တစပါေး အမခောေး
့်
ခဝပကိုေးကွယရော အရှငဟူ၍အလ္ျှငေး ရှိမပီ။ ထိုအရှငမ တသည၎ငေးတိတွ
ု ့် ြ
ြဲ ကနှုင
ိ ေး ယှဉ်(ကိုေးကွယ)
ကသညတို ့် ှ(လ္ံုေးဝ) သနရှ့် ငေးစင ကယမတော ူမချသတညေး။

၇၉။. 79
သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာအုပ်မ္ျာ်းတွင ် ‘ဘုရာ်းသခင်၏သာ်းကတာ်’ ဟုသ်းု ံ နှုန််းမခင််းသည်
ကမ္ထံသ
ု ဝ
ံ ါသမပ မခင််းမ္ှ ကင််းလွတပ် ပ်း ကမ္ွ ်းြွာ်းလာသည့်် လူသာ်းတစ်ဉ်းမြစ်က ကာင််းကု
ကြာ်မပလုမခင််း ဟုတပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္ဟုတပ
် ါ / ဟုတသ
် ည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၁:၂၆-၃၅ - ၂၇ သတိသ
ု ့် ီေးကညောကောေး၊ ောရိ အ ညရှိ၏။ ၃၅မကောငေးကငတ န
ကလ္ညေး၊ သနရှ့် ငေးမသောဝိညောဉ်မတောသည သင၏အမပေါ် ှောသကမရောကမတော ူ၍၊ အမ ငဆ
့် ံုေး
မသော ဘုရောေး၏တနခိုေးအောနုမဘောမတောသည သငက
့် ိုလ္ွှ ေး ိုေးလ္ိ ့် ည။ ထိုအမ ကောငေးမ ကောငထ
့် ို
သနရှ့် ငေးမသောသောေးသညလ္ညေး ဘုရောေးသခင၏သောေးမတောဟု မခေါ်မဝေါ်သ ုတမခငေးကိခ
ု ံ ရလ္ိ ့် ည။
ရှငက
် ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၅:၂ဘုရောေးသခင၏သောေးမတောသည ကလ္ော၍၊ ှနမသောဘုရောေးသခင
ကို သိမသောဥောဏကို ငါတိအောေး
ု ့်
မပေးမတော ူသညကိုလ္ညေး ငါတိသိ
ု ့် က၏။ ှနမသောဘုရောေးသခင
၌၎ငေး၊သောေးမတောမယရှု ခရစ၌၎ငေးငါတိသည
ု ့်
တညလ္ျကရှိ က၏။ထိုသူသည ှနမသောဘုရောေးသခင
မြစမတော ူ၏။ ထောဝရအသကလ္ညေး မြစမတော ူ၏။..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------စူရာအန်အမ္် ၆:၁၀၁-(စူရောအနအ ၆:၁၀၁ - (ထိအ
ု ရှငမ တသည)
ိုေး ျောေးနင
ှ ပထဝီ
မမ ကိုစတငြနဆငေးတီထွငမတော ူ မသော အရှငမ တပင မြစမတော ူမပသည။
့်
ထိုအရှငမ တ၌ ကငရော ကငဘက ရှိဘလ္
ြဲ ျကအဘယ ှောလ္ျှငထိုအရှငမ တသောေးသ ီေးရိ န
ှ င
ို ပါအံန
့် ညေး။
စူရာဂျင်န် ၇၂:၃-ထိမပင
ု ့် ဧကန ုချကျွနပ
ု တိအောေး
ု ့် ြနဆငေးမ ွေးမ ြူမတော ူမသောအရှငမ တ၏ဂုဏကျက
သမရသည မ င့်မ တလ္ှ၏။ ထိုအရှငမ တသည ညသူတစမယောကကို ျှ ကငရော ကငြကအမြစမရွ ေး
မကောကတငမမ ောကမတော ူခြဲ့်သညလ္ညေး ရှိမပ။သောေးသ ီေးအမြစမပ လ္ုပမတော ူခြဲ့်သညလ္ညေး ရှိမချ
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ခရစ်ကတာ်သည် လူသာ်းမ္ျာ်း၏ဝတ်မပ ကု်းကွယ်မခင််းကု အမ္ှန်တကယ်ခံရပပ်း ယင််းကဲ့်သ ု ့်
ဝတ်မပ ကု်းကွယ်မခင််းကု တရာ်းဝင်အမြစ် သူလက်ခံခပ
ဲ့် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
လက်ခံသည် / လက်မ္ခံပါ ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂၈:၉-၁၀ - ၉ လ္ ေး ှောသွောေး ကစဉ် မယရှု သည ကကိ ဆိုမတော ူ၍၊ သငတိအောေး
ု ့်
ဂဂလ္ောမြစမစသတညေးဟု ိနမတော
ူ၏။ ထို ိနေး တိသည
ု ့်
ချဉ်ေးကပ၍ မမခမတောကိုဘကယ ေး
့်
လ္ျက မပပဝပကိုေးကွယ က၏။ ၁၀ မယရှု ကလ္ညေး..ဤသိတငေးစကောေးကို ကောေးမမပော ကမလ္ော့်။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၉:၃၅-၃၈ - ၃၅ ဘုရောေးသခင၏သောေးမတောကို ယံု ကညသမလ္ောဟု မ ေးမတော
ူ၏။ ၃၈ သခင၊ အကျွနပ
ု ယံု ကညပါ၏ဟု မလ္ျှောက၍ ညွတမပပကိုေးကွယမလ္၏။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၂၀:၂၈-၂၉ - ၂၈ မသော ကလ္ညေး၊ အကျွနပ
ု ၏အရှင၊ အကျွနပ
ု ၏ ဘုရောေး
သခငပါတကောေးဟု မပန၍မလ္ျှောက၏။ ၂၉
မယရှု ကလ္ညေး၊သငသညငါ့်ကိုမ ငမသောမ ကောငယ
ို ့်
့် ံုမခငေး ရှိ၏။ ငါ့်ကို မ ငဘြဲယံုမသောသူတသည
ဂဂလ္ောရှိ က၏ဟု ိနမတော
ူ၏။
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၁၁၆၊ ၁၁၈ -၁၁၆အ ကငအခါဝယအလ္လောဟအရှငမ တသည (ဤသို)့် ိန ကောေး
့်
မတော ူအ။ံ ့် “အိ-ု ‘ ရယ ’၏သောေး‘အီစော’အသငက လ္ူတအောေး
ို ့်
အသငတိသည
ု ့်
အလ္လောဟအရှင
မ တအမပင ကျွနပ
ု (အီစော) ကိုလ္ညေးမကောငေး၊ ကျွနပ
ု ၏ ယမတော ( ရယ )ကိုလ္ညေးမကောငေး၊ကိေးု
ကွယရော (ဘုရောေး)နှစပါေး ှတယူ ကမလ္ကုန” ဟု မမပော ကောေးခြဲ ့်ပါသမလ္ော။ထိုအခါ(အီစော)(အလ္ိုင
ဟစစလ္ော ) သည (ဤသို)့် မလ္ျှောကထောေးမပန ကောေးမပအံ။့် “(အို - အရှင) အရှငမ တသည သနရှ့် ငေး
စင ကယ မတော ူပါ၏။ ကျွနမတော ျိ ေး ှော ိ ိ မမပောထိုကမသောစကောေးကို မမပောဆိုခွင့် အလ္ျငေး ရှိပါ။
၁၁၈ “ ဧကနစငစစ အရှငမ တသည တနခို ေးအောနုမဘောနှင့် မပည့်စံုမတော ူမသောအရှင၊ ကျိ ေးမ ကောငေး
ဆငမခငတံုဉောဏနှင့် မပည့်စံုမတော ူမသောအရှင မြစမတော ူပါသည။”
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ခရစ်ကတာ်သည် လူသာ်းမ္ျာ်း၏ အမပစ်မ္ျာ်းကုခွငလ
့်် ွတက
် ပ်းနင
ု သ
် မူ ြစ်က ကာင််းကု လက်ခံ
ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်မ္ခံပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ာကုခရစ်ဝင် ၂:၅-၇၊၁၀-၁၁ - ၅မယရှု သည ထိသ
ု ူတ၏
ို ့် ယံု ကညမခငေးကိမု ငလ္ျှင၊ လ္ကမမခ
မသမသောသူအောေး၊ ငါ့်သောေး၊ သင၏ အမပစကို လ္ွတမစမပီဟု ိနမတော
ူ၏။ ....၇ဤသူသည ဘုရောေး
့်
ကိုလ္ွနကျြူေး၍ အဘယမ ကောင့် ဤသိမမပောရသနည
ု ့်
ေး။ ဘုရောေးသခင ှတပါေး
အဘယသူသညအမပစ ကိုလ္ွှတနိင
ု သနညေး...၁၀ လ္ူသောေးသည မမ ကကီေးမပေါ် ှော
အမပစလ္ွှတပိုငသညကို သငတိသိ
ု ့် မစမခငေး ငှါ ထမလ္ော့်။ ၁၁ ကိုယအိပရောကို မဆောင၍
ကိုယအိ သိသွ
ု ့် ောေးမလ္ော့်ဟု သငအ
ူ၏။
့် ောေး၊ ငါဆိုသညဟု လ္ကမမခမသမသောသူအောေး ိနမတော
့်
ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၅:၂၀- ကိုယမတောသည ထိုသူတ၏ယံ
ို ့်
ု ကညမခငေးကိုမ ငလ္ျှင၊လ္ူနောအောေး၊အချငေး
လ္ူ၊ သင၏အမပစကို လ္ွတမစမပီဟု ိနမတော
ူ၏။
့်
ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၇:၄၈-ထို ိ နေး အောေးလ္ညေး၊ သငသညအမပစတိနှ
ု ့် ငလ္
ူ၏။
့် ွတမလ္မပီဟု ိနမတော
့်
တမ္န်ကတာ်ဝတထ ၁၀:၄၃ - ထိုသခငကို ယံု ကညမသောသူရိ သ
ှ
ျှတသည
ို ့်
နော မတောအောေးမြင့် အမပစ
လ္ွှတမတော မူ ခငေးမကျေးဇူ ေးကို ခံရ ကလ္တံဟ
့် ူ၍ မရောြကအမပါငေးတိသည
ု ့်
ထိုသခင၏
သကမသ ခံမြစ ကသညဟု မပတရုမ ကဆို၏။
တမ္န်ကတာ်ဝတထ ၁၃:၃၈ - ထိုမ ကောငည
ု ့် ု၊ ထိုသခင၏ မကျေးဇူ ေးမတောမ ကောင့် အမပစလ္ွှတ
့် ီအစတိကိ
မခငေးတရောေးကို သငတိအောေး
ု ့်
မဟော ကောေးသညကိ၎
ု ငေး၊
ရှငက
် ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၂:၁၂ - ချစသောေးတိ၊ု ့် သငတိသည
ု ့်
ထိသ
ု ခင၏ နော မတောအောေး
မြင့် အမပစ ျောေးနှငက
ု ့်
ုက၏။
့် ငေးလ္ွတမသောမ ကောင၊့် သငတိအောေးငါမရေး၍မပေးလ္ိ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၁၃၅ စငစစမသောကောေးအလ္လောဟအရှငမ တ ှတစပါေးအမပစ ျောေး ှချ ေးသော
ခွ င့် မပေးနိင
ု မသောသူ သညအဘယသူနညေး။
စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ်၅:၇၅ ရယ ၏သောေးမတော စီဟသညရစူလ္တ နမတောတစပါေး ျှသောမြစ၏။
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ခရစ်ကတာ်၌ ကသမခင််းနှငင
့်် ရဲအတွက် ကသာ့်မ္ျာ်းရှက ကာင််းကု လက်ခံပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်မ္ခံပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၁၂:၅- အဘယသူကို မ ကောကရ ညနညေးဟူ ူကောေး၊ ကိယ
ု ခနဓောကိသ
ု တမပီေး ှ ငရြဲ
ထြဲသို ချနိ
ု မသောသူကို မ ကောက ကမလ္ော့်။
့် င
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၁:၁-၁၈ - ၁ ထိုသခင၏ ဗျောဒိတမတောကို....၈ ငါသည အောလ္ြမြစ၏။ ဩမ ဃ
လ္ညေး မြစ၏ ဟု အနနတတနခို ေးနှငမ့် ပညစ
့် ုမ
ံ တော ူ၍၊ ပစစ ပပန၊ အတိတ၊ အနောဂတကောလ္အစဉ်ရှိ
မတော ူမသော ထောဝရအရှင ဘုရောေးသခင ိနမတော
ူ၏။ ၁၄ ျကစိမတောသညလ္ညေး ီေးလ္ျှံကသ
ြဲ ့် ို ့်
့်
မြစ၏။ ၁၇ငါသညအဦေးဆံုေးမသောသူ၊ မနောကဆံုေးမသော သူမြစ၏။ ၁၈အသကရှငမသောသူလ္ညေး
မြစ၏။ ငါသည အရငမသသည မြစ၍၊ က ဘောအဆကဆကအသကနှင့် မပညစ
့် ု၏
ံ ။ ရဏောနှင့်
ရဏောနိင
ု ငံကိုလ္ညေးငါအစိုေးရ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာဇွ ခ်ရူြ် ၄၃:၅၇၊ ၅၉ - ၎ငေးမပင ရယ ၏သောေး(နဗီ တ နမတောအီစော) ၅၉ ထို ရယ ၏သောေး
(အီ စော)ကောေး ကျွနတစပါေး ျှမြစ၏။ ငါအရှငမ တသည ၎ငေး၏အမပေါ်၌ မကျေးဇူေးမပ မတော ူခြဲ့်သည့်
မပင ၎ငေးအောေး အီစရောအီလ္ီအ ျိ ေးသောေးတိအြိ
ု ့် ု စံ
့် န ူနောတစခု မပ လ္ုပမတော ူခြဲ့်၏။
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ခရစ်ကတာ်သည် ကမ္ဘာကက်း၏ ‘ကယ်တင်ရှင’် မြစ်က ကာင််းကု လက်ခံပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်မ္ခံပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၄၃:၁၁-၁၃- ၁၁ငါတပါေးသည ထောဝရဘုရောေးမြစ၍၊ငါ ှတပါေးကယတင
မသောသခင ရှိ။ ၁၃ ...ငါသည ဘုရောေးမြစ၏။...
ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၂:၁၁- ယမနတွ
့် င ဒါဝိဒမ ိ ွေ့၌ သခငခရစမတောတညေးဟူမသော ကယတငမသော
အရှငသည သငတိအဘိ
ု ့်
ု ့်
အလ္ိ
ုငါှ ဘွောေးမ ငမခငေးကိုခံမတော ူမပီ။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၄:၄၂ - ...ဤသူသညမလ္ောကီသောေးတိကိ
ု ့် ု ကယတငမတော ူမသော သခငတညေး
ဟူမသောခရစမတော အ ှနစငစစမြစမတော ူမ ကောငေးကို သိသညဟု ဆို က၏။
တတုဩဝါဒစာ ၁:၄ - ငါတိကိ
ု ့် ုကယတငမတော ူမသော အရှငသခငမယရှု ခရစနှင့် ခ ညေးမတော
ဘုရောေးသခငအ
့် ထံမတောက မကျေးဇူ ေး၊ ကရုဏော၊ မငိ သက မခငေးရှိပါမစမသော။
ရှငက
် ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၄:၁၄ - မလ္ောကီသောတိကိ
ု ့် ု ကယတငမသောသခငမြစမစမခငေးငှါ၊
ခ ညေးမတောသည သောေးမတောကို မစလ္ွှတမတော ူသညဟု ငါတိသည
ု ့်
သိမ င၍ သကမသခံ က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၇၁ -… ရယ ၏သောေးမတော (နဗီ တ နမတော)‘ စီဟ’အီစောသည အလ္လောဟ
အရှငမ တ ၏ ရစူလ္တ နမတော ျှသော မြစမချသည။ ….
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ခရစ်ကတာ်အာ်း ကယ်တင်ရှငန
် င
ှ ့်် အရှငသ
် ခင်အမြစ်ယံု ကည်မခင််းသည် ထာဝရအသက်ကု
ရရှရန် အတွက် တစ်ခုတည််းကသာနည််းလမ္််းမြစ်က ကာင််းကု လက်ခံပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်မ္ခံပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၃:၁၆၊၃၆ ၁၆ဘုရောေးသခင၏သောေးမတောကိုယံု ကညမသောသူအမပါငေးတသည
ို ့်
၊
ပျကစီေးမခငေးသို ့် မရောက၊ထောဝရအသကကို ရမစမခငေးငါှ ၊ဘုရောေးသခငသည ိ ိ၌တပါေးတညေးမသော
သောေးမတောကို စွနမတော
ူသညတိုငမအောင မလ္ောကီသောေးကို ချစမတော ူ၏။ ၃၆သောေး မတောကို ယံု
့်
ကညမသောသူသညထောဝရအသကကိရ
ု ၏။သောေးမတောကိုပယမသောသူ ူကောေး အသကကို မတွရ
ွေ့ ။
ထိုသူ၏အမပေါ်၌ဘုရောေးသခင၏ အ ျကမတောတညမနသညဟု မယောဟနမဟောမလ္ ၏။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄:၆-မယရှု က၊ ငါသညလ္ ေးခရီ ေးမြစ၏။ သ မောတရောေးကိုလ္ညေးမြစ၏။
အသကသညလ္ညေးမြစ၏။ ငါ့်ကို အ ှီ မပ လ္ျှင အဘယသူ ျှ ခ ညေးမတောထံသို ့် မရောကရ။
တမ္န်ကတာ်ဝတထ ၄:၁၀-၁၂ - ၁၀ မယရှု ခရစ၏ နော မတောအောေးမြင့် ၁၂ ထိုသခင၏ နော မတော ှ
တပါေး ငါတိကိ
ု ့် ု ကယတငနိင
ု မသော နော တစံုတခု ျှ မကောငေးကငမအောက လ္ူတတွ
ို ့် င မပေါ် ရှိဟု
မပတရုသည ထိုသတ
ူ အောေး
ို ့်
မ ကဆို၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၁၉၊ ၈၅ - ၉ ချွတဧကန အလ္လောဟအရှငမ တအထံမတော၌(နှစမ ိ ွေ့မတော ူမပီေး
မြစ မသော) ဒီန သောသနော ှော ူကောေးအစစလ္ော သောသနောမတောပငတညေး။ ၈၅ထိမပင
ု ့် တဝ ညသူ ဆို
အစစလ္ော သောသနော ှတစပါေး အမခောေးသောသနော တစရပရပကို ရှောမြွ စူေးစ ေးပါ ူထိုသူ ၏ထံ ှ (ထို
သူရှောမြွ မသောသောသနောသညအလ္’ဟအရှငမ တအထံမတော၌)လ္ကခံ သမဘောတူမတော ူမခငေး
ကိုအလ္ျငေးခံ ရ ည ဟုတမပ။ ၎ငေးမပင ထိုသူသည မနောငတ လ္ွနဘဝ ၌လ္ညေး ဆံုေးရှု ံ ေးသူ ျောေး
အနက တစဦေးအပါအဝငမြစမပ ည။
မ္ှ တခ
် ျက်။ သမ္မ ာကျမ္် ်းစာ၌ သခင်ကယရှု အာ်း ကမ္ဘ ာကက်း၏ကယ်တင်ရှငအ
် မြစ်ကြာ်မပထာ်း ကသာ
ကျမ္် ်းချက်ကပါင််း (၂၀၀) ကကျာ်ရသည်
ှ
။
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ကမ္ဘာကက်း၏အမပစ်မ္ျာ်းကု ကမြလွတရ
် န် အတွက်စွန်လွ
့် တမ် ခင််းအမြစ်
ခရစ်ကတာ်၏အကသွ်း ကတာ်အာ်း အမပစ်ကမြရာယဇ်အမြစ်
သွန််းကလာင််းပူကဇာ်မခင််းမြစ်က ကာင််းကု လက်ခံပါ သလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်မ္ခံပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၅၃:၅-၁၂- ၅ထိုသူသည ငါတို လ္ွ
့် နကျြူေးမခငေးအမပစ ျောေးမ ကောင၊့် နော
ကျငစွော ထိုေးမခငေး၊ နှပ
ိ စကမခငေးကို ခံ ရမလ္၏။ ငါတိ၏
ု ့် မငိ သကမခငေးချ ေးသောကိုမြစမစမသော ဆံေးု
မခငေးသည သူအမပေါ်
သို မရောက
၍၊ သူခံရမသော ဒဏချကအောေးမြင့် ငါတိသည
ု ့်
အနောမပျောကလ္ျက
့်
့်
ရှိ က၏။၆..ထောဝရ ဘုရောေးသည ခပသိ ေးမသော ငါတိ၏အမပစ
ု ့်
ျောေးကို သူအမပေါ်
၌ တငမတော ူ၏။
့်
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁:၂၉- ..ဤမလ္ောက၏အမပစကိုမဆောငသွောေးမသောဘုရောေးသခင၏သိုေးသငယ
ကို ကညမ
့် လ္ော့်။
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၅:၃-၄ ၃ခရစမတောသညကျ ေးစောလ္ောသညအတိုငေးငါတိအမပစ
ု ့်
မ ကောင့် အမသခံ မတော ူ၏။ ၄
သမဂဂ ဟမပီေး ှ၊ ကျ ေးစောလ္ောသညအတိုငေး သံုေးရကမမ ောကမသောမန ၌
့် ထမမ ောကမတော ူ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာအန်အမ္် ၆:၁၆၄-၎ငေးမပင ညသူ ဆို(တစစံုတစရောကို)ရှောမြွ ဆညေးပူေးမပ လ္ုပခြဲ ့်မသောထိုသူ၏
အမပေါ်၌သောလ္ျှငရှိမပအံ။့် ထိမပင
ု ့် သယပိုေးသတ
ူ ဦေး ျှပင သူတစပါေး၏ဝနကို သယပိုေးလ္ိ ့် ည ဟုတမပ။
စူရတွန်နဂျမ္် ၅၃:၃၈-ဧကနစငစစ ညသည့်သယပိုေးသူ တစဦေးတစမယောက ျှပင သူတစပါေး၏
ဝနထုပ ကို သယပိုေး ရွ ကမဆောင ည ဟုတ ဟူ၍လ္ညေးမကောငေး။
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သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာအုပ်မ္ျာ်းတွင ် ကမ္ရှယ (သခင်ကယရှု ) ကသဆံ်းု မ္ည်ဟု ပကရာြက်မ္ျာ်း
ကြာ်မပထာ်းပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ကြာ်မပထာ်းသည် / ကြာ်မပထာ်းသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၅၃:၁-၁၂ - ၁၁ သူသည အ ျောေးမသော သူတကိ
ို ့် မ
ု မြောင့် တရော၌တညမစ
လ္ိ ့် ည။ သူတ၏အမပစ
ို ့်
ကို ကိုယတိုငမဆောငရွ ကရ၏။ ၁၂ထိုသို ့် ိ ိအသကကိုမသမခငေး၌သွနေး၍၊
တရောေးမသောသူတနှ
ို ့် ငမ
သမြင၊့် လ္ူ ျောေးတိ၏အမပစ
ု ့်
ကိုမဆောငရွ က၍၊ တ
့် ရတွကဝငမခငေးသို မရောက
့်
ရောေးမသော သူတအဘိ
ို ့်
ု မတောင
ေးပနမသောမ ကောင၊့် လ္ူကကီေးတိကိ
ု ့် ု သူ၏ အဘိမြစ
ု ့် မစမခငေးငှါ ငါ ခွြဲ ည။
့်
ဒံကယလအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၉:၂၆ - ထိုသိတငေးမမခောကဆယနှစသိတငေးလ္ွနမပီေး ှ ခရစမတောသည
အခွ င့် ရဘြဲအမသသတမခငေးကို ခံရလ္ိ ့် ည။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၅၅ -တရံ မရောအခါဝယအလ္လောဟအရှငမ တကအိုအီစော(အသငသည ညသို ့် ျှ
စိုေးရိ မ ကောင့် ကမခငေး ရှိမလ္နှင)့် ုချဧကန ငါအရှငမ တသည အသင့်ကို သတ ှတထောေးမသော
အချိန၌)မသမစမတော ူအ။ံ ့် ၎ငေးမပင အသင့်အောေး ိ ိအထံမတော (မကောငေးကငဘံု) သို ပင့်
့် ယူမတော
ူအ။ံ ့် ၎ငေးမပင ယံု ကညမသွြည မငငေးပယမသော ကောြိ ရတို(၏
ြဲ ျကတို)့် ှ သနရှ့် ငေးစင ကယ၍
့် စွ ပစွခ
လ္ွတကငေးမစမတော ူအ။ံ ့်
စူရဟ်မ္ရယမ္် ၁၉:၃၀၊ ၃၃-၃၀ထိုအရှငမ တသညကျွနပ
ု အောေး[အင(န)ဂျီလ္)]ကျ ေးဂနကိုချီေးမ င့်မပေး
သနောေးမတော ူခြဲ့်မလ္သည။ ၎ငေးမပင ထိုအရှငမ တသည ကျွနပ
ု အောေးနဗီ တ နမတောအမြစလ္ညေးချီေး
မမ ောကမတော ူခြဲ့်မပသည။ ၃၃ထိမပင
ု ့် ကျွနပ
ု ၏အမပေါ်၌ ကျွနပ
ု မ ွေးြွ ောေးခြဲ ့်သည့်မန၌လ္ည
ေးမကောငေး၊
့်
ကျွနပ
ု မသဆံုေး ည့်မန၌့် လ္ညေးမကောငေး၊ကျွနပ
ု ရှငမပနထမစမခငေး ခံရ ည့်မန၌့် လ္ညေးမကောငေး၊
(အလ္လောဟအရှငမ တအထံမတော ှ) မငိ ေးချ ေးသောယော ှုသည ကျမရောကပါမစသတညေး။
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ခရစ်ကတာ်သည် သူသည်ဂျ ်းလူမ္ျ ်းမ္ျာ်း၏သတ်မြတ်မခင််းကုခံရမ္ည့််အက ကာင််း
မ္မ္ကုယ် မ္မ္ ကက တင်ကဟာ ကာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
ကဟာ ကာ်းခဲ့်သည် / မ္ကဟာ ကာ်းခဲ့်ပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၁၆:၂၁- ထို ှတပါေးကိုယမတောသညမယရုရှလ္ငမ ိ ွေ့သသွ
ို ့် ောေးရ ည။လ္ူအကကီေးအကြဲ၊
ယဇပုမရောဟိတအကကီေး၊ကျ ေးမပ ဆရောတိလ္က
ု ့်
၌ ျောေးစွောခံရ ည။အမသသတမခငေးကိုလ္ညေးခံရ
ည။ သံုေးရကမမ ောကမသောမန၌့် ထမမ ောက လ္ိ ့် ညဟူမသောအမ ကောငေး ျောေးကို ထိုအခါ ှစ၍
တပညမ
့် တောတိအောေး
ု ့်
မပမတော ူ၏။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၀:၁၁၊၁၅ - ၁၁ ငါသည မကောငေးမသောသိုေးထိနေးလ္ညေးမြစ၏။ မကောငေး
မသောသိုေးထိနေးသည သိုေးတိအဘိ
ု ့်
ု ့်
အလ္ိ
ုငါှ ိ ိအသကကို စွနတတ
၏။ ၁၅ ငါသည ကိုယအသက
့်
ကို သိုေးတိအဘိ
ု ့်
ု ့်
အလ္ိ
ုငါှ စွန၏။
့်
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၂:၃၂-၃၃ - ၃၂ ငါသညလ္ညေးမမ ကကီေးနှငခ
့် ွ ော၍ မမ ောကထောေးမခငေးကို ခံ ရ
လ္ျှင။ လ္ူအမပါငေးတိကိ
ု ့် ု ငါ့်ထံသို ငါဆွ
ြဲ ညဟု ိနမတော
ူ၏။ ၃၃ ထိုသို ့် ိနမတော
ူမသော၊ ိ ိသည
့်
့်
့်
အဘယသိမသရ
ု ့်
ညအရိ ပကို မပေးမတော ူ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------မ္ှ တခ
် ျက်။ ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ ် သခင်ကယရှု သည် သူသည်ဂျ ်းလူမ္ျ ်းမ္ျာ်း၏
သတ်မြတ်မခင််း ခံ ရမ္ည့််အက ကာင််း ကမပာ ကာ်းထာ်းကသာ ကျမ္် ်းချက်မ္ရှကပ။
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ခရစ်ကတာ်သည်လက်ဝါ်းကာ်းတင
ု က
် ပေါ်တင
ွ ရ
် ုပ်ခနဓာကသဆံ်းု ပပ်းကသမခင််းမ္ှ ရှငမ် ပန် ထကမမ္ာ
က် သည်မြစ်က ကာင််းကု လက်ခံပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်မ္ခံပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂၇:၅၀ - မယရှု သညကကီေးမသောအသံနင
ှ တ
့် ြနမ ကေးမ ကောမပီေးလ္ျှငအသကမတော
ကို လ္ွှတမတော ူ၏။
ရှငမ္
် ာကုခရစ်ဝင် ၁၅:၃၇ - မယရှု သညကကီေးမသောအသံနင
ှ ့် မ ကေးမ ကော၍ အသကချ ပမတော ူ၏။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၉:၃၀ - မယရှု သည .... အ ှုမပီေးမပီဟု ိနမတော
ူလ္ျက၊ မခါငေးမတောကို
့်
ငိက
ု ဆိုကညွှတ၍ အသကမတောကို စွနမတော
ူ၏။
့်
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၅:၃-၄ - ၃ ခရစမတောသည ကျ ေးစောလ္ောသညအတိုငေး ငါတိအမပစ
ု ့်
မ ကောင့် အမသခံ မတော ူ၏။ ၄သမဂဂ ဟမပီေး ှ၊ ကျ ေးစောလ္ောသညအတိုငေး
သံုေးရကမမ ောကမသောမန၌့် ထမမ ောကမတော ူ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၅၇ - …အ ှန စငစစမသောကောေးယငေးသူတသည
ို ့်
ထိုနဗီ တ နမတောအီစောကိုသတ
မြတနိင
ု ခြဲ ့် ကသညလ္ညေး ဟုတမပ။လ္ကဝါေးကပတိုငတငနိင
ု ခြဲ ့် ကသညလ္ညေး ဟုတမချ။အ ှန
ှောကောေး ၎ငေးတအြိ
ို ့် ု ့် ှော (လ္ကဝါေးကပတို ငအတငခံ ရမသောသူ၏အဆငေးသဏ္ဍောနသည )ဆငတူယိုေး
ှောေးမြစမစမခငေး ခံ ရခြဲ ့်မလ္သည။ ၎ငေးမပင ဧကနစငစစ ထိုနဗီ တ နမတော အီစောနှင့်ပတသက၍ ကွြဲ
လ္ွြဲမငငေးခံု ကကုနမသောသူတကောေး
ို ့်
ယငေးနဗီ တ နမတောအီစောနှင့်ပတသက၍ဒွဟ
ိ သံသယ၌သော(နစ
ွနေးလ္ျက) ရှိမန ကသည ှော လ္ွြဲ ဧကနတညေး။ ၎ငေးတ၌
ို ့် ထိုနဗီ တ နမတောအီစောနှင့်ပတ သက၍
( ိ ိတ၏
ို ့် ဟုတ ှနမသော) ထငမ ငယူဆချကကို လ္ိုကနောမခငေး ှတစပါေး (တိကျ ှ န ကနမသော)
အသိတရောေးဟူ၍ အလ္ျငေး ရှိမချ။ စငစစမသောကောေး ယငေးသူတသည
ို ့်
ထိုနဗီ တ နမတောအီစောအောေး
အ ှနစငစစ သတမြတနိင
ု ခြဲ ့် ကသည ဟုတမပ။
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ခရစ်ကတာ်သည် ယကနအသက်
ရှငပ် ပ်း သူတြန် မပန် လည်ကကလာမ္ည်မြစ်က ကာင််းကု
့်
လက်ခံ ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်ခံသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄:၂-၃ - ၂ ငါ့်အဘ၏အိ မတော၌ မနစရောအခနေး ျောေးရှိ၏။ ...သငတိမနစရော
ု ့်
အရပကို မပငဆငမခငေးငှါ ငါသွောေးရ၏။ ၃ ငါသညသွောေး၍ သငတိမပင
ု ့် ဆငစရောအရပကို မပငဆငမပီေး
ှ တြနလ္ောမပန၍၊ ငါရှိရောအရပ၌ သငတိရှ
ု ့် ိ မစမခငေးငှါ သငတိကိ
ု ့် ု ငါ့်ထသ
ံ ို သိ
ေးဆညေး ည။
့်
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၂:၂၅ - ထိုအယူနင
ှ သ
့် ၏
ို ့် အယူကို စွလ္
ြဲ
ေးမသော
့် မဘောတူမသော နိမကောလ္တပညတ
သူတသည
ို ့်
ထိုနညေးတူ သင၌ရှိ က၏။
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၂၂:၁၂၊၂၀ - ၁၂ ငါသညအလ္ျငအမ နလ္ော ည။ ငါသည အကျိ ေးအမြစကို မဆောငခြဲ ့်
သညမြစ၍၊ လ္ူအသီေးသီေးတိအောေး
ု ့်
ိ ိတအကျင
ို ့်
အ
့် တိုငေး ဆပမပေး ည။ ၂၀ ငါသည အလ္ျငအမ န
လ္ော ည ှနမပ၏ဟု၊
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၅၈ -….စငစစ ှောကောေး အလ္လောဟအရှငမ တသည ထိုနဗီ တ နမတောအီစောအောေး
ိ ိ အထံမတောသို ပင့်
ြဲ ့် လ္သည။
့် ချီ ယူမတော ူခမ
စူရာဇွ ခ်ရူြ် ၄၃:၆၁-စူရောဇွ ခရူ ြ ၄၃:၆၁-ထို ှတစပါေး ဧကန လ္ွြဲ ထို ရယ ၏သောေး(အီစော) ှော "ကိယော တ"
ရှငမပန ထ ည့် အချိနကောလ္နှင့် စပလ္ျဉ်ေး၍လ္ကခဏော၊စညေးက ေးချက၊ သတ ှတချက "ကိယော တ"ရှင
မပနထ ည့်မနကိ
ု ့် မပရော
့် ု ယံု ကညရန အမ ကောငေးတစရပပငမြစ၏။သိမြစ
မ္ှ တခ
် ျက်။ သမ္မ ာကျမ္် ်းစာတွင် ခရစ်ကတာ်၏ဒုတယအကကမ္် တြန်ကကလာမ္ည့််အက ကာင််းကု ကြာ်
မပထာ်းကသာ ကျမ္် ်းချက် (၇၃) ချက်ရသည်
ှ
။
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သမ္မာကျမ္််းစာ၏ ကျမ္််းချက်တစ်ခုခုတင
ွ ် နဗတမ္န် ကတာ်မ္ုဟာမ္က်
ကကလာမ္ည့််အက ကာင််း ကု ကဟာကန် ်းထုတထ
် ာ်းမခင််း သမ္ဟု
ု ့် တ ်
ကက တင်ကဟာ ကာ်းထာ်းချက်မ္ျာ်းရှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ရှပါ / ရှသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂၄:၁၁၊၂၆ - ၁၁ ိ စဆောပမရောြကအ ျောေးတိသည
ု ့်
မပေါ်လ္ော၍လ္ူအ ျောေးတိကိ
ု ့် ု
လ္ှညမ့် ြောေး ကလ္ိ ့် ည။ ၂၆ ထိမ
ု ့် ကောင့် သူတကခရစ
ို ့်
မတောသည မတော၌ရှိသညဟုဆိုမသောလ္ညေး
ထွက သွောေး ကနှင။့် တိုကခနေး၌ ရှိသညဟု ဆိုမသောလ္ညေး ယံု ကနှင။့်
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၅:၃၁ -ငါသည ကိုယအမ ကောငေးကို သကမသခံလ္ျှင ငါ့်သကမသ တည။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်အအ်ရ်ရာြ် ၇:၁၅၇-အ ကငသူတသည
ို ့်
အ ကငစောမပ တတမသောရစူလ္၊နဗီ တ နမတော
မ တ၏ (အ ိနမတော
ျောေး)ကို လ္ိုကနော ကကုန၏။ ထိုသတ
ူ သည
ို ့်
ထိရ
ု စူလ္၊ နဗီ တ နမတောမ တ
့်
(၏ဝိမသသဂုဏထူေး ျောေး)ကို ိ ိတထံ
ို ့် ရိ မ
ှ တောငရောတကျ ေးမတောတွငလ္ညေးမကောငေး၊အင(န)ဂျီလ္
ကျ ေးမတော တွငလ္ညေးမကောငေး၊မရေးသောေးမပီေး မြစသညကို မတွွေ့ ရှိ ကမလ္သည။
စူရစ်ဆြ
ွ ် ၆၁:၆ -….နဗီ တ နမတော ‘အီစော’သည (ဤသို)မမပော
ကောေးခြဲမ
့် လ္၏။ အို-အစစရောအီလ္ီ ျိ ေး
့်
နွယဝင အမပါငေးတိ။ု ့် ဧကန လ္ွြဲ ငါသည ိ ိအလ္ျငရှိမနမသော မတောငရောတ (ကျ ေးဂန)ကို
ဟုတ ှနမ ကောငေး မထောကခံ အတညမပ သူ အမြစလ္ညေးမကောငေး၊ ငါ၏မနောကတွင’အဟ ဒ’ဟူ
မသော အ ညနော နှင့် ပွငအံ
့် သော ရစူလ္တ နမတောတစပါေးနှငပတ
သက၍ သတငေးမကောငေး မမပော
့် မ
့်
ကောေး သူ အမြစလ္ညေးမကောငေး၊ အသငတိထံ
ု ့် (မစလ္ွှတမတော ူမခငေးခံ ရမသော) အလ္လောဟအရှငမ တ
၏ ရစူလ္တ နမတောမြစ၏။
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နဗတမ္န် ကတာ်မ္ုဟာမ္က်သည် ဘုရာ်းသခင်ကရ်းသာ်းထာ်းကသာ ဗျာဒတ်ကတာ်မ္ျာ်းကု သရှ
နာ်းလည်ကသာပကရာြက်တစ်ဉ်းအကနမြင့်် အရည်အကသွ်းမပည့််မ္ှရန် အတွက် သူသည် ဂျ ်း
လူမ္ျ ်းပညာတတ်တစ်ဉ်း မြစ် ရန် လုအပ် ပါမ္ည်လာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လုအပ် မ္ည် / မ္လုအပ် ပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၄:၂၂ - ယုဒလ္ူတ၌
ို ့် ကယတငမခငေးအမ ကောငေးရှိ၏။
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၃:၁-၂-၁ထိုသမြစ
ို ့် လ္ျှင၊ယုဒလ္ူသညအဘယသိသောသနည
ု ့်
ေး။အမရြျောေးလ္ှီေးမခငေးအောေး
မြင့် အဘယအကျိ ေးရှိသနညေး။ ၂ အမထွမထွမသော အကျိ ေး ျောေးစွောရှိ၏။ ထူေးမ တမသောအကျိ ေးဟူ ူ
ကောေး၊ အမရြျောေးလ္ှီေးမခငေးကို ခံ မသော ယုဒတိသည
ု ့်
ဘုရောေးသခင၏ ဗျောဒိတမတော ျောေးကို ခံရ က၏။
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၉:၄ - ထိုသူတသည
ို ့်
ဣသမရလ္လ္ူမြစ၍၊သောေးအရော၌ချီေးမမ ောကမခငေးနှင၎
့် ငေး၊ဘုနေး
အောနုမဘောမတောနှင၎
ု ့် င၎
့် ငေး၊ ပဋိညောဉ်တရောေးတိနှ
့် ငေး၊ ပညတတရောေးထောေးမခငေးနှင့် ၎ငေး၊ ဝတမပ မခငေး
နှင၎
ု ့် င၎
့် ငေး၊ ဂတိမတောတိနှ
့် ငေး၊ ဆိုင က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------စူရတွလ်အအ်ရ်ရာြ် ၇:၁၅၇-၁၅၈ - ၁၅၇ အ ကငသူတသည
ို ့်
အ ကငစောမပ တတမသောရစူလ္၊
နဗီ တ နမတော မ တ၏ (အ ိနမတော
ျောေး)ကို လ္ိုကနော ကကုန၏။..၁၅၈ အသငတိသည
ု ့်
အလ္လောဟ
့်
အရှငမ တ အောေးလ္ညေးမကောငေး၊
ထိုအရှငမ တ၏အ ကငစောမပ သင ကောေးြူ ေးမသောရစူလ္နဗီတ န မတောအောေးလ္ညေးမကောငေး၊
ယံု ကည ကမလ္ကုန။
စူရဟ်အ ဟ်ရှုရာ ၄၂:၅၂ - ထိုနညေးအတိုငေးပငငါအရှငမ တသည ိ ိအ ိနမတော
ျောေးအနက ှ ရူ ဟ
့်
တညေး ဟူမသောကုရအောနကျ ေးမတောမ တကိထ
ု ုတမပနမတော ူခြဲ့်၏။အသငသညကျ ေးဂနမဒသနော
မတောဟူသည အဘယနညေးဟူ၍ သိရိ ခ
ှ ြဲ ့်သည ဟုတမပ။
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နဗတမ္န် ကတာ်မ္ုဟာမ္က်၏ မ္မ္ကုယ်မ္မ္ ပကရာြက်တစ်ဉ်းမြစ်က ကာင််းက ကက်းက ကာ်မခင််း
သည်ခုငလ
် ံုကသာစမ္််းသပ် မ္ှုသမ္ဟု
ု ့် တ ်ပကရာြက်မြစ် မခင််း၏အကထာက်အထာ်းရှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္ရှပါ / ရှသည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၅:၃၁၊၃၆- ရှငမယောဟနခရစဝင ၅:၃၁၊၃၆၃၁ငါသညကိုယအမ ကောငေးကိုသကမသခံလ္ျှငငါ့်သကမသ တည။
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၄:၃၂-၃၃ - ၃၂ ပမရောြကတိသည
ု ့်
လ္ညေး၊ ိ ိတစိ
ို ့် တဝိညောဉ်ကို
ချ ပတညေးနိင
ု က၏။ ၃၃...သနရှ့် ငေးသူတ၏
ို ့် အသငေးမတောအမပါငေးတိ၌မြစ
ု ့်
သကြဲသ
့် ိုအသင
အ
့် တင့်
့်
မငိ ဝပမခငေးကို မပ စုမတော ူ၏။
ကကာရ နသ ဩဝါသစာဒုတယကစာင် ၁၃:၁ - ဤတတိယအကကိ တွင သငတိဆီ
ု ့် သို ငါလ္ော
ညမြစ၍၊
့်
သကမသခံ နစ
ှ ဦေးသံုေးဦေးအောေးမြင့် စကောေးရှိသ ျှ တိသည
ု ့်
တညရလ္ိ ့် ည။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၇၉-(အို-နဗီ တ နမတော)ငါအရှငမ တသည အသင့်အောေးလ္ူခပသိ ေးတထံ
ို ့် သို ရစူ
့် လ္တ န
မတောအမြစ မစလ္ွှတမတော ူခြဲ့်မလ္သည။အ ှနစငစစမသောကောေးအလ္လောဟအရှငမ တ သညပငလ္ျှင
(အသငရစူလ္တ နမတောမ တမြစမခငေးနင
ှ ့်စပလ္ျဉ်ေး၍)သကမသအမြစလ္ံုမလ္ောက မတော ူမပသတညေး။
စူရတွရ်ရအ်ဒဒ
် ၁၃:၄၃ - ၎ငေးမပင ကောြိ ရ မသွြည မငငေးပယကုနမသောသူတကအသင
ို ့်
သညရစူလ္
တ န မတော ဟုတဟု မမပောဆို ကမပသည။ (အိ-ု နဗီ တ နမတော) အသငသည(၎ငေးတိအောေးဤသိ
ု ့်
ု)့်
မမပော ဆို(မမြ ကောေး)ပါမလ္။ (အချငေးတို)ငါနှ
ု ့်
ကောေးဝယသကမသအမြစအလ္လောဟ
့် င့် အသငတိ၏စပ
အရှင မ တသညလ္ညေးမကောငေး၊ မဒသနောမတောကျ ေးဂန၏ အသိပညောရှိမသော သူတသည
ို ့်
လ္ညေး
မကောငေး လ္ံုမလ္ောကမပသတညေး။
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နဗတမ္န် ကတာ်မ္ုဟာမ္က်၏သတင််းစကာ်းသည် သခင်ကယရှု နင
ှ အ
့်် မခာ်းပကရာြက်မ္ျာ်း၏
သတင််းစကာ်းနှင ့်် ပပ်းမပည့််စံုကသာ သကဘာတူညချက်ရှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ရှပါ / ရှသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၈:၂၀ - သူတမမပောမသောစကောေးသည
ို ့်
နှုတကပတမတောနှင့် ညီလ္ျှင၊
သူတ၌
ို ့် အောရုဏ တတမသေး။
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၄:၃၂-၃၃ - ၃၂ ပမရောြကတိသည
ု ့်
လ္ညေး၊ ိ ိတစိ
ို ့် တဝိညောဉ်ကို ချ ပ
တညေးနိင
ု က၏။ ၃၃...သနရှ့် ငေးသူတ၏
ို ့် အသငေးမတောအမပါငေး တိ၌
ု ့် မြစသကြဲသ
့် ို အသင
အ
့် တင့်
့်
မငိ ဝပမခငေးကို မပ စုမတော ူ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဟာမ္မ္် စဂျ််ဒဒ
် ဟ်
၄၁:၄၃အသင့်အလ္ျငပွင့် ကမလ္ကုနမသောရစူလ္တ နမတော ျောေးမမပောဆို (စွပစွ)ြဲ မခငေး
ခံ ခြဲ့် ကရသည့် အတိုငေးပငအသငလ္ညေး မမပောဆိ(ု စွပစွ)ြဲ မခငေးကိုခံရ၏။
စူရဟ်အ ဟ်ရှုရာ ၄၂:၁၅ - အသငသည ဤသိမမပော
ု ့်
ကောေးပါမလ္။ငါသည အလ္လောဟအရှငမ တ ချမပေး
မတော ူခြဲ့်မသော ညသည့်ကျ ေးဂနကို ဆိုသကဝငယံု ကညမပီေးမြစ၏။ငါတိနှ
ု ့် ငအသင
တိ၏အ
ု ့်
့်
ကောေး ၌ ညသို ့် ျှ အမငငေးအခံု မပ ရန ရှိမပီ။
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နဗတမ္န် ကတာ်မ္ုဟာမ္က်သည်ဘရ
ု ာ်းသခင်ကစလွတက
် သာသူမြစ်က ကာင််းကုအတည်မပ
သည့််အကနမြင့်် ဘုရာ်းသခင်သည် သူအာ်းသခင်
ကယရှု နင
ှ အ
့်် မခာ်းကသာပကရာြက်မ္ျာ်းကဲ့်သ ု ့်
့်
ထင်ရှာ်းကသာ အံ့် သြွယ်နမ္တ်လကခဏာမ္ျာ်းကု လုပ်ကဆာင်ရန် သဘာဝလွန်တန် ခု်း
အာဏာမ္ျာ်း ကပ်းခဲ့်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ကပ်းခဲ့်ပါ / မ္ကပ်းခဲ့်ပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၅:၃၆ - ငါမပ မသော ထိုအ ှုတသည
ို ့်
လ္ညေး ငါ့်ဘက၌မန၍၊ ခ ညေးမတောသည
ငါ့်ကိုမစလ္ွှတမတော ူသညအမ ကောငေးကို သကမသခံ က၏။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄:၁၁ - ..... ငါ့်အ ှုတကိ
ို ့် ုမထောက၍ ယံု ကမလ္ော့်။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာအန်အမ္် ၆:၃၇-၃၈ - ၃၇၎ငေးမပင ထိုသူတက(အကယ
ို ့်
၍သော ုဟ မဒသည နဗီ တ နမတောမြစခြဲ ့် ပါ
လ္ျှင)၎ငေး၏အရှငမ တထံမတော ှ၎ငေးထံသမပောဋိ
ို ့်
ဟောတစရပရပသည ညသည့်အတွကမ ကောင့်
ကျမရောကပါသနညေးဟု မမပောဆို ကမလ္သည။ (အိုနဗီ တ နမတောအသငသည ထိုသူတအောေး
ို ့်
ဤ
သို)့် မမပော ကောေးပါမလ္။ ုချဧကန အလ္လောဟအရှငမ တသည (ထိုသတ
ူ မတောင
ို ့်
ေးဆိုမသော)တနခို ေး မပော
ဋိဟောကို ချမပေးနိင
ု စွ ေးရှိမတော ူ မသောအရှငမ တ မြစမတော ူ၏။ ….၃၈ ငါအရှငမ တသည ( ိ ိ
ှတတ ေး) စောအုပတွင တစံုတရောကို ျှ ချနလ္ှပထောေးမတော ူသည ရှိမချ။
စူရဟ်ယန
ူ တ
ွ (် စ်) ၁၀:၂၀ - ထို ှတစပါေး ၎ငေး တိသည
ု ့်
(ဤသို)မမပောဆိ
ု ကကုန၏။အဘယမ ကောင့်
့်
ထို(ရ စူလ္တ နမတောမ တ) ၏အမပေါ်၌၎ငေး ၏ အရှငမ တအထံမတော ှသကမသလ္ကခဏောတစစံု
တစ ရော ကျမရောကခြဲ ့်ပါသနညေး။ အကယစငစစ အကွယ၌ရှိသ ျှတကိ
ို ့် ု အလ္လောဟအရှငမ တ
သော လ္ျှင ပိုငဆိုငမတော ူ၏။သိမြစ
ု ့် မပရောအသငတိသည
ု ့်
မစောင့်မ ျှော၍မန ကမလ္ကုန။
ငါသညလ္ညေး အသင တိနှ
ု ့် ငအတူ
မစောင့်မ ျှောသူတတွ
ို ့် င တဦေးအပါအဝင မြစသတညေး။
့်
မ္ှ တခ
် ျက်။ သမ္မ ာကျမ္် ်းစာတွင် သခင်ကယရှု နင
ှ ့််
အမခာ်းပကရာြက်မ္ျာ်း၏အံ့် သြွ ယန
် မ္တ်လကခဏာ မ္ျာ်း (၁၅၇) ခု မ္ှ တတ
် မ္််းထာ်းရှကသာ်လည််း
ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ ် နဗ တမ္န်ကတာ် မ္ု ဟာမ္က် အတွက် အလာ်းတူမ္ှတတ
် မ္် ်းမ္ျာ်းမ္ရှကပ။
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သခင်ကယရှု နင
ှ အ
့်် မခာ်းပကရာြက်မ္ျာ်းကဲ့်သအနာဂတ်
ု ့်
ကုကဟာကန် ်းထတ
ု န
် င
ု က
် သာသမ္ဟု
ု ့် တ ်
ကက တင်ကဟာ ကာ်းနင
ု က
် သာပကရာြက်ဆက
ု ကျ်းဇူ်းနဗတမ္န် ကတာ်မ္ုဟာမ္က်၌ရှခဲ့်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္ရှခဲ့်ပါ / မ္ရှခဲ့်ပါ ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
တရာ်းကဟာရာကျမ္် ်း ၁၈:၂၂ - ပမရောြကသညထောဝရဘုရောေး၏အခွ ငက
့် ိုမဆောင၍မဟောမမပောသည
အတိုငေးအ ှု မြစ၊ မဟောမမပောမသောစကောေး မပညစ
့် ုလ္
ံ ျှင၊ ထိုစကောေးကို ထောဝရဘုရောေး ိနမတော
ူ၊
့်
ပမရောြကသည ရြဲရငစ
့် ွောမဟောမမပောမပီ။ သူကိ
့် ု မ ကောကရ။
ဓမ္မ ရာဇဝင်ပဋ္ဌမ္ကစာင် ၉:၉-မရှေးကောလ္၌ ဣသမရလ္အ ျိ ေးသောေးတိသည
ု ့်
ဘုရောေးသခငကို မ ေးမ နေး
မခငေးငှါ သွောေး ညဟု အ ကံရိ ှ လ္ျှင၊ မ ငမသောသူထံသို သွ
ု ့် ဆိုတတ က၏။ ပမရောြကဟူ
့် ောေး ကစိဟု
၍ မခေါ်မဝေါ်မသောသူကို မရှေး ကောလ္၌ မ ငမသောသူဟူ၍ မခေါ်မဝေါ် ကသတညေး။
ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၄၁:၂၂- ထုတမဘော၍ အနောဂတတိအရောတိကိ
ု ့် ု ငါတိအောေး
ု ့်
မပ ကမစ။ အရင
မြစဘူေးမသောအရောတိသည
ု ့်
အဘယသိမြစ
ု ့် သညကို ငါတို ဆင
မခင၍၊ ထိုအရောတိ၏
ု ့် အဆံုေးကို သိရ
့်
ညအမ ကောငေး မဘောမပ ကမစ။..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------စူရာအန်အမ္် ၆:၅၀-အသငတိအောေးမမပောဆိ
ု ့်
ုသည ဟုတ။ ကျွနပ
ု သညအကွယ၌ရှိသည တိကိ
ု ့် ုမ င
သည (ဟူ၍လ္ညေးမမပောဆိုသည) ဟုတ။
စူရာအဟ်ကြ် ၄၆:၉–...(အချငေးတ၊)ငါသည
ို ့်
ိ ိန ှငပတ
သက၍လ္ညေးမကောငေး၊အသငတိနှ
ု ့် ငပတ
့်
့်
သက၍လ္ညေးမကောငေး၊ ညသို မပ
ှ ည ဟုတမပီ။ငါသည ိ ိထံထုတမပန
့် လ္ုပမခငေးခံရ ညကို သိရိ သ
မခငေး ခံ ရမလ္မသော ‘ဝဟယ’ အ ိနမတော
ကိုသောလ္ျှင လ္ိုကနော၏။
့်
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အာမဗဟံ၏ ဘုရာ်းသခင်သည် နဗတမ္န် ကတာ်မ္ုဟာမ္က်၏ ကအ်ဗာ အရပ် ရှ ကကျာက်တ်းံု
နက်အာ်းနမ္််းမခင််းသမ္ဟု
ု ့် တအ
် ာရပ် နတ်ဘရ
ု ာ်းမ္ျာ်းအာ်းအရု အကသမပ မခင််းတအကပေါ်
ု ့်
အ မပ
စ် ခွငလ
့်် ွတက
် ပ်းပါမ္ည်လာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ခွငမ္
့်် လွှတက
် ပ်းပါ / ခွငလ
့်် ွှတက
် ပ်းသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ထွက်ကမမ္ာက်ရာကျမ္် ်း၂၀:၃-၅-၃ငါ ှတပါေးအမခောေးမသောဘုရောေးကို ကိေးု ကွယနှင။့် ၅ဦေး ချဝတ မပ နှင့်
ဓမ္မ ရာဇဝင်တတ ယကစာင် ၁၉:၁၈ - သိရောတွ
ု ့်
င ဗောလ္မရှ ွေ့၌ ဒူေးမထောကမခငေး၊ န ေးမခငေးကို မပ မသောသူ
အမပါငေးတညေးဟူမသော ဣသမရလ္ အ ျိ ေးသောေးခု နစမထောငတိကိ
ု ့် ု ငါ့်အဘို ငါကျန
ကငေးမစမပီ ဟု
့်
ိနမတော
ူ၏။
့်
ကကာရ နသ ဩဝါသစာဒုတယကစာင် ၆:၁၆ - ဘုရောေးသခင၏ဗိ ောနမတောသည ရုပတုတနှ
ို ့် င့် အဘယ
သို စပ
့် ဆိုငရ ညနညေး။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၁၅၈ - ဧကနအ ှန ဆွြောနှင့် ရဝဟမတောင ျောေးသည အလ္လောဟအရှငမ တ သတ
ှတထောေးမတော ူမသော သောသနောမတော၏အထိ ေးအ ှတ ျောေးအနက ှ မြစသည၊ အ ကငသူသည
အလ္လောဟအရှငမ တ၏ အိ မတောမြစမသော ကအဗဟ မကျောငေးမတောသို ဟဂျ
မပ ရန သွောေးမရောက
့်
သညမြစမစ၊သိတည
ု ့်
ေး ဟုတအွန ရဟမပ သညမြစမစထိုသူ၏အမပေါ်၌ထိုမတောငနှစလ္ံုေး
အ ကောေး တွင သွောေးလ္ောမခငေးသည တစစံုတစရော ျှ အမပစ ရှိမပီ။
စူရတွန်နဂျမ္် ၅၃:၁၈-၂၀- ၁၈ သိမြစ
ု ့် မပရောအသငတိသည
ု ့်
‘လ္ောေးတ’နှငစပ
့် လ္ျဉ်ေး၍လ္ညေးမကောငေး၊
‘အွဇဇော’ နှငစပ
့် လ္ျဉ်ေး၍လ္ညေးမကောငေး။ ၂၀ အမခောေး တတိယမမ ောကမြစမသော ‘ နောေးတ’နှငစပ
့်
လ္ျဉ်ေး၍လ္ညေးမကောငေး၊ ဆငမခငသံုေးသပမခငေးကို မပ ခြဲ ့် ကမလ္သမလ္ော။
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နဗတမ္န် ကတာ်မ္ုဟာမ္က်သည် သူ၏အမပစ်မ္ျာ်းအတွက်ခွငလ
့်် ွှတမ္
် ှုကု ကတာင််းခံရန်
လုအပ် ကသာသာမ္န် လသ
ူ ာ်းတစ်ဉ်းအမြစ် သတ်မ္ှတယ
် ူဆခံရပါမ္ည်လာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
ယူဆသည် / ယူဆသည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ကဒသနာကျမ္် ်း ၇:၂၀ - အမပစ ပါဘြဲ မကောငေးမသောအကျငက
့် ို ကျင့် မသော သူမတောမကောငေးတစံု
တမယောက ျှ မမ ကကီေးမပေါ် ှော ရှိ။
ရှငက
် ယာဟန်ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁:၈၊၁၀ - ကိယ
ု အမပစ ရှိဟု ငါတိသည
ု ့်
ဆိုလ္ျှင၊ ကိုယကိုကိုယ
လ္ှညမ့် ြောေး က၏။ ငါတိ၌သစစ
ု ့်
ောတရောေး ရှိ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၀၆ - ၎ငေးမပင အသငသည အလ္လောဟအရှငမ တအထံမတော၌ (အမပစ ှ) လ္ွတ
မငိ ေးချ ေး သောခွ ငကိ
့် ု မလ္ျှောကထောေးပန ကောေးပါမလ္။
စူရဟ်ယဆ
ူ ြ
ွ ် ၁၂:၅၃ - စငစစမသောကောေး ကျွနပ
ု သည ိ ိကိုယကိုအမပစ က
ှ ငေးလ္ွတသညဟု ဆို
လ္ိုမပ။ အမ ကောငေး မသောကောေးဧကန လ္ွြဲ စိတနှလ္ံုေး ျောေးသည မကောငေး ှုကုအ
ိ လ္ွနအ ိနမပေးတိ
ုက
့်
တွနေး မလ့္်ရိ ှ ကမသောမ ကောင့်ပင။
စူရဟ်မ္ုဟမ္မ ဒ ် ၄၇:၁၉ - သိမြစ
ု ့် မပရော (အိ-ု နဗီတ နမတော၊) အသငသည ိ ိ၏ချိ ွေ့တြဲ ့် ှုနင
ှ ့်စပလ္ျဉ်ေး
၍ လ္ွတမငိ ေး ချ ေးသောခွ ငကိ
့် ု ပန ကောေးအသနောေးခံ ပါမလ္။
မ္ှ တခ
် ျက်။ နဗတမ္န်ကတာ်မ္ု ဟာမ္က်သည် ၄င််းကုယတ
် င
ု ်၏ ကယ်တင်ကတာ်မ္ူမခင််းကု စတ်ခ ျမ္ှု မ္ရှ
ခဲ ့်ကပ။ Cf. စူရာအဟ်ကြ် ၄၆:၉၊ ဟဒ်းစ်ဘခ
ူ ါရကျမ္် ်း တွဲ -၅၊ အမ္ှ တ ် ၂၆၆ နှင့်် ၂၃၄-၂၃၆
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နဗတမ္န် ကတာ်မ္ုဟာမ္က်သည် ပကရာြက်မ္ျာ်း၏ ကနာက်ဆ်းု ံ ကသာနှင ့်် အကက်းကျယ်ဆ်းု ံ
ကသာသူအမြစ် သတ်မ္ှတယ
် ူဆခံရပါမ္ည်လာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္ယူဆပါ / ယူဆသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဗျာဒတ်ကျမ္််း၁:၁၊၈၊၁၇-၁ထိုသခင၏ဗျောဒတ
ိ မတောကို..၈ငါသည အောလ္ြမြစ၏။ဩမ ဃလ္ညေးမြစ၏ဟု
အနနတတနခို ေးနင
ှ မ့် ပညစ
့် ုမ
ံ တော ူ၍၊ပစစ ပပန၊အတိတ၊အနောဂတကောလ္အစဉ်ရှိမတော ူမသောထောဝရအရှင
ဘုရောေးသခင ိနမတော
ူ၏။၁၄ ျကစိမတောသညလ္ညေး ီေးလ္ျှက
ံ သ
ြဲ ့် ို မြစ
့်
့် ၏။၁၇ငါသညအဦေးဆံုေးမသောသူ၊
မနောကဆံုေးမသောသူမြစ၏။၁၈အသကရှငမသောသလ္
ူ ညေးမြစ၏။ငါသည အရငမသသည မြစ၍၊
က ဘောအဆကဆကအသကနှင့်မပညစ
့် ု၏
ံ ။ ရဏောနင
ှ ့် ရဏောနင
ို ငံကိုလ္ညေးငါအစိုေးရ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အ ဟ်ဇ်ဇာြ် ၃၃:၄၀ ုဟ မဒသညအသငတိမယောက
ု ့်
ျောေး ျောေးအနက ညသူတစဦေးတစမယော
က ၏ ြခင ျှ ဟုတမပ။ စငစစ ှော ူကောေး ( ုဟ မဒသည) အလ္လောဟအရှငမ တ၏
ရစူလ္တ နမတောသညလ္ညေးမကောငေး၊နဗီ တ နမတောအမပါငေးတို(၏နု
ဗုဝသ)ကိုအဆံုေးသတသူသ
့်
ညလ္ညေးမကောငေး၊ မြစမပသည။အ ှနစငစစ အလ္လောဟအရှငမ တသည
အရောခပသိ ေးတိကိ
ု ့် ုအ ကငေး ့်ြဲ သိမတော ူ မသောအရှငမ တပင မြစမတော ူမပသတညေး။
စူရဟ်ြာသဟ ၄၈:၂၈ - ထိုအရှငမ တသည အ ကငအရှငမ တပင။ထိုအရှငမ တသည ိ ိရစူလ္
တ နမတော ‘ ုဟ မဒ’ (ဆွလ္လလ္ောဟု အလ္ိုငဟိဝစလ္ော )အောေး တရောေးလ္ ေးညွှနနှငတကွ
လ္ညေး
့်
မကောငေး၊ ှန ကနမသော ‘ဒီန’သောသနောမတောနှငတကွ
လ္ညေးမကောငေး၊ ယငေးသောသနောမတောကို
့်
အောေးလ္ံုေးမသော သောသနောတိထက
ု ့်
ဝယ လ္ွှ ေး ိုေးမစမတော ူအမ
ံ ့် သောငှော မစလ္ွှတမတော ူခြဲ့်၏။ အ ှန
မသောကောေး အလ္လောဟအရှငမ တသညပင သကမသအမြစ လ္ံုမလ္ောကမတော ူမပသတညေး။
မ္ှ တခ
် ျက်။ သခင်ကယရှု အာ်း တြန်မပန်ကကလာရန် ကမ္ျှာ်လင်သ
့် ည်။ နဗတမ္န်ကတာ်
မ္ု ဟာမ္က်အာ်း မ္ကမ္ျှာ်လင်က
့် ပ။

လူသာ်းနှငအ
့်် မပစ်တရာ်း
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အာဒံနင
ှ ဧ
့်် ဝ၏ အမပစ်မပ မခင််းသည် ဘုရာ်းသခင်နင
ှ လ
့်် ူသာ်းအ ကာ်း
အဓကကွဲမပာ်းမ္ှုကုမြစ် ကစခဲ့်ပပ်း ယင််းသည် ဘုရာ်းသခင်၏ အမပစ်စရင်မခင််းမ္ှ
လူကုကယ်တင်ြရန်
ု ့် အက ကာင််း မြစ်ကစခဲ့်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မြစ်ကစခဲသ
့် ည် / မ္မြစ်ကစပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကမ္ဘ ာဦ်းကျမ္််း၂:၁၆-၁၇-၁၆ထောဝရအရှငဘုရောေးသခငကလ္ညေး၊မကောငေး မကောငေးကို သိကျွ ေးရောအပင ှတပါေး၊
ထိုဥယျောဉ်၌ရှိသ ျှမသောအပငတိ၏အသီ
ု ့်
ေးကို သငသည စောေးရမသောအခွ ငရ
ှ ။၁၇ထိုအပင၏အသီေးကိုကောေး
့် ိ ၏
စောေးရ။စောေးမသောမနတွ
့် ငဧကနအ ှနမသရ ညဟု လ္ူကိုပညတထောေးမတော ူ၏။
ကရာမ္ဩဝါဒစာ၅:၁၂-၁၉- ၁၂ ဤအမ ကောငေးအရောဟူ ူကောေး၊ အမပစတရောေးသည တမယောကမသော
သူအောေးမြင့် ဤမလ္ောကသိဝင
ု ့် ၍၊ အမပစတရောေးအောေးမြင့် မသမခငေး တရောေးဝငသညနှငအ
့် ညီ၊ လ္ူ
အမပါငေးတိသည
ု ့်
အမပစရှိမသောမ ကောင့် မသမခငေးသို မရောက
ရ က၏။
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၃၅-၃၈ - ၃၅အို-အောဒ ….ဤအပင၏အနီေးသို ့် ချဉ်ေးကပ ကနှင၊(အကယ
၍ထို
့်
အပင၏အနီေးသိချဉ်ေးကပ
ု ့်
၍ ထိုအပင၏အသီေးအနှက
ံ ိုစောေးသံုေး ိ ကလ္ျှင)အသငတိသည
ု ့်
မပစ ှုကျြူေး
လ္ွနသူ ျောေးတွငအပါအဝငမြစ ကကုနလ္တတ။ံ ့် ၃၈ ထိအ
ု ခါ က ဘောဦေးြခင အောဒ (အ)သည ိ ိအောေး
မ ွေးမ ြူမစောင ကည့်ရှု မတော ူထမသော အရှငထံ
ှ အချိ ွေ့မသော(ဆု ွန) ျောေးကို သင ကောေးနောယူ၍
့်
(အရှငထံ
့် ဝနချမတောငေးပန အသနောေးခံ ရော) အလ္လောဟအရှငမ တသည ိ ိကရုဏောမတောမြင့် အော
ဒ (အ)ဘကသို လ္ှ
့်
ူ၍ ချ ေးသောခွ င့် မပေးသနောေးမတော ူမလ္၏။
့် ညမတော
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လူသာ်းမ္ျာ်းသည် သဘာဝအမပစ် (ဗဇအမပစ်)မြင့်် ကမ္ွ်းြွာ်းလာရသူမ္ျာ်းမြစ်အက ကာင််း
ကြာ်မပကသာကျမ္််းချက်မ္ျာ်း ရှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ရှသည် / မ္ရှပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္််း၆၄:၆- အကျွနပ
ု တိရှ
ု ့် ိသ ျှသည စင ကယမခငေး ရှိပါ။မပ ဘူေးသ ျှမသော
ကုသိုလ္မကောငေး ှုတသည
ို ့်
ညစမသောအဝတနှငတ
ု တို ရှ
့် ူ ကပါ၏။အကျွနပ
့် ိသ ျှသည သစရွ ကကြဲ ့် သို ့်
ညိ ေးန ွ ေးလ္ျကရှိ၍၊ ကိယ
ု အမပစတိသည
ု ့်
မလ္ကြဲသ
့် ို အကျွ
နပ
ု တိကိ
ု ့် ု တိုကသွောေးပါမပီ။
့်
ကယရမ္အနာဂတတ ကျမ္် ်း ၁၃:၂၃ - အြဲသမယောပိလ္ူသည ိ ိအမရ၏ အဆငေးကို၎ငေး၊ ကျောေးသစ
သည ိ ိအကွကအကျောေးတိကိ
ု ့် ၎
ု ငေး မမပောငေးလ္ြဲနင
ို သမလ္ော။ မမပောငေးလ္ြဲနင
ို လ္ျှင၊ ဒုစရို ကကို မပ မလ့္်
ရှိမသော သူတသည
ို ့်
၊ သုစရို ကကိုမပ မခငေးငှါ တတနိင
ု ကလ္ိ ့် ည။
ကယရမ္ အနာဂတတ ကျမ္် ်း ၁၇:၉ - စိတနှလ္ံုေးသည ခပသိ ေးမသော အရောထက စဉ်ေးလ္ြဲတတ၏။ အလ္ွန
ယိုယွငေးမသော သမဘောရှိ၏။ စိတနှလ္ံုေးသမဘောကို အဘယသူသိနင
ို သနညေး။
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၃:၂၃ - ..လ္ူအမပါငေးတိသည
ု ့်
ဒုစရို ကကို မပ ၍ဘုရောေးသခငမရှ ွေ့မတော၌ အသမရ
ပျက ကမပီ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာတာဟာ ၂၀:၁၂၂ - ထိမနောက
ု ့်
ယငေးအောဒ အောေး ၎ငေးကို ြနဆငေးမ ွေးမ ြူမတော ူမသော အရှင
မ တသည မရွ ေးချယမတော ူခမ
ြဲ ့် လ္ရော၊ထိုအရှငမ တသည ၎ငေး၏ဘကသို ကရု
ဏောမတောနှင့် မပန
့်
လ္ှည ့် မတော ူ (၍၎ငေး၏မတောငေးပနချကကို သမဘောတူလ္ကခံမတော ူ)ခြဲ ့်မလ္သည။ ထိမပင
ု ့် တရောေး
လ္ ေး ှန ကိုလ္ညေးမပမတော ူခမ
ြဲ ့် လ္သည။
]မ္ှ တခ
် ျက်။ အစစလာမ္်ဘာသာသည် ‘ဗဇအမပစ်’၏အယူဝါဒကု မငင််းဆသ
ု ည်။
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ပကရာြက်မ္ျာ်းအပါအဝင် (သခင်ကယရှု မ္ှလွှဲ၍) လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်းလံု်းသည်
အမပစ်တရာ်းကု ကျ ်းလွန်ကသာ အမပစ်ရှသူမ္ျာ်းဟုတပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ဟုတသ
် ည် / ဟုတသ
် ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဓမ္မ ရာဇဝင်တတ ယကစာင် ၈:၄၆- မပစ ှောေးတတမသောလ္ူတမယောက ျှ ရှိသညမြစ၍၊
ကိုယမတော ၏လ္ူတသည
ို ့်
ကိုယမတောကို မပစ ှောေးမသောမ ကောင.့် ..
ဆာလံကျမ္် ်း ၁၃၀:၃ - အို ဘုရောေးရှငထောဝရဘုရောေး၊ ကိုယမတောသည ဒုစရိုကအမပစ ျောေးကို ှတ
မတော ူလ္ျှင အဘယသူသည ခံ ရပနိင
ု ပါ ညနညေး။
သုတတက
ံ ျမ္် ်း ၂၀:၉ - ငါသည ကိုယစိတနှလ္ံုေးကို စင ကယမစမပီ။ အမပစနှငက
့် ငေးလ္ွတ၏ဟု
အဘယသူဆိုနင
ို သနညေး။
ကရာမ္ဩဝါဒစာ၃:၁၀-ကျ ေးစောလ္ောသညကောေး၊ မမြောင့် တမသောသူ ရှိ၊ တမယောက ျှ ရှိ။
ရှငက
် ယာဟန်ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁:၈ - ကိုယအမပစ ရှိဟု ငါတိသည
ု ့်
ဆိုလ္ျှင၊ ကိုယကိုကိုယ
လ္ှညမ့် ြောေး က၏။ ငါတိ၌သစစ
ု ့်
ောတရောေး ရှိ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ယဆ
ူ ြ
ွ ် ၁၂:၅၃ - စငစစမသောကောေး ကျွနပ
ု သည ိ ိကိုယကိုအမပစ ှကငေးလ္ွတသညဟု ဆို
လ္ိုမပ။ အမ ကောငေး မသောကောေးဧကန လ္ွြဲ စိတနှလ္ံုေး ျောေးသည မကောငေး ှုကိုအလ္ွနအ ိနမပေးတိ
ုက
့်
တွနေး မလ့္်ရိ ှ ကမသောမ ကောင့်ပင။
စူရဟ်နဟ်လ်၁၆:၆၁ - စငစစမသောကောေး အကယ၍သော အလ္လောဟအရှငမ တသည လ္ူတအောေး၎င
ို ့်
ေး
တို ၏
တရောေး ှုမ ကောင့်(ရုတတရကချကချငေး)ြ ေးဆီေးကွပ ျကမတော ူပါလ္ျှင(ဤပထဝီမမ )
့်
မပေါ်ဝယ သွောေးလ္ောလ္ှုပရှောေးမသော သတတဝါတစစံုတစခု ကို ျှ ချနထောေးမတော ူ ည ဟုတမပ။
စူရဟ်မ္ုဟမ္မ ဒ ် ၄၇:၁၉ - သိမြစ
ု ့် မပရော (အိ-ု နဗီ တ နမတော၊) အသငသည ိ ိ၏ချိ ွေ့တြဲ ့် ှုနင
ှ ့် စပလ္ျဉ်ေး
၍ လ္ွတမငိ ေးချ ေးသောခွ ငကိ
့် ု ပန ကောေးအသနောေးခံ ပါမလ္။
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သခင်ကယရှု ၏မ္ခင် မ္ာရသည် သန် ရှ့် ငမ် မ္င်မ့် မ္တ်ကသာပါရမ္မ္ျာ်းနှငမ့်် ပည့််စံုသအ
ူ မြစ် သတ်
မ္ှတခ
် ံရပပ်း ဘုရာ်းသခင်၏မ္ခင်အကနမြင့်် ကည်ည ကလ်းစာ်းခံရသင်ပ
့် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္သင်ပ
့် ါ / မ္သင်ပ
့် ါ ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၄၂:၈ - ငါသည ထောဝရဘုရောေးမြစ၏။ ထိုနော သည ငါ့်နော မြစ၏။ ငါ့်
ဘုနေးကို အမခောေးမသော သူအောေး၎ငေး၊ ငါ့် အသမရကို ရုပတုဆငေးတုတအောေး၎င
ို ့်
ေး ငါ မပေး။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၂:၃-၅- ၃ စပျစရညကုနမသောအခါ၊ မယရှု ၏ ယမတောက၊ စပျစရည ရှိဟု
ကောေးမမပော၏။ ၄မယရှု ကလ္ညေး၊ အချငေး ိနေး ၊ သငသည ငါနှငအ
ု ့် ုငသနညေး။ ငါ့်အချိန
့် ဘယသိဆိ
မရောကမသေးဟု ိနမတော
ူ၏။ ၅ ယမတောကလ္ညေး၊ သူမစခို ငေးသ ျှတကိ
ို ့် ု မပ ကမလ္ော့်ဟု
့်
အမစ ခံ တအောေးဆိ
ို ့်
မ
ု လ္၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်အစစရာအလ် ၁၇:၂၂-၂၃ - စငစစ အသင့်အောေး ြနဆငေးမ ွေးမ ြူမတော ူမသောအရှငမ တ
သည (ဤသို)အ
ိန မတော
စီရငချ ှတ မပဋ္ဌောနေးမတော ူခြဲ့်မလ္သည။ အသငတိသည
ု ့်
ထိုအရှငမ တ ှ
့်
့်
တစပါေး အမခောေးကို ခဝပကိုေးကွယ ရှိခိုေးပူမဇောမခငေး အလ္ျှငေး မပ ကရမပ။
စူရတွဇ်ဇာရယာသ် ၅၁:၅၆ - စငစစမသောကောေး ငါအရှငမ တသည ဂျငနသတတဝါတိအောေးလ္ည
ု ့်
ေး
မကောငေး၊ နု ဿ လ္ူသောေးတိအောေး
ု ့်
လ္ညေးမကောငေး၊ ငါအရှငမ တအောေး ဆညေးကပကိုေးကွယ ကရန
သောလ္ျှင ြနဆငေးမတော ူခြဲ့်၏။
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လူသာ်းတစ်ဉ်း၏အမပစ်တရာ်းသည်သန် ရှ့် င်း် ကသာဘုရာ်းသခင်ထမ္
ံ ှသ်းမခာ်းမြစ်ကစပပ်း၄င််း
၏ သဘာဝအကျ ်းဆက်အကနမြင့်် အမပစ်ကျ ်းလွန်သမ္
ူ ျာ်း ငရဲသသွ
ု ့် ာ်းရန် အမပစ်စရင်
ခံရမ္ည် မြစ်က ကာင််း နာ်းလည်ရပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

နာ်းလည်ရသည် / နာ်းလည်ရသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကယဇကကျလအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၁၈:၄၊၂၀-၄..မပစ ှောေးမသောဝိညောဉ်သညအသကမသရ ည။ ၂၀ မပစ
ှောေးမသောသူသည အမသခံရ ည။ ...
ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၁၂:၅ - အဘယသူကို မ ကောကရ ညနညေးဟူ ူကောေး၊ ကိုယခနဓောကိုသတမပီေး ှ
ငရြဲ ထြဲသို ချနိ
ု မသောသူကို မ ကောက ကမလ္ော့်။ ငါအ ှနဆိုသညကောေး၊ ထိုသက
ူ ို မ ကောက ကမလ္ော့်။
့် င
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၂၀:၁၃-၁၅ - ၁၃ ...လ္ူအသီေးအသီေး တိသည
ု ့်
ိ ိတအကျင
ို ့်
အ
့် တိုငေး တရောေးစီရငမခငေး ကို
ခံ ရ က၏။ ၁၄ ထိုအခါ ရဏနှင့် ရဏနိင
ု ငံကို ီေးအို ငထြဲသို ချပစ
မလ္၏။ ၁၅ အသကစော
့်
မစောင၌ စောရငေး ဝငမသောသူ ရှိသ ျှတကိ
ို ့် ုလ္ညေး ီေးအိုငထြဲသို ချပစ
မလ္၏။
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်အအ်ရ်ရာြ် ၇:၄၁ - ၄ငေးတိ၌
ု ့် ငရြဲ ီေးအိ ပယောပငရှိအ။ံ ့် ထိုနညေးတူစွော ၄ငေးတိအမပေါ်
ု ့်
၌
(လ္ညေးငရြဲ ီေး၏) အြံု ေးအအုပပငရှိအ။ံ ့် စငစစ ူကောေး ငါအရှငမ တသည တရောေးကျြူေးလ္ွနမသော
သူတအောေး
ို ့်
ဤနညေး အတိုငေးပင မပစဒဏမပေးမတော ူမပသတညေး။
စူရဟ်ယန
ူ တ
ွ (် စ်) ၁၀:၂၇ - သိရောတွ
ု ့်
င မကောငေး ှုဒစ
ု ရို က ျောေးကိုရှောမြွ ဆညေးပူေး ကကုနမသောသူတို ့်
ူကောေး (၎ငေး တိရှ
ု ့် ောမြွ ဆညေးပူေးခြဲ ့် ကကုနမသော) မကောငေး ှု ျောေး၏အကျိ ေးသည ထို မကောငေး ှုနင
ှ ့်
ထပ တူထပ ျှပင မြစမချသည။ …..ထိုသတ
ူ သည
ို ့်
ငရြဲ သောေး ျောေး မြစ ကမပသည။ ၎ငေး တိသည
ု ့်
ငရြဲ ဘံု ၌အမ ြဲထောဝစဉ်မနထိုင ခံ စောေး ကရ ည့်သူ ျောေးပင မြစ ကကုနသတညေး။
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သန် ရှ့် င်း် ကသာဘုရာ်းသခင်သည် ကသ်းငယ်ကသာအမပစ်တရာ်းမ္ျာ်းကု
အကလ်းအနက်ထာ်းပါ သလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

အကလ်းအနက်ထာ်းသည် / အကလ်းအနက်မ္ထာ်းပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၅:၁၉ - ထိုမ ကောင့် အ ကငသူသည၊ အငယဆံုေးမသောပညတတခု ကို ကိုယတိုင
လ္ွနကျြူေး၍ သူတပါေးတိအောေးလ္ည
ု ့်
ေး ထိုအတူသွနသင၏။ ထိုသူသည မကောငေးကငနိင
ု ငံမတော၌
အငယဆံုေးမသောသူမြစလ္ိ ့် ည။..
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၁၂:၃၆ - ငါဆိုသညကောေး၊ လ္ူတသည
ို ့်
အကျိ ေး ြဲမ
့် သောစကောေးကို မမပောသ ျှအတွက၊
တရောေးဆံေးု မြတမသောမန၌့် စစမ ကောမခငေးကို ခံရ ကလ္တံ။့် ..
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၅:၆ - သငတိ၏
ု ့် ဝါ ကောေးမခငေးသည မကောငေး သင့် မြစ၏။ အ
နညေးငယမသောတမဆေးသည ုနစိ့် ေးတပံုလ္ံုေး ကို မြောငေး ကမစတတသညကို သိ ကသမလ္ော။
ရှငယ
် ာကုပ်ဩဝါဒစာ ၂:၁၀ - ..ပညတတရောေးအလ္ံုေးစံုကို မစောငမ
့် ရှောကသညတွင တစံုတခု ၌ ှောေး ိ
လ္ျှင၊ ပညတတရောေးကို လ္ွနကျြူေးမသောအမပစရှိ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အ ဟ်ဇ်ဇာြ် ၃၃:၅ -….စငစစမသောကောေး အသငတိအမပေါ်
ု ့်
၌ အသငတို မ
့် ့် ှောေး၍မပ ူခြဲ့် က
ကုနမသော အ ှုကိစစနင
ှ စပ
ု ့်
င အသငတိ၏စိ
ု ့် တက
့် လ္ျဉ်ေး ၍ အမပစတစစံုတစရော ရှိမပ။ သိရောတွ
ကံရွယမပ လ္ုပခြဲ ့် ကကုနမသော အ ှုကိစစ၌ ူ(အမပစ)ရှိသည။
စူရတွန်နဂျမ္် ၅၃:၃၁-၃၂- (ထိုမကောငေး ှုမပ သူတို ့် ှော) အမသေးအြွြဲမပစ ှု ျောေးကို ( မတောတဆ)
မပ ိ က မသောလ္ညေး ကကီေးမလ္ေးမသော မပစ ှုတို ့် ှလ္ညေးမကောငေး၊
ညစည ေး ှုတို ့် ှလ္ညေးမကောငေး၊(အထူေး) ကဉ်မရှောင ကကုန၏။
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သူခု်းတစ်ကယာက်၏လက်ကုမြတ်မခင််းသည်
သင်က
် ါသလာ်း။
့် လျှာ်ကသာအမပစ်ဒဏ် စရင်မခင််းတစ်ရပ် ဟုတပ
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ဟုတပ
် ါ / ဟုတသ
် ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ထွက်ကမမ္ာက်ရာကျမ္် ်း ၂၂:၁-၄...၁လ္ူသည သိုေးနွောေးကိုခိုေး၍သတသညမြစမစ၊မရောငေးသညမြစမစ၊
နွောေးတမကောငအတွကနွောေးငါေးမကောငကို၎ငေး၊သိေးု တမကောငအတွကသိုေးမလ္ေးမကောငကို၎ငေးမပနမပေး
ရ ည။ ၄သူခိုေးလ္က၌ခို ေးမသောနွောေး၊ သိုေးကိုအသကရှငလ္ျက အ ှနမတွွေ့လ္ျှင၊ နှစဆမပနမပေးရ ည။
သုတတက
ံ ျမ္် ်း ၆:၃၀-၃၁ - ၃၀ ွတသိပမသော စိတမမပမစမခငေးငှါ၊ ခိုေးမသောသူ ပင အမပစ လ္ွတရ။
၃၁ မတွွေ့ ိလ္ျှင ခု နစဆမပနမပေးရ ည။ ကိုယအိ ၌ ရှိသ ျှမသော ဥစစောတိကိ
ု ့် ု မလ္ျောရ ည။
ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၆:၃၅-၃၆ - ၃၅ သငတို ့် ူကောေး ရနသူတကိ
ို ့် ခ
ု ျစ ကသမလ္ော။ မကျေးဇူေးမပ က
မလ္ော့်။ တစံုတခု ကိုရ ညဟု မမ ောလ္ငမ့် ခငေး ရှိဘြဲ မချေးငှါေး ကမလ္ော့်။ ထိုသမပ
ို ့် လ္ျှင သငတိအကျိ
ု ့်
ေး
ကကီေးလ္ိ ့် ည။ အမ ငဆ
ု ကောင့် သငတိအဘသည
ု ့်
့် ံုမသောဘုရောေး၏ သောေးမြစ ကလ္ိ ့် ည။ ၃၆...ထိမ
သနောေးမခငေးစိတရှိမတော ူသညနညေးတူ သငတိသည
ု ့်
လ္ညေး သနောေးမခငေးစိတရှိ ကမလ္ော့်။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ်၅:၃၈ -၎ငေးအမပင(အိ-ု တရောေးသူကကီေးအမပါငေးတိ)ု ့် ခို ေးသူမယောကျောေးပငမြစမစ၊
ခို ေးသူ ိနေး ပငမြစမစ၊ အသငတိသည
ု ့်
၎ငေးတိနှ
ု ့် စဦေးလ္ံုေး၏လ္က ျောေးကိမု ြတမတောက ကမလ္ကုန။
(ဤသည) ထိုသူတနှ
ို ့် စဦေး မပ ူခြဲ့် ကမသော မပ ူချက၏ မပစဒဏလ္ညေးမြစ၏။အလ္လောဟအရှငမ တ
အထံမတော ှ(အမခောေးသူ ျောေး) သတိသမ
ံ ဝဂရမစရန ဆံုေး ချကတစရပလ္ညေးမြစ၏။
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တစ်ခါတစ်ရံတစ်ပါ်းသူကုလမ္်လည်မခင််းသမ္ဟု
ု ့် တလ
် ှည့် မ် ြာ်းမခင််းသည် ယံု ကည်သ ူ
တစ်ကယာက်အတွက် ကကာင််းပါသလာ်း။ (Taqiyya သမ္ဟု
ု ့် တ ် Kitman)
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ကကာင််းပါ / ကကာင််းသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

သုတတက
ံ ျမ္် ်း ၆:၁၆-၁၇ - ၁၆ ထောဝရဘုရောေး ုနေးမတော ူမသော အရော မမခောက ပါေး က၊ စကဆုပရွ ံ ွေ့ ရှော
မတော ူမသောအရော ခု နစပါေး ဟူ ူကောေး၊ ၁၇ ... ုသော၌ ကျင လ္ညမသော လ္ျှောတပါေး..
ကဇြနအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၃:၁၃ - ကျန ကငေးမသော ဣသမရလ္အ ျိ ေးသောေးတိသည
ု ့်
တရောေးမသောအ ှု
ကို မပ ရ က။ ုသော မမပောရ က။ သူတို နှု့် တ၌ လ္ှညစ
့် ောေးတတမသော လ္ျှော ရှိရ။...
ဧြက်ဩဝါဒစာ ၄:၂၅ - ထိုမ ကောင့် ုသောေးစကောေးကိုပယရှောေး၍....
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၂၁:၈၊ ၂၇ - ၈.....သစစောပျကမသောသူ အမပါငေးတို ့် ူကောေး၊ ဒုတိယမသမခငေးတညေးဟူ
မသော ကနနှ့် ငမ
ို ့်
ု ့် ု ရ ကလ္ိ ့် ည ဟူ၍၎ငေး ငါ့်အောေး ိနမတော
ကိ
ူ
့် လ္ောငမသော ီေးအိုငထြဲ၌ ိ ိတအဘိ
့်
၏။ ၂၇..သစစောပျကမသောအရော တစံုတခု ျှ ဝငရဘြဲ၊ သိုေးသငယ၏ အသကစောမစောင၌ စောရငေးဝင
မသော သူတသောလ္ျှ
ို ့်
ငဝငရ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၂၂၅-အလ္လောဟအရှငမ တသည အသငတိ၏အချည
ု ့်
ေးနှေးီ မသောကျိနဆိုချက ျောေးနှင့်
စပ လ္ျဉ်ေး၍ အသငတိကိ
ု ့် ု မပစဒဏ မပေးမတော ူ ည ဟုတ။
စူရတွသသ
် ဟ်ရ်းမ္် ၆၆:၂- ဧကနစငစစအလ္လောဟအရှငမ တသညအသငတိအကျိ
ု ့်
ေးငှောအသငတိ၏
ု ့်
ကျိနဆို ချက ျောေးကို မမြနိင
ု ရန (နညေးလ္ ေး)သတ ှတ၍ မပေးမတော ူခြဲ့်၏။
မ္ှ တခ
် ျက်။ Taqiyya = မ္မ္ှ န်ကန်ကသာအရာအာ်းကမပာဆမု ခင််း၊
Kitman = ထန်ချန်ထာ်းကသာမ္ု သာစကာ်း
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လင်တဆ
ူ က်ဆမံ ခင််းကု တာ်းမမ္စ်ထာ်းပပ်း မပစ်တင်စရင်မခင််းခံရမ္ည့််အမပစ်တ ရာ်းအမြစ်
မမ္င်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မမ္င်သည် / မမ္င်သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဝတ်မပ ရာကျမ္် ်း ၁၈:၂၂ - ိနေး နှင့် မပါငေးမဘောသကြဲသ
့် ို မယောက
ျောေးချငေး မပါငေးမဘောရ။ ရွ ံ ရောှ ဘွယ
့်
အ ှုမြစ၏။
ဝတ်မပ ရာကျမ္် ်း ၂၀:၁၃ - ိ နေး နှငမ
့် ို မယောက
ျောေးမခငေးမပါငေးမဘောလ္ျှင ထိုသူနစ
ှ
့် ပါငေးမဘောသကြဲသ
့်
မယောကတိသည
ု ့်
၊ ရွ ံရှောဘွယမသောအ ှုကမို ပ မသောမ ကောင၊့် အမသသတမခငေးကိုအ ှနခံ ရ ည။
မသထိုကမသောအမပစရှိ၏။
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁: ၂၆-၂၇ - ၂၆ ... ဘုရောေးသခငသည သူတကိ
ို ့် ု ရှကမ ကောကဘွယမသော ကိမလ္သော
လ္ကသို ၂၇
့် ....ရှကမ ကောကဘွယမသောအ ှုကို မယောကျောေးချငေးမပ လ္ျက၊ ိ ိတို ့် ှောေးယွငေးမခငေးနှင့်
အမလ္ျောက ိ ိတအမပစ
ို ့်
ဒဏကို ခံရ က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်အအ်ရ်ရာြ် ၇:၈၀-၈၁၈၀(ဟယအချငေးတို)အသင
တိသည
ု ့်
အ ကငစကဆုပရွ ံ ွေ့ ရှောြွ ယကိစစ
့်
ကို ကျြူေးလ္ွန ကမလ္သမလ္ော။ယငေး စကဆုပရွ ံ ွေ့ ရှောြွ ယကိစစကို အသငတိ၏အလ္ျင
ု ့်
စ ကဝဠောခပ
သိ ေးတို အနက
ညသူတဦေးတမယောက ျှ ကျြူေးလ္ွနခြဲသ
ု ့်
့် ည ရှိခြဲ့်မပ။ ၈၁ ုချဧကနအသငတိသည
့်
ိနေး တိကိ
ု ့် ုစွန၍[မယောက
ျောေး ျောေးထံကော ဂုဏခံ စောေးရနသွောေး ကကုနသည]။(တစနညေးမယောကျောေး
့်
ျောေး ထံ ကော ဂုဏခံ စောေးရန သွောေး က ကုန၏။) ထို ျှ က အသငတိသည
ု ့်
(အရောရောတွငလ္ညေး အ
လ္ွနအ ငေး) စညေးက ေး ကျြူေးလ္ွနသူ ျောေးပင မြစ ကကုန သတညေး။
စူရဟ်နမ္် လ်၂၇:၅၄-၅၅ - ၄၅….အသငတိသည
ု ့်
သိမ င ကလ္ျက စကဆုပြွ ယရောအ ှုကို ကျြူေးလ္ွန
ကမလ္သမလ္ော။ ၅၅ အသငတိသည
ု ့်
ိနေး တိအောေးစွ
ု ့်
န၍
့် မယောကျောေး ျောေးထံ ကော ဂုဏခံ စောေးရန
လ္ော ကမလ္သမလ္ော။
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ကုယ်ဝန် ြျက်ချမခင််းနှင ့်် လူသတ်မ္ှုမ္ျာ်းကု တာ်းမမ္စ်ထာ်းပပ်း မပစ်တင်စရင်မခင််းခံရမ္ည့််
အမပစ်တရာ်းမ္ျာ်းအမြစ် မမ္င်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မမ္င်သည် / မမ္င်သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကမ္ဘ ာဦ်းကျမ္် ်း ၉:၆-၇ - ၆ အ ကငသူသည လ္ူ၏အမသွေးကိုသွနေး၏။ ထိုသူ၏အမသွေးကိုလ္ူလ္ကမြင့်
သွနေးရ ည။အမ ကောငေး ူကောေးဘုရောေးသခငသည ိ ိပံုသဏ္ဍောနနှငအ
့် ညီလ္ူကိုြနဆငေးမတော ူ၏။
၇ သငတိသည
ု ့်
သောေးကိုဘွောေး၍ ျောေးမပောေး ကမလ္ော့်။ မမ မပေါ် ှော အလ္ွနမ ွေးဘွောေး၍ ျောေးမပောေး ကမလ္ော့်
ဟု ိနမတော
ူ၏။
့်
ထွက်ကမမ္ာက်ရာကျမ္် ်း ၂၀:၁၃ - လ္ူအသကကို သတနှင။့်
ထွက်ကမမ္ာက်ရာကျမ္် ်း ၂၁:၁၂-လ္ူကိုအမသသတမသောသူသညအမသသတမခငေးကိုအ ှနခံ ရ ည။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ်၅:၃၂-ဧကနစငစစ ညသူ ဆို အ ကငသူတစဦေးတစမယောကအောေးအသကတစမချောငေး၏
အစောေးလ္ညေး ဟုတဘြဲတိုငေးမပည၌ဆူပူမသောငေးကျနေး( ှုကိုမပလ္ုပ)မခငေးမ ကောငလ္ည
ေး ဟုတဘြဲ
့်
( တရောေးသကသက)သတမြတခြဲ ့်ပါလ္ျှငထိုသသ
ူ ညလ္ူခပသိ ေးတကိ
ို ့် သ
ု တမြတ ဘိသကြဲသ
့် ပင
ို ့် မြစ၏။
စူရတွလ်အစစရာအလ် ၁၇:၃၁၎ငေးမ ပငအသငတိသည
ု ့်
စီေးပွောေးမရေးကျပတညေး ှုကိုစုေးိ ရိ မသောမ ကောင့်
ိ ိတ၏
ို ့် သောေးသ ီေး ျောေးအောေး သတမြတ ကကုနလ္င့်။(စငစစ)ငါအရှငမ တသည ပငလ္ျှငယငေး တို အောေး
့်
လ္ညေးမကောငေး၊အသငတိအောေး
ု ့် လ္ညေးမကောငေး၊စောေးနပရိ ကခောချီေးမ င့်မပေးသနောေးမတော ူမပသည။
ဧကန လ္ွြဲ၎ငေးတအောေး
ို ့်
သတမြတမခငေးကောေးအလ္ွနကကီေးမလ္ေးမသောမပစ ှုပငမြစမချသတညေး
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အမပစ်တရာ်းအတွက်အမပစ်ဒဏ် စရင်မခင််းကု‘ကကာင််းမ္ွန်ကသာအလုပ်မ္ျာ်း’လုပ်ကဆာင်မခင််း
မြင့်် ကခ်ျြျက်နင
ု ပ
် ါသလာ်း။ (Sevap)
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ကချြျက်နင
ု ပ
် ါ / ကချြျက်နင
ု သ
် ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၃:၂၈ -ထိမ
ု ကောငလ္
့် ူ ညသညကောေး၊ ပညတတရောေး၏ အကျင့် ရှိဘြဲ ယံု ကညမခငေး
အောေးမြင့် မမြောင့် တရောသို မရောက
တတသညဟုယူရ၏။
့်
ဂလာတဩဝါဒစာ၃:၁၁-တြနတံ၊ု မမြောင့် တမသောသူသည ယံု ကညမခငေးအောေးမြင့် အသကရှင လ္ိ ့် ည။
တတုဩဝါဒစာ ၃:၅-၆-ငါတိကျင
ု ့်
မ
့် သော မမြောင့် တမခငေးအကျငအ
့် ောေးမြင့် ဟုတဘြဲ၊ ိ ိသနောေးမခငေး
ကရုဏောမတောနှငအ
့် ညီ....
ရှငယ
် ာကုပ်ဩဝါဒစာ ၂:၁၀ - အဘယသိနည
ု ့် ေးဟူ ူကောေး၊ ပညတတရောေးအလ္ံေးု စံုကို မစောငမ
့် ရှောက
သညတွင တစံုတခု ၌ ှောေး ိလ္ျှင၊ ပညတတရောေးကို လ္ွနကျြူေးမသောအမပစရှိ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာဟူဒ ် ၁၁:၁၁၄- …( လ္ွြဲဧကနမကောငေး ှုသုစရို က ျောေးသည မကောငေး ှုဒစ
ု ရို က ျောေးကိုပမပျောက
မစကုန၏။)
အန်က်း ၂၉:၇-အ ကငသူတသည
ို ့်
"အီ ောန" သကဝငယံု ကညမပီေးမကောငေးမ တမသောအကျင့်သီလ္
ျောေးကို ကျင့် ူမဆောကတည ကပါ ူ၊ လ္ွြဲဧကန ငါအရှငမ တသည ၎ငေးတိ၏
ု ့် မပစ ှုဒစ
ု ရို က ျောေး
ကို ၎ငေးတို ့် ှ ပမပျောကမစမတော ူ ည။
စူရတွန်နဂျမ္် ၅၃:၃၂ - (ထိုမကောငေး ှုမပ သူတို ့် ှော) အမသေးအြွြဲမပစ ှု ျောေးကို ( မတောတဆ) မပ ိ
ကမသော လ္ညေး ကကီေးမလ္ေးမသော မပစ ှုတို ့် ှလ္ညေးမကောငေး၊ ညစည ေး တ
ှု ို ့် ှလ္ညေးမကောငေး၊(အထူေး)
ကဉ် မရှောင ကကုန၏။ ဧကန လ္ွြဲ အသင့်အောေး ြနဆငေးမ ွေးမ ြူမတော မ
ူ သော အရှငမ တသည
ကျယဝနေးလ္ှစွောမသော လ္ွတမငိ ေး ချ ေးသောခွ ငကိ
့် ု ပိုငဆိုငမတော ူမသော အရှငမ တမြစမတော ူ၏။

ကယ်တင်ကတာ်မ္ူမခင််း
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လူတစ်ဉ်းသည်‘ခရစ်ယာန် ’တစ်ဉ်း သမ္ဟု
ု ့် တ‘် မ္ွတစ
် လင်’တစ်ဉ်းအကနမြင့်် ကမ္ွ်းြွာ်း မခင််း
ခံရပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ခံ ရပါ / ခံရသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁:၁၂-၁၃ - ၁၂ ထိုသူကိုလ္ကခံ သ ျှမသောသူတညေးဟူမသော ကိုယမတောကို
ယံု ကညမသောသူတအောေး၊ဘု
ို ့်
ရောေးသခင၏သောေးမြစရမသောအခွ ငက
့် ိုမပေးမတော ူ၏။ ၁၃ထိုသောေးတို ့် ူ
ကောေး၊လ္ူ ျိ ေးနှငစ
့် ပဆိုင၍ဘွောေးမသောသောေး ဟုတ။မ ထုနသံဝါသအောေးမြင့် ဘွောေးမသောသောေး ဟုတ။
လ္ူအလ္ိုအမလ္ျောကဘွောေးမသောသောေး ဟုတ။ ဘုရောေးသခငဘွောေးမတော ူမသောသောေးမြစသတညေး။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၃:၅ - မယရှု ကလ္ညေး၊မရနှငဝ
့် ိညောဉ်မတော မ ွေးမသောသူ ညသညကောေး၊
ဘုရောေး သခင၏နိင
ု ငံမတောသို ့် ဝငရဟု ငါအ ှနအကနဆို ၏။
ရှငက
် ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁:၂၃ - သငတိသည
ု ့်
မြောကမပနပျကစီေးတတမသော ျိ ေးမစ့်အောေး
မြင့် မြစဘွောေးသည ဟုတ၊ မြောကမပန ပျကစီေးတတမသော ျိ ေးမစ့်တညေးဟူမသော အသကရှင၍
အစဉ်အမ ြဲတညမတော ူမသော ဘုရောေးသခင၏နှုတကပတမတောအောေးမြင့် မြစဘွောေးမသောမ ကောင.့် .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်ကာြရရူ နန
ူ ် ၁၀၉:၁-၆ - ၁(အိ-ု နဗီ တ နမတော) အသငသည (ဤသို)မမပော
ကောေးပါမလ္၊ အိ-ု
့်
"ကောြိ ရ" မငငေးပယသူအမပါငေးတိ။ု ့် ၆(စငစစ ှောကောေး) အသငတိအြိ
ု ့် ု အသင
တိ၏အကျိ
ု ့်
ေး၊
့်
လ္ ေးစဉ်၊ သောသ နောမြစ၍ ငါ၏အြို ငါ၏
အကျိ ေး၊ လ္ ေးစဉ်၊ သောသနောပငမြစမပသည။
့်
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လူတစ်ဉ်း၏ ကယ်တင်မခင််းခံရမ္ှုသည် ၄င််းတ၏
ု ့် ကုယ်ပုငက
် ကာင််းမ္ွန်ကသာ အလုပ်မ္ျာ်း
အကပေါ် မ္ူတည်နင
ု ပ
် ါ သလာ်း။ (Ameller)
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္မ္ူတည်ပါ / မ္ူတည်သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၄:၂ - အောမဗဟံသည အကျငအ
ု ့်
သည ှနလ္ျှင ဝါ ကောေး
့် ောေးမြင့် မမြောင့် တရောသိမရောက
စရောအမ ကောငေးရှိ၏။ ဘုရောေးသခငမ
့် ရှ ွေ့မတော၌ ထိုသို ့် ဟုတ။
ဧြက်ဩဝါဒစာ ၂:၈-၉ -၈ ယံု ကညမသောအောေးမြငမ
့် ကျေးဇူေးမတောမ ကောငက
့် ယတငမခငေးသို မရောက
့်
ရ၏။ ကိုယအလ္ိုအမလ္ျောက မရောကသည ဟုတ။ ဘုရောေးသခင သနောေးမတော ူရောမြစသတညေး။ ၉
ကိုယကုသိုလ္မ ကောင့် ကယတငမတော ူမခငေးသိမရောက
ု ့်
သည ဟုတ။သိမြစ
ု ့် ၍အဘယသူ ျှ
ဝါ ကောေး စရော အခွ င့် ရှိ။
တတုဩဝါဒစာ ၃:၄-၅ - ၄ ငါတိကိ
ု ့် ုကယတငမတော ူမသော အရှငဘုရောေးသခင၏ မစတနောမတောနှင့်
လ္ူတကိ
ို ့် ုချစမတော ူမသောမ တတောမတောသညမပေါ်ထွနေးမသောအခါ၊ ၅ငါတိကျင
ု ့်
မ
့် သောမမြောင့် တမခ
ငေး အကျငအ
့် ောေးမြင့် ဟုတဘြဲ၊ ိ ိသနောေးမခငေးကရုဏောမတောနှငအ
့် ညီ ဒုတိယ
မ ွေးမခငေးနှငဆ
ု ့် ု ကယတငမတော ူ၏။
့် ိုငမသော မဆေးမ ကောအသစမပ မပငမခငေးအောေးမြင၎
့် ငေး၊ ငါတိကိ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာဟူဒ ်၁၁:၁၁၄-….( လ္ွြဲဧကန မကောငေး ှုသုစရို က ျောေးသည မကောငေး ှုဒစ
ု ရို က ျောေးကိုပမပျောက မစကုန၏။)
အန်က်း၂၉:၇-အ ကငသူတသည
ို ့်
"အီ ောန"သကဝငယံု ကညမပီေးမကောငေးမ တမသောအကျင့် သီလ္ ျောေးကို
ကျင့် ူမဆောကတည ကပါ ူ၊ လ္ွြဲဧကန ငါအရှငမ တသည ၎ငေးတ၏
ို ့် မပစ ှုဒစ
ု ရို က ျောေးကို ၎ငေးတို ့် ှ
ပမပျောကမစမတော ူ ည။ထို ှတစပါေး ုချဧကန ငါအရှငမ တသည ၎ငေးတအောေး
ို ့် ၎ငေးတို ့်
ကျင့် ူလ္ျကရှိခြဲ့် ကသညတိထက
ု ့်
မကောငေးမ တမသောအစောေးကို ချီေးမ င့်မပေးသနောေးမတော ူ အံသ
့် တညေး။
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အမပစ်တရာ်း၏မပစ်ဒဏ် မ္ှ ဘုရာ်းသခင်၏ ကယ်တင်မခင််းကပ်းသနာ်းမ္ှုသည် အကသွ်းကတာ်
အာ်းမြင်က
ွ ် အစဉအပမ္ဲ မ္ူ တည်ပါသလာ်း။ (Kefaret)
့် ရွ ်းနှုတ ်မ္ှုတင
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္ူတည်သည် / မ္မ္ူတည်ပါ ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ဝတ်မပ ရာကျမ္် ်း ၁၇:၁၁ - အမ ကောငေး ူကောေး၊ ကိုယခနဓောအသကသည အမသွေး၌တည၏။ သငတိမပ
ု ့်
မသောအမပစကို မမြမစမခငေးငှါ၊ ထိုအမသွေးကိုသငတိအောေး
ု ့်
ယဇပလ္လငမပေါ် ှော ငါမပေးမပီ။ လ္ူအမပစကို
မမြမသောအရောကောေး၊ အမသွေးမြစသတညေး။
ကဟပဗဲ ဩဝါဒစာ ၉:၁၂၊၂၂ - ၁၂ ငါတိအဘိ
ု ့်
ု ့်
ထောဝရမရွ
ေးနတ
ှု မခငေး မကျေးဇူေးကိုခံရ၍ .... ိ ိအမသွေး မတောနှင့်
သနရှ့် ငေးမရေးဌောနထြဲသို တခါတည
ေး ဝငမတော ူ၏။ ၂၂ ပညတတရောေးအတိုငေး ခပသိ ေး မသောအရောတိကိ
ု ့် ု
့်
ကုန တတ အမသွေးအောေးမြင့် စင ကယမစတတ၏။ အမသွေး သွနေးမလ္ောငေးဘြဲ အမပစလ္ွတမခငေး ရှိ ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂: ခံ မပေးမခငေးကိုလ္ညေး(ငါအရှငသည) သမဘောတူလ္ကခံ မတော ူ ည ဟုတ။
အဘယတစစံု တစမယောကမသောသူ၏ထံ ှ ကိုယစောေးလ္ြဲ လ္ှယမခငေးကိုလ္ညေး (ငါအရှငသည)
လ္ကခံ မတော ူ ည ဟုတ။ထိမပင
ု ့် တဝ (ထိုမနတွ
ို ့်
(အမခောေး ညသည့်)
့် င) ယငေးသူတသည
ကူညီယိုငေးပငေး ှု ကို ျှ လ္ညေးခံ ကရ ည ဟုတမပ။
ဟဂျ်် ၂၂:၃၇ - အလ္လောဟအရှငမ တ အထံမတောသို ယင
ေး ကုရဗောနီသောေးမကောငတိ၏
ု ့် အသောေး ျောေး
့်
သည အလ္ျငေးမရောကရှိသည ဟုတမပ။ ထိုနညေးတူစွော ယငေးကုရဗောနီ သောေးမကောငတိ၏
ု ့် အမသွေး
ျောေးသညလ္ညေး အလ္ျငေးမရောကရှိသည ဟုတမပ။ စငစစ အသငတိ၏ရိ
ု ့် ု မသမလ္ေးမ တ ှု၊ အ ိန ့်
မတောကိရ
ု ု ိ မသလ္ိုကနော ှု၊ မကောငေးမ တမသော အကျင့်သီလ္သညသောလ္ျှငထိုအရှငမ တ
အထံမတော သို မရောက
ရှိမပသည။
့်
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ဘုရာ်းသခင်၏သ်းု သငယ်(သခင်ကယရှု )၏စွန်လွ
် ယ
ု ်စာ်းခံမ္ှုကယ
ု ံု ကည်ကသာကကျ်းဇူ်း
့် တက
ကတာ်အာ်းမြင်သ
ု ပ
် ါ သလာ်း။
့် ာ ဘုရာ်းသခင်၏ ကယ်တင်မခင််းကပ်းသနာ်းမ္ှုကု ရရှခံစာ်းနင
သမ္မာကျမ္််းစာ
ရရှနင
ု သ
် ည် / မ္ရရှနင
ု ပ
် ါ ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁:၂၉- မယောဟနသည... ဤမလ္ောက၏အမပစကိုမဆောငသွောေးမသော ဘုရောေး
သခင၏ သိုေးသငယကို ကညမ
့် လ္ော့်။
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၃:၂မတော ူမပီ။ ၂၈ ထိုမ ကောငလ္
့် ူ ညသညကောေး၊ ပညတတရောေး၏ အကျင့် ရှိဘြဲ
ယံု ကညမခငေးအောေး မြင့် မမြောင့် တရောသို မရောက
တတသညဟုယူရ၏။
့်
ဧြက်ဩဝါဒစာ ၁:၇ - ခပသိ ေးမသော သတိပညောမတောနှငမ
ု ့် အတိုငေးထကအလ္ွန
့် လ္ျောစွော ငါတိ၌
ျောေးလ္ှစွောမသော မကျေးဇူ ေးမတောသည ကယဝမပညစ
့် ုသ
ံ ညနှငအ
့် ညီ၊
ဧြက်ဩဝါဒစာ ၂:၈ - ယံု ကညမသောအောေးမြင့် မကျေးဇူ ေးမတောမ ကောင့် ကယတငမခငေးသို မရောက
ရ၏။
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာအန်အမ္် ၆:၁၆၄ - ညသူ ဆို(တစစံုတ စရောကို)ရှောမြွဆညေးပူေးမပ လ္ုပခြဲ ့်မသောထိုသူ၏အမပေါ်၌
သောလ္ျှငရှိမပအံ။့် ထိမပင
ု ့် သယပိုေးသူတဦေး ျှပင သူတစပါေး၏ဝနကို သယပိုေးလ္ိ ့် ည ဟုတမပ။
စူရတွလ်အစစရာအလ် ၁၇:၁၅-အ ှနစငစစ ညသည့်သယပိုေးသူတစဦေးတမယောက ျှပင
သူတစပါေး ၏ ဝနထုပကိုသယပိုေး လ္ိ ့် ည ဟုတမပ။
စူရတွန်နဂျမ္် ၅၃:၃၈ - ဧကနစငစစ ညသည့်သယပိုေးသူတစဦေးတစမယောက ျှပငသူတစပါေး၏ဝန
ထုပကို သယပိုေးရွ ကမဆောင ည ဟုတ ဟူ၍လ္ညေးမကောငေး။
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လူတစ်ဉ်းအတွက်ထာဝရအသက်ကုရရှရန် အတွက်သခင်ခရစ်ကတာ်ကယရှ၏ဧဝံကဂလတ
ရာ်း ကု ကာ်းသနာ်းလည်ရန် နင
ှ ့်် ဘုရာ်းသခင်မ္ှ သူအာ်း
့်
ကမ္ဘာကက်း၏ကယ်တင်ရှင က
် မ္ရှယအမြစ် ကစလွတက
် သာသူမြစ်က ကာင််းယံု ကည်ရန်
ပထမ္ဆံ်းု ကသာလုအပ် ချက်လာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
ဟုတသ
် ည် / မ္ဟုတပ
် ါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၀:၉-၁၀၊ ၁၇ - ၉ အဘယသိနည
ု ့် ေးဟူ ူကောေး၊ သငသည သခင မယရှု ကိုနတ
ှု မြင့်
ဝနခံ ၍၊ ဘုရောေးသခငသည သူကိ
့် ု မသမခငေး ှ ထမမ ောကမစမတော ူမပီဟု စိတနှလ္ံုေးထြဲ၌ ယံု ကည
လ္ျှင၊ ကယတငမခငေးသိမရောက
ု ့်
လ္ိ ့် ည။ ၁၀ မမြောင့် တရောသို မရောက
မခငေးငှါ စိတနှလ္ံုေးမြင့် ယံု
့်
ကညရ၏။ ၁၇ သိမြစ
ု ့် ၍၊ ယံု ကညမခငေးသည ကောေးနောမခငေးအောေးမြငမ့် ြစ၏။ ကောေးနောမခငေးသည
လ္ညေး၊ ဘုရောေးသခင၏ စကောေးမတောအောေးမြင့် မြစ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၁၁၉-၁၂၀ - ၁၁၉ ဧကနအ ှန ငါအရှငမ တသည အသင ( ုဟ မဒ)အောေး (ခပသိ ေး
ကုန မသော သတတဝါတိကိ
ု ့် ုတရောေးမရမအေးအမ ိ ကမဆေးတိက
ု မကျွေးရန) ှနကနမသောတရောေးမတောနှင့်
(ယံု ကညလ္ိက
ု နော သူတကိ
ို ့် ု အကျိ ေးဆုလ္ောဘ ျောေး ရရှိ ည့် အမ ကောငေး) ဝ ေးမမ ောကဘွယရောမသော
ဂဂ လ္ောသတငေး မမပော ကောေးသူအမြစလ္ညေးမကောငေး၊( ယံု ကညမသွြညမငငေးဆနသူတအောေး
ို ့်
မပစ
ဒဏ ျောေးခံ စောေးရ ည့်အမ ကောငေးကို) သတိမပေး နှုေးိ မဆောသူ အမြစလ္ညေးမကောငေး၊ မစလ္ွှတမတော ူ
မလ္ သတညေး။ ၁၂၀ အ ှနမသောကောေး (အိ-ု ချစတ နမတောအသငသညနဗီ တ နမတောမြစမ ကောငေး
နှင့် စပလ္ျဉ်ေး၍ ည ျှမလ္ောကပင မထောကခံချက သကမသလ္ကခဏော
မတော ျောေးကိုမဟောမပမငောေးပါ လ္ညေး အချညေးနှေးီ အကျိ ေး ြဲ့်သောမြစအံ)့် ယဟူဒန
ီ င
ှ ခရစ
ယောနတိသည
ု ့်
့်
၎ငေးတိ၏
ု ့် ဘောသောအယူဝါဒ ကို အသင လ္ိုကနောသ ျှ ကောလ္ ပတလ္ံုေး အသင့်အောေး
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သခင်ခရစ်ကတာ်အာ်း ကယ်တင်ရှငန
် င
ှ ့်် အရှငသ
် ခင်အမြစ်ယံု ကည်မခင််းသည် လူတစ်ဉ်း၏
အမပစ်တရာ်းကု ခွငလ
့်် ွှတပ် ပ်း ထာဝရအသက်ကုရရှရန် တစ်ခုတည််းကသာနည််းလမ္််း မြစ်
က ကာင််း ကု လက်ခံပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

လက်ခံသည် / လက်မ္ခံပါ ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်

ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၁:၂၅-မယရှု ကလ္ညေး၊ ငါသညထမမ ောကမခငေးအမ ကောငေး၊ အသကရှငမခငေး
အမ ကောငေးမြစ၏။ ငါ့်ကို ယံု ကညမသောသူသည မသလ္ွနမသောလ္ညေး ရှငလ္ိ ့် ည။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄:၆ - မယရှု က၊ ငါသညလ္ ေးခရီေးမြစ၏။ သ မောတရောေးကိုလ္ညေးမြစ၏။
အသကသညလ္ညေးမြစ၏။ ငါ့်ကို အ ှီ မပ လ္ျှင အဘယသူ ျှ ခ ညေးမတောထံသို ့် မရောကရ။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၇:၃ -ထောဝရအသကဟူ ူကောေး၊ ှနမသောဘုရောေးသခင တဆူတညေးမြစ
မတော ူမသော ကိုယမတောကိ၎
ု ငေး၊ မစလ္ွှတမတော ူမသော မယရှု ခရစကိ၎
ု ငေး၊ သိကျွ ေးမခငေးတညေး။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၁၉-၂၀- ၁၉ ချွတဧကန အလ္လောဟအရှငမ တအထံမတော ၌(နှစမ ိ ွေ့မတော ူမပီေး
မြစ မသော) ဒီန သောသနော ှော ူကောေးအစစလ္ော သောသနောမတောပငတညေး။ အ ှနမသောကောေး(မတော
ရောတ နှင့် အီနဂျီလ္) ကျ ေး ျောေးမပေးသနောေးမတော ူမခငေးခံ ကရမသောသူတသည
ို ့်
ိ ိတထံ
ို ့် အသိတရောေး
မရောကရှိမပီေးမနောက မသော ှပင ိ ိတအချင
ို ့်
ေးချငေး နောလ္ိုဝနတိုစတ
ိ ထောေး ရှိမခငေးမ ကောင့် ညီ
ညွတ သမဘောကွြဲလ္ွြဲ ကကုန၏။ ၂၀ အကယ၍သောယငေးသူတသည
ို ့်
အ ိနမတော
ကိုနောခံမသော
့်
ုစလ္င ျောေးမြစ ကပါလ္ျှင ယငေးသူတသည
ို ့်
လ္ညေး တရောေးလ္ ေး ှနကို ရရှိ ကလ္တတ။ံ ့် သိရောတွ
ု ့်
င
အကယ၍ ယငေးသူတသည
ို ့်
(အစစလ္ော သောသနောကိ)ု ျကနှောလ္ွှြဲမရှောငမကျောခို ငေး၍ သွောေး ကပါ
လ္ျှငအသင့်အမပေါ်ဝယ (အလ္လောဟအရှငမ တ၏) အ ိနဗျောဒိ
တမတော ျောေးကို မဟော ကောေးပိမဆောင
ု ့်
့်
ရံု ျှသော တောဝနရှိမပသည။
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ယကနယံ
ူ စ်ဉ်းအတွက် ကရ၌နှစ်မခင််းမ္ဂင ါလာခံယူရန် လုအပ် ပါသလာ်း။
့် ု ကည်သတ
သမ္မာကျမ္််းစာ

လုအပ် သည် / မ္လုအပ် ပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂၈:၁၉-၂၀ - ၁၉ သငတိသွ
ု ့် ောေး၍ လ္ူ ျိ ေးတကောတိကိ
ု ့် ု ငါ့်တပည ့် မြစမစလ္ျက၊
ခ ညေးမတော၊ သောေးမတော၊ သနရှ့် ငေးမသောဝိညောဉ်မတော၏နော ၌ ဗတတိဇံကို မပေး ကမလ္ော့်။ ၂၀ ငါသည
သငတိအောေး
ု ့်
မပေးသ ျှမသော ပညတမတောတိကိ
ု ့် ု မစောငမ
့် ရှောကမစမခငေးငှါ ဆံုေး ဩဝါဒမပေး က
မလ္ော့်။ ငါသညလ္ညေးကပက ဘောကုနသညတိုငမအောငသငတိနှ
ု ့် ငအ
့် တူအစဉ် မပတ ရှိသညဟု
တပညမ
့် တော တို အောေး
ိနမတော
ူ၏။
့်
့်
ရှငမ္
် ာကုခရစ်ဝင် ၁၆:၁၆ယံု ကည၍ဗတတိဇံကိုခံမသောသူသညကယတငမတော ူမခငေးသိမရောက
ု ့်
လ္တံ။့်
တမ္န်ကတာ်ဝတထ ၂:၃၈ - မပတရုကလ္ညေး၊ သငတိ၏အမပစ
ု ့်
ကိုလ္ွတမစမခငေးငှါ မနောငတရ၍
တမယောက ျှ ကငေး၊ မယရှု ခရစ၏ နော ၌ ဗတတိဇံကိုခံ ကမလ္ော့်။ သိမပ
ု ့် လ္ျှင သနရှ့် ငေးမသောဝိညောဉ်
မတောတညေးဟူမသော ဆုမကျေးဇူ ေးမတောကို ခံ ရ က လ္ိ ့် ည။
တမ္န်ကတာ်ဝတထ ၂၂:၁၆ -ယခု လ္ညေးသငသညအဘယမ ကောငဆ
့် ိုငေးလ္င၍
့် မနသနညေး။ ထမလ္ော့်။
သခငဘုရောေးကို ပဌနောမပ လ္ျက ဗတတိဇံကိုခံ၍၊ သင၏အမပစ ျောေးကို မဆေးမ ကောမလ္ော့်ဟု ဆိုပါ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------မ္ှ တခ
် ျက်။ ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်၌ ကရ၌နှစမ် ခင််းမ္ဂင ါလာခံ ယမူ ခင််းအက ကာင််း ကြာ်မပကသာ
ကျမ္် ်းချက်မ္ျာ်းမ္ရှကပ။
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ယကနယံ
ူ စ်ဉ်းအတွက် အကရြျာ်းလှ်းမခင််းမ္ဂင ါလာခံယူရန် လုအပ် ပါသလာ်း။
့် ု ကည်သတ
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္လုအပ် ပါ / လုအပ် သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၇:၁၈၊ ၂၀ - ၁၈ အမရြျောေးလ္ှီေးမခငေးကို ခံမသောသူသည
မခေါ်မတော ူမခငေး မကျေးဇူ ေးကိုခံရလ္ျှင၊ အမရြျောေးလ္ှီေးမခငေးကို စွနမစနှ
င။့် အမရြျောေးလ္ှေးီ မခငေးကို
့်
ခံ မသောသူသည လ္ညေး မခေါ်မတော ူမခငေးမကျေးဇူ ေးကိခ
ု ံ ရလ္ျှင၊ အမရြျောေးလ္ှေးီ မခငေးကို ခံမစနှင။့် ၂၀
မခေါ်မတော ူမခငေး မကျေးဇူ ေးကို ခံ ရမသောသူသည အ ကငအ ှုကို လ္ုပမန၏။
ထိုသလ္ူ
ို ့် တိုငေးလ္ုပမနမစ။
ဂလာတဩဝါဒစာ ၅:၂ - ငါမပါလ္ုဆိုသညကောေး၊ သငတိသည
ု ့်
အမရြျောေးလ္ှေးီ မခငေးကိခ
ု ံ လ္ျှင၊ ခရစ
မတောအောေးမြင့် အဘယအကျိ ေး ကို ျှ ရနိင
ု က။
ဂလာတဩဝါဒစာ ၅:၆ - မယရှု ခရစမတော၌ အမရြျောေးလ္ှေးီ မခငေး အကျိ ေး ရှိ၊ ခံ ဘြဲမနမခငေးလ္ညေး
အကျိ ေး ရှိ။ မ တတောအောေးမြင့် မပ မပငတတမသော ယံု ကညမခငေးသော အကျိ ေးရှိ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်နဟ်လ် ၁၆:၁၂၃ - ထိမနောက
ု ့်
ငါအရှငမ တသညအသငတိ၏ထံ
ု ့်
သို(နဗီ
့် တ နမတော) အီဗရော
ဟီ ၏လ္ ေးစဉ်ကို လ္ိုကနောပါမလ္ဟု အ ိနမတော
ချ ှတမတော ူခမ
ြဲ ့် လ္သည။
့်
မ္ှ တခ
် ျက်။ အစစလာမ္် ဘာသာတွင် အကရြျာ်းလှ်းမခင််းမ္ဂင ါလာသည် အာမဗဟံ၏ ဘာသာ
တရာ်း၏ တစတ်တပု င်း် မြစ်ပပ်း မ္ွ တစ
် လင်ဘာသာအကပေါ်ချည်ကနှာင်မ္ှုအမြစ်
သတ်မ္ှတသ
် ည်။၄င််းကု ဟဒ်းစ်ဘခ
ူ ါရကျမ္် ်း ၁၂၅၂၊ ြတလ်အလ်-ဘာရ ၆:၃၈၈ နှင့်် မ္ွ တစ
် လင်
၄:၂၃၇၀ မ္ျာ်းတွငလ
် ည််း ကတွွေ့ မမ္င် နင
ု သ
် ည်။
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လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်း ‘သန် ရှ့် င်း် ’ရန် နင
ှ ့်် ‘သန် ရှ့် င်း် မခင််း’သည် ကကာင််းကင်နင
ု င
် က
ံ တာ်သ ု ့်
ဝင်စာ်းအတွက် ကက တင်လုအပ် ချက်မ္ျာ်းမြစ်က ကာင််းမ္န် ့် ကာ်းထာ်းကသာ ကျမ္််းချက်မ္ျာ်း
ရှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ရှသည် / မ္ရှပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဝတ်မပ ရာကျမ္် ်း ၁၁:၄၄ - ငါသည သငတိဘု
ု ့် ရောေးသခင ထောဝရဘုရောေးမြစ၏။ ငါသည သနရှ့် ငေး
မသောမ ကောင၊့် သငတိသည
ု ့်
လ္ညေး ကိုယက
့် က
ို ိုယသနရှ့် ငေးမစ၍ သနရှ့် ငေးမခငေးရှိရ က ည။..
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၃:၁၆-၁၇ - ၁၆ သငတိသည
ု ့်
ဘုရောေးသခင၏ ဗိ ောနမတော
မြစ ကသည.. ၁၇ဘုရောေးသခင၏ဗိ ောနမတောသည သနရှ့် ငေးရ၏။
သငတိသည
ု ့်
လ္ညေး၊ထိဗ
ု ိ ောနမတော မြစ က၏။
ကဟပဗဲ ဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄ - လ္ူအမပါငေးတိနှ
ု ့် င့် အသငအ
့် တငမ
့် န၍ မငိ သကမခငေးကို၎ငေး၊ သနရှ့် ငေး
မခငေးပါရ ီကို၎ငေး၊ ှီမအော လ္ိုက ကမလ္ော့်။ သနရှ့် ငေးမခငေးပါရ ီ ရှိလ္ျှင၊ အဘယသူ ျှ
ထောဝရဘုရောေး ကို ြူေး မ ငရ။
ရှငက
် ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁:၁၅-၁၆ - ၁၅ သငတိကိ
ု ့် ုမခေါ်မတော ူမသော သူသညသနရှ့် ငေးမတော
ူသညနညေးတူ၊ကျင့် ကံမပ ူသ ျှတ၌
ို ့်
သနရှ့် ငေးမခငေးရှိ ကမလ္ော့်။ ၁၆အမ ကောငေး ူကောေး၊ငါသညသန ့်
ရှငေးမတော ူမသောမ ကောင၊့် သငတိသည
ု ့်
လ္ညေးသနရှ့် ငေးမခငေးရှိ ကမလ္ော့်ဟက
ု ျ ေးစောလ္ောသတညေး။
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း၂၂:၁၁-မမြောင့် တမသောသူသညမမြောင့် တမစဦေး။သနရှ့် ငေးမသောသူသညသနရှ့် ငေးမစဦေး
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------မ္ှ တခ
် ျက်။ ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်၌ လူသာ်းမ္ျာ်းအာ်း သန်ရှ့် င်း် ရန် သမ္ဟု
ု ့် တ ် သန်ရှ့် င်း် နင
ု ရ
် န်
ရည်ညွှန််းထာ်းက ကာင််း မ္န် ့် ကာ်းထာ်းကသာကျမ္် ်းချက်မ္ျာ်းမ္ရှကပ။
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လူသာ်းမ္ျာ်းသည် မ္မ္တ၏က
ု ့်
ုယ်ပုငလ
် ွတလ
် ပ် ကသာစတ်ဆနဒနင
ှ ့််
ဆံ်းု မြတ်နင
ု မ္
် ှုမ္ျာ်းမြင်မ့် ပ မ္ူ ကျင့်် ကံမခင််းမ္ှတဆင့််
ဘုရာ်းသခင်၏သာ်းသမ္်းမ္ျာ်းမြစ်လာရန် ကရွ ်းချယ်နင
ု ပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ကရွ ်းချယ်နင
ု သ
် ည် / မ္ကရွ ်းချယ်နင
ု ပ
် ါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁:၁၂- ထိုသူကိုလ္ကခံ သ ျှမသောသူတညေးဟူမသော ကိုယမတောကို ယံု ကည
မသောသူတအောေး၊
ို ့်
ဘုရောေးသခင၏ သောေးမြစရမသောအခွ ငက
့် ို မပေးမတော ူ၏။
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၈:၁၄၊ ၁၆ - ၁၄ ဘုရောေးသခင၏ဝိညောဉ်မတော ဆံုေး ပြဲ့်မပငမတော ူသ ျှမသော သူတို ့်
သည ဘုရောေးသခင၏သောေးမြစ က၏။ ၁၆ ငါတိသည
ု ့်
ဘုရောေးသခင၏သောေးမြစ ကသညဟု ဝိညောဉ်
မတောသည ငါတိ၏ဝိ
ု ့် ညောဉ်နှငအ
့် တူ သကမသခံမတော ူ၏။
ဂလာတဩဝါဒစာ ၃:၂၆ - အဘယသိနည
ု ့် ေးဟူ ူကောေး၊ သငတိအမပါင
ု ့်
ေးသည မယရှု ခရစကို
ယံု ကညသမြင့် ဘုရောေးသခင၏သောေး မြစ က၏။
ပျကနှင။့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၁၈ - ၎ငေးမပင ယဟူဒတ
ီ သည
ို ့်
လ္ညေးမကောငေး၊ ခရစယောနတိသည
ု ့်
လ္ညေး
မကောငေးငါတိသည
ု ့်
အလ္လောဟအရှငမ တ၏ သောေးမတော ျောေးလ္ညေးမြစ ကသည။ ထိုအရှငမ တ၏ အ
ချစမတော ျောေးလ္ညေးမြစ ကသညဟူ၍ မမပောဆို က၏။ (အိ-ု နဗီ တ နမတော အသငသည ၎ငေးတို ့်
အောေးဤသို)မ
ု ့် လ္ျှငထိုအရှငမ တသညအဘယမ ကောင့်အသငတို ့်
့် ေးမ နေးပါမလ္။ (အချငေးတိ)ု ့် သိမြစ
အောေးအသငတိ၏အမပစ
ု ့်
ျောေးမ ကောင့်မပစဒဏစီရငမတော ူပါသနညေး။အ ှန ှောအသငတိသည
ု ့်
လ္ညေး
ထိုအရှငမ တြနဆငေးမတော ူသည့် (လ္ူသောေး ျောေး) အနက ှ လ္ူသော န ျောေးပငမြစ ကမပသည။
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လူသာ်းတစ်ဉ်း၏ ကံမ္မာအာ်း ဘုရာ်းသခင်မ္ှ အကုန်အစင်ကက တင်ဆ်းု ံ မြတ်ထာ်းပပ်းသာ်း
သမ္ဟု
ု ့် တ ် ကက တင်စစဉထာ်းပပ်းသာ်း ဟုတပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ဟုတပ
် ါ / ဟုတသ
် ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

တရာ်းကဟာရာကျမ္် ်း ၁၁:၂၆-၂၇ - ၂၆ ယမနမကောင
ေးကကီေးမပေးမခငေးနှင့် ကျိနမခငေးတညေးဟူမသောဤ
့်
နှစပါေးကိုသငတိမရှ
ု ့် ွေ့ ှောငါထောေး၏။၂၇ပညတမတောတိကိ
ု ့် ုနောေးမထောငလ္ျှင ူကောေး၊မကောငေးကကီေးမပေးမခငေး
တရာ်းကဟာရာကျမ္် ်း ၃၀:၁၉ - အသကရှငမခငေး၊ မသမခငေး၊ မကောငေးကကီေးမပေးမခငေး၊ ကျိနမခငေးတိကိ
ု ့် ု
သငမ
့် ရှ ွေ့၌ ငါထောေးသညဟု သငတ
့် ဘက၌ မကောငေးကငမမ ကကီေးကို ငါတိုငတည၏။
ကယာရှု မ္ှတစ
် ာ ၂၄:၁၅-..အဘယ ညမသောဘုရောေးတိအောေးဝတ
ု ့်
မပ ညအရောကိုယမနမရွ
့် ေး ကမလ္ော့်။
ငါနှငင
့် ါ့်အိ သောေးမြစလ္ျှင ထောဝရဘုရောေးကိုသော ဝတမပ ညဟု ဆိုမလ္မသော၊
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------တဗ် ဘ ၉:၅၁ -(အိ-ု နဗီ တ နမတော) အသငသည(၎ငေးတို အောေးဤသိ
ု ့်
)မမပော
ကောေးပါမလ္။ အလ္လောဟ
့်
အရှငမ တက အကျွနပ
ု တိနှ
ု ့် င့် ပတသက၍ စီရငမရေးသောေးမတော ူခသ
ြဲ ့် ည့် ှအပ အမခောေး ညသည့်
တစစံုတစရော ျှ အကျွနပ
ု တိ၌
ု ့် အလ္ျငေး ဆိုကမရောကနိင
ု ည ဟုတမပ။
ကာဆာက် ၂၈:၆၈ - ….၎ငေး( ုရရစ
ှ က)တိ၌
ု ့် မရွ ေးချယခွ ငကောေး
အလ္ျှငေး ရှိမချ။
့်
စူရဟ်အ ဟ်ဇ်ဇာြ် ၃၃:၃၈ - စငစစ အလ္လောဟအရှငမ တ၏ အ ိနမတော
သညကောေး မကောငေး ွနစွော
့်
စီ ံမပီေးသောေးမြစမပသတညေး။
မ္ှ တခ
် ျက်။ ခရစ်ယာန်မ္ျာ်းအ ကာ်း Arminians မ္ျာ်းအကနမြင့်် ‘မ္ဟုတမ္
် ှ န်’ ဟုကမပာဆမ္
ု ည်မြစ်
ကသာ်လည််း Calvinists မ္ျာ်းအကနမြင်မ္
် ှ န်’ ဟုကမပာဆမ္
ု ည် မြစ်သည်။
့် ူ ‘ဟုတမ္
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ဘုရာ်းသခင်သည် လူသာ်းမ္ျာ်း ကကာင််းကင်နင
ု င
် က
ံ တာ် သမ္ဟု
ု ့် တ ် ငရဲ မ္ည်သည့််ကနရာသ ု ့်
သွာ်းမ္ည်ကု ဆံ်းု မြတ်ရန် အတွက် လူသာ်းတစ်ဉ်း၏ ကကာင််းကသာအလုပ်နင
ှ ့်် ဆ်းု ကသာ
အလုပ်မ္ျာ်းကုတင
ု ်း် တာရန် ချန် ခွငအ
် တင
ု ်း် အတာတစ်ခု အသံ်းု မပ ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

အသံ်းု မ္မပ ပါ / အသံ်းု မပ သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဧြက်ဩဝါဒစာ ၂:၈-၉- ၈ယံု ကညမသောအောေးမြငမ
့် ကျေးဇူေးမတောမ ကောငက
့် ယတငမခငေးသိုမရောက
့်
ရ၏။ ကိုယအလ္ိုအမလ္ျောကမရောကသည ဟုတ။ဘုရောေးသခငသနောေးမတော ူရောမြစသတညေး။ ၉
ကိုယကုသိုလ္မ ကောငက
ု ့်
သည ဟုတ။သိမြစ
ု ့် ၍ အဘယသူ ျှ
့် ယတငမတော ူမခငေးသိမရောက
ဝါ ကောေး စရောအခွ င့် ရှိ။
တတုဩဝါဒစာ ၃:၄-၅ - ၄ ငါတိကိ
ု ့် ုကယတငမတော ူမသော အရှငဘုရောေးသခင၏ မစတနောမတော
နှင့် လ္ူတကိ
ို ့် ုချစမတော ူမသော မ တတောမတောသညမပေါ်ထွနေးမသောအခါ၊ ၅ငါတိကျင
ု ့်
မ
့် သော
မမြောင့် တ မခငေးအကျငအ
့် ောေးမြင့် ဟုတဘြဲ၊ ိ ိသနောေးမခငေးကရုဏောမတောနှငအ
့် ညီ ဒုတိယ
မ ွေးမခငေးနှငဆ
ု ့် ု ကယတငမတော ူ၏။
့် ိုင မသော မဆေးမ ကောအသစမပ မပငမခငေးအောေးမြင၎
့် ငေး၊ ငါတိကိ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်မ္ုအမ္
် နူ(န်) ၂၃:၁၀၂-၁၀၃ - ၁၀၂ထိမ
ု ့် ကောင့် (ထိမ
ု နတွ
့် င မကောငေး ှုဘက၌) အမလ္ေးချိန
သောမသော သူတသည
ို ့်
သောလ္ျှင မအောငမ င ှုရရှိသူ ျောေး မြစ ကကုန၏။ ၁၀၃ သိရောတွ
ု ့်
င (မကောငေး ှု
ဘကတွင) အမလ္ေးချိန မပါ့်မလ္ျော့်မနသူတို ့် ူကောေး ိ ိတကိ
ို ့် ုယကို ိ ိတပင
ို ့် ဆံုေးရှု ံ ေးမစခြဲ ့်သူ ျောေး မြစ
ကမပရော (၎ငေးတိသည
ု ့်
) ဂျဟနန ငရြဲ ဘံု၌ ထောဝစဉ် မနထိုင ကရမပ ည။
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လူတစ်ဉ်းအတွက် ဘုရာ်းသခင်၏နင
ု င
် က
ံ တာ်ကုဝင်စာ်းနင
ု ရ
် န် ‘ဝညာဉကရ်းရာတစ်ြန် မပန်
လည်ကမ္ွ်းြွာ်းမခင််း’ ရှရန် နှင ့်် ‘ဒုတယအကကမ္်မပန် လည်ကမ္ွ်းြွာ်းရန် ’တသည်
ု ့်
ပထမ္ဆံ်းု
ကသာ လုအပ် ချက်ဟုတပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ဟုတသ
် ည် / မ္ဟုတပ
် ါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁:၁၂-၁၃ - ၁၂ ထိုသူကိုလ္ကခံ သ ျှမသောသူတညေးဟူမသော ကိုယမတောကို
ယံု ကညမသောသူတအောေး၊
ို ့်
ဘုရောေးသခင၏ သောေးမြစရမသောအခွ ငက
့် ို မပေးမတော ူ၏။ ၁၃ ထိုသောေးတို ့်
ူကောေး၊လ္ူ ျိ ေးနှငစ
့် ပဆို င၍ဘွောေးမသောသောေး ဟုတ။မ ထုနသံဝါသအောေးမြငဘ
့် ွောေးမသောသောေး ဟုတ
။ လ္ူအလ္ိုအမလ္ျောကဘွောေးမသောသောေး ဟုတ။ ဘုရောေးသခငဘွောေးမတော ူမသောသောေးမြစသတညေး။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၃:၃-မယရှု က၊ ဒုတိယမ ွေးမခငေးကို ခံမသောသူ ညသညကောေး၊ ဘုရောေးသခင
၏နိင
ု ငံမတောကို မ ငရဟု ငါအ ှနအကနဆိုသညဟု မပန၍ ိနမတော
ူ၏။
့်
ကကာရ နသ ဩဝါသစာဒုတယကစာင် ၅:၁၇ - လ္ူ ညသညကောေး၊ ခရစမတော၌ရှိလ္ျှင အသစ မပ မပင
မသောသတတဝါမြစ၏။ မဟောငေးမသောအရောတိသည
ု ့်
မမပောငေးလ္ြဲ၍ ခပသိ ေးမသောအရောတိသည
ု ့်
အသစ မြစ ကမပီ။
ရှငက
် ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁:၂၃ - မြောကမပန ပျကစီေးတတမသော ျိ ေးမစ့်တညေးဟူမသော
အသကရှင၍ အစဉ်အမ ြဲတညမတော ူမသော ဘုရောေးသခင၏နှုတကပတမတောအောေးမြင့် မြစဘွောေး
မသောမ ကောင.့် .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------မ္ှ တခ
် ျက်။ ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ ် ဝညာဉကရ်းရာတစ်ြန်မပန်လည်ကမ္ွ ်းြွ ာ်းရန် သမ္ဟု
ု ့် တ ် ‘ဒုတ
ယအကကမ္် မပန်လည် ကမ္ွ ်းြွ ာ်းရန်’ စသည့််လုအပ် ချက်တနှ
ု ့် ငဆ
ု က
် သာ အက ကာင််း တစ်ခုမ္ျှ ကြာ်မပ
့်် င
ထာ်းမခင််းမ္ရှကပ။
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ဘုရာ်းသခင်သည် ခရစ်ကတာ်အာ်း အမ္ှန်စင်စစ်ယံု ကည်သမ္
ူ ျာ်းအာ်းလံု်းကု ထာဝရအသက်
ရမ္ည်အက ကာင််း ကတကတာ် သမ္ဟု
ု ့် တ ် အာမ္ခံချက် ကပ်းပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
ကပ်းသည် / ကပ်းသည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၃:၃၆ - သောေးမတောကို ယံု ကညမသောသူသည ထောဝရအသကကိုရ၏။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၅:၂၄-ငါအ ှနအကနဆိုသညကောေး၊ ငါ့်စကောေးကို နောေးမထောင၍ ငါ့်ကိုမစလ္ွှတ
မတော ူမသောသူကိုယံု ကညမသောသူသညထောဝရအသကကိုရသညမြစ၍အမပစစီရငမခငေးကို ခံ
ရ။ မသမခငေး ှအသကရှငမခငေးသို ကူ
့် ေးမမ ောကမသောသူမြစ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၅၅၊ ၁၁၃-၁၁၅ ၁၁၄စငစစ မသောကောေး ဤသူ ျောေးသည
မကောငေးမ တမသောအကျင့်သီလ္ ျောေးကို မဆောကတည ကကုနမသောသူ ွနသူမ တ ျောေး
အနက ှပင မြစ ကကုန၏။၁၁၅ ထိမပင
ု ့် တဝ၊ ယငေးသူတသည
ို ့်
ညသည့် မကောငေး
ှုကုသိုလ္ကို ဆို မပ လ္ုပ ကပါ ူထိုသူတသည
ို ့်
ထိမ
ု ကောငေး ှုကုသိုလ္(၏အကျိ ေး)ကိုလ္ကလ္ွတမစ
မခငေး အလ္ျငေးခံ ကရ ည ဟုတမပ။
စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၄၇၊ ၆၉ - ၄၇ ထိမပင
ု ့် တဝ အီ နဂျီလ္ကျ ေးမတောကို
ရရှိမသောသူတသည
ို ့်
လ္ညေး ယငေးအီန ဂျီလ္ကျ ေးမတောတွင အလ္လောဟအရှငမ တက
ထုတမပနချ ှတမတော ူသည့်အတိုငေး စီရင ကရမပ ည။၆၉စငစစဧကန‘ ုအ ငန’
သကဝငယံု ကညသူ ျောေးသညလ္ညေးမကောငေး၊ယဟူဒ ီ ျောေးသည
လ္ညေးမကောငေး၊ဆွောဗီ ျောေးသညလ္ညေးမကောငေး ၊ရစယောန ျောေးသညလ္ညေးမကောငေး ညသူ ဆို
အလ္လောဟ အရှငမ တနှင့် မနောကဆံုေးမနကိ
့် ုယံု ကညမပီေး မကောငေးအနောဂတအရော

ျောေး

၁၂၄။. 124
‘ပကရာြက်’ နှင ့်် ‘အနာဂတတ ’ ဟူကသာစကာ်းလံု်းမ္ျာ်းကု ဘုရာ်းသခင်ထမ္
ံ ှ ဆုကကျ်းဇူ်း
အာ်းမြင့်် အနာဂတ်နင
ှ ့်် ဆင
ု က
် သာအသပညာမ္ျာ်းရှကသာလူတစ်ဉ်းအာ်း ရည်ညွှန််းရာတွင ်
အဓကအာ်းမြင့်် အသံ်းု မပ ပါသလာ်း။(Nebi)
သမ္မာကျမ္််းစာ
အသံ်းု မပ သည် / အသံ်းု မ္မပ ပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဓမ္မ ရာဇဝင်ပဋ္ဌမ္ကစာင် ၉:၉-မရှေးကောလ္၌ ဣသမရလ္အ ျိ ေးသောေးတိသည
ု ့်
ဘုရောေးသခငကို မ ေးမ နေး
မခငေးငှါ သွောေး ညဟု အ ကံရိ ှ လ္ျှင၊ မ ငမသောသူထံသို သွ
ု ့် ဆိုတတ က၏။ ပမရောြကဟူ
့် ောေး ကစိဟု
၍ မခေါ်မဝေါ်မသောသူကို မရှေးကောလ္၌ မ ငမသောသူဟူ၍ မခေါ်မဝေါ် ကသတညေး။
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၁၉:၁၀ - ... အမ ကောငေး ူကောေး၊ ပမရောြကမဟောမသော စကောေးချကသမဘောသည
မယရှု ၏ သကမသမြစသတညေးဟု ငါ့်အောေးမမပောဆို၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်အအ်ရ်ရာြ် ၇:၁၅၈၊ ၁၈၈ - ၁၅၈ အသငတိသည
ု ့်
အလ္လောဟအရှငမ တအောေးလ္ညေးမကောငေး၊
ထိုအရှငမ တ၏ အ ကငစောမပ သင ကောေးြူ ေးမသောရစူလ္နဗီတ နမတောအောေးလ္ညေးမကောငေး၊ ယံု
ကည ကမလ္ကုန။၁၈၈ငါသညသကဝငယံု ကညမသောသူတအြိ
ို ့် ု သတိ
မပေးနှုေးိ မဆောသူနင
ှ ဝ
့် ေးမမ ော
့်
က ြွ ယ ရော သတငေးမမပော ကောေးသူ ျှသော မြစမချသတညေး။
စူရာအဟ်ကြ် ၄၆:၉ - (အိ-ု နဗီ တ နမတော၊) အသငသည မမပော ကောေးပါမလ္။ (အချငေးတိ၊)
ု ့် ငါသည
ရစူလ္တ နမတောတိအနက
ု ့်
အသစအဆနေး ဟုတမပီ။ ထိမပင
ု ့် ငါသည ိ ိနင
ှ ့်ပတသက၍ လ္ညေး
မကောငေး၊ အသငတိနှ
ု ့် ငပတ
သက၍လ္ညေးမကောငေး၊ ညသို ့်မပ လ္ုပမခငေးခံ ရ ညကိုသိရိသ
ှ ည ဟုတ
့်
မပီ။ ငါ သည ိ ိထံ ထုတမပနမခငေးခံ ရမလ္မသော ‘ဝဟယ’ အ ိနမတော
ကိုသောလ္ျှင လ္ိုကနော၏။
့်
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ကမ္ဘာကက်း၏ ကနာက်ဆ်းု ံ ကသာအချန် တင
ွ မ် ြစ်ပျက်မ္ည့်် အနာဂတ်အမြစ်အပျက်မ္ျာ်းနှင ့််
ပတ် သက်ကသာ သတင််းအချက်အလက်အကသ်းစတ် ကပ်းထာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။ (Eschatology /
Gayb Haber)
သမ္မာကျမ္််းစာ
ကပ်းထာ်းခဲ့်သည် / မ္ကပ်းထာ်းပါ ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂၄:၃၊ ၁၄၊ ၂၅ - ၃ ..ထိုအ ူအရောတိသည
ု ့်
အဘယကောလ္ ှ မြစ ညကို၎ငေး၊ ကိုယ
မတောသည ကလ္ော၍ ဤကပက ဘောကုနမသော ပုပပနိ ိတသည အဘယနိ ိတမြစ ညကို၎ငေး အ ိန ့်
ရှိမတော ူပါဟုမလ္ျှောက က၏။ ၁၄လ္ူ ျိ ေးအမပါငေးတိအောေး
ု ့်
သကမသမြစ ညအမ ကောငေး
နိင
ု ငံမတော နှငယ
ို ငံအရပရပရှိသ ျှတ၌မဟောရလ္ိ
ို ့်
့် ှဉ်မသောဧဝံမဂလ္ိတရောေးကိုမလ္ောကီနင
့် ည။
သိမပီ
ု ့် ေး ှ အဆံုေး သညမြစလ္တံ။့် ၂၅ထိုအမ ကောငေးအရောတိကိ
ု ့် ု ငါမမပောနှငမ့် ပီ။
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၁:၁ - ကောလ္ ကော မ င့် ှီမြစရ ည အ ှုအရော ျောေးကို မယရှု ခရစသည ိ ိအမစခံ
ကျွနတိအောေးမပမစမခင
ု ့်
ေးငှါ၊ဘုရောေးသခငအပမပေးမတော ူမသော ထိုသခင၏ဗျောဒိတမတောကို
ဆိုမပအံ။့် ထိုသခငသည ိ ိမကောငေးကငတ နကို မစလ္ွှတ၍၊ ိ ိအမစခံ ကျွနမယောဟနအောေး
ဗျောဒိတမတော အရိ ပကို မပမတော ူ၏။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------စူရာအန်အမ္် ၆:၅၀- (အိ-ု နဗီ တ နမတော) အသငသည(ထိုသတ
ူ ို အောေးဤသိ
ု)မမပောဆိ
ုပါမလ္။(အို
့်
့်
အချငေး တိ)ု ့် ကျွနပ
ု ထံတွင အလ္လောဟအရှငမ တ၏ ဘဏ္ဍောမတော ျောေးရှိသညဟူ၍လ္ညေး ကျွနပ
ု
သညအသင တိအောေး
ု ့်
မမပောဆိုသည ဟုတ။ ကျွနပ
ု သည အကွယ၌ရှိသည တိကိ
ု ့် မု ငသည
(ဟူ၍လ္ညေးမမပောဆို သည) ဟုတ။၎ငေးမပင ကျွနပ
ု သည အပါေးမတောမစတ န မြစသည ‘
ဟူ၍လ္ညေး အသငတိအောေး
ု ့်
မမပောဆိုသည ဟုတ။ စငစစမသောကောေးကျွနပ
ု သည ိ ိထံ
ကျမရောကလ္ောမသော ဝဟယအ ိနမတော
ကိုသော လ္ိုကနောလ္ျကရှိ၏။
့်
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ကနာက်ဆ်းု ံ ကသာကနရက်
ကာလတွငက
် ရာက်လာမ္ည့်် အစွမ္််းထက်ကသာစာတန် နင
ှ ့််
့်
သက်ဆင
ု ် သည့်် ကမ္ဘာကက်းကုအပ
ု ် စု်းမ္ည့််သ ူ ကကလာမ္ည့််အက ကာင််း
ကဟာကန် ်းထုတထ
် ာ်းကသာ ပကရာ ြက်ကျမ္််းချက်မ္ျာ်းရှပါသလာ်း။ (Antichrist / Mehdi)
သမ္မာကျမ္််းစာ
ရှသည် / မ္ရှပါ ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂၄:၂၁-၂၅-၂၃... ယံု ကနှင။့် ၂၄အမ ကောငေး ူကောေး၊ ခရစမတော၏အမယောငကို
မဆောငမသောသူနင
ှ ့် ိစဆောပမရောြကတိသည
ု ့်
မပေါ်လ္ော၍မရွ ေးချယမသောသူတကိ
ို ့် ုပငလ္ှညမ့် ြောေးနိင
ု လ္ျှင
လ္ှညမ့် ြောေးမလ္ောကမအောငကကီေးစွောမသောနိ ိတလ္ကခဏော၊ အံဘ
့် ွယမသောအ ှုတကိ
ို ့် ုမပ ကလ္ိ ့် ည။
သက်သာကလာနတ်ဩဝါဒစာဒုတယကစာင် ၂:၇-၉ - ၈ပယရှငေးမခငေးသိမရောက
ု ့်
မသောအခါ၊ ထိုအဓ မ
လ္ူသည ထငရှောေးလ္ိ ့် ည။ ထိုအဓ မလ္ူကို သခငမယရှု သညနှုတထွကဝိညောဉ်မတောအောေးမြင့်
ြျက ဆီေး၍၊ ကလ္ောမတော ူမခငေး၏ မရောငမခညအောေးမြငပ
့် ယရှောေးမတော ူလ္ိ ့် ည။ ၉ထိုအဓ မလ္ူ၏
လ္ော မခငေးအမ ကောငေးဟူ ူကောေး၊ စောတနမပ မပငမသောအောေးမြင့် ုသောနှင့် စပဆို ငမသော
ထူေးဆနေးမသောတန ခို ေး၊ နိ ိတလ္ကခဏော၊ အံဘ
့် ွယမသောအ ှုအ ျိ ေး ျိ ေးနှင၎
့် ငေး၊
ရှငက
် ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၂:၁၈ - ရ၂:၁၈ - ချစသောေးတိ၊ု ့် ယခု ကောလ္သည
မနောကဆံုေးမသောကော လ္မြစ၏။ ခရစမတော၏ ရနသူတညေးဟူမသော အနတခ
ိ ရစ မပေါ်လ္ောမ ကောငေးကို
သငတို ကောေးရသည
အတိုငေး၊ ယခု ပငအနတခ
ိ ရစအ ျောေးရှိ က၏။
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------မ္ှ တခ
် ျက်။ Antichrist သမ္ဟု
ု ့် တ ် Mehdi ကကလာမ္ည့််အက ကာင််း ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန် တွင်
မ္ကြာ်မပထာ်းကပ။
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ဘုရာ်းသခင်သည် လူသာ်းအကယာက်စတင
ု ်း် အာ်းကသမခင််းမ္ှရှငမ် ပန် ကစပပ်းကကာင််းကင် နင
ု င
် ံ
ကတာ် သမ္ဟု
ု ့် တင
် ရဲဘယ်တစ်ခုသသွ
ု ့် ာ်းမ္ည်ကုသာွ ်းမ္ည်ကုစရင်မ္ည့််အချန် မြစ်ကသာ‘တရာ်း
စရင်ရာကန’့် တစ်ကနရှ့် ပါမ္ည်လာ်း။ (Ahiret Günü)
သမ္မာကျမ္််းစာ

ရှ မ္ည် / ရှမ္ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကဟပဗဲ ဩဝါဒစာ ၉:၂၇ - လ္ူသည တခါတညေးမသ၍ ထိုမနောက ှ တရောေး စီရငမတော ူ မခငေးကိခ
ု ံရ
သကြဲသ
့် ၊ို ့်
ရှငက
် ပတရုဩဝါဒစာဒုတယကစာင် ၂:၉ - ဘုရောေးဝတ၌ မ ွွေ့မလ္ျောမသော သူတကိ
ို ့် ု စံုစ ေး မနှောငရ
့် ှက
မခငေးအထြဲက ကယနှုတမခငေးငှါ၎ငေး၊.. တရောေးမသောသူတကိ
ို ့် ု ဒဏခံမစ ည အမ ကောငေး၊
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၂၀:၁၁-၁၅ - ၁၂ မသလ္ွနမသောသူ အကကီေးအငယတိသည
ု ့်
ပလ္လင မတောမရှ ွေ့ ှော ရပ
မန ကသညကို ငါမ င၏။ ၁၅ အသကစောမစောင၌ စောရငေး ဝငမသောသူ ရှိသ ျှတကိ
ို ့် ုလ္ညေး ီေးအိုင
ထြဲသို ချပစ
မလ္၏။
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၁၁၃ -….အလ္လောဟ အရှငမ တသည ရှငမပနထ ည့်မန၌့် ယငေးသူတမငင
ို ့် ေးခံု လ္ျက
ရှိမသောမပဿနောရပအမ ကောငေးမခငေးရော ျောေးကို ( ျကဝါေးထငထငမပေါ်လ္ွငထငရှောေးစွော )စီရငဆံုေးမြတ
အ ိနချ
့် ှတမတော ူအ။ံ ့်
စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၁၈၅ - သကရှိသတတဝါတိုငေးသည ရဏ မသမခငေးတရောေး၏ရသောကို မ ည
စ ေး က ရ ည။ တြန အသငတိသည
ု ့်
ကိယော တမခေါ် (မသမပီေးမနောက) ရှငမပနထရ ည့်မန၌သော
့်
လ္ျှင ိ ိ တိ၏
ု ့် (မကောငေး ှု မကောငေး ှုတ၏)အကျိ
ို ့်
ေး ျောေးကိုအမပည့်အစံုမပေးမခငေးခံ ကရမပ ည။
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လူတင
ု ်း် ငရဲတင
ွ ဒ
် က
ု ခကဝဒနာခံစာ်းရကသာအချန်ကာလတစ်ခု မြတ်သန် ်းရြရှ
ု ့် ပါမ္ည်လာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ရှပါ / ရှ မ္ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၅:၂၄-ငါအ ှနအကနဆိုသညကောေး၊ ငါ့်စကောေးကို နောေးမထောင၍ ငါ့်ကိုမစလ္ွှတ
မတော ူမသောသူကိုယံု ကညမသောသူသညထောဝရအသကကိုရသညမြစ၍
အမပစစီရငမခငေးကို ခံ ရ။ မသမခငေး ှအသကရှငမခငေးသို ကူ
့် ေးမမ ောကမသောသူမြစ၏။
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၈:၁ -ဘုရောေးသခငကယလ္ွှတမတော ူမသောမ ကောင့် မယရှု ခရစ၌တည၍၊
ဇောတိပက တိအတိုငေး ကျင၊့် ဝိညောဉ်ပကတိအတိုငေး ကျငမ
ို ့်
အမပစစီရငမခငေးနှင့်
့် သောသူတသည
လ္ွတ က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၁၈၅ - အ ကငသူသည ငရြဲ ီေးမဘေး ှ ြယရှောေးမခငေးခံ ရ၍ ဂျနနတ အ တသုခ
ဘံုသို ဝင
့် မရောကမစမခငေးကိုခံရအံ။့် …
စူရဟ်မ္ရယမ္် ၁၉:၇၀-၇၂- ၇၀တစြနဧကန လ္ွယ
ြဲ ငေးဂျဟနန ငရြဲ ဘံု၌ ီေးမလ္ောငမစရန၊ပစချရန၊
အထိုကတနဆံုေးမသောသူတအောေး
ို ့်
ငါအရှငမ တသညပင အသိဆေးံု မြစမတော ူမပသည။ ၇၁စငစစ
အသငတိအနက
ု ့်
လ္ူတိုငေးလ္ူတိုငေးသညယငေးဂျဟနန ငရြဲ ဘံု၌ဆိုကမရောကရ ည့်သူချညေး မြစကုန
၏။(ဤသည)အသင့်အောေးြနဆငေးမ ွေးမ ြူမတော ူမသောအရှငမ တက ိ ိအမပေါ်၌ယတိမပတဆံေးု မြတ
မပီေးမြစမသောတောဝနတစရပပငမြစမချသတညေး။၇၂ထိမနောက
ု ့်
ငါအရှငမ တသည( ိ ိအောေးမ ကောကရွ ံ ွေ့ ရု ိ
မသမသောအောေးမြင့်မပစ ှုဒစ
ု ရို က ျောေး )ှ မရှောင ကဉ် ကကုနမသောသူတအောေး
ို ့် လ္ွတမမ ောကမစမတော ူ
ည။သိရောတွ
ု ့်
င မတော တရောေးကျြူေးလ္ွနမသောသူတအောေး
ို ့် ငါအရှငမ တသညယငေးဂျဟနန ငရြဲ ဘံု၌ပင
ပုဆစဒူေးတုပလ္ျက စွနပစ
ံ ့် တညေး။
့် ထောေးမတော ူအသ
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အကယ်၍ လူပုဂ္ လ်တစ်ဉ်း ငရဲသကျကရာက်
ု ့်
လျှင် ကနာင်တင
ွ ထ
် က
ု နရာမ္ှ လွတက
် မမ္ာက်ပပ်း
ကကာင််းကင်နင
ု င
် က
ံ တာ်သ ု ဝင်
့်် မ္ည့်် မြစ်နင
ု က
် မခတစ်ခု ရှပါသလာ်း။
့် စာ်းခွငရ
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ရှပါ / ရှသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂၅:၄၁၊ ၄၆ - ၄၁ ထိုအခါလ္ကဝြဲမတောဘက၌ရှိမသောသူတအောေး
ို ့်
ငေးကကီေးက၊ကျိန
မခငေးကိုခံရမသောသူတ၊ို ့် ောရနနတနှငသ
ု ့်
ု မပင
့် ူ၏တ နတိအဘိ
့် ဆငမသောထောဝရ ီေးထြဲသို ငါ့်
့် ထံ ှ ခွော
သွောေး ကမလ္ော့်။ ၄၆ထိုသူတသည
ို ့်
ထောဝရအမပစဒဏခံ ရောသိ၎င
ု ့် ေး၊မမြောင့် တမသောသူတို ့် ူကောေး၊ ထော
ဝရအသကရှငရော သိ၎င
ု ့် ေး သွောေးရ ကလ္တံဟ
့် ု န
ိ မတော
ူ၏။
့်
ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၁၆:၂၅-၂၆ - ၂၅ အောမဗဟံကလ္ညေး၊ ငါ့်သောေး...ယခု ူကောေး၊ သူသညသကသော
မခငေးရှိ၏။ ..၂၆ ထို ှတပါေး၊ ငါတိနှ
ု ့် င့် သငတို စပ
့် ကောေး၌ အလ္ွနနကလ္ှမသော မချောကကကီေးတည
လ္ျကရှိ၏။ ထိမ
ု ကောင့် ဤအရပ ှသငတိရှ
ု ့် ိ ရောသို ကူ
ု ။ ထိုအရပ ှ ငါတိရှ
ု ့် ိ ရော
့် ေးချငမသောသူ ကူေးနိင
သို ကူ
ု ဟု ဆို၏။
့် ေးချငေးမသောသူလ္ညေး ကူေးနိင
----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------စူရာအန်အမ္် ၆:၁၂၈ -…(ထိုမရောကောလ္အလ္လောဟအရှငမ တသညဤသို)့် ိန ကောေးမတော
ူအ။ံ ့် အိ-ု
့်
ယံု ကည မသွြညမငငေးပယ ကကုနမသော ဂျင(န)နှင့် လ္ူအမပါငေးတို)့် ဂျဟနန ငရြဲ ဘံုသည သော
လ္ျှငအသငတိ၏မနရောဌောနမြစ
ု ့်
သည။ (အသငတိသည
ု ့်
) ထို(ဂျဟနန ငရြဲ ဘံု၌ပင ထောဝစဉ်မနထိုင
ကရလ္တတ။ံ ့် သိရောတွ
ု ့်
ငအလ္လောဟအရှငမ တ (ထိုငရြဲ ဘေးံု ှထုတရန) အလ္ိုမတောရှိမတော ူ ပါလ္ျှင...
စူရာဟူဒ ် ၁၁:၁၀၆-၁၀၇ -၁၀၆သိမြစ
ု ့် မပရော အမ ကောငေး ရှိလ္မ
ှ သော သူတသည
ို ့်
ဂျဟနန ငရြဲ ဘံု၌ရှိ
ကမပ ည။..၁၀၇(၄ငေးတသည
ို ့်
) ိုေးမကောငေး ျောေးနင
ှ ပထဝီ
မမ တညမနသ ျှကောလ္ပတလ္ံုေးထိုငရြဲ ဘံုတွင
့်
အသင၏အရှငမ တအလ္ိုရိ မ
ှ တော ူသည ှတပါေးထောဝစဉ်မနထိုငသူ ျောေးအမြစရှိ ကမပ ည။
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ရှငမ် ပန် ထကမမ္ာက်မခင််းကုယ်ခနဓာသည် အသာ်း၊ အရု ်းနှငက
့်် သွ်းမ္ျာ်းနှင ့်် ရုပ်ပုင်း် ဆင
ု ရ
် ာကုယ်
ခနဓာတစ်ခု ဟုတပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ဟုတသ
် ည် / မ္ဟုတပ
် ါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၅:၃၅-၅၀ - ၃၅ မသလ္ွနမသောသူတသည
ို ့်
အဘယသို ့်
ထမမ ောက က ညနညေး။ အဘယသိမသောကိ
ု ့်
ုယနှငမ
့် ပေါ်လ္ော က ညနညေးဟု
တစံုတမယောကမသောသူ မ ေးလ္ိ ့် ည။ ၄၄ စိုကမသောအခါ ဇောတိပကတိ ကိယ
ု မြစ၏။
ထမမ ောကမသောအခါ ဝိညောဏကိယ
ု မြစ၏။ ဇောတိပကတိ ကိုယတ ျိ ေး၊
ဝိညောဏကိုယတ ျိ ေးရှိ၏။ ၅၀...လ္ူအမသွေးအသောေးသည ဘုရောေးသခင ၏နိင
ု ငံမတောကို
အမ ွ ခံ နင
ို ၊ ပုပတတမသောအရောသည ပုပနိင
ု မသောအမြစကို အမ ွ ခံ နင
ို ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာဇွ ခ်ရူြ် ၄၃:၇၀ - အသငတိသည
ု ့်
လ္ညေးမကောငေး၊အသငတိ၏ဇနီ
ု ့်
ေး ကငရောတိသည
ု ့်
လ္ညေး
မကောငေး၊ "ဂျနနတ"သုခဘံုတွင ဝငမရောက ကမလ္ကုန။ (ယငေးသုခဘံု၌) အသငတို (အောေးလ္ံ
ုေးတို)့်
့်
သညဝ ေး မမ ောကမစမခငေး၊ ရို မသမခငေးကို ခံ ကရမပ ည။
စူရတွလ်ဝါကအဟ် ၅၆:၃၅-၃၈-ဧကန လ္ွြဲငါအရှငမ တသည(ဂျနနတသုခဘံု၌ရှိကုနမသော)ထို ိနေး
တိအောေး
ု ့်
အထူေးြနဆငေးမတော ူခြဲ့်၏။ ၃၆ တစြန ငါအရှငမ တသည ၎ငေးတိအောေး
ု ့်
ပျိ ကညော ျောေး
မပ လ္ုပ မတော ူခြဲ့်၏။
စူရတွလ်စူရဟ်နဗာ့် ၇၈:၃၃ -….သကတူရွယတူ ပျိ ကညော ျောေးသညလ္ညေးမကောငေး၊..
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ကကာင််းကင်နင
ု င
် က
ံ တာ်တင
ွ ် လင်ပုင်း် ဆင
ု ရ
် ာဆက်ဆက
ံ ရ်းနှငလ
့်် က်ထပ် ထမ္််းမမ္ာ်းမခင််း ရှပါ
မ္ည်လာ်း။ (Houris)
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ရှပါ / ရှ မ္ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂၂:၂၈-၃၃ - ၂၈ သိမြစ
ု ့် ၍ ထမမ ောကရောကောလ္၌ ထို ိနေး သည ခု နစမယောက
မသောညီအစကိုတတွ
ို ့် င အဘယသူ၏ ယောေးမြစရပါ ညနညေး။ထိုသူအမပါငေးတိသည
ု ့်
ထို ိနေး နှင့်
စံုဘကမခငေးကို မပ ကမပီဟု မ ေးမလ္ျှောက က၏။ ၂၉ မယရှု ကလ္ညေး၊ သငတိသည
ု ့်
ကျ ေးစောကိုနောေး
လ္ည၊ ဘုရောေးသခင၏တနခို ေးမတောကို သိမသောမ ကောင့် ှောေးမသောအယူကိုယူ က၏။ ၃၀ ထ
မမ ောက ရောကောလ္၌ စံုဘကမခငေးကို မပ ၊ ထိ ေးမ ောေးမပေးစောေးမခငေးကို မပ ။ ၃၁ မကောငေးကငသောေး
ဘုရောေးသခင၏ တ နမတောကြဲသ
့် ို မြစ
က၏။
့်
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၅:၅၀ညီအစကိုတို၊ငါဆိ
ုသညကောေး၊လ္ူအမသွေးအသောေးသညဘုရောေး သခင၏နိင
ု ငံမတောကို အမ ွ ခံ နင
ို ၊
့်
ပုပတတမသောအရောသည ပုပနိင
ု မသောအမြစကိုအမ ွ ခံ နင
ို ။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------စူရတွသတ
် တ
် ရ
ူ ် ၅၂:၂၀ -..ငါအရှငမ တသည ၎ငေးတိအောေးလ္ွ
ု ့်
နစွောမြြူ၍လ္ှပတင့်တယမသော၊ ျကစိ
လ္ှပမသော ိနေး ျောေးနှင့် ထိ ေးမ ောေး၍ မပေးမတော ူအသ
ံ ့် တညေး။
စူရာရဟ်မ္န် ၅၅:၅၅-၅၆၊ ၇၀-၇၂- ၅၅သိပါလ္ျက
ု ့်
အသငတိနှ
ု ့် စဦေးသည ိ ိတအောေး
ို ့် ြနဆငေးမ ွေးမ ြူ မတော
ူမသောအရှငမ တ၏ ညသည့် မကျေးဇူေးမတော ျောေးကို ဟုတ ှနဟူ၍မငငေးပယ ကအံန
့် ညေး။ ၅၆
ယငေး(ဥယျောဉ် ျောေးနင
ှ ့် ဥယျောဉ် ျောေးရိ အ
ှ မဆောကအအံ)ု တိတွ
ု ့် င ျကစိကို မအောကသိနှ
ု ့် ိ ့်ချထောေး မသော
ိနေး ပျိ ျောေးသညလ္ညေးရှိ ကမပ ည။၎ငေးတအလ္ျင
ို ့်
ညသည့်လ္ူသောေးတစဦေးတစမယောက ျှလ္ညေး
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ကမ္ဘာလံု်းဆင
ု ရ
် ာအသင််းကတာ်သည် ‘ခရစ်ကတာ်၏သတသမ္
ု ့် ်း’ မြစ်ရန် သတ်မ္ှတခ
် ံ ရပါ
သလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

သတ်မ္ှတခ
် ံ ရသည် / သတ်မ္ှတမ္
် ခံရပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဧြက်ဩဝါဒစာ ၅:၂၃၊ ၂၅၊ ၃၂ -၂၃ ခရစမတောသည အသငေးမတော၏ အမပေါ် ှော မခါငေးမြစမတော ူ... ၂၅
အချငေးမယောကျောေးတိ၊ု ့် ခရစမတောသည အသငေးမတောကို ချစမတော ူသကြဲသ
့် ၊ို ့် သငတိလ္ည
ု ့်
ေး
ကိုယခငပွနေးကို ချစ ကမလ္ော့်။ ၃၂ ဤအရောသည အလ္ွနနကနြဲမသောအရော မြစမပ၏။ ထိုသငါဆိ
ို ့်
ု
မသော၊ ခရစမတောနှင့် အသငေးမတော ကိုရည ှတ၍ဆိသ
ု တညေး။
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၁၉:၇ - ငါတိသည
ု ့်
ဝ ေးမမ ောကရွှငလ္နေး ကကုနအံ၊့် ဂုဏမတောကို ချီေး ွ ေး ကကုန
အံ၊့် အမ ကောငေး ူကောေး၊ သိုေးသငယ၏ ဂဂလ္ောမတောငပွြဲကို ခံ ချိနရှိမပီ။ သူ၏ ိနေး သည ကိုယကို
တနဆောဆငမပီဟု စညေးမဝေးမသော သူအ ျောေးတိ၏
ု ့် အသံ၊ သ ုဒရ
ဒ ောသံ၊ မပငေးစွောမသော ိုဃေးကကိ ေးသံ
ကြဲသ
့် ို ငါ
့် ကောေး၏။
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၂၁:၉ - ..... လ္ောခြဲ ့်ပါ။ သိုေးသငယ၏ ခငပွနေးတညေး ဟူမသော ဂဂလ္ော မဆောငသတို ့်
သ ီေးကို ငါမပ ညဟု မမပောဆိုလ္ျက၊
ဗျာဒတ်ကျမ္် ်း ၂၂:၁၇ - ဝိညောဉ်မတောနှင့် ဂဂလ္ောမဆောင သတိသ
ု ့် ီေးကလ္ောခြဲ ့်ပါဟုဆို က၏။ ကောေး
မသောသူကလ္ညေး၊ လ္ောခြဲ ့်ပါ ဟုဆိုပါမစ၊ မရငတမသောသူသည လ္ောပါမစ။ အလ္ိုရိ ှ မသော သူသည
အဘိုေးကို မပေးဘြဲ အသကမရကို ယူပါမစ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------မ္ှ တခ
် ျက်။ ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ ် အသင််းကတာ်အ ကာင််းတစ်ကကမ္်သာကြာ်မပထာ်းပပ်း ‘ခရစ်
ကတာ်၏သတသမ္
ု ့် ်း’ အက ကာင််းကြာ်မပထာ်းမခင််းမ္ရှကပ။ ဟဂျ်် ၂၂:၄၀
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ယကနယံ
ူ ျာ်းကုဥပကဒကအာက်၌ကနထင
ု ရ
် န် ဘရ
ု ာ်းသခင်အလုရှပါသလာ်း။(Shariah)
့် ု ကည်သမ္
သမ္မာကျမ္််းစာ
အလုမ္ရှပါ / အလုရှသည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၆:၁၄ - ကိုယအဂဂ ါ ျောေးကိုလ္ညေး သုစရို ကလ္ကနက မြစမစ၍၊ ဘုရောေးသခငအောေး
ဆက ကမလ္ော့်။ သငတိသည
ု ့်
ပညတတရောေးလ္က၌ ရှိ၊မကျေးဇူ ေးတရောေးလ္က၌ရှိမသောမ ကောင့်
အမပစ တရောေးသည သငတိကိ
ု ့် ု အုပစိုေးရ။
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၀:၄ယံု ကညမသောသူအမပါငေးတိသည
ု ့်
မမြောင့် တရောသိုမရောက
ညအမ ကောငေး၊
့်
ပညတတရောေးသည ခရစမတောအောေးမြင့် စံုလ္ငမခငေးရှိ၏။
ဂလာတဩဝါဒစာ ၃:၁၁၊ ၂၅ - ၁၁ တြနတံု၊ မမြောင့် တမသောသူသည ယံု ကညမခငေးအောေးမြင့်
အသကရှငလ္ိ ့် ည။ ၂၅ ယံု ကညမခငေးတရောေးသည မရောကလ္ောမသောအခါ၊ ငါတိသည
ု ့်
ထိုအထိနေး
လ္က ှလ္ွတ က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၄၈-..ငါအရှငမ တသညအသငတိအနက
ု ့်
အသီေးသီေးတိအြိ
ု ့် ု တရောေးဓ
မသတ
့်
(နညေးဥပမဒ)တစ ျိ ေးနှငထင
ရှောေးလ္ှစွောမသောလ္ ေးစဉ်တစ ျိ ေးကိုသတ ှတမပဋ္ဌောနေးမပေးမတော ူခြဲ့်သည။
့်
စူရတွလ်ဂျာဆယယဟ် ၄၅:၁၈ - ထိမနောက
ု ့်
(အိ-ု နဗီ တ နမတော) ထိုအရှငမ တသည အသင့်အောေး
သောသနော့် အမရေးနှင့် စပလ္ျဉ်ေး၍ အထူေးလ္ ေးစဉ်တစရပမပေါ်၌ ရပတညမစမတော ူခြဲ့်၏။ သိမြစ
ု ့် မပ
ရော အသငသည ထိုလ္ ေးစဉ်ကိသ
ု ော လ္ိုကပါမလ္။ ….
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ယံု ကည်သက
ူ ု ဝုငက
် သာက်သ်းု ံ ရန် အတွက် တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါ / တာ်းမမ္စ်ထာ်းသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၇:၃၄-၃၅ - ၃၄ လ္ူသောေးသည စောေးမသောကလ္ျကလ္ောသညရှိမသော၊ ဤသူသည
စောေး ကြူေးမသောသူ၊ စပျစရညမသောက ကြူေးမသောသူပါတကောေး။ အခွ နခံ မသောသူနင
ှ ့် ဆိုေးမသောသူတို ့်
ကို ိတမဆွြွြဲွေ့မသောသူပါတကောေးဟု ဆိမု ပန က၏။ ၃၅ သိမသော
ု ့်
လ္ညေး ပညောတရောေးသည ိ ိသောေး
ရှိသ ျှတတွ
ို ့် င ကြဲရ
့် ြဲ မပစ
ူ၏။
့် တငမခငေးနှငလ္
့် ွတ၏ဟု ိနမတော
့်
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၂:၁-၁၁-စပျစရည ရှိဟု ကောေးမမပော၏.. မယရှု ကလ္ည ေး.. ဤမရအိုေးတိကိ
ု ့် ု
မရမြည ့် ကဟု.... စပျစရညမြစမစမသောမရ
တကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင် ၅:၂၃ - သင၏ရငထြဲ၌ အကျိ ေးမြစမစမခငေးငှါ၎ငေး၊ ကော ကောခံ
ရမသော မရောဂါမ ကောင၎
့် ငေး၊ ယခု ှစ၍ မရကိုသော မသောကဘြဲ၊
စပျစရညအနညေးငယကိုသံုေးမလ္ော့်။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၂၁၉- အိ-ု နဗီတ နမတော)အချိ မ
ွေ့ သောသူတသည
ို ့်
သုရောမ ရယ အရကမသစောနှင့်
စပလ္ျဉ်ေး ၍ လ္ညေးမကောငေး၊မလ္ောငေးတ ေးေးတ၌
ို ့် ကကီေးမလ္ေးမသောအမပစ ျောေး သညလ္ညေးရှိ၏..
စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ်၅:၉၀-၉၁ - ၉၀ အိ‘ု ုအ ငန’သကဝငယံု ကညသူအမပါငေးတို ့် ုချဧကနမသ
စော အရကသညလ္ညေးမကောငေး၊ မလ္ောငေးတ ေးကစောေးမခငေးသညလ္ညေးမကောငေး၊ရုပထု၊ဆငေးတု (အစ
ရှိသည့်အရော) ျောေးသညလ္ညေးမကောငေး၊ မ ောေး (မြင့်ကံစ ေးမခငေး) သညလ္ညေးမကောငေးအလ္ွနဆိုေးရွ ောေး
ညစည ေးလ္ှမသောအ ှုကိစစ ျောေး၊‘ရှု ိ ငတွောန’ အမပ အ ူ ျောေးသောလ္ျှငမြစ၏။ သိမြစ
ု ့် မပရောအသငတို ့်
သည ထို (ဆိုေးရွ ောေးညစည ေးမသောအရော) ကို မရှောင ကဉ် ကကုနမလ္ော့်။သို ့် ှသောလ္ျှငအသငတိသည
ု ့်
မအောငမ င ကမပ ည။၉၁သိမြစ
ု ့် မပရောအသငတိသည
ု ့်
(မသစောအရကမသောကစောေးမခငေးနှငမလ္ော
့်
ငေး တ ေးကစောေးမခငေး ှ) ရပစြဲ ကပါ ညမလ္ော။

၁၃၅။. 135
ယံု ကည်သက
ူ ု ဝက်သာ်းစာ်းသံ်းု ရန် အတွက် တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္တာ်းမမ္စ်ထာ်းပါ / တာ်းမမ္စ်ထာ်းသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၀:၂၅-ဩတတပပစတ
ိ ကိုမထောကရမသောမ ကောင၊့် မ ေး၌မရောငေးသ ျှ
ကို စစမ ကော မ ေးမ နေးဘြဲ စောေး ကမလ္ော့်။
ကကာကလာသဲဩဝါဒစာ ၂:၁၆ - ထိုမ ကောင့် စောေးမသောကမခငေးအ ှု၊ ပွြဲမန၊ ့် လ္ဆနေးမန၊ ့် ဥပုသမနတိ
့် ု ့်
ကို မစောငမ့် ခငေးအ ှုတွင သငတိကိ
ု ့် ု အဘယသူ ျှ စစမ ကော စီရငမစနှင။့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၃- အလ္ိုအမလ္ျောကမသမသော တိရ စဆောနသညလ္ညေးမကောငေး၊ မသွေးသည
လ္ညေးမကောငေး၊ ဝကတိရ စဆောန၏ အသောေးသညလ္ညေးမကောငေး၊ …..အသငတိအမပေါ်
ု ့်
၌ ဟရော ဟူ၍
တောေးမ စထောေး မပီေးမြစမလ္မပီ။
စူရာအန်အမ္် ၆:၁၄၅ - ….အရသောခံ စောေးလ္ိမု ခငေး၊ စညေးက ေးကျြူေးလ္ွန မြောကြျကမခငေး ရှိဘြဲ လ္ွှြဲ
မရှောငသောမြစ၍ (အသက မသရံု ျှသော စောေးသံေးု )ခြဲ ပ
့် ါ ူ၊ အသင့်အောေးြနဆငေးမ ွေးမ ြူမတော ူမသော
အရှငမ တသည ဧကနအ ှနအလ္ွနတရော လ္ွတမငိ ေးချ ေးသောခွ င့် မပေးသနောေးမတော ူမသောအရှင၊
အလ္ွနတရော သနောေးညောတောမတော ူမသောအရှငမ တပငမြစမတော ူမပသတညေး။
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ယကနကာလတွ
ငဘ
် ရ
ု ာ်းသခင်သည် ယံု ကည်သမ္
ူ ျာ်းကု အစာကရှာင်ဥပုသက
် စာင်ရ
့်
့် န် ကမ္ျှာ်
လင်ပ
့် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ကမ္ျှာ်လင်သ
့် ည် / ကမ္ျှာ်လင်သ
့် ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကယာလအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၂:၁၂ - သိမြစ
ု ့် ၍၊ ထောဝရဘုရောေး ိနမတော
ူသညကောေး၊ ယခု တွင အစော
့်
မရှောငမခငေး၊ ငိမ
ု ကေးမ ညတ ေးမခငေးနှငတ
့် ကွ စိတနှလ္ံုေးအ ကငေး ြဲ့် ငါ့်ထံသို မပန
့် လ္ော ကမလ္ော့်။
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၆:၁၇-၁၈ - ....သငသညအစောမရှောငမသောအခါ အစောမရှောငသညကိလ္
ု ူ ျောေးတိမရှ
ု ့် ွေ့
ှော ထငရှောေးမစဘြဲ၊ ထငရှောေးမသော အရပ၌ရှိမတော ူမသော သငတိအဘမရှ
ု ့်
ွေ့မတော၌သောထငရှောေးမစ
မခငေးငှါ၊ မခါငေးကိုလ္ိ ေးကျံမလ္ော့်။ ျကနှောကိုလ္ညေးသစမလ္ော့်။
ရှငမ္
် ာကုခရစ်ဝင် ၂:၂၀ - ဂဂလ္ောမဆောငလ္ုလ္ငကို သူ၏အမပါငေးအမဘောတိနှ
ု ့် ငခ
့် ွ ော၍ ယူသောွ ေး
မသောအချိနကောလ္ မရောကလ္ိ ့် ည။ ထိုကောလ္အခါ သူတသည
ို ့်
အစောမရှောင ကလ္ိ ့် ည။
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၇:၅ - ...ထိုသဆိ
ို ့် ုမသော၊ ဆုမတောငေးမခငေးဝတကိမု ပ ရမသော အခွ ငရ
့် ိ ှ
မစမခငေးငှါ၊ သမဘောတူ၍ ခငပွနေးဝတကိုခဏ ျှ မရှောငရဟု ဆိုလ္ို။ ထိုသမရှ
ို ့် ောငလ္ျှင၊ ကိုယကို
ချ ပ တညေးနိင
ု မသောအောေးမြင့် စောတနသည အမပစသို မသွ
ေးမဆောငရမသော အခွ င့် ရှိမစမခငေးငှါ၊
့်
မနောကတြန အတူမန ကမလ္ော့်။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၁၈၃၊ ၁၈၅ - ၁၈၃ အိ-ု ုအ ငန ယံု ကညမခငေးသဒဒါတရောေး ရှိ ကကုနမသောသူအ
မပါငေးတိ၊ု ့် အလ္လောဟအရှငမ တသည အသငတိထက
ု ့်
အလ္ျငရှိခြဲ့် ကမသော သူတအမပေါ်
ို ့်
ဝယဥပုသ
သီတငေး မဆောကတညရန ပညတမတောကို မပဋ္ဌောနေးမတော ူ သကြဲသ
့် ပင
ို ့် အသငတိအမပေါ်
ု ့်
၌လ္ညေး
ဥပုသသီတငေး မဆောကတညရမပ ည။
စူရဟ်အ ဟ်ဇ်ဇာြ် ၃၃:၃၅ - အ ိနမတော
ကို လ္ိုကနော ကသည့်မယောကျောေး ျောေးသည လ္ညေးမကောငေး၊
့်
အ ိနမတော
ကိုလ္ိုကနောသည့် ိနေး ျောေးသညလ္ညေးမကောငေး၊ ဆွိယော ဥပုသသီလ္ မဆောကတည
့်
ကကုန မသော မယောကျောေး ျောေးသညလ္ညေးမကောငေး၊ ဆွိယော ဥပုသသီလ္ မဆောကတည ကကုန
မသော ိနေး ျောေးသညလ္ညေးမကောငေး၊ ……အလ္လောဟအရှငမ တသညထိုသူတို (အောေးလ္ံ
ုေးတို)အြိ
ု ့်
့်
့်
(အမပစ ှ) လ္ွတမငိ ေးချ ေးသောခွ ငနှ
့် ငကကီ
့် ေးကျယလ္ှစွောမသောအကျိ ေးကို အဆငသင့်မပ လ္ုပစီ ံ၍ထောေး
ရှိမပီေး မြစ မတော ူမပသတညေး။
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ဘုရာ်းသခင်သည် ဆုကတာင််းမခင််းနှင ့်် အစာကရှာင်ဥပုသက
် စာင်မ့် ခင််းကု အမခာ်းသူမ္ျာ်း
မမ္င်ကတွွေ့ နင
ု က
် သာကနရာတွင ် ထင်ရှာ်းစွာမပ မခင််းကု ပုမ္ုနစ
ှ ်သက်သလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္နှစ်သက်ပါ / နှစ်သက်သည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၆:၅-၈ - ၆သငသညဆုမတောငေးမသောအခါဆိတညံရောအခနေးသိဝင
ု ့် ၍တံခါေးကို ပိတ
မပီေး ှ၊ ထငရှောေးမသောအရပ၌ ရှိမတော ူမသော သင၏အဘကိုဆုမတောငေးမလ္ော့်။ ထငရှောေးမသောအရော
ကို မ ငမတော ူမသော သင၏အဘသည အကျိ ေးကို ထငရှောေးစွောမပေးမတော ူလ္တံ။့်
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၆:၁၆-၁၈ - ၁၆သငတိသည
ု ့်
အစောမရှောငမခငေးအကျငက
့် ိုကျငမ
့် သောအခါ.. ၁၈ အစော
မရှောငသညကိုလ္ူ ျောေးတိမရှ
ု ့် ွေ့ ှော ထငရှောေးမစဘြဲ၊ ထငရှောေးမသောအရပ၌ရှိမတော ူမသော
သငတိအဘမရှ
ု ့်
ွေ့မတော၌သောထငရှောေးမစမခငေးငှါ၊မခါငေးကိလ္
ု ိ ေးကျံမလ္ော့်။ ျကနှောကိလ္
ု ညေးသစ
မလ္ော့်။ ထငရှောေး မသောအရောကိုမ ငမတော ူမသော သငတိအဘသည
ု ့်
အကျိ ေးကို
ထငရှောေးစွောမပေးမတော ူလ္တံ။့်
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၀၃ - တစြန အသငတိသည
ု ့်
‘ဆွလ္ောသ’ ဝတမပ ၍မပီေး ကမသောအခါ အသင
တိသည
ု ့်
အလ္လောဟအရှငမ တကို တတတရပလ္ျကလ္ညေးမကောငေး၊ ထိုငလ္ျကလ္ညေးမကောငေး၊
လ္ြဲ မလ္ျောငေး လ္ျကလ္ညေးမကောငေး၊ မအောကမ ့်တသ သတိရရှိ ကမလ္ကုန။
စူရတွလ်ဂျွမ္် အဟ် ၆၂:၉ -အိ-ု ' ုအ ငန' သကဝငယံု ကညသူအမပါငေးတို(ဂျြူ
ုအဟ)မသော ကောမန ့်
့်
တွင‘ဆွ လ္ောတ’ဝတမပ အံမ
့် သောငှော’အဇောန’မပေးမသောအခါ အသငတိသည
ု ့်
အလ္လောဟအရှငမ တ
အောေးတသ
သတိရရှိရောသိအမဆောတလ္ျင
ု ့်
သွောေး ကမလ္ကုန။ထို ှတစပါေးအသငတိသည
ု ့်
မရောငေးဝယ ှုကို
စွနလ္ွှ
ု ့် ု အမကောင
ေးဆံုေးပင။
့် တ ကမလ္ကုန။ အသငတို သိ
့် ရိ ှ ကသညမြစ ူ အသငတိအြိ
့်
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ဘုရာ်းသခင်သည် လူသာ်းမ္ျာ်းကု နှစ်စဉနှစ်တင
ု ်း် ၏လတစ်လအာ်း ကနအချ
န် တင
ွ ် အစာ
့်
ကရှာင်ဥပုသက
် စာင်မ့် ခင််းနှင ့်် ညအချန် တင
ွ ပ
် ဲက
ွ တာ်တည်မခင််းမပ ရန် အလုရှပါသလာ်း။
(Ramadan)
သမ္မာကျမ္််းစာ
အလုမ္ရှပါ / အလုရှသည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ကဟရှာယအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၅၈:၃-၇- ၆ငါနှစသကမသောအစောမရှောငမခငေးဟူ ူကောေး၊ တရောေးမသော
အချညအမနှောငကို ချွတမခငေး၊ မလ္ေးမသော ဝနကိုချမခငေး၊ ညဉ်ေးဆြဲခံရမသော သူတကိ
ို ့် ု လ္ွှတမခငေး၊
ထ ေးဘိုေးရှိသ ျှကို ချိ ေးမခငေး ဟုတမလ္ော။
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၆:၁၆-၁၈ - ၁၆ သငတိသည
ု ့်
အစောမရှောငမခငေးအကျငက
့် ိုကျငမ
့် သောအခါ လ္ျှိ ွေ့
ဝှကမသောသူတနည
ို ့် ေးတူ ျကနှောညိ ေးငယ မခငေး ရှိ ကနှင။့် ထိုသတ
ူ သည
ို ့်
ိ ိတအစောမရှ
ို ့်
ောငသည
ကို လ္ူ ျောေးတိမရှ
ု ့် ွေ့ ှော ထငရှောေးမစမခငေးငှါ ိ ိတို ့် ျကနှောကို ြျကတတ က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၁၈၃-၁၈၅ - ၁၈၃ အိ-ု ုအ ငန ယံု ကညမခငေးသဒဒါတရောေး ရှိ ကကုနမသောသူအ
မပါငေး တိ၊ု ့် အလ္လောဟအရှငမ တသည အသငတိထက
ု ့်
အလ္ျငရှိခြဲ့် ကမသော သူတအမပေါ်
ို ့်
ဝယဥပုသ
သီတငေး မဆောကတညရန ပညတမတောကို မပဋ္ဌောနေးမတော ူ သကြဲသ
့် ပင
ို ့် အသငတိအမပေါ်
ု ့်
၌လ္ညေး ဥ
ပုသသီတငေးမဆောကတညရနအ ိနမတော
ကိမု ပဋ္ဌောနေးအတညမပ မတော ူခြဲ့်မလ္မပီ။ ၁၈၅(ဆွိယော ဥပု
့်
သ မဆောကတညရနအတွက သတ ှတထောေးသည့် အနညေးငယ ျှမသော မနရက
ျောေးသည)
့်
ရ ဿွ ောန လ္ပငမြစသည။ ….အသငတိအနက
ု ့်
ှ ညသူ ဆို ထို(ရ ဿွ ောန)လ္မ တ နှင့် ကံ
ကကိ ကခြဲ ့်ပါလ္ျှင ထိုသူသည ယငေးလ္မ တ၌ (တစလ္ ပတလ္ံုေး) ဥပုသသီတငေး

၁၃၉။. 139
ဘုရာ်းသခင်သည် ယံု ကည်သမ္
ူ ျာ်းကု ဆယ်ဘတစ်
ု ့် ဘကပ်းလှူ
ု ့်
ရန် နင
ှ အ
့်် လှူဒါနမပ ရန်
ကမ္ျှာ်လင်ပ
့် ါသလာ်း။ (Zekat)
သမ္မာကျမ္််းစာ
ကမ္ျှာ်လင်သ
့် ည် / ကမ္ျှာ်လင်သ
့် ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

မ္ာလခအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၃:၈- လ္ူသည ဘုရောေးသခင၏ဥစစောမတောကို လ္ုယရ
ူ ညမလ္ော။ သိမသော
ု ့်
လ္ညေး၊ သငတိသည
ု ့်
ငါ့်ဥစစောကို လ္ုယူ ကမပီ။ အကျွနပ
ု တိသည
ု ့်
အဘယသို လ္ု
့် ယူပါသနညေးဟု
သငတိမ
ု ့် ေးလ္ျှင၊ ဆယဘိတဘိ
ု ့်
ု ့် ၎
ကိ
ု ငေး၊ ပူမဇောသကကောတို ကိ
့် ု၎ငေး လ္ုယူ ကမပီ။
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၆:၃ -သငသည အလ္ှူဒါနကိုမပေးမသောအခါ မပေးမ ကောငေးကို ထငရှောေးမစမခငေး
ငှါ၊ လ္ကျောလ္ကမပ သည အ ှုကို လ္ကဝြဲလ္က ျှ သိမစနှင။့်
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၁၉:၂၁-၂၃ -...သငသညစံုလ္ငမခငေးသို မရောက
လ္ိုလ္ျှငသွောေးမလ္ော့်။ ကိုယဥစစော
့်
ျောေးကိုမရောငေး၍ ဆငေးရြဲ မသောသူတအောေး
ို ့်
မပေးမလ္ော့်။ ထိသ
ု မပ
ို ့် လ္ျှင မကောငေးကငဘံု၌ ဘဏ္ဍောကိုရ
လ္ိ ့် ည။ သိမပီ
ု ့် ေး ှ ငါ့်မနောကသို လ္ိ
ူ၏။
့်
့် ုက မလ္ော့်ဟု ိနမတော
ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၁၁:၄၁ - ....တတနိင
ု သ ျှအတိုငေး ဆငေးရြဲ သောေးတိအောေး
ု ့်
စွနကကြဲ
့် ကမလ္ော့်။....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၁၇၇ - ထိမပင
ု ့် ယငေးသူတသည
ို ့်
ဆွလ္ောတ ဝတမပ က၏။ ဇကောတတရောေးဝငဒါန
မ ကေး ကိလ္
ု ညေး မပေးလ္ှူ က၏။
တဗ် ဘ ၉:၁၀၃-၁၀၄ - ၁၀၃ အသငသည ထိုသူတ၏ဥစစ
ို ့်
ောပစစညေး ျောေးထြဲ ှ အလ္ှူဝတထ ကို လ္ကခံ
ယူလ္ိုကပါ။ ၁၀၄ ုချဧကန အလ္လောဟအရှငမ တသညပင……. အလ္ှူဒါနဝတထ ပစစညေး ျောေးကို
လ္ကခံ မတော ူသညကိုလ္ညေးမကောငေး၊ ထိုသူ ျောေး သိ ကမလ္သမလ္ော။
စူရတွလ်မ္ုအမ္
် နူ(န်) ၂၃:၁၊ ၄ -၁ဧကန လ္ွြဲ (အ ကင) " ုအ ငန " သကဝငယံု ကညသူတသည
ို ့်
ဧကန လ္ွြဲ မအောငမ ငခြဲ ့် ကမချမပီ။ ၄ထိမပင
ု ့် ထို(" ုအ ငန" သကဝငယံု ကည)သူတသည
ို ့်
( ိ ိတို ့်
စိတ နှလ္ံုေး ျောေး) စင ကယသနရှ့် ငေးအံမ
့် သောငှော (မကောငေး ှု ျောေးကို) မပ လ္ုပသူ ျောေး မြစ ကကုန၏။

၁၄၀။. 140
ဘုရာ်းသခင်သည် ကနစဉကန
တ
ု ်း် တူညကသာအချန်ငါ်းကကမ္်တင
ွ ် ထပ် ခါထပ် ခါဝတ်မပ
့်
့် င
ဆုကတာင််းသည့််မ္ှုကု နာ်းကထာင်လုပါသလာ်း။ (Namaz)
သမ္မာကျမ္််းစာ

နာ်းမ္ကထာင်လုပါ / နာ်းကထာင်လသ
ု ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင်။ ၆:၇ - သငတိသည
ု ့်
ဆုမတောငေးမသောအခါ သောသနောပလ္ူနညေးတူ အချညေးနှေးီ
မသောစကောေးမြင့် အထပထပ မ က ကနှင။့် ထိုသတ
ူ သည
ို ့်
ျောေးစွောမသောစကောေးအောေးမြင့် ိ ိတို ့်
အလ္ိုမပညစ
့် ု ံ ညဟု ထင ှတ က၏။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင်။ ၄:၂၄ - ဘုရောေးသခငသည နံဝိညောဉ်မြစမတော ူ၏။ ဘုရောေးသခငကို
ကိုေးကွယမသောသူတသည
ို ့်
၊ နံဝိညောဉ်နှင့် ၎ငေး၊ သစစောနှင၎
ူ၏။
့် ငေး ကိုေးကွယရ ညဟု ိနမတော
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၄၅ - အသငတိသည
ု ့်
ခနတတ
ီ ရောေးမြင့် လ္ညေးမကောငေး၊ ဆွလ္ောတဝတမပ မခငေးမြင့်
လ္ညေးမကောငေး၊
စူရာဟူဒ ် ၁၁:၁၁၄ - ၎ငေးမပင အသငသည ဆွလ္ောတဝတမပ ှုကိုမန၏နှ
့် စြကအစွနေး၌လ္ညေး
မကောငေး၊ ည၏အစိတအပိုငေး ျောေး၌လ္ညေးမကောငေး၊ မဆောကတညပါမလ္။
စူရတွလ်အစစရာအလ် ၁၇:၇၈-(အိ-ု နဗီ တ နမတော) အသငသညမန ွနေးလ္ွြဲချိန ှစ၍ညဉ့်မ ှောငချိန
အထိ ဆွလ္ောတ ဝတမပ ှုကို မဆောကတညပါမလ္။ ၎ငေးမပင ိုေးမသောကချိန ဆွလ္ောတဝတမပ ှုကို
မဆောကတည ပါမလ္။ ဧကန လ္ွြဲ ိုေးမသောကချိန ဆွလ္ောတဝတမပ ှုသည ( လ္ောအိကဟ မကောငေး
ကငတ န ျောေး) လ္ောမရောကချိနပင မြစမချသတညေး။
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ဘုရာ်းသခင်သည် ယံု ကည်သမ္
ူ ျာ်းကု ၄င််းတ၏ဘဝအသက်
ု ့်
တာတွင ် အနည််းဆံ်းု တစ်ကကမ္်
သန် ရှ့် င်း် ကသာကနရာဌာနသ ု ဘု
့် ရာ်းြူ်းသွာ်းကရာက်ရန် ကမ္ျှာ်လင်ပ
့် ါသလာ်း။ (ဟဂျ််)
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ကမ္ျှာ်လင်ပ
့် ါ / ကမ္ျှာ်လင်သ
့် ည်

ကျမ္် ်းကတာ်မမ္တ်ကုရ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂၄:၂၄-၂၆ - ၂၆ ထိမ
ု ့် ကောင့် သူတကခရစ
ို ့်
မတောသည မတော၌ရှိသညဟုဆိုမသော
လ္ညေး ထွက သွောေး ကနှင။့် တိုကခနေး၌ ရှိသညဟု ဆိုမသောလ္ညေး ယံု ကနှင။့်
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၄:၁၉-၂၄ - ၂၁ မယရှု က၊ အချငေး ိနေး ၊ ငါ့်စကောေးကိုယံုမလ္ော့်။ ဤမတောငသို ့်
လ္ော၊ မယရုရှလ္ငမ ိ ွေ့သို ့် သွောေးဘြဲ ခ ညေးမတောကိက
ု ိုေးကွယရ ည
အချိနကောလ္မရောကဆြဲရိ ၏
ှ ။၂၄ ဘုရောေးသခငသည နံဝိညောဉ်မြစမတော ူ၏။ ဘုရောေးသခငကို
ကိုေးကွယမသောသူတသည
ို ့်
၊ နံဝိညောဉ် နှင၎
ူ၏။
့် ငေး၊ သစစောနှင၎
့် ငေး ကိုေးကွယရ ညဟု ိနမတော
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၁၉၆ - ထို ှတပါေး အသငတိသည
ု ့်
ဟဂျ နှင့် အု ရဟ ကို အလ္လောဟအရှငကိုသော
လ္ျှငရညစူေး၍ မပည့်စံုမပီေးစီေးမအောင မပ ကမလ္ကုန။
စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၉၇ -…တြန လ္ူ ျောေးအမပေါ်ဝယ တောဝနရှိသည ှော၊အ ကငသူသညထိုအိ
မတော သိအမရောက
ု ့်
ခရီေးသွောေးရနတတစွ ေး နိင
ု ခြဲ ့် ပါလ္ျှင၊ အလ္လောဟအရှငမ တ (နှစသကမတော ူ
ရန) အတွက ထိအ
ု ိ မတောသို သွ
ူ ့်
၌) တောဝနရှိမပသည။
့် ောေးမရောက ဟဂျ မပ ရန (ထိုသအမပေါ်
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ဘုရာ်းသခင်သည် ယကနလူ
ှ ်တစ်ကကမ္် တရ စဆာန် ပူကဇာ်ပသရန် အလုရှ
့် သာ်းမ္ျာ်းကု တစ်နစ
ကနဆဲလာ်း။ (Kurban)
သမ္မာကျမ္််းစာ

အလုမ္ရှပါ / အလုရှသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဆာလံကျမ္် ်း ၅၁:၁၆-၁၇ - ၁၆ ယဇပူမဇောမခငေးကို အလ္ိမ
ု တော ရှိ။ သို ့် ဟုတလ္ျှင ယဇပူမဇောပါ
ည။ ီေးရှု ိ ွေ့မသော ယဇပူမဇောမခငေးကိုပင နှစသကမတော ူ။ ၁၇ ဘုရောေးသခငနှစသကမတော ူမသော
ယဇ ူကောေး၊ ကျိ ေးပြဲ့်မသောစိတမပတညေး။ အိုဘုရောေးသခင၊ ကိုယမတော သည ကျိ ေးပြဲ့်မ က ွမသော
နှလ္ံုေးကို မငငေးပယမတော ူ တတပါ။
ကဟပဗဲ ဩဝါဒစာ ၉:၁၁-၁၂၊ ၂၅-၂၈ - ၁၁ခရစမတောသည..၁၂ငါတိအဘိ
ု ့်
ု ့်
ထောဝရမရွ
ေးနှုတမခငေး မကျေးဇူ ေး
ကိုခံရ၍ ဆိတအမသွေး၊ နွောေးကမလ္ေးအမသွေးနှင့် ဟုတ၊ ိ ိအမသွေးမတောနှင့် သနရှ့် ငေးမရေးဌောနထြဲ
သို တခါတည
ေးဝငမတော ူ၏။ ၂၅..ခရစမတောသညအြန ျောေးစွောကိုယကိုပူမဇောရသည ဟုတ။ ၂၆
့်
ထိုသပူ
ို ့် မဇောရသည ှနလ္ျှင၊ က ဘောဦေး ှစ၍ အြန ျောေးစွော အမသခံ မတော ူရ၏။ယခု ူကောေး၊
ဤကပ ကောလ္အဆံုေး၌ တခါတညေး ကိုယကို ပူမဇောမသောအောေးမြင့် အမပစ ျောေးကို
သုတသငပယရှငေးမခငေးငှါ မပေါ်ထွနေးမတော ူ၏။ ၂၈ထိုနညေးတူ၊ ခရစမတောသည လ္ူ ျောေးအမပစတိကိ
ု ့် ု
ခံ မခငေးငှါ တခါတညေး ကိယ
ု ကိုပူမဇောမပီေး ှ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၁၉၆ - …အသင တိအနက
ု ့်
ှ တစဦေးတစမယောကသည နော ကျနေး မြစခြဲမ
့် သော၊
သိတည
ု ့်
ေး ဟုတ ထိုသူ၏ဦေးမခါငေး၌ တစစံုတစခု မသောအနောမရောဂါစွက
ြဲ ပခြဲ ့်မသောထိုသသ
ူ ညဥပုသ
သီတငေး မဆောကတညမခငေးအောေးမြင့် မသောလ္ညေးမကောငေး၊ (သူဆငေးရြဲ တအောေးစောေးမသောက
ို ့်
ဘွယရော
ျောေးကို) မပေးလ္ှူမခငေးအောေးမြင့်မသောလ္ညေးမကောငေး၊ (သောေးမကောငကို အလ္လောဟအရှငမ တ၏ နော ံ
မတောမြင့်) လ္ှီေးမြတမခငေး အောေးမြင့်မသော လ္ညေးမကောငေး အစောေးမပေး ကရ ည။
ဟဂျ်် ၂၂:၂၈၊ ၃၄ - ဒုကခိတ ျောေး အောေးလ္ညေး မကျွေးမ ွေး ကမလ္ကုန။၃၄ စငစစ ငါအရှငမ တသည
သောသနောဝငအုပစုတို ငေးအြို ၎င
ို ့်
အလ္လောဟအရှငမ တ ၏ နော မတော ထိုအရှငမ တက
့် ေးတသည
ိ ိတအောေး
ို ့်
အစောေးအစောအမြစ ချီေးမ င့်မပေးသနောေးမတော ူခြဲ့်မသော အမမခမလ္ေးမချောငေး
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အကယ်၍မ္ွတစ
် လင်ဘာသာဝင်တစ်ကယာက်သမ္မာကျမ္််းစာအက ကာင််းကမ္်းခွန််းတစ်စံုတ
ရာ ရှပါက ခရစ်ယာန် တစ်ကယာက် သမ္ဟု
ု ့် တ ် ဂျ ်းလူမ္ျ ်းတစ်ကယာက်ကယာက်ကုကမ္်းရန်
သင့်် ကတာ်ပါမ္ည်လာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

သင်က
့် တာ်သည် / သင်က
့် တာ်သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၃:၁၅ - စိတနှလ္ံုေးထြဲ၌ ထောဝရအရှငဘုရောေးသခငကို ရိုမသမခငေးရှိ
ကမလ္ော့်။ သငတိမမ
ု ့် ောလ္ငမ့် ခငေး၏ အမ ကောငေးကို မ ေးမ နေးမသောသူရိ သ
ှ
ျှတအောေး၊
ို ့်
နူေးညံမ
့် သောသ
မဘော၊ မ ကောကရွ ံ ွေ့မသောသမဘောနှင့် မပနမမပော မခငေးငှါ၊ ကောလ္အစဉ် မပတ အသငရ
ှ န ကမလ္ော့်။
့် ိ မ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ယန
ူ တ
ွ (် စ်) ၁၀:၉၄ -တြန အကယ၍ အသငတိသည
ု ့်
ိ ိထံငါအရှငမ တချမပေးသနောေးမတော
ူမသောအမ ကောငေးအချက ျောေးနှငစပ
ိ သံသယမြစခြဲ ့်ပါ ူအသငသည ိ ိအလ္ျငကျ ေးဂ
့် လ္ျဉ်ေး၍ဒွဟ
န ျောေး ကို ြတလ္ျကရှိမသောသူတအောေးစံ
ို ့်
ုစ ေးမ ေးမ နေးပါမလ္။ စငစစဧကနအသင့်ထံအသင၏
အရှင မ တ အထံမတော ှ အ ှနတရောေးသည မရောကရှိလ္ောခြဲ ့်မလ္မပီ။ သိမြစ
ု ့် မပရောအသငသည
ဒွဟ
ိ သံသယ ရှိ သူတအနက
ို ့်
ှ အလ္ျငေး မြစပါမလ္နှင။့်
စူရဟ်နဟ်လ် ၁၆:၄၃ -…အ ှနမသောကောေး ငါအရှငမ တသည အသင့်အလ္ျငလ္ညေး (ရစူလ္တ န
မတော ျောေးအမြစ) မစလ္ွှတမတော ူခြဲ့်မလ္သည။ ငါအရှငမ တသညထိရ
ု စူလ္တ နမတော ျောေးထံသို ့်
ဝဟီ အ န
ိ မတော
ကို ပိမတော
ု ့်
ူ ြဲ မ
ခ
ု ့် မပရော အကယ၍ အသငတိသည
ု ့်
( ိ ိတကိ
ို ့် ုယ
့်
့် လ္သည။ သိမြစ
တိုင) သိ ကလ္ျှင (မရှေး)ကျ ေးဂနရရှိသူတအောေး
ို ့်
မ ေးမ နေး ကည့် ကမလ္ကုန။
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အကယ်၍လူတစ်ဉ်းမ္ှသန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာအုပ်တစ်ခုမ္ှအက ကာင််းတစ်စံုတရာကသ
ု သ
ံ
ရ ရှလျှင် ထယ
ု ံု ကည်သသ
ူ ည် ၄င််းနှစ်သက်သည့််
အကမြမ္ရရှသမြင်ရ
့် ု ်းသာ်းကသာကမ္်းခွန််းမ္ျာ်း ကု ကရှာင်လွှဲကမ္်းသင်ပ
့် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ကမ္်းသင်ပ
့် ါ / ကမ္်းသင်သ
့် ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

တမ္န်ကတာ်ဝတထ ၁၇:၁၁-မဗရိ မ ိ ွေ့သောေးတိသည
ု ့်
သကသောမလ္ောနိတမ ိ ွေ့သောေးတိထက
ု ့်
ထူေးမ တသမြင၊့်
အလ္ွန ကညညိ မသော မစတနောစိတနှင့် နှုတကပတတရောေးမတောကိခ
ု ံ ယူ၍ ှနသည

ှနသညကို

သိမခငေးငှါ၊ ကျ ေးစောကိုမနတိ
့် ှု က၏။
့် ုငေး အစဉ်မစ့်မစ့် ကညရ
ရှငက
် ယာဟန် ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၄:၁- ချစသူတ၊ို ့် ခပသိ ေးမသောစိတဝိညောဉ်တိကိ
ု ့် ု ယံု ကနှင။့်
စိတဝိညောဉ်တိသည
ု ့်
ဘုရောေးသခငနှင့် စပဆိုငသည စပဆိုငသညကိုစု စ
ံ ေး ကမလ္ော့်။ အမ ကောငေး
ူကောေး၊ ိစဆောပမရောြကအ ျောေးတိသည
ု ့်
ဤမလ္ောကသို သွ
့် ောေး ကမပီ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၁၀၁- အိ-ု သကဝငယံု ကညသူအမပါငေးတို အသင
တိသည
ု ့်
(နဗီတ န
့်
မတောမ တထံ ြွ ယ ရောမသော)အ ကင(အမ ကောငေး)အရော ျောေးနင
ှ စပ
့် လ္ျဉ်ေး၍မလ္ျှောကထောေးမ ေးမ နေး
မခငေးကို မပ ကကုနလ္င့်။ အကယ၍သောထို(အမ ကောငေး)အရော ျောေးကိုအသငတိမရှ
ု ့် ွေ့ဝယထုတမြေါ်(မမပော
ဆို)ခြဲ ့်သညရှိမသော အသငတိအြိ
ု ့် ု [့် မကောငေးမြစမပအံ]့် ။(တစနညေး)[ နှစသကြွ ယမြစမပ အံ]့် ။
သိရောတွ
ု ့်
င အကယ၍သောအသငတိသည
ု ့်
ထို (အမ ကောငေး)အရော ျောေးနင
ှ စပ
့် လ္ျဉ်ေး၍ကုရအောန
ကျ ေးမတောမ တကျမရောကမနစဉ်အခါကောလ္၌မလ္ျှောကထောေးမ ေးမ နေး ကပါ ူထို(အမ ကောငေး)အရော
ျောေးသည အသငတိမရှ
ု ့် ွေ့ဝယ ထုတမြေါ် မပီေးမြစအံ။့်
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ဘုရာ်းနှငဆ
့်် င
ု က
် သာ ဗျာဒတ်ကတာ်မ္ှအပ အမ္ျ ်းသာ်းမ္ျာ်းသည် ယံု ကည်ထက
ု ်ကသာသူ မြစ်
ရန် နင
ှ ့်် သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာအုပ်အက ကာင််းကခ
ု ကရကစ့်တင
ွ ်း် ကျသရှနာ်းလည်ထာ်းရန် လု
က ကာင််း အစဉအလာအရ ကမပာဆမု ခင််းနှငအ
့်် နက်ြွငမ့်် ခင််းမ္ျ ်းရှပါသလာ်း။ (ဟဒ်းစ်ကတာ်)
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ရှပါ / ရှသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၃:၄ - ြျကနိင
ု ရော။ သိမြစ
ု ့် ၍ ိနမတော
ူချကသည မမြောငပ
့်
့် ါ၏။ တရောေးစီရင
မသောအခါ မအောငမ ငမတော ူ၏ ဟု ကျ ေးစော၌လ္ောသညနှငအ
ု ့်
သစစောပျက
့် ညီ၊ လ္ူခပသိ ေးတိသည
မသောလ္ညေး၊ ဘုရောေးသခင၏ သစစောမတောသည တညမစသတညေး။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွန်နဂျမ္် ၅၂:၃၃-၃၄-၃၃သိတည
ု ့်
ေး ဟုတ ၎ငေးတိကထိ
ု ့်
ုသ(ူ တ နမတောမ တ)သညဤ(ကုရအောန
ကျ ေး မတောမ တ)ကို ကံစညြနတီေးခြဲသ
ု ့် လ္ျှင
့် ညဟု မမပောဆို ကမလ္သမလ္ော။...၃၄ သိမြစ
အကယ ၍ ၎ငေးတိသည
ု ့်
သစစောဝါဒီ ျောေးမြစ ကလ္ျှင ယငေး(ကုရအောနကျ ေးမ တ) ကြဲသ
့် မသော
ို ့်
အောယတမတော တစစံုတစရောကို ၎ငေးတို ယူ
့် မဆောင၍ လ္ော ကရမပ ည။
မ္ှ တခ
် ျက်။ အစစလာမ္် ဘာသာတွငအ
် ယံု ကည်ရဆံ်းု နှင့်် မ္ ကာခဏအသံ်းု မပ ခံ ရကသာ ဟဒ်းစ် ကတာ်
စုကဆာင််းသူမ္ျာ်းတွင် အစ်ဟက်ဘင် (ဒ ၇၆၈)၊ အဘူဒါဝသ် (ဒ ၇၇၅)၊ ဟာရှငဘ
် င် (ဒ ၈၃၃)၊
မ္ု ဟမ္မ ဒ ် အလ်ဘခ
ူ ါရ (ဒ ၈၇၀)၊ ဆွဟ်းဒ်မ္ွတစ
် လင်(ဒ ၈၇၅)၊ မ္ဂျ်းဘင်(ဒ၈၈၆)၊ အလ်သာမ္ဒ(ဒ
၈၉၂)၊ အဘူဂျြာသာကဘအ (ဒ ၉၂၃) ပါဝင်သည်။ ၄င််းတမ္ှ
ု ့် မ္ည်သတ
ူ စ်ဉ်း မ္ျှ နဗတမ္န်ကတာ်မ္ု ဟာ
မ္က်၏ အသက်တာ(570-632) အတွင်း် သမ္ဟု
ု ့် တ ် န်းကပ် စွာပင် မ္ကနထင
ု ခ
် ဲ ့် ကကပ။ ၁၆နှစအ
် တွင်း်
စုကဆာင််းခဲ ့်ကသာ ဟဒ်းစ်ဘခ
ူ ါရကျမ္် ်း ကျမ္် ်း ၆၀၀,၀၀၀ မ္ှ ၇,၃၉၇သာအစစ်အမ္ှ န်(ဆွဟဒ်)အမြစ်
သမ္် ်းဆည််းခဲ ့်သည်။ စုကဆာင််းထာ်းကသာမ္ွ တစ
် လင် ဘာသာကရ်းဝါဒ၏ ၉၉ ရာခု ငန
် န
ှု ််းကကျာ်အာ်း
ချဲွေ့ကာ်းထာ်းကသာ သမ္ဟု
ု ့် တ ် မ္ဟုတမ္
် ှ န်ကသာ အရာမ္ျာ်းအမြစ် သူစွနပစ်
် ့် ခဲ့်သည်။
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ဘုရာ်းသခင်သည် ယံု ကည်သမ္
ူ ျာ်း အတူတကွတက်ကကစွာဝတ်မပ ကု်းကွယ်ရန် နင
ှ ့်် ၄င််းတ ု ့်
၏ယံု ကည်ချက်မ္ျာ်းကု ယကနအချ
န် ကဟာကမပာကဝငှရန် ကမ္ျှာ်် ့်လင်ပ
့်
့် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ကမ္ျှာ်လင်သ
့် ည် / ကမ္ျှာ်လင်သ
့် ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂၈:၁၉ - သငတိသွ
ု ့် ောေး၍လ္ူ ျိ ေးတကောတိကိ
ု ့် ုငါ့်တပညမ့် ြစမစလ္ျက၊ခ ညေးမတော၊
သောေးမတော၊ သနရှ့် ငေးမသော ဝိညောဉ်မတော၏နော ၌ ဗတတိဇံကမ
ို ပေး ကမလ္ော့်။
ရှငက
် ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၃:၁၅-စိတနှလ္ံုေးထြဲ၌ထောဝရအရှငဘုရောေးသခငကို ရို မသမခငေးရှိ ကမလ္ော့်။
သငတိမမ
ု ့် ောလ္ငမ့် ခငေး၏အမ ကောငေးကို မ ေးမ နေးမသောသူရိ သ
ှ
ျှတအောေး
ို ့် ၊နူေးညံမ
့် သောသမဘော၊
မ ကောကရွ ံ ွေ့မသောသမဘောနှင့် မပနမမပောမခငေးငါှ ၊ကောလ္အစဉ် မပတ အသငရ
ှ န ကမလ္ော့်။
့် ိ မ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------တဗ် ဘ ၉:၃၃ - ထို (အလ္လောဟ) အရှငမ တသညအ ကငအရှငမ တ ပငမြစမတော ူ၏။ ထိုအရှင
မ တသည’ ွတရှရစက’ ျောေးက နှစသက ကမသောလ္ညေး ိ ိရစူလ္တ နမတောအောေး ဘောသော
သောသနော အောေးလ္ံုေးတိအမပေါ်
ု ့်
ဝယ လ္ွှ ေး ိုေးမစမခငေးငှောတရောေးဓ မနင
ှ အတူ
လ္ညေးမကောငေး၊ ှနကန
့်
မသော ‘ဒီန’ သောသနောနှငအတူ
မစလ္ွှတမတော ူခြဲ့်မလ္သတညေး။
့်
စူရဟ်နဟ်လ် ၁၆:၁၂၅ - ၂၅ (အိ-ု နဗီ တ နမတော)အသငသည ိ ိအောေးြနဆငေးမ ွေးမ ြူမတော ူ မသော
အရှငမ တ၏လ္ ေးမတောသို (လ္ူ
ို ့်
ဉောဏပညောနှငလ္ည
ေးမကောငေး၊ မကောငေးမ တမသော ဆံုေး
့်
့် တအောေး)
ဩဝါဒနှငလ္ည
ေးမကောငေး၊ ြိ တမခေါ်ပါမလ္။ ထို ှတစပါေး အသငသည ၎ငေးတိအောေးအမကောင
ု ့်
ေး ဆံုေး
့်
နညေးမြင့် အမချအတငမမပောဆိုပါမလ္။
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ဘုရာ်းသခင်သည် ယံု ကည်သမ္
ူ ျာ်း အမ္ျ ်းမ္ျ ်းကသာဂုဏ််းမ္ျာ်း၊ ဂုဏ််းဂဏမ္ျာ်း၊
ခွဲထက
ွ ်ကရ်း အြွဲွေ့မ္ျာ်းအမြစ်သ ု ကွ
့် ဲမပာ်းသွာ်းရန် အလုရှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
အလုမ္ရှပါ / အလုမ္ရှပါ ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁:၁၀- ညီအစကိုတ၊ို ့်သငတိရှ
ု ့် ိ သ ျှသည စကောေးတညီတညွတတညေး
မြစ၍ အချငေးချငေး ကွြဲမပောေးဘြဲ စိတ သမဘောတသံတသ တတညေးရိ သ
ှ ညနှင့် မစ့်စပစံုလ္င က ည
အမ ကောငေး၊ငါတိသခင
ု ့်
မယရှု ခရစ၏နော မတောကိုအ ှီမပ ၍ သငတိကိ
ု ့် ုငါနှုေးိ မဆောမတောငေးပနပါ ၏။
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၃:၃-၄ - ၃ယခု ပငလ္ညေး၊ ဇောတိပကတိလ္မူ ြစ ကမသေး၏။ ဂုဏ
မပိ ငမခငေး၊ ရနမတွွေ့ မခငေး၊ အချငေးချငေးကွမြဲ ပောေးမခငေး ရှိသညမြစ၍၊ သငတိသည
ု ့်
ဇောတိပကတိ လ္ူမြစ
ကသည ဟုတမလ္ော။ မလ္ောကီထံုေးစံအတိုငေး
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း၃:၁၀၃ထိမပင
ု ့် တဝအသငတိသည
ု ့်
တစစညေးတစလ္ံုေးတညေးအလ္လောဟအရှငမ တ
၏ကကိ ေးကိုစမွ ြဲ ြဲစွောကိုငထောေး ကမလ္ကုန။၎ငေးမပငအသငတိသည
ု ့်
အချငေးချငေးမသွေး ကွြဲ ကကုနလ္င့်။
စူရာအန်အမ္် ၆:၁၅၉ - စငစစဧကနအ ကငသူတသည
ို ့်
ိ ိတ၏သောသနောကိ
ို ့်
ုအစိတစိတခွြဲ ပစခြဲ ့် က
၏။ ၎ငေးမနောက ထိုသူ ျောေးသညဂိုဏေးဂဏ အသီေးသီေးကွြဲခြဲ့် က၏။ အသငသည ထိုသတ
ူ နှ
ို ့် င့် ညသို ့်
ျှ ပတသကမပ။ ုချဧကန
၎ငေးတိ၏ကိ
ု ့်
စစသညအလ္လောဟအရှငမ တအထံမတောသိလ္ွှ
ု ့် ြဲအပမပီေးမြစ မချသည။ထိမ
ု နောက
ထိုအရှငမ တသညပငလ္ျှင၊ ၎ငေးတိအောေး၊
ု ့်
၎ငေးတိမပ
ု ့် ူခြဲ့်သညတိကိ
ု ့် ုသိမစမတော ူမပ ည။
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သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာအုပ်မ္ျာ်းတွင ် ဤကမ္ဘာကမမ္ကပေါ် ရှအသက်တာ၌
ရွှငလ
် န် ်းဝမ္််းကမမ္ာက် မခင််းနှင ့်် ကပျာ်ရွှငမ် ခင််း ရှရန် လူသာ်းမ္ျာ်းကု အာ်းကပ်းကသာ
ကျမ္််းချက်မ္ျာ်းရှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ရှသည် / မ္ရှပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဆာလံကျမ္် ်း ၅:၁၁ - ကိုယမတောကို ကိုေးစောေးမသော သူတို ့် ူကောေး၊ ဝ ေးမမ ောက ကပါမစမသော။ မစောင့်
မရှောကမတော ူမခငေးကိုခံရ၍ဝ ေးမမ ောကသညနှငမ
့် ကေးမ ကော ကပါမစမသော။
နော မတောကိုချစမသော သူတသည
ို ့်
ကိုယမတောမ ကောင့် ဝ ေးသောရွှငလ္နေးမခငေး ရှိ ကပါမစမသော။
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၄:၁၇ - ဘုရောေးသခင၏ နိင
ု ငံမတောသည အစောေးအမသောက၌ တည။ မမြောင့်
တမခငေး၊မငိ သကမခငေး၊သနရှ့် ငေးမသောဝိညောဉ်မတောအောေးမြငခ
့် ံ ရမသော
ဝ ေးမမ ောကမခငေး၌တည၏။
ြလပပ ဩဝါဒစာ ၄:၄ - သခငဘုရောေး၌ အစဉ် မပတ ဝ ေးမမ ောကမခငေးရှိ ကမလ္ော့်။ တြန ငါဆိုသည
ကောေး ဝ ေးမမ ောက ကမလ္ော့်။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာဇွ ခ်ရူြ် ၄၃:၇၀အသငတိသည
ု ့်
လ္ညေးမကောငေး၊အသငတိ၏ဇနီ
ု ့်
ေး ကငရောတိသည
ု ့်
လ္ညေးမကောငေး၊
"ဂျနနတ"သုခဘံုတွင ဝငမရောက ကမလ္ကုန။ (ယငေးသုခဘံု၌) အသငတို (အောေးလ္ံ
ုေးတို)့် သည ဝ ေး
့်
မမ ောကမစမခငေး၊ ရို မသမခငေးကို ခံ ကရမပ ည။
စူရတွဒဒ
် ဟ်ရ ၇၆:၁၁ -သိမြစ
ု ့် မပရောအလ္လောဟအရှငမ တသည၎ငေးတိအောေးထိ
ု ့်
မ
ု န၏မဘေးအနတ
ရောယ
့်
ှ လ္ွတကငေးမစမတော ူမပ ည။ ၎ငေးမပင ထိုအရှငမ တသည ထိုသတ
ူ အောေး
ို ့်
ရွှငလ္နေး ှုနင
ှ လ္ည
ေး
့်
မကောငေး၊ ဝ ေးမမ ောက မပျောရွှင ှုနင
ှ ့် လ္ညေးမကောငေး၊ မတွွေ့ ကံ မစမတော ူမပ ည။
မ္ှ တခ
် ျက်။ ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ ် ကနာင်တမ္လွန်ဘဝတွင် ရွှငလ
် န််းဝမ္် ်းကမမ္ာက်မခင််း ရှမ္ည့််
အက ကာင််းရည်ညွှန််းကသာ ကျမ္် ်းချက်မ္ျာ်းသာရှသည်။

၁၄၉။. 149
ဘုရာ်းသခင်မ္ှ
လူသာ်းတအာ်းရု
ု ့်
ပ်ပုင်း် ဆင
ု ရ
် ာအနာကရာဂါပငမ္််းကစသည့််အက ကာင််းသန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််း
စာအုပ်မ္ျာ်းတွင ် ဥပမ္ာမ္ျာ်းရှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ရှသည် / မ္ရှပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ထွက်ကမမ္ာက်ရာကျမ္် ်း ၁၅:၂၆ - ငါသည သငတိ၏မရောဂါကိ
ု ့်
မု ငိ ေးမစမသောထောဝရဘုရောေးမြစသည
ဟု ိနမတော
ူ၏။
့်
ဆာလံကျမ္််း ၁၀၃:၂-၃ - ၂ အို ငါ့်ဝိညောဉ်၊ ထောဝရဘုရောေးကို မကောငေးကကီေး မပေးမလ္ော့်။ မကျေးဇူ ေးမတော
အမပါငေးကို မ ့်မလ္ျော့်နင
ှ ။့် ၃ သင၏အမပစအလ္ံုေးစံုတကိ
ို ့် ု မမြလ္ွှတ၍၊ သင၏
အနောမရောဂါရှိသ ျှ တိကိ
ု ့် ုလ္ညေး မပျောကမစမတော ူ၏။
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၄:၂၃ - မယရှု သညတရောေးစရပတိ၌ဆံ
ု ့် ုေး ဩဝါဒမပေးလ္ျက၊နိင
ု ငံမတောနှငယ
့် ှဉ်မသော
ဧဝံမဂလ္ိတရောေးကို မဟောလ္ျက၊ လ္ူတတွ
ို ့် ငအနောမရောဂါအ ျိ ေး ျိ ေးတိကိ
ု ့် ု
မငိ ေးမစလ္ျက၊ဂါလ္ိလ္ြဲမပည တမပညလ္ံုေးကို မဒသစောရီ လ္ှညလ္
့် ညမတော ူ၏။
တမ္န်ကတာ်ဝတထ ၅:၁၅-၁၆ - ၁၅ မပတရုသည လ္ ေး၌မရှောကသွောေးစဉ်၊ အနောစွ ြဲ မသောသူတတွ
ို ့် င
တမယောကမယောကကို သူ၏အရိ ပ လ္ွှ ေး ိုေးမစမခငေးငှါ၊ လ္ူနောတိကိ
ု ့် ုလ္ ေးနောေး သိထု
ု ့် တ၍ ခု တငမ ွွေ့
ရောမပေါ် ှောထောေး က၏။ ၁၆ ထိုလ္ူနောအမပါငေးတိသည
ု ့်
အနောကငေးလ္ွတမခငေးသိမရောက
ု ့်
က၏။
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၂:၂၈၊ ၃၀ - ၂၈ ထိုမနောကအနောမရောဂါကို မငိ ေးမစနိင
ု မသော အခွ င့်
ရှိမသောသူတကိ
ို ့် ု၎င ၃၀ ရှိသ ျှတသည
ို ့်
အနောမရောဂါကို မငိ ေးမစနိင
ု မသော အခွ ငရ
့် ိ ှ ကသမလ္ော။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------မ္ှ တခ
် ျက်။ သခင်ကယရှု တစ်ဉ်းတည််းမြင့်် အနာပငမ္် ်းကစသည့််မ္ှတတ
် မ္် ်း ဓမ္မ သစ်ကျမ္် ်းတွင်
(၂၆)ခု ရှ ကသာ်လည််း မ္ု ဟာမ္က်၏ အသက်တာအတွင်း် ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ ် ဘုရာ်း သခင်မ္ှ
လူသာ်း တအာ်း
ု ့်
ရုပ်ပု င်း် ဆင
ု ရ
် ာ အနာကရာဂါပငမ္် ်းကစသည့််အက ကာင််း ဥပမ္ာမ္ျာ်း မ္ရှကပ။
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ဘုရာ်းသခင်သည် ယံု ကည်သမ္
ူ ျာ်းကု
၄င််းတ၏ဝတ်
ု ့်
မပ ကု်းကွယ်မ္ှုမ္ျာ်းတွငက
် တ်းဂတ၊အက အခုန်၊ ကတ်းသချင််းသဆမု ခင််းမ္ျာ်း
အသံ်းု မပ ရန် အတွက်အာ်းကပ်းကသာ ကျမ္််းချက်မ္ျာ်း ရှပါ သလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ရှသည် / မ္ရှပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

တရာ်းကဟာရာကျမ္် ်း ၃၁:၁၉ - ယခု ှော ဓ မသီချငေးကိုမရေးထောေး ကမလ္ော့်။ ထိုသခ
ီ ျငေးကို ဣသမရလ္
အ ျိ ေးတဘက၌ ငါ့်အဘိသက
ု ့်
မသမြစမစမခငေးငှော၊
သူတသည
ို ့်
နှုတကျကရမအောငသငမစ ကမလ္ော့်။
ဆာလံကျမ္် ်း ၁၀၀:၁-၂ - ၁ မမ ကကီေးသောေးအမပါငေးတိ၊ု ့် ထောဝရဘုရောေးအောေး မ ကေးမ ကော ကမလ္ော့်။ ၂
ရွှငလ္နေးစွော သီချငေးဆိုလ္ျက၊ အထံမတောသို ဝင
့် ကမလ္ော့်။
ဧြက်ဩဝါဒစာ ၅:၁၈-၁၉ - ၁၈ ဝိညောဉ်မတောနှငမ့် ပညစ
့် ုလ္
ံ ျကရှိ ကမလ္ော့်။ ၁၉ ဆောလ္ံသခ
ီ ျငေး ှ
စမသော ဓ မသီချငေး အ ျိ ေး ျိ ေးတိကိ
ု ့် ု အချငေးချငေး မမပောဆိုဘတရွ တ၍၊ နူေးညွတမသော စိတနှလ္ံုေးနှင့်
သခငဘုရောေးမရှ ွေ့မတော၌ ကျြူေးဧ၍သီချငေး ဆို ကမလ္ော့်။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------မ္ှ တခ
် ျက်။ သမ္မ ာကျမ္် ်းစာတွငက
် တ်းဂတ၊ အကအခု န်၊
ကတ်းသချင််းသဆမု ခင််းမ္ျာ်းကုအာ်းကပ်းကသာ ကျမ္် ်းချက်ကပါင််း (၄၅၀) ကကျာ် ရှကသာ်လည််း
ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန် တစ်ခုလံု်းတွငအ
် လာ်းတူ မ္ရှကပ။
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ဘုရာ်းသခင်၏ ရှင်း် လင််းထင်ရှာ်းကသာရည်ရွယ်ချက်အရ အမ္ျ ်းသာ်းတစ်ဉ်းသည် တပပ င်
တည််းဇန်းမ္ယာ်း တစ်ဉ်းထက်မ္ကရှမခင််းသည် မ္ှန်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္မ္ှန်ပါ / မ္ှန်သည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
တရာ်းကဟာရာကျမ္် ်း ၁၇:၁၇ - သူ၏စိတနှလ္ံုေးသည မြောကမပနမခငေးနှင့် ကငေးလ္ွတ ညအမ ကောငေး
ျောေးစွောမသော ယောေးတိကိ
ု ့် ု ယူရ။ မရွှမငွကိုလ္ညေး ျောေးစွော ဆညေးြူ ေးရ။
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင်။ ၇:၂မကောငေးမသောလ္ညေး၊ တရောေးမသောမ ထုနနှငက
့် ငေးလ္ွတ ည အမ ကောငေး၊ မယောကျောေးတိုငေး
ိ ိ ယောေး ရှိမစမလ္ော့်။ ိနေး တိုငေး ိ ိလ္ငရှိမစမလ္ော့်။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၃-၅၊ ၂၄ - ၃သိရောတွ
ု ့်
ငအကယ၍အသငတိသည
ု ့်
ြ ြဲ့် ိနေးကမလ္ေး ျောေးနှင(ထိ
့် နေးမ ောေး
ရောတွင ထို ိနေးကမလ္ေးတိ၏
ု ့် အခွ ငအမရေး
ျောေးနှင)့် ပတသက၍ တရောေး ျှတမအောင မပ လ္ုပနိင
ု က
့်
ညဟုတဟု စိုေးရိ ကမသော (ထို ိနေးကမလ္ေးနှင့် ထိ ေးမ ောေး ကနှင)့် ိ ိတနှ
ို ့် စမခိ ကမသော(အမခောေး)
အ ျိ ေးသ ီေး ျောေးအနက (မယောကျောေးတစဦေးလ္ျှင) ိနေး နှစမယောကစီနင
ှ မြစ
့် မစ၊ သို ့် ဟုတ ိနေး
သံုေးမယောကစီနင
ှ မြစ
ှ မြစ
့် မစ၊ သို ့် ဟုတ ိနေး မလ္ေးမယောကစီနင
့် မစ ထိ ေးမ ောေး ကကုန။ ….၂၄
၎ငေးအမပင အ ျိ ေးသ ီေး ျောေးအနက ထိနေးသိ ေးမစောင့်မရှောကမပီေးမြစမသော(ဝါ) လ္ငရှိ ိနေး ျောေးသည
လ္ညေး (ထိ ေးမ ောေးရန မ စတောေးမပီေးမြစမချသည) ၊ သိရောတွ
ု ့်
င အ ကင ိနေး ျောေးသည အသငတို ့်
လ္ကတွငေးသို သံ
ု ့် ေးအမြစနှင့် မရောကရှိလ္ော ကမသော ….
့် ပန
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အကယ်၍ အမ္ျ ်းသာ်းတစ်ဉ်းသည် ဇန်းမ္ယာ်းတစ်ဉ်းထက်မ္ကရှပါက သူ၏ဇန်းမ္ယာ်း
မ္ျာ်းကု ညတူညမ္ျှ ကုငတ
် ယ
ွ ်ကမြရှင်း် ရန် မြစ်နင
ု ပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္မြစ်နင
ု ပ
် ါ / မ္မြစ်နင
ု ပ
် ါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

တရာ်းကဟာရာကျမ္် ်း ၂၁:၁၅ - လ္ငချစမသော ယောေး၊ ုနေးမသော ယောေးနှစမယောကတိသည
ု ့်
....
ကနဟမ္မ္ှ တစ
် ာ။ ၁၃:၂၆-၂၇ - ၂၆ ဣသမရလ္ရှငဘုရငမရှောလ္ ုနသည ထိုသို မပ
့် ၍ မပစ ှောေးရော
မရောကသည ဟုတမလ္ော။ ၂၇ ငါတိသည
ု ့်
သငတိစကောေးကိ
ု ့်
ု နောေးမထောင၍ တပါေးအ ျိ ေးသောေး ိနေး
တိနှ
ု ့် င့် စံုဘကသမြင၊့် ဤ ျှမလ္ောက ကကီေးမသော ဒုစရို ကကိမု ပ လ္ျက၊
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၃ - သိရောတွ
ု ့်
င အကယ၍ အသငတိသည
ု ့်
ြ ြဲ့် ိနေးကမလ္ေး ျောေးနှင့် (ထိနေးမ ောေးရော
တွငထို ိနေးကမလ္ေးတိ၏အခွ
ု ့်
ငအမရေး
ျောေးနှင)့် ပတသက၍ တရောေး ျှတမအောင မပ လ္ုပနိင
ု က ည
့်
ဟုတ ဟု စိုေးရိ ကမသော (ထို ိနေးကမလ္ေးနှင့် ထိ ေးမ ောေး ကနှင)့် ိ ိတနှ
ို ့် စမခိ ကမသော (အမခောေး)
အ ျိ ေး သ ီေး ျောေးအနက (မယောကျောေးတစဦေးလ္ျှင) ိနေး နှစမယောကစီနင
ှ မြစ
့် မစ၊ သို ့် ဟုတ ိနေး
သံုေး မယောကစီနင
ှ မြစ
ှ မြစ
့် မစ၊ သို ့် ဟုတ ိနေး မလ္ေးမယောကစီနင
့် မစ ထိ ေးမ ောေး ကကုန။ တစြန
အကယ၍ အသငတိသည
ု ့်
( ိနေး တစမယောကထကပို၍ ထိ ေးမ ောေးရောတွင) တရောေး ျှတ ှုကို မပ နိင
ု
က ည ဟုတဟု စိုေးရိ ကငေးမြစ ကမပနမသော (ဇနီေး ိနေး ) တစဦေးတညေးနှငပင
့် (တငေးတိ က
ရ ည) ။ သို ့် ဟုတပါ ူ (တရောေးမတောအရ) ိ ိတလ္က
ို ့်
မအောကပိုငဆိုငမသော ကျွန ိနေး နှင့်ပင
တငေးတိ ကရ ည။
စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၂၉ - ထို ှတပါေးတံု အသငတိသည
ု ့်
( ည ျှပင တရောေး ျှတမစရန) ဆနဒထောေး
ရှိ ကမသော လ္ညေး ( ိ ိတ၏
ို ့် တစဦေးထကပိုမသော) ဇနီေး ိနေး တိ၏စပ
ု ့်
ကောေးဝယ (အဘကဘက ှ)
တရောေး ျှ တမအောင အလ္ျငေး မပ နိင
ု က ည ဟုတမပ။ သိမြစ
ု ့် မပရော အသငတို သည
(ဇနီေး ိနေး
့်
တစဦေးဦေး ဘကသိ)ု ့် လ္ံုေးဝ တစဘကသက ယိ ေးယိုင သွောေး ကကုနလ္င့်။
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ယာယ သမ္ဟု
ု ့် တ ် ကာ်းမြတ် လက်ထပ် ထမ္််းမမ္ာ်းမခင််းကု တရာ်းဝင်ခွငမ့်် ပ ပါသလာ်း။
(Mut’ah / Law of Desire)
သမ္မာကျမ္််းစာ
ခွငမ္
့်် မပ ပါ / ခွငမ့်် ပ သည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
မ္ာလခအနာဂတတ ကျမ္် ်း၂:၁၆- ယောေးကိုစွနမခင
့် ေးအ ှု၊ ိ ိခငပွနေး၌မပစ ှောေးမသောအမပစကိုြံုေးအုပမခငေး
အ ှုကို ငါ ုနေးသညဟု၊ ဣသမရလ္အ ျိ ေး၏ဘုရောေးသခင၊ မကောငေးကငဗို လ္မမခအရှငထောဝရဘုရောေး
ိနမတော
ူ၏။ ထိုမ ကောင၊့် ကိုယစိတသမဘောကိုချ ပတညေး ကမလ္ော့်။သစစောကို ပျက ကနှင။့်
့်
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၇:၁၀-၁၃ - ၁၀ ခငပွ နေးရှိမသော သူတကိ
ို ့် ုလ္ညေး၊ ငါပညတသည
သော က၊ သခငဘုရောေး ပညတမတော ူသညကောေး၊ ယောေးသည ိ ိခငပွနေးကို စွန ပစ
့် မစနှင။့် ၁၁
မယောကျောေးသညလ္ညေး ိ ိ ယောေးနှင့် ကွောမစနှင။့် ၁၂ ထို ယောေးသည ိ ိခငပွနေးနှင့် မနမခငေးငှါ
အလ္ိုရိ လ္
ှ ျှင ကွောမစနှင။့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၂၄ -..အသငတိသည
ု ့်
(ထို ိနေး ျောေးကို) ိ ိတ၏ဥစစ
ို ့်
ောပစစညေး ျောေးမြင့်ကော ဂုဏ
လ္ိုက စောေးသူ ျောေးအမြစနှင့် ဟုတဘြဲထိနေးသိ ေး၊မစောင့်မရှောကမသောသူ ျောေးအမြစနှင(ဝါ)ထိ
ေးမ ောေး
့်
လ္ကထပယူမသော သူ ျောေးအမြစနှင့် ရှောမြွ မတောငေးဆို (ထိ ေးမ ောေး) ကမလ္ကုန။ မပီေးမနောကအသင
တိသည
ု ့်
ထို ိနေး ျောေးနှင့် (ဇနီေးမ ောငနှအ
ံ မြစနှင)့် အကျိ ေးမကျေးဇူ ေး ခံ စောေးခြဲ ့် ကသညရှိမသော အသင
တိသည
ု ့်
ထို ိနေး ျောေးအောေး သတ ှတမပဋ္ဌောနေးမပီေးမြစမသော ‘ ဟရ’ ကိုမပေး ကကုန။ သိရောတွ
ု ့်
င
အကယ၍ အသငတိသည
ု ့်
(ယငေးကြဲသ
့် )ို ့် ဟရကို သတ ှတမပဋ္ဌောနေးမပီေးမနောကတွင (ထို ဟရကို
တိုေးမခငေး၊ မလ္ျှောမ့် ခငေး၊ လ္ံုေးဝခွ ငလ္ွှ
ို ့်
ေးချငေး သမဘောတူ မကျနပ ကပါ ူ အသင
့် တမခငေး၌) ိ ိတအချင
တို အမပေါ်
၌ အမပစတစစံုတစရော ရှိမချ။
့်
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သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာအုပ်မ္ျာ်းတွင ် ဇန်းမ္ယာ်းမ္ျာ်းကု လင်မ္ှုအရာဝတတ တစ်ခု၊ ကုန်စည်
တစ်ခု သမ္ဟု
ု ့် တ ် ၄င််းတ၏လင်
ု ့်
ကယာက်ျာ်းမ္ျာ်း၏ပုငဆ
် င
ု မ္
် ှုအမြစ် မမ္င်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္မမ္င်ပါ / မမ္င်သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ပတရုဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၃:၇ - ထိုနညေးတူ၊ မယောကျောေးတိ၊ု ့် ဆုမတောငေးမခငေးအ ှု၌ အဆီေး
အတောေး ရှိမစမခငေးငှါ အသကရှငမခငေး မကျေးဇူ ေး မတောကို ဆကဆံ၍အမ ွခံရမသော သူချငေးကြဲသ
့် ၊ို ့်
သတိပညောနှင့် မလ္ျောစွောကိုယခငပွနေးနှငအ
့် တူမန၍၊ ..အောေး နညေးမသောသူကို မပ သငသ
့် ညအတိုငေး
သူကိ
့် ု မစောင့် မပ စု ကမလ္ော့်။
ဧြက်ဩဝါဒစာ ၅:၂၅ - အချငေးမယောကျောေးတိ၊ု ့် ခရစမတောသည အသငေးမတောကို ချစမတော ူ သ
ကြဲသ
့် ၊ို ့် သငတိလ္ည
ု ့်
ေး ကိုယခငပွနေးကို ချစ ကမလ္ော့်။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘက်ကရာ ၂:၂၂၃ - အသငတိ၏
ု ့် ဇနီေး ိနေး ျောေးသညအသငတိအြိ
ု ့် ု လ္ယ
ယောမမ (ပ ောပင)
့်
မြစမပ ရော အသငတိသည
ု ့်
ိ ိတလ္ယ
ို ့်
ယော ျောေးသို ့် ိ ိတို ကကိ
့် ောေးလ္ော
့် ကနှစသကရောနညေးနှငသွ
(စိုကပျိ ေး) ကကုန။
စူရူရာ အာကလအင်(မ္် )ရာန် ၃:၁၄ - လ္ူခပငေးတို အြိ
ု အရော၊
ိနေး ျောေးကိုလ္ညေးမကောငေး၊ သောေးရတ
့်
့်
နော ျောေးကို လ္ညေးမကောငေး၊ စုမဆောငေးသို ှီေးထောေးမသောမရွှမငွရတနော ျောေးကိလ္
ု ညေးမကောငေး၊သင ကောေး
မလ့္်ကျင့် မရွ ေးချယ သတ ှတထောေးမသော၊ ျိ ေး ှန ျိ ေးမကောငေး မ ငေး ျောေးကိုလ္ညေးမကောငေး၊(နွောေး၊သိုေး၊
ဆိတ)ကုလ္ောေးအုတစသည့်တိရိ စဆောန ျောေးကိုလ္ညေးမကောငေး၊လ္ယယောဥယျောဉ် ျောေးကိလ္
ု ညေးမကောငေး
၊ ချစ ခငစံု ကနှစသကမ တနိေးု ၊ လ္ှပတင့်တယဤသညတိကောေးပစစ
ု ့်
ပပ န မလ္ောကီဘဝ၏အသံုေးအ
မဆောင ျောေးသောတညေး။
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အမ္ျ ်းသာ်းတစ်ဉ်းသည် ကျွန် မ္န် ်းကကလ်းမ္ျာ်းကု ဝယ်ယူ သမ္ဟု
ု ့် တ ် ြမ္််းဆ်းပပ်း ၄င််းတနှ
ု ့် င ့််
လင်ဆက်ဆရ
ံ န် အခွငရ
့်် ှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္ရှပါ / ရှသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၇:၂၃ - သငတိသည
ု ့်
အဘိုေးနှငဝ
့် ယမတော ူမသောသူ မြစ၍၊ လ္ူထံ၌
အလ္ိုအမလ္ျောကကျွန ခံ ကနှင။့်
သက်သာကလာနတ်ဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင် ၄:၃-၇ - ၃ဘုရောေးသခင၏ အလ္ိုမတောဟူ ူကောေး၊
သငတိသည
ု ့်
တရောေးမသောမ ထုနကို ကဉ်မရှောင၍သနရှ့် ငေးမစ မခငေးငှါ၎ငေး၊ ၄ဘုရောေးသခငကို
သိမသော သောသ နောပလ္ူတသည
ို ့်
ကိမလ္သော တပ ကမခငေးရှိသကြဲသ
့် ို ့် ရှိ၊ ၅
သငတိအမပါင
ု ့်
ေးသည သနရှ့် ငေးမခငေး၊ အသမရတငတ
့် ယမခငေးနှင့် ိ ိကိုယကို
ိ ိထိနေးတကမစမခငေးငှါ၎ငေး၊
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၂၄ - ၎ငေးအမပင အ ျိ ေးသ ီေး ျောေးအနကထိနေးသိ ေးမစောင့်မရှောကမပီေးမြစမသော(ဝါ)
လ္ငရှိ ိနေး ျောေးသညလ္ညေး (ထိ ေးမ ောေးရန မ စတောေးမပီေးမြစမချသည) ၊ သိရောတွ
ု ့်
င အ ကင ိနေး
ျောေးသည အသငတို လ္က
တွငေးသို သံ
ု ့် ေးအမြစနှင့် မရောကရှိလ္ော ကမသော (ထိသ
ု ို လ္င
ရှိသပန
ံု ့် ေး
့်
့် ပန
့်
ိနေး ျောေးကိုပင ထိ ေးမ ောေးပိုငခွ ငရှ
့် ိ မပသည) ။ ….
စူရတွလ်မ္ုအမ္
် နူ(န်)၂၃:၅-၆ - ၅ထို ှတစပါေးထို(" ုအ ငန"သကဝငယံု ကည)သူတသည
ို ့်
(ကောမ
သု ိစဆောရကံ ကျြူေးလ္ွနမခငေး ှ) ိ ိတ၏
ို ့် အရှကအဂဂ ါ ျောေးကို မစောင့်စညေး ထိနေးသိ ေးသူ ျောေးလ္ညေး
မြစ ကကုန၏။ ၆ ိ ိတ၏
ို ့် ဇနီေး ကငယော ျောေး၊ သို ့် ဟုတ ိ ိတို လ္က
ယောလ္က ျောေးက ပိုငဆိုင
့်
မသော(တရောေးဝင)ကျွန ိနေး ျောေး ှတစပါေး၊ အမ ကောငေး ူကောေး ( ိ ိတို ဇနီ
့်
့် ေး ကငယော ျောေးနှငမသော
လ္ညေးမကောငေး၊ တရောေးဝငကျွန ိနေး ျောေးနှငမသော
လ္ညေးမကောငေး၊ သံဝါသမပ မခငေး အောေးမြင့်) ထို
့်
သူတသည
ို ့်
မပစတငမခငေး ခံ ထက
ို သူ ျောေး ဟုတမသောမ ကောငပ
့် င။
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အမ္ျ ်းသမ္်းမ္ျာ်း အမ္်အ မပင်ထက
ွ ်လျှင် မ္ျက်နာှ ြံ ု်းဝတ်ဆင်ရန် လုအပ် ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္လုအပ် ပါ / လုအပ် သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဂလာတဩဝါဒစာ ၅:၁ - ထိုမ ကောင့် ခရစမတောသည ငါတိကိ
ု ့် ု လ္ွှတမတော ူမသောလ္ွှတမခငေးအခွ င့်
၌တညမနသမြင၊့် ကျွနခံရော ထ ေးဘိုေးကိုထ ေး၍ ချညမနှောငမခငေးကို တြန ခံ ကနှင။့်
ကကာကလာသဲဩဝါဒစာ ၂:၂၀- သငတိသည
ု ့်
ခရစမတောနှငအ
့် တူမသ၍၊ မလ္ောကီတရောေးနု ှ စုမတ့် က
သည ှနလ္ျှင၊
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွန်နရ
ူ ် ၂၄:၃၀-၃၁ -၃၀ (အိ-ု နဗီ တ နမတော ) အသငသည " ုအ ငန"သကဝငယံု ကညသူတို ့်
အောေးမမပော ကောေးပါမလ္။ ….၃၁ (အို-နဗီ တ နမတော) အသငသည‘ ုအ ငန’ သကဝငယံု ကညသူ
အ ျိ ေးသ ီေးတိအောေး
ု ့်
(ဤသိ)ု ့် မမပော ကောေးပါ မလ္။ ….ထိမပင
ု ့် ၎ငေးတိသည
ု ့်
ိ ိတ၏အမပေါ်
ို ့်
ရံု ျောေး(ဦေး
မခါငေးမခံ လ္ွှော ျောေး)ကို ိ ိတ၏ရင
ို ့်
ဘတ ျောေးအမပေါ်သို ချထောေး
ကရ ည။ ထို ှတစပါေး ၎ငေးတိသည
ု ့်
့်
ိ ိတ၏အလ္ှ
ို ့်
ကို ိ ိတ၏
ို ့် လ္ငမယောကျောေး ျောေး၊ ….
စူရဟ်အ ဟ်ဇ်ဇာြ် ၃၃:၅၉ - အိ-ု နဗီ တ နမတော၊ အသငသည ိ ိ၏ ကငရောမတော ျောေးအောေးလ္ညေး
မကောငေး၊ ိ ိ၏သ ီေးမတော ျောေးအောေးလ္ညေးမကောငေး၊ ုအ ငနသကဝငယံု ကညသူတ၏ဇနီ
ို ့်
ေး ိနေး
ျောေး အောေးလ္ညေးမကောငေး၊ထိုသူတသည
ို ့်
ိ ိတ၏အမပေါ်
ို ့်
ရံု(မစောငမခံ ထည) ျောေးကို ိ ိတအမပေါ်
ို ့်
၌
အနညေး ငယဆွြဲချတွြဲလ္ြဲချထောေး ကရ ညဟု မမပော ကောေးပါမလ္။ ဤသည ၎ငေးတိအောေး
ု ့်
ခွြဲမခောေး ှတ ိ
ရန ပို ို၍ နီေးစပ၏။ သိမြစ
ု ့် မပရော ၎ငေးတိသည
ု ့်
မနှောင့်ယှကမခငေးခံ ကရ ည ဟုတမပ။
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အမ္ျ ်းသမ္်းမ္ျာ်း၏အခွငအ
့်် ကရ်းသည်အမ္ျ ်းသာ်းမ္ျာ်း၏အခွငအ
့်် ကရ်းနှငတ
့်် န် ်းတည
ူ မ္ျှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ညမ္ျှသည် / မ္ညမ္ျှပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

တရာ်းကဟာရာကျမ္် ်း ၁၆:၁၉ - လ္ူ ျကနှောကို မထောကရ။
ရာဇဝင်ချ ပ် ဒတ
ု ယကစာင် ၁၉:၇ - ငါတိဘု
ု ့် ရောေးသခငသည တရောေးမသောအ ှုကို လ္ကခံမခငေး၊
လ္ူ ျကနှောကို မထောကမခငေး၊ တံစုေးိ စောေးမခငေး အခွ ငရ
ှ တော
့် ိ မ

ူဟု ှောထောေးမတော ူ၏။

ကရာမ္ဩဝါဒစာ၂:၁၁- ဘုရောေးသခငသည အဘယသူ၏ ျကနှောကို ျှ ှတမတော
ဂလာတဩဝါဒစာ ၂:၆၊ ဘုရောေးသခင သည လ္ူ ျကနှောကို ှတမတော

ူ။

ူ။

ဂလာတဩဝါဒစာ ၃:၂၈-မယရှု ခရစ၌ယုဒလ္ူ ရှိ၊မဟလ္သလ္ူ ရှိ၊ကျွန ရှိ။လ္ူလ္ွတ ရှိ၊မယောကျောေး
ရှိ၊ ိနေး ရှိ၊ ထိုသခင၌ သငတိအမပါင
ု ့်
ေးသည တလ္ံုေးတဝတညေးမြစ က၏။
ရှငယ
် ာကုပ်ဩဝါဒစာ၂:၉-သို ့် ဟုတလ္ူ ျကနှောကိုမထောကလ္ျှင၊ဒုစရိုကကို မပ မသောသူမြစ က၏။
တရောေးကို လ္ွနကျြူေးမသောသူဟု ပညတမတောအောေးမြင့် ထငရှောေးစွောမြစ က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၂၂၈၊ ၁၈၂ - ၂၂၈ ထိမပင
ု ့် ထိုဇနီေး ိနေး ျောေးအမပေါ်ဝယ တောဝန ျောေးရှိ သကြဲသ
့် ို ထိ
့် ု
ဇနီေး ိနေး

ျောေးအဘိလ္ည
ု ့်
ေး တရောေးစညေးက ေး ျောေး အတိုငေးအခွ ငအမရေး
ျောေးလ္ညေးရှိ ကမပသည။သို ့်
့်
ပငတမစလ္ငမယောကျောေးတိအြိ
ု ့် ု ့် ှောကောေးထိုဇနီေး ိနေး ျောေးအမပေါ်ဝယသောလ္ွနမခငေးတစရပရှိမပသည
။ ..၂၈၂ အသငတိသည
ု ့်
(ယငေးကြဲသ
့် ို စောချ
ပချ ပဆို ကသည့်မပင ခို ငလ္ံုသညထကခို ငလ္ံုမစ မခငေးငှော
့်
ိ ိတအနက
ို ့်
ှမယောကျောေးနှစဦေးကိ(ု လ္ညေး)သကမသထောေးရှိ ကကုန။တြနအကယ၍ထိုသကမသနှ
စဦေးတိသည
ု ့်
မယောကျောေးနှစဦေး မြစ ကပါလ္ျှငအသငတိသမဘောတူ
ု ့်
ညီနစ
ှ သက ကမလ္မသော သက
မသ ျောေးအနက ှမယောကျောေးတဦေးနှင့် ိနေး နှစဦေးတိသည
ု ့်
ပငလ္ျှငလ္ံုမလ္ောက ကမပ သည။
စူရာကနစာကအ့် ၄:၃၊ ၁၁၊ ၁၇၆-၃.. ိ ိတနှ
ို ့် စမခိ ကမသော(အမခောေး)အ ျိ ေးသ ီေး ျောေးအနက(မယောကျောေး
တစ ဦေးလ္ျှင) ိနေး နှစမယောကစီနင
ှ မြစ
ှ မြစ
့် မစ၊ သို ့် ဟုတ ိနေး သံုေးမယောကစီနင
့် မစ၊ သို ့် ဟုတ
ိနေး မလ္ေးမယောကစီနင
ှ မြစ
့် မစ ထိ ေးမ ောေး ကကုန။ ၁၁ (သောေး) မယောကျောေးအတွက (သ ီေး) ိနေး
နှစမယောက၏ မဝစုမဝပံုနင
ှ ့် ထပတူထပ ျှ (ဝါ) မယောကျောေးကမလ္ေး၏မဝစုမဝပံု ှော ိနေးကမလ္ေး၏
မဝစုမဝပံု၏ နှစဆမြစသည။
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အမ္ျ ်းသာ်းတစ်ဉ်းသည် ၄င််း၏ဇန်းမ္ယာ်းအာ်း ရု က်နက
ှ ်ရန် အခွငရ
့်် ှပါသလာ်း။ (Daraba)
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ရှပါ / ရှသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဧြက်ဩဝါဒစာ ၅:၂၅-၂၉ - ၂၅ အချငေးမယောကျောေးတို...သင
တိလ္ည
ု ့်
ေး ကိုယခငပွနေးကို ချစ က
့်
မလ္ော့်။ ၂၈ ထိုနညေးတူ မယောကျောေးတိသည
ု ့်
ိ ိကိုယကို ချစသကြဲသ
့် ို ့် ိ ိခငပွနေးတိကိ
ု ့် ုချစရ က ည။
ကကာကလာသဲဩဝါဒစာ ၃:၁၉ - အချငေးမယောကျောေးတိ၊ု ့် ကိယ
ု ခငပွနေးကို ချစ ကမလ္ော့်။ က ေးတ ေး
စွော မပ ကနှင။့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၃၄ - အကယ၍ လ္ိ မောမရေးမခောေး ရှိ ကမသေးပါ ူ) အသငတိသည
ု ့်
ထို ိနေး တိအောေး
ု ့်
(လ္ွနကျြူေးမခငေး ရှိမစ ကဘြဲဆံုေး မသော အမနနှင)့် ရို ကနှက ကမလ္ကုန။ တစြန အကယ၍
ထို ိနေး တိသည
ု ့်
အသငတိ၏အ
ု ့်
ိနကိ
ု ့်
၎ငေးတိနှ
ု ့် ငဆန
ကျင
၍
့် ု နောခံ ကပါ ူ အသငတိသည
့်
့်
ညသည့်နညေးအ ှနစငစစမသောကောေး အလ္လောဟအရှငမ တသည
အလ္ွနမ င့်မ တမတော ူမသော၊ကကီေးကြဲမတော ူမသော အရှငမ တပင မြစမတော ူမပသတညေး။
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ခရစ်ယာန် တစ်ဉ်း သမ္ဟု
ု ့် တ ် မ္ွတစ
် လင်တစ်ဉ်းသည် ယံု ကည်မခင််းမခာ်းနာ်းကသာသူန ှင့််
လက်ထပ် ထမ္််းမမ္ာ်းရန် အခွငရ
့်် ှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္ရှပါ / ရှသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

တရာ်းကဟာရာကျမ္် ်း ၇:၃- သူတနှ
ို ့် င့် စံုဘကမခငေးကို မပ ရ။ သင၏သ ီေးကိုသူ၏သောေးနှင၎
့် ငေး၊
သင၏သောေးကို သူ၏သ ီေးနှင၎
့် ငေး ထိ ေးမ ောေးမပေးစောေးမခငေးကို မပ ရ။
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၇:၂၈၊ ၃၉ - ၂၈လ္င မနဘူေးမသော ိနေး သညလ္ညေး လ္ငမနလ္ျှင
အမပစ ရှိ။ ၂၉..ခငပွနေးမသလ္ျှင ူကောေး၊ ိ ိအလ္ိုအတိုငေး သခငဘုရောေး၌သော အမခောေးမသော သူ၏
ယောေးမြစမခငေးငှါ အခွ ငရ
ှ
့် ိ ၏
ကကာရ နသ ဩဝါသစာဒုတယကစာင် ၆:၁၄၊ ၁၇ - ၁၄ ယံု ကညမသောသူတနှ
ို ့် ငတ
့် ွြဲြက၍ ဆနကျင
့်
ဘကမြစမသော ထ ေးဘိုေးကို ထ ေး ကနှင။့် တရောေးမသောအ ှုသည တရောေးမသောအ ှုကို အဘယ
သို လ္က
ခံ နင
ို ညနညေး။ အလ္ငေးသညမ ှောင ိုကနှင့် အဘယသို ဆက
ဆံနင
ို ညနညေး။ ၁၇ ထို
့်
့်
မ ကောင၊့် ထောဝရဘုရောေး ိနမတော
ူမပနသညကောေး၊ သငတိသည
ု ့်
ထိုသူတအထြဲ
ို ့်
ှထွက၍
့်
အသီေးအမခောေး မန ကမလ္ော့်။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၅-(အိ-ု ွတစလ္င အမပါငေးတို)ယမန
စင
့် ကယသနမပန
့် မသောအရောဟူ
့်
့်
သ ျှတသည
ို ့်
အသငတိအြိ
ု ့် ု စောေး
့် မပီေးမြစမလ္သည။..၎ငေးမပင သိကခောကိုမစောင့်ထိနေးမသော
့် သံုေးခွငမပ
ွတစလ္င အ ျိ ေးသ ီေးတသည
ို ့်
လ္ညေးမကောငေး၊အသငတိအလ္ျ
ု ့်
င ကျ ေးဂနကို ချီေးမ င့်မပေးသနောေး
မတော ူမခငေးခံ ကရမသောသူတအနက
ို ့်
ှ ကောအိမ္နဒကမ
ို စောင့်ထိနေးမသောအ ျိ ေးသ ီေးတသည
ို ့်
လ္ညေး
မကောငေး၊အကယ၍အသငတိသည
ု ့်
ထိအ
ု ျိ ေးသ ီေးတအောေး
ို ့် ၎ငေးတ၏‘
ို ့် ဟရ’ထိ ေးမ ောေးမ ကေး ျောေးကိုမပေးဆပ
၍ထငထငမပေါ်မပေါ်ကော ဂုဏလ္ိုကစောေးမခငေးနင
ှ ့် တိတတိတပုနေးအမမ ောင ယောေးထောေးမခငေး မပ ဘြဲ
ိ ိတ၏သိ
ို ့်
ကခောကို မစောင့်ထိနေးမခငေးအောေးမြင့်သောထိ ေးမ ောေး ကပါ ူ။(ထိ ေးမ ောေးခွငမပ
့် မပီေးမြစမလ္သည)။…..
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အကယ်၍ လူတဉ်းသည် ၄င််း၏ အမ္်ကထာင်ြက်အာ်း အမ္်ကထာင်ကရ်းကြာက်မပန် မခင််းမ္ှ
လွှဲ၍ အမခာ်းအက ကာင််းမပချက် တစ်ခုက ကာင့်် ကွာရှင်း် လျှင် ကနာက်အမ္်ကထာင်မပ ရန်
ခွငမ့်် ပ ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ခွငမ္
့်် မပ ပါ / ခွငမ့်် ပ သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၅:၃၂ - ငါပညတသညကောေး၊ ှောေးယွငေးမခငေးအမ ကောငေး ှတပါေး အမခောေးမသော အ
မ ကောငေးမြင့် ိ ိ ယောေးနှင့် ကွောမသောသူသည ိ ိ ယောေးကို ှောေးယွငေးမစ၏။ ကွောမသော ိနေး နှင့် စံု
ဘကမခငေးကို မပ မသောသူသညလ္ညေး သူ ့် ယောေးကို မပစ ှောေး၏။
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၁၉:၉ - ငါပညတသညကောေး၊ ှောေးယွငေးမခငေးအမ ကောငေး ှတပါေး အမခောေးမသောအ
မ ကောငေးမြင့် ိ ိ ယောေးနှငက
ံ ကမသောသူသည ိ ိ ယောေးကိမု ပစ ှောေး
့် ွော၍ အမခောေးမသော ိနေး နှငစ
့် ုဘ
၏။ ကွောမသော ိနေး နှငစ
ံ ကမသောသူသည လ္ညေး သူ ့် ယောေးကိမု ပစ ှောေးသညဟု ိနမတော
ူ၏။
့် ုဘ
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ၂:၂၃၁- တြန ညသည့်အခါဝယ အသငတိသည
ု ့်
( ိ ိတို)့် ဇနီေး ိနေး ျောေးကို (တွ
လ္ောကရဂျ အီ)မပေး၍ ကွော ရှငေးမပီေးသည့်မနောက ….. အသငတိသည
ု ့်
ထိုဇနီေး ိ နေး တိကိ
ု ့် ု နစနောမစ
မသောမစတနောမြင့်ညဉ်ေးပနေးန ှိပစကနိင
ု ကရနအတွကမပန လ္ညသိ ေးပိုကမခငေးကို မပ ကကုနလ္င့်။
စူရတွသသ
် ဟ်ရ်းမ္် ၆၆:၅ -အကယ၍ထိုနဗီ တ နမတောမ တသညအသငတိအောေးကွ
ု ့်
ောရှငေးခြဲ ့်ပါလ္ျှင
ထိုနဗီ တ နမတောမ တအောေး ြနဆငေးမ ွေးမ ြူမတော ူမသော အရှငမ တသည အသငတိအစောေး
ု ့်
ထိုနဗီ တ န မတောမ တအောေး အသငတိထက
ု ့်
ပို ို၍ထွတမ တမသော…
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ခရစ်ယာန် တစ်ဉ်း၏ရည်ရွယ်ချက်သည် ခရစ်ကတာ်ကဲ့်သမပ
ု ့် မ္ူလုပ်ကဆာင်ရန် နင
ှ ့််
မ္ွတစ
် လင် တစ်ဉ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် နဗတမ္န် ကတာ်မ္ုဟာမ္က်ကဲ့်သ ု ့်
မပ မ္ူလုပ်ကဆာင်ရန် ဟုတပ
် ါ သလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ဟုတသ
် ည် / ဟုတသ
် ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၁၀:၂၄-၂၅ - ၂၅ ကျွနသညသခင ကြဲသ
့် ၎င
ို ့် ေးမြစလ္ျှင သငမ
့် လ္ောကမပ၏။
ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၆:၄၀ - တပညသ
့် ည ဆရောထက သော။ အမပီေးသငမပီေးမသော တပညတ
့် ိုငေး ိ ိ
ဆရောကြဲသ
့် ို မြစ
့် လ္ိ ့် ည။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄:၁၅၊ ၂၃-၂၄-၁၅ ငါ့်ကိုချစလ္ျှင ငါ့်ပညတတိကိ
ု ့် ု မစောငမ
့် ရှောက ကမလ္ော့်။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၈၀- ညသူ ဆို ရစူလ္တ နမတော၏ အ ိနမတော
ျောေးကို လ္ိုကနောပါလ္ျှင၊ ထိသ
ု ူ
့်
သည ဧကနစငစစ အလ္လောဟအရှငမ တ၏ အ ိနမတော
ျောေးကို လ္ိက
ု နောသည ည၏။
့်
စူရဟ်အ ဟ်ဇ်ဇာြ် ၃၃:၂၁ - ….အလ္လောဟအရှငမ တ၏ရစူလ္တ နမတောမ တ၌ ွနမ တလ္ှစွော
မသော စံန ူနောသညရှိမပသည။
စူရတွဇ်ဇွခ်ရုြ် ၄၃:၆၃ -…အီစောသည.. အသငတိသည
ု ့်
အလ္လောဟအရှငမ တအောေး မ ကောကရွ ံ ွေ့မလ္
ကကုန၊ ၎ငေးမပင ငါ၏စကောေးကို လ္ိုကနော ကမလ္ကုန။

ရန်သန
ူ င
ှ စ
့်် စ်မ္က်
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သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာအုပ်မ္ျာ်းတွင ် အထူ်းသမြင်ယ
့် ံု ကည်မခင််းတစ်ခုမ္ှ အမခာ်းဘာသာ
တရာ်းအာ်းလံု်းကု အင်တက
ု ်အာ်းတက
ု ်လွှမ္််းမ္ု်းမ္ည့််ရည်မ္ှန််းချက်ပန် ်းတင
ု ရ
် ှသင်သ
့် ည်
မြစ်က ကာင််း ထင်ထင်ရှာ်းရှာ်းကြာက်မပချက် ရှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ရှပါ / ရှသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၁၇:၂၀-၂၁ -၂၀ မယရှု က၊ မကောငေးကငနိင
ု ငံမတောသည

ျကမ ငမသောအရော၌

တည။ ၂၁ ဤအရပ၌ ကညပ
့် ါ။ ထိုအရပ၌ ကညပ
့် ါဟု မမပောစရောအခွ င့် ရှိ။ အမ ကောငေး ူကောေး၊
ဘုရောေးသခင၏ နိင
ု ငံမတောသည သငတိ၏အထြဲ
ု ့်
၌ရှိသညဟု ိနမတော
ူ၏။
့်
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၄:၁၇၊ ၂၂ - ၁၇ ဘုရောေးသခင၏ နိင
ု ငံမတောသည အစောေးအမသောက၌ တည။
မမြောင့် တမခငေး၊ မငိ သကမခငေး၊ သနရှ့် ငေးမသော ဝိညောဉ်မတောအောေးမြင့် ခံ ရမသော ဝ ေးမမ ောကမခငေး၌
တည၏။ ၂၂ သငသညယံုမခငေးရှိလ္ျှင ကိုယအလ္ိုအမလ္ျောက ဘုရောေးသခငမ
့် ရှ ွေ့၌ ရှိမစမလ္ော့်။
ကိုယလ္ကခံမသောအ ှု ှော ကိုယကို စစမ ကော စီရငမသောသူသည ဂဂလ္ောရှိ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------တဗ် ဘ ၉:၃၃-ထို(အလ္လောဟ) အရှငမ တသညအ ကငအရှငမ တ ပငမြစမတော ူ၏။ ထိုအရှငမ တ
သည’ ွတရှရစက’ ျောေးက နှစသက ကမသောလ္ညေး ိ ိရစူလ္တ နမတောအောေးဘောသောသောသနော
အောေးလ္ံုေးတိအမပေါ်
ု ့်
ဝယလ္ွှ ေး ိုေးမစမခငေးငှောတရောေးဓ မနင
ှ အတူ
လ္ညေးမကောငေး၊ ှနကနမသော‘ဒီန’
့်
သောသနောနှငအတူ
မစလ္ွှတမတော ူခြဲ့်မလ္သတညေး
့်
စူရစ်ဆြ
ွ ် ၆၁:၈-၉ - ုရှရစကတိသည
ု ့်
နှစမ ိ ွေ့ ကမငောေး မသောလ္ညေး ထိုအရှငမ တသည
ိ ိရစူလ္တ နမတောအောေး တရောေးလ္ ေးညွှနနှင့် တကွလ္ညေးမကောငေး၊ ဘောသော သောသနော
အလ္ံုေးစံုတထက
ို ့်
ဝယ လ္ွှ ေး ိုေးမစမတော ူအမ
ံ ့် သောငှော ှနကနမသော‘ဒီန’သောသနော
မတောနှငတကွ
လ္ညေးမကောငေး၊ (ယငေး ှနကနမသော သောသနောကို) မစလ္ွှတမတော ူခြဲ့်မပသတညေး။
့်
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ဘာသာကရ်းဆင
ု ရ
် ာ အကရ်းကစစမ္ျာ်းတွင ် အတင််းအဓမ္မအင်အာ်းသံ်းု မခင််းနှင ့်် အနင
ု အ
် ထက်
မပ မခင််းမ္ျာ်းကု ခွငမ့်် ပ သင်ပ
့် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
ခွငမ္
့်် မပ သင်ပ
့်် မပ သင်ပ
့် ါ / ခွငမ္
့် ါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

တကမ္ာကသဩဝါဒစာဒုတယကစာင် ၂:၂၄-၂၅-၂၄ သခငဘုရောေး၏ ကျွနသည ရန မတွရ
ွေ့ ။ခပသိ ေး
မသော သူတအောေး
ို ့်
မြညေးညငေးစွော မပ မသောသူ၊ ဆံုေး ဩဝါဒမပေးမခငေးအ ှု၌ လ္ိ မောမသောသူ၊ သညေးခံ
နိင
ု မသောသူမြစရ ည။ ၂၅ နူေးညံသ
့် ိ မ ွွေ့ စွော ဆံုေး ရ ည။
------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------စူရဟ်ဘကရာ၂:၂၅၆ -…( ညသူတစဦေးတစမယောကကို ျှအစစလ္ော ) သောသနောမတောတွငေး၌ (ဝင
မရောကရနအတွက) အတငေးအဓ မအနိင
ု အထက အလ္ျငေး မပ ရ။
စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း ၃:၂၀ - အကယ၍သောယငေးသူတသည
ို ့်
အ ိနမတော
ကိုနောခံမသော ုစလ္င ျောေး
့်
မြစ ကပါလ္ျှင ယငေးသူတသည
ို ့်
လ္ညေး တရောေးလ္ ေး ှနကို ရရှိ ကလ္တတ။ံ ့် သိရောတွ
ု ့်
ငအကယ၍ယငေး
သူတသည
ို ့်
(အစစလ္ော သောသနောကို) ျကနှောလ္ွှြဲမရှောငမကျောခို ငေး၍သွောေး ကပါလ္ျှငအသင့်အမပေါ်ဝယ
(အလ္လောဟအရှငမ တ၏)အ ိနဗျောဒိ
တမတော ျောေးကိုမဟော ကောေးပမဆောင
ို ့်
ရံု ျှသောတောဝနရှိမပသည။
့်
စူရာကြ် ၅၀:၄၅-…စငစစမသောကောေး(အိ-ု နဗီ တ နမတော) အသငသည ၎ငေးတိအမပေါ်
ု ့်
၌ အနိင
ု အ
ထက မပ သူ ဟုတမပ။ သိမြစ
ု ့် မပရော အသငသည ငါအရှငမ တ၏ ချိနေးဆိခ
ု ျကကို မ ကောကရွ ံ ွေ့သူ
အောေး ကုရအောနကျ ေးမတောမ တမြင့် ဩဝါဒမပေးလ္ျက မနပါမလ္။
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ဘုရာ်းသခင်သည် ယကနယံ
ူ ျာ်းကု မ္မ္တ၏က
ု ့်
ုယ်ပုငဘ
် ာသာတရာ်း ကအာင်ပဲ ရ
ွ ရှ
့် ု ကည်သမ္
သည့််တင
ု က
် အာင် မ္မ္တနှ
ု ့် ငယ
့်် ံု ကည်မခင််းကွဲမပာ်းကသာသူမ္ျာ်းကု ဆန်ကျင်
တက
ု ်ခက
ု ်ရန် နင
ှ ့််
့်
စစ်ပဲ ဆ
ွ င်နရွှဲ န် အာ်းကပ်းပါသလာ်း။ (သန် ရှ့် င်း် ကသာစစ်ပဲ ွ/ဂျဟတ်)
သမ္မာကျမ္််းစာ
အာ်းမ္ကပ်းပါ / အာ်းကပ်းသည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၂:၁၇-၁၉ - ၁၇အဘယသူကို ျှ ရနတံု ့် ူ ကနှင။့် ၁၈ သငတိသည
ု ့်
တတနိင
ု သ ျှ
အတိုငေးလ္ူအမပါငေးတိနှ
ု ့် င့် အသငအ
ု ့် ု မပစ
့် တငမ
့် န ကမလ္ော့်။ ၁၉ ချစသူတ၊ို ့် သူတပါေးသညသငတိကိ
ှောေးလ္ျှင၊ ကိုယတိုင အမပစမပန၍ တံု ကနှ
င။့် အ ျကမတောကို အခွ ငမ
့် ပေး ကမလ္ော့်။ ကျ ေးစောလ္ော
့်
သညကောေး၊ ငါသည အမပစတရောေးကို စီရငပိုင၏။ အမပစနှငအ
့် မလ္ျောက ငါဆပမပေး ညဟု ထောဝရ
ဘုရောေး ိနမတော
ူ၏။
့်
ကဟပဗဲ ဩဝါဒစာ၁၂:၁၄-လ္ူအမပါငေးတနှ
ို ့် င့်အသငအ
ို ငေး၊သနရှ့် ငေးမခငေးပါရ ီကို၎ငေး၊
့် တငမ
့် န၍မငိ သကမခငေးက၎
ှီမအော လ္ိုက ကမလ္ော့်။သနရှ့် ငေးမခငေးပါရ ီ ရှိလ္ျှင၊အဘယသူ ျှထောဝရဘုရောေးကို ြူ ေး မ ငရ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ၂:၁၉၀-၁၉၃၊ ၂၁၆ - စူရဟဘကရော၂:၁၉၀-၁၉၃၊ ၂၁၆ -၁၉၀ ထိမပင
ု ့် တဝ
အသငတိသည
ု ့်
အလ္လောဟအရှငမ တ၏လ္ ေးမတော ၌ အသငတိကိ
ု ့် ု (စတင) စစ ကမပိ ငဆိုင
တိုကခို ကသူတနှ
ို ့် င့် မပိ ငဆို ငတိုက ခို က ကကုနမလ္ော့်။ ၁၉၁ထိမပင
ု ့် တဝ အသငတိသည
ု ့်
ထိုကောြိ ရတိအောေး
ု ့်
မတွွေ့ဆြ
ံု ေးဆီေး ိရောအရပ၌သုတသငရှငေးလ္ငေး ကကုနမလ္ော့်။…အ ှနမသောကောေး
(သော သနောမရေး၌) ညဉ်ေးဆြဲနပ
ှိ စက မနှောင့်ယှကမခငေးသည သတ မြတ မခငေးထကပင ပို ို၍ဆိုေးရွောေးလ္ှ၏။
မ္ှ တခ
် ျက်။ဂျဟတ်သည် ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ အ
် ကက်းဆံ်းု ကသာကခါင််းစဉမြစ်သည် ကျမ္် ်းချက် ကပါင််း ၆၂၃၆ မ္ှ ၁၃၉ ချက် = ကျမ္် ်းချက် ၄၅ ချက်တင
ု ်း် တွင် ၁ ချက်။ ဟဒ်းစ်
ကတာ်၏၂၁%သည် ဂျဟတ်အက ကာင််းမြစ်သည်။ ဆရသ် (နဗတမ္န်ကတာ်မ္ု ဟာမ္က်၏
အတထ ပတတ ) ၏ ၆၇% သည် ဂျဟတ်အက ကာင််းမြစ်သည်။ ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန် ၏ ၆၄% သည်
‘ကကြာ’ ကုဆန်ကျင်
ကသာ malevolent မြစ်သည်။
့်
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အကယ်၍ လူတစ်ဉ်းသည် မ္မ္၏မ္ခင်ဘာသာတရာ်းမ္ှ တမ္န် ကတာ်တစ်ဉ်းမြစ်လာလျှင်
သမ္ဟု
ု ့် တ ် အမခာ်းဘာသာ တရာ်းသကမပာင်
ု ့်
်းရန် ဆ်းု ံ မြတ်လျှင် အသတ်ခံ ရသင်ပ
့် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္ခံ ရသင်ပ
့် ါ / ခံ ရသင်သ
့် ည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ကဟပဗဲ ဩဝါဒစာ ၃:၁၂-၁၃ - ၁၂ညီအစကိုတ၊ို ့် သငတိသည
ု ့်
အသကရှငမတော ူမသော ဘုရောေးသခင
ထံမတော ှ ထွကသွောေးမသောအောေးမြင့် ယံု ကညတတ၊ ဆိုေးညစမသော စိတနှလ္ေးံု ရှိမစမခငေးငှါ သတိ
မပ ကမလ္ော့်။ ၁၃ဒုစရို က၏ လ္ှညမ့် ြောေးမခငေးအောေးမြင့် သငတို စိ
့် တနှလ္ံုေး ခို င ောမစမခငေးငှါ၊ ယမန ့်
ဟူ၍ မခေါ်မဝေါ်မသော အချိန၊ မနတိ
့် ုငေးအစဉ် အချငေးချငေး တမယောကကိုတမယောက တိုကတွနေးနှုေးိ
မဆော ကမလ္ော့်။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၈၉-..သိမြစ
ု ့် မသောမ ကောင့်၎ငေး( ုနောြစက)တိသည
ု ့်
အလ္လောဟအရှငမ တ၏လ္ ေး
မတော၌( ိ ိတ၏အိ
ို ့်
ုေးအိ တိကိ
ု ့် ုစွနလ္ွှ
့် တကော)မရွှွေ့မမပောငေးထွကခွောသွောေးမခငေး မပ သ ျှကောလ္ပတလ္ံုေး
အသငတိသည
ု ့်
ထိုသူတအနက
ို ့်
ညသူတစဦေးတစမယောကကို ျှအမဆွခငပွနေး မပ ကကုနလ္င့်။
…
မ္ှ တခ
် ျက်။ နဗတမ္န်ကတာ်မ္ု ဟာမ္က်၏ဟဒ်းစ်ကတာ်မ္ှကြာက်မပန်ကရ်းသမ္ာ်းမ္ျာ်းအက ကာင််း ကု်း
ကာ်းချက်-အလလာဟ်အရှငမ် မ္တ်၏တမ္န်ကတာ်၊ “အစစလာမ္် ဘာသာမ္ှ ကမပာင််းလဲသ ူ မ္ည်သမ္
ူ ဆက
ု ု
သတ်ပစ်ပါ။” (ဆွဟဒ်ဘခ
ူ ါရ တွ-ဲ ၉၊ စာ-၈၄၊ အမ္ှ တ ် ၅၇-၅၈၊ Cf. တွ-ဲ ၄၊စာ-၅၆၊ အမ္ှ တ ် - ၈၀၈)
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မ္သာ်းစု၊ သူငယ်ချင််းမ္ျာ်း သမ္ဟု
ု ့် တ ် ညအကုကုပင်လျှင် ဆန်ကျင်
တက
ု ်ခုက်မခင််းကု
့်
တစ်ခါတရံ ခွငမ့်် ပ ထာ်းပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ခွငမ္
့်် မပ ပါ / ခွငမ့်် ပ သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၇:၁၃-၂၄ - ၁၃ ထိုနညေးတူ ိနေး သညလ္ညေး၊ ယံု ကညမသော
ခငပွနေးရှိ၍၊ ထိုခငပွနေးသည ိ ိ ယောေးနှငမ
ှ ျှင ကွောမစနှင။့် ၁၄ အမ ကောငေး ူ
့် နမခငေးငှါ အလ္ိုရိ လ္
ကောေး၊ ယံု ကညမသောလ္ငသည ိ ိ ယောေးအဘို စင
့် ကယ၏။ ယံု ကညမသော ယောေး သည
လ္ညေး ိ ိလ္ငအဘို စင
့် ကယ၏။ ၁၆ အချငေး ိနေး ၊ သငသညကိုယခငပွနေးကို ကယတင ည၊
ကယတင ညကို အဘယသို သိ
ု ခငပွနေးကို ကယ
့် သနညေး။ အချငေးမယောကျောေး၊ သငသည ကိယ
တင ည။ ကယတည ညကို အဘယသိသိ
ု ့် သနညေး။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်မ္ုဂုဂျာဒလဟ် ၅၈:၂၂ -(အိ-ု နဗီ တ နမတော၊) အလ္လောဟအရှငမ တအောေးလ္ညေးမကောငေး၊
မနောကဆံုေးမန ကိ
ု ့်
အလ္လောဟ
့် ု လ္ညေးမကောငေး၊ သကဝငယံု ကည ကကုနမသော အ ျိ ေးသောေးတိသည
အရှငမ တအောေး လ္ညေးမကောငေး၊ ထိုအရှငမ တ၏ရစူလ္တ နမတောမ တအောေးလ္ညေးမကောငေး၊ ပ ော
ခနမပ
ု ့် ြခင ျောေးပင မြစ ကသညမြစမစ၊
့် လ္ုပသူတို ကိ
့် ကသူတို ့် ှော ၎ငေးတိ၏
့် ု ထိုသို ပ
့် ော ခနမပ
၎ငေးတိ၏သောေး
ု ့်
ျောေး ပင မြစ ကသညမြစမစ၊ ၎ငေးတိ၏ညီ
ု ့်
အစကို ျောေးပင မြစ ကသညမြစမစ၊ ၎ငေး
တိ၏မဆွ
ု ့်
ျိ ေးသောေးချငေး ျောေးပင မြစ ကသညမြစမစ၊ ချစမ တနိေးု ကသညဟူ၍ကောေးအသင
မတွွေ့ ရှိရ ည ဟုတမပ။
စူရတွသသ
် ဂါဘွနန
ွ ် ၆၄:၁၄ - အို-' ုအ ငန' သကဝငယံု ကညသူအမပါငေးတိ၊ု ့် အသငတိ၏
ု ့် ဇနီေး
ိနေး တို တွ
ု ့် သောေးသ ီေးတိတွ
ု ့် ငလ္ညေးမကောငေး၊ အသငတိ၏ရန
ု ့်
သူ
့် င လ္ညေးမကောငေး၊ အသငတိ၏
ျောေး ရှိမန ကမပသည။ သိမြစ
ု ့် မပရော အသငတိသည
ု ့်
၎ငေးတိကိ
ု ့် ု သတိမပ ကမလ္ကုန။
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ဘုရာ်းသခင်သည် ယကနယံ
ူ ျာ်းကု အကယ်၍
့် ု ကည်သမ္
မ္မ္တ၏က
ု ့်
ုယ်ပုငအ
် သတရာ်းနှင ့်် ဆန် ကျင်
ကနကစကာမ္ူ
့်
ယံု ကည်မခင််းမ္တူကသာသူမ္ျာ်းအာ်း သတ်ပစ်ရန် အလုရှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

အလုမ္ရှပါ / အလုရှသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

တမ္န်ကတာ်ဝတထ ၂၄:၁၆-ထိုမ ကောင၊့် ဘုရောေးသခငကိုမပစ ှောေးမပီ၊ လ္ူတကိ
ို ့် ု မပစ ှောေးမပီဟု
ကိုယစိတ နှလ္ံုေးသညကိုယ၌ အမပစတငခွ ငန
ှ အ
့် င
့် စဉ်ကငေးလ္ွတ ညအမ ကောငေး
အကျွနပ
ု သည ကကိ ေးစောေးအောေး ထုတပါ၏။
တကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင် ၁:၅ - ထိုသပညတ
ို ့်
ထောေးမခငေး၏အချ ပအမခော ူကောေး၊
စင ကယ မသော စိတနှလ္ံုေးနှင၎
ု ိုယသိမသော စိတ ကညလ္ငမခငေးနှင၎
့် ငေး၊ကိုယကိက
့် ငေး၊
ှနမသောယံု ကညမခငေး နှင၎
့် ငေး၊ စပဆိုငမသော ချစမခငေးမ တတောမြစသတညေး။
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------စူရဟ်ဘကရာ၂:၂၁၆-(အိ-ု ုအ ငနအမပါငေးတ)အသင
ို ့်
တို အမပေါ်
ဝယစစ ကမပိ ငဆိုငတိုကခို က မခငေး
့်
သည ြရဿ မပဋ္ဌောနေးမပီေး မြစမချမပီ။အ ှနစငစစ ထိုစစ ကမပိ ငဆိုင တိုကခို ကမခငေးသည အသင
တိအြိ
ု ့် ု(သဘောဝအမလ္ျောက
)ရွ ံ ရောှ စကဆုပ(ဝနမလ္ေး)ဘွယရောပင မြစမချသည။သိရောတွ
ု ့်
င အသင
့်
တိသည
ု ့်
တစစံုတစရောကို ရွ ံ ရောှ စကဆုပမသောလ္ညေး စငစစ ှောထိုအရောသညအသငတိအြိ
ု ့် ု ့်
အမကောငေးမြစတနရော၏။ထိုနညေး တူပင အသငတိသည
ု ့်
တစစံုတစရောကို နှစသကမသောလ္ညေးစင
စစ ှော ထိအ
ု ရောသည အသငတိအြိ
ု ့် ု အဆိ
ေးု မြစတနရောသည။
့်

မ္ှတခ
် ျက်။ Cf. ဟဒ်းစ်ကတာ်, ဆွဟဒ်မ္ွတစ
် လင် ၄၆၆၁-၄၆၆၂၊ Ch. ၇၈၉
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မ္မ္တနှ
ု ့် ငယ
့်် ံု ကည်မခင််းမ္တူကသာသူမ္ျာ်းကု ဆန် ကျင်
ကသာကက ်းပမ္််းအာ်းထုတမ္
် ှုနင
ှ ့််
့်
တက
ု ် ခုက်မ္ှုမ္ျာ်းသည် အကမခခံအာ်းမြင်က
့် ကာင််းကသာအရာအမြစ်မမ္င်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္မမ္င်ပါ / မမ္င်သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဂလာတဩဝါဒစာ ၅:၁၉-၂၁ -၁၉ဇောတိပကတိအကျငတ
ို ့်
ထငရှောေး က၏။ ထိအ
ု ကျငတ
့် သည
့် ို ့်
ူကောေး ၂၀.. ရနမငိ ေးြွြဲ ွေ့ မခငေး၊ ရနမတွွေ့ မခငေး၊ ဂုဏမပိ ငမခငေး၊ အ ျကထွကမခငေး၊ မငငေးခု နမခငေး၊
အချငေးချငေးကွြဲ မပောေးမခငေး၊ ၂၁ သူအကျိ
ေးကိုမငြူစူမခငေး၊ လ္ူအသကကိုသတမခငေး၊ ယစ ျိ ေးကို
့်
မသောက ကြူေးမခငေး၊ ပွြဲ လ္ုပမခငေး ှစ၍ ထိုသမသော
ို ့်
အကျငမ
ို ့်
အကျငက
့် ပတညေး။ ထိုသမသော
့် ို
ကျငမ
ို ့်
ဘုရောေး သခင၏နိင
ု ငံမတောကို အမ ွ ခံ ကရ...
့် သောသူတသည
ရှငယ
် ာကုပ်ဩဝါဒစာ၄:၁၊၈-၁သငတိတွ
ု ့် ငစစတိုကမခငေး၊ရနမတွွေ့ မခငေးသည အဘယအမ ကောငေး
မ ကောငမ့် ြစသနညေး။သငတိအဂဂ
ု ့် ါ ျောေး၌စစမပိ ငမသောကိမလ္သောကော စိတမ ကောင့် မြစသည
ဟုတမလ္ော။၈ အမပစရှိမသောသူတ၊ို သင
တိလ္က
ု ့်
ကို စင ကယမစ ကမလ္ော့်။
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------စူရတွတက
် သာင်ဝ်ဗာ ၉:၄၁-အသငတိသည
ု ့်
မပါ့်ပါေးစောွ လ္ညေးမကောငေး၊မလ္ေးလ္ံစွောလ္ညေးမကောငေး၊(သန
စွ ေးသည မြစမစ၊ သနစွ ေးသညမြစမစ၊ဝမြိ ေးသညမြစမစ၊ပိနချံ ေးသညမြစမစ၊နုပျိ သညမြစမစ၊
အို ငေး သညမြစမစ၊ရွှငလ္နေးသညမြစမစ၊ ပျငေးရိသညမြစမစ၊ဥစစောပစစညေး ကယဝချ ေးသောသည
မြစမစ၊ဆငေးရြဲန ွ ေးပါေးသညမြစမစ၊ခရီေးသွောေးရနအစီေးအနငေးရိသ
ှ ညမြစမစ၊ ရှိသညမြစမစ၊အောေးလ္ပ
ခွ ငရှ
ို ့်
ျောေး (ှ စစချီ)ထွက က၍ အလ္လောဟအရှငမ တ၏
့် ိ သညမြစမစ၊ ရှိသညမြစမစ) ိ ိတအိ
လ္ ေးမတော၌ ိ ိတ၏ဥစစ
ို ့်
ောပစစညေး ျောေးမြင့်လ္ညေးမကောငေး၊ ိ ိတ၏
ို ့် အသကဇီ ဝိန ျောေးမြင့်လ္ညေး
မကောငေး၊ စစ ကမပိ ငဆိုင တိုကခို က ကမလ္ကုန။ ဤသည အကယ၍ အသငတိသိ
ု ့် တတ
ကပါ လ္ျှင အသငတိအြိ
ု ့် ု အမကောင
ေးဆံုေးပင မြစမပသတညေး။
့်
အန်က်း ၂၉:၆- အ ှနမသောကောေး ညသူ ဆို ကကိ ေးပ ေးမဆောငရွ ကခြဲ ့် ူ ထိုသူသည ိ ိအကျိ ေးငှော
ကကိ ေးပ ေးမဆောငရွ ကသညသော မြစမချသည။
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ဘုရာ်းသခင်သည် နဗတမ္န် ကတာ်မ္ုဟာမ္က်အာ်းအစစလာမ္်ဘာသာမပန် နှ့် ကစရန်
ံ ့်
ကျ ်းကကျာ် စစ်ပဲ မ္
ွ ျ ်းစံုကုစတင်ရန် တက
ု ်တန
ွ ် ်းအာ်းကပ်းခဲ့်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

အာ်းမ္ကပ်းခဲ့်ပါ / အာ်းကပ်းခဲ့်သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၁၈:၃၆-မယရှု က၊ငါ၏နိုငငံသည ဤမလ္ောကနှင့် စပဆို င။ငါ၏နိုငငံ သည
ဤမလ္ောကနှင့် စပဆိုငလ္ျှင၊ငါသည ယုဒလ္ူတလ္က
ို ့်
သို ့် မရောကမစမခငေးငါှ ၊ငါ၏လ္ူတို ့်
သညတိုကလ္ှန ကလ္ိ ့် ည။ယခု ူကောေးငါ၏နိင
ု ငံသည ဤမဒသအရပနှင့် စပဆိုငဟု ိ နမတော
ူ၏။
့်
ကကာရ နသ ဩဝါသစာဒုတယကစာင် ၁၀:၃-၅ - ၃ ဇောတိပကတိအလ္ိုသို လ္ိ
့် ုက၍ စစတိုက ကသည
ဟုတ။ ၄ ငါတိစစ
ု ့် တိုက၍သံုေးစွမ
ြဲ သော လ္ကနကသည ဇောတိပကတိလ္ကနက ဟုတ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------၁။ ဗဒရစစပွြဲ ( တ ၆၂၄)
စူရဟအလ္အ ရ ေး ၃:၁၃ နှင့် ၁၂၃၊ စူရဟအံနြောေး ၈:၅-၁၉ နှင့် ၄၁-၄၄
၂။ အူဟွဒစစပွြဲ ( တ ၆၂၅)
စူရဟအလ္အ ရ ေး ၃:၁၂၁-၁၂၂၊ ၃:၁၄၀ နှင့် ၁၆၅-၁၇၂
၃။ ဟနေးဒကခစစပွြဲ (မ ၆၂၇) The Trench
စူရဟအဟဇဇော ၃၃:၉-၁၂ နှင့် ၂၅-၂၇
၄။ ဟူဒါဘီယောစစပွြဲ ( တ ၆၂၈)
စူရဟြသဟ ၄၈:၁-၃ နှင့် ၂၂-၂၇
၅။ ူသွောစစပွြဲ ( တ ၆၂၉) စူရဟဘကကရော ၂:၁၉၁-၁၉၃
၆။ ဟိုနင
ို ရောစစပွြဲ ( သဂုတ ၆၃၀)
တဗဘီ ၉:၂၅-၂၇
၇။ တီဘူကစစပွြဲ (မအောကတိုဘော ၆၃၀) တဗဘီ ၉:၃၈-၄၀
၄၂-၅၂၊ ၆၅-၆၆၊ ၈၁-၈၃၊ ၈၆-၈၇၊ ၉၀၊ ၉၃၊ ၁၁၇
၈။ ကကဟစစပွြဲ (ဒီဇငဘော ၆၃၀) တဗဘီ
၉:၁၂၊ ကောဆောက ၂၈:၈၅၊ စူရစဆွြ ၆၁:၁၃၊ စူရဟနဆွရ ၁၁၀:၁-၃
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သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာအုပ်မ္ျာ်းတွင ်
နှုတက
် ပတ်ကတာ်တင
ွ ပ
် ါဝင်ကသာသူမ္ျာ်းအာ်းဆန်ကျင်
တက
ု ်ခုက်ရန် တက
ု ်တန
ွ ် ်းအာ်းကပ်း
့်
ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

အာ်းမ္ကပ်းပါ / အာ်းကပ်းသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၂:၁၈ - လ္ူအမပါငေးတိမရှ
ု ့် ွေ့ ှော တငတ
့် ယမလ္ျောကပတမသောအကျငက
့် ို ကံစည
ကမလ္ော့်။ သငတိသည
ု ့်
တတနိင
ု သ ျှအတိုငေး လ္ူအမပါငေးတိနှ
ု ့် င့် အသငအ
့် တငမ
့် န ကမလ္ော့်။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------တဗ် ဘ ၉:၂၉- တဗဘီ ၉:၂၉-(အိ-ု ုအ ငန သကဝငယံု ကညသူအမပါငေးတ)အသင
ို ့်
တိသည
ု ့်
အတိတမခတ ကျ ေး ဂနရရှိမသော သူတကိ
ို ့် (ု ိ ိတ၏)လ္က
ို ့်
မြင့် မအောကကကိ ွေ့၍
လ္ူခွနမတောကို ကညမြြူစွော ဆကသမခငေး မပ သ ျှ ကောလ္ပတလ္ံေးု
တိုကခို က ကမလ္ကုန။ထိုသတ
ူ သည
ို ့်
အလ္လောဟအရှငမ တကိလ္
ု ညေး ယံု ကည ကသည ဟုတမပ။
စူရဟ်အ ဟ်ဇ်ဇာြ် ၃၃:၂၆-ထို ှတစပါေး ထိုအရှငမ တသည ၎ငေးတိအောေးကူ
ု ့်
ညမ
ီ ထောက ခြဲ ့် ကကုန
မသော ကျ ေးဂနရရှိသူတအောေး၎င
ို ့်
ေးတိ၏ခံ
ု ့် တပ ျောေး ှထွကမစမတော ူခသ
ြဲ ့် ည့်မပင၎ငေးတိ၏စိ
ု ့် တနှလ္ံုေး
ျောေးတွင မ ကောကရွ ံ ွေ့ထတ
ိ လ္န ့် ှုကို ထည့်သွငေးမတော ူခြဲ့်ရောအသငတိသည
ု ့်
၎ငေးတိအနက
ု ့်
လ္ူတစစု
ကို သတမြတလ္ျကရှိ ကမပီေး၊ လ္ူတစစုကို ူကောေး(သံပန
ု ့် ေး ျောေးအမြစ)ြ ေးဆီေးချ ပမနှောင ကကုန၏။
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သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာမ္ျာ်းတွငယ
် ကနယံ
ူ ျာ်းကုမ္ယံု ကည်သမ္
ူ ျာ်းအာ်းဆန် ကျင်
့် ု ကည်သမ္
ကသာ ရန် လုမ္ှုမ္ျာ်း၊ ကျ ်းကကျာ်စစ်နင
ှ တ
့်် က
ု ်ခုက်မ္ှုမ္ျာ်းမပ လုပ်ရန် အာ်းကပ်းထာ်းပါသလာ်း။
(ဂျဟတ်)
သမ္မာကျမ္််းစာ

အာ်းမ္ကပ်းပါ / အာ်းကပ်းသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဧြက်ဩဝါဒစာ ၆:၁၂-အမ ကောငေး ူကောေး၊ ငါတိသည
ု ့်
အမသွေးအသောေးရှိမသောရနသူတနှ
ို ့် င့် ဆိုငမပိ င
တိုကလ္ှနရ ကသည ဟုတ။ အထွဋအမ တတိနှ
ု ့် င၎
ု ့် င၎
့် ငေး၊ အောဏောစကတိနှ
့် ငေး၊ မလ္ောကီမ ှောင
ိုက၌ အစိုေးတရမပ လ္ုပမသော ငေးတိနှ
ု ့် င၎
ု ့် င၎
့် ငေး၊ ို ဃေးမကောငေးကင၌မနမသော နတဆိုေးတိနှ
့် ငေး၊
ဆိုငမပိ ငတိုကလ္ှန ရ က၏။
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၇၆-၇၇-၇၆ ုအ ငနတိသည
ု ့်
အလ္လောဟအရှငမ တ၏လ္ ေးမတော၌ စစ ကမပိ င
ဆိုငတိုကခို က က၏။…၇၇…ထိုသတ
ူ အမပေါ်
ို ့်
၌ စစ ကမပိ ငဆိုငတိုကခို ကရန (အ ိနမတော
သည)
့်
အတည မြစလ္ောခြဲ ့်မသောအခါ …. ထိုသူတက
ို ့် မမပောဆိခ
ု ြဲ ့် ကသည ှော“အိ-ု ကျွနမတော ျိ ေးတိ၏အရှ
ု ့်
င၊
အရှင မ တသည ညသည့်အတွကမ ကောင့် စစ က မပိ ငဆို ငတိုကခို ကမခငေးကို ကျွနမတော ျိ ေးတို ့်
အမပေါ် ၌ သတ ှတ အတညမပ မတော ူပါသနညေး။ အရှငမ တသည ကျွနမတော ျိ ေးတိအောေးထပ
ု ့်
ံ၍
ရက အနညေးငယ မရွှွေ့ဆိုငေးမပေးမတော ူခြဲ့်ပါလ္ျှင မတောမလ္စွတကောေး” ဟု မလ္ျှောကထောေး ပန ကောေးခြဲ ့်
ကကုနသည။ (အိ-ု နဗီ တ နမတော)အသငသည(ယငေးတိအောေး)မလ္ောကီ
ု ့်
အကျိ ေးခံ စောေး ှုသညမခတတ
ခဏ ျှအြို သောမြစ
၍ မပစ ှုဒစ
ု ရို ကတို ့် ှ ကဉ်မရှောငမသော သူ (မတောစင) ျောေးအြို မနောင
တ လ္ွန
့်
့်
ဘဝ (၏အကျိ ေးမကျေးဇူ ေး ျောေး) သညသောလ္ျှင အ ွနအမ တဆံုေး မြစမပသည။
မ္ှ တခ
် ျက်။ ဂျဟတ် သမ္ဟု
ု ့် တ ် တက
ု ်ခု က်မခင််းအက ကာင််းသည် ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ ် အကက်း
ဆံ်းု ကသာကခါင််းစဉ မြစ်သည် - ကျမ္် ်းချက်ကပါင််း ၆၂၃၆ မ္ှ ၁၃၉ ချက် = ကျမ္် ်းမမ္တ် ကုရ်အာန်၏
ကျမ္် ်းချက် ၄၅ ချက်တင
ု ်း် တွင် ၁ ချက်သည် စစ်အက ကာင််း ကျမ္် ်းချက်မြစ် သည်။
ကျ ်းကကျာ်ရန် လုစစ်ကု တဗ် ဘ ၉:၂၉ နှင့်် ၁၂၃ တွငသ
် င် ကာ်းကြာ်မပသည်။
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ဘုရာ်းသခင်သည် ယကနယံ
ူ ျာ်းကု အမခာ်းကသာဘာသာဝင်တစ်ဉ်းကု အဓမ္မလုယူ
့် ု ကည်သမ္
တက
ု ်ခုက်မခင််းကု အာ်းကပ်းပါမ္ည်လာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

အာ်းမ္ကပ်းပါ / အာ်းကပ်းသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ထွက်ကမမ္ာက်ရာကျမ္် ်း ၂၀:၁၅၊ ၁၇ - ၁၅သူဥစစ
့် ပဆိုငမသောသူ၏အိ ကို
့် ောကို ခို ေးနှင။့် ၁၇ကိုယနှငစ
တပ ကလ္ိုချငမသောစိတ ရှိမစနှင။့် ကိုယနှငစ
့် ပဆိုငမသောသူ၏ ယောေး၊ သူ၏ကျွန မယောကျောေး၊
ိနေး ၊ နွောေး၊ မ ညေး ှစ၍ ကိုယနှငစ
့် ပဆိုငမသောသူ၏ ဥစစောတစံုတခု ကို ျှ တပ ကလ္ိုချငမသောစိတ
ရှိမစနှငဟ
ူ၏။
့် ု ိနမတော
့်
ဧြက်ဩဝါဒစာ ၄:၂၈-ခို ေးတတမသောသူသည မနောကတြန ခို ေးဘြဲ၊ဆငေးရြဲ မသောသူအောေး မပေးက ေး
မဝငှရန ရှိမစမခငေးငှါ၊ ိ ိ လ္ကနှင့် မကောငေးမသောအလ္ုပကို လ္ုပမဆောငအောေးထုတမစ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာအန်ြလ် ၈:၁၊ ၄၁ - တိနှ
ု ့် ငစပ
ို ့် ဤသို)့်
့် လ္ျဉ်ေး၍ မ ေးမ နေး ကကုနသည။ အသငသည(၎ငေးတအောေး
မမြ ကောေးပါမလ္။(အိုငါ၏တပည့်သောဝကအမပါငေးတ)လ္က
ို ့်
ရပစစညေးတသည
ို ့်
(စငစစအောေးမြင့်)
အလ္လောဟအရှငမ တနှငရစူ
့် လ္တ နမတောပိုငဆိုငမတော ူမသောပစစညေး ျောေးပငတညေး၊...၄၁..အသင တို ့်
သည (စစ က မပိ ငဆိုင တိုကခို ကရောတွင) တစစံုတစရော လ္ကရပစစညေး ျောေးကို ရရှိခြဲ့် ကပါ ူ၊ ထို
ပစစညေး ျောေးအနကငါေးပတ
ံု စပံုကို ဧကနစငစစ အလ္လောဟအရှငမ တသည လ္ညေးမကောငေး၊ရစူလ္
တ နမတောမ တသညလ္ညေးမကောငေး၊ ….
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ဘုရာ်းသခင်သည် ယကနယံ
ူ ျာ်းအာ်း မ္မ္တ၏ရန်
ု ့်
သမ္
ူ ျာ်းကု ဆန် ကျင်
ရန် အတွက်
့် ု ကည်သမ္
့်
အ ကမ္််းြက်မ္ှုနင
ှ ့်် ရက်စက် ကမ္််းတမ္််းမ္ှုမ္ျာ်းကု အသံ်းု မပ ရန် အလုရှပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
အလုမ္ရှပါ / အလုရှသည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ကယရမ္အနာဂတတ ကျမ္် ်း ၂၂:၃-ထောဝရဘုရောေး ိနမတော
ူသညကောေး၊တရောေးသမြင့် စီရင၍ မမြောင့် တ
့်
စွော ဆံုေးမြတ ကမလ္ော့်။ လ္ုယူ မခငေးခံ ရမသောသူကို ညဉ်ေးဆြဲမသော သူ၏လ္က ှကယနှုတ ကမလ္ော့်။
ဧညသ
့် ညမြစမသောသူ၊ ိဘ ရှိမသောသူ၊ ုတဆိုေး တိကိ
ု ့် ု တရောေးသမြင့် မပ ၊ ညဉ်ေးဆြဲ ကနှင။့်
အမပစ ရှိမသော သူတကိ
ို ့် ု ဤအရပ၌ ကွပ ျက ကနှင။့်
တကမ္ာကသဩဝါဒစာဒုတယကစာင် ၂:၂၄-၂၅-၂၄သခငဘုရောေး၏ ကျွနသညရန မတွွေ့ရ။ ခပသိ ေး
မသော သူတအောေး
ို ့်
မြညေးညငေးစွော မပ မသောသူ၊ ဆံုေး ဩဝါဒမပေးမခငေးအ ှု၌ လ္ိ မောမသောသူ၊ သညေးခံ
နိင
ု မသောသူမြစရ ည။ ၂၅ ဆီေးတောေးမငငေးခံု မသောသူတကိ
ို ့် ု နူေးညံသ
့် ိ မ ွွေ့ စွော ဆံုေး ရ ည။..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်အအ်ရ်ရာြ် ၇:ငါအရှငမ တသည ျောေးစွောမသောမ ိ ွေ့ ရွ ော ျောေးကိုြျကဆီေးမတော ူခမ
ြဲ ့် လ္သည။
သိြျက
ု ့်
ဆီေးရောတွငငါအရှငမ တ၏မပစဒဏသညထိမု ိ ွေ့သူမ ိ ွေ့သောေးရွ ောသူရွောသောေးတိအမပေါ်
ု ့်
ဝယညဉ့်
အချိန၌ မသောလ္ညေးမကောငေး၊ ထိုသူတသည
ို ့်
မနလ္ည
အချိနတွငအပနေးမမြမန ကမသောအခါ၌မသော လ္ညေးမကောငေး၊ ဆိုကမရောကခြဲ ့်မလ္သည။
့်
စူရာအန်ြလ် ၈:၁၁-(မပနလ္ည၍ သတိရရှိပါမလ္)တစရံ မရောအခါအသင့်အောေးြနဆငေးမ ွေးမ ြူမတော
ူ မသောအရှငမ တသည လ္ောအိကဟမကောငေးကငမစတ န ျောေးထံ (ဤသိ)ု ့် ဝဟယအ ိနမတော
ချ
့်
ှတမတော ူခြဲ့်မလ္သည။ ငါအရှငမ တသညဧကနစငစစ အသငတို နှ
ရိ မ
ှ တော ူ၏။ သိမြစ
ု ့်
့်
့် ငအတူ
မပရောအသငတိသည
ု ့်
ုအ ငန သကဝငယံု ကညသူတအောေး
ို ့်
( ကံ့်ခိုငစွော) တညမ ြဲမစ ကမလ္ကုန။
စူရာအန်ြလ် ၈:၆၇ - စူရောအနြလ္ ၈:၆၇ - ညသည့်နဗီ တ နမတော ဆို
က ဘောမမ မပငဝယ(မကောငေးစွော)တိက
ု ခို ကသတမြတမအောငမ င ှုကို မပ မသေးသ ျှကောလ္ပတလ္ံုေး
ထိုနဗီ တ နမတော၌(စစမမ အရပ ှ)လ္ကရြ ေး ဆီေး၍ ိခြဲ့်မသောသံပန
ု ့် ေး ျောေး
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ဘုရာ်းသခင်သည် ယကနယံ
ူ ျာ်းကု လက်စာ်းကခ်ျတရာ်းဥပကဒ လုပ်ကဆာင်ရန်
့် ု ကည်သမ္
အလုရှပါသလာ်း။ (မ္ျက်လံု်းတစ်လံု်းအတွက် မ္ျက်လံု်းတစ်လံု်း၊ သွာ်းတစ်ကချာင််းအတွက်
သွာ်းတစ်ကချာင််း/ Kısas )
သမ္မာကျမ္််းစာ

အလုမ္ရှပါ / အလုရှသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၅:၃၉ - ငါပညတသညကောေး၊ မနှောငရ
့် ှကမသောသူကို ဆီေး တောေးနှင။့် သင၏
ပါေးတဘကကို သူတပါေးပုတလ္ျှင ပါေးတဘကကို လ္ှည၍
့် မပေးဦေးမလ္ော့်။
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၂:၁၉-၂၀ - ၁၉ချစသူတ၊ို ့် သူတပါေးသညသငတိကိ
ု ့် ု မပစ ှောေးလ္ျှင၊ ကိုယတိုင အမပစ
မပန၍ တံု ကနှ
င။့် အ ျကမတောကို အခွ ငမ
့် ပေး ကမလ္ော့်။ ကျ ေးစောလ္ောသညကောေး၊ ငါသည အမပစ
့်
တရောေးကို စီရငပိုင၏။ အမပစနှငအ
ူ၏။ ၂၀
့် မလ္ျောက ငါဆပမပေး ညဟု ထောဝရဘုရောေး ိနမတော
့်
ထိုမ ကောငသ
ု ့်
့် င၏ရနသူသည ွတသိပလ္ျှင လ္ုပမကျွေးမလ္ော့်။ မရငတလ္ျှင မသောကစရောဘိမပေး
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ၂:၁၉၄ -.အသငတိကိ
ု ့် ု စတငကျြူေးမကျောမစောကောေးပါ ူ ထိသ
ု ူကအသငတိကိ
ု ့် ုကျြူေး
မကျောမစောကောေးသကြဲသ
့် ို အသင
တိသည
ု ့်
လ္ညေး ထိုသူအောေးတံမပန
ု ့် ၍ လ္ကစောေးမချ ကကုနမလ္ော့်။ …
့်
စူရဟ်အ ဟ်ရှုရာ ၄၂:၄၀-၄၁ - စငစစမသောကောေး မကောငေးမပ မခငေး၏အစောေးယငေး မကောငေးမပ မခငေး
နှငအညီ
အ ျှ မကောငေးမပ မခငေးပင။ ….၄၁ သိရောတွ
ု ့်
င ညသူ ဆို ိ ိ တရောေးနှပ
ိ စကမခငေးခံ ခရ
ြဲ ့် မပီေး
့်
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သန် ရှ့် င်း် ကသာဘုရာ်းသခင်သည် ယံု ကည်သမ္
ူ ျာ်းကု မ္မ္တ၏လက်
ု ့်
မြင့််
လက်စာ်းကခ်ျမ္ှုမ္ျာ်း လုပ်ကဆာင်ရန် တက
ု ်တန
ွ ် ်းအာ်းကပ်းပါမ္ည်လာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
အာ်းမ္ကပ်းပါ / အာ်းကပ်းသည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
တရာ်းကဟာရာကျမ္် ်း ၃၂:၃၅-၃၆ ၃၅အမပစတရောေးကိုစရ
ီ ငရမသောအခွ င၊့် အမပစနှငအ
့် မလ္ျောကဆပ မပေးရမသော အခွ ငက
့် ိုငါပိုင၏။
၃၆ ထောဝရဘုရောေးသည ိ ိလ္ူတအဘိ
ို ့်
ု တရောေးစီ
ရငမတော ူ ည။
့်
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၂:၁-သူတပါေးကို စစမ ကောစီရငတတမသောသူ၊ သငသညကိုယအမပစကို
ြံု ေးနိင
ု ရော။ အမ ကောငေး ူကောေး၊ သငသညစစမ ကောစီရငမသော အ ှုကိုပင
ကိုယတိုငမပ သညမြစ၍၊ သူတပါေးကို စစမ ကောစီရငသညတွင ကိုယအမပစရှိမ ကောငေးကို
စီရငဆံုေးမြတရောမရောက၏။
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၂:၁၄-၁၈- ၁၄သငတိကိ
ု ့် ု ညဉ်ေးဆြဲမသောသူတအဘိ
ို ့်
ုမ
။ကျိနဆြဲမခငေး
့် တတောပို ကမလ္ော့်
့်
ကို မပ ၊ မ တတောပိမခင
ု ့် ေးကိုသော မပ ကမလ္ော့်။ ၁၇ အဘယသူကို ျှ ရနတံု ့် ူ ကနှင။့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ၂:၁၇၉ - အိ-ု ဆငမခငတံုတရောေးနှငမပည့်
စံုမသော ပညောရှင အမပါငေးတိ၊ု ့် စငစစမသော
့်
ကောေး(ယငေးကြဲသ
့် ို)့် လ္ကစောေး မချမခငေး၌ အသငတိအဘိ
ု ့်
ု ့် အသကရှငမခငေးရှိသည။သို ့် ှသောလ္ျှင
ရော
အသငတိသည
ု ့်
ကဉ်မရှောငသူ ျောေး မြစတန ကရောမပသည။
စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ်၅:၄၅--….၎ငေးမပင ငါအရှငမ တသည ထို မတောငရောတကျ ေးမ တတွင ယငေးယဟူဒတ
ီ ို ့်
အမပေါ်၌အသကဇီ ဝိန၏အစောေးအသကဇီ ဝိနဟူ၍လ္ညေးမကောငေး၊ ျကစိ၏အစောေး ျကစိ ဟူ၍လ္ညေးမကောငေး၊
နှောမခါငေး၏အစောေးနှောမခါငေးဟူ၍လ္ညေးမကောငေးနောေးရွကအစောေးနောေးရွကဟူ ၍လ္ညေးမကောငေး၊
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သန် ရှ့် င်း် ကသာဘုရာ်းသခင်သည် ယံု ကည်သမ္
ူ ျာ်းကု မ္မ္တ၏ရန်
ု ့်
သမ္
ူ ျာ်းကု ကျန် ဆရ
ဲ န်
အတွက် တက
ု ်တန
ွ ် ်းအာ်းကပ်းပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

အာ်းမ္ကပ်းပါ / အာ်းကပ်းသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၆:၂၇-၂၈ - ၂၇ငါ့်စကောေးကို ကောေးရမသော သငတိအောေးငါဆိ
ု ့်
ုသညကောေး၊ သငတိ၏
ု ့်
ရနသူတကိ
ို ့် ု ချစ ကမလ္ော့်။ သငတိကိ
ု ့် ု ုနေးမသောသူတအောေး
ို ့်
မကျေးဇူ ေးမပ ကမလ္ော့်။၂၈သငတိကိ
ု ့် ု ကျိန
ဆြဲမသောသူတအောေး
ို ့်
မ တတောပို ကမလ္ော့်
။ သငတိကိ
ု ့် ု မနှောငရ
ို ့်
ု ဘု
့် ှကမသောသူတအဘိ
့်
့် ရောေးသခငကို
ဆုမတောငေး ကမလ္ော့်။
ရှငယ
် ာကုပ်ဩဝါဒစာ ၃:၁၀ -နှုတတပါေးတညေးအထြဲက၊မထော နောချီေး ွ ေးမခငေးနှငက
့် ျိနဆြဲမခငေးထွက
တတပါသညတကောေး၊ ငါ့်ညီအစကိုတ၊ို ့် ထိသ
ု ို ့် မြစမကောငေးရော။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၁၅၉ - အလ္လောဟအရှငမ တသည ထိုသူ ျောေး အောေး ကရုဏောမတော ှ ကငေးမဝေးမစ
မတော ူသည။ အမခောေး ကျိနဆြဲသူ ျောေးကလ္ညေး ထိုသတ
ူ ကိ
ို ့် ု ကျိနဆြဲ ကမလ္သည။
စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္််း ၃:၆၁-ကော)
အကျွနပ
ု တိ၏သောေး
ု ့်
မမ ေးတကိ
ို ့် ုလ္ညေးမကောငေး၊အသငတိ၏သောေး
ု ့်
မမ ေးတကိ
ို ့် ုလ္ညေး မကောငေး၊အကျွနပ
ု
တိ၏
ု ့် ိနေး ျောေးကလ္
ို ညေးမကောငေး၊အသငတိ၏
ု ့် ိနေး ျောေးကလ္
ို ညေးမကောငေး၊မခေါ်ယူ
(စုရု ံ ေးမစ)မပီေးအကျွနပ
ု တိကိ
ု ့် ုယတိုငနှင့် အသငတိကိ
ု ့် ုယတိုငလ္ညေး(ပါဝင ကကုနအံ)့် ။ ထို မနောက
့်
အကျွနပ
ု တိ(နှ
ု ့် င့် အသငတိ)သည
ု ့်
(ပူေးမပါငေးကောအလ္လောဟအရှငမ တအထံမတော၌ဤအမချ
အတငမမပောဆိုရောတွင) ုသောေးမမပောဆိုသူတအမပေါ်
ို ့်
ဝယ အလ္လောဟအရှငမ တ ၏လ္အနတ (အရှင
မ တ၏ကရုဏောမတော ှကငေးမဝေးမခငေးသည) ကျမရောကပါမစသောေးဟူ၍စိတမရောကိုယပါ မတောငေး
ပနအသနောေးခံ ကကုနအံ ့် ဟု မမပောဆိုပါမလ္။
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ဘုရာ်းသခင်သည် ဂျ ်းလူမ္ျ ်းမ္ျာ်းကု ကျန် စာသင်မ္
ု ့် တ ် အမပစ်စရင်မခင််းကု
့် ှုခံရရန် သမ္ဟု
ခံရကသာလူမ္ျ ်းတစ်မ္ျ ်းအမြစ် သတ်မ္ှတယ
် ူဆပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္ယူဆပါ / ယူဆသည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
ကယရမ္အနာဂတတ ကျမ္် ်း ၃၁:၃၇ - အထက ိုဃေးမကောငေးကငကို တိုငေးထွောနိင
ု လ္ျှင၎ငေး၊ မမ ကကီေး
မအောက ဆံုေးအမ စတိကိ
ု ့် ုလ္ိုက၍ စစနိင
ု လ္ျှင၎ငေး၊ ဣသမရလ္ အ ျိ ေးသောေးအမပါငေးတိကိ
ု ့် ု သူတမပ
ို ့်
ိသ ျှမသောအမပစ တိမ
ု ့် ကောင့် ငါစွနပစ
ညဟု ိနမတော
ူ၏။
့်
့်
ကရာမ္ဩဝါဒစာ ၁၁:၁-၂-၁သိမြစ
ု ့် လ္ျှင၊ ဘုရောေးသခငသည ိ ိလ္ူ ျိ ေးကို ပယမတော ူမပီမလ္ောဟု
မ ေးမသော၊ ပယမတော ူဟုဆိုရ၏။ ၂ ဘုရောေးသခငသည အထကက သိ ှတမတော ူမသော ိ ိလ္ူ
တိကိ
ု ့် ု ပယမတော ူ။ ပမရောြကဧလ္ိယက၊ အိုထောဝရဘုရောေး၊
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ၂:၈၈-၈၉ - ၈၈ တစြန ယငေး(ယဟူဒ ီ ျောေးက) မမပောဆို ကမပနသည ှော ..ယငေးသူတို ့်
၏ မငငေးပယြီ ဆန ှုမ ကောင့် အလ္လောဟ အရှငမ တသည
ထိုသူတအောေး
ို ့်
ိ ိကရုဏောမတော ှကငေးမဝေး မစမတော ူသည။….၈၉ သိမြစ
ု ့် မလ္ရော (ယငေးကြဲသ
့် ို)့်
မသွြညမငငေးပယမသော သူတအဘိ
ို ့်
ု ့် ှောကောေး အလ္လောဟ အရှငမ တ၏ ကရုဏောမတော ှ
ကငေးမဝေးမခငေးသော ရှိမပမတော့်သည။
စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၁၂-၁၃ – ၁၂ ၎ငေးမနောက ှ ုချဧကန အလ္လောဟအရှငမ တသည( ိ ိအ န
ိ ့်
မတော ျောေးကို လ္ိုကနောရန) အစစရောအီလ္လ္
ီ ူ ျိ ေးတိထံ
ု ့် ှ (လ္ညေး) ပဋိညောဉ်ဝနခံချကကို ယူမတော ူခြဲ့်
မလ္သည။ ၁၃ ထိမ
ု နောက ၎ငေး (အစစရောအီလ္ီ ျိ ေးနွယ) တိသည
ု ့်
ိ ိတပဋိ
ို ့် ညောဉ်ကိုမြောကြျကမခငေး
မ ကောင့် ငါအရှငမ တသည ၎ငေးတိအောေး
ု ့်
( ိ ိ၏) ကရုဏောမတော ှ ကငေးမဝေးမစမတော ူခြဲ့်၏။ထိုမပင
၎ငေးတို ၏
့် စိတနှလ္ံုေး ျောေးကိုလ္ညေး ခကထန ောမကျောမအောင မပ လ္ုပမတော ူခြဲ့်၏။
မ္ှ တခ
် ျက်။ ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်မ္ှ Medina အပု င်း် ၏ ၁၁% သည် ဂျ ်းလူမ္ျ ်းဆန်ကျင်
ကရ်း
့်
မြစ်သည်။ ဟစ်တလာ၏ Mein Kampf မ္ှ ၇% သာလျှင် ဂျ ်းလူမ္ျ ်းဆန်ကျင်
ကရ်းမြစ်ခဲ့် သည်။
့်
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တက
ု ်ခုက်ကသာသူမ္ျာ်းကု တက
ု ်ခုက်မခင််းမ္ရှကသာသူမ္ျာ်းထက်
ပုမ္ုကကာင််းမ္ွန်ကသာသူမ္ျာ်း အမြစ် သတ်မ္ှတယ
် ူဆပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ယူဆပါ / ယူဆသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဓမ္မ ရာဇဝင်ပဋ္ဌမ္ကစာင် ၃၀:၂၃-၂၄ - ၂၃ဒါဝိဒကလ္ညေး၊ ငါ့်ညီအစကိုတို ငါတိ
ကိ
ု ့် ု မစောင့် ၍ ငါတိကိ
ု ့် ု
့်
တိုကလ္ောမသော အလ္ံုေးအရငေးကို ငါတိလ္က
ု ့်
သို အပ
မတော ူမသော
့်
ထောဝရဘုရောေးမပေးသနောေးမတော ူမသော ဥစစောကို ထိသ
ု ို ့် မပ ရ။ ၂၄ဤအ ှု၌ သငတိစကောေးကိ
ု ့်
ု
အဘယသူ နောေးမထောငလ္ိ ့် ညနညေး။ စစတိုကသွောေးမသော သူရသညအတိုငေး၊ ဥစစောကို မစောငလ္
့် ျက
မနရစမသောသူရမစ။ နှစပါေးစလ္ံုေးတိသည
ု ့်
အညီအ ျှခံမစဟု စီရင၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၉၅ - - ေးမြစ၏။ သိရောတွ
ု ့်
င အလ္လောဟအရှငမ တသည စစ က မပိ ငဆို င
တိုကခို ကမသောသူတအောေး
ို ့်
( ိ ိတအိ
ို ့် တွငေး၌ အမငိ ေး) ထိုင၍မနမသောသူတထက
ို ့်
ကကီေး
ကျယမသော အကျိ ေးမကျေးဇူ ေး (ချီေးမ င့်မတော ူမခငေး) အောေးမြင့် မ င့်မ တမစမတော ူခမ
ြဲ ့် လ္မပီ။
တဗ် ဘ ၉:၂၀-... အလ္လောဟအရှငမ တ၏လ္ ေးမတော၌ ိ ိတ၏ဥစစ
ို ့်
ောပစစညေး ျောေးမြင့်လ္ညေးမကောငေး၊
ိ ိတ၏
ို ့် အသကဇီ ဝိန ျောေးမြင့် လ္ညေးမကောငေး၊ စစ ကမပိ ငဆိုင တိုကခို ကခြဲ ့် ကကုန၏။ ထိုသတ
ူ ို ့်
သညအလ္လောဟရှငမ တအထံမတော၌ အဆင့်အတနေးအောေးမြင့် အလ္ွနမ င့်မ တလ္ှသည့်မပင
ထိုသူတို သည
သောလ္ျှင ‘မအောငမ င ှု’ ကိုရရှိသူ ျောေး မြစ ကကုနသတညေး။
့်
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ဘုရာ်းသခင် သမ္ဟု
ု ့် တ ် အလလာဟ်အရှငမ် မ္တ်အတွက်တက
ု ်ခုက်ပပ်းအကသခံကသာသူတသည်
ု ့်
ကကာင််းကင်နင
ု င
် က
ံ တာ်သဝင်
ု ့် ကရာက်နင
ု မ္
် ည့််အာမ္ခံချက်ကပ်းထာ်းမခင််းနင
ှ တ
့်် က
ု ်ပဲ ဝ
ွ င်မ္ဟုတ ်
သူမ္ျာ်းသည် ငရဲသအမပစ်
ု ့်
ကပ်းမခင််းခံရမ္ည်ဟက
ု တကတာ်ရှသည်မြစ်က ကာင််းကြာ်မပမခင််းမြင့််
သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာမ္ျာ်းသည် စစ်မ္က်မ္ျာ်းကု တက
ု ်တန
ွ ် ်းအာ်းကပ်း ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

အာ်းမ္ကပ်းပါ / အာ်းကပ်းသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငယ
် ာကုပ်ဩဝါဒစာ ၁:၂၀ - လ္ူ၏မဒါသအ ျကသည ဘုရောေးသခင၏ မမြောင့် တမခငေးတရောေး ကို
မပ စုတတ။
ရှငယ
် ာကုပ်ဩဝါဒစာ ၄:၂၊၈-၁သငတိတွ
ု ့် င စစတိုကမခငေး၊ ရနမတွွေ့ မခငေးသည အဘယအမ ကောငေး
မ ကောငမ့် ြစသနညေး။ သငတိအဂဂ
ု ့် ါ ျောေး၌ စစမပိ ငမသော ကိမလ္သော ကော စိတမ ကောင့် မြစသည
ဟုတမလ္ော။ ၈အမပစရှိမသောသူတ၊ို ့် သငတိလ္က
ု ့်
ကို စင ကယမစ ကမလ္ော့်။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၇၇ - ...“အိ-ု ကျွနမတော ျိ ေးတိ၏အရှ
ု ့်
င၊အရှငမ တသည ညသည့်အတွကမ ကောင့်
စစ ကမပိ ငဆိုငတိုကခို ကမခငေးကိုကျွနမတော ျိ ေးတိအမပေါ်
ု ့်
၌သတ ှတအတညမပ မတော ူပါသနညေး
။ .... (အို- နဗီ တ နမတော) အသငသည (ယငေးတိအောေး)
ု ့်
မလ္ောကီအကျိ ေးခံ စောေး ှုသည မခတတခဏ ျှ
အြို သောမြစ
၍ မပစ ှုဒစ
ု ရို ကတို ့် ှ ကဉ်မရှောငမသော သူ (မတောစင) ျောေးအြို မနောင
တ လ္ွနဘဝ(၏
့်
့်
အကျိ ေးမကျေးဇူ ေး ျောေး) သညသောလ္ျှင အ ွနအမ တဆံုေးမြစမပသည။ ….
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ကမ္ဘာကက်းအာ်းြန် ဆင််းပပ်းကနာက် ဘုရာ်းသခင်သည် လူသာ်းမ္ျာ်းကနာက်လက
ု ်လုပ်ကဆာင်
ရန် အကရ်းကက်းကသာ ဥပမ္ာအမြစ်ချန် ရစ်ခရ
ဲ့် န် အတွက် ခုနစ
ှ ်ရက်ကမမ္ာက်ကန၌အနာ်းယူ
ခဲ့်
့်
ပါသလာ်း။ (Sabbath သမ္ဟု
ု ့် တ ် Shabbat)
သမ္မာကျမ္််းစာ

အနာ်းယူခဲ့်သည် / အနာ်းမ္ယူခဲ့်ပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ထွက်ကမမ္ာက်ရာကျမ္် ်း ၂၀:၈-၁၀ -၈ဥပုသမနကိ
ု နရက
ု အောကမ ့်
့် ုသနရှ့် ငေးမစမခငေးငှော၊ ထိမ
့် ကိမ
မလ္ော့်။... ၁၀ သတတ မနရက
့် သည သင၏ဘုရောေးသခငထောဝရဘုရောေး၏ ဥပုသမနမြစ
့် ၏။ ထိုမန၌့်
သင ှစ၍သင၏သောေးသ ီေး၊ ကျွနမယောကျောေး ိနေး ၊ တိရ စဆောန၊ သင၏ တံခါေးအတွငေး၌မနမသော
ဧညသ
့် ညအောဂနတ သညအလ္ုပ လ္ုပရ။
ကဟပဗဲ ဩဝါဒစာ ၄:၄၊၁၀ -၄ ခု နစရကမမ ောကမသောမနကိ
့် ု အမ ကောငေးမပ ၍ ကျ ေးစောတချက၌ လ္ော
သညကောေး၊ ဘုရောေးသခငသည ိ ိအ ှုအရော အလ္ံုေးစံုတကိ
ို ့် ု မပီေးစီေး၍ခု နစရကမမ ောကမသောမန၌မငိ
့်
ဝပစွောမနမတော ူ၏ဟု လ္ောသတညေး။ ၉ထိမ
ု ကောင၊့် ဘုရောေးသခင၏လ္ူတအဘိ
ို ့်
ု ့်
အလ္ိ
ုငါှ မငိ ဝပမခငေး
ချ ေးသောတ ျိ ေးသည ကျနရစမသေး၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကြ် ၅၀:၃၈ -ထို ှတစပါေးဧကန လ္ွြဲငါအရှငမ တသည ိုေးမကောငေးကင ျောေးကိုလ္ညေးမကောငေး၊
ပထဝီမမ ကို လ္ညေးမကောငေး၊ ထို ိုေး ျောေးနှငမမ
ကောေးရှိ အရော ျောေးကို လ္ညေးမကောငေး၊မမခောကရက
့်
အတွငေး ြနဆငေးမတော ူခြဲ့်၏။ သိတမစလ္ည
ု ့်
ေး ငါအရှငမ တ၌ ပငပနေးနွ ေးနယ ှုဟူ၍ အလ္ျှငေး
သကမရောကခြဲ ့်သည ရှိမချ။
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ဘုရာ်းသခင်သည်လူသာ်းမ္ျာ်းကုသ၏
ူ ကုယ်ပုငပ
် ံ ုရပ် နင
ှ ပ
့်် ံ ုသဏ္ဍာန် မြင်ြ
့် န် ဆင််းခဲ့်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ြန် ဆင််းခဲ့်သည် / မ္ြန် ဆင််းခဲ့်ပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကမ္ဘာဦ်းကျမ္် ်း ၁:၂၆-၂၇- ၂၆ တြနဘုရောေးသခငက ငါတိပံ
ု ့် ုသဏ္ဍောနနှငတညီ တသဏ္ဍောနတညေး
လ္ူကို ြနဆငေး ကစိ။ု ့် ၂၇ထိုသဘု
ို ့် ရောေးသခငသည ိ ိပံုသဏ္ဍောနနှငအ
့် ညီ လ္ူကိုြနဆငေးမတော ူ၏။
ဘုရောေးသခင၏ပံုသဏ္ဍောနမတောနှငအ
့် ညီ လ္ူမယောကျောေး၊ လ္ူ ိနေး ကိုြနဆငေးမပီေးလ္ျှင၊
ကကာရ နသ ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၁၁:၇ -မယောကျောေးသည ဘုရောေးသခင၏ ပံုသဏ္ဌောန၊ ဘုနေးအသမရ
မတောမြစမသောမ ကောင့် ိ ိမခါငေးကို ြံု ေးရ။ ိနေး ူကောေး မယောကျောေး၏ဘုနေးအသမရမြစ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့်၄:၂၈လ္ူသောေးတိသည
ု ့်
အောေးအငချည့်နြဲသူ
့် ျောေးအမြစြနဆငေးမခငေးခံခြဲ့် ကရမလ္သတညေး။
စူရဟ်အ စ်ဗ်ရာဟမ္် ၁၄:၃၄ -.. လ္ွြဲဧကန နုဿလ္ူသောေး(တိ)သည
ု ့်
အ ှနပငအလ္ွန တရောေးမသော
သူ( ျောေး) အလ္ွနမကျေးဇူ ေးကနေးသူ( ျောေး)ပင မြစ( က)မပသတညေး။
စူရဟ်အ ဟ်ရှုရာ ၄၂:၁၁ - ထိုအရှငမ တသညပင အသငတိအြိ
ု ့် ု အသင
တိ၏အ
ု ့်
ျိ ေးအစောေးထြဲ ှပင
့်
ကငရော ကငြက ျောေးကိြ
ု နဆငေးမတော ူခြဲ့်၏။ …. ထိုအရှငမ တနှင့် တူမသောအရောဟူ၍ကောေး ည
သည့် တစစံုတစရော ျှပင ရှိမပီ။
စူရတွလ်အဆွရ် ၁၀၃:၂ - ဧကနစငစစ လ္ူသည အ ှနပင ဆံုေးရှု ံ ေး ှု၌ ရှိ၏။
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ဘုရာ်းသခင်သည် အာဒံနင
ှ ဧ
့်် ဝအာ်း ဧဒင်ဥယာဉမ္ှနင
ှ ထ
် တ
ု ခ
် ဲ့်သည့််အချန် အမ္ျ ်းသာ်းနှင ့််
အမ္ျ ်းသမ္်းအ ကာ်း အမ္ုန််းရန် ပင ်းရှမ္ည် မြစ်က ကာင််း ကမပာဆစ
ု ရင်ခဲ့်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္စရင်ခဲ့်ပါ / စရင်ခဲ့်သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကမ္ဘ ာဦ်းကျမ္် ်း ၃:၁၃-၁၅ ၁၃ထောဝရအရှငဘုရောေးသခငကလ္ညေး၊သငသညအဘယသိမပ
ု ့် မပီေးသနညေး ဟု
ိနေး အောေးမ ေးမတော ူလ္ျှင၊ ိနေး က မမ သည ကျွနမတော ကို လ္ှညစ
့် ောေး၍၊ ကျွနမတော သည
စောေး ိပါမပီဟု မလ္ျှောကမလ္၏။ ၁၅ သငနှင့် ိ နေး ကို၎ငေး၊ သင၏အ ျိ ေးအနွယနှင့် ိ နေး ၏အ ျိ ေး
အနွယကို၎ငေး၊ ငါသညရနမငိ ေးြွြဲ ွေ့မစ ည။ သူသည သင၏မခါငေးကို ကကိတလ္ိ ့် ည၊ သငသည
သူ၏ြမနောငက
ူ၏။
့် ို ကကိတလ္ိ ့် ညဟု ိနမတော
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်အအ်ရ်ရာြ် ၇:၂၃-၂၅-၂၄(ထို အခါ အလ္လောဟ)အရှငမ တက (ဤသိ)ု ့်
ိန ကောေးမတော
ူမလ္၏။ အသငတိသည
ု ့်
(ဤဂျနနတ အ တသုခဘံု ှ) ဆငေး ကမလ္ကုန။
့်
အသငတိအနက
ု ့်
အချိ ွေ့သညအချိ ွေ့၏ရနသူပင မြစ ကမပလ္ိ ့် ည။
စူရာတာဟာ ၂၀:၁၂၃ - ထိုအရှငမ တက (ဤသို)့် ိန ကောေးမတော
ူခြဲ့်၏။အသငတိနှ
ု ့် စဦေးသည ယငေး
့်
ဂျနနတ အ တ သုခဘံု ှ ဆငေးသွောေး ကမလ္ကုန။အသငတို(၏သောေးသ
ီေး ျောေး)အနကတစဦေးသည
့်
တစဦေး ၏ရနသူပငမြစမပ ည။
မ္ှ တခ
် ျက်။ သမ္မ ာကျမ္် ်းစာတွင် ဘုရာ်းသခင်သည် စရင်ကမပာဆက
ု သာအမ္ု န််းရန်ပင ်းရှမခင််း သည်
အာဒံနင
ှ ဧ
့်် ဝ ကာ်းမ္ဟုတဘ
် ဲ စာတန်နင
ှ လ
့်် ူသာ်းမ္ျာ်း ကာ်း မြစ်သည်။
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ကရလွှမ္််းမ္ု်းကသာ အမြစ်အပျက်၌ ကနာဧ၏သာ်းတစ်ဉ်း ကရနှစ်ကသဆံ်းု ပပ်းကနာက် ကနာဧ၏
သကဘငာသည် ဂျ ဒကတာင်ကပေါ်တင
ွ ် ရှကနခဲ့်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္ရှကနခဲ့်ပါ / ရှကနခဲ့်သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကမ္ဘ ာဦ်းကျမ္် ်း ၇:၇ -မရလ္ွှ ေး ိုေးမခငေးမဘေးမ ကောင၊့် မနောဧသည ိ ိသောေး၊ ယောေး၊ မချွေး
သမဘဂောထြဲသဝင
ို ့် ၍..

ျောေးနှငတ
့် ကွ၊

ကမ္ဘ ာဦ်းကျမ္် ်း ၈:၄၊ ၁၈ - ၄ သမဘဂောသည အောရရတအ ညရှိမသော မတောငမပေါ် ှော တငမလ္၏။
ကမ္ဘ ာဦ်းကျမ္် ်း ၁၀:၁- မရလ္ွှ ေး ိုေးမသောမနောက၊ မနောဧသောေး မရှ ၊ ဟော ၊ ယောြကတို ့် ှဆငေးသက
မသော သောေးစဉ်မမ ေးဆကတိကိ
ု ့် ု ဆိမ
ု ပအံ။့်
ရှငက
် ပတရု ဩဝါဒစာပဌမ္ကစာင် ၃:၂၀ ထိုဝိညောဉ်တို ့် ူကောေးမရှေးကောလ္၊မနောဧလ္ကထက၌၊နညေးမသော သူတညေးဟူမသော
လ္ူရှစမယောကတိကိ
ု ့် ု မရအောေးမြင့် ကယဆယမသောသမဘဂော ..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာဟူဒ၁
် ၁:၄၂-၄၄-၄၂၎ငေးမနောကထိုသမဘဂောသည၎ငေးတိအောေးတင
ု ့်
မဆောင၍မတောငလ္ံုေးကကီေး ျောေးပ ော
ကကီေး ောေးလ္ှမသော လ္ှုိငေးတံပိုေး၏ ကောေးဝပတွောေးလ္ျကရှိမပသည။ထိမပင
ု ့် (နဗီ တ နမတော)နူဟသည ိ ိ
၏သောေး(ကငနအောန)အောေးဟစမခေါ် ခြဲမ
၍)
့် လ္သည။စငစစထိုသောေးယခု ပငမတောငတစခု ခုသို(တက
့်
အကောအကွယယူ ည။ထိုမတောငသညကျွနပ
ု အောေးမရမဘေး ှ ထိနေးသိ ေးကောကွယမပလ္ိ ့် ညဟု
မမပောဆိုခမ
ြဲ ့် လ္၏။ (ထို အခါ) ယငေး(နဗီ တ နမတော နူဟ)က ယမန ့် ူကောေး ေး။
၄၄ထိုသမဘဂောသညလ္ညေး ဂျြူဒီမတောငမပေါ်၌ ရပ နောေး၍သွောေးခြဲ ့်မလ္သည။
၄၄ထိုသမဘဂောသညလ္ညေး ဂျြူဒီမတောငမပေါ်၌ ရပ နောေး၍သွောေးခြဲ ့်မလ္သည။

မြစခြဲ ့်မလ္သ တညေး။
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အာမဗဟံ၏သာ်းစဉကမမ္်းဆက်မ္ျာ်းအကပေါ်ကကာင််းကက်းမ္ဂငလာကပ်းမ္ည့််ကတကတာ်သည်
ကက ရှကမ္လ၏မ္ျ ်းရု ်းမ္ှ မ္ဟုတဘ
် ဲ ကက ဇက်၏မ္ျ ်းရု ်းမ္ှသာ မြစ်မ္ည်မြစ်က ကာင််း
ဘုရာ်းသခင် အကသအချာကမပာခဲပ
့် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
ကမပာခဲ့်သည် / မ္ကမပာခဲ့်ပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကမ္ဘ ာဦ်းကျမ္် ်း ၁၆:၁၁-၁၂- ၁၁သငသညကိုယဝနမဆောငသညမြစ၍၊ သောေးမယောကျောေးကို ဘွောေးမ င
လ္ိ ့် ည။ ထိုသောေးကို ဣရှမ လ္အ ညမြင့်
ှညရ
့် ည။အမ ကောငေး ူကောေး၊ထောဝရဘုရောေးသညသင ၏ဆငေးရြဲ ဒက
ု ခကို
ကောေးသိမတော ူမပီ။ ၁၂သူသညလ္ူရု ိ ငေးမြစလ္ိ ့် ည။ လ္ူအမပါငေးတိကိ
ု ့် ု ရနဘက မပ လ္ိ ့် ည။
သူကိ
ု ့်
ရနဘကမပ ကလ္ိ ့် ည။ ိ ိညီအစကို အမပါငေးတို ့်
့် ုလ္ညေးလ္ူအမပါငေးတိသည
၏အပါေး၌မနရလ္ိ ့် ညဟူ၍၎ငေး မ ကဆိုမလ္၏။
ကမ္ဘ ာဦ်းကျမ္် ်း ၁၇:၁၈-၂၁ - ၂၁သိမသော
ု ့်
လ္ညေး၊ မနောငနှစ၊ ချိနေးချကမသောအချိနတွင၊ စောရောသည
သငအောေးဘွောေးလ္တံမ
့် သောသောေးဣဇောက၌၊ ငါ၏ပဋိညောဉ်ကို ငါတညမစ ည..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၆၃ - ဧကနစငစစငါအရှငမ တသည(နဗီ တ နမတော)အစဗရောဟီ ၊(နဗီ တ န
မတော) အစစ ောအီလ္၊ (နဗီ တ နမတော) အီစော၊… ထံသို (ဝဟ
ယ) အ ိနဗျောဒိ
တမတော ျောေး ပိမတော
ု ့်
ူ
့်
့်
ခြဲ ့်မလ္သတညေး။
စူရဟ်မ္ရယမ္် ၁၉:၅၄ - ထို ှတစပါေး (အိ-ု နဗီ တ နမတော) အသငသည(ဤ)ကျ ေးဂန ှ (နဗီ တ န
မတော) အစစ ောအီလ္၏အမ ကောငေးအတထ ပပတတိကို (၎ငေးတိမရှ
ု ့် ွေ့ဝယ)ြတ ကောေးပါမလ္။
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အာမဗဟံသည် ကအ်ဗာတွငယ
် ဇ်ပူကဇာ်ရန် အတွက် မ္ကကာသသွ
ု ့် ာ်းကရာက်ခဲ့်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္သွာ်းကရာက်ခဲ့်ပါ / သွာ်းကရာက်ခဲ့်သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

၁. ခါလ္ဒြဲမပညသောေးတိမနမသောဥရ
ု ့်
(က ဘောဉီေး ၁၁:၃၁၊ တ နမတော ၇:၂-၄)
၂. ခါရန (က ဘောဉီေး ၁၂:၁-၄၊ တ နမတော 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 နှင့် 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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------ဟဂျ်် ၂၂:၂၆ -တစရံ မရောအခါဝယ ငါအရှငမ တသည (နဗီ တ နမတော) အိဗရောဟီ အောေး(ထူေးမ တ
မသော) အိ မတော၏မနရောကိုညွှနမပ၍ မပေးမတော ူခြဲ့်၏။ အ ိနမတော
ထုတမပနမတော ူခြဲ့်၏။အို-အိဗ
့်
ရောဟီ ) အသငသည … ငါအရှငမ တ၏ (ထူေးမ တလ္ှမသော)အိ မတောကို တွဝါြလ္ှညသူ
့် တို အြိ
ု ့်
့်
လ္ညေးမကောငေး၊ ……သနရှ့် ငေးစင ကယမအောင မပ လ္ုပ၍ထောေးရှိပါမလ္။
မ္ှ တခ
် ျက်။ အာမဗဟံသည် မ္ည်သည့််အခါမ္ျှ မ္ကကာသမ္သွ
ု ့် ာ်းခဲ ့်က ကာင််း သမ္မ ာကျမ္် ်းစာက ညွှန််းဆ ု
သည်။ သူသည် အသက် ၁၇၅ နှစတ
် င
ွ ် ကဟမဗ န်၌ ကသဆံ်းု သည်။
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အာမဗဟံသည် သူ၏ တစ်ဉ်းတည််းကသာသာ်းအရင််းမြစ်ကသာ ကက ဇက်အာ်းယဇ်အမြစ်
ဘုရာ်းသခင်အာ်းပူကဇာ်ရန် အဆင်သင်မ့် ြစ်ခဲ့်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မြစ်ခသ
ဲ့် ည် / မ္မြစ်ခပ
ဲ့် ါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကမ္ဘာဦ်းကျမ္် ်း၂၂:၂၊၉-၁၂-၂သငသည အလ္ွနချစမသောတစမယောကတညေးမသော သောေးဣဇောကကိုယူ၍
မ ောရိ မပညသိသွ
ု ့် ောေးမလ္ော့်။ ငါမပလ္တံမ
့် သောမတောငမပေါ် ှော သူကိ
ွေ့ ောယဇမပ ၍ ပူမဇောမလ္ော့်ဟု
့် ု ီေးရှု ိ ရ
ိန မတော
ူ၏။
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွဆြ
ွ ် ြာတ်၂၇:၁၀၀-၁၀၇ - ၁၀၂၎ငေးမနောကထိုသောေးမတောသညထိုအဗ
ီ ရောဟီ နှငအတူ
သွောေးလ္ော
့်
မမပေးမလ္ျှောကနိင
ု မသော အရွ ယသို မရောက
မသောအခါ ထိုအစဗရောဟီ သည
့်
(ဤသို)မမပော
ကောေးခြဲ ့်မလ္ ၏။ "အို-ချစသောေး … "….၁၀၇၎ငေးမပင ငါအရှငမ တသည
့်
ကကီေးကျယမ င့်မ တလ္ှစွောမသောသတ မြတအပသည့် သောေးမကောင တစမကောငမြင့်(အစောေးထိေးု ၍)
ထိုသောေးမတောအောေး မရွ ေးယူမတော ူခြဲ၏
့် ။
မ္ှ တခ
် ျက်။ ကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်တင
ွ ် အာမဗဟံသည် မ္ည်သည့််သာ်းကုပူကဇာ်မ္ည် မြစ်က ကာင််း
ထင် ရှာ်းစွာကြာ်မပထာ်းမခင််း မ္ရှကပ။
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အာမဗဟံ၏သာ်း ကက ရှကမ္လသည် ပကရာြက်တစ်ဉ်းအမြစ် သတ်မ္ှတခ
် ံခဲ့်ရပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

သတ်မ္ှတမ္
် ခံရပါ / သတ်မ္ှတခ
် ံရသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကမ္ဘ ာဦ်းကျမ္် ်း ၁၆:၇-၁၅ - ၈ဟောဂရ၊ ၉ထောဝရဘုရောေး၏မကောငေးကငတ နကလ္ညေး၊ သင၏သခင
ထံသို မပန
့် ၍၊ သူ၏အုပစိုေးမခငေးကိုခံမလ္ော့်ဟု အ ိနရှ့် ိ ၏။ ၁၂ သူသညလ္ူရု ိ ငေးမြစလ္ိ ့် ည။ လ္ူ
အမပါငေးတိကိ
ု ့် ု ရနဘကမပ လ္ိ ့် ည။ သူကိ
ု ့်
ရနဘကမပ ကလ္ိ ့် ည။
့် ုလ္ညေးလ္ူအမပါငေးတိသည
ဂလာတဩဝါဒစာ ၄:၂၂-၃၁- ၂၂ပညတတိကျ ေးစော၌ လ္ောသညကောေး၊ အောမဗဟံ၌ သောေးနှစမယောကရှိ၏။
သောေးတမယောကကောေး၊ ကျွန ၏ သောေးမြစ၏။ တမယောကကောေး ကျွန ဟုတမသော ိနေး ၏သောေး
မြစ၏ဟု လ္ောသတညေး။ ၃၁ယခုတွငညီအစကိုတ၊ို ့်
ငါတိသည
ု ့်
ကျွန ၏သောေး ဟုတ၊ကျွန ဟုတ မသော ိနေး ၏သောေးမြစ က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာကနစာကအ့် ၄:၁၆၃ - ဧကနစငစစ ငါအရှငမ တသည ….(နဗီ တ နမတော) အစဗရောဟီ ၊ (နဗီ
တ န မတော) အစစ ောအီလ္၊ ကို ချီေးမ င့်မပေးသနောေးမတော ူဘိသကြဲသ
့် လ္ည
ို ့်
ေးမကောငေး၊ အသင့်ထံသို ့်
လ္ညေး(ဝဟယ) အ ိနဗျောဒိ
တမတော ျောေးကို ပိမတော
ု ့်
ူခမ
ြဲ ့် လ္သတညေး။
့်
စူရဟ်မ္ရယမ္် ၁၉:၅၄ -ထို ှတစပါေး (အိ-ု နဗီ တ နမတော) အသငသည(ဤ)ကျ ေးဂန ှ (နဗီ တ န
မတော) အစစ ောအီလ္၏အမ ကောငေးအတထ ပပတတိကို (၎ငေးတိမရှ
ု ့် ွေ့ဝယ)ြတ ကောေးပါမလ္။ ဧကနစငစစ
ယငေးအစစ ောအီလ္သည ကတိတည ကညသူမြစခြဲ ့်သည့်မပငရစူလ္တ နမတောလ္ညေးမြစခြဲ ့်၏။ နဗီ
တ နမတောလ္ညေး မြစခြဲ ့်၏။
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အာမဗဟံ၏သည် ရုပ်တဆ
ု င််းတုကု ဝတ်မပ ကု်းကွယ်ရန် မငင််းဆန် ခဲ့်ကသာက ကာင့်် မ္်းထဲသ ု ့်
ပစ်ချခံခရ
ဲ့် ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ခံခဲ့် ရပါ / ခံခဲ့်ရသည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ဒံကယလအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၃:၁-၃၀ - ၁၉ ထိုအခါ မနဗုခဒမနဇော ငေးကကီေးသည မပငေးစွော အ ျက
ထွကသမြင၊့် ရှောဒရက၊ မ ရှက၊ အမဗဒမနမဂါ တိကိ
ု ့် ု ကညရ
့် ှု ၍ ျကနှောမတောပျကလ္ျက၊ ီေးြို ကို
အရငထက ခု နစဆတိုေး၍ ပူမစမခငေးငှါ၎ငေး၊
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်အမ္် ဘယဟ် ၂၁:၅၁-၇၁ - ၆၆ထို(အခါ)အိဗရောဟီ ကသိပါလ္ျက
ု ့်
အသငတိသည
ု ့်
အလ္လောဟ
အရှငမ တ အမပင အ ကငအရောကို ခ၀ပကိုေးကွယ ကမလ္သမလ္ော။ ထိုအရောသည အသငတိအောေး
ု ့်
လ္ံုေးဝအကျိ ေးမြစထွနေးမစနိင
ု သညလ္ညေး ဟုတမပ။အသငတိအောေးအကျိ
ု ့်
ေးယုတမစနိင
ု သညလ္
ညေး ဟုတမပ။ ၆၈ ယငေးအ ျိ ေးသောေးတိက
ု ့် (အချငေးတိ၊)ု ့် အကယ၍အသငတိသည
ု ့်
(တစစံုတစရောကို) မပ လ္ုပ ည့် သူ ျောေးပငမြစ ကပါ ူ ထိုအိဗရောဟီ အောေး ီေးတငရှု ိ ွေ့လ္ျက
ိ ိတ၏ကိ
ို ့်
ုေးကွယရောဘုရောေး ျောေးကိုဝိုငေး ကူညီ ကမလ္ကုနဟု မမပောဆို ကကုန၏။ ၆၉ (ထိုအခါ)
ငါအရှငမ တက "အို- ီေး၊သင သည အိဗရောဟီ အမပေါ်၌
မအေးမ စွောလ္ညေးမကောငေး၊သောယောစွောလ္ညေးမကောငေးရှိမလ္ော့်"ဟု ိန ကောေး
မတော ူခြဲ့်၏။
့်
မ္ှ တခ
် ျက်။ သမ္မ ာကျမ္် ်းစာတွင် ရုပ်တဆ
ု င််းတုကု ဝတ်မပ ကု်းကွယရ
် န်မငင််းဆန်ခဲ့်ကသာ က ကာင့််
မ္်းထဲသပစ်
ု ့် ချခံ ခဲ့်ရကသာသူ သည် အာမဗဟံမ္ဟုတက
် ပ၊ ဤအမြစ်အပျက်သည် ရှာဒရက်၊ ကမ္ရှက်၊
အကဗဒကနကဂါ တက
ု ့် က
ု ု်းကာ်းသည်။ Cf. အန်က်း ၂၉:၁၆-၂၄ နှင့်် ဆွြရ် ၃၇:၈၃ နှင့်် ၉၇
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ကမ္ာကရှသည် ဘုရာ်းသခင်၏ဘုန််းကတာ်ကု မမ္င်ခ
့်် ရန် ကတာင််းဆက
ု သာအခါ ဘုရာ်းသခင်
့် ွငရ
သည် လူသဏ္ဍာန် နင
ှ တ
့်် က
ူ သာ သူ၏ကနာက်ကကျာအာ်း အမ္ှန်တကယ်မမ္င်ကတွွေ့ ခွငမ့်် ပ ခဲ့်ပါသ
လာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ခွငမ့်် ပ ခဲ့်သည် / ခွငမ္
့်် မပ ခဲ့်ပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ထွက်ကမမ္ာက်ရာကျမ္် ်း ၃၃:၁၈-၂၃ - ၁၈တြနတံု၊ ကိုယမတော၏ဘုနေးကို အကျွနပ
ု အောေးမပမတော ူ
ပါ။ အကျွနပ
ု မတောငေးပနပါ၏ဟုမလ္ျှောကလ္ျှင၊ ၂၂ငါ့်ဘုနေးမရှောကသွောေးမသောအခါ၊ သငက
့် ိုမကျောက
ကောေး၌ ငါသွငေးထောေး၍ ငါ ကသွောေးသညအခိုက၊ သငက
့် ို ငါ့်လ္ကနှငြ
့် ံု ေးအုပ ည။၂၃ငါလ္ကကိုသိ ေး
ရုပမသောအခါ၊ ငါ့်မကျောကိုသောမ ငရ ည၊ ငါ့် ျကနှောကို မ ငရဟူ၍၎ငေး ိနမတော
ူ၏။
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်အအ်ရ်ရာြ် ၇:၁၄၃ - ၎ငေးမပင (နဗီ တ နမတော) ူစောသည ငါအရှငမ တသတ ှတမတော ူ
မသောအချိန၌ မရောကရှိလ္ောခြဲ ့်၍ ထို(နဗီ တ နမတော) ူစော၏အရှငမ တသည ထို (နဗီတ နမတော) ူ
စောနှင့် စကောေး မမပောဆိုမတော ူမသောအခါ ထိ(ု နဗီ တ နမတော) ူစောက အိုကျွနမတော ျိ ေး၏အရှင၊အရှင
မ တသည ကျွနမတော ျိ ေးအောေး( ိ ိကို)မပသမတော ူပါ။
ကျွနမတော ျိ ေးသညအရှငမ တအောေးြူေးမ ျှောပါရ မစဟု မလ္ျှောကထောေးပန ကောေးမလ္သည။ ထိုအခါ
အရှငမ တက (အိ-ု ူစော) အသငသည(ဤမလ္ောက တွင) ငါအရှငမ တအောေး အလ္ျငေး ြူ ေးမ ငနိင
ု
ည ဟုတမပ။သိရောတွ
ု ့်
ငအသငသည(ဤ)မတောငကို ကည့်မနပါမလ္။အကယ၍ ထိုမတောငသည
ိ ိမနရောတွင တညမငိ စွောရှိမနခြဲ ့်ပါ ူ အသငသညလ္ညေး ငါ အရှငမ တအောေး
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ဟာမ္န် သည် ကမ္ာကရှနင
ှ ့်် ြာကရာမ္င််းတနှ
ု ့် င ့်် တူညကသာသက်တမ္််းအတွင်း် ကနထင
ု ခ
် ဲ့်ပါ
သလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ကနထင
ု ခ
် ဲ့်ပါ / ကနထင
ု ခ
် ဲ့်သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ထွက်ကမမ္ာက်ရာကျမ္် ်း ၂:၉-၁၀ - ၉ြောမရောဘုရင၏သ ီေးမတောက၊ ဤသူငယကိုယူသောွ ေး၍ ငါ့်ဘို ့်
ထိနေးမလ္ော။ အခကို ငါမပေး ညဟု ှောထောေးသညအတိုငေး၊ ထို ိနေး သည သူငယကိုယူသွောေး၍ ထိနေး
မလ္၏။ ၁၀ သူငယကကီေးပွောေးမသောအခါ၊ ြောမရောဘုရင၏သ ီေးမတောထံသို ပိ
ု ့်
၍ ငေးသ ီေး
့် မဆောင
သည သောေးအရော၌ခနထောေးလ္ျက
၊ မ ောရှအ ညမြင့် ှည၏
့် ။ အမ ကောငေး ူကောေး၊ မရထြဲကငါနှုတယူ
့်
သညဟု ဆိုသတညေး။
ဧသတာဝတထ ၃:၁ - ထိုမနောက ှ ရှငဘုရငသည အောမရွှရုသည အောဂတအ ျိ ေး၊ ဟမ မဒါသသောေး
ဟော နကို ချီေးမမ ောက၍၊ အထံမတော၌ရှိမသော ှူေး တအမပါငေးတိထက
ု ့်
သော၍မ ငမ့် တမသောမနရော
ကို မပေးမတော ူ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်မ္ွဇ်ဇမ္် မ္လ် ၄၀:၂၃-၂၄၊ ၃၆-၃၇ - ၂၃ ထိမပင
ု ့်
လ္ွြဲဧကန ငါအရှငမ တသည ူစောအောေးငါအရှင
မ တ၏ အ ိန ့်
ပညတမတော ျောေးအမပငထငရှောေးစွောမသောသကမသလ္ကခဏောမတောနှငတကွ
မစလ္ွှတ မတော
့်
ူခြဲ့်၏။ ၂၄ "ြစရမအောငန"၊ "ဟော ောန" နှင့် ….၃၆ ထိမနောက
ု ့်
"ြစရမအောငန" ှ(ဤသို)့် မမပောဆို
ခြဲ ့်၏။ အို-"ဟော ောန" ငါသည လ္ ေး ျောေးသို မရောက
ရှိအမ
ံ ့် သောငှော အသငသညငါ၏အြို မ့် င့် စွငမသော
့်
့်
အမဆောကအအံုတစခု တညမဆောကမလ္ော့်။
မ္ှ တခ
် ျက်။ကမ္ာကရှနင
ှ ြ
့်် ာကရာမ္င််းတသည်
ု ့်
ဘစ၁၄၅၀ဝန််းကျင်တင
ွ အ
် သက်ရှငက
် နထင
ု ခ
် ဲ ့်ကသာ်လ
ည််း ဧသတာဝတထ အရ ဟာမ္န်သည် နှစ် ၁၀၀၀ ကာပပ်းကနာက် အာကရွှရု၏နန််းစံ
(ရှငဘ
် ရ
ု င်အာကရွှရု) ကာလ ဘစ ၄၈၆-၄၇၄ အတွင်း် အသက်ရှငက
် နထင
ု ခ
် ဲ ့်သည်။
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အဲဂုတတ မပည်အကပေါ် ဘုရာ်းသခင်ကနာက်ဆ်းု ံ ကျကရာက်ကစခဲ့်ကသာ ကဘ်းဒဏ် ၁၀ ခုအတွင်း်
ကသမ္င််း၏လက်မ္ှ ကကသကရလလူမ္ျ ်း၏သာ်းဉ်းမ္ျာ်းကယ်တင်မခင််းခံရမခင််းကု
အမ္ှတရ
် ကစ ရန် ဘုရာ်းသခင်သည် ပသခါပွဲကုအစမပ ခဲ့် ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ဟုတသ
် ည် / မ္ဟုတပ
် ါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ထွက်ကမမ္ာက်ရာကျမ္် ်း ၁၂:၁-၂၄ - ၁၂အမ ကောငေး ူကောေး၊ ယမနညဉ့််
့် တွင အြဲဂုတတ မပညကိုငါသညထုတ
ချငေးခပသွောေး၍၊ အြဲဂုတတ မပည၌ရှိမသော လ္ူတ၏သောေးဦေး
ို ့်
ျောေးနှငတ
ု ့်
ျောေးအမပါငေး
့် ိရ စဆောနတိ၏သောေးဦေး
တိကိ
ု ့် ုဒဏခတ၍၊ အြဲဂုတတ မပည၏ဘုရောေးတိကိ
ု ့် ု တရောေးစီရင ည။ ငါသညထောဝရဘုရောေးမြစ၏။ ၁၄
ဤမနရက
ု ့်
မ စ
ု ့် ၍၊ သငတိ၏အ
ု ့်
ျိ ေးအစဉ်အဆက မပတ
့် သညလ္ညေး သငတိမအောက
့် ရောဘိမြစ
ဤ မနရက
့် ၌ ထောဝရဘုရောေးအောေးပွြဲခံရ က ည။ ပညတမတောရှိသညမြစ၍၊
ထိုပွြဲကိုအစဉ်အမ ြဲခံရ က ည။
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂၆:၁၇-၁၉-ကိုယမတောက..သငအ
့် နှ
ို ့် ငတ
့် ိ ၌ငါ့်တပညတ
့် ကွပသခါပွြဲကိုငါခံ ည
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်အစစရာအလ် ၁၇:၁၀၁ - ၎ငေးမပင(နဗီ တ နမတော) ူစောသညအစစရောအီလ္ီ ျိ ေးနွယတိထံ
ု ့်
မရောကရှိလ္ောမသော အခါ ချွတ လ္ွြဲ ငါအရှငမ တသည ယငေး ူစောအောေး တနခို ေးမပောဋိဟောကိုေးပါေးကို
ချီေးမ င့် မပေးသနောေးမတော ူခြဲ့်မလ္သည။
စူရဟ်နမ္် လ် ၂၇:၁၂ - ၎ငေးမပင အသငသည ိ ိလ္ကကို ိ ိလ္ကကတီေး ကောေးတွင သွငေးပါမလ္။
(ထိုအ ခါ) ထိုလ္က ှော အမပစတစစံုတစရော ရှိဘြဲ ပကတိ ထွနေးမတောကလ္ျက ထွကမပေါ်၍ လ္ောမပ
ည။ (ဤသည)ြစရမအောငနနှငတကွ
၎ငေး၏အ ျိ ေးသောေးတိနှ
ု ့် ငယှ
့် သောငှော တနခို ေးမတော
့်
့် ဉ်မပိ ငအံမ
ကိုေး ပါေးတွင အပါအဝငမြစ၏။ ဧကနစငစစ ၎ငေးတို ့် ှော စညေးက ေးမြောကြျက ကျြူေးလ္ွန ကမသော
အ ျိ ေးသောေး ျောေးပင မြစ ကမပသည။
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စစ်ကမမ္မပင်သထွ
ု ့် က်သာွ ်းမ္ည့််အချန် စစ်သာ်းမ္ျာ်းကုကရမ္ည်ကဲ့်သကသာက်
ု ့်
သ်းု ံ ပံ ု စမ္််းသပ် ခဲ့်
ကသာသူသည် ကရှာလု (Talut) ဟုတပ
် ါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ဟုတပ
် ါ / ဟုတသ
် ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

တရာ်းသူကက်းမ္ှ တစ
် ာ ၇:၂-၆ - ၅ဂိမဒါငသည လ္ူတကိ
ို ့် ု မရဆိပသိမခေါ်
ု ့်
ခြဲ ၍
့် ၊
ထောဝရဘုရောေးက၊မခွ ေးသည မရကိုလ္ျက၍ မသောကသကြဲသ
့် ို လ္ျှ
့် ျက၍
့် ောနှငလ္
မသောကမသောသူတစု၊ ဒူေးမထောကလ္ျက ဝပ၍ မသောက မသောသူတစု၊ ထိုလ္ူနစ
ှ စုကို
ခွြဲ ထောေးမလ္ော့်ဟု ဂိမဒါငအောေး ိနမတော
ူ၏။
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ ၂:၂၄၇-၂၅၂ - ၂၄၇ ထိမနောက
ု ့်
ယငေးသူတအောေး
ို ့်
ထိုသတ
ူ ၏
ို ့် နဗီ တ နမတောကဟယ အချငေးတို ဧကန
ဆတဆတ အလ္လောဟအရှင မ တသညအသငတိအမပေါ်
ု ့်
တွောလ္ူတကိုဘုရငအမြစ
့်
တင မမ ောကမတော ူမလ္မပီ ဟု..၂၄၉ ထိမနောက
ု ့်
တွောလ္ူတဘုရငသည ( ိ ိ၏) စစ သညမတော ျောေး
နှငတကွ
(ဂျောလ္ူတအောေး စစ ကမပိ ငဆိုင တိုက ခို ကရနအလ္ိငှ
ု ့် ါ) ထွကခွ ါ ချီတကသွောေးမသောအခါ
့်
ထို(တွောလ္ူတ) ဘုရငက (အချငေးတိ)ု ့် ုချစငစစ အလ္လောဟအရှငမ တ သညအသငတိအောေးမ
ု ့်
စတခု
မြင့် စ ေးသပမတော ူ လ္တတ၊ံ ့်
မ္ှ တခ
် ျက်။ သမ္မ ာကျမ္် ်းစာတွင် စစ်သာ်းမ္ျာ်းကုကရမ္ည်ကသ
ဲ ့် ကသာက်
ု ့်
သ်းံု ပံုကုစစ််းသပ် ခဲ့် ကသာသူ
သည် ကရှာလုမ္ဟုတဘ
် ဲ ဂကဒါင်မြစ်သည်။ ကရှာလုသည် ဘစ ၁၀၁၀ - ၉၇၁ ဝန််းကျင် ဒါဝဒ်၏
အချန်၌အသက်ရှငက
် နထင
ု ခ
် ဲ ့်ကသာ်လည််း ဂကဒါင်သည် ၄င််းတမ္တ
ု ့် င
ု မ္
် ှ နှစတ
် စ်ရာမြစ်သည့်် ဘစ
၁၁၆၂ - ၁၁၂၂ ဝန််းကျင်၌အသက်ရှငက
် နထင
ု ခ
် ဲ ့်သည်။
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သခင်ကယရှု သည် ဗက်လင်ပမ္ ွေ့ ရှ နွာ်းတင််းကုတတ
် င
ွ ် ကမ္ွ်းြွာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ကမ္ွ်းြွာ်းခဲ့်သည် / မ္ကမ္ွ်းြွာ်းခဲ့်ပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

မ္ကခာအနာဂတတ ကျမ္် ်း ၅:၂ - အိုဗကလ္ငဧြရတမ ိ ွေ့၊ အစိုေးရမသော ယုဒမ ိ ွေ့တတွ
ို ့် င သငသည မ ိ ွေ့ငယ
မ ိ ွေ့ယုတမြစမသောလ္ညေး၊ ဣသမရလ္ အ ျိ ေးကို အုပစိုေးရမသော သခငသည ငါ့်အဘိသင
ု ့် ၏အထြဲ ှော
မပေါ်ထွနေးလ္တံ။့် ထိုသခငသည မရှေးကပက ဘော ှစ၍ မပေါ်ထွနေးမသော သခငမြစ၏။
ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂:၁-၁၁ - ၁ ယုဒမပညဗကလ္ငမ ိ ွေ့၌ မဟရုဒ ငေးကကီေးလ္ကထက၊ မယရှု သည
ဘွောေးမ ငမခငေးကိုခံမတော ူမပီေး ှ၊၃ ထိုစကောေးကို ကောေးလ္ျှင မဟရုဒ ငေးကကီေးသည မယရုရှလ္ငမ ိ ွေ့သူ
မ ိ ွေ့သောေးအမပါငေးတိနှ
ု ့် ငတ
သမြင၊့် ၅ ပမရောြကတဦေး မရေးထောေးမသော
့် ကွ စိတပူပန မခငေးသို မရောက
့်
အချကဟူ ူကောေး...အိုယုဒမပညဗကလ္ငမ ိ ွေ့...
ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၂:၄-၁၆ - ၄-၅မယောသပသညလ္ညေး ဒါဝိဒအ ျိ ေးအနွယမြစ၍၊ ထိ ေးမ ောေး
မဆောငနှငေးမသော ယောေး ောရိ နင
ှ အ
့် တူ စောရငေးဝငမခငေးငှါ၊ ဂါလ္ိလ္ြဲမပည နောဇရကမ ိ ွေ့ ှ ယုဒမပညတွင
ဗကလ္ငအ ညရှိမသောဒါဝိဒ၏မ ိ ွေ့သသွ
ို ့် ောေး၏။ ထိုအခါ ောရိ သည ပဋိသမနဓအရငအ
ောရှိ၏။
့်
၆ဗက လ္ငမ ိ ွေ့၌ရှိမနစဉ်၊ ဘွောေးအံမ
့် သော မနလ္မစ့်
လ္ျှင၊
့်
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်မ္ရယမ္် ၁၉:၂၃ - ထိမနောက
ု ့်
သောေးြွ ောေးမခငေး၏မဝဒနောသညထို ရယ အောေးစွနပလ္ွံပင(တစပင)
ရှိရောသို မဆောင
ကဉ်ေး သွောေးခြဲမ
့် လ္သည။ …..
့်
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အကရှ ွေ့အရပ် မ္ှပညာရှ သံ်းု ပါ်းသည် သူငယ်ကတာ်ကယရှု ကုကတွွေ့ ရှသည့်် ဗက်လင်ပမ္ ွေ့သ ု ့်
ကမ္ရှယ၏ ကယ်ကနာက်သလ
ု ့် ုက်၍သွာ်းကရာက်ပပ်း သူငယ်ကတာ်ကရှ ွေ့၌ ပျပ် ဝတ်ကု်းကွယ်
ဝတ်မပ ခဲ့်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ဝတ်မပ ခဲ့်သည် / မ္ဝတ်မပ ခဲ့်ပါ

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငမ္
် ဿဲခရစ်ဝင် ၂:၁-၁၁ - ၁ ယုဒမပညဗကလ္ငမ ိ ွေ့၌ မဟရုဒ ငေးကကီေးလ္ကထက၊ မယရှု သည ဘွောေး
မ ငမခငေးကိုခံမတော ူမပီေး ှ၊ ောဂု ပညောရှိတသည
ို ့်
အမရှ ွေ့ မပညက မယရုရှလ္ငမ ိ ွေ့သို မရောက
လ္ော က
့်
လ္ျှင။ ၂ ယခု ဘွောေးမ ငမသောယုဒရှငဘုရငသည၊ အဘယ ှောရှိမတော ူသနညေး။ အမရှွေ့ မပည၌ သူ၏
ကယကို ငါ တိမု ့် ငရသညမြစ၍ ြူေးမတွွေ့ ပူမဇောမခငေးငှါ မရောကလ္ောမပီဟု မ ေးမ နေးမမပောဆို က၏။ ၉
ထိုသူတသည
ို ့်
ငေးကကီေးစကောေးကိုနောခံ မပီေးလ္ျှငထွကသွောေး က၍
အမရှ ွေ့ မပည၌မ ငရမသော ကယသည
သူတမရှ
ို ့် ွေ့ကသွောေးသမြငသ
ို ့်
၍တညလ္ျကမန၏။ ၁၀ထို က
့် ူငယမတောရှိရောအရပအမပေါ်သမရောက
ယ ကိုမ ငမပနမသောအခါ အလ္ွနဝ ေးမမ ောကဝ ေးသောမခငေးရှိ၍၊ ၁၁ အိ သိဝင
ု ့် မလ္မသော၊
ယမတော ောရိ နှငတ
ု တွွေ့ မ ငလ္ျှင မပပဝပကိုေးကွယ၍၊ ိ ိတို ့်
့် ကွ သူငယမတောကိမ
ဘဏ္ဍောဥစစောတိကိ
ု ့် ြ
ု ွ ငမ့် ပီေး ှ မလ္ော ဗနနှင့် ုရန တညေးဟူမသောနံသော
ျိ ေးကိ၎
ု ငေး၊ မရွှက၎
ို ငေး
့်
ဆကကပပူမဇော က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

မ္ှတခ
် ျက်။ ယင််းကဲ့်သကသာအမြစ်
ု ့်
အပျက်မ္ှတတ
် မ္််း ကျမ္််းမမ္တ်ကု ရ်အာန် တင
ွ ်
မ္ကတွွေ့ရကပ။
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သန် ရှ့် င်း် ကသာကျမ္််းစာအုပ်မ္ျာ်းကုကရ်းသာ်းခဲသ
ူ ျာ်းသည် အမ္ှန်တကယ်မြစ်ပျက်ခက
ဲ့် သာ
့် မ္
သမ္ုင်း် ဝင်အမြစ်အပျက်မ္ျာ်းမြစ်ကသာ်လည််း ဂျ ်းဒဏ္ဍာရအမြစ်ကု်းကာ်းခဲ့်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္ကု်းကာ်းခဲ့်ပါ / ကု်းကာ်းခဲ့်သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

တကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင် ၁:၄ - ယံု ကညမခငေး၌တညမသော ဘုရောေးသခင၏ သောသနောမတော
ကို မပ စုသညထက၊ အချငေးချငေးမငငေးခံု မခငေးကိုသော၍ မပ စုတတမသော၊ မပငဆင၍ ကုနနိင
ု မသော
မဆွစဉ် ျိ ေးဆကစောရငေး ျောေးကို ပ ောဏ မပ ကနှငဟ
့် ူ၍၎ငေး၊ သငသည
အချိ ွေ့မသောသူတကိ
ို ့် ုပညတ ထောေး၍….
တကမ္ာကသဩဝါဒစာဒုတယကစာင် ၄:၄- သ မောတရောေးကို နောေး မထောငဘြဲ၊ ဒဏဏောရီ စကောေးကို
နောေးမထောင ၍ လ္ွြဲသွောေး ကလ္ိ ့် ည။
ရှငက
် ပတရုဩဝါဒစာဒုတယကစာင် ၁:၁၆ - ငါတိသမခင
ု ့်
မယရှု ခရစ၏ တနခို ေးမတောကို၎ငေး၊ ကလ္ော
မတော ူမခငေးကိ၎
ု ငေး၊ သငတိအောေး
ု ့်
ကောေးမမပောမသောအခါ၊ ငါတိသည
ု ့်
ပရိ ယောယနှင့် မပငဆငမသော
ဒဏ္ဍောရီ စကောေးကို လ္ိုက၊ ဘုနေးအောနုမဘောမတောကို ကိုယတိုငမ ငမသောသူမြစ က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရာအန်ြလ် ၈:၃၁ - စငစစမသောကောေး၎ငေးတိမရှ
ု ့် ွေ့ဝယငါအရှငမ တ၏ကျ ေးဂနလ္ောမဒသနောမတော
ျောေး ကို ရွ တြတ၍ မပခြဲ ့်ပါလ္ျှင၊၎ငေးတိုကငါတိ
ု ့်
သည
အ ှနပင(ဤသညတိကိ
ု ့် ုအြနတလ္ြဲလ္)ြဲ ကောေး
့်
ခြဲ ့်ြူေး ကမချမပီ။ ငါတိသည
ု ့်
အလ္ိရ
ု ိ လ္
ှ ျှင ငါတိသည
ု ့်
လ္ညေးဤအတိုငေးပင ဧကန လ္ွြဲ (စီကံုေး) မမပော
ဆိုနင
ို ကမပသည။ ဤသညကောေး မရှေးသူမတောမကောငေးတိ၏
ု ့် ဒဏ္ဍောရီ ပံုမပင ျှသော
မြစသညဟုမမပော ဆို ကကုနသတညေး။
မ္ှ တခ
် ျက်။ ဒဏ္ဍာရအမြစ်အသံ်းု မပ ထာ်းက ကာင််းပု မ္ု စွပ်စထ
ွ ဲ ာ်းချက်မ္ျာ်းကု ကည့််ရန် - စူရဟ်အ(ံ န်)
အမ္် ၆:၂၅၊ စူရဟ်နဟ်လ် ၁၆:၂၄၊ စူရဟ်မ္ွအမ္
် နူ်းရ် ၂၃:၈၃၊ စူရဟ်ြုရ်ကန် ၂၅:၄-၅၊ စူရဟ်နမ္် လ် ၂၇:၆၈၊
စူရဟ်အဟ်ကာြ် ၄၆:၁၇၊ စူရဟ်ကလမ္် ၆၈:၁၅ နှင့်် စူရဟ် မ္ူ တြ
ွ ် ြြန် ၈၃:၁၃
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ကကလ်းငယ်တစ်ဉ်းအမြစ် သခင်ကယရှု သည် မ္ှတတ
် မ္််းထာ်းရှကသာ အံ့် သြွယ်နမ္တ်
လကခဏာတစ်ခုခုမပ ခဲ့် ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

မ္မပ ခဲပ
့် ါ / မပ ခဲသ
့် ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ရှငလ
် ုကာခရစ်ဝင် ၃:၂၁-၂၃ -၂၁ လ္ူအမပါငေးတိသည
ု ့်
ဗတတိဇံကခ
ို ံ ကမသောအခါ၊မယရှု သညလ္ညေး
ဗတတိဇံကိုခံမတော ူ၍ ....၂၃ထိုအခါ မယရှု သည အနှစသံုေးဆယခန ့် ျှရိမ
ှ တော ူ၏။
ရှငက
် ယာဟန်ခရစ်ဝင် ၂:၉-၁၁ -၉ပွြဲအုပသည စပျစရညမြစမစမသောမရကို မ ညေးစ ေး၍၊ ၁၁ထိုသို ့်
မယရှု သည မရှေးဦေးစွောမသော ဤနိ ိတလ္ကခဏောကိုဂါလ္ိလ္မြဲ ပည၊ ကောနမ ိ ွေ့၌မပ၍ ိ ိဘုနေးမတောကို
ထငရှောေးမစမတော ူ၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်အလ်အမ္် ရမ္် ်း၃:၄၉-…..(အိ-ု အချငေးတ)အကျွ
ို ့်
နပ
ု သည ဧကန ုချအသငတိထံ
ု ့် သအသင
ို ့်
တို ၏အရှ
င
့်
မ တအထံမတော ှ သကမသလ္ကခဏောတနခိုေးမပောဋိဟော ျောေးကို အ ှနပငမဆောငယူခြဲ့်ပါသည။
အကျွနပ
ု သည ုချဧကန အသငတို (ယံ
့် သောငှော)ရွှံွေ့မမ မြင့် ငှကတိရစဆောန၏ပံု သဏ္ဌောန ကြဲသ
့် ို ့်
့် ု ကညအံမ
ငှကရုပမပ လ္ုပမပီေးမနောက ထို ပံုသဏ္ဌောနအတွငေးသို ့် နေး ှုတ ည၊ထိုအခါထိုငက
ှ ရုပသည
အလ္လောဟအရှငမ တ၏အ ိနမတော
မြင့် (အသကရှင၍ပျံသနေးနင
ို မသောပကတိ)ငှက တိရိ စဆောန မြစလ္ောအံ။့်
့်
စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၁၁၀ - ….အိ-ု ရယ ၏သောေး အီစော ….. ငါအရှငမ တသည အသင့်အောေး
‘ရူ ဟုလ္ ကုဒတ
ွ စ’ မြင့် ကူညီမထောက မတော ူခြဲ့်၏။ (၎ငေးမပင) အသငသည ပုခကတွငေး၌ (အ ိ
ရငခွ င၌)လ္ညေးမကောငေး၊အသကအရွ ယကကီေးမပငေးလ္ောသည့်အခါ၌လ္ညေးမကောငေး၊လ္ူတနှ
ို ့် င(တစ
ျိ ေး
့်
တစ စောေးတညေး) စကောေးမမပောဆိုခြဲ့်၏။ ….
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အမ္ျ ်းသာ်းခုနစ
ှ ်ဉ်းနှငက
့်် ခွ်းတစ်ကကာင်တသည်
ု ့်
ဥမ္င်တစ်ခုအတွင်း် တွင ် နှစ်ကပါင််း(၃၀၉)နှစ်
အပ် ကပျာ်ပပ်းကနာက် အမ္ှန်တကယ်န်းု ထလာခဲ့်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္ဟုတပ
် ါ / ဟုတသ
် ည် ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရု ်အာန်
တကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင် ၄:၇ - ိနေး အိုမမပောတတမသော တရောေး ြဲ့်မြစမသော ဒဏ္ဍောရီ စကောေး
ကို ပယရှောေး၍ ဘုရောေးဝတ၌ မ ွွေ့မလ္ျောမခငေးအောေးမြင့် ကိုယကိုကယ
ို ဆံုေး မလ္ော့်။
တတုဩဝါဒစာ ၁:၁၄-အ ှု ထောေးဘြဲယံု ကညမခငေးအ ှု၌ စင ကယမစမခငေးငှါ၊ သူတကိ
ို ့် ု ကျပတညေး
စွော ဆံုေး မပစတငမလ္ော့်။
တကမ္ာကသဩဝါဒစာဒုတယကစာင် ၄:၄ - သ မောတရောေးကို နောေး မထောငဘြဲ၊ ဒဏဏောရီ စကောေးကို နောေး
မထောင၍ လ္ွြဲသောွ ေး ကလ္ိ ့် ည။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလကဟ်ြ် ၁၈:၉-၂၅- ၉ဧကနစငစစဥ ငလ္ိုဏမခါငေးတွငခို (မအောငေးခြဲ ့်)သူတသည
ို ့်
မရေးသောေး
ထောေးမသောသငပုနေးရှငတိနှ
ု ့် င့် ရကီ မ ိ ွေ့သောေးတိသည
ု ့်
ငါအရှငမ တ၏ သကမသ လ္ကခဏော ျောေး အ
နက ထူေးဆနေးအံြ
့် ွယမြစသညဟု အသငထင ှတမလ္သမလ္ော့်။ ၂၅ စငစစ (ယငေးလ္ုလ္င) တိသည
ု ့်
ိ ိတ၏ဥ
ို ့်
ငလ္ိုဏမခါငေးတွင တိုနစ
ှ မပါငေးသံုေးရောနှငကိ
့် ုေးနှစ တိုငတိုင မနခြဲ ့် ကကုန၏။
မ္ှ တခ
် ျက်။ ဤပံု မပင်၏အကစာဆံ်းု ဗာ်းရှင်း် သည် Sarung ၏ယာကုပ်အမ္ျ ်း(စ ၄၅၀-၅၂၁) နှင့်် Tours
၏ ဂရက်ဂု ရ (၅၃၈-၅၉၄ ကအဒ) တတွ
ု ့် ငက
် ပေါ်ထက
ွ လ
် ာသည်။ ဝကပ်းဒ်းယာ်း - ဧြက်၏
အပ် ကပျာ်ကသာခု နစ
ှ က
် ြာ်
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ကရှာလမ္ုန်သည် စစ်တက
ု ်ရန် အတွက် နတ်ဆ်းု တစ်တပ် ၊ လူသာ်းမ္ျာ်းနှငင
့်် က
ှ ်မ္ျာ်းကု အမ္ှန်
တကယ်အတူတကွ စုရု ်းံ ခဲ့်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္စုရု ံ ်းခဲ့်ပါ / စုရု ်းံ ခဲ့်သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

တကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင် ၄:၇ - ိနေး အိုမမပောတတမသော တရောေး ြဲ့်မြစမသော ဒဏ္ဍောရီ စကောေး
ကို ပယရှောေး၍ ဘုရောေးဝတ၌ မ ွွေ့မလ္ျောမခငေးအောေးမြင့် ကိုယကိုကယ
ို ဆံုေး မလ္ော့်။
တကမ္ာကသဩဝါဒစာဒုတယကစာင် ၄:၄ - သ မောတရောေးကို နောေး မထောငဘြဲ၊ ဒဏဏောရီ စကောေးကို နောေး
မထောင၍ လ္ွြဲသောွ ေး ကလ္ိ ့် ည။
ရှငက
် ပတရုဩဝါဒစာဒုတယကစာင် ၁:၁၆ - ငါတိသမခင
ု ့်
မယရှု ခရစ၏ တနခို ေးမတောကိ၎
ု ငေး၊ ကလ္ော
မတော ူမခငေးကိ၎
ု ငေး၊ သငတိအောေး
ု ့်
ကောေးမမပောမသောအခါ၊ ငါတိသည
ု ့်
ပရိ ယောယနှင့် မပငဆငမသော
ဒဏ္ဍောရီ စကောေးကို လ္ိုက၊ ဘုနေးအောနုမဘောမတောကို ကိုယတိုငမ ငမသောသူမြစ က၏။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်နမ္် လ် ၂၇:၁၇ - ….စုလ္ိုင ောန၏အြို ထိ
့် ုစုလ္ိုင ောန၏ဗို လ္မမခ ျောေးကို ဂျင(န)သတတဝါတို အ
့်
နက ှလ္ညေးမကောငေး၊ လ္ူတအနက
ို ့်
ှလ္ညေးမကောငေး၊ ငှကသတတဝါ တိအနက
ု ့်
ှလ္ညေးမကောငေး၊ စုရု ံ ေး
မစမခငေးကို ခံခြဲ့် ကရကုန၏။တြနထိုဗိုလ္မမခတို ့် ှော(စနစတကျစီတနေးချီတကနိင
ု ကအံမ
့် သောငှော )
တောေးမ စ မခငေးကိုပင ခံ ကရကုန၏။
မ္ှ တခ
် ျက်။ စူရဟ်နမ္် လ် ၂၇: ၁၅-၄၄ ရှ ကရှာလမ္ု န်မ္င််းကက်း၊
ငှက်နင
ှ က
့်် ရှဘဘုရင်မ္တ၏အက
ု ့်
ကာင််း သည် ဂျ ်းဒဏ္ဍာရတစ်ခု မြစ်ပပ်း ဧသတာ ၂ ရာစု ကအဒ၏
၂ Targum မ္ှ ယူထာ်းမခင််းမြစ်သည်။
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ဘုရာ်းသခင်သည်လူသာ်းမ္ျာ်းဥပုသက
် နက
့် ုချ ်းကြာက်မခင််းအတွက်လူသာ်းမ္ျာ်းကုကမ္ျာက်
ဝံ အမြစ်သ ု အမ္ှ
့် န်တကယ် ကမပာင််းလဲခဲ့်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ
မ္ကမပာင််းလဲခ့်ဲပါ / ကမပာင််းလဲခဲ့်သည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

တကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင် ၁:၄ယံု ကညမခငေး၌တညမသောဘုရောေးသခင၏သောသနောမတောကို
မပ စုသညထက၊အချငေးချငေးမငငေးခံု မခငေးကိုသော၍မပ စုတတမသော၊မပငဆင၍ ကုနနိင
ု မသောမဆွစဉ်
ျိ ေးဆကစောရငေး ျောေးကိုပ ောဏ မပ ကနှငဟ
ို ့် ုပညတထောေး
့် ူ၍၎ငေး၊သငသညအချိ ွေ့မသောသူတကိ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရဟ်ဘကရာ၂:၆၅-၆၆ -၆၅ ၄ငေးမပင အသငတိအနက
ု ့်
ှ ဥပုသသီတငေးမနနှ့် ငစပ
့် လ္ျဉ်ေး၍(တရောေး
မတော၏ပညတချက ျောေးကို) မြောကြျက ကျြူေးလ္ွန ကကုနမသောသူ ျောေးအောေးငါအရှငကအသငတို ့်
သည ယုတညံသ
့် ိ ြျငေးမသော မ ျောကတိရ စဆောန ျောေး မြစ ကကုနမလ္ော့်ဟု ိန ကောေးမတော
ူခြဲ့်ဘေးူ
့်
သညကို အသငတိသည
ု ့်
ုချအသိပင မြစ ကသည။ ၆၆ တြန ငါအရှငမ တသည ယငေးသူတ၏
ို ့်
ျကမ ှောက၌ ရှိ ကကုနမသော သူ ျောေးနှင့် ယငေးသူ တိ၏
ု ့် မနောငလ္ောမနောကသောေး ျောေး အြို အရော
ထို
့်
အတထ ပပတတိကို သတိသံမဝဂရဘွယရော
အမ ကောငေးတရပအမြစလ္ညေးမကောငေး၊(အလ္လောဟအရှငမ တ ကို မ ကောကရွ ံ ွေ့ ရိုမသမခငေးအောေးမြင့်)
မပစ ှု ဒုစရို က ျောေးကို ကဉ်မရှောင ကကုနမသောသူမတောစဉ် ျောေး အြို အရော
့်
ဆံုေး ဩဝါဒတရပအမြစ လ္ညေးမကောငေး မပ ထောေးမတော ူခမ
ြဲ ့် လ္သည။
မ္ှ တခ
် ျက်။ ယူစွြ်အလ ကသူ၏ သန်ရှ့် င်း် ကသာကျမ္် ်းမမ္တ်ကုရ်အာန်၏အဓပပ ါယ် ဘာသာ မပဆမ္
ု ှု
တွင၊် ၄င််းသည် ဒဏ္ဍာရတစ်ခုသာမြစ်က ကာင််း ဝန်ခံထာ်းသည်။ စာမ္ျက်နာှ ၃၄၊ စာမ္ျက်နာှ
ကအာက်ကမခရှင်း် လင််းချက် ၇၉
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ဘုရာ်းသခင်သည် ပါလက်စတင
ု ်း် ကမမ္အာ်း ဂျ ်းလူမ္ျ ်းမ္ျာ်းအတွက် သ်းသန် သတ်
မ္ှတထ
် ာ်း
့်
မခင််းမြစ်က ကာင််း ကတကပ်းခဲ့်ပါသလာ်း။
သမ္မာကျမ္််းစာ

ကတကပ်းခဲသ
့် ည် / ကတကပ်းခဲသ
့် ည်

ကျမ္််းကတာ်မမ္တ်ကရ
ု ်အာန်

ကယဇကကျလအနာဂတတ ကျမ္််း။ ၃၇:၂၁-၂၅-၂၁အရှငထောဝရဘုရောေး၏အ ိနမတော
ကိုလ္ညေးဆငဆ
့်
့် ိုရ ည ှော၊
ဣသမရလ္အ ျိ ေးသောေးတမရောက
ို ့်
မသောတပါေးအ ျိ ေးသောေးမနရောအရပရပတို ့် ှ သူတကိ
ို ့် ုငါမခေါ် ခြဲ ့်၍
စုမဝေးမစမပီေးလ္ျှင၊သူတကိ
ို ့် ု မနရငေးမပညသို ပိ့် မဆောင
ု ့်
ည။၂၂ထိမု ပညတွင ဣသမရလ္မတောငတိအမပေါ်
ု ့်
၌
လ္ူတ ျိ ေးတညေးမြစမစ၍၊ရှငဘုရငတပါေးတညေးသောလ္ျှင ထိသ
ု ူအမပါငေးတကိ
ို ့် ု စိုေးစရ
ံ လ္ိ ့် ည ၂၅
ငါ၏ကျွနယောကုပအောေးငါမပေး၍၊သငတို ဘိ
ို ့် င့် သောေးမမ ေး
့် ုေးမဘေး ျောေးမနဘူေးမသောမပည၌သူတနှ
အစဉ်အဆကတိသည
ု ့်
မန ကလ္ိ ့် ည။ငါ၏ကျွနဒါဝိဒသညလ္ညေးသူတကိ
ို ့် ု အစဉ်အမ ြဲစုေးိ စလ္
ံ ိ ့် ည။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------စူရတွလ်မ္ာကအ့်ဒဟ် ၅:၂၀-၂၁ - ၂၁“အိ-ု ကျွနပ
ု ၏အ ျိ ေးသောေးအမပါငေးတို အသင
တိသည
ု ့်
့်
ိ ိတအြိ
ို ့် ု အလ္
လ ောဟအရှငမ တက(သတ ှတ) မရေးသောေးမတော ူမပီေးမြစမသော ထွတမ တသည့် (နယ)
့်
အတွငေးသိဝင
ု ့် မရောက ကမလ္ကုန။၎ငေး မပင အသငတိသည
ု ့်
ိ ိတ၏မနောက
ို ့်
ဘကသိလ္ှ
ု ့် ည၍
့်
မပန သွောေး ကကုနလ္င့်။ သိမပန
ု ့် လ္ှညသွ
့် ောေး ကပါ ူ အသငတိသည
ု ့်
ဆံေးု ရှု ံ ေးပျကစီေးသူ ျောေး
မြစသွောေး ကရမပ ည။”
စူရတွလ်အစစရာအလ် ၁၇:၁၀၄- ၎ငေးမပင ငါအရှငမ တသည ယငေး(ကြဲသ
့် နှ
ို ့် စမ ပမတော ူမပီေး)မနောက
တွင အစစရောအီလ္ီ ျိ ေးနွယတိအောေးအသင
ု ့်
တိသည
ု ့်
ဤက ဘောမမ ဝယ( ိ ိကကိ ကနှစသကရောမနရော၌)
မနထိုင ှီတငေး ကမလ္ကုန။

မြည့််စွတက
် ျမ္််းချက်မ္ျာ်း
၁။ က ဘောဦေးက ျ ေး ၁၇:၇၊၁၉၊ ရှင ဿြဲခရစဝင ၅:၁၈၊ ရှင ဿြဲခရစဝင ၂၄:၃၅၊
ရှငမယောဟနခရစဝင ၁:၁-၃၊ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၂:၄၈ / စူရတွလ္ဗုရူဂျ ၈၅:၂၂
၂။ ဆောလ္ံကျ ေး ၁၁၉:၁၆၀၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောဒုတိယမစောင ၃:၁၆-၁၇၊ ရှငမပတရုဩဝါဒစော
ဒုတိယမစောင ၁:၂၀-၂၁၊ရှငမပတရုဩဝါဒစောဒုတိယမစောင ၃:၁၅-၁၆/ စူရဟဘကရော
၂:၄၊၅၃၊၈၇၊စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၁၁၉.
၃။ မရော ဩဝါဒစော ၁၁:၁-၂ / စူရဟဘကရော ၂:၄၇၊ ၁၂၂
၄။ ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၄:၁၁၊ ရှငမယောဟနခရစဝင ၂၀:၃၀-၃၁၊ တ နမတောဝတထ ၄:၁၆
၅။ ဆောလ္ံကျ ေး၁၂:၆-၇၊ဆောလ္ံကျ ေး ၈၉:၃၄၊မယရ ိအနောဂတတိကျ ေး ၃၆:၂၃-၂၈၊ ဗျောဒိတကျ ေး
၂၂:၁၈-၁၉/ စူရဟယူနတ
ွ (စ) ၁၀:၆၄.
၆။ တရောေးမဟောရောကျ ေး ၁၀:၁၇၊ ရောဇဝငချ ပဒုတိယမစောင ၂၀:၆၊ ရှငမယောဟန ခရစဝင ၁၀:၃၅/
စူရတွလ္ အံ(န)အော ၆:၃၄၊ စူရတွလ္ွဟဟစဂျ (ရ) ၁၅:၉၊ စူရတွလ္ကဟြ ၁၈:၂၇၊
စူရောကြ ၅၀:၂၉၊ စူရောဟောရှော ၅၉:၂၃
၇။ ရှင ောကုခရစဝင ၁၂:၂၄၊ရှငမပတရုဩဝါဒစောပဌ မစောင ၁:၂၃/ စူရောဂျငန ၇၂:၂၆-၂၈
၈။ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၁:၆-၈ / စူရောမနစောမအ့် ၄:၄၆၊ စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ ၅:၄၁
၉။ ဆောလ္ံကျ ေး ၇၄:၁၀၊ ဆောလ္ံကျ ေး ၉၄:၇-၉၊ ဆောလ္ံက ျ ေး ၁၀၃:၈၊ ၁၇-၁၈/ စူရော တောဟော
၂၀:၅၊၅၁-၅၂၊ စူရတွလ္ဗုရူဂျ ၈၅:၁၄၊၂၂
၁၀။ မဟရှောယအနောဂတတိကျ ေး ၁၄:၂၄၊၂၇/ စူရဟဘကရော ၂:၂၉၊ ၂၅၅၊ စူရတွလ္ဗုရူဂျ ၈၅:၁၄၊၂၂
၁၁။ ဆောလ္ံကျ ေး ၁၁၁:၇-၉၊ ဆောလ္ံကျ ေး ၁၁၉:၁၆၀၊ ဆောလ္ံကျ ေး ၁၄၆:၅-၆ /
စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၉၄၊ စူရတွလ္အအရရောြ ၇:၁၉၆၊ စူရောဟောရှော ၅၉:၂၃
၁၂။ မရော ဩဝါဒစော။ ၃:၁-၄ / စူရဟဟော ီ စဂျ ဒဒဟ ၄၁:၂၇-၂၈
၁၃။ မယောရှု ှတစော ၁:၈၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင ၄:၁၃-၁၆၊ တိမ ောမသ
ဩဝါဒစောဒုတိယမစောင ၂:၁၅ / စူရဟဘကရော ၂:၄၊ စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၇၉
၁၄။ ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၂:၄၈၊ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၄:၁၅၊ ၂၁၊ ၂၃-၂၄၊
ရှငမယောဟနဩဝါဒစော ပဌ မစောင ၂:၂၄/ စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၅၀၊ ၅၅၊
စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၈၄၊ ၁၁၉၊ စူရောမနစောမအ့် ၄:၈၂၊ စူရတွဇွဇဇု ရ ၃၉:၉၊
စူရောဇွခရူ ြ ၄၃:၆၁၊ ၆၃
၁၅။ တရောေးမဟောရောကျ ေး ၂၈:၁၊ ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၄:၁၅၊ ၂၁၊ ရှငမယောဟန ခရစဝင ၁၅:၁၀
၁၆။ မတောလ္ညရောကျ ေး ၁၅:၃၁၊ တရောေးမဟောရောကျ ေး ၂၈:၁၅၊ မဟရှောယအနောဂတတိ ကျ ေး ၅:၁၁၁၃/ စူရဟဘကရော ၂:၆၁၊စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၉၃-၉၄၊ စူရဟြသဟ ၄၈:၂၉
၁၇။ စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၈၅၊ တဗဘီ ၉:၃၃၊ စူရောဇွခရူ ြ ၄၃:၅၂၊ စူရစဆွြ ၆၁:၉
၁၈။ မဟရှောယအနောဂတတိကျ ေး ၈:၂၀/ စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၁၉-၂၀၊ စူရတွလ္ကောြိ ရိ
ရူ နနူ ၁၀၉:၁-၆
၁၉။ မဟရှောယအနောဂတတိကျ ေး ၈:၂၀၊ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၁:၈၊ ရှငမယောဟနဩဝါဒ
စောပဌ မစောင ၄:၁-၃၊ / စူရဟဘကရော ၂:၂၊ စူရောမနစောမအ့် ၄:၈၂

မြည့််စွတက
် ျမ္််းချက်မ္ျာ်း
၂၀။ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၁:၈၊ မကောရိ နသ ဩဝါဒစောပဌ မစောင ၁၄:၃၂-၃၃၊ ၃၇-၃၈/ စူရဟဘကရော
၂:၂-၄၊စူရတွရရှု အရောေး ၂၆:၁၉၆-၁၉၇၊စူရဟဟော ီ စဂျ ဒဒဟ ၄၁:၄၃
၂၁။ မကောရိ နသ ဩဝါဒစောပဌ မစောင ၁၄:၃၂-၃၃၊ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၁:၈၊ သကသော
မလ္ောနိတဩဝါဒစော ဒုတိယမစောင ၃:၆၊ ၁၄၊ ရှငမယောဟနဩဝါဒစောပဌ မစောင ၁:၇၊
ဗျောဒိတကျ ေး ၂၂:၁၈
၂၂။ ဆောလ္ံကျ ေး ၁၁၉:၈၆၊ ၁၆၀၊ မဟရှောယအနောဂတတိကျ ေး ၄၀:၈၊ ရှင ဿြဲခရစဝင ၅:၁၈၊
ရှငမယောဟနခရစဝင။ ၁၀:၃၅၊ ရှငမပတရုဩဝါဒစောပဌ မစောင။ ၁:၂၃
၂၃။ ဗျောဒိတကျ ေး ၁၂:၉/ စူရဟအဟရှု ရော ၂၆:၁၉၂-၁၉၇၊ စူရောဂျငန ၇၂:၁-၁၄
၂၄။ ရှင ောကုခရစဝင၂:၁၇/ စူရတွလ္အအရရောြ၇:၁၈၄၊ စူရတွသတတူရ ၅၂:၂၉၊စူရတွနနဂျ
၅၂:၂-၄
၂၅။ တရောေးမဟောရောကျ ေး ၄:၃၅၊ တရောေးမဟောရောကျ ေး ၆:၄၊ တရောေးမဟောရောကျ ေး ၃၂:၃၉၊
ဆောလ္ံကျ ေး ၈၆:၁၀၊ မဟရှောယအနောဂတတိကျ ေး ၄၃:၁၀၊ ရှင ောကု ခရစဝင။ ၁၂:၂၉-၃၂
၂၆။ မဟရှောယအနောဂတတိကျ ေး ၄၆:၉-၁၀/ စူရတွလ္ကဟြ ၁၈:၄၅
၂၇။ ရှင ဿြဲခရစဝင ၂၈:၁၉၊ ရှင ောကုခရစဝင ၉:၇၊ မရော ဩဝါဒစော။၉:၅/ စူရဟဘကရော
၂:၁၅၀၊ စူရတွရရှု အရောေး ၂၆:၁၉၆-၁၉၇၊ စူရဟန လ္ ၂၇-၉၁၊ အနကီေး ၂၉:၄၆၊ စူရဟအဟ
ရှု ရော ၄၂:၁၅၊ စူရတွဒဒုခုခါန ၄၄:၈၊ စူရတွလ္ကုရု က
ိ (ရှ ၁၀၆:၃
၂၈။ မဟရှောယအနောဂတတိကျ ေး ၂၆:၄၊ မယရ ိအနောဂတတိကျ ေး ၂၃:၆၊ ရှငမယောဟနခရစဝင
၈:၂၃-၂၄/ စူရောရဟ န ၅၅:၇၈၊ စူရောဟောရှော ၅၉:၂၄
၂၉။ ထွကမမ ောကရောကျ ေး ၁၅:၁၁၊ ဓ မရောဇဝငပဋ္ဌ မစောင ၆:၂၀၊ ဆောလ္ံကျ ေး ၉၉:၉၊
မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၁၂:၉-၁၀ ရှငမပတရုဩဝါဒစောပဌ မစောင ၁:၁၅-၁၆၊ဗျောဒိတကျ ေး။၄-၈
၃၀။ ဆောလ္ံကျ ေး ၆၈:၄-၅၊ မဟရှောယအနောဂတတိကျ ေး ၆၄:၈၊ ရှင ဿြဲခရစဝင ၆:၉၊
ရှငမယောဟနဩဝါဒစောပဌ မစောင ၂:၂၂-၂၃
၃၁။ သုတတံကျ ေး ၂၁:၄၊ ြိ လ္ိပိ ဩ
ပ ဝါဒစော ၂:၈၊ ရှငမပတရုဩဝါဒစောပဌ မစောင ၅:၅
၃၂။ မဟရှောယအနောဂတတိကျ ေး ၄၅:၂၁၊ ရှငလ္ုကောခရစဝင ၁:၄၇၊ ရှငမယောဟန ခရစဝင ၃:၁၇၊
တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင ၁:၁၅
၃၃။ က ဘောဦေးကျ ေး ၃:၂၂/ စူရတွလ္အ ဘီယဟ ၂၁:၃၅၊ ၇၃၊ ၉၁
၃၄။ က ဘောဦေးကျ ေး ၁:၂၆-၂၇၊ရှင ဿြဲခရစဝင ၃:၁၆-၁၇၊ ရှငလ္ုကောခရစဝင ၁:၃၅ /
စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ ၅:၁၁၆
၃၅။ ရှငမယောဟနခရစဝင ၇:၁၈၊ ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၀:၃၀၊ ရှငမယောဟန ခရစဝင
၁၄:၁၁၊တိမ ောမသဩဝါဒစောဒုတိယမစောင ၂:၁၃၊ရှငမယောဟနဩဝါဒစော ပဌ မစောင ၃:၅ /
စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ ၅:၁၁၇-၁၁၈
၃၆။ ရှင ဿြဲခရစဝင ၁၇:၅၊ ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၂:၂၈၊ ၃၀/ စူရောတောဟော ၂၀:၁၃၃
၃၇။ က ဘောဦေးကျ ေး ၁:၂၆၊ မဟရှောယအနောဂတတက
ိ ျ ေး ၆:၁-၈၊ ရှင ဿြဲခရစဝင ၅:၈၊
ရှငမယောဟနခရစဝင ၅:၃၇၊ ြိ လ္ိပိ ဩ
ပ ဝါဒစော။ ၂:၅-၁၁၊ ဗျောဒိတကျ ေး ၄:၁-၅၊
ဗျောဒိတကျ ေး ၂၁:၃၊ ဗျောဒိတကျ ေး ၂၂:၃-၄
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၃၈။ ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၂:၂၇-၃၀၊ တ နမတောဝတထ ၂:၁၇
၃၉။ ထွကမမ ောကရောကျ ေး ၄:၂၂-၂၃၊ တရောေးမဟောရောကျ ေး ၄:၁-၂၊ မရော ဩဝါဒစော ၈:၁၄၁၈ / စူရောဇွခရူ ြ ၄၃:၁၆
၄၀။ မဟောမရှအနောဂတတိကျ ေး ၃:၁၊ ရှငမယောဟနခရစဝင ၃:၁၆၊ ဧြကဩဝါဒစော ၂:၄-၆၊
ဗျောဒိတကျ ေး ၂၂:၁၇/ စူရောမနစောမအ့် ၄:၁၀၇၊ စူရောအနအ ၆:၁၄၁၊ တဗဘီ ၉:၁၀၈၊
စူရောတွရွရရူ ( ) ၃၀:၄၅၊ စူရဟအဟရှု ရော ၄၂:၄၀၊ စူရစဆွြ ၆၁:၄
၄၁။ က ဘောဦေးကျ ေး ၁:၂၆၊ရှငမယောဟနခရစဝင ၁:၁၂-၁၃၊ဗျောဒိတကျ ေး ၂၁:၁-၂၊ဗျောဒိတကျ ေး
၂၂:၁၇ / စူရဟဘကရော၂:၂၃၊ ၃၀၊ စူရတွလ္အစစရောအီလ္ ၁၇:၆၅
၄၂။ တရောေးမဟောရောကျ ေး ၁၀:၁၇၊ မကောမလ္ောသြဲဩဝါဒစော ၃:၂၅၊ ရှငယောကုပ ဩဝါဒစော
၂:၉ / စူရဟဘကရော ၂:၂၂၈၊ ၂၈၂၊ စူရောမနစောမအ့် ၄:၁၁
၄၃။ မယရ ိအနောဂတတိကျ ေး ၃:၂၂၊ မယဇမကျလ္အနောဂတတိကျ ေး ၁၈:၂၅၊ မယဇ
မကျလ္အနောဂတတိကျ ေး ၃၃:၁၁၊ ရှငလ္ုကောခရစဝင။ ၁၄:၂၂-၂၃၊ ရှငမယော ဟနခရစဝင
၃:၁၆၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင ၂:၃-၄/ စူရတွလ္အစစရောအီလ္ ၁၇:၄၅-၄၆၊
စူရတွလ္ ွဇဇ ိလ္ ၄၀:၃၅
၄၄။ ဟဗကက တအနောဂတတိကျ ေး၁:၁၃၊ တိတုဩဝါဒစော၁:၂၊ ရှငယောကုပဩဝါဒစော ၁:၁၇၊
ရှငမယောဟနဩဝါဒစောပဌ မစောင။ ၁:၅/ စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၅၄၊
စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ ၅:၄၁၊ စူရတွဆစဂျ ဂျဒဟ ၃၂:၁၇၊ စူရဟအဟဇဇောြ ၃၃:၁၇၊
စူရောဇွခရူ ြ ၄၃:၃၆၊ စူရတွလ္ ုဂဂ
ု ျောဒလ္ဟ ၅၈:၁၀
၄၅။ က ဘောဦေးကျ ေး ၃:၁၊ ဧသတောဝတထ ၉:၂၅၊ သုတတံကျ ေး ၁၆:၃၀၊ဧြကဩဝါဒစော၆:၁၁၊
ရှငမယောဟနဩဝါဒစောဒုတိယမစောင ၁:၇/ စူရောအနြလ္ ၈:၃၀၊ စူရဟယူနတ
ွ (စ) ၁၀:၂၁
၄၆။ ဧြကဩဝါဒစော ၅:၁၉-၂၁၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောဒုတိယမစောင ၂:၁၃၊ ရှင
ယောကုပဩဝါဒစော ၁:၁၃/ စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ ၅:၅၁
၄၇။ တိမ ောမသဩဝါဒစောဒုတိယမစောင ၂:၂၆၊ ရှငယောကုပဩဝါဒစော ၁:၁၃၊ ရှငမပတရုဩ
ဝါဒစောပဌ မစောင ၅:၈၊ ရှငမပတရုဩဝါဒစောဒုတိယမစောင ၃:၉ / စူရောမနစောမအ့်
၄:၁၅၅၊ စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ ၅:၁၃၊ ၄၁၊ စူရတွလ္ အံ(န)အော ၆:၁၄၉၊ စူရတွလ္
အအရရောြ ၇:၁၅၅-၁၅၆၊ ၁၇၉၊ စူရဟအစဗရောဟီ ၁၄:၄၊ စူရဟနဟလ္ ၁၆:၉၃
၄၈။ တရောေးမဟောရောကျ ေး ၇:၉-၁၀၊ တရောေးမဟောရောကျ ေး ၃၂:၄၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၁၀:၂၃၊
ရှငယောကုပဩဝါဒစော ၁:၁၃ / အနကီေး ၂၉:၂၁၊ စူရဟအဟရှု ရော ၃၂:၄၉-၅၀၊
စူရဟြသဟ ၄၈:၁၄၊ စူရတွလ္ဗုရူဂျ ၈၅:၁၆.
၄၉။ ထွကမမ ောကရောကျ ေး ၃၄:၁၄၊ ရှင ဿြဲခရစဝင။ ၄:၁၀၊ တ နမတောဝတထ ၁၀:၂၅၂၆/စူရတွလ္အ ဘီယဟ၂၁:၉၈၊ စူရောတွဆွဆဆဗော ၃၄:၄၀-၄၁၊ စူရောဇွခရူ ြ ၄၃:၂၀
၅၀။ တိမ ောမသဩဝါဒစောဒုတယ
ိ မစောင ၂:၁၃၊ တိတုဩဝါဒစော ၂:၁/ စူရတွလ္အအရရောြ၇:၁၁၁၈၊ စူရတွလ္ွဟဟစဂျ (ရ) ၁၅:၂၈-၃၄၊ စူရတွလ္ကဟြ ၁၈:၅၀-၅၁၊ စူရောတောဟော
၂၀:၁၁၆၊ စူရဟဆွောဒ ၃၈:၇၁-၇၈
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၅၁။ မယောဘဝတထ ၂၆:၁၃၊ မဟရှောယအနောဂတတိက ျ ေး။ ၄၈:၁၆၊ ရှငဿြဲခရစဝင ၃:၁၆၊ မကောရိ နသ
ဩဝါသစောဒုတိယမစောင ၃:၁၇၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော။ ၉:၁၄/ စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ
၅:၁၁၆၊၁၁၈
၅၂။ က ဘောဦေးကျ ေး ၂:၇၊ မယောဘဝတထ ၂၇:၃၊ ရှငလ္ုကောခရစဝင ၁:၃၀-၃၇၊ ရှငမယောဟန ခရစဝင
၄:၂၄
၅၃။ ရှင ဿြဲခရစဝင ၁:၁၉-၂၃ / စူရဟ ရယ ၁၉:၁၇၊၁၉-၂၄
၅၄။ ရှင ောကုခရစဝင ၃:၂၉၊ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၀:၃၅၊ ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၂:၄၈၊
တိမ ောမသဩဝါဒစောဒုတိယမစောင ၃:၁၆၊ ရှငမပတရုဩဝါဒစောဒုတိယမစောင ၁:၂၀-၂၁၊
ရှငမယောဟနဩဝါဒစောပဌ မစောင။ ၅:၁၆/ တဗဘီ ၉:၈၀
၅၅။ မကောရိ နသ ဩဝါဒစောပဌ မစောင ၁၄:၃၇-၃၈၊ ဧြကဩဝါဒစော ၆:၁၂၊
ရှငမပတရုဩဝါဒစောပဌ မစောင ၂:၅
၅၆။ ရှငလ္ုကောခရစဝင ၂၄:၄၉၊ တ နမတောဝတထ ၂:၁-၄၊ ၁၆-၁၈၊မရော ဩဝါဒစော ၈:၉
၅၇။ မရော ဩဝါဒစော ၁:၁၁၊ သကသောမလ္ောနိတဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင၂:၈
၅၈။ တ နမတောဝတထ ၃:၅-၁၁၊ တ နမတောဝတထ ၉:၃၃-၃၅၊ တ နမတောဝတထ ၉:၃၆-၄၁၊
တ နမတောဝတထ ၂၈:၈
၅၉။ မကောရိ နသ ဩဝါဒစောပဌ မစောင ၁၄:၁၁-၁၂၊ ၂၆-၂၇၊ ရှငယုဒဩဝါဒစော ၁:၂၀-၂၁
၆၀။ ရှငမပတရုဩဝါဒစောဒုတိယမစောင ၂:၄
၆၁။ ရှင ဿြဲခရစဝင ၂၅:၄၁၊ ရှငမပတရုဩဝါဒစောဒုတိယမစောင ၂:၄/ စူရောမနစောမအ့် ၄:၃၈၊
စူရတွလ္အအရရောြ ၇:၂၇၊စူရဟယူဆွြ ၁၂:၅
၆၂။ ရှင ဿြဲခရစဝင ၂၅:၄၁၊ရှငမပတရုဩဝါဒစောဒုတိယမစောင ၂:၄၊ ဗျောဒိတကျ ေး ၁၂:၉ /
စူရောအဟကြ ၄၆:၂၉-၃၁
၆၃။ ရှင ဿြဲခရစဝင ၈:၂၈-၃၂၊ရှင ောကုခရစဝင ၁:၂၅-၂၆၊ ရှင ောကုခရစဝင ၅:၁-၁၃၊
ရှငလ္ုကောခရစဝင။ ၈:၃၃၊ ရှငလ္ုကောခရစဝင။ ၉:၄၂ / စူရဟနဟလ္ ၁၆:၉၈
၆၄။ ဗျောဒိတကျ ေး ၁၂:၉ / စူရတွလ္ အစစရောအီလ္ ၁၇:၆၂-၆၅၊ ဟဂျ ၂၂:၅၂
၆၅။ ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၆:၁၁၊ မကောရိ နသ ဩဝါသစောဒုတိယမစောင ၁၁:၁၄၊ ဧြကဩ ဝါဒစော
၆:၁၁-၁၂ / စူရဟအစဗရောဟီ ၁၄:၂၂၊စူရဟ နဟလ္ ၁၆:၁၀၀
၆၆။ ရှငလ္ုကောခရစဝင ၁:၂၆-၃၅
၆၇။ ရှငမယောဟနခရစဝင ၇:၁၈၊ရှငမပတရုဩဝါဒစောပဌ မစောင ၁:၁၈-၂၀/စူရဟဘကရော ၂:၈၇
၆၈။ ရှင ဿြဲခရစဝင ၂၄:၃၊ ၂၅၊ ရှငလ္ုကောခရစဝင ၂:၄၀၊ ၅၂၊ ရှငလ္ုကောခရစဝင ၅:၂၂၊
ရှငမယောဟနခရစဝင ၂:၂၄-၂၅
၆၉။ ရှင ောကုခရစဝင ၄:၃၅-၄၁၊ ရှင ောကုခရစဝင ၆:၃၅-၄၄
၇၀။ ရှင ဿြဲခရစဝင ၂၃:၁၀၊ ရှငလ္ုကောခရစဝင ၈:၂၅၊ ရှငမယောဟနခရစဝင ၃:၃၆၊
ရှငမယောဟနခရစဝင။ ၈:၅၁၊ ရှငမယောဟနခရစဝင။ ၁၂:၄၈
၇၁။ ရှင ဿြဲခရစဝင ၁၆:၁၆-၁၇၊ ၂၀ / စူရောမနစောမအ့် ၄:၁၅၇၊ စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ ၅:၁၇၊ ၇၂၊ ၇၅

မြည့််စွတက
် ျမ္််းချက်မ္ျာ်း
၇၂။ က
ိ ခောအနောဂတတိကျ ေး ၅:၂၊ ရှငမယောဟနခရစဝင ၆:၅၁၊ ၆၂၊ ရှငမယောဟနခရစဝင
၈:၅၈၊ ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၇:၅၊ ၁၆၊ ၂၄
၇၃။ ရှငမယောဟနခရစဝင ၁:၁-၃၊ ၁၄၊ ရှငမယောဟနခရစဝင ၆:၅၁၊ ၆၂၊
ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၇:၅၊ ၁၆
၇၄။ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၂:၁၄/ စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၅၉.
၇၅။ မကောမလ္ောသြဲဩဝါဒစော ၁:၄၊ ၁၅-၂၂
၇၆။ ရှငမယောဟနခရစဝင ၁:၁-၄၊ ၁၀၊ ၁၄
၇၇။ ရှငလ္ုကောခရစဝင ၃:၂၂၊ ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၀:၉၊မရော ဩဝါဒစော ၈:၃၄၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော
၉:၁၅၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၁၂:၂၄၊ ရှငမယောဟနဩဝါဒစောပဌ မစောင ၂:၁-၂/
စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၅၉
၇၈။ မဟရှောယအနောဂတတိကျ ေး ၇:၁၄၊ ရှငမယောဟနဩဝါဒစောပဌ မစောင ၂:၂၂-၂၃၊
ရှငမယောဟနဩဝါဒစောပဌ မစောင ၅:၂၀/ စူရောြွရကောန ၂၅:၂၊ စူရောဇွခရူ ြ ၄၃:၈၁၊
စူရောဂျငန ၇၂:၃
၇၉။ မဟရှောယအနောဂတတက
ိ ျ ေး ၇:၁၄၊ မဟရှောယအနောဂတတိကျ ေး ၉:၆၊
ဒံမယလ္အနောဂတတိကျ ေး ၃:၂၅
၈၀။ ရှင ဿြဲခရစဝင ၈:၂-၃၊ ရှင ဿြဲခရစဝင ၉:၁၈၊ ရှင ဿြဲခရစဝင ၁၄:၃၃၊
ရှငလ္ုကောခရစဝင ၂၄:၅၂၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၁:၆၊ ဗျောဒိတကျ ေး ၅:၁၂၊ ၁၄
၈၁။ ရှငလ္ုကောခရစဝင ၇:၄၈၊ တ နမတောဝတထ ၅:၃၀-၃၁/ စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ ၅:၁၁၆၊
၁၁၈
၈၂။ စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ ၅:၁၇၊ စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ ၅:၇၅၊ စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ ၅:၁၁၆၊
၁၁၈
၈၃။ တ နမတောဝတထ ၁၃:၂၃၊ တိတုဩဝါဒစော ၂:၁၃၊ ရှငမပတရုဩဝါဒစောဒုတိ ယမစောင။
၁:၁၊ ၁၁/ စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ ၅:၇၅၊ စူရောဇွခရူ ြ ၄၃:၅၇-၅၉
၈၄။ ရှငမယောဟနခရစဝင ၆:၄၈၊၅၁၊ရှငမယောဟနခရစဝင။၁၁:၂၅၊ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၇:၃/
စူရစဆွြ ၆၁:၈-၉
၈၅။မကောရိ နသ ဩဝါဒစောပဌ မစောင ၅:၇၊မဟမဗြဲဩဝါဒစော၇:၂၇၊မဟမဗြဲဩဝါဒစော၉:၁၁-၁၂၊၂၂ ၊
မဟမဗြဲဩဝါဒစော၁၀:၁၂
၈၆။ ဆောလ္ံကျ ေး၂၂:၁-၃၁
၈၇။ရှင ဿြဲခရစဝင ၁၇:၂၂-၂၃၊ရှင ဿြဲခရစဝင ၂၀:၁၇-၁၉၊ရှငမယောဟနခရစဝင ၂:၁၈-၂၀၊
ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၀:၁၁၊၁၅၊၁၇၊၁၈
၈၈။ တ နမတောဝတထ ၁၃:၁၄-၁၅၊ မကောရိ နသ ဩဝါဒစောပဌ မစောင ၂:၂၊ ဗျောဒိတကျ ေး၁:၁၈၊
ဗျောဒိတကျ ေး။၅:၉
၈၉။ရှငမယောဟနခရစဝင ၅:၂၈-၂၉၊တိတုဩဝါဒစော၂:၁၃၊မဟမဗြဲဩဝါဒစော၉:၂၈
၉၀။ရှင ဿြဲခရစဝင ၇:၁၅-၂၀၊ရှငလ္ုကောခရစဝင ၂၄:၂၇/စူရောအနအ ၆:၁၉၊၉၃
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၉၁။က ဘောဦေးကျ ေး၁၂:၁-၃/စူရဟအစဗရောဟီ ၁၄:၄
၉၂။တရောေးမဟောရောကျ ေး၁၉:၁၅၊မဟရှောယအနောဂတတိကျ ေး ၈:၂၀/စူရောမနစောမအ့် ၄:၇၉၊ စူရောမန
စောမအ့် ၄:၁၆၆
၉၃။သကသောမလ္ောနိတဩဝါဒစောဒုတိယမစောင ၃:၆၊၁၄၊ရှငမယောဟနဩဝါဒစောပဌ မစောင ၂:၂၂-၂၃/
စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၃-၄
၉၄။ရှငမယောဟနခရစဝင ၅:၃၁၊ရှငမယောဟနခရစဝင ၂၀:၃၀-၃၁/စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန
၃:၁၈၃၊အနကီေး ၂၉:၅၀၊စူရတွလ္ကက ရ ၅၄:၁-၂
၉၅။စူရတွလ္အအရရောြ ၇:၁၈၈၊စူရောဂျငန ၇၂:၂၆-၂၈၊စူရတွသသကဝိရ ၈၁:၂၂-၂၅
၉၆။စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၉၇၊စူရဟန လ္ ၂၇:၉၁၊စူရတွနနဂျ ၅၃:၁၈-၂၀၊
စူရတွလ္ကုရု က
ိ (ရှ ၁၀၆:၃
၉၇။ဝတမပ ရောကျ ေး၁၈:၁၅၊သုတတံကျ ေး၂၀:၉၊တ နမတောဝတထ ၁၇:၃၀/စူရဟအဟဇဇောြ ၃၃:၃၇၊
စူရတွလ္ ွဇ ဇ ိလ္ ၄၀:၅၅၊စူရဟြောသိဟ ၄၈:၁-၂၊စူရဟအဗစ ၈၀:၁-၁၁၊စူရဟနဆွရ
၁၁၀:၃
၉၈။စူရဟအဟဇဇောြ ၃၃:၂၁၊စူရစဆွြ ၆၁:၉
၉၉။က ဘောဦေးကျ ေး၃:၆၊က ဘောဦေးကျ ေး၃:၁၇
၁၀၀။က ဘောဦေးကျ ေး၆:၅၊မယရ ိအနောဂတတိကျ ေး၁၀:၂၃၊မရော ဩဝါဒစော၅:၁၂၊၁၉၊မရော ဩဝါဒစော
၇:၁၈၊မရော ဩဝါဒစော၈:၇
၁၀၁။မယောဘဝတထ ၉:၂၀၊ဆောလ္ံကျ ေး၁၄:၃၊မဟရှောယအနောဂတတိကျ ေး ၆၄:၆.
၁၀၂။ထွကမမ ောကရောကျ ေး၃၄:၁၄၊ရှငလ္ုကောခရစဝင ၁:၄၆-၄၉၊ ဗျောဒိတကျ ေး၂၂:၈-၉/
စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၆၄
၁၀၃.မယရ ိအနောဂတတိကျ ေး၃၁:၃၀၊သုတတံကျ ေး၉:၁၇-၁၈၊မရော ဩဝါဒစော၆:၂၃/စူရောအနအ ၆:၁၅
၁၀၄။ရှငမယောဟနခရစဝင ၈:၃၄၊ဂလ္ောတိဩဝါဒစော၃:၁၀၊ဂလ္ောတိဩဝါဒစော၅:၉/စူရောမနစောမအ့်
၄:၃၁
၁၀၅။ထွကမမ ောကရောကျ ေး၂၀:၁၅၊ထွကမမ ောကရောကျ ေး၂၂:၉။မရော ဩဝါဒစော၁၂:၁၇-၂၁
၁၀၆။ဆောလ္ံကျ ေး၅၈:၃၊ရှငမယောဟနခရစဝင ၈:၄၄/စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၅၄၊တဗဘီ ၉:၃၊
စူရဟနဟလ္ ၁၆:၁၀၆
၁၀၇။ဓ မရောဇဝငတတိယမစောင ၁၄:၂၄၊မရော ဩဝါဒစော၁:၂၄
၁၀၈။ဆောလ္ံကျ ေး၉၄:၂၁၊၂၃/စူရောအနအ ၆:၁၅၁၊စူရတွလ္ကဟြ ၁၈:၄၆၊စူရတွလ္ ွဒဆ
ဒ ဆိရ
၆၀:၁၂
၁၀၉။ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၅:၄၊ ဧြကဩဝါဒစော ၂:၈-၉
၁၁၀။ ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၈:၃၆၊ ရှငမယောဟနဩဝါဒစောပဌ မစောင ၂:၂၉၊
ရှငမယောဟနဩဝါဒစောပဌ မစောင ၄:၇၊ ရှငမယောဟနဩဝါဒစောပဌ မစောင ၅:၁
၁၁၁။ ရှငယောကုပဩဝါဒစော ၂:၁၀/ စူရတွနနဂျ ၅၃:၃၂
၁၁၂။ ရှင ဿြဲခရစဝင ၂၀:၂၈၊ ရှငမယောဟနခရစဝင ၁:၂၉၊ မကောရိ နသ ဩဝါဒစောပဌ မစောင
၅:၇၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၇:၂၇၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော။ ၁၀:၁၂/ စူရောအနအ ၆:၁၆၄
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၁၁၃။ တိတုဩဝါဒစော ၃:၅-၆/ စူရဟယူနတ
ွ (စ) ၁၀:၁၀၈
၁၁၄။ ရှငမယောဟနခရစဝင ၁:၄၁၊ မရော ဩဝါဒစော ၁၅:၂၀-၂၁
၁၁၅။ ရှငမယောဟနခရစဝင ၃:၁၆၊ ၃၆၊ ရှငမယောဟနခရစဝင ၆:၄၈၊၅၁၊တ နမတောဝတထ ၄:၁၀၁၂/စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၈၅
၁၁၆။ တ နမတောဝတထ ၁၀:၄၄-၄၈၊ ရှငမပတရုဩဝါဒစောပဌ မစောင ၃:၂၀-၂၁
၁၁၇။ တ နမတောဝတထ ၁၅:၂၈-၂၉
၁၁၈။ ဝတမပ ရောကျ ေး ၁၉:၂၊ ဝတမပ ရောကျ ေး ၂၁:၇၊ တိမ ောမသဩဝါဒစော ဒုတိယမစောင
၁:၉၊ သကသောမလ္ောနိတဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင ၃:၁၃၊ သကသောမလ္ောနိတဩဝါဒစော
ပဋ္ဌ မစောင ၄:၇၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော။ ၁၂:၁၀၊ ရှငမပတရု ဩဝါဒစောပဌ မစောင ၂:၅
၁၁၉။ မကောရိ နသ ဩဝါသစောဒုတယ
ိ မစောင ၆:၁၈၊ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၄:၆-၇၊
ရှငမယောဟနဩဝါဒစောပဌ မစောင ၃:၁၊ ဗျောဒိတကျ ေး ၃:၂၀/ စူရတွဇဇွခရုြ ၄၃:၁၆
၁၂၀။ ဆောလ္ံကျ ေး ၁၁၉:၃၀၊ ဆောလ္ံကျ ေး ၁၁၉:၁၇၄၊ ရှငမယောဟနခရစဝင။ ၁:၁၂/
စူရတွလ္ဟဒီဒ ၅၇:၂၂၂
၁၂၁။ မရော ဩဝါဒစော ၃:၂၀၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောဒုတိယမစောင ၁:၉၊ ရှငယောကုပဩဝါဒစော
၂:၁၀/ စူရတွလ္ကောရိအအ
ိ ဟ ၁၀၁:၆-၉
၁၂၂။ တိတုဩဝါဒစော ၃:၅-၆၊ ရှငမပတရုဩဝါဒစောပဌ မစောင ၂:၂၊ ရှငမယောဟနဩဝါဒစော
ပဌ မစောင ၂:၂၉၊ ရှငမယောဟနဩဝါဒစောပဌ မစောင ၄:၇၊ ရှင
မယောဟနဩဝါဒစောပဌ မစောင ၅:၁
၁၂၃။ ရှငမယောဟနခရစဝင ၃:၁၆၊ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၀:၂၈၊မရော ဩဝါဒစော ၁၀:၉၊
ရှငမယောဟနဩဝါဒစောပဌ မစောင ၅:၁၁
၁၂၄။ ရှင ောကုခရစဝင ၁၃:၂၃၊ ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၆:၁၃၊ တ နမတောဝတထ ၃:၁၈၊
ဗျောဒိတကျ ေး ၁:၁/ စူရဟဘကရော ၂:၁၁၉
၁၂၅။ ဗျောဒိတကျ ေး ၈:၆၊ ဗျောဒိတကျ ေး ၁၅:၁၊ ဗျောဒိတကျ ေး ၁၆:၁ / စူရောအဟကြ ၄၆:၉
၁၂၆။ ဗျောဒိတကျ ေး ၁၃:၁-၇၊ ဗျောဒိတကျ ေး ၁၃:၁၁-၁၈၊ ဗျောဒိတကျ ေး ၁၄:၉-၁၂၊
ဗျောဒိတကျ ေး ၁၉:၂၀
၁၂၇။ ဆောလ္ံကျ ေး ၉၆:၁၂-၁၃/ စူရောမနစောမအ့် ၄:၈၇၊ စူရဟနဟလ္ ၁၆:၉၂၊
စူရတွလ္အ ဘီယဟ ၂၁:၄၇
၁၂၈။ ရှငမယောဟနခရစဝင ၃:၁၆၊ ၃၆၊ မရော ဩဝါဒစော ၆:၂၃/ စူရတွဆစဂျ ဂျဒဟ ၃၂:၁၃
၁၂၉။ ရှင ဿြဲခရစဝင ၁၈:၈၊ ဗျောဒိတကျ ေး ၁၄:၁၀-၁၁/ စူရဟ ရယ ၁၉:၇၀-၇၂
၁၃၀။ စူရတွဒဒုခုခါန ၄၄:၅၄၊ စူရတွသတတူရ ၅၂:၂၀၊ စူရောရဟ န ၅၅:၅၅-၅၆၊ ၇၀-၇၄
၁၃၁။ စူရဟဘကရော ၂:၂၅၊ ၂၅၉၊ စူရောဇွခရူ ြ ၄၃:၇၀၊ စူရဟ ုဟ မဒ ၄၇:၁၅၊
စူရတွလ္ဝါကိအဟ ၅၆:၁၇၊ ၂၂၊ ၃၅-၃၇၊ စူရတွလ္စူရဟနဗော့် ၇၈:၃၃
၁၃၂။ မရော ဩဝါဒစော ၇:၄၊ မကောရိ နသ ဩဝါသစောဒုတိယမစောင ၁၁:၂၊ ဧြက ဩဝါဒစော
၅:၂၃၊ ၂၅၊ ၃၂၊ ဗျောဒိတကျ ေး ၂၁:၂
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၁၃၃။ မရော ဩဝါဒစော။ ၃:၂၀၊ ၂၈၊ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော။ ၅:၁၊ ၄၊ ဧြကဩဝါဒစော ၂:၈-၉
၁၃၄။ က ောဘ ဦေးကျ ေး ၂၇:၂၁-၂၈၊ မတောလ္ညရောကျ ေး ၆:၂၀
၁၃၅။ မရော ဩဝါဒစော ၁၄:၁၄၊ မကောရိ နသ ဩဝါဒစောပဌ မစောင ၆:၁၂၊ မကောရိ နသ ဩဝါဒစော
ပဌ မစောင ၁၀:၃၁/ စူရဟဘကရော ၂:၁၇၃၊ စူရဟနဟလ္ ၁၆:၁၁၅
၁၃၆။ ရှင ဿြဲခရစဝင ၉:၁၅
၁၃၇။ စူရဟဘကရော ၂:၁၈၃-၁၈၅
၁၃၈။ စူရောမနစောမအ့် ၄:၁၀၃၊ စူရတွလ္ဂျွ အဟ ၆၂:၉
၁၃၉။ ရှငလ္ုကောခရစဝင ၆:၃၀၊ ၃၈၊ ရှငလ္ုကောခရစဝင ၁၂:၂၂၊ တ နမတော ဝတထ ၂၀:၃၅၊
ဧြကဩဝါဒစော ၄:၂၈၊ ရှငမယောဟနဩဝါဒစောပဌ မစောင ၃:၁၇/ စူရတွလ္ ုဂုဂျောဒလ္ဟ
၅၈:၁၂-၁၃
၁၄၀။ စူရတွလ္အ ဘီယဟ ၂၀:၁၃၀
၁၄၁။ ဟဂျ ၂၂:၂၆-၃၁
၁၄၂။ ဆောလ္ံကျ ေး ၄၀:၆၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၁၀:၆၊ ၁၀-၁၈
၁၄၃။ တ နမတောဝတထ ၁၇:၁၀-၁၁/ စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ ၅:၁၀၁၊ စူရတွလ္အ ဘီယဟ
၂၁:၇၊ စူရတွဇဇွခရုြ ၄၃:၄၅
၁၄၄။ ရှငမယောဟနခရစဝင ၈:၃၁/ စူရဟအဟဇဇောြ ၃၃:၃၆
၁၄၅။ ဆောလ္ံကျ ေး ၅၈:၃၊မယရ ိအနောဂတတိကျ ေး ၇:၈၊ ၁၇:၅၊မရော ဩဝါဒစော ၃:၁၀၊ ၁၂/
စူရဟယူနတ
ွ (စ) ၁၀:၃၈၊ ၉၄
၁၄၆။ မဟရှောယအနောဂတတိကျ ေး ၆:၈၊ တ နမတောဝတထ ၄:၁၈-၂၀/ စူရဟြသဟ ၄၈:၂၈၊
စူရစဆွြ ၆၁:၉
၁၄၇။ ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၇:၂၀-၂၁၊ ြိ လ္ိပိ ဩ
ပ ဝါဒစော။ ၃:၁၅-၁၆/ စူရတွလ္ ုအ ိန(ူ န)
၂၃:၅၂-၅၄
၁၄၈။ တရောေးမဟောရောကျ ေး ၁၂:၁၂၊ ၁၈၊ ဆောလ္ံကျ ေး ၃၂:၁၁၊ ရှင ဿြဲခရစဝင ၅:၁၂၊
ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၅:၁၁၊ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၅:၂၂၊သကသောမလ္ောနိတဩဝါဒစော
ပဋ္ဌ မစောင ၅:၁၆
၁၄၉။ ရှင ဿြဲခရစဝင ၁၀:၁၊ ၈၊ ရှင ဿြဲခရစဝင ၁၄:၃၆၊ ရှငယောကုပဩဝါ ဒစော ၅:၁၆
၁၅၀။ ဆောလ္ံကျ ေး ၄၇:၁၊ ၆-၇၊ ဆောလ္ံကျ ေး ၁၄၉:၁-၆၊ ဆောလ္ံကျ ေး ၁၅၀:၄-၆၊
ရှငယောကုပဩဝါဒစော ၅:၁၃
၁၅၁။ က ဘောဦေးကျ ေး၂:၂၄၊တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင ၃:၂၊၁၂
၁၅၂။ က ောဘ ဦေးကျ ေး ၂၁:၉-၁၁၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင ၃:၁-၂၊
တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင ၅:၂၁
၁၅၃။ စူရဟဘကရော ၂:၂၂၉-၂၃၂၊ စူရဟအဟဇဇောြ ၃၃:၂၈၊ ၄၉
၁၅၄။ ဧြကဩဝါဒစော ၅:၂၂-၂၄/ စူရဟအဟဇဇောြ ၃၃:၅၀
၁၅၅။ စူရောမနစောမအ့် ၄:၃၊ စူရဟအဟဇဇောြ ၃၃:၅၀၊ စူရတွသတတွလ္ောက ၆၅:၄

မြည့််စွတက
် ျမ္််းချက်မ္ျာ်း
၁၅၆။ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၅:၄
၁၅၇။ တရောေးမဟောရောကျ ေး ၁၀:၁၇၊ တ နမတောဝတထ ၁၅:၈-၉/ စူရတွသတတွလ္ောက ၆၅:၄
၁၅၈။ စူရဟဘကရော ၂:၃၆၊ စူရတွနနူရ ၂၄:၂
၁၅၉။ မနဟ ိ ှတစော ၁၃:၂၆-၂၇၊ မကောရိ နသ ဩဝါဒစောပဌ မစောင ၁၆:၂၂၊ ရှငမယောဟန
ဩဝါဒစောဒုတိယမစောင ၁:၁၀-၁၁
၁၆၀။ မရော ဩဝါဒစော ၇:၂-၃
၁၆၁။ ရှငမယောဟနခရစဝင ၁၀:၂၇-၂၈၊ ၃၀/ စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၅၅၊ ၁၁၄၊
စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၁၃၂၊ စူရတွလ္အအရရောြ ၇:၁၅၇၊ စူရတွနနူရ ၂၄:၂၊
စူရဟြသဟ ၄၈:၂၉၊စူရတွသတတွလ္ောက ၆၅:၄၊စူရဟကလ္ ၆၈:၄
၁၆၂။ စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၁၉-၂၀၊ စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၈၅၊ တဗဘီ ၉:၂၉၊
စူရောဇွခရူ ြ ၄၃:၅၂၊ စူရဟ ုဟ မဒ ၄၇:၄
၁၆၃။ ရှငမပတရုဩဝါဒစောပဌ မစောင ၅:၂/ စူရောမနစောမအ့် ၄:၉၀၊ တဗဘီ ၉:၂၃၊ စူရဟ
ယူနတ
ွ (စ) ၁၀:၉၉-၁၀၀၊ စူရောဟူဒ ၁၁:၂၈၊ စူရတွလ္ကဟြ ၁၈:၂၉၊ စူရတွလ္ဂါရှိ
ယဟ ၈၈:၂၁-၂၂
၁၆၄။ ရှငယောကုပဩဝါဒစော။ ၁:၂၀၊ ရှငယောကုပဩဝါဒစော။ ၂:၁၁၊ ရှငယောကုပဩဝါဒစော။
၄:၂၊၈/ စူရဟဘကရော ၂:၂၁၆၊စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၈၅၊ စူရောမနစောမအ့် ၄:၇၆၊
စူရောအနြလ္ ၈:၆၅၊ တဗဘီ ၉:၅၊ ၃၃၊ ၁၄၊ ၁၁၁၊၁၂၃၊ ဟဂျ ၂၂:၃၉
၁၆၅။ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင ၄:၁ / တဗဘီ ၉:၇၃
၁၆၆။ ရှင ဿြဲခရစဝင ၁၅:၄-၈၊ ဧြကဩဝါဒစော ၅:၂၅-၂၉
၁၆၇။ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင ၁:၁၉၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင ၄:၂-၃၊
ရှငမပတရုဩဝါဒစောပဌ မစောင ၃:၁၆/ တဗဘီ ၉:၅၊ ဟဂျ ၂၂:၁၉
၁၆၈။ ရှငလ္ုကောခရစဝင ၆:၂၇-၂၈၊ မရော ဩဝါဒစော ၁၂:၁၈၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောဒုတိယ
မစောင ၂:၂၃-၂၆/စူရဟဘကရော၂:၁၉၁-၁၉၂၊ စူရောမနစောမအ့်၄:၉၁၊ တဗဘီ ၉:၁၁၁၊ ၁၂၁
၁၆၉။ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၅:၁၉-၂၁၊ ဧြကဩဝါဒစော ၅၆:၁၂၊ ရှငယောကုပဩဝါဒ စော။ ၄:၁
၁၇၀။ ရှငမပတရုဩဝါဒစောပဌ မစောင ၃:၁၄-၁၇/ တဗဘီ ၉:၃၀
၁၇၁။ တဗဘီ ၉:၂၉၊ ၇၃၊ ၁၂၃၊ စူရဟ ုဟ မဒ ၄၇:၃၅
၁၇၂။ သုတတံကျ ေး ၁၆:၁၉၊ သုတတံကျ ေး ၂၂:၂၂-၂၃၊ မရော ဩဝါဒစော ၁၂:၁၇-၁၈၊ မကောရိ နသ
ဩဝါဒစောဒုတိယမစောင။ ၆:၃-၄/ စူရောဟောရှော ၅၉:၇
၁၇၃။ မရော ဩဝါဒစော ၁၂:၁၇-၁၉၊ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၁၂:၁၄/ စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ ၅:၃၃၊
စူရောအနြလ္ ၈:၅၇၊ ၆၀၊ ၆၅၊ တဗဘီ ၉:၇၃၊ ၁၂၃၊ စူရဟြသဟ ၄၈:၂၉
၁၇၄။ မဟမဗြဲဩဝါဒစော ၁:၃၀/ စူရဟဘကရော ၂:၁၇၈-၁၇၉၊ စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ ၅:၄၅၊
စူရဟနဟလ္ ၁၆:၁၂၆
၁၇၅။ မရော ဩဝါဒစော ၂:၂-၃
၁၇၆။ ရှငလ္ုကောခရစဝင ၂၃:၃၃-၃၄
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၁၇၇။ က ဘောဦေးကျ ေး ၁၂:၁-၃၊ မတောလ္ညရောကျ ေး ၂၂:၆၊ ၁၂၊ မတောလ္ညရော ကျ ေး ၂၃:၈၊ ၂၀၊
မဟရှောယအနောဂတတိကျ ေး ၅၄:၁၀၊ ၁၇၊ ရှငမယောဟန ခရစဝင ၄:၂၂၊ မရော ဩဝါဒစော
၁၂:၁၄/ စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ ၅:၅၁၊ တဗဘီ ၉:၂၈
၁၇၈။ စူရောမနစောမအ့် ၄:၇၇၊ တဗဘီ ၉:၁၉၊ ၃၉
၁၇၉။ ရှင ဿြဲခရစဝင ၂၆:၅၂၊ မရော ဩဝါဒစော ၁၂:၁၇-၁၉၊ ရှငယောကုပဩဝါဒစော ၂:၁၁ /
စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၁၆၉-၁၇၀၊ စူရောအနြလ္ ၈:၁၆၊ တဗဘီ ၉:၈၁၊ ၁၁၁၊
ဟဂျ ၂၂:၅၈
၁၈၀။ ထွကမမ ောကရောကျ ေး ၂၃:၁၂၊ ထွကမမ ောကရောကျ ေး ၃၁:၁၃-၁၇
၁၈၁။ က ောဘ ဦေးကျ ေး ၉:၆၊ မဟရှောယအနောဂတတိကျ ေး။ ၁၇:၆၇/ စူရဟယူဆွြ ၁၂:၅၂၊ ၁၀၀၊
စူရတွလ္ကိယော ဟ ၇၅:၁၄၊ စူရတွလ္အောဒိယယ
ိ ဟ ၁၀၀:၆
၁၈၂။ စူရဟဘကရော ၂:၃၆
၁၈၃။ က ောဘ ဦေးကျ ေး ၆:၉-၂၂
၁၈၄။ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၃:၁၆၊ ဂလ္ောတိဩဝါဒစော ၄:၃၀-၃၁
၁၈၅။ စူရဟဘကရော ၂:၁၂၇၊ စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၉၅-၉၇
၁၈၆။ က ောဘ ဦေးကျ ေး ၁၇:၁၈-၂၁
၁၈၇။ စူရောအနအ ၆:၈၅-၈၉
၁၈၈။ အနကီေး ၂၉:၁၆-၂၄၊ ဆွြရ ၃၇:၈၃၊ ၉၇
၁၈၉။ ထွကမမ ောကရောကျ ေး ၃၃:၁၁/ စူရောအနအ ၆:၁၀၃
၁၉၀။ ဧသတောဝတထ ၃:၁/ ကောဆောက ၂၈:၁-၈၊ ၃၇၊ အနကီေး ၂၉:၃၉
၁၉၁။ ထွကမမ ောကရောကျ ေး ၇:၁၄၊ ထွကမမ ောကရောကျ ေး။ ၁၂:၃၆
၁၉၂။ ဓ မရောဇဝငပဋ္ဌ မစောင ၁၇:၄၇
၁၉၃။ စူရဟ ရယ ၁၉:၂၅
၁၉၄။ ိကောခ အနောဂတတိကျ ေး ၅:၂
၁၉၅။ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင ၄:၇၊ တိတုဩဝါဒစော ၁:၁၄
၁၉၆။ ရှငလ္ုကောခရစဝင ၂:၄၀/ စူရူရောအောမလ္အင( )ရောန ၃:၄၅-၄၆၊ စူရဟ ရယ ၁၉:၂၉၃၀
၁၉၇။ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင ၁:၄၊ ရှငမပတရုဩဝါဒစောဒုတိယမစောင ၁:၁၆
၁၉၈။ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင ၁:၄၊ တိမ ောမသဩဝါဒစောပဋ္ဌ မစောင ၄:၇၊
တိတုဩဝါဒစော ၁:၁၄
၁၉၉။ တိမ ောမသဩဝါဒစောဒုတိယမစောင ၄:၄၊ တိတုဩဝါဒစော ၁:၁၄၊ ရှငမပတရုဩဝါဒစော
ဒုတိယမစောင ၁:၁၆/ စူရတွလ္ ောမအ့်ဒဟ ၅:၆၀၊ စူရတွလ္အအရရောြ ၇:၁၆၃-၁၆၆
၂၀၀။ တရောေးမဟောရောကျ ေး ၃၀:၃-၅/ စူရတွလ္အအရရောြ ၇:၁၃၇
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တမ္န် ကတာ်ဝတထ ။ ၁၇:၁၁
မဗရိမ ိ ွေ့သောေးတိသည
ု ့်
သကသောမလ္ောနိတမ ိ ွေ့သောေးတိထက
ု ့်
ထူေးမ တသမြင၊့်
အလ္ွန ကညညိ မသော မစတနောစိတနှင ့် နှုတကပတတရောေးမတောကိုခံယ၍
ူ
ှနသည ှနသညကို သိမခငေးငှါ၊ ကျ ေးစောကိုမနတိ
့် ုငေး အစဉ်မစ့်မစ့် ကည့်ရှု က၏။
တကမ္ာကသဩဝါဒစာပဋ္ဌမ္ကစာင် ၄:၁၅-၁၆
သင၏တိုေးပွါေးမခငေးကို လ္ူအမပါငေးတိအောေး
ု ့်
ထငရှောေး မစမခငေးငှါ။ ဤအရော ျောေးကို
စိတစွြဲလ္ ေး၍ ကကိ ေးစောေးအောေးထုတမလ္ော့်။ ကိုယကို၎ငေး၊ ကိုယဆံုေး ဩဝါဒကို၎ငေး
သတိမပ ၍ အမ ြဲတညမနမလ္ော့်။ ထိုသမပ
ု ိ ့် လ္ျှင၊ ကိုယကို၎ငေး၊ နောေးမထောငမသောသူ
တိကိ
ု ့် ု၎ငေးကယတငလ္ိ ့် ည။
တကမ္ာကသဩဝါဒစာဒုတယကစာင် ၂:၁၅
သင ူကောေး၊ ဝနခံမတော ူမသောသူ၊ ရှကမ ကောကစရော အမ ကောငေး ရှိဘ၊ြဲ သ မောတရောေးကို
ှနကနစွော ပိ ုငေးမခောေးတတမသော ဆရောသ ောေးမြစလ္ျက၊ ဘုရောေး သခငမရှ ွေ့၌
ကိုယကိုကိုယဆကသမခငေးငှါ ကကိ ေးစောေး အောေးထုတမလ္ော့်။
စူရဟ်အလ်အမ္်ရမ္််း ၃:၇၉
အလ္လောဟအရှငမ တ၏ အ ိနမတော
ျောေးကို နောခံသူ ျောေး မြစ ကကုန၊ အမ ကောငေး
့်
ူကောေးအသငတိသည
ု ့်
မဒသနောမတော ကျ ေးဂနကို(သူတစပါေးတိအောေး)သင
ု ့်
ကောေးမပသ
ပိ ချသည့်
ု ့်
မပင ိ ိတို ကိ
ု လ္ညေး ြတရွ တမလ့္်လ္ောသူ ျောေး
့် ုယတိင
မြစမသောမ ကောင့်ပငတညေး။
စူရတွဇွဇ်ဇုမ္ရ် ၃၉:၉
အ ကငသူသည ညဉ့််ဉီေးယံ ျောေးတွင "စဂျ ဒဟ"ပျပဝပဉီေးချလ္ျကညေးမကောငေး၊
တတတရပလ္ျကလ္ညေးမကောငေး၊ ဝတမပ လ္ျကရှိ က၏။ "အောခိရတ"တ လ္ွနဘဝကို
(လ္ညေး) မ ကောကရွ ံ ွေ့ စိုေးရိ မလ္၏။ ိ ိအရှငမ တ၏ ကရုဏောမတောကိုလ္ညေး မ ျှောလ္င၏
့် ။
(ထိုသူသည အထကတွငမြောမပခြဲ့်မသော ုရှရစကနှငတ
့် ူပါသမလ္ော)။ (အိုနဗီတ နမတော၊)(အသငမမပော ကောေးပါမလ္။)(အချငေးတိ၊)အသိ
ု ့်
အလ္ိ မော
ဉောဏပညောရှိမသောသူတနှ
ို ့် င ့် အသိအလ္ိ ောမ ဉောဏပညောကငေး ြဲ့်မသောသူတသည
ို ့်
တူ ကပါသမလ္ော။ (စငစစ ှောကောေး) ဉောဏရှင ျောေးသောလ္ျှင တရောေးရယူ ကမပသတညေး။
စူရာဇွခ်ရူြ် ၄၃:၆၁
ထို တ
ှ စပါေး ဧကန လ္ွြဲထို ရယ ၏သောေး(အီစော) ောှ “ကိယော တ”ရှငမပနထ ည့်
အချိနကောလ္နှငစ
့် ပလ္ျဉ်ေး၍ လ္ကခဏော၊ စညေးက ေးချက၊ သတ ှတချက
“ကိယော တ”ရှငမပနထ ည့်မနကိ
့် ု ယံု ကညရန အမ ကောငေးတစရပပငမြစ၏။
သိမြစ
ု ့် မပရော အသငတိသည
ု ့်
ယငေးကိယော တနှငစ
့် ပလ္ျဉ်ေး၍ ယံု ှောေးသံသယ
မြစ ကကုနလ္င။့် ၄ငေးမပငအသငတိသည
ု ့်
ငါ၏မနောကသိလ္ိ
ု ့် ုကခြဲ့် ကမလ္ကုန ဤသည
မမြောင ့် တမသော တရောေးလ္ ေးပင မြစမပသည။

သမ္မာကျမ္််းစာ၏ကျမ္််းချက်မ္ျာ်းကုကအာက်ကြာ်မပပါမ္ှရယူသည်
https://www.bible.com/bible/386/GEN.1.BJB

ကျမ္််းမမ္တ်ကုရ်အာန် ၏ကျမ္််းချက်မ္ျာ်းကုကအာက်ကြာ်မပပါမ္ှရယူသည်
http://quran.mmsy.info/app/
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